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A kiskunhalasi városkép alakulása 
1849 és 1945 között

Szűcs Károly

A török hódoltságot követő időszakban a város központi magja egy összetett 
térszerkezet két pólusa köré szerveződött. A szakrális pólust a város fölé magaso
dó, egytornyú református templom és a mellette épült földszintes épületek, így a 
parókia és az iskolák alkották. Tőlük délre helyezkedett el a világi központ, amely 
a korabeli városháza köré szerveződött. Ez az épület valószínűleg a mai klasszicis
ta városháza helyén állt, mellette a nagyvendéglővel, vele szemben pedig a máig 
látható úgynevezett kisvárosháza, vagy más nevén kiskun kapitányi lak, eredetileg 
görög kereskedők boltjainak földszintes épülete állt. Ezt a térrendszert szelte át az 
észak-dél irányú Fő utca (ma Szilády Áron utca és Köztársaság utca). Bár a törté
nelmi városmag jelentős átalakuláson ment keresztül az utóbbi százötven évben, a 
város mai képén így is egyértelműen felismerhetők a nyomai.

Halas a 18. században és a 19. század elején újjáépült, ebből az időből több 
épület máig megmaradt, ám ezek már nem azt a külsőt viselik, mint megépíté
sük idején. Az idők folyamán kivétel nélkül átalakították őket. Vonatkozik ez a 
református templom (1772, bővítve 1823) és a római katolikus templom (1770) 
épületére, a földszintes református parókiára (1777), valamint a város legrégebbi 
középületére, a ma kisvárosházának nevezett épületre (1796), illetve a klasszi
cista városházára (1834) is. A klasszicista építészet időszakát idézi néhány stí
lustöredékeiben fennmaradt kúria és lakóépület, melyek közül legjelentősebbek 
az úgynevezett Péter-Monszpart-ház (1795) a Fő utcán, a Babó-Fridrich-kúria 
(1820 körül) a mai Gimnázium utcában, illetve a Sóstói csárda (19. század eleje). 
Az átalakítások jelentős része azonban éppen az általunk tárgyalt száz évben tör
tént. Ebben az időszakban tűnnek el a tóparti Tabán városrész paticsfalú, kémény- 
és ablaknélküli, földbevájt kunyhói, és veszik át helyüket a ma parasztházaknak 
nevezett vályog- vagy vertfalú, már kéménnyel és ablakokkal ellátott épületek. 
Ekkoriban épülnek az első téglaköpenyes, táj fölé magasodó tóparti, vagy magas
latra állított vitorlás szélmalmok.

Mindezeket szem előtt tartva, képzeljük el Kiskunhalast, azaz korabeli nevén 
Kis-Kun-Halast az 1850-60-as években, majd a 19. és 20. század fordulóján, amely 
időszak a legnagyobb változást hozta a városkép alakulásában, és képzeljük el 
városunkat a két világháború között. Ezt teszi ez az írás is, amelynek célja a halasi 
városkép áttekintése az 1849-1945 közötti időszakban eltelt közel száz évben. Ez az 
időszak meghatározó volt városunk fejlődése és a mai városkép szempontjából. 
Kiskunhalas ekkor lett a földszintes parasztházak és zegzugos, rendezetlen utcák 
sáros, poros halmazából álló, valamint futóhomokos domboktól és sekély tavaktól,
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nádasoktól határolt alföldi mezővárosból a közösségi elvek által szigorúbban szabá
lyozott, anyagiakban és látványában is gazdagodó település. Az időszak, amelyről 
szó van, a kapitalizálódás kora, amely az úri-paraszti világból a modern polgári 
világ felé vezetett.

Rövid vázlatunkban ezt az évszázadot három, egyenként több évtizedet magá
ba foglaló periódusban tekinjük át. A városkép vizuális és építészeti változásait 
elsősorban az épületek külsejének átalakulásaként mutatjuk be, de madártávlat
ból figyelemmel kísérjük az utcák, terek, azaz a városszerkezet átalakulását is.1 
Fontosnak véljük ugyanakkor arra is felhívni a figyelmet, hogy milyen új építési 
elvárások, milyen új esztétikai és gazdasági ideálok idézték elő ezeket a változáso
kat. Korszakunk első harmadában, az 1880-as évek elején készültek a legkorábbi 
fotográfiák Kiskunhalasról,2 melyeket a későbbiekben egyre több fénykép és képes
lap követ. A városkép áttekintése szempontjából szintén jelentős források ezek a 
korabeli fényképek.1

Városkép a 19. század harmadik negyedében

Ez az időszak mintegy harminc évet fog át, amely az 1848/49-es szabadsághar
cot követően kezdődik és a Budapest-Zimony vasútvonal halasi szakaszának átadá-

1. Kisvárosháza, 1855. Hajdú József felvétele. Szűcs -  Szakái 2001. 15. kép. TJM F21890
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2. A református parókia kerítéskapuja, 1850. Hajdú József felvétele. Szűcs Károly 1994. 3. kép.
TJM F21878

sáig, 1882-ig tart. A vasútvonal átadása bekapcsolta Halast a dinamikusan fejlődő 
ország gazdasági és közlekedési vérkeringésébe, és ez hamarosan megmutatkozik 
városunk építészetében, a városkép alakulásában is.

A korszak legelején még tovább élnek a klasszicista stíluselemek. Ez az 
átalakítások során és néhány új épületen is megmutatkozik. 1855-ben lesz egy
emeletes, árkádos klasszicista épület a kisvárosháza4 (Köztársaság u. 1.), és az 
1850. évben nyerte el ma ismert formáját a református parókia kerítéskapuja 
(Hősök tere 2.), amely a református templom három évtizeddel korábban épült 
főhomlokzatának timpanonnal lezárt kapumotívumát ismétli meg. A Sóstói 
csárda (1862) dongaboltozatos, tornácíves épülete szintén egy kései klasszicista 
átalakítás eredménye.

A halasi zsidó gyülekezet 1857 és 1861 között romantikus-klasszicista stílus
ban építette fel zsinagógáját (Petőfi u. 1.). Az utcai homlokzat puritán, az oldal
falak mentén pillérekkel tagolt, mely fölött a tető háromszög alakú timpanonban 
záródik. A homlokzaton óriásoszlopok tartják a timpanont tartó párkányzatot, 
alattuk nyitott előcsarnok, amely mögött kezdődik a templomhajó. A templom
hajó falán a romantikus stílusnak megfelelő csúcsíves ablakok találhatók. Grósz 
Ferenc városi mérnök tervei alapján 1939-ben a templom udvari homlokzatán a 
jobb és baloldali pillérek és az oldalfalak között udvari erkélyt alakítottak ki.
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3. Zsinagóga, 1861. Piets Ferenc felvétele. Szakái Aurél 1994. 29. kép. TJM F22078

Városkép a 19-20. század fordulóján

1857-ben Szépítő Bizottmány felállítását javasolta a városi közgyűlés egy „szak
értő mérnök” vezetésével, azzal a céllal, hogy az a „rendezés és építés” körüli fel
ügyeletet gyakorolja." Az új utcavonalak kitűzésével egy időben a várost két építési 
övezetre osztották. A belvárosra vonatkozó szigorúbb építési előírások következté
ben itt a kvalitásosabb lakóhelyek építését szorgalmazták. Az 1886-ban elfogadott 
városi építésügyi szabály viszont már azt is előírta, hogy a nagyobb területű lakó
házakról ne csak alaprajz készüljön, hanem homlokzati terv is.6 Ennek köszönhető 
az épületszobrászati elemeket, díszítő tagozatokat gazdagon alkalmazó földszintes 
eklektikus polgárházak elterjedése. Külön fejezetet képviselnek a nagyobb méretű 
középületek. A takarékpénztár építésétől kezdve (1892) sok esetben tervpályázatot 
hirdettek és a benyújtott építészeti rajzok ennek megfelelően magas műszaki és 
esztétikai színvonalat képviseltek.
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Az észak-déli várostengely, a történelmi főutca és a belváros átépítése
A városi lakóházak új típusa jelent meg a kiegyezést követően, az a háztípus, 

amit ma eklektikus polgárháznak nevezünk. Földszintes változata a következő 
évtizedekben átformálta a városképet, és a lassan változó parasztház mellett -  nem 
egyszer a két típus átmeneteit létrehozva -  a korszak legjellegzetesebb háztípusát 
alkotja. Az eklektikus lakóépületek nagyobb tömbje téglából és stukkóból épült, 
közvetlenül az utcafrontra nyíló díszes homlokzatai felváltották a paraszt-polgári 
lakóházak szegényesebb formáit. Mára a kis- és nagyvárosokban a „földszintes 
eklektika” eltűnőben van, így ennek értékes darabjai a védett épületek sorába 
tartoznak. Halason a mai Kossuth és a Bem utcát kivéve a belváros főbb vonalain 
nagyobb csoportokban maradtak fenn eklektikus lakóházak, valamint a korabeli 
eklektikus középületek nagy része is máig megtalálható.

Eklektikus lakóházakat legkorábban a Fő utcán és vonzáskörzetében emeltek 
az 1870-es évektől. Máig a korabeli főutcán találjuk a halasi földszintes eklektikus 
polgárház néhány remek, korai példányát. Ezek közül néhányat megemlítve: az 
úgynevezett Gyárfás-ház 1870-ből (Köztársaság u. 7.), a Kolozsváry-ház 1887-ből 
(Köztársaság u. 2.), illetve a Gál-, vagy Soket-ház, 1892-ből (Szilády Áron u. 14.). 
Tulajdonosaik a város tehetős, virilis polgárai voltak. A Hajnal utca (Kossuth utca) 
Fő utcáról nyíló szakaszán végig eklektikus épületeket találunk ebben a korban, -  
melyek jelentős részét mára lebontották. A 19. és 20. század fordulójára a belvárosi 
főutak mentén -  Petőfi Sándor utca, Eötvös utca, Alsó nádor utca (Ady Endre utca), 
Mélykúti út (Szász Károly utca), Paczal utca (Paprika Antal utca) -  az eklektikus 
stílusú épületek lettek többségben.

Az eklektikus lakóház legszembetűnőbb újdonsága a homlokzat szerepének 
radikális megváltozása. A megelőző típusokat az udvar felé forduló, ámbitussal 
(tornáccal) vagy ajtóval nyíló homlokzat jellemezte, amely mögött a lakószobák 
és gazdasági helységek helyezkedtek el. Ezeknek az épületeknek az utca felé néző 
oldala, sok esetben távol az utcafronttól, jóval kisebb hangsúlyt kapott. Az eklektika 
épületei 90 fokban elfordulván, már hosszanti oldalukkal az utca vonalára kerültek. 
Ezzel az utcai homlokzat díszítésben és méretben is az épület külsejének legfonto
sabb elemévé vált, míg a korábban meghatározó udvari portál reprezentatív szerepe 
csökkent. Az utcára néző homlokzat a nagy nyilvánosság számára tette lehetővé, 
hogy a ház tulajdonosának ízléséről, gazdagságáról és életfelfogásáról képet alkos
son, ezért az eklektikus épület a polgári reprezentáció egyik legfontosabb eszköze 
lett. Ennek következménye, hogy az eklektikus házakon építészeti és épületszobrá
szati eszközökkel kialakított, bonyolult tagolású falfelületeket találunk. A megnövelt 
ablaknyílások, a díszes könyök- és szemöldökpárkányok, a lábazat, az oszlopok és a 
pillérek rendje alkotják a fő tagoló elemeket. Mellettük nem kevésbé fontos szerepet 
kapnak a szobrászati díszek. A polgár a görög és római mitológia jeleneteit részben 
átértelmezve, leegyszerűsítve azok jelentését, saját szakmája és hite jelképeit alkotja 
meg, melynek „üzenetét” a háza homlokzatán teszi közszemlére.
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4. Gyárfás-ház, 1870 körül. Hajdú József felvétele. Szűcs -  Szakái 2001. 94. kép. TJM F21893

5. Kolozsváry-Kiss-ház, 1887. Hajdú József felvétele. Szűcs -  Szakái 2001. 97. kép. TJM F21915
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6. Weisz-ház, 1901. Szakái Aurél 1994. 18. kép. TJM F22105

A földszintes eklektikus polgárház egyik változata a saroküzletes lakóház. 
Ez a kiskereskedők és iparosok kedvelt épülettípusa volt. Az első eklektikus stílusú, 
emeletes lakó- és üzletházakat az első világháború előtti években, a belvárosban 
lakó tehetősebb kereskedők és iparosok emelték. Weisz Ignác háza (1901) a korabe
li piactér mellett (ma Hősök tere 5.) épült, amit Fekete József főtéri háza követett 
1914-ben (Bethlen Gábor tér 1.).

Az eklektikus középületek, valamint az oktatás és a gazdasági tevékenység épüle
tei a változatos, specializációra törekvő modern élet önálló területeit képviselték. Ezek 
számának és méretének növekedése a városkép megváltozásában a lakóházakhoz 
hasonlóan nagy szerepet kaptak.

1897-ben készült el a Fő utcán a klasszicista városházával szemben az eklektikus 
stílusú közgyűlési épület. Ezeket követi a Bethlen Gábor téren a gazdasági bank (1904, 
átalakítva 1932), majd vele átlósan a színházat, szállodát, éttermet, boltokat magába 
foglaló szecessziós városháza (1906). Közvetlenül az első világháború előtt állami 
segédlettel épült fel a Fő utca és a Kossuth utca találkozása közelében a központi iskola 
(ma Szűts József Általános Iskola) dupla tornyos épülete, valamint az északi és déli 
városrészben a felsővárosi- és az alsóvárosi számyiskolák (ma Felsővárosi Általános 
Iskola, illetve Szent József Katolikus Általános Iskola) szecessziós tömbjei.

A halasi belváros képét alapvetően átformáló szecessziós városháza, színház 
és szálloda épületegyüttese 1905-06 között épült Hikisch Rezső és Kotál Henrik
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7. A szecessziós városháza látványterve, 1905. Rajzolta Hikisch Rezső. 
Szakái Aurél 2000. 46. kép. TJM 12835

budapesti építészek tervei alapján. A klasszicista városháza mellett álló nagy
vendéglőt, valamint a városháza udvari telkét elfoglaló bekerített udvarokat, 
hevenyészett istállókat, boltokat és földszintes hatósági irodákat lebontották 
-  a mai Hősök terét nyerve - ,  és az épületek helyére a klasszicista városhá
zát átkaroló, egységes palotát terveztek. A szecessziós épülettömb alapvetően 
átformálta a városközpont szerkezetét. Korábban egy igazi, központi tér nélküli 
városban építészetileg átfogta és koncentrálta azokat a funkciókat, melyek egy 
kisvárosi főtérre jellemzők. Kijelölte az új főteret (Bethlen Gábor tér), illetve új 
térrendszert nyitott meg a református templom előtti régi piactértől a református 
gimnázium új épületéig (ma Hősök tere-Bethlen Gábor tér), tudomásul véve, 
hogy a városi élet fő iránya, a budapest-zimonyi vasútvonal 1882-es megnyitá
sával, valamint a pályaudvarhoz vezető Kossuth utca kiépülésével az észak-déli 
irányból kelet-nyugati irányba tevődött át. A városháza új épülete nem csak a 
városképet, de a városszerkezetet is megváltoztatta. A klasszicista középületek, 
eklektikus lakóházak és parasztházak fölé magasodó épület új látványt teremtett. 
A városháza jellegzetes rajzolatú tornya a város immár harmadik ilyen épít
ménye volt a református és a katolikus templom tornya mellett, és ezt büszkén 
emelte ki a korabeli sajtó is. A tervező építész alapvetően grafikai eszközöket 
használt az intenzív látvány megteremtésére. A homlokzat lágy formakontúrjait, 
így a pártázatot, az árkádíveket és az ablakkereteket, fehér színnel emelte ki. 
A sík felületeket sűrűn díszítette szecessziós virágmotívumokkal, illetve a szín
ház homlokzatán maszkokkal és táncoló leányalakokkal. A városháza tömbje a 
századfordulón a közösségi funkciók egybeépítésének és az építészet vizuális
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8. Gazdasági bank, 1904. Szakái Aurél 1994. 19. kép. TJM F22072

jelentésének új minőségét teremtette meg. Ez a lendületet, változatosságot és 
mértékletességet magába sűrítő épület azóta Halas elsőszámú látványossága. 
Formavilága számos későbbi épületre hatással volt.

A gazdasági bank (Bethlen Gábor tér 7-8.) sarokkupolás, emeletes székházát, 
amely a földszinten a bank irodáit, az emeleten nagy alapterületű, főtérre néző laká
sokat foglalt magába, 1904. augusztus 15-én adták át. A szecessziós és eklektikus 
stílusjegyeket egyaránt magánviselő épület tervezője valószínűleg a pályája elején 
tartó, későbbi neves építész Lajta (Lajterdorfer) Béla volt. Az épületet 1932-ben 
Kozma Lajos tervei alapján átalakították, a kupolát lebontották és a homlokzati 
stukkódíszeket leverték.

A városközpont terjeszkedését jelzi, hogy a város két fő tengelyének met
széspontja közelében, a Fő utca és a Kossuth utca találkozásánál építették fel 
1913-ban a központi iskola (ma Köztársaság u. 9.) kéttornyú tömbjét, Györgyi 
Dénes budapesti építész munkáját. A korszerű oktatási és igazgatási elveket 
valló mecénás-állam egy fiatal, európai műveltségű építész tervei alapján egy 
nagyon modern és emblematikus külsejű iskolaépületet kívánt emelni. A Kós 
Károly építész-író baráti köréhez tartozó Györgyi rövid, de sikeres szakmai 
múltja garancia lehetett a feladat megoldására. Az építész a Kígyó utca és a Fő 
utca sarkán álló telekre 14 tantermes iskolát tervezett. Az iskolaépület központi 
magját a két toronnyal közrefogott bejárati tömb alkotja. A homlokzat képét
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meghatározó bejárati tömb jellemzői a csúcsíves kapubejáró, fölötte a díszterem 
nyújtott arányú ablakaival, valamint a gúla formájú toronysüvegek és a hegyes
szögben záródó oromfalak éles kontúrjai. A bejárati tömb egységesen vöröses- 
barna téglaburkolatot kapott.

A kelet-nyugati várostengely, a Kossuth utca kiépülése
Nagy József gimnáziumi tanár így írt a századelőn: „Ahol néhány évtized előtt még 

alacsony parasztházak húzódtak meg a magas jegenyék tövében, ott ma díszes, modern 
házak épültek.’'1 A korszak kezdetét a Budapest-Zimony vasútvonal átadása jelzi 1882- 
ben. Ennek következményei nemcsak a város gyarapodásában figyelhetők meg, de a 
vasutat és városközpontot összekötő Kossuth utca megnyitásával megváltozik Kiskun
halas városszerkezete is. A modern Halas főutcája a Kossuth utca, ahol jelentős középü
letek, emeletes lakóházak és eklektikus stílusú földszintes lakóépületek épülnek.

A 19-20. század fordulója idején a polgárosuló város szinte a homokból emeli
-  burkolattal ellátott járda még alig van -  az új, emeletes közigazgatási, oktatási és 
gazdasági épületeket. Legkorábban az eklektikus stílusú református gimnázium 
(1892) épül meg a város új főutcáján, a Kossuth utcán, majd a Kossuth és a Fő utca 
találkozásánál takarékpénztár (1892, bővítve 1910), majd tőle mintegy száz méterre 
a kaszinó kupolás épülete (1897).

Az 1880-as években mind sűrűbben jelentkezett a református templom mellett 
álló földszintes gimnázium átépítésének, vagy áthelyezésének igénye. Szilády 
Áron lelkész javaslatára a presbiteri gyűlés 1891 márciusában új gimnázium 
építését határozta el. A tervek elkészítésével Kauser József budapesti műépítészt 
bízták meg. A korabeli gyakorlatnak megfelelően Kauser egy neoreneszánsz stí
lusú iskolaépületet tervezett. A református gimnázium új épületébe (Kossuth u. 
14.) 1892 szeptemberében költözhettek be a diákok és tanárok. „Nemzetünkjövője 
kívánja tőlünk, hogy törzsökös magyar városunkban a tudománynak is legyen 
háza, könyvtárunk, régiséggyűjteményünk hozzáférhető és használható legyen. ”
-  írta a tudós Szilády Áron.8 Ennek megfelelően a 11 nagyméretű tanterem, 
több szakelőadó és szertár mellett három könyvtárhelyiség volt az épületben. A 
Kossuth utcára néző, nyújtott homlokzatot az egyszerű, világos tagolás jellemzi. 
Néhány klasszicizáló formaelem ismétlésével elért ritmizáltság az ablaksorokon 
és a sarokrizalitok monolit tömbje némi változatosságot és nem kevés tekintélyt 
ad az épületnek.

A takarékpénztár (Kossuth u. 1.) közgyűlése a régi és az új főutca sarkán álló 
értékes telkén hosszas lamentálás után irodákat, patikát és az emeleten lakásokat 
magába foglaló székház építését határozta el. A terveket Koczka szabadkai épí
tészmérnök és Nagy Szeder István helybeli építőmester készítették. Az 1892-ben 
átadott emeletes eklektikus épület Fő utcai szárnyát 1910-ben bővítették, megőrizve 
az eredeti stílusjegyeket.
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9. Takarékpénztár a bővítés után, 1910. Szakái Aurél 1994. 27. kép. TJM F22148

Üdvözlet Kiskunhalasról

10. Kaszinó, 1897. Szűcs -  Szakái 2001. 41. kép. TJM 12751
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A halasi kaszinó épülete (ma Művelődési Központ, Bokányi D. u. 8.) a legelső 
civil egyesületi székház volt városunkban. A kaszinó tagjai 1897-ben önálló székház 
építését határozták el a Kossuth utca és Csengery utca sarkán álló telekre. Kozits 
István városi mérnök tervei alapján megvalósult földszintes, eklektikus székház 
könyvtárat, olvasószobát, biliárdtermet, valamint színház- és bálteremnek használ
ható éttermet foglalt magába. А „V” alaprajzú saroképület homlokzata az utca felé 
zárt, szimmetrikus, amely a szárnyak találkozásánál kupolával zárul. Nyugodt rit
must ad az épületnek az oroszlánfejes zárókővel ellátott ablakok sora. A súlyosság 
képzetét a lábazat és a párkányok, valamint a kváderezés biztosítják.

Eklektikus stílusban épültek a városi egyesületek és pártok székházai is. 
Ezek között találjuk a Szabadelvű Párt 1892-ben épült székházát, a későbbi refor
mátus internátust (Garbai S. u. 8.). A Fő utcából déli irányban nyíló utcában pedig 
1907-ban adták át az ipartestület épületét (Petőfi Sándor u. 7-9.).

Bessenyei István végrendelkezésének köszönhetően 1907-től szegényház nyílt 
a tehetős polgárnak a belváros és a Felsőváros határán fekvő lakóházában. (Ez az 
épület 1923-tól kórházként funkcionált, így a mai Semmelweis Kórház elődjének 
tekinthető).

A város első köztéri szobra, az 1904. november 27-én felavatott Búsuló kuruc szo
bor volt. Damkó József szobrász és Hikisch Rezső építész talapzattal együtt több mint 
hat méter magas alkotását az úgynevezett Kannás-ház előtt, a Kossuth utca belső- és 
a vasút felé eső külső szakaszának találkozáspontja közelében helyezték el.

A város kelet-nyugati tengelyeként épült ki a belvárostól keletre a Kossuth utca, 
míg a szecessziós városháza bejárati homlokzatára merőlegesen indult a város nyu
gati kivezető főútja (ma Szász Károly utca). Ennek belvárosi szakaszán is több érté
kes eklektikus polgárházat találunk, és itt épült meg 1912-ben Kiskunhalas egyetlen 
korabeli szecessziós lakóháza, a Darányi-ház (Dózsa Gy. u. 1.)

Korszakunk elején a református templom déli oldalán, a keceli út torkolatánál 
találjuk a piacteret, melyeknek két jellegzetes emléke a templom fala mentén elfek
tetett sötét gránittömb, az úgynevezett szégyenkő, valamint a Fő utca és a keceli út 
(Szász Károly u.) sarkán található -  azóta már eltűnt -  városkútja.

A városban korábban is űzött iparok, mint a molnáripar, vagy a téglaégetés szin
tén a 19-és 20. század fordulóján kaptak modern üzemépületeket. Ekkor épült fel a 
villany telep épülete (1904), ám egyidejűleg még több mint egy tucat vitorlás szél
malom is magasodott a földszintes házak fölé. A várost délről és nyugatról határoló 
Nagy-tó partján több szélmalom vitorlái nyúltak a magasba. Kiskunhalason a 19-20. 
században a város szélén és a határában egyaránt 19-19 helyen épült szélmalom. 
A város egyik jelképe a belterületen egyetlen máig épen megmaradt szélmalom, 
a felsővárosi Sáfrik Malom (Kölcsey u. 19.). Flunyadi Antal építette 1860 körül. 
Az eredetileg régi típusú, alulhajtós szélmalom falai vályogból készültek. Mai for
máját, amely immár felülhajtós szerkezetű és kívül téglaköpeny borítja, 1900 körül 
alakította ki Sáfrik József.
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A két világháború közötti időszak

A világháborút követő időszak legnagyobb feladata a lakás- illetve a lakóházépítés 
volt. A kormány és a pénzintézetek akciói következtében Halason a mai Gimnázium 
utcában egy emeletes, kislakásos városi bérház épült (Lehel u. 1.). A harmincas évek 
közepéig a belváros peremén, a régi vásártér vonzáskörzetében, az Arany János utcán, 
a Felsővárosban és az Alsóvárosban az ún. Bükkönyös környékén szolid kivitelű és 
nagyságú, kertes házakból álló utcasorok épültek ki. A tehetősebbek háztípusa volt az 
előkertes, esetleg terasszal, manzárd tetővel ellátott villa. Az eklektikustól a neobarok
kon át a szecessziós és modem stílusú villák épültek, de leggyakrabban ezek keverék 
változataival találkozhatunk.

Megépültek az első emeletes bérpaloták a belvárosban, így az Árvay-ház (1931) 
kétemeletes tömbje a Kossuth utca legelején, illetve a modernista MABI épülete a 
Hősök terén, amely végleges formáját csak 1945 után nyerte el. A korabeli, kanyargós 
Fő utcán 1923-ban épült fel az emeletes Zilah-ház (Szent Imre u. 1.) amely eredetileg 
több magánlakást és orvosi rendelőt is magába foglalt.

A korábbi időszakhoz képest néhány más funkciót ellátó középület épült a két 
világháború között. Három laktanyát is építettek ebben az időszakban. 1912-ben adták 
át a csendörlaktanya emeletes épületét (Kárpát u. 2.). 1931-32-től kezdték kiépíteni 
a város nyugati kapujánál fekvő gyalogsági laktanya épületeit, majd 1936-tól a város 
északi távolsági útja mentén a kerékpáros laktanyát. Az 1907 óta létező Bessenyei-féle 
szegényház 1924-től Városi Kórházként működött. A következő évtizedben épült fel 
a város első magánkórháza, a Kálmán szanatórium (1933) emeletes tömbje a Fő utca 
déli szakaszán (Szent Imre u. 2.).

A klasszicizáló-neobarokk stílusú Adóhivatal (ma rendőrkapitányság) a Fő utcán, a 
belváros északi peremén épült fel minisztériumi megbízás alapján. Szabó Jenő buda
pesti mérnök tervezte 1929-ben.

1933 októberében a katolikus egyháztanács egy oktatási célokat szolgáló apáca
zárda építését határozta el a korabeli Fő utca alsóvárosi szakaszán, a római katolikus 
templommal szemben. A zárda (ma Szent Imre u. 13.) barokkos-klasszicizáló stílus
jegyeket viselő épületét, amely Fábián Gáspár budapesti építész tervező munkája, 
1934. november 11-én adták át rendeltetésének. Az emeleten tantermek, clausura, a 
földszinten pedig a polgári leányiskola intemátusa kapott helyet.

Az 1770-ben barokk stílusban épült, Szent Péter és Szent Pál tiszteletére felszentelt 
római katolikus templom bővítését határozta el az egyházközség képviselő-testülete 
1934-ben. Fábián Gáspár budapesti mérnök által készített új tervek változatlanul hagyták 
a homlokzatot és a templomhajót a negyedik pillérig. A kripta betemetését és az apszis 
elbontását követően a negyedik pillértől induló kereszthajót, és két oldalról egy-egy sek
restyével körülvett apszist építettek. Tóth Lajos halasi építőmester kivitelezésében ekkor 
készült a homlokzat előtti lépcsőfeljáró és az utcától elválasztó támfal is. A régi épület 
stílusát követő bővítést befejezve, a templomot 1940 októberében újraszentelték.
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13. Árvay-féle bérház, 1931. Hajdú József felvétele. Szűcs -  Szakái 2001. 183. kép. TJM 22005

14. Adóhivatal, 1929. Szakái Aurél 2000. 97. kép TJM 12990
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A Kossuth utca belvárosi és a vasút felé eső szakasza találkozásánál fekvő régi 
vásárteret a két világháború közötti időben építették be. Ezen a részen találjuk az 
első modern, a halasi polgári elit lakhelyéül szolgáló villaépületeket, valamint a 
korszak legjellegzetesebb halasi épületét, a Csipkeházat.

A Csipkeház (1935, bővítve 1939), a harmincas évek közepén két fázisban készült 
el, magába foglalván a csipke történetét bemutató kiállítást és munkaszobákat is. 
A Csipkeház külsejét az árkádos-tornácos alföldi parasztházak inspirálták. A Csip
keház külsejét és funkcióit a Kereskedelemügyi Minisztérium sugallta, mégpedig a 
tervezőnek ajánlott Mailász Gitta iparművész személyében. A művésznő a követke
zőképp írja le az általa elképzelt ház külsejét: „Az egész ház udvari részén (boltíves) 
tornác fu t végig, mely két célt szolgálna, egyrészt a csipkekészítő lányok nyáron kint 
dolgozhatnának, másrészt a kertben bemutatandó kunsági táncokat és népszokásokat 
a vendégek a tornácról is nézhetnék... Az egész ház a régi halasi házak mintájára 
készül. Az udvart és teret körülfogó kerítés kifürészelt díszítésű deszkákból készül. ”9 
A Csipkeházat 1935. június 23-án avatták fel. Az épület, amely a munkaterem és a 
múzeum szerepét is ellátta, kicsinek bizonyult, ezért 1939-ben az „L” alakú tömb mellé, 
annak szimmetrikus mását helyezték el, és a kettőt nyitott tornácfolyosóval kötötték 
össze. A Csipkeház megépítésének közvetlen gyakorlati célja egy korszerű csipkevar
ró műhely létesítése, valamint az akkor már több mint három évtizedes, rendkívüli 
sikereket arató halasi csipke múltjának bemutatása volt. A Csipkeház megépítésekor 
azonban idegenforgalmi szempontokat is figyelembe vettek. Az épület alaprajza, a 
csipkevarró helységek kialakítása lehetővé tették, hogy nemcsak a kész csipke, hanem 
a csipkevarrás folyamata is az idegen számára biztosított látványosság része legyen. 
Az államvasutak hétvégenként filléres vonatokat indított a Csipkeház megtekintésé
re. Ezeken a bemutatókon azonban nemcsak a csipkével kapcsolatos látnivalókban 
gyönyörködtek a távolról ideutazott vendégek, hanem a Csipkeház által szervezett 
népitáncban és egyéb folklórműsorokban is. Városunkban először a Csipkeház műkö
dési gyakorlata tette nyilvánvalóvá, hogy egy olyan kulturális, művészi termék mint a 
halasi csipke, valamint az utazás és a szórakozás egy közös show-műsor része lehet.

Az új típusú lakóépületek, a modem villák a két világháború között jelentek meg Kis
kunhalason. Ezeknek az egyszerre a kertre és az utcára nyíló lakhelyeknek egyik kiváló 
példája a Schneider cég napközi otthona (Vasút u. 2.). Az 1939-ben átadott emeletes 
épületet Grósz Ferenc mérnök tervezte, a kivitelező Tóth Miklós építési vállalkozó volt.

A régi vásártér város felőli oldalán, a Schneider család telkein, a harmincas évek 
közepétől villasor alakult ki. Ezek közül néhányat szintén Grósz Ferenc halasi mér
nök tervezett. A tehetős polgárok lakóházának jellegzetes típusai ezek az úgynevezett 
Schneider-villák (Kossuth utca 37. és Dékáni Árpád u. 8.). Az épületek modernista, 
aszimmetrikus elrendezése az igényes életmódot tükröző, változatos lakófunkciók 
kialakítását tette lehetővé.

Ebben az időszakban két újabb köztéri szobrot emeltek elődeink, mindkettő 
Szentgyörgyi István budapesti szobrászművész alkotása. Az első világháború áldo-
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15. A Csipkeház a bővítés után, 1939 körül. Szűcs -  Szakái 2001.61. kép. TJM 15115

16. Schneider cég napközi otthona, 1939. Hajdú József felvétele. Szűcs -  Szakái 2001. 57. kép. TJM F22041
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zatainak emléket állító Hősök szobrát 1926. június 13-án avatták fel. A szobor egy 
Hungáriát megtestesítő nőfigurát ábrázol, amint a gyászkoszorút tartó, meztelen 
testű fiát óvó, védő mozdulattal karolja át. A két alak a háborúban elesett férfiakra, a 
nemzet fiaira, az apákra emlékeztet. Az áldozatok nevei a jobb- és baloldalon külön 
felállított két obeliszken olvasható. Az emlékmű építészeti tervét a szecessziós város
háza tervezője, Hikisch Rezső készítette.

Szentgyörgyi István másik halasi alkotását alig egy év múlva adták át. A tudós, 
egyházfi és iskolaépítő Szilády Áron bronz mellszobrát 1927 novemberében, a gim
názium nyugati határán, a Kossuth utca egy kis kiszögellő terében állították fel ere
detileg. (Ma a református templommal szemben látható.)

Nagy József gimnáziumi tanár 1910-ben tett bizakodó megállapítása a város gyors 
fejlődéséről a két világháború közötti időben már kevésbé volt elmondható. Ebben 
az időszakban, bár, ha lassan és szolid ambíciókra építve is, de Kiskunhalas láthatóan 
továbbfejlődött.
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Kiskunhalas belterülete a 18-20. században
Szaiai Sándor

A belterület 18-19. századbeli fejlődését több korábbi munka is tárgyalta, bár 
többnyire csak vázlatosan. így Tooth János, dr. Molnár István a 19. században, 
id. Nagy Szeder István és Nagy Czirok László 20. században megjelent írásai tar
talmaznak adatokat a városszerkezet fejlődéséről.1 A Kiskunhalas története eddig 
megjelent köteteiben néhány fejezet taglalja a belterület alakulását.2 A második 
kötetben a belterület alakulása a 10-12. számú színes térképen jól nyomon követhe
tő, a városközpontot a 13-14. színes kép ábrázolja a 19. század első felében.

E munkák -  Nagy Szeder István kivételével -  viszonylag keveset foglalkoznak 
a természeti környezet hatásával. A város korábbi fejlődésére azonban a környezet 
olyan meghatározó volt, hogy hatását a városszerkezet a mai napig őrzi, így szük
séges a belterület fejlődése és földrajzi környezet kapcsolatát röviden összefoglalni. 
Ez azért is fontos, mert ez a környezet a 20. század második felében olyan nagy mér
tékben megváltozott, hogy a mai ember számára ez a hatás már alig érzékelhető.

A város életét évszázadokon keresztül a vízzel és a homokkal való küzdelem 
jellemezte. A homoktól a termőföldet kellett elhódítani és óvni, a víztől pedig a 
lakóhelyet kellett védeni. A víz a nyugati oldalon mintegy 6 km hosszan elhúzódó 
Halastó felől fenyegette a várost. Ez a tó tulajdonképpen náddal sűrűn benőtt mocsár 
volt, amelyben -  főleg a város felőli oldalon -  kisebb-nagyobb szabad vízfelületek 
is voltak. Legnagyobb szélessége 400-500 méter körül volt, a legkisebb szélessége 
a 100 métert sem érte el. A tóban több sziget volt, közülük a legismertebb a mai 
Natkai-sziget, ettől északra volt a Felső-sziget, és a Körtefás-sziget. A régi leírások3 
„vizes időkben halakkal bővölködő” vízként említik, a halászati jogot a város még 
a 20. század elején is bérbe adta, bár a halászat soha nem hozott jelentős hasznot, 
annak ellenére, hogy széles körben elterjedt az a nézet, miszerint a város a nevét 
is a Halas-tótól nyerte. Legnagyobb hasznát az jelentette, hogy tóban termő náddal 
fedték hosszú ideg a város épületeit, „1758-dik esztendőben építtetett a városháza 
kőből, nádtetőre, Hajós András úr főbíróságában” írja Tooth János.4 Az első zsin
dellyel fedett épület a református parókia volt 1770-ben. Télen tüzeltek is a nád
dal. Száraz nyarakon gyakran kiszáradt, ilyenkor tűzveszélyt jelentett a könnyen 
meggyulladó nádas. Tavaszonként, vagy csapadékosabb években pedig a nagy víz 
okozott sok kárt. 1886-ban Hirháger Károly városi mérnök tanulmányt készített a 
tanács részére a belvízhelyzetről, és ebben a tavat következőképpen írja le: „Észak, 
nyugat és keletre magas, homokos domboktól köríttetik elannyira, hogy ezen tónak 
kiöntési és ártere igen csekély van. ” A  tó területét árterével együtt 688 kát. holdnak, 
vízgyűjtő területét mintegy 20000 kát. holdnak mérte.5 A tó partvonala körülbelül a 
126 méteres szintvonalat követte. Ez még a mai szintvonalas térképeken is felismer
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hető. A víz magassága e szint körül ingadozott a csapadék mennyisége és a talajvíz 
függvényében.

A tó nyugati partján egy keskeny kötöttebb talajú földsáv (Feketeföldek) után 
magas dombokkal tagolt homokos terület van, a dombok között mélyebb völgyek
kel. A dombok között több a 140 m tengerszint feletti magasságot is meghaladja 
(Pálfi-hegy, Doktorné hegye), de az átlagos magasság is jóval a 130 m felett van. 
Ide telepítették a város szoléit. A völgyeket szántóként, veteményesként használták 
a lakosok. A tó legkeskenyebb részén, a mai Szász Károly utca végén volt az Alsó 
híd, ezen keresztül lehetett a szőlőket megközelíteni. A szőlők mind a tanácsnak, 
mind a lakosságnak fontos bevételi forrást jelentettek, ezért a tanács szigorúan 
ügyelt annak biztonságára. A hidat éjszakára zárták. Arról pedig szó sem lehetett, 
hogy oda lakóházakat építsenek. így a város nyugat felé évszázadokon át nem 
terjeszkedett. Az 1879. évben felvett kataszteri térképen a szőlők között még csak 
elvétve találunk épületre utaló jelölést, de a 19. század utolsó éveitől a szőlőkben is 
nagyobb számban építenek egyszerű lakóházakat. Az 1888. évi polgármesteri jelen
tés az Öregszőlőkben 92 lakóházat említ, de Nagy Szeder István 1932-ben kiadott 
címtárában itt már mintegy 650 lakóház szerepel.6 Erre az időre általánossá vált, 
hogy a szegényebb polgárok, más birtokuk nem lévén, a szőlőben építettek házat, de 
módosabb lakosok körében is megszokott volt a szőlőben házat építeni. A 20. század 
első éveiben kezdtek építkezni a hídon túl a mai Mártírok útja két oldalán. Itt ekkor 
már ún. polgárházak is épültek, de a város igazán csak az 1970-es évek második 
felében, a mai Kertvárossal lépett át az -  időközben már lecsapolt és kiszáradt -  tó 
nyugati partjára.

A város a tó keleti partján, a tómederbe benyúló félszigetre települt. Ez a félszi
get a Tabán. Ezt is hasonlóan az Öregszőlők területéhez dombok tagolják, de itt a 
legmagasabb dombok (Piachegy) csak 130-132 m magasak. A félsziget két oldalán a 
tóparton végig kisebb nagyobb dombok húzódnak, nagyjából a parttal párhuzamos 
sorokba rendeződve. Ezeken a magaslatokon települhetett meg a szórványos régé
szeti leletek tanúsága szerint először az ember. Itt laktak a 17. században a várost 
újratelepítő lakosok is. Az első magasabb vonulat a mai Szilády Áron, Köztársaság, 
Petőfi utcák vonalát követi, ezen épült a református templom és a városháza. 
A második vonulat a Kertész és a Jókai utca északi végétől nagyjából a két utca 
vonalát követve a felsővárosi iskola telkén keresztül (itt magasodott az Akasztó, 
vagy Strázsahegy „amelynek tetejéről az egész várost be lehetett látni”1) az Attila, 
Hársfa utcák vonalát követve a Vitéz és Sárkány utcák nyugati végéig húzódott. 
A harmadik vonulat az Új, valamint a Károly utcák északi végén kezdődve a ma 
Sáfrik-Malom, KISZ-telep Szabó Ervin utca (Feketehegy) vonalában a Szegedi út 
mellett lévő Alsó Szénáskertig tartott. Az 1879-es kataszteri térképen ezen a hosszú, 
mintegy három kilométeres dombsoron hét szélmalom állott. E vonulat két oldalán 
a 20. századig szántóföldek voltak, itt volt az ún. Felső nyomás. Hirháger Károly 
ezeknek a magaslatoknak a szerepéről így ír 1886-ban: „A város fekvése több
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vízválasztóra esik, de ezen vízválasztók tövébe eső árterek mind összeköttetésbe 
állnak a városi nagy tóval és vizeit mindegyik abba önti, de ezen 451 kát. hold 1306 
női területű belteleknek több helyei találtatnak, melyek alacsony fekvéssel bírnak, 
és azért azokból a csapadékvíz akkor amikor a tónak nagyvize van annak magas 
állásánál fogva ki sem folyhat.’’* így keletkeztek a sárállások (időszakonként vízzel 
borított, majd sáros területek). Az első és a második vonulat közötti mélyebb terü
leteken alakult ki a Kis-tó. A Kis-tó északról dél felé a mai sportpályától egészen a 
Kiskun áruházig nyújtózott, a mai Szilády Áron, Szathmáry Sándor és Eötvös utcák 
keleti, valamint a Kertész, Bajcsy-Zsilinszky és Gimnázium utcák nyugati oldala 
között, változó szélességben helyezkedett el. E két dombsor végétől délre terült el 
a hasonlóan mélyebben fekvő Bárányfok. Ez a sárállás a Harangos tértől keletre és 
északnyugat felé a Szabadkai útig a Szent György térig húzódott, de Kováts György 
1761-ben készült térképe szerint ide tartozott a Sarló utca egy része is.

A vízállások kezdetben -  amikor a város még csak a Tabán félszigetére terjedt 
-  talán hasznosak is lehettek, mert védelmet nyújtottak kelet felől is. A helyszűke 
miatt az akloskertek jelentős része már így is a sárállásokon kívülre került, később 
pedig egyre nehezebben lehetett új háztelkeket kijelölni az egyre szűkülő belterü
leten. A további növekedés csak a város keleti és déli oldalán fekvő nyomási földek 
(Alsónyomás, Felsőnyomás), vagy a város melletti legelők rovására történhetett. 
Az amúgy is kevés szántóföld védelme érdekében a legelők felosztása mellett 
döntöttek. Kivétel ez alól a katolikusok számára kiosztott Újváros. A Nagy Szeder 
István által közölt iratok alapján azonban úgy látszik, hogy ezt a területet eredeti
leg nem házhelyekként, hanem szántóföldként osztották ki, de a katolikus lakosok 
a templom közelsége miatt itt kezdtek házat építeni. Ezzel megindult a belterület 
erőteljes növekedése, amely az Akasztóhegy körüli akloskertek felosztásával, majd 
a várostól északra és délre elterülő tóparti legelők felosztásával folytatódott.

A belterület 18. századi kiterjedéséről viszonylag sok forrással rendelkezünk. 
1752-ben összeírták a város házfundusait és az aklokat. 1761-ben Kováts György 
elkészítette a város határtérképét, amelyen -  ha csak vázlatosan is -  ábrázolta 
a belterület kiterjedését. (Kiskunhalas története 2. 2001. 1. színes melléklet.) 
Az összeírások és a térkép alapján megállapíthatjuk a belsőség területét, elhelyez
kedését, a tó, valamint a sárállások kiterjedését.

1752-ben a hiányzó redempciós váltságdíj előteremése céljából elhatározták 
a háztulajdonosok, illetve az akol- és kerttulajdonosok összeírását. Az 1752-es 
összeírás9 (1. táblázat) során a város területén rögzítettek 501 házhelyet, illetve 308 
aklot és kertet. Ezek 377 tulajdonos kezén voltak. Mind a házhelyek, mind az akiok 
és kertek területe igen nagy szóródást mutat, a legkisebb házhely 3><2 öl, azaz 6 
négyszögöl, a legnagyobb 36x22, azaz 792 négyszögöl volt. A két érték között szin
te valamennyi változat előfordul. Hasonló változatosság tapasztalható az akolkertek 
estében is. Itt a legkisebb akolkert 5x3, vagyis 15 négyszögöl, a legnagyobb 42x30, 
azaz 1260 négyszögöl területű.
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1. ábra. Kiskunhalas a 18. század közepén. Az 1752-es összeírás, és Kováts György 1761-es térképe alapján
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A házhelyek összterülete: 76265 nöl = 47 kát. hold 1065 négyszögöl
Az akolkertek összterülete: 75397 nöl = 47 kát. hold 197 négyszögöl 
Összesen: 151662 nöl = 94 kát. hold 1262 négyszögöl

A belsőség így kiszámított területe természetesen nem tartalmazza a köz
épületek, utak (adózás szempontjából hasznavehetetlen területek) nagyságát, de 
feltehetően ezek a területek nem haladták meg az összeírt terület 25 %-át, így a 
belsőség területe a 18. század közepén 120 katasztrális hold területet foglalhatott 
el. (Összehasonlítva a belterület 1876. évi adataival, ahol a belterület 484 hold 1413 
négyszögöl,10 ez reálisnak látszik.) A rendkívül változatos teleknagyságok, valamint 
a szűk terület miatt a lakóházak teljesen rendezetlenül állottak. A 18. század köze
pén a város halmaztelepülés képét mutathatta.

A belterület alakulásáról pontosabb képet mutat az 1784-ben készült I. katonai 
felmérés térképe. Ezen már az utcahálózat is szerepel, az itt feltüntetett utcák jó 
része azonosítható a maiakkal. A belterület kiterjedését összehasonlítva az 1761- 
es Kováts-féle térképpel, feltűnő a beépített terület növekedése. A magisztrátus 
minden tiltása ellenére beépült az akiok jó része, a lakóházak által elfoglalt terület 
csaknem a kétszeresére nőtt. Abban az időben lépett ki a város a sárállások szo
rításából, és lakóterületté váltak a sárállásoktól keletre elterülő magaslatokon lévő 
akloskertek is. Kiépült az Újváros, és a Szilády Áron utca teljes hosszában. Házak
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2. ábra. Kiskunhalas 1784-ben az I. katonai felmérés alapján. Készítette Szalai Sándor
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épültek a Hunyadi utcától keletre a tópartig. A régi temetőt 1778-ban bezárták, és 
a „városon kívül nyári napkeletre 100 öl hosszúságú és 67 öl szélességű temetőkert 
a reformátusok részére árkoltatott.”" Ezeken a területeken korábban akiok voltak. 
1786-ban a II. József-féle összeírás12 során a város belterületén még vannak akiok 
és kertek, de újabb aklos kertek nem keletkeztek, ezek foglalását a tanács továbbra 
is szigorúan tiltotta és büntette arra való hivatkozással, hogy a legelőnek és a szán
tóföldnek szűkében van a város. A takarmány tárolását szénáskertek kialakításával 
oldották meg. Az első ún. régi szénáskert a mai Szilády Áron Gimnázium és a 
Bercsényi utca között volt. Ezt 1798-ra már lakóházak vették körül. (A város közön
séges szénáskertje a házak közül cassáltatván” írja Tooth János.)13 így felosztották 
házhelyeknek, de előtte 1793-ban „A városnak napkeleti oldalán a szabad legelőn 
árkoltattak két nagy takarmányos kertek, Bibó György úr főbíróságában [1794], 
a végre, hogy a tűzi szerencsétlenség eltávoztatásáért a lakosok a városba semmi 
takarmányt be ne rakjanak, hanem ezekben, vagy kint szállásaikon tartsák,'4 Ezek a 
szénáskertek a 20. század közepéig megmaradtak, a Felső Szénáskert helyén most a 
Ganz, az Alsó Szénáskert helyén a volt Ikarusz telephelye van. Az aklos kertek kora 
tehát a 18. századdal együtt elmúlt.

Az 1752-es telekösszeírást az 1761. évi és az 1781. évi térkép adataival összeha
sonlítva a lakóterület jelentős növekedése tapasztalható. Ezt valószínűleg a lakosság 
számának gyors növekedése okozta, ami viszont a katolikusok betelepedésével is 
összefüggésbe hozható. Ez a növekedés tette szükségessé először 1803-ban, majd 
1821-ban a tizedek újonnan történő felosztását. "

1752-ben összeírt házhelyek és akloskertek összesen 91316
1786-ben a II. József-féle összeíráskor 1039'
1821-as tizedfelosztásnál 1662IS

Különösen szembeötlő az 1786 és az 1820-as évek közötti nagyarányú növeke
dés. Ebben az időben jelentősen növekedett a beépített terület nagysága.

Az 1790-es évektől kezdve a város vezetése egyre nagyobb figyelmet fordított 
a rendezett városkép megteremtésére. Korábban az Újváros estében is töreked
tek a párhuzamos utcák, valamint az egyforma teleknagyság kialakítására, de 
itt még tapasztalhatjuk az utcák görbe vonalvezetését. A 18. század legvégén 
(1798-99-ben), az Akasztóhegy körül, valamint a Lázárvároshan szigorúan ragasz
kodtak az egyenes vonalvezetésű utcákhoz. Ha valaki a házát nem kialakított 
rend szerint építette, a tanács elrendelte a ház lebontását.10 A 18. század utolsó 
éveiben osztottak házhelyeket az Akasztóhegy körül a mai Kazinczy és Szécheny 
utcák határolta területen, valamint a Bárányfoktó 1 délre ún. Lázárváros területén. 
1810-ben folytatódott a házhelyek kiosztása előbb a Csokonai utcánál, -  erről az 
osztásról már részletes térkép is készült20 -  majd a későbbi években egészen a 
mai Botond utcáig. Itt már szigorúan ügyeltek az utcák egyenes vonalban történő

33



3. ábra. Kiskunhalas 1800 körül. Készítette Szalai Sándor
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kiosztására. A kiosztott házhelyeken gyors ütemben épültek a lakóházak, mert 
1786-ban az akkor még létező aklokat és kerteket is összeírták, viszont 1820-ban 
Tooth János már egyértelműen csak házakat említ. Ha valaki a részére kimért 
házhelyen sokáig nem épített, a portát másnak adták és a korábbi tulajdonosnak 
máshol mértek új házhelyet. „Meg kell jegyezni, hogy László (kecskeméti) Péter
nek még régen kimért házfundusa, mivel azon semmi munka nem látszott... Pinke 
Istvánnak által adatván, most László (kecskeméti) Péternek mértünk a helyett a 
Bikádi succesorok fundusa sorába napkeletre az út mellett, (melyet 8 ölre kimér
tünk) 12 öl széles és 15 öl hosszú ház fundust a melyért ő még az előtte való esz
tendőben befizetett.”2' A 12 öl széles 15 öl hosszú (180 négyszögöl) teleknagyság 
szabványosnak mondható. A régebben felmért telkek nagyságát is ellenőrizték, 
mert 1823-ban megállapították, hogy Takács József háztelke 97 négyszögöllel 
nagyobb, mint ami az 1752-es összeírás alapján őt megilletné. Szabványos a 8 öl 
széles utca. A Lázárvárosban minden utca ilyen széles, de a Felszegen 20 öl széles 
utcát is mértek (Jókai utca) az ún. keresztutcák (Csokonai, Kazinczy) pedig 12 öl, 
azaz egy házhely szélességűek ma is. A szélesebb utcák kimérésére „az ország 
útja és a csorda járás kedviért”22 került sor.

A város térképén markánsan elkülönülnek a 19. század elejétől épült rendezett 
városrészek a korábbi zegzugos, kusza utcahálózatú városrészektől. A kanyargós 
utcájú, változó teleknagyságú városrészek szerkezete jól megfigyelhető Kiss László 
1864-ben készült térképének az ún. Sűrütabánt ábrázoló részletén.23 Az újonnan 
épültekből hiányoznak a zsákutcák, jellegzetes halasi nevükön sutlikok. Ezek mára 
már jórészt eltünedeztek, de a korabeli utcaképre rendkívül jellemzőek voltak.

Ebben az időben kezdte meg a város a tó területének elhódítását. Tooth János 
feljegyzései szerint az 1790-es évek második fele rendkívül száraz volt. 1797-ben 
„a város határában fekvő minden rétek... mind kiszáradtak... a kutak kiapadtak.”2* 
A sárállások beépítési kísérletei mellett ekkor épült a mai Szász Károly utca vona
lában az a „6 öl szélességű 300 öl hosszúságú” töltés az ún. Kanális ú t f  amely 
leválasztotta a tómederből a Bálvány és Holló utcákig terjedő részt. Ezt kezdetben 
kerteknek használták, majd lassan beépültek. Az első épületet a tanács építtette, 
ez volt a „praeceptoriális ház” (az iskolamester háza).26 Később itt volt a Polgári 
Olvasókör székháza. (Ma Ady Endre utca 3.) Amikor a tóba a víz visszatért, több
ször veszélyeztette ezt a területet, de visszahódítani már nem tudta. A sikeren fel
buzdulva ezzel a módszerrel folytatták a tómeder feltöltését, és a Kanális út északi 
oldalán újabb töltésekkel még nagyobb területet választottak le. Ez a tevékenység 
jól látszik a város 1850 után készült térképein. Kezdetben a töltésen belül itt is ker
tek voltak, majd az út északi oldalán is házak épültek (az első valószínűleg az 1860 
körül épült később Szász Károlynak is otthont adó Bibó-kúria volt) és a 19. század 
végére csak egy kisebb nyílt víztükör maradt. Ez volt a Szász-tó, a korabeli fiatal
ság kedvelt korcsolyázó helye. 1895-ben Szász Károly ajánlatot tett a tó területének 
megvásárlására, a döntést nem ismerjük.27
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Az 1810 körül kiosztott házhelyek annyira megnövelték a város területét, hogy 
szükségessé vált új tizedbeosztás készítése. 1820. november 13-án kérelemmel fordult 
a tanács a Kerületekhez, hogy a várost az addigi négy tized helyett hat tizedre oszt
hassák fel. A kérelmet a lakosság és a lakóházak számának növekedésével indokolták. 
A lakóházak számát 1770-ra (az új tizedbeosztás elkészítése során végül 1662-t talál
tak) a lakosok számát 12 000-re becsülték. Ezek az adatok ismét a dinamikus növe
kedést bizonyítják, hisz Nagy Szeder István adatai szerint 1770-ben a város lakossága 
3520 fő volt. 1797-ben pedig 8000 főre tartották a város lakosságát.28

1820 után ez a növekedés lelassult, sőt úgy tűnik, meg is állt, mert 1835-ben 
a váci egyházmegye schematizmusában a város összlakossága: 12580 fő, ebből 
3184 katolikus, 9122 református, 173 evangélikus, 87 zsidó, 14 görögkeleti vallású. 
Az összlakosságból 2394-en ekkor már a tanyákon éltek.29 A lakosság számának 
stagnálása tükröződik a belterület növekedésében is. Az 1820-as évekre kialakult 
belterület jelentős mértékben csak a következő századforduló körül kezdett növe
kedni, amikor is a Bessenyei-telep és a Dobó-telep kialakult. A Lázárvárossa\ és a 
Felszeggel megnövekedett városban továbbra is voltak beépítetlen területek. Külö
nösen a sárállásokat igyekeztek hasznosítani. Az itt kiosztott házhelyeket gyakran 
fele árért, vagy ingyen adták, és a tulajdonos ennek fejében gondoskodott a terület 
feltöltéséről.41 A sárállások beépítése évszázados gondot jelentett a városnak, mert 
az esős esztendőkben nagy károk keletkeztek az épületekben. A sárállások okozta 
gondokat Nagy Szeder István részletesen tárgyalja.31

A növekedés nem járt együtt a városiasabb külsővel. A házak tetejét továbbra is 
náddal fedték, zsindelytető csak a fontosabb középületekre, és a módosabb birtoko
sok házaira került. A házak túlnyomó többsége az ún., alföldi háztípushoz tartozott, 
a rendezett Felszegen és a Lázárban csaknem kizárólag a fésűs beépítési mód volt 
a jellemző, a házak utcai frontján egy, később két ablakkal. Jellemző a régi Halasra, 
hogy a nagyobb gazdaházak nem a központban, hanem a városban szétszórva épül
tek. „Mint az eperben a magok” írja Varga Domokos.32

A 19. századbeli Kiskunhalas képét dr. Molnár István városi főorvos festi le 
1878-ban:33 „A város északról délfelé nyúlik 2066 lakházzal, a pusztákon 895 
tanyaépülettel. Tóparti része minden ízlés nélkül épült, utcái rendetlenek, kuszáitok, 
valódi labyrinthust képeznek, a házfalak általában földbül verettek, alacsonyak, 
szűk udvarral és kevés kisded ablakokkal ellátottak, s többnyire náddal fedettek. 
Ezen ódonszerű, s minden ízlés, csín és rend nélküli építkezés mutatja azt, hogy ez 
a városrész volt elődeink legelső lakhelye. A város felső és alsó része nagy gonddal 
épült, utcái egyenesek, tágasak, lombos akácokkal sorba beültetve, házai eléggé 
magasak tágas udvarral és kellő világosítással ellátva. Ezen városrészben 1855-ben 
chorela eset nem fordult elő.” A földszintes házak közül csak két templom emelke
dett ki. Az első emeletes épület az 1835-ben épített városháza, majd az 1854-55-ben 
épült kapitányi lak volt.34 Újabb emeletes épületek csak 1882-ben a vasútállomáson 
épültek, és Nagy Szeder István adatai szerint 1900-ban 7, 1936-ban is -  a lak
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tanyákkal és MÁV üzemi épületeivel 
együtt -  csak 35 emeletes épület volt.35

Az utcák az újonnan telepített város
részekben is földutak voltak, járda nem 
volt, sőt a járda fogalmát sem ismerték.
1808-ban ugyan a mai Jókai utca kimé
résekor a kimérést végző bizottság a 20 
öl széles utca két oldalán egy-egy öl szé
les sávot ,,ablakellenzőnek kiméretett”, 
de a 12 öl szélességű utcákban lakóknak 
„ ablakj ok védelmére semmi sem adasson 
mivel így az utcák elszoríttatnának. ”,h

A belterület lassú növekedése a 19. 
század közepén indult újra. 1845-ben 
osztottak házhelyeket a Tó utca nyu
gati oldalán. 1850-ben a tanács elhatá
rozza, hogy ezután a házhelyek nagysá
ga az addigi 180 helyett 252 négyszögöl 
legyen.37

1850- ben a bevezetésre kerülő föld
adó rendelet előírta az utcák elnevezé
sét. (Korábban a házakat a tized számá
val és a szomszédok nevével jelölték, majd később, a II. József-féle összeírás után 
kezdték használni a házszámot is.) Kiskunhalason az utcák ekkor kaptak hivatalo
san nevet, 105 utcát neveztek el. Ezek hamarosan feledésbe merültek és a házakat 
továbbra is a régi módon jelölték. 1898-ban ez annyira nehézkessé vált, hogy újra 
elnevezték az utcákat. Az utcanevek azóta sokszor változtak, de 1898-tól már a 
utcanév is hozzátartozott a lakcímhez.38

1851. február 15-én Hofmeister Ignác és Reinitz Bernát izraelita lakosok kérik 
temetőjük határvonalát megállapítani, hogy bekeríthessék. Április 5-én kimérték: 
alsó szélessége 13, felső szélessége 15 öl, hossza 53 öl. Az izraelita temetőnek ez 
az első írásos nyoma, bár a kérelem arra enged következtetni, hogy a temető már 
korábban is létezett.34

1851- ben a református temetőn felül, a Széchenyi utca keleti oldalán osztottak 50 
házhelyet. A Lázárban ekkor osztották ki a Széksós utca déli oldalát is. Ezek a telkek 
már 252 négyszögöl területüek.40 Ebben az évben a város egyes polgárainak ,, hűséges 
munkálkodásukért” a Széchenyi utca keleti oldalán, a Csokonai utcától észak felé 
ingyen adott házhelyet. Ott kaptak házhelyet: Kovács Pál professzor, Szilágyi Márton, 
Hetessy Dániel, Futó János, Csiszár Sámuel tanítók, Paksi Károly seborvos és még 11 
személy.41 1852-ben Segesvári Ferenc ingyen kapott kettős házhelyet, mert a városnak 
474 Ft. hasznot szerzett. Ingyenes házhelyet a tanács később is osztott, például 1855

2. A város tizedei és a szőlők, 1867. 
Kiss László térképe. TJM 2004.63.1.
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Sóstó

Alsó Feketefóldek

Kiskunhalas 1854-ben
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4 . ábra. Kiskunhalas 1854-ben, Pinke János térképe alapján. Készítette Szalai Sándor
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3. Sűrűtabán és a tóból feltöltött területek. (Ma a Szász Károly utcától D-re és É-ra.) 
Kiss László térképe, 1866. TJM 2004.63.6

4. A Felső város szabályosan osztott utcái. 
Kiss László térképe, 1864. TJM 18083
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novemberében id. Gál István „birtokos lakos és nagy kiterjedésű család törzse” kért 
ingyen két házhelyet, de nem kapott, mert a tanács az ingyenes házhelyek osztását meg
tagadta. A következő évben március 8-án mégis adtak neki egy ingyenes házhelyet.42

1852 tavaszán kezdi Csemota Jakab félegyházi járási mérnök a határ felmérését. 
A felmérést az 1850-ben kiadott adótörvény tette szükségessé. Segítségül a város Pinke 
János segédmémököt adta,43 aki később, 1854-ben elkészítette a határ művelési ágainak 
térképét, amelyen ábrázolta a belterület kiterjedését.44 Az 1784-ben készült katonai tér
kép óta ez az első hiteles, szakszerű ábrázolása a belsőség egészének. Bár a térképen 
az utcahálózat nem szerepel, a város akkori képéről sok értékes információt tartalmaz. 
Eszerint a belterületet nyugaton a tó határolta, északon a határ a mai Botond utcán 
a Fazekas Gábor utca vonaláig húzódott, majd a református temetőhöz érve nyugati 
irányba haladt a Bercsényi utcáig. Itt délnek fordulva a Dékáni Árpád utca vonalában 
haladt a Szövetség térig, a teret megkerülve a Vasút utca, Viola utca, Batthyány utca, 
Szabadkai út Széksós utcán át záródott a tóparton. Ekkor már a város területéhez tarto
zott a Szász Károly utca északi oldalán a tótól elhódított terület is, de a későbbi Szász
tón kívül még szabad vízfelület volt a Semmelweis tér helyén a mai autóbusz állomás
tól észak felé körülbelül a tér közepéig. Közöttük kertek voltak (Bánomkertek).

A szegedi országút ebben az időben a katolikus temetőn keresztül vezetett a városba, 
és az alsóvárosi iskolánál csatlakozott a Szabadkai útba. Mindkét temető a belterüle
ten kívül feküdt, a mainál kisebb területen. Az 1854-es térkép a Kálvária területén is 
temetőt ábrázol. Korábban itt volt a katolikusok temetője, de ide a 19. század kezdete 
óta nem temettek. A Kálvária stációi 1860-ban épültek.45 1857-ben a katolikus egyház 
megkapta az eklézsia malma és a temető közötti területet. Ez a terület a temetői csősz
ház mögött fekszik, nagy része ma is mezőgazdasági terület. 1860-ban mind a katoli
kus, mind a református temetőhöz újabb területeket csatoltak. 1918-ban új református 
temetőt nyitoüak az Alsó Öregszőlők területén.46 A katolikus temető területe 1860 óta 
nem változott, de a református temető területe 1882 -  a vasút megjelenése -  óta folya
matosan csökkent (1930-as évek, 1947, 1950-esévek, 1963, 1972, 1975).47 APinke-féle 
térkép szerint a ma meglévő műemlék temető területe 1854-ben még nem volt temető.48 
Az izraelita temető területe 1851 óta nem változott. A térkép a Gólya és Rezeda utcák 
környékén jelzi az Epreskertel. Korábban, még 1845-ben felsőbb ösztönzésre, a selyem
hernyó tenyésztés előmozdítására határozták el az Ótemető epreskertté átalakítását, de 
eszerint mégsem ott létesítették. A későbbi Csipkeház területén egy bekerített területen 
„ ló oskola ” felirat látható. Létéről, szerepéről más adat eddig nem került elő.

1852-ben elrendelte a tanács, hogy házhelyek területének felét a tanács engedé
lye nélkül eladni és beépíteni tilos.49

1854-ben a járási kapitány sokszori sürgetése után a tanács elhatározta a tago
sítás végrehajtását.50 Ennek során a külterületet Halácsy Miklós és Magyar János 
szegedi mérnökök mérték fel. A belterület, az Öregszőlők, valamint a Feketeföldek 
felmérését Kiss László halasi mérnök készítette el. A felmérés után a tagosítás sok 
vita, vádaskodás után 1864-re készült el. A belterületről ekkor készült méretarányos
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5. A központ, a ref. templom és a régi ref. temető között, 1864. Kiss László térképe. TJM 18083
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6. A piactér parkosítási terve. Készítette Halácsy Miklós, 1860. TJM 3894



szelvények hűen mutatják a 19. századi Kiskunhalas képét és felbecsülhetetlen érté
kei a helytörténeti kutatásnak." A térkép ábrázolja az egyes épületeket, a száraz- és 
szélmalmokat, feltünteti a házszámokat, az egyes telkek határvonalát, a tizedek 
határait. Sajnos a térképhez tartozó telekkönyvek egy része elveszett, vagy kallódik 
valahol.52 A belterületről készült térképet szemlélve érthető a tanács folyamatos 
városrendezési törekvése.

Folytatódik az utcák már korábban elkezdett rendezése, ehhez igyekeznek a lakos
ság rokonszenvét is megszerezni. 1855-ben a Kiskereszt (ma Dob utca) és a Flajnal 
(ma Kossuth utca) utcákban tűz keletkezett. A tűz után végrehajtott rendezés folytán a 
három károsultnak (Horváth Antal, Kakasz János, Gózon István) nem maradt elegen
dő hely az új ház felépítéséhez, ezért ketten a várostól ingyen telket és mindhárman 
egy-cg у nyolcöles épületre való nádat és fát kaptak ajándékba.53 A tűzveszély miatt 
1857. június 11-én megtiltják a városban található szárazmalmok javítását.54

1854- ben a Batthyány utca déli, valamint a Szabadkai út keleti oldalán kijelöltek 
értékesítésre 73 házhelyet. Miután 1856. január 6-án Ferenc József engedélyezte, 
hogy a felépítendő kórház az „Erzsébet kóroda” nevet viselje, a tanács árverés útján 
értékesítette a kijelölt telkeket.55 A november 4-én megtartott árverésen 5578 Ft és 
15 krajcár folyt be.56

1855- ben épült a városban a második emeletes épület. Ez a ma kisvárosházának 
nevezett épület. Ezen a helyen sosem volt városháza, először a kerületi börtön volt 
itt, majd a görög boltok.57

A z 1856. március 9-én tartott gazdasági gyűlésen elhatározták a kórház felépí
tését, amihez a város hozzá is fogott volna, de a tervezett épület nem felelt meg a 
felettes hatóságnak, az általa megkívánt pedig a városnak volt drága. Ezért a kórház 
egy erre a célra vásárolt magánházba költözött. Új kórház végül csak évtizedek 
múltán épült fel.58 Ugyanezen a gyűlésen elhatározták a sétatér kialakítását, köz- 
kutak építését, az utcák szélesítését, hidak építését, a közvilágítás megvalósítását.59 
Sétatérnek a református templomtól délre fekvő piacteret szánták. Halácsy Miklós 
el is készítette a rendezési tervet,60 de nem valósították meg. Később a korábban 
epreskertnek szánt Otemetőt (a mai Szilády Áron Református Gimnázium helyét) 
kezdték sétatérnek „promenádnak” emlegetni.61

Az ivóvízellátás régi gondja volt a városnak. A lakosság ellátása ásott kutakból 
történt, ezek közterületen álltak, de vizük alkalmatlan volt emberi fogyasztásra. 
Erre a város szinte minden orvosa felhívta a figyelmet, részben a rossz ivóvizet 
okolva a gyakori járványokért.62 A várost csak a 20. század elején sikerült ellátni 
mélyfuratú szivattyús kutakkal. Ettől kezdve az ásott kutak „ közelvíznek” nevezett 
vizét nem fogyasztották. Az utcák szélesítése a rendetlenül álló házak okozta girbe
gurba házsorok kiegyenesítését jelentette.

Hidakra a városnak a kedvezőtlen belvízhelyzet miatt mindig szüksége volt. 
A Halas-tón átvezető Alsó hídon, valamint a tó északi részén a régi keceli útban lévő 
Felső hídon kívül a városban számos híd volt. Ezek a városban elterülő sárállások,
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mélyebb fekvésű területek csapadék és talajvizét elvezető árkok felett készültek. 
A hidak jórészt egyszerű, farönkökből készült átjárók, dobogók63 voltak. Ilyen 
dobogó volt például a Szilády Áron Gimnázium északnyugati sarkánál, a Nagy
tóba vezető vizesárok felett, vagy a katolikus templom mögött az Árpád utcán az 
Arany János utca torkolatánál. Két híd volt a Szász Károly utcán: az egyik a Holló 
utca és a Dózsa György utca találkozásánál, a másik a Vajda utcánál. Az Alsó híd, 
a Vadkerti útban lévő csatornahíd (itt ma is híd áll a Dong-éri-csatornán), valamint 
a Thorma János utcában a Szathmáry Sándor utca végénél lévő híd már bonyolul
tabb szerkezetű fahidak voltak. Ezeket 1864-ben téglaboltozatos hidakká,64 majd az 
1940-es évek elején vasbeton hidakká építették át.

A főkapitány sürgetése után65 a tanács 1857. március 21-én elfogadta a város épí
tési szabályrendeletét. Részletei nem ismertek, de az 1873. évről szóló polgármesteri 
jelentés szerint „úgy a kerületek, mint e város elöljárósága építkezési szabályokat is 
léptetett életbe, és különösen szilárd anyagbóli építést követel ” vagyis igyekszik visz- 
szaszorítani az addigi vertfalas építkezést.66 1874-ben a téglaégetést 6 évre bérbe adta a 
város Dunai József vállalkozónak aki a szerződés szerint a kiégetett tégla 10%-át átad
ja a városnak, a lakosságot pedig ellátja hatóságilag megállapított áron.67 1876 őszén 
azonban a vállalkozó „megszökött”, így a téglaégetés ismét városi feladat lett.65

Az első nyomtatásban is kiadott építési szabályrendelet 1886-ban jelent meg. 
Ebben a várost két építési övezetre osztották, az első építési övezetben többek között 
megtiltották az épületek náddal való fedését. A második építési övezetben csak a 
legalább 200 négyszögöl nagyságú telken lehetett az új házakat náddal fedni.69

1863-ban a szőlők jobb megközelítése végett elhatározzák a mai Tinódi utca 
végén az alsó átjáró megépítését. 1864-ben megépül, de 1866-ban már többen meg 
akarják semmisíteni, mert felduzzasztottá a tó vizét.7"

Az 1864. május 3-i tanácsülés elhatározta mérnöki hivatal felállítását. ' Az első 
városi mérnök Hodossy Péter. A városban korábban is voltak magánmérnökök, az 
elvégzendő földmérési munkákhoz gyakran igénybe vették hivatásos földmérők, 
így Kováts György mellett Balla Antal, Bedekovich Lőrinc, a helyiek közül Péter 
Imre, Тагу Gerzson, Kiss László és mások közreműködését. A házhelyek kiosztását, 
az építkezés hatósági felügyeletét azonban általában a jegyzők végezték. A mérnöki 
hivatal megszervezésével ezek a feladatok a városi mérnök hatáskörébe kerültek. 
Ezután a mérnök sokáig a város egyik legismertebb hivatalnoka lett.

A város -  bár a Duna-Tisza közének csaknem a közepén fekszik -  kívül esett 
a fontosabb közlekedési útvonalakon. Az utakat az időjárástól függően hol tenge
lyig érő sár, hol süppedő homok borította. Ez a 19. század közepére egyre inkább 
hátráltatatta a fejlődést, hiszen a gyorsan bővülő áruforgalomba a város nem tudott 
bekapcsolódni. 1789 óta ugyan érintette Kiskunhalast a Buda és Pétervárad között 
közlekedő postakocsi járat,77 de ez elsősorban katonai célokat szolgált, és a város 
gazdaságára alig volt hatása. A kiutat először egy hajózható Duna-Tisza-csatorna 
építésében látták,73 majd később a vasúti közlekedés felé fordult a figyelem. A 19.
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század második felében a vasúti közlekedés világszerte -  így Magyarországon is
-  rohamos fejlődésnek indult. A városhoz legközelebb 1854-ben került a vasút, ami
kor megnyitották a Cegléd-Szeged vasútvonalat. 1863-ban, amikor az alföldi vasút 
Szeged-Szabadka-Gombos szakaszát kezdték építeni, Gyárfás István javaslatára 
Vasúti Bizottságot alakítottak,74 és megpróbáltak az épülő vasútvonalhoz legalább 
egy szárnyvonallal csatlakozni. A város támogatta a többször tervbe vett hajózható 
Duna-Tisza-csatorna építését is, hogy kitörhessen elzártságából, de egyik tervet 
sem sikerült megvalósítani. A közlekedés helyzetéről jellemző képet fest Orsay 
Vilmosnak a város akkori főjegyzőjének a közlekedésügyi miniszterhez 1870. feb
ruár 16-án intézett levele, amelyben a vasúthoz való eljutás nehézségeit részletezi, 
kérve a miniszter segítségét.73 A másik lehetőség a dunai hajók igénybevétele volt, 
ennek körülményeit ifj. Szász Károly írja le apja halasi éveire visszaemlékezve.76 
Az elzártságból végül 1882. december 5-én szabadult ki a város, amikor megindult 
a forgalom a Pest-Zimony vasútvonalon. 1903-ban megnyitották a Kiskunhalas
-  Rigyica helyiérdekű vonalat, majd 1912-ben a Kiskunmajsa -  Kiskunhalas vonal- 
szakasz is megépült.77

A közúti közlekedés területén sem volt jobb a helyzet. A földes, homokos pos- 
taúton kívül más fontosabb út nem volt a közelben. A Szeged-Dunaföldvár közötti 
sószállító út a várostól 20 kilométerre Bodogláron keresztül húzódott. Előrelépést 
az ún. Alföldi Transzverzális Műút kiépítése jelentette, melynek Kecel-Kiskun- 
halas-Kiskunmajsa közötti szakaszát 1888-89-ben adták át. Az első belterületi 
útburkolat a vasútforgalom megindulása után 1886-ban készült a vasútállomástól 
a városközpontig.7" Újabb müutak csak világháború után épültek. 1904-ben elha
tározták a város járdáinak burkolását. Külön szabályrendeletet alkottak a városi 
járdák burkolásáról, amelyben a várost övezetekre osztották, előírva, hogy mely 
övezetben milyen széles, milyen anyagból készült járda építendő.77 A burkolathoz 
szükséges tégla szállítására a város a Halasi Téglagyár Rt.-vel kötött szerződést 
1904-ben.80

1876-ban a közigazgatás átszervezése során a Jászkun Kerületek megszűntek, 
Kiskunhalas Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyéhez került. Szükségessé vált többek 
között a korszerű, egységes ingatlan nyilvántartás elkészítése. 1876-79 között 
készült kataszteri felmérés a város egész határát 273 -  ma használatos méretarány 
szerint 1:1440 léptékű -  szelvényen ábrázolja. Az 15 évvel korábban készült Halácsy 
féle tagosítási térképekhez hasonlóan ez is kéziratos formában készült. Az eredeti 
kéziratos szelvényeket a megyei levéltár őrzi, de ezekről a szelvényekről már kőnyo
matos változatok is készültek.

2. táblázat Kiskunhalas lakossága 1770-193081
1770 1797 1821 1835 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930

3520 8000 12000 12580 13146 15237 17152 19017 24381 26088 28699
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A második táblázat adataiból kitűnik, hogy a lakosság száma 1820 és 1870 
között lényegében nem változott, ami tükröződik a beépített terület változat
lanságában is. Az 1870 után elinduló lassú növekedés -  amelynek gazdasági és 
társadalmi okaival most nem foglalkozunk -  a beépíthető telkek iránti igényt is 
növelte. Ezt az igényt kezdetben kielégítették a kisebb házhely osztások (ingyenes 
telkek, Batthyány utca stb.), de a századforduló közeledtével a belterület határain 
belül már nem volt elég hely, így sor került a városhoz közeli szántóföldek fel
osztására.

A 20. század beköszöntével, a belterület rohamos növekedésnek indult. Egy
más után keletkeztek új városrészek, az ún. telepek, amelyek általában a korábbi 
földtulajdonos nevét viselték. így 1900-ban a Barina-telep a Félegyházi út és a 
Galamb utca mentén,8" 1901-ben a Dobó-telep ( Dobó, Szállás, Vári utcák)81 1906- 
ban a Bessenyei-telep (az Új utcától keletre és a Vadkerti úttól északra található 
utcák).84 Ugyancsak 1906-ban osztották fel a Népszigetet (korábban Professzor, 
később Natkai-sziget) miután előzőleg a mai Dózsa György utca vonalában meg
épült a nádason keresztül a bevezető út.85 1910-ben létesült a Gál-telep a régi 
református temetőtől északra (Henger és a Fenyő utcák).86 Kezdetben elkülönültek 
a város beépített belterületétől, külterületnek számítottak, de hamarosan a belte
rülethez csatolták a telepeket. 1904-ben a Dobó-telep, 1906-ban a Barina-telep 
került a belterülethez.87

1900. január 25-én szerződést kötött a város Zigány Zoltán vállalkozóval a 
villanyvilágítás bevezetésére.88 1903. december 8-án „Először gyúltak ki a villa
mos lámpák, hogy a város közönségének a modern fejlődés iránti fogékonyságát 
hirdessék.” A városban 100 darab 16 gyertyafényü izzólámpa, és a főtéren kettő 8 
amperes izzólámpa világított.8'

A 20. század első éveiben a városközpont jelentősen megváltozott. 1905-ben 
elhatározta a képviselő-testület a régi, omladozó nagyvendéglő lebontását, és „a 
nagyvendéglő, színház, kir. Járásbíróság, kir. Adóhivatal, és a városi közigazgatási 
hivatalok befogadására szükséges épületek felépítését.”90 1906-ra felépült a sze
cessziós stílusú városháza, melyben helyet kapott a városi vendéglő és a színház is. 
1906. november 11-én nyílt meg az új színház. A nyitó előadás a Bánk bán volt 
Pethes Imre főszereplésével.'1 A régi lebontott vendégfogadó helyén alakult ki a 
mai Hősök tere.

A világháború után a város életében is jelentős változások történtek. Trianon 
után a város az országhatár közelébe került. Az elcsatolt Délvidékről menekülők 
közül -  a határ közelsége miatt -  sokan választották Kiskunhalast lakóhelyül, 
bízva a visszatérés lehetőségében. Megnőtt a háztelek iránti kereslet, 1925-ben 
539 igénylő jelentkezett,92 így az 1920-as években újabb telepek keletkeztek. Ekkor 
osztottak házhelyeket a Budai Nagy Antal, Szalag és a Virág utcákban. Itt épült 
a László-telep.93 Felosztották a mai lovaspálya és a Tavasz utca közötti területet, 
ez a Gál-telephez csatlakozott.94 1928-ban a háborús rokkantak számára osztottak
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5. ábra. Kiskunhalas 1909-ben. Nagy Szeder István térképe alapján. Készítette Szalai Sándor
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6. ábra. Kiskunhalas 1932-ben. Nagy Szeder István térképe alapján. Készítette Szalai Sándor



házhelyeket a Széchenyi, Fazekas Gábor, valamint az Új utcák legfelső, Határ útig 
terjedő szakaszán. Ez lett a Rokkant-telep. Ugyancsak ekkor létesült a mai Bácskai 
utcán a Sándor-telep95 Ezekkel az új városrészekkel a belterület nagysága egészen 
az 1970-es évekig jelentősen nem változott, a jelentkező házhely igényeket a kisebb 
beépítetlenül maradó területek kielégítették.

Összefoglalás

Kiskunhalas belterületének változását elsősorban a földrajzi adottságok (mo
csár, a fő közlekedési utak távolsága) és a lakosság száma alakította. A népesség 
növekedésében két erőteljes szakaszt tapasztalhatunk. Az első az 1770-1820 közötti 
ötven év, amikor a lakosság száma közel négyszeresére nőtt, a második az 1870- 
1920 közötti fél évszázad, amikor a növekedés kétszeres volt. 1920 után a lélekszám 
gyarapodása tovább lassult, és az 1930-ra elért 28 ezres létszám 1950-ig lényegesen 
nem változott. Ezzel ellentétben a város külső képe a természeti körülmények és az 
infrastruktúra tekintetében gyökeresen megváltozott.
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1. táblázat. Halas városában lévő házhelyek és akloskertek összeírása, 1752

A BKML Kiskunhalasi Levéltárában V. 244b. A-3-31. jelzet alatt található irat alapján. Az eredeti irat 
két részből áll. Az első külön tartalmazza a házportáknak és külön az akioknak, kerteknek összeírását. 
Itt az összeírok feljegyezték a porták között található szabad, területeket, (fiscalitás), az akiok és 
kertek között az esztrengákat (juhkarám) is. A második részbe az adó alá eső területek kerültek, így 
ebből kimaradtak a szabad területek, és egy-két kivételtől eltekinve az esztrengák. A közölt táblázat 
a második részt tartalmazza. A táblázatban több durva számolási hiba van, ezeket nem javítottuk 
ki. A neveket a kéziratban használt helyesírással közöltük, (pl. Zseni -  Seni, Gyenizse -  Gyenise) a 
bizonytalanokat kérdőjellel jelöltük. Gőzön Mihály és Faragó K. János itt csak névvel szerepel, de az 
első rész alapján rendelkeztek házzal és akloskerttel. (Az Item rövidítés = ismét)

Házporták Akiok és kertek

Hossza
(öl) Széle Területe Hossza

(öl) Széle Területe

1. Szabó Gergely 18 18 324 16 15 240

2. Gózon Miklós 20 16 166

3. Varga Pál né 10 4 40

4. Martini András 20 9,5 190 30 23 226

5. Vég István 13 12 156 14 10 140

6. Hajós Judit 5,5 5 27,5

7. Hegedűs István 16 7 112 12 11 132

8. Cséni Mihály 15 8 120 15 12 180

9. Faragó András 17 11 187 15 12 180

Item más akó 12 11 132

10. Székely Adám 14 12 168 16 12 192

Item 16 12 192

Item 6 3 18

11. Abrahám Jánosné 6 4 24

12. Gózon Mihály

13. Tegzes Ferenc 6 7 42

Item 12 9,5 115

Item 9 8 72 10 10 100

Item akó 9 6 54

14. Hős István 11 11 121 22 15 280

15. Tegzes János 11 5 55 15 12 180

Item 18 12 216 12 10 120

16. Tegzes István 15 15 225 12 11 132

Item 6 3 18
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17. Német Pál 16 10 160

Item 6 3 18 18 17 306

18. Samu Mihály 13 8 104 14 13 182

19. F. Szabó Jánosné 9 9 81

20. Faragó N. Gergely 12 10 120

Item 6 4 24 21 12 252

21. Tyúkos Istvánná 6 5 30

22. Turcsin János 13 7 91 16 12 192

23. Ágoston István 16 5 80 14 11 154

Item 24 12 288

24. Fiajós András 14 14 196 21 12 252

Item 9 8 72

Fiajós András kertje 17 12 204

25. Zeffer János 20 17 340 15 12 180

Item akol 10 8 80

26. Lehőcz István 13 14 182 7 6 42

Item 18 9 146

27. Lehőcz Gergely 18 14 252 16 13 208

Item 10 10 100

Item 15 7 105

28. Faragó T. István 8 5 40 12 12 144

29. Mészáros András 15 13 195

30. Horvát Péterné 12 12 144

31. Tóth N. András 16 12,5 200 20 15 300

32. Tóth Nagy Miklós 16,5 15 247,5 18 12 216

Item 15 8 120

Item 11 10 110

33. Mészáros Gergely 12 5 60

34. Csapi Jánosné 15 7,5 112,5

35. Örsi N. Jánosné 21 12 252 22 21 462

36. V. Tóth János 15 10,5 157,5 17 15 255

37. Mészáros János 14 8 112 18 14 252

38. Tálas István 9 3 27

39. Csapó Gergely 11 10 110 15 11 165

Item 12 9 108

40. Domokos István 12 9 108 9 9 81
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41. Kis F. István 15 6 90 12 9 108

42. Faragó K.János

43. Csapó Mihály 18 11 198 18 16 288

Item 13 10 130

44. Péter Ferenc 30 14 420 27 14 378

Item 16 15 249

Item 18 9 162

Malom 13 8 104

Item 9 4 36

45. Péter István 15 13 195 30 18 540

Item 9 9 81

46. Egyed István 13 12 156 20 17 340

Item 8 7,5 60

47. Kun Miklós 24 13 312 28 12 336

48. Bereczi István 14 13,5 189 23 18 414

49. Bereczi János 24 14 336

Item akol 10 10 100

50. Varga István 21 11 231 16 6 90

51. Dara Mihály 10 6 60

Item 10 13 130 25 12 300

52. Ö. Babos János 7 4 28 10 7 70

Item 9 8 72

53. Mucsi Péter 12 9 108 11 9 99

Item 6 4 24

54. Csonka Gergely 13 12 156 21 12 252

55. Csizmadia János 15 13 195 15 15 225

56. T. Nagy István 18 10 180 13 7 91

Item 14 6 84

57. Turoczi János 18 6 105 19 14 266

58. Markó Mártonné 3 3 9

59. Hegedűs Mihály 7 7 49

60. Pap András 14 7,5 105 30 26 780

61. Tóth István 15 16 240 12 9 108

Item 4 3 12 16 14 224

Item 30 17 510

62. Tóth Mihály 11 23 253 18 12 216
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63. Babó István 17 16 272 45 12 540

Item 6 5 30

64. Péter Miklós 21 15 315 18 15 270

Item 13 7 91

65. F. Kis István 15 9 135 17 9 146

66. Ném et György 12 12 144 17 7 119

67. Csonka István 12 7 84 9 8 72

68. Gurdon András 15 6 90 16 16 256

69. Csonka János 10 7 70

70. Kovács Mihály 17 6 102 22 15 330

71. Vörös Mihály 21 11 231 23 22 506

Item pince 13 6 78

Item esztrenga 9 9 81

72. Gyulai Mihály 21 16 336 15 14 210

73. Kovács Péter 11 7 77 11 4 44

Item 18 16 288

74. T. Balog János 12 9 108 11 7 77

75. Magócs György 22 21 462

76. Rácz János 16 12 192

Item 6 4 24 27 25 315

77. G ellért Mihály 10 3 30 9 6 54

Item 14 12 168 15 15 225

Item 12 7 54

78. Kovács Juhász György 12 10 120 18 11 198

Item 6 4 24

79. K irály János 12 10 120 12 11 132

80. Csikós Mihály 18 13 182 12 11 132

Item 10 8 80

Item 24 11 264

81. M arton Ferenc 11 9 99 13 8 104

Item 9 7 56

82. Turkevi Mihály 9 9 81 12 12 144

83. Fiatházi István 9 8 72 18 9 162

84. M atus János 24 9 216 15 15 225

85. Csikós Pál 21 5 125 23 12 276

Item 16 10 160
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86. В. Kovács István 24 9 216

87. Ráckevi István 11 11 121

88. Hanvas Gergely 9 5 45 12 9 108

89. Bucafai? Mihály 13 5 65 9 7 63

90. Matkó István 12 5 60 18 11 198

Item 14 10 140 19 18 342

Item sütőház 5 4 20

Item 4 3 12

91. Bodicsi Mihály 13 9 117 16 6 60

Item 18 8 144

92. Borbély János 12 12 144 16 9 144

Item 7 6 42

93. Pálfi János 12 7 84 12 7 84

Item 11 6 66

94. Vastag Gergelyné 14 6,5 95

95. Simon György 16 11 176

Item 5 4 20

96. Bogár János 21 13 273 11 10 110

97. Ö. Nagy István 18 16 288 15 12 180

Item 7 4 28

Item 12 11 132

98. Szél Sámuel 15 9 135 18 10 180

99. Tóth János 19 17 323 29 25 425

100. Kovács János 42 10 420 21 12 252

Item 12 10 120

101. Ö. Ábrahám Mihály 7 6 42 24 18 432

Item 21 9 189 23 20 460

102. Simon István 12 8 86 15 9 135

103. Kis M. János 11 8 88 17 15 255

Item 20 15 300 15 15 225

104. Rébék István 12 12 144 42 30 1260

105. Herceg Mihály 13 12 156 18 6 108

Item 11 5 55

106. Banga Gergely 15 14 210

107. Kozma János 6 4 24 10 9 90

108. Imrő János 21 9 189 22 9 198
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109. Modok Istvánná 21 10 210 24 16 368

110. Modok Gergely 24 15 360 18 6 108

Item 16 9 144 24 23 552

111. Takács Mihály 16 15 240 16 10 160

Item 15 13 195

112. Oláh Mihály 12 15 132 10 9 90

113. Herpai Mihály 11 8 88 15 7 105

114. Gecze György 15 10 150 9 7 63

115. Szathmári Péter 19 12 228 16 12 192

116. Bosér Gergely 18 11 198

117. Raja? György 13 10 130

118. I. Varga István 20 6 120 15 6 180

119. Izsáki István 15 12 180 17 12 204

120. Pető Jónás 13 12 156 16 9 144

121. Szalai György 13 14 182 5 3 15

Item 19 16 254

122. Bosér István 12 11 132

123. Ö. Turzó János 9 3 27

Item 24 15 360

124. Lukács János 18 18 324 17 12 204

125. Deák Miklósné 5 3 15

Item Szalai György 11 6 66

126. Nemes János 15 12 180 12 9 108

Item 15 6 90

127. Vékei Mihály 20 13 260

128. Borbély András 15 15 165

129. Lantos János 18 11 198

130. Kardos János 18 9 162

131. Vékei György 12 9 108

132. Vecsei György 12 6 72

133. Kun Istvánná malom 9 6 54

134. Pecze János 17 12 204 12 9 108

Item 12 12 144

135. Pecze István 17 9 153

136. Monda István 24 10 200

137. Szabados Mihály árvái 20 13 260 22 12 264
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138. Kis István 20 6 120

Item 8 4 32

139. Csizmadia Pál 11 11 121 17 8 136

140. Csutora János 4 3 12

141. Kovács György 18 16 288

142. Katona Péter 18 10 180

Item 23 12 276

Item 19 10 190 19 11 290

Item 9 5 45

143. Tóth M. Gergely 19 12 228

144. Kulcsár András 12,5 11 138

145. Varga Mihály 21 8 168 12 7 84

144. Korsós István 14 10 140 21 9 189

147. Szabados Mihály 7 14 98

148. Ö. Orbán Istvánná 3 3 9

149. Orbán János 8 6 48 9 7 56

150.1. Seni János 15 9 135 17 15 255

Item 30 8 240

Item 15 8 120

151.1. Turzó János 42 8 336 12 11 132

Item Orbán János 13 12 156

152. Öreg Seni János 7 7 49 16 15 240

Item 17 6 102 7 4 28

153. Olasz Péter 10 9 90 15 11 165

154. Sózó Mihály 15 14 210

Item 5 4 20

155. Orbán Ferenc 15 12 180 16 15 218

156. Figura Márton 21 12 274 27 18 486

157. Kis P. Balog István 18 9 162

158. Daczi János 16 14 224 15 12 180

Item 18 12 306

159. Daczi Mihály 11 6 66 14 13 182

Item 21 15 315

160. Kis M. Mihály 12 8 96

161. Kovács M. János 15 8 120 18 8 144

162. Kovács András 21 15 315 24 18 432
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163. Kövesdi András 15 13 192 12 12 144

Item 14 9 126

164. Bikit István 14 16 168 11 7 77

165. G. Tóth Györgyné 8 3,5 28

166. Bankos György 9 5 45

167. Csekei István 6 6 36

168. Komlós Márton 15 6 90

169. Szőnyi Márton 9 9 81

170. Csonka András 21 13 233 21 18 378

171. Kronkó János 18 15 270 18 12 216

172. Kiss Illés István 20 18 360 22 12 264

Item 10 2 20

173. I. Nagy Pál 13 12 156

174. Pásit István 25 15 375 17 10 170

Item 8 2 16

175. Katona Mihály 24 15 360

176. Topán György 18 12 216

177. Balog A. István 16 12 192

178. Csatári Miklós 30 8 240

Item 9 9 81

179. Ván Gergely 21 16 336 12 10 120

180. Balás István 18 14 252

181. Bibó György 27 11 297

182. Buda Mihály 33 13 429 9 7 56

183. Vas János 22 15 330 10 8 80

Item 5 4 20 9 6 54

Malom 11 9 99

184. Buda Gergely 13 13 169 19 9 172

185. Vas István 14 12 168

Item 10 3 30

186. Lakos Istvánná 5 3 15

187. M adaras János 17 9 153

188. Deső János 20 9 180

189. V. Kovács Mihály 12 9 108

Item 17 7 119

190. Pásit Miklós 10 8 80
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Item 26 9 234

191. Bangó András 15 12 180 10 9 90

192. Buda Sz. Mihály 12 7 84

193. Szecsődi János 6 12 72

194. Sz. Péteri Gergely 21 15 315 12 10 120

195. Szalai Sz. János 7 7 49 7 5 35

Item 10 10 100

196. Paprika István 21 16 336

Item 16 5 80

197. Tari Itván 15 15 225 12 7 84

Item 15 13 195

Item 8 8 64

Item 9 6 54

198. Szántai György 36 22 792

Item 21 9 189

Item Farkas malom 12 11 132

199. Búza Mihály 6 18 108 30 11 330

Item 28 18 484 12 11 132

Malom 16 10 160

Malom 14 9 126

200. Besnyei Gergely 24 15 360

201. Dubni Imre 11 9 99

202. D. Kovács István 15 6 90

203. Kun Gergely 6 6 36

Item 10 8 80

204. Turoczi András 9 7 63

Item 6 4 24

205. Kólya István 15 12 180

206. Borbély Mihály 15 11 165 16 15 240

207. Ö. Szabó Gergely 16 13 208 18 12 216

208. Viski György 9 3 27

209.1. Pap Gergely 5 4 20

Item 9 15 135

Item 25 27 675

210. Bíró János 24 12 288

211. Szabados János 11 9 99 19 9 171
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212. Kilenc János 7 6 42

Item 7 9 63

213. Bende István 10 7 70

214. M artini János 18 9 162

215. Babos István 19 15 285

Item 10 7 70

216. Torma Istvánná 15 9 480 12 9 108

217. Bikit Mihály 10 10 100 13 10 130

218. Ö. Bikit Gergelyné 10 9 90

219. Cselők Miklósné 18 13 234 14 14 196

220. Nemes Sámuel 19 7 133 16 13 208

221. Fabó András 27 12 324 12 7 84

Item 20 13 260

222. Bábud János 15 14 210 20 13 260

Item 6 3 18

223. Kun Istvánná 10 7 70 22 6 132

Item 12 5 62 (sic)

Item 5 5 25

Malom 9 6 54

224. Kun György 24 12 288 14 7 98

Item kert 21 6 126

225. Rumi R. Mihály 12 9 108 9 9 81

226. Kun Mihály 10 6 60

227. Hegedűs Ferenc 12 7 84 9 6 54

228. Hegedűs Mátyás 14 9 126 10 6 60

Item 9 9 81

229. Bikit Gergely 13 10 130 15 10 150

Item kert 8 8 64

230. Kánnás Lőrinc 6 4 24

231. Bábud Istvánná 15 7 105 10 8 80

232. Patai János 18 9 162 24 15 360

233. Banga Mihály 16 15 240 18 11 198

234. Kállai Mihály 15 9 135 13 12 156

235. Kaszás Mihály 12 6 72

236. Kilenc Mihály 15 15 225 9 9 81

237. Pál János 23 18 412 15 13 195
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238. Prónai Pálné 6 6 36

Item 3 2 6

239. Kapás István 11 5 55 12 9 108

240. Füle György 12 10 120 15 9 135

Item 4 3 12

241. Szilágyi Istvám 8 11 88 12 10 120

Item 3 3 9

242. Banga árváié 15 12 180 26 21 345

243. Sándor János 24 11 264 14 12 168

Item akla 10 8 80

244. Csapi Márton 12 7 84 8 7 56

Item 8 2 16

245. Mucsi F. János 12 5 60

246. Török jánosné 14 9 126 24 9 216

247. Kupái Márton 9 6 54 12 9 108

248. Fejér István 17 9 153 36 13 468

249. Lángi Péter 15 13 195

250. Bordás István 18 11 198

251. Kun János 12 9 108

252. Aranyosi György 12 9 108 15 14 210

253. Ту. Nagy Pál 21 15 315 18 8 345

254. Kecskeméti Mihály 8 9 72 8 7 56

255. Rumi Mártonné 15 12 180

256. Mucsi mihály 24 13 312 30 15 450

257. Örsi N. Mihály 13 15 195 26 16 416

Item 8 5 40

Item 5 3 15

258. Kaszap istván 9 8 72 24 10 240

Item 13 7 91

259. Ferencz Istvánná 21 18 378 29 18 522

260. Ravasz György 13 13 169 20 12 240

261. Végi Máté 21 18 362 26 21 546

262. Végi Jánosné 30 12 360 15 11 165

Item 22 9 198

263. Kocsi Pál 13 8 104

264. Török István 15 15 225 12 11 132
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265. Csende Istvánná 15 10 150

266. Tegzes Péter 11 9 99

267. Pap Miklós 13 12 156 19 17 323

Item 11 9 99

Item 9 3 27

268. g. Szabó János 15 7 126

Item 3 3 9

Item 7 5 35 12 9 98 (sic)

269. Kaszap György 18 9 162 22 8 176

Item 8 6 48 6 3 18

270. Hamvas Mihályné 20 10 200

Item 6 4 24

271. Kerekes István 12 10 120 17 17 289

272. Kerekes Gergely né 10 5 50

Item 5 6 30

273. Lázár István 13 12 156 16 12 192

274. Rébék János 13 13 169 34 18 612

Item 5 6 30

275. Mészár János 18 12 216 12 9 108

276. Sózó Ferenc 18 12 216

277. Molnár Pál 14 12 168 12 11 131

278. Simon Mihályné 19 11 209 13 11 143

279. Pécsi István 20 15 300

280. Kocsi György 21 15 315 19 18 342

281. Vörös István 16 11 176 24 15 360

282. Király Mártonné 16 8 128

283. Lakatos István 15 9 135

284. Vörös János 24 10 240 26 12 312

285. Száki Márton 17 8 136

286. Gyóni K. István 20 7 140

287. Illés István 22 9 198 23 15 345

Item 12 7 84

Item 7 4 28

288. Szalai János 18 9 163 20 10 200

289. Komáromi János 9 4 36 17 10 170

Item 20 15 300 7 6 42
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Item 15 15 225

290. Tóth Gergely 16 16 256 11 8 88

291. Ö. László István 15 15 225 15 8 120

292. Bús Péter 27 13 351 20 12 240

293. G. Tóth István 12 9 108

294. Lakos N. András 12 8 96

295. Kalmár János 13 13 169 22 9 198

296. Lőrincz János 15 13 195 12 12 144

297. M. Kiss Gergely 15 13 195

Item 5 5 25

298. Balog György 4 6 24

Item 12 9 108

299. M. Kulcsár János 18 12 216

Item 11 8 88

300. Kiss László István 12 13 156

Item 19 10 190

Item 12 11 132

301. Sz. Páli K. János 18 12 216 24 12 288

Sz.páli kovács műhelye 8 6 48

302. M. Tóth István 13 7 91 12 10 120

303. Borbás János 13 11 143 16 12 192

304. Sajtos Gergely 24 13 312 21 16 336

305. Makai István 11 7 77 16 9 144

306. Piacz K. Gergelyné 20 14 280

307. Bogár Tamás 15 9 135 15 10 150

308. Csapi Mihály 13 10 130 9 9 81

309. Piacz istván 21 16 336 23 13 299

Item 9 9 81

310. M. Kiss János 12 8 96

malma 12 9 108 23 10 230

311. Vilonyai Gergely 27 9 257 11 10 110

Item 8 6 48

312. Baranyi Mihály 21 17 357 16 14 224

313. Mucsi B. András 20 9 180

Item 7 3 21

314. В. Kissjános 7 7 49 24 9 216
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Item 18 11 198 12 11 132

315. Takács András 14 11 154

316. Orbán István 17 10 170

317. Turóczi Pál 18 13 234

318. Löki N. András 25 7,5 187 11 9 99

Item 17 9 153

Item 12 12 144

319. Jósa N. Mihály 16 12 192 11 11 121

320. V. Tóth István 15 13 195 17 14 238

Item 7 2 14

321. Buda Péter 17 12 204 10 6 60

322. A lbert András 13 21 273 15 13 195

Item 20 12 240

323. Dóczi Gergely 21 16 336 24 14 336

324. Vajda Gergely 2 6 12 18 14 252

Item 14 7 98

Item 5 4 20

325. Berta József 24 13 312 18 15 270

326. Jakab Gergely 6 6 36 15 3 45

Item 18 12 216 19 15 285

327. Lakos György 25 12 300 17 13 221

328. Suba György 15 8 120 15 10 150

Item 5 4 20

329. Vájná István 12 9 108 24 20 480

Item 9 5 45

Item 6 6 36

330. Száki Sámuel 9 7 63 21 16 336

Item 20 15 300 11 9 99

331. Borbás Péter 27 14 378 16 7 112

332. László István 24 12 188 14 13 182

Item 11 9 99

333. Sánta Takács István 12 10 120 14 9 126

Item 9 8 72

334. Balog A. János 18 15 270 18 11 198

335. Szűrszabó György 15 9 135 18 11 198

336. Vájná Mihály 15 11 165 17 14 238
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Item 9 9 81

Item 4 4 16

337. Paprika Miklós 21 12 252 14 13 182

Item 10 70 70 13 10 130

338. Búzás András 11 7 77

339. Győré János 6 5 30

340. Gyenise András 18 15 270 21 12 252

Item 8 5 40

341. Albert István 21 9 189 12 9 108

342. Berki T. János 11 6 66 12 10 120

Item 16 10 160 16 13 208

Item 4 3 12

343. Molnár János 6 4 24 36 11 396

Item 14 12 168

Item 12 11 132

344. Bodicsi István 15 16 240 25 11 275

345. Gyenise János 6 4 24

Item 5 5 25

Item 18 22 396

Item 11 9 99 32 27 864

346. Takács Sámuel 21 6 126

347. Ökördi Gergely 18 7 126 7,5 6,5 97,5

348. Jósa N. János 14 14 196 22 12 264

349. T. Nagy Mihály 12 12 144 24 13 312

350. Kiss M. János 12 10 120

351. Nagypál Mihály né 12 7 84

Item 9 6 54

Item 6 3 18

352. Litva János 8 13 104

353. Vajda István 7 3 21 17 10 170

Item 14 12,5 182

354. Jósa N. Péter 21 14 294 12 11 132

Item 15 10 150

Item 6 3 18

355. Kecskés István 9 3 27 38 12 456

Item 24 15 360

65



Item 14 8 112

Item 3 6 18

356. Kurucz János 12 12 144

357. Modok György 17 13 221 12 12 144

358. Ökördi István 15 12 180

Item 9 6 54

359. В. Kiss István 18 15 270 26 21 546

360. Bótásjános 14 9 126

361. Nagypál Pál 26 18 468

362. Berkes István 19 12 228

363. László Mihály 20 18 360 13 11 143

364. Bor Mihálync 11 9 99 12 10 120

365. Seni Mátyás 18 10 180 24 12 264

366. B. Nagy István 13 11 143

367. Kalm ár Mihály 24 10 264

368. Lajos István 15 7 105

369. Ö. Bótás György 12 11 132

370. Szőke István 11 10 110

371. Győri N. István 12 9 108

372. Vincze István 15 12 180 20 18 360

373. Kapás János 12 6 72 12 9 108

374. T. Kun István 12 12 144 15 9 135

375. Lakos Mihály 15 7 105 15 12 180

376. Szalai András 24 10 240 21 8 168

377. Csekei István 8 8 64
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A tanyák települése és népessége
Juhász Antal

A 19. század közepéig a nagyalföldi települések határának jelentős területeit 
megülték korábban szállásnak, majd tanyának nevezett gazdasági telepek. Tér
hódításukat a szakirodalom főként három körülménnyel magyarázza: 1.) a török 
hódoltságot túlélő mezővárosok bekebelezték az elnéptelenedett falvakat, pusztá
kat, s ezáltal határuk igen megnövekedett; 2.) a szabad királyi városok határában és 
a szabadalmas jogállású Jászságban, Kunságban, Hajdúságban a földek számottevő 
része magánbirtokba került; 3.) azokon a földesúri fennhatóságú településeken 
pedig, ahol nem volt nyomásos gazdálkodás és az úrbéres földeket egy tagban mér
ték ki, a jobbágyok a telki állományt kötöttségektől mentesen használhatták.1

Halas az 1745. évi redempcióval visszaszerezte szabadalmas státusát és a 
redemptusoknak kiosztott szállásföldeken megteremtődtek a tanyakialakulás 
feltételei. így a mezőváros szabadalmas helyzete és a puszták megváltásával hatal
masra duzzadt határa folytán a halasi tanyák kialakulása összegfüggött az egész 
Duna-Tisza közén és a Nagyalföld más területein kibontakozó tanyásodás folyama
tával. 1787-ben a város határában 92, 1810-ben 229, 1832-ben pedig már 369 házat 
vettek számba. A tanács 1798 óta tiltotta a gazdák és családjuk tanyára költözését, 
csupán a béresek, pásztorok kinnlakását engedélyezte. A tilalmak Halason éppúgy 
nem vezettek eredményre, mint más alföldi településeken sem. Az állattenyésztés 
és a tanyaföldek művelése, a vetések gondozása ugyanis megkívánta, hogy a cse
lédet nem tartó vagy egy-két cselédet foglalkoztató gazda és családja, legalább a 
fő gazdasági munkák idején, a tanyán lakjon. A városi hatóság 1824-ben arra a 
belátásra kényszerült, hogy figyelembe vegye a „mezei gazdálkodás” érdekeit és 
enyhítette a tiltó rendszabályokat, pl. a gazdával „egy tanyán élő” fiai közül egynek 
feleségével együtt megengedte a tanyán lakást.2 1835-ben a váci egyházmegye a 
Halashoz tartozó pusztákról már 2387 főnyi népességet tüntetett fel.3

A tanyák és népességük az 1860-as évek elejéig

Az 1850-es évek elején az abszolutista rendszer kísérletet tett az alföldi tanyák fölszá
molására: a megromlott közbiztonsági állapotokra hivatkozva falvakba akarták telepí
teni a tanyák lakosságát. A Jászkun Kerület főkapitánya tervet dolgoztatott ki egy Páka 
pusztán, a kerület közös birtokán telepítendő község létesítésére. Az osztrák és császárhű 
hatóságok tervei a vármegyék és a tanyás városok ellenállása miatt meghiúsultak.4

1853-ban a Jászkun Kerület összeíratta a tanyákat és az ott lakó férfiakat. 
Az összeírást dűlők szerint végezték és följegyezték a férfiak nevét, társadalmi stá
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tusát illetőleg foglalkozását, vallását és gyakran életkorát is.5 Társadalmi helyzete 
szerint megkülönböztettek földbirtokos gazdát, földműves haszonbérlőt (árendást) 
és lakó kertészt (cselédet). Foglalkozásuk szerint föltüntették a pásztorokat -  több 
esetben azt is, hogy juhász vagy gulyás volt - , az iparüző mestereket, a csőszöket 
és az iccéseket. A tanyákat 1999-től 2584-ig számozták, tehát 586 külterületi ház
számot jegyeztek. A bodoglári és a pirtói csárdát, s egy számtévesztést figyelembe 
véve 583 tanyai házat vettek nyilvántartásba. Közülük 2 összedőlt, illetve romos 
állapotú, 3 lakatlan volt, így 1853-ban 578 lakott tanyát találtak Flalas határában. 
A 2263. számú eresztöi tanyáról annyit jegyeztek föl: „asszonyok lakják”. Azért is 
érdemes megemlítenünk, mert egyedi eset lehetett.

1. táblázat. A halasi tanyák lakói 1853-ban

A puszta 
neve

Tanyák
száma

A lakos státusza, foglalkozása

Gazda Bérlő Ker
tész Lakó Pásztor Csősz Iparos Egyéb

Felső
szállás

51
(8,8%)

230
(49,9%)

57
(54,3%)

81
(40,9%)

4
(50%)

6
(35,3%)

2
(20%)

4
(23,5%) -

Pirtó 14
(2,4%)

Bodoglár 92
(15,9%)

Tajó 97
(16,8%)

Eresztő 35
(6,1%)

99
(21,4%)

19
(18,1%)

48
(24,2%)

2
(25%)

7
(41,2%)

6
(60%)

5
(29,4%)

1Balota 56
(9,7%)

Göböly-
járás

38
(6,6%)

Alsó
szállás

50
(8,7%)

39
(8,5%)

4
(3,8%)

18
(9,1%)

Füzes 55
(9,5%)

35
(7,6%)

10
(9,5%)

20
(10,1%)

Fehértó 29
(5%)

14
(3%)

5
(4,5%)

10
(5,1%)

2
(25%)

4
(23,5%)

2
(20%)

8
(47,1%) -

Kistelek 17
(2,9%)

9
(2%)

2
(1,9%)

6
(3%)

Rekettye 44
(7,6)

35
(7,6%)

8
(7,6%)

15
(7,6%)

Összesen 578
(100%)

461
(100%)

105
(100%)

198
(100%)

8
(100%)

17
(100%)

10
(100%)

17
(100%)

1
(100%)

Forrás: BKM L Kiskunhalas, V. 244. Népösszeírások, 1853
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A 19. század közepén Bodoglár és Tajó a halasi határ tanyákkal legsűrűbben 
megszállt „pusztája”, következésképp ezek voltak a legnépesebb határrészek. E két 
pusztán települt a város akkori tanyáinak egyharmada. Utánuk Balotán, Füzesben, 
Felső- és Alsószálláson volt a legtöbb tanya, ám a puszták területét figyelembe 
véve, Alsószállás és Füzes a tanyákkal sűrűbben megült két határrész.

Számos tanyán a földbirtokos gazdán kívül hasonló státusú fiát vagy fiait is 
összeírták: pl. a 2124. sz. bodoglári tanyán Gyenizse Sándor 52 éves gazdával 
együtt lakott 29 éves János és 27 éves István fia, mindketten nős, családos embe
rek. Egy fedél alatt élésük a birtokos gazda irányításával folyó nagycsaládi gaz
dálkodás példája. Két másik bodoglári tanyán Szecsődi György és János 16 illetve 
17 éves gazdafiakat vették jegyzékbe, akik -  több nőtlen gazdalegénnyel együtt 
-  szerepelnek táblázatunk gazda-rovatában. Balotán, a 2329. sz. tanyán Csonka B. 
(Babenyecz) Mihály földbirtokos gazda, Csonka B. Mátyás gazda és Búkor István 
kertész lakott. így valamivel kevesebb tanyán lakott kinn birtokos gazda, mint 
amennyit a 461 kinnélő gazda személye mutat.

A tanyán lakó gazdák nagy többsége fiatal és középkorú, de akadt közöttük 
15-20 hatvan éven felüli, és a 70 éves Bikádi István meg a 73 éves Darányi János 
református gazda is füzesi tanyáján tartózkodott. Más forrásunk tanúsítja, hogy 
voltak olyan tanyásgazdák, akiknek az 1850-es években nem volt városi házuk. 
A kinnlakás oka legtöbb ízben ez lehetett.

A tanyáikon összeírt gazdák nagyobb része református vallású, kivéve a többnyire 
római katolikus családokkal benépesült Bodoglárt, Tajót, Eresztőt és Balotát. Szem
betűnő a tanyás birtokot bérlők jelentős száma (105 haszonbérlő), akiknek túlnyomó 
hányada római katolikus „jövevény”. A tanyai kertészek többsége ugyancsak a beköl
töző katolikus családokból került ki. Halason a nős, családos gazdacselédet nevezték 
kertésznek, aki a tanyai gazdaság minden munkáját végezte. A megnevezést az 
alsószállási tanyák 1810. évi összeírásában is használták, legtöbbször így: „feleséges 
kertész”. A város zsellérségéből és a jövevény katolikusok közül szegődtek a gazdák 
szolgálatába. Akadtak 55-60, elvétve 60 év fölötti kertészek is. Az 1853-as össze
írásban a „ lakókertész” megjelölést találjuk, föltehetően azért, mert a szállásépítés 
kezdeteitől, mint lakók maguk tartózkodtak a gazdatanyákon, és a kisebb gazdák, 
munkavégző családtagjaikkal évtizedekkel utóbb költöztek tanyáikra.

Úgy véljük, a tanyákon összeírt pásztorok nem a közbirtokosság alkalmazásában 
voltak, hanem mindannyian a nagy jószágállományt tartó gazdák falkáit, gulyáit 
őrizték. A 17 pásztor közül hetet juhásznak, egyet gulyásnak jelöltek. Kolozsvári 
István cívis alsószállási tanyáján Czifra Mihály juhász, Kistelek pusztai tanyáján 
Német Antal juhász, Gózon Imre rekettyéi tanyáján Brinkus János gulyás lakott.

Az iparűzők közül nyolcán a gazdák lójárgányos szárazmalmában vagy szélmal
mában őrlő munkások és 1 „molnármester” kivételével lakók voltak. A határban 1 
kovács, Rekettyén 1 faragó vagyis házépítő specialista, 2 korcsmáros, 3 iccés, Alsó
szálláson 1 bognár és 1 csizmadia dolgozott. Az alsószállási mesteremberek különben
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gazdálkodó földművesek voltak, tehát paraszti munka mellett űzték mesterségüket. 
A város bodoglári kocsmáját 1853-ban Holländer Jakab zsidó vállalkozó bérelte.

A határ és az erdők őrizetére a város csőszöket fogadott, akik családos sze
gényparasztok voltak. Külön föltüntették a Kistelek dűlői erdőcsőszt és a fehértói
„piócacsőszt.”

1850 novemberében a tanyabirtokosoknak cselédeikkel együtt meg kellett jelen
niük a „Császári Királyi Népszámolási Bizottmány” előtt név szerinti összeírás 
céljából. A névjegyzék sajnos hiányosan maradt fenn, mégis kiegészíti a fenti ösz- 
szeírásból származó ismereteinket. A tanyák dűlők szerinti számbavétele és házszá
mozása a három évvel későbbi összeírással teljesen egyező. Amiben különbözik: az 
1850 őszén készült jegyzék a tanya birtokosának nevét, városi lakóházának számát, 
cselédeinek, haszonbérlőjének nevét és foglalkozását tünteti fel.6 Új adalékot nyújt 
a városi háztulajdon jelölésével, jóllehet sok esetben csak azt jegyezték föl, melyik 
tizedben volt a tanyabirtokos lakóháza.

Felsőszálláson 35 tanyán tartottak cselédeket és mindössze 15 gazdának nem volt 
sem cselédje, sem lakója. Tizenhét birtokos alkalmazott két vagy három cselédet:

2. táblázat
Tanya
szám A tanyatulajdonos neve Cselédei

1999. Túróczi Istvánné asszony Szabó Sándor kertész, 
Jójárt Csorba Imre juhász

2000. ifjú Nagy Czirok Mihály Bretska János kertész, N. Sándor gulyás

2001. Sipos Sándor úr Csefregi Mihály kertész, Oláh Márton

2002. Modok Istvánné Romanotzki István, Oláh János

2006. ifj. Gőzön Imre úr Kopasz János juhász, Csonka Mihály bujtár

2007. Péter Zsigmond úr Csillag Ferenc béres, Kószó János mindenes, 
Csatranej Antal juhász

2011. Hirháger Mihály P. István kertész

2015. Hirháger Mihály Rokolya István kertész

2022. Nagy Pál Ferenc Pintér János gulyás, Karo József béres

2025. Péter Mihályné Szalai József kertész,Sarkadi Nagy József lakó

2027. Bíró Sándorné D. János kertész, Kis Adám István juhász

2030. Péter Pál úr Bretska Mihály kertész, Csődör István gulyás

2031. Ecclesia tanyája Tertsák János juhász. Takács Imre kertész, 
Gömbötz Pál gulyás

2033. Orsai Károly Öreg Sebestyén István kertész, ifj.Sebestyén István 
kertész
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2034. id. Péter István úr ifj. Bolla István béres, Benedek József juhász

2035. Tóth Birkás Mihály Szűcs Mihály béres,Viri János gulyás

2049. Keresztúri István Nagy János juhász, Nagy György béres, 
Rádóczi Sz. János gulyás

A nemes Péter família tagjainak csak Felsőszálláson hat tanyájuk, a Nagy 
Czirok családnak öt, a Modok családnak három, Hirháger Mihálynak és Szűcs 
Józsefnek két-két tanyája volt. A 35 gazdatanyán összesen 51 cseléd lakott: 16 ker
tész, 15 juhász, 6-6 béres és gulyás, 2 lakó, 1 mindenes és 5 cselédnek csak a nevét 
jegyezték föl. Ez is mutatja, hogy az állattenyésztés ágazatai közül a juhtartásnak 
volt elsődleges szerepe a halasi gazdatanyákon.

Pirtón 14 tanya birtokosát és a város kocsmáját vették jegyzékbe. A módos 
Tegzes családnak öt tanyája is volt, viszont a legtöbb cselédet: egy-egy bérest, 
juhászt és gulyást Baki József foglalkoztatta. Gózon Imre tanyás birtokát haszon
bérbe adta.

Említettük, hogy az 1850-es évek elején Tajó a legsűrűbben tanyásodott halasi 
határrész: 97 tanyát írtak össze és az 1853. évi egyházi sematizmus 710 főben jelölte 
meg a népességét.7 A nemesek közül Fűzik Pál, Mészel (Mészöly) János, Péter Antal 
és Imre, Sárközi István és Szekér Benedek birtokolt tanyát a határrészen, Fűzik és 
Szekér Benedek két-két tanyát is. Két tanyája volt Тагу István főbíró örököseinek, 
Baur Jánosnak, Csorba lukú Jánosnak, három tanyája a föltehetően keceli származá
sú Borbényi Mihálynak.

A 37 cselédes gazdatanyán 26 kertész, 18 juhász, 3 gulyás, 6 béres és 2 meg- 
jelöletlen cseléd lakott. Több gazdának volt számadó juhásza, mellettük 7 bojtár 
dolgozott, ami arról tanúskodik, hogy a gazdák több száznyi juh-, illetőleg bir- 
kafalkát tartottak. Fűzik Pál egyik tanyáján 3 kertészt, Szekér Benedek bérest, 
számadó juhászt és bojtárt, Borbényi Mihály kertészt, juhászt és gulyást is foglal
koztatott. A tajói tanyatulajdonosok többsége azonban nem fogadott cselédet, nem 
volt zsellére vagy haszonbérlője, hanem bizonyára maga lakott és gazdálkodott 
kisebb-nagyobb birtokán. Közülük a Nagy-Apáti család tagjainak hét tanyájuk volt 
egymás szomszédságában, 2183-2188. és 2190. szám alatt. A várostól távoli kinnélő 
családok mindennapi igényei szükségessé tették a helyi gabonaőrlést: Szemerédi B. 
József tanyáján Bor István molnár lakott, ami szárazmalomról vagy szélmalomról 
tanúskodik.

A hasonló mértékben betelepült Bodogláron a Péter, a Gál és a Modok családnak 
3-3, Besnyei Zsigmondnak, Gazdag Mártonnak, Kolozsvári Istvánnak és Szecsődi 
Jánosnak 2-2 tanyája volt. Az összeírás hiányai miatt a bodoglári gazdatanyákról és 
cselédekről nem adhatunk áttekintést, csak annyi bizonyos, hogy hét tanyatulajdonos
ról jegyezték meg: nincs városi házuk. Felsőszálláson hat, Pirtón három, Rekkettyében 
kilenc olyan tanyatulajdonost vettek számba, akiknek nem volt városi háza. A többi
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határrészről nem maradt följegyzés, de bizonyosan más pusztákon is találtak olyan 
gazdákat, akik már nem rendelkeztek belterületi házzal. Alátámasztja ezt Gyárfás 
István alkapitánynak 1853-ban az elöljárósághoz írt levele: „miután a városon lakó 
házzal nem bíró, s állandóul tanyákon tartózkodó gazdák a katonai beszállásolási s 
főzési terhek alól kibújnak, (...) azonnal írattasanak össze, s miután házok nem lévén, 
katonát nem tartanak, többszörös főzésre kényszerítessenek.”8 Az összeírással három 
tanácsnokot bíztak meg. Vizsgálódásuk eredményét sajnos nem ismerjük.

A puszták betelepülése és a tanyák száma alapján úgy véljük, hogy 1853 táján 
legalább 70-80 között lehetett azoknak a tanyabirtokosoknak a száma, akik -  nem 
lévén városi házak -  tanyájukon éltek. Nem tévesztendők össze a nős kertészekkel, 
pásztorokkal, akik már évtizedekkel korábban gazdáik tanyáin laktak. A korabeli 
följegyzések és az abból adódó következtetések így nyújtanak magyarázatot arra, 
hogy 1853-ban a halasi puszták lélekszámát már 3440 főben jelölték meg:4

3. táblázat. A halasi puszták lélekszáma, 1853
A puszta neve Római katolikus Református Evangélikus Lélekszám

Balota 289 (12,4%) 60 (5,4%) - 349 (10,1%)

Bodoglár 482 (20,7%) 147 (13,4%) - 629 (18,3%)

Eresztő 190 (8,2%) 35 (3,2%) - 225 (6,5%)

Fehértó 58 (2,5%) 126 (11,5%) - 184 (5,4%)

Füzes 70 (3,0%) 160 (14,6%) - 230 (6,7%)

G öböljárás 56 (2,4%) 114 (10,4%) - 170 (4,9%)

Kistelek 109 (4,7%) 14 (1,3%) - 123 (3,6%)

Pirtó 64 (2,7%) 30 (2,7%) - 94 (2,7%)

Rekettye 87 (3,7%) 151 (13,7%) - 238 (6,9%)

Alsószállás 153 (6,6%) 112 (10,2%) - 265 (7,7%)

Felsőszállás 86 (3,7%) 137 (12,5%) - 223 (6,5%)

Tajó 684 (29,4%) 10 (0,9%) 16 (100%) 710 (20,6%)

Kőkút (csárda) - 2 (0,2%) - 2 (0,1%)

Összesen 2328(100,0%) 1098(100,0%) 16 (100%) 3442 (100,0%)

Forrás: Schematismus... 1853, Vác

Felsőszállás, Füzes, Göböljárás, Fehértó, Rekettye pusztában vagyis a városhoz 
közeli határrészeken a református vallásúak voltak többségben, a távolabbi, főleg a 
Majsával és Szeged-Alsótanyával szomszédos Bodoglár, Tajó, Eresztő, Balota pusz
tában viszont római katolikus családok laktak nagyobb számban. Föltűnő, hogy a 
várostól dél-délkeletre, közel fekvő Alsószállás tanyáin is többen voltak katolikus
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vallásúak, mint reformátusok (153 katolikus és 112 református lakost vettek számba). 
A tanyai népesség vallásfelekezeti megoszlásának hátterére alább visszatérünk.

1852-53-ban a szomszédos Harka pusztán árverésen értékesítették az eladósodott 
báró Podmaniczky család birtokát. 56 halasi gazdálkodó 750 hold földet vásárolt: 
a legnagyobb, 80 holdas birtokot idősb Gózon Imre vette meg, a gazdák többsége 
pedig 6 holdhoz jutott.10 Számos gazda tanyát épített Harka pusztai birtokán.

Úgy tapasztalták, hogy több gazda tanyáit „szomszéd idegeneknek” adja haszon
bérbe, akik a megengedettnél nagyobb számú szarvasmarhát és birkát hajtottak a 
közlegelőre. A városi tanács elrendelte, hogy minden birtokos, akinek „vidéki bér
lője van”, jelentkezzék az elöljáróságon és mutassa be a bérleti feltételeket."

A tanyai lakosokra ún. előfogatolási kötelezettség hárult. Miután jelentették, 
hogy „a távol tanyai lakosok” e kötelmüket nem teljesítik, a tanács a helyettük 
fogadott előfogatos bérét áthárította és még két pengőforint büntetést rótt ki rájuk, 
melyet a városi kórház javára fordított.12

Halason és pusztáin 1860-61-ben készült a II. országos katonai adatfelvétel, 
amely az 1784. évi hasonló fölmérés után másodjára nyújt ábrázolást a terület 
földrajzi és települési viszonyairól. A térképet katonai célokra készítették, ezért 
jelölték a tavakat, a halmokat, a területünkön kiterjedt homokbuckákat, az erdőket, 
az utakat, és föltüntettek minden egyes határbeli építményt. Megjelölték a puszták 
nevét, egyes pusztákon a kisebb határrészeket is: pl. Felső Kisteleki Legelő, Kakas
hegy, Kukoritza Hegy és számos tanyabirtokos nevét. Halas határából több száz 
tanyatulajdonos nevét ismerjük, de sajnos nem mindegyikét. A térképszelvények 
névanyaga jó összehasonlítási lehetőséget kínál az 1850. és 1853. összeírással, ám 
erre az elemzésre nem vállalkozhatunk -  részint terjedelmi okokból, részint mivel 
a II. katonai térképen föltüntetett tanyák névanyaga nem teljes, kiegészítő forrás- 
kutatást kívánna. Viszont jó tájékozódást ad a térkép azzal, hogy puszták szerint 
taglalva megjelöli a házak, istállók számát és azt, hogy katonai beszállásolás esetén 
hány személy, illetőleg ló elhelyezésére voltak alkalmasak.13

Megfigyelhető, hogy a tanyák északnyugat-délkeleti irányban húzódó csopor
tokban néhol egymástól távolabb, máshol sűrűbben települtek. A Duna-Tisza közén 
a természeti viszonyok évszázadok óta ÉNY-DK-i tájolású homokhátakat és mély 
fekvésű, csapadékos évszakban vízállásos réteket alakítottak ki, amiben a talaj 
összetételének és az uralkodó széliránynak volt meghatározó szerepe. Amikor a
18. század közepén a redempciós jusst kiosztották, a családok a homokhátak, buc
kavonulatok között elterülő, kaszálónak, legelőnek és szántónak alkalmas földeken, 
azoknak is a „partos”, magasabb fekvésű földjein építkeztek. Ilyen módon követte 
az emberi megtelepedés a táj természeti adottságait.

Ahol a redemptus családnak nagy szállásföldet mértek ki, ott a megépített szál
lás távol esett a szomszéd föld birtokosának szállásától, más pusztán, ahol kisebb 
redempciós jussokat osztottak -  pl. Tajóban - ,  ott a szállások a kezdetektől fogva 
közel voltak egymáshoz.
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1. ábra Bodoglár pusztai tanyák 1860-61-ben. A pusztát ÉNY-DK-i irányban a Szegedről Vadkert, 
Solt felé vezető ún. Sós ú t szeli át. II. katonai adatfelvétel: XXXV. 59. szelvény részlete.

Úgy látjuk, hogy a földet birtokló családok tanyaépítésében szerepe volt a pusztá
kat átszelő utaknak is. Az alföldi mezővárosok saját és bérelt pusztáin a középkor óta 
jelentős marhatenyésztés folyt, Szegedről és a kun pusztákról évente ezerszám hajtot
ták a magyar fajta szürke marhát a bécsi, morva, bajor vásárokra. A „hatöles” marha
hajtó utakon közlekedtek a régió vásárait látogató kereskedők, kézművesek, birtokos 
nemesek, jobbágyparasztok is. A Duna-Tisza köze középső régiójában Halas közpon
ti fekvésű mezőváros volt, ahonnan út vezetett Vadkert, Félegyháza, Majsa, Szeged, 
Szabadka, Jankovácz és Kecel felé. Bodoglár pusztán haladt át a Szegedről Majsán át 
Vadkert, Solt felé vezető sószállító út, amely Szeged városának a sókereskedelemben 
szerzett kiváltsága (1222) óta kiemelkedő fontosságú útvonal volt.

Felsőszálláson, Bodogláron a tanyák inkább szétszórtan települtek, bár Bodoglár 
pusztán több család építkezett a sószállító út közelében (1. ábra). Úgy látszik, hogy eze
ken a pusztákon elsősorban a természeti adottságok, vagyis a homokhátságok, a rétek 
és a feltört szántóföldek fekvése határozta meg, hol építették tanyáikat. Ezek épp a 18. 
században kiosztott redempciós jussokon épült szállási házak, tanyák utódai (!).

Alsószálláson, Balota és Rekettye pusztán viszont a birtokosok nagyobb része a 
fontosabb közlekedési utak közelében települt. Alsószálláson és Nagy Rekettyében 
a tanyák a szegedi illetőleg a keceli út mentén, az utak egyik oldalán (!) szinte sort 
alkottak (2.,3. ábra).
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2. ábra Alsószállási tanyák 1860-61-ben. A pusztán ÉNY-DK-i irányban a Halasról Szegedre vezető 
út halad át. II. katonai adatfelvétel: XXXIV. 60. szelvény
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A tanyák településtörténetének kutatói, hasonló fejleményeket vizsgálva, több 
ízben megfogalmazták: mi volt előbb? Az út vagy a tanyasor? -  Több térkép össze
hasonlító elemzése alapján itt egyértelmű válasz adható.

A Halasról Szeged felé haladó út jól azonosítható már a II. József-kori katonai tér
képen.14 1784-ben az út mentén csak 4 tanya volt, közel nyolc évtizeddel később pedig 
a földmérők 18 tanyát találtak. Az ÉNY-DK-i tájolású útvonal néhol kissé kanyargós, 
bizonyára a puszta változó domborzatát követve. A tanyák nem közvetlenül az út 
mellé, hanem közelébe, a kimért „jussföldek” szélére épültek. Nem lehet véletlen, 
hogy valamennyi birtokos földjének az út felé eső végére települt. (2. ábra) A térké
pész a szelvény szélén az út mellett jelölte a szegedi útirányt: „nach Szegedin.”

A megtelepedés hasonló sajátossága rajzolódik ki Nagy Rekettye ben. A 3. ábra 
felső részén látható, Halasról Kecelre vivő egyik út szintén fölismerhető a II. József- 
kori térképen, s környékén már akkor 7-8 tanya állott. Ám 1860-ra jóval több tanya 
épült az előbbi útról leágazó és Nagy Rekettyét dél felől megkerülve, nyugaton oda 
visszakanyarodó földút mentén, melyet az ábra alsó (déli) része mutat. Utóbbi utat 
a József-kori katonai térkép még nem tünteti fel. Mi lehet e megtelepülés magya
rázata? A Rekettye földrajzi név vízjárta rétre utal, ahol a kaskötésre, kosárfonásra 
alkalmas rekettyefűz megtermett. A II. katonai térkép a terület számottevő részén, 
főleg az északra fekvő tanyák környékén kiterjedt rétséget jelöl, attól délre viszont

3. ábra Nagy Rekettye puszta tanyái a keceli út mentén. 
II. katonai adatfelvétel: XXXIV. 60. szelvény részlete.
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a térszint magasabb, vízállásnak nyoma sincs, sőt a tanyáktól nem messze a felső
kisteleki homok húzódik, északnyugatról délkelet felé. Föltehető, hogy az esős 
évszakban járhatatlan keceli út „elkerülő útját” célszerű megfontolással tették rend
szeresen járható dűlőúttá, és az ottani birtokosok a 19. század első felében már e 
mellett építkeztek. A Nagy Rekettyétől délre haladó új dűlőút mentén 1861-ben már 
több mint 20 tanya állott, s közülük 10 tulajdonosának nevét térképünk feltünteti 
(3.ábra). A rekettyéi tanyák sem épültek közvetlenül az út mellé, hanem a kimért 
redempciós földeknek az úthoz közeli szélén „sorakoznak”. Valamennyi tanya a 
dülőúttól északra épült, aminek az oka az lehet, hogy az úttól délre homokbuckák 
terültek el. Rekettyében egyébként az 1750-es években 43 redemptusnak volt szál
lásföldje és a város 1761. évi térképe szántókkal vegyes kaszálókat tüntet fel.

Balota pusztán a Szabadka felé vezető út mentén 1861-ben 12-13 tanya állott 
(XXXIV. 61. szelvény). Térképünk Vass József és Szüry István birtokosok nevét 
jelöli. A pusztának ezt a részét ugyancsak a 18. század közepén osztották ki, ily 
módon az első tanyák már a század második felében megépülhettek. Balota puszta 
délkeleti, Mérges és Öttömös pusztával szomszédos területe az 1780-as években 
még homokos legelő volt, de 1853-ban a kiosztott pusztarészeken már 56 tanyát 
és 349 lakost vettek számba. A II. katonai adatfelvétel az első kartográfiai forrás, 
mely a pusztának a benépesedését mutatja. A természetföldrajzi viszonyok itt is a

4. ábra Balota pusztai tanyák 1860-61-ben.
II. katonai adatfelvétel: XXXV. 61. szelvény részlete.
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jellemzett tájolású tanyacsoportokat hívták életre. Nincs támpontunk arra, hogy az 
ÉN Y-DK-i tájolású, kisebb -nagyobb tanyacsoportok települtek előbb, vagy az azo
nos irányú utak már megvoltak a tanyaépítés idején. Az Ötömös pusztai Magyari 
birtokra vezető útról valószínűsíthető, hogy járt út lehetett a puszta népesedése 
előtt, de az I. katonai térkép még nem tünteti fel. Úgy véljük, hogy Balota pusztán 
az északnyugat-délkeleti tájolású, 1861-ben még ritkán beépült tanyacsoportok 
kialakulásának meghatározói a természeti viszonyok voltak, és a pusztát átszelő 
úthálózat a megtelepüléssel egy időben, illetőleg utána alakult ki. (4. ábra).

4. táblázat. A halasi puszták és épületeik, 1861
A puszta neve Lakóház Istálló

Felsőszállás (Kalapár pusztával) 72 (11,4%) 28 (11,2%)

Pirtó 14 (2,2%) 7 (2,8%)

Bodoglár 70 (11%) 58 (23,2%)

Tajó 100 (15,8%) 30 (12,0%)

Eresztő 8 (1,3%) 1 (0,4%)

Balota 107 (16,9%) 54 (21,6%)

Alsószállás 58 (9,1%) 20 (8,0%)

Füzes 72 (11,4%) 18 (7,2%)

Fehértó 44 (9,6%) 10 (4,0%)

Kistelek és Inoka 29 (4,6%) 6 (2,4%)

Kis és Nagy Rekettye 57 (8,9%) 17 (6,8%)

Városszéli Nyomás 2 (0,3%) -

Kőkúti Csárda 1 (0,2%) 1 (0,4%)

Összesen 634 (100,0%) 260 (100,0%)

Forrás: II. katonai adatfelvétel térképei

1860-61-ben a város határában 53-mal több lakóház került jegyzékbe, mint 1853- 
ban. Szembetűnő, hogy az osztrák földmérő és összeíró biztosok nem vették figye
lembe a helyiek által külön pusztának tekintett Göböljárást, Eresztő pusztán jóval 
kevesebb, Balotán pedig sokkal több tanyát írtak össze, mint a nyolc évvel korábbi 
biztosok. Ezeket az eltéréseket a katonai adatfelvétel készítőinek idegen szárma
zásával, a helyismeret hiányával magyarázhatjuk. Eresztő, Göböljárás és Balota 
szomszédos puszták voltak, ezért egyes tanyák hovatartozását a fölmérők tévesen 
jelölték, vagy lakóik tévesen adhatták meg. A puszták szerint nem teszünk összeha
sonlítást, mindenesetre tanulságos, hogy még a közlegelők kiosztása előtt, hét-nyolc 
év alatt a határban új tanyákat építettek. Figyelmet érdemel, hogy 260 tanyán talál
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tak katonalovak elhelyezésére alkalmas istállót: legtöbbet a 18. század óta népesülő 
Bodogláron és a nagyrészt újabban megszállt Balotán. Ez arra mutat, hogy ott több 
módos gazdatanya volt mint más határrészeken. Bodogláron Barina Györgynek, 
Molnár Imrének, Turóczi Istvánnak, Turzó Jánosnak 2-2 istállója, a Kolozsvári 
famíliának 2 tanyán 3, a Modok családnak 5 tanyán 6 istállója volt. Pirtón a Tegzes 
család tagjainak 6, Felsőszálláson a Nagy Czirok családnak ugyancsak 6, a Gózon 
családnak 5, a Borbélyoknak 4, Alsószálláson a Búza családnak 5, a Darányinak 
4, Kistelek pusztán a Kolozsvári famíliának 5, Bodogláron a Modok családnak 5, a 
Berényinek 4, Balota pusztán a Gyenizse családnak 7, a Tallérnak 6, a Bánóczki és 
Halász családnak 4-4 lakóháza volt. A redemptus birtokok száz év alatt két-három 
ízben is megosztódtak és a férfi örökösök jussán új tanyák épültek.

A tagosítás és településtörténeti következményei

Az 1850-es évek elején Halas határában földmérést végeztek. A munkálatok 
után Csernota Jakab mérnök összeállította a részletes földkönyvet és elkészítette 
a mezőváros határának térképét.1' A földkönyv szerint a szántóföldek, szőlők és 
kertek területe kevéssel meghaladta a 29 ezer kát. holdat, vagyis a 112 ezer hol
das határnak mindössze 26 %-át hasznosították szántó-, szőlő- és kertműveléssel. 
A legelők és a rétek területe nagyobb volt, mint a müveit földeké, és több határrészt 
sok ezer holdas kiterjedésű homoksívánvok uraltak.

A 19. század közepén az alföldi városok megkezdték a halasihoz hasonló vagy 
nagyobb kiterjedésű közlegelőik felosztását. Kecskemét városa már 1848 előtt hoz
záfogott pusztaszeri közlegelőjének parcellázásához, Hódmezővásárhely az 1850-es 
évek legelején mérte ki 36 ezer kát. holdas pusztáját, Szentes ugyancsak az 50-es évek 
elején, Makó 1861-62-ben osztotta fel a közlegelőket.16 Szeged 1852-ben kezdte meg 
a halasi Balota pusztával határos alsóvárosi puszta kiosztását és részletekben, több 
évtizedig elhúzódóan adta haszonbérbe átokházi, csorvai, csengelei közlegelőit.

A közbirtokossági legelők felosztása és művelésre hasznosítása a kor mezőgaz- 
dászatának meghatározó, racionális törekvése volt, amely alól a Kiskunság mező
városai sem vonhatták ki magukat. A törzsökös gazdák az állattenyésztésből éltek, 
vagyonosodtak, attól tartottak, hogy a puszták teljes kiosztása majd a jószágtartás 
visszaesését okozza, ezért ellenezték a parcellázást. Egyidejűleg a redempciós föld
osztások óta sok tagra aprózódott, szétszórtan fekvő gazdabirtokok összevonására 
törekedtek. Ezt a birtokrendezési műveletet, melyet legtöbb településen a 19. század 
második felében hajtottak végre, tagosításnak nevezték.

A tagosítás hátteréről Nagy Czirok László a szájhagyomány nyomán jellemző 
történetet örökített meg. Emlegették, hogy Zseny István főbíró az 1850-es években 
négyes fogatán Füzesen járt. A Pázsit-laposon egy juhászra és legelésző birkáira 
figyelt föl. Kiderült, hogy a juhász Mélykútról jött a tilosban legeltetni falkáját.
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A főbíró haragra gerjedt és a városházára visszaérve kiadta a jelszót: „Tagosítunk! 
Fölosztunk mindönt a küszöbig.”'1 A történetnek bizonyára van valóságalapja, de 
a szájhagyományozódás törvényei szerint csiszolódott, formálódott, míg a kutató 
lejegyezte. Aligha tévedünk, ha úgy véljük: a halasi elöljáróság nem efféle eset 
után határozta el magát, ilyen és hasonló tapasztalatok legfeljebb alátámasztották 
a tagosítást.

A végrehajtás során eltértek a redempcionális jogalaptól és a fennálló birtokvi
szonyokat vették figyelembe. A lakosság azt kívánta, hogy a földeket meglévő tanyá
ik körül vonják össze, illetőleg azok közelében osszák ki.18 Ezt nehéz volt teljesíteni, 
annál is inkább, mivel sok redemptus annak idején 2, sőt néhány 3-4 tagban kapta 
meg birtokát, ezért földjei több pusztán feküdtek.

Végül is az 1861-62-ben végzett tagosítás során 1754 családfő között osztottak 
fel több tízezer holdnyi, sok helyen erdővel telepített homokpusztát. Akkor jöttek 
létre a korábban is vagyonos redemptus-ivadékok többszáz holdas birtokai, ame
lyek a 20. század közepéig meghatározták a kiskunhalasi társadalom szerkezetét. 
A tagosítás után a városnak 250 száz holdon felüli birtokosa volt, akik együttesen 
64613 kát. hold földdel rendelkeztek.14 Halas területének 58 %-a összpontosult 250 
cívis birtokos kezén.

Egy balotai kisgazda 1934-ben a tagosításról így emlékezett: „...sok embernek 
csak 10-30 holdacska jutott, pl. Alsózsanán. Ez a messze eső pusztarész mind erdős 
legelő volt. Ki-ki a magáét elkezdte jó  szándékkal művelgetni...”20 Ok képezték a 
helyi paraszttársadalom nagyobb számú, széles rétegét.

Élelmes, vállalkozó gazdálkodók éltek a tagosítás nyújtotta kedvező feltéte
lekkel. Gyenizse Lajos így emlékezik a bodoglári Ónodi János birtokgyarapí
tására: „...néhai Ónodi János gazdának az időben Redencziójára csak 60 hold 
föld esett, mint jószágos ember, a földmérés kezdetén jószágát eladta, pénzzé 
tette, tőle távolabb eső szárazmalmos földjét is eladta, ezenkívül a felesége az 
öröklött jussát pénzül kapta meg -  3000forintot úgy hogy mintegy 8000forint
készpénzzel rendelkezett, s ezen a pénzösszegen több mint 200 hold termőföldet 
vásárolt össze, megvagyonosodásának az lett a kezdő alapja.”2' Az emlékezés 
hitelét bizonyítja, hogy az 1863-as telekkönyvben Ónodi János nevén 207 kát. 
holdas földbirtok szerepel.

A határ tagosítása után a felosztott legelők egy részén -  aláhúzzuk: a kiosztást 
követő években nem mindegyik birtoktesten (!) -  tanyák épültek. A térképek ösz- 
szevetéséből és a külterületen élők összeírásából arra következtetünk, hogy az első 
időkben a várostól távoli határrészeken, leginkább Zsanán épültek új tanyák és sok 
család feltört járásföldjét még közeli tanyájáról művelte.

Az 1870. évi népszámlálás helyi irataiból ismerjük a tanyai házak számát, a 
tanyai népesség lélekszámút, foglalkozását, családi állapotát, vallási megoszlását. 
Ennek alapján pontosítjuk az eddigi kutatók téves adatszolgáltatásból, olykor a for
rások félreértéséből eredő közléseit.”
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Jelmagyarázat

Szántó 

Legelő 

Rét, kaszáló 

Gyümölcsös 

Kert, veteményes

Szőlő 1

1. színes ábra.
Modok Sándor bodoglári tanyája 1879-ben. 

Kataszteri térkép 19. szelvény
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2. színes ábra. Ónodi János nagygazda egyik bodoglári tanyája, 1879-ben. 
Tanya 191. Kataszteri térkép 43. szelvény



3. színes ábra. Hofmeister Illés és József majorja Felsőszálláson 1879-ben. 
Kataszteri térkép 80. szelvény



4. színes ábra. 
Gyenizse Imre 

rekettyéi tanyája 
1879-ben. 

Kataszteri térkép 
131. szelvény

5. színes ábra. 
Kolozsvári István civis 

alsószállási tanyája 
1879-ben. 

Kataszteri térkép 
135. szelvény

6. színes ábra. 
Eresztő puszta tagosítása 

után épült tanyák 
a szegedi út mentén, 

1879-ben. 
Kataszteri térkép 

177. szelvény



8. színes ábra.
Király Gyenge Istvánná és 
Király Gyenge Mihály 
eresztői tanyája 1879-ben. 
Kataszteri térkép 177. szelvény

9. színes ábra. 
Darányi József 
fehértói tanyája 
1879-ben.
Tanya 726. 
Kataszteri térkép 
185. szelvény

7. színes ábra. 
Kellner Dávid 
eresztői gazdasága, 
1879-ben.
Tanya 400. 
Kataszteri térkép 
177. szelvény



1869 végén Halas belterületén 2049 házat, külterületén 777 tanyát vettek szám
ba. A lakosság lélekszáma 13 127, a külterületen jelenlevő népességé 4562 személy 
volt, így a népszámlálás idején a lakosság 34,7 %-a élt a határbeli tanyákon és majo
rokban. Az adott időben Halas külterületén a tanyákon és néhány majoron kívül 
más települési képződmény (tanyaközpont vagy egyéb) nem volt. Más alföldi tanyás 
településekkel összevetve, tanyán élő népesség aránya magasnak mondható.

A 777 tanyában 895 család lakott, amiből következtethető, hogy számos gaz
datanyán egy vagy több nős cseléd (kertész, béres, pásztor) élt, mint azt 1853-ban 
kimutattuk és a népszámlálás rovatai is igazolják. A tanyákon 905 nős férfit és 
valamivel kevesebb: 892 férjes nőt írtak össze.

A földművelésből élők foglalkozásának megoszlása: 1138 birtokos, 181 haszon
bérlő, 705 éves szolga, 668 napszámos, 2 gazdatiszt. Jelentős, a tagosítás után föl
tehetően növekvő az éves cselédet (cselédeket) tartó gazdatanyák száma és 1853 óta 
nőtt a haszonbérlők száma is.

A tanyákon mindössze 44 iparüző vállalkozó és munkás élt, közülük 22 mol
nár (illetőleg malomtulajdonos) volt. 2 tanítót, 7 járadéktulajdonost és 124 sze
mélyes szolgálatot teljesítőt vettek számba. 2522 férfi és 2040 nő élt a tanyákon: 
a férfi-többlet szinte teljesen abból adódott, hogy több volt a nőtlen férfi (1553 
fő), mint a hajadon (1074). A tanyai gazdaságoknak több, huzamos ideig kinn 
tartózkodó legényre, egyáltalán férfi munkaerőre volt szükségük, mint ahány női 
munkaerőre.

A tanyán lakók vallásfelekezeti megoszlása: 2511 római katolikus, 2012 reformá
tus, 6 zsidó, 1-1 görög katolikus és görögkeleti.

Az 5. táblázatban feltüntetett tanyákat úgy választottuk ki, hogy reprezentálják 
az összeírt tanyák (tanyai gazdaságok) minél több típusát, válfaját. Azok a gazda
tanyák, ahol 2-3 család, következésképpen az átlagosnál több személy lakott, ará
nyuknál nagyobb számban szerepelnek, tehát felülreprezentáltak a kimutatásban. 
Ennek az a magyarázata, hogy a népesebb tanyák illetőleg családok elemzéséből 
több következtetés szűrhető le. A tanyák tulajdonosait az 1879. évi kataszteri térké
pen megjelölt házszámok és nevek alapján azonosítottuk, föltételezve, hogy a nép- 
számlálás és a kataszteri felmérés közötti években tulajdonviszonyaik lényegesen 
nem változtak.

Három család Juhász F. László bodoglári, valamint a Hofmeister testvérek és 
Szathmári Imréné felsőszállási tanyáján lakott. Juhász F. László tanyáját a II. kato
nai térkép is jelöli (XXXV. 59. szelvény). A nős birtokoson kívül három napszámos 
illetve kézművességből élő házaspár és együttvéve tíz gyermekük élt a tanyán. 
A birtok nagyságát nem ismerjük.

A felsőszállási Szathmári-tanya föltehetően úri birtokosé, mivel három szolgán, 
béresen és két napszámoson kívül egy „személyes szolgálatot teljesítő” cseléd is 
dolgozott a gazdaságban. A cselédség -  éppúgy, mint az előző bodoglári tanyán 
-  római katolikus vallású volt. A Hofmeister kereskedő- család -  mint alább részle-
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tezzük -  több tanyát birtokolt Felsőszálláson és más pusztákon, 52. sz. tanyájukon 
három nős cseléd lakott hat gyermekével.

Három kiválasztott gazdatanyán bérlők laktak és gazdálkodtak. Özv. Hamar 
Andrásné zsanai tanyáján három házaspár élt és a bérlők éves bérest is foglalkoztat
tak. 1895-ben 240 holddal rendelkezett és Komlós Imre volt a haszonbérlője.23 Figu
ra Lászlóné pirtói és Bacsó Sándor zsanai tanyás birtokának bérlőit nem ismerjük, 
de tanulságos, hogy a Bacsó-tanyán lakó bérlő családjában egy özvegy férfi mellett, 
négy nős férfit és négy férjes asszonyt írtak össze, ami nagycsaládi együttélésre és 
gazdálkodásra enged következtetni.

A 189. sz. tanya tulajdonosa 1879-ben az a bodoglári Gyenizse István gazda, akit 
az önéletíró Gyenizse Lajos apjával azonosítunk. Gyenizse Istvánnak Bodogláron 
260 holdas birtoka, több tanyája volt.24 Tanulságos, hogy 1869-70 telén a református 
nagygazda tanyáján két nős római katolikus éves bérest és két ugyancsak katolikus 
napszámost írtak össze. Király Gyenge Pál tajói gazda tanyáján szintén két nős, 
családos béres lakott. További három nagygazda (Darányi József, Halász D. Ferenc, 
Nagy K. József) városi házában élt, tanyáikon nős béresek és napszámosok laktak. 
Viszont az egykorú életformától eltérő, hogy Zseni Józsefné füzesi tanyáján a bir
tokos is kinn élt házas gyermekével.

Táblázatunk több népes tanyai gazdaságot mutat, de valamennyi tanyát figye
lembe véve, az egyre eső átlagos lélekszám 6 fő volt, egy tanyai család átlagos 
lélekszáma pedig alig haladta meg az 5 főt.

Az 1870-es évek második felében végezték a város közel 112 ezer kát. hold 
kiterjedésű határának kataszteri földmérését. Az 1879-ben elkészült színes kéz
iratos térkép minden korábbinál értékesebb forrás a halasi tanyák településének, 
jellegének, birtokosainak, s mindezen kívül a határ használatának, a gazdálkodás 
és birtokviszonyok változásának ismeretéhez.25 A térképet a történeti és a néprajzi 
kutatás eddig nem tárta fel. Munkánk jellegénél fogva itt kizárólag a településtörté
neti és településnéprajzi tanulságokat kívánjuk megfogalmazni.

A tanyák birtokosait, településük jellegét puszták szerint, északról délre, és nyu
gatról kelet felé haladva mutatjuk be.

Pirtón 26 tanya, az 1772 táján már meglévő csárda és egy csőszház állott. 
Sok földet birtokolt a dűlőben Kolozsvári István és a Tegzes család, a 17. század leg
módosabb halasi famíliája. A Tegzes család tagjainak 7 tanyája volt, közülük idősb 
Tegzes Imre kettőt birtokolt. A térképen jól kirajzolódik a korábban tekintélyes cívis 
birtok megosztódása. Nagyobb tanyát bírt még Bangó József és Kis B. Gergelyné.

Bodoglár már a 19. század közepén -  Tajó mellett -  a város legsűrűbben tanyá
sodon és legnépesebb pusztája. 1879-ben 96 tanya állt ezen a határrészen. Átszelte 
a Szegedről Vadkert felé vezető „Sós út”, melyet a halas-félegyházi út keresztezett. 
A redempciós jussként kiosztott szántóföldek és jó minőségű kaszálók mellett a 
várostól való nagy távolság is hozzájárult a birtokosok megtelepedéséhez. Az egykori 
puszta észak-északnyugati területe a Sós úttól a félegyházi útig tele volt a tagosítás
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kor szabályosan kimért hosszú, keskeny parcellákkal, ahol tanyák még nem épültek, 
mivel ezeket a földeket a közeli tanyák birtokosai többnyire legelőül használták. 
A dűlő északi felén a Bangó, Berényi, Dózsa, Faragó, Kolozsvári, Kőházi, Matkó, 
Modok, Molnár, Rafai, Rokolya, Szecsődi, Veres családnak és Péter Károly módos 
cívisnek voltak földjei és tanyái. A Sós úttól északra és délre laza tanyasűrűsödés 
bontakozott ki (1. 19.-20. és 29. szelvény), de ott tanyasorról még nem beszélhetünk.

A dűlő legjobban kiépült tanyája a Modok Sándor nagygazdáé, aki a tagosítás 
után 490 kát. hold birtokosa. Út melletti tanyáján a lakóházon kívül négy gazdasági 
épület, szélmalom és molnárház épült (1. színes ábra). A tanyától északra körülár- 
kolt gyümölcsös, délre egy kisebb kert, mellette szérűskert, nagy legelő és rét terült 
el. 1870 decemberében a birtokos nős fia feleségével, két felnőtt és egy 14 éven alóli 
gyermekük laktak a tanyában. A szélmalmot 1854 körül építette Bíró Áron.26

A határ tagosítása idején birtokszerző Ónodi Jánosnak 1879-ben négy tanyája volt 
(121., 122., 191. és 199. sz. tanya) és ügyes gazdálkodással 1895-ig 1023 kát. holdra 
gyarapította vagyonát. A bodoglári gazdacsaládból származó Gyenizse Lajos (1857- 
1940) így emlékezett meg róla: „mintaszerű szorgalmas buzgólkodásával annyira 
vitte, hogy holta után vagy 900 holdnyi földbirtokán osztozkodhatott 6 élő gyerme
ke.”2 A 121. sz. tanya nagy birtoktesten fekvő gazdaság volt, melyet három épület 
alkotott, mellette körülhatárolt gyümölcsössel, távolabb szérüskerttel. A 122. sz. 
tanyán egy épület állott, ebbe a gazda valószínűleg lakót, vagyis családos szegénypa
rasztot fogadott, aki nála dolgozott és a lakásért a házat gondozta. Utóbb (1879 után) 
megvette a szomszéd (123. sz.) tanyát, ahol csak egy ház állt. A 191. (2. színes ábra) 
és 199. sz. tanyán a lakóház és két állattartó illetve tároló építmény kiépített gazda
ságot mutat. Előbbi tanyán hosszú, L alakú istálló, mellette kert, szérűskert, több kis 
facsoport és hatalmas legelő terült el. A 191. tanyán 1870-ben egy házaspár lakott 
négy gyermekével, a 121. tanyán pedig egy birtokos házaspár nőtlen cseléddel.

1895-ben Ónodi János birtokának művelési ágai: 334 kh. szántó, 123 kh. rét, 358 
kh. legelő, 178 kh erdő, 3 kh. kert, 27 kh. nádas illetve adómentes terület. Állatállo
mánya: 65 szarvasmarha, 13 ló, 300 juh. Gazdaságában 12 cselédet foglalkoztatott.28 
1912-ben Ónodi János és István (a birtokszerző gazda fiai) nevén 475, illetőleg 406 
holdas birtok szerepel.29

Bodogláron Péter Károlynak volt három tanyája (108., 109., 157. sz.) és Vári Szabó 
István későbbi polgármesternek, nagy, majorszerű tanyai gazdasága.

Felső-Kistelek pusztát a tagosításkor osztották ki, ezért a kataszteri fölmérés 
idején tanyásodása még a kezdetén tartott: mindössze 21 tanyát találtak a dűlőben 
és 14 tanyán csak egy épület állott. Nagy L. Andrásnak és a református parochiának 
volt kiépített gazdasága, előbbinek gyümölcsöskertje és faiskolája is.

A 18. század óta betelepült Felsőszálláson 65 tanyát mértek föl, s mivel a dűlő
ben már 1861-ben 72 házat vettek jegyzékbe, bizonyos, hogy egyes nagygazdata- 
nyákon több lakóház állott. Két-két tanyát birtokolt Budai Sándor, Lehőcz Imre, 
Propper Bernát és kiépült gazdaságot Besnyei Sándor, Nagy Bíró István, Péter
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Dénes, Turóczy István, Zseni Józsefné Gőzön Piroska. Felsőszállás legnagyobb 
gazdaságát azonban Hofmeister Illés és József halasi zsidó kereskedők birtokol
ták. Gabonakereskedéssel foglalkoztak. Nevük nem szerepel az 1853-ban összeírt 
tanyatulajdonosok között, sem a II. katonai adatfelvétel térképén.

Hofmeister Illés az 1863. évi földkönyvben bukkan föl először, mint 65 hold 
580 négyszögöl felsőszállási, felsőnyomási és Zsana pusztai föld tulajdonosa, tehát 
a család földbirtokának alapját a tagosítás alatt vetette meg. Az 1860-70-es években 
bizonyosan jelentős tőkét fektettek földvásárlásba, hiszen 1879-ben a két felsőszál
lási gazdaságon kívül tanyás birtokuk volt Debeák-Szarkás pusztában (Tanya 721) 
Zsana pusztában (Tanya 160) és Deutsch Sámuellel résztulajdonosai a Harka pusztai 
volt Podmaniczky-majornak.30 Egyelőre nem tudjuk, hogy Felsőszálláson meglévő 
tanyás birtokot vásároltak, vagy maguk építették ki a gazdaságot, de 1879-ben a fel
sőszállási birtoktesten (53. házszám) kiépült major állott, mellette két gyümölcsös, 
és valamivel kisebb szőlő. A major telkén 3 lakóház, 3 gazdasági épület, -  köztük 
kb. 40 m hosszú istálló - , a szomszédos legelőn 22-23 m hosszú birkahodály volt 
(3. színes ábra). A közvetlenül szomszédos 54. sz. tanyán lakóház, nagy istálló, s 
külön helyrajzi számon kis épület állott. A felsőszállási tanyán és a Harka pusztai 
gazdaságban jelentős számú bérest foglalkoztattak: 1880-ban a Kalapár pusztai 
Hofmeister tanyán 4, a harkai gazdaságban 12 csecsemő született: a cselédek gyer
mekei, akiket a kiskunhalas-alsóvárosi római katolikus templomban kereszteltek.11

1895-ben a Hofmeister testvérek halasi és Harka pusztai földbirtoka együttesen 
4104 kát. holdra rúgott, amivel a tázlári Schwáb Jakab és a bócsai Fischer Sámuel 
mellett a környék legtöbb földdel rendelkező birtokosai közé tartoztak. Birtokuk
nak éppen felén legelő (1554 kh) és erdő (515 kh) terült el, 875 holdat szántottak, 
802 holdat kaszálóul, 6 holdat kertnek használtak és 22 holdon telepítettek szőlőt. 
A halasi és Harka pusztai gazdaságokban 43 cseléd dolgozott 12 A halasi birtokosok 
közül az ő gazdaságuk volt a legtöbb mezőgazdasági géppel (lokomobil, cséplőgép, 
vetőgép) és eszközzel (eke, borona stb.) felszerelve. 1891-ben a legtöbb adót fizető 
halasi képviselők listáján özv. Hofmeister Illésné és Hofmeister József a 20-21. 
helyet, Tázlár község virilistái között pedig 1887-ben az 5-6., 1894-ben a 3-4. helyet 
foglalta el.33 A halasi zsidó kereskedő család földvásárlásai és a homokpuszták hasz
nosításában végzett okszerű gazdálkodása a tőkés kor hazai agártörténetének egyik, 
modell értékű példája.

Felsőszálláson Propper Bernát kereskedőnek volt szintén két tanyai gazdasága. 
(Tanya 24. és 46. házszámon.)

Tajó a város határának, területéhez mérten, az 1870-es évek közepére legsűrűb
ben betelepült és legnépesebb dűlője. Területe alig felényi mint Bodogláré, viszont 
77 tanyáján 675 lakos élt, amikor Bodoglár dűlő 96 tanyájának 554 lakosa volt.14 
A tajói tanyák nagyobb lélekszámára az nyújt magyarázatot, hogy ott szinte kizá
rólag római katolikus családok telepedtek meg, s náluk nagyobb volt a természetes 
szaporodás, mint a református családokban.
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A majsai határ közelében hosszú, keskeny, nadrágszíj-parcellának nevezett földe
ket mértek ki, amelyeken már a 19. század közepére tanyasűrüsödés alakult ki. A tér
képész „ Sűrű Tajó” névvel jelölte ezt a határrészt, föltehetően helyi névadás nyomán.
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1. Jobbra Baki István nagygazda (1839-1917) rekettyéi tanyája előtt a 20. század elején. 
Archív fotó Baki István (1923) családi gyűjteményéből.

A Sűrű Tajón ÉNY- DK-i irányú út halad át, de a földek birtokosai nem az út mentén, 
hanem távolabb építkeztek, a tanyák mégis ÉN Y-DK tájolású sort alkottak. Bizonyára 
azért, mert a szél fújta homokföldek hátsága, vagyis magas fekvésű vonulata ebben 
az irányban húzódott (5. ábra). A tanyasorban 1879-ig 35-36 kisparaszt tanya épült, 
legtöbb tanyán egy, legfeljebb két épülettel. A Nagy-Apáti családnak 6, a Nyerges csa
ládnak 3, Faragó Jánosnak, Krammer Ferencnek, Tóth Baranyi Józsefnek 2-2 tanyája 
volt. Tóth Baranyi József szárazmalmot, Flegyes Márton szélmalmot birtokolt.

Nagyobb gazdaságot bírt Tajóban Mészöly („Mészel”) István nemesi birto
kos, aki szárazmalmot épített tanyáján. (Tanya 207), Babenyecz Csonka Ferenc, 
Borbényi család, Huszka Vendel és a majsai Terbe Mátyás. Ebben a pusztában volt 
a halasi római katolikus plébánia javadalomföldje és tanyája.

Rekettye puszta középső területe rétes, ligetes táj volt, amelynek peremén szán
tóföldek, a magasabb térszinten homokbuckák terültek el. A szántókon, a Kecel felé 
vezető út közelében a század közepe táján lazán beépült tanyasor települt, amely a 
hetvenes évek végére valamelyest „sűrűsödött”. 1879-ben 55 tanya volt a pusztában. 
A mikrotájra jellemzőnek tartjuk Gyenizse Imre nagyobbrészt réttel, kisrészt lege
lővel és szántófölddel övezett tanyáját (4. színes ábra). Sajátos, hogy a tanya melletti 
legelőt árok veszi körül, amit a fakadó vizek levezetése tett szükségessé. Két tanyája 
volt a dűlőben Baki Istvánnak (1839-1917), -  felesége Orbán Anna (1848-1922) -  aki
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örökségét földvásárlással 456 holdra gyarapította. A 785. számú rekettyéi tanyát 
István fia (1863-1911) örökölte.

Debeák és Szarkás a városnak nyugat felé legtávolabbi, kietlen homokpusztája 
volt. Kiosztásuk csak a tagosítás idején kezdődött, de területük nagyobbik része még 
osztatlan legelő maradt. A Kecelhez tartozó Polgárdi pusztával szomszédos Szarkás- 
ban 1879-ig mindössze 11, a nagyobb kiterjedésű Debeák pusztában 9 tanyát építet
tek. A puszták első foglalói: Szarkásban Deli János, Babó István, Propper József, H. 
Gergely, Modok József, Modok János, Vanyur József, Nagy V. Imre, Kun Sz. Sándor, 
ifj. Kolozsvári József; Debeákban Hirkó János, Nagy V. István, Gyenizse Sándor, 
László Pál, Hofmeister Illés és József, Babó Péter, Szabó Sándor, Babó Imre, Pázsit 
István. Többen -  pl. a Babó, a Modok, a Kolozsvári, Vanyur család tagjai -  módos 
birtokosok, akik a homokon szőlőt, gyümölcsöst is telepítettek.

Inoka puszta egy része 1879-ben még osztatlan volt, de Kistelek (Csernota Jakab 
térképén Alsó-Kistelek) pusztán már a század első felében több redemptus-sarjnak 
volt tanyája. A hetvenes években a határrész legnagyobb gazdaságát Kolozsvári 
István és Sándor birtokolta. A hét épületből álló major a jankováczi (jánoshalmi) út 
közelében feküdt, mellette nagy szérüskerttel. Több térképszelvény hiánya miatt a 
dűlő tanyafejlődéséről nincs teljes tájékozódásunk.

A 18. század közepe óta szállási épületekkel megült Alsószálláson az 1853 óta 
eltelt negyedszázadban nem nőtt, ellenkezőleg: hárommal csökkent a tanyák száma. 
Régi kutatói tapasztalat, hogy az alföldi tanyák történetében, kialakulásuktól fogva, 
egymás mellett volt a fejlődés, megújulás és a pusztulás, elmúlás, hiszen egyes 
gazdaságok tönkrementek, más családok elköltöztek vagy örökös nélkül marad
tak. Az a föltűnő, hogy az időközben történt birtokmegosztások után épp azon a 
határrészen, ahol számos tősgyökeres, módos gazdának volt birtoka, nem épültek 
új tanyák. Valószínű, hogy ez a tagosításnak tulajdonítható, mivel az örökösök a 
kiosztott legelőkön kaphatták meg jussukat, ezért nem a családi birtokon, hanem 
ott építettek.

Alsószálláson a korszak több módos cívise birtokolt egy vagy több tanyai gaz
daságot, pl. Babó László, Bibó György, Búza Imre, Darányi Mihály, Kolozsvári 
István, Szalay László, Zseni Ferenc.

A város közelében, a szabadkai út mellett volt Kolozsvári István egyik tanyája 
(5. színes ábra). A család a század közepén került a város legvagyonosabb bir
tokosai közé: 1855-ben Kolozsvári Sándor a legnagyobb földbirtokos,35 az 1863. 
évi telekkönyv viszont Kolozsvári Istvánt (az apát) tünteti fel a város első számú 
birtokosának, 3008 kát holddal.36 Nyolc dűlőben volt földje, ez is mutatja, hogy 
birtokát részletekben vásárolta. Alsószálláson kívül tanyájuk volt Bodogláron, 
Alsó-Kisteleken, Felsőszálláson. 1891-ben Kolozsváry-Kis István 726 Ft évi adóval 
4., Kolozsváry-Kis Sándor 521 Ft adóval 8. a halasi virilisek jegyzékén.37 1895-ben 
Kiss István 1955 kát. hold, Kiss Sándor 1918 kát. hold birtokosa. Előbbi a birtok
gyarapító Kolozsvári István fia (1847-1916), aki jogot végzett és a Függetlenségi
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Párt színeiben 1892-1901 között országgyűlési képviselő volt,38 egyike azoknak a 
vagyonos cíviseknek, akik a város, a Jászkun Kerület irányításában, illetve a köz
életben szerepet vállaltak.

Babó László 562 holdas cívisnek Alsószálláson három, (585., 586., 587. sz. tanya) 
a szomszédos Göböljárás dűlőben két tanyája volt (539., 540.sz. tanya). Göböljárási 
tanyái közelében, az ötömösi út mellett járgányos szárazmalmot és szélmalmot 
építtetett. Birtokának művelési ágai -  145 kh szántó, 150 kh rét, 127 kh legelő, 
80 kh erdő, 60 kh nádas39 -  hagyományos állattartó gazdaságról tanúskodnak, a 
malomépítés viszont a gazda vállalkozó készségét mutatja. A 19. század második 
felében szélmalom építése általában módos nagygazdák vállalkozása, jelentős tőkét 
igényelt, de jó jövedelmet biztosított. Szembetűnő, hogy Babó László tanyáin csak 
öt cselédet foglalkoztatott és szőlőt 1895-ig nem telepített.

Alsószálláson a módos Darányi és Paprika család tagjainak volt több tanyája és 
új birtokos a dűlőben Huszka Vendel, akit a térkép majsainak jelöl.

Zsana puszta népesedése a tagosítás után kezdődött. A megelőző összeírások és 
egyházi sematizmusok a pusztáról egyetlen tanyát, egyetlen lakost sem jelölnek. 
Az 1854. évi földkönyv a pusztában 1199 hold homoksiványt, több mint ötezer hold 
erdővel beültetett homokot, 650 hold kaszálót, 99 hold legelőt mutat ki, de egyetlen 
négyszögöl szántót sem.40 A felparcellázott puszta nagyobb részét tizenhat-tizen
hét évvel a tagosítás után is legelőnek használták, tanyák leginkább a Harka felől 
Kígyós puszta felé vezető ,,hatöles zsanai út" közelében és a Tajóval szomszédos 
földeken épültek. A hatöles úthoz közel épített kis tanyát a Keresztúri család négy 
tagja, Bacsó Sándor, Rádóczi József, ott épült Turóczi István szárazmalma, ami jól 
mutatja, hogy a malom az állandóan kinnélő családok nélkülözhetetlen szükséglete 
lett. 1879-ben 2-2 tanyája volt Gyárfás Istvánnak, Gyevi Mihálynak -  aki 1895- 
ben 340 holdas gazda - ,  Modok Ferencnek és Péter Pálnak. Harka puszta határán 
a Komlós család két tagja haszonbérlőként művelte Szűri István és özv. Hamar 
Andrásné nagygazda földjét. Zsanában volt a református „főiskola” javadalomföld
je, tanyája és a „régi várostanya”, mely a vállalkozó Hofmeister testvérek tulajdo
nába került. (Tanya 160.) Kiépült gazdasággal bírt Harnóczy L. Mihály (Tanya 339: 
3 épület), Szőke Zsákos Sándor (Tanya 409: 3 épület) és özv. Tóth Józsefné (Tanya 
307: 4 épület). Több tanya mellett a homokon veteményes és nagy gyümölcsös 
virult. Modok Ferenc mindkét tanyája mellett létesített pár száz négyszögöles kertet 
(Tanya 312., 313.). Sajnos a pusztáról négy térképszelvény elkallódott vagy lappang. 
A hozzáférhető mappákról 68 zsanai tanyát vettünk számba és úgy becsüljük, hogy 
Zsanában 1879-ig 85-90 tanya épülhetett.

Eresztő Zsanával határos, tőle délre fekvő puszta, a kettő között a szegedi út 
képezett határt. Az út déli oldalán, tehát Eresztő pusztán, a kiskunmajsai határ
szélen állt a kőkúti csárda. Az 1870-es években szűnt meg, az ott élők 1971-ben a 
szájhagyományból úgy tudták, hogy a csárdának csak az út felőli ivóját bontották 
el, ezért a csárdabérlő lakása megújítva megélte a 20. század végét is.

89



Eresztő puszta Alsószállással határos, vagyis a városhoz közeli fekvésű területét 
az 1870-es évek végén is a rétekkel váltakozó homokos legelő uralta. A várostól 
távolodva, a szegedi út és Mérges puszta felé vezető dűlőút mentén számos tanya 
épült és a tulajdonosoknak kimért pusztarészek területétől függően laza, vagy 
sűrűbb tanyasor formálódott. A szegedi útra sarkalló nadrágszíjföldeken a Kun 
család és Sárosi László tanyái kis tanyasort alkottak (6. színes ábra).

A határrészen nagyobb tanyai gazdaságot birtokoltak: Kellner Dávid halasi 
kereskedő, a Király Gyenge család, Krammer Ferenc, Kurko Ferenc és Zseni 
Mór. Kellner Dávidnak Eresztőn három, Füzes pusztán egy tanyája volt. Birtokát 
a Hofmeister testvérekhez hasonlóan bizonyára a tagosítás után vásárolta olyan 
gazdáktól, akik megváltak az értéktelennek tartott homokföldektől. Nagyobbik 
eresztői gazdaságában két lakóház -  az egyik föltehetően cselédház két gazdasá
gi épület és a tanyatelektől nem messze még egy állattartó építmény, valószínűleg 
birkahodály állott (7. színes ábra). A tanya mellett szőlő, gyümölcsös és szérűskert 
volt, a gazdaság telkéből (udvarából) pedig két kisebb kertet (veteményest) hasí
tottak ki. A gazdaságot E és Ny felől szántó, D és К felől nagy rét és legelő vette 
körül. A kerteket a rét felőli oldalon körülárkolták. Kellner Dávid 1891-ben 154 
Ft. évi adóval 64. a virilisek listáján, 1895-ben nem szerepel a 100 holdon felüli 
gazdálkodók között, ám a család három más tagja 118, 162 és 171 hold tulajdonosa, 
illetőleg bérlője volt.41

A Király Gyenge család bizonyosan szegedi telepes, római katolikusok és a 
puszta Szeged-Alsótanyához közeli, Mérges pusztával szomszédos területén vásá
roltak földeket: Király Gy. Ferenc 208, János 155, Mihály 244, Pál 189 kát. holdat. 
Eresztőn 1879-ben Király Gy. Jánosnak két tanyája -  egy nagy gazdaság négy 
épülettel (Tanya 386.) és egy kis tanya (385. sz.) - ,  Ferencnek egy, Mihálynak egy 
tanyája volt és rajtuk kívül a család tagjai 6 tanyát birtokoltak a dűlőben (8. színes 
ábra). A család tehetősségét tanúsítja, hogy Király Gy. Amáliát 1876-ban Halász 
Darabos Antal, a legmódosabb Balota pusztai gazdacsalád sarja, Király Gy. Rózáit 
1897-ben Harnóczi Z. Ferenc, 233 holdas gazda fia vette feleségül.42

A módos, nemesi kiváltsággal is rendelkező Zseny (Zseni) família öt tagjának 
volt 1863-ban száz holdon felüli birtoka. Jellemző, hogy Halason a tagosítást köve
tően a Péter és a Kolozsvári (másként Kolozsvári Kiss) család után a Zseni família 
öt sarja birtokolt együttesen legnagyobb földingatlant: 2613 kát. holdat. Közülük 
legtöbbet: 1258 holdat Zseni István bírt.43 Társadalomtörténeti szempontból tanul
ságos lenne föltárni a család történetét. Mindenesetre valószínűsíthető, hogy Zseni 
Mór eresztői földbirtokos az említett Zseni István leszármazottja lehetett. Föltevé
sünk fogódzója, hogy a Zsenieknek az 1879-es kát. térképen föllelt tanyái közül 
Mór gazdasága a legnagyobb: major jellegű, tornácos lakóházzal, cselédházzal, öt 
gazdasági épülettel (368. sz. tanya). A gazdaság helyszínrajzát, mely az 1879. évi
hez viszonyítva nem mutat lényeges változást, az 1911. évi kataszteri térkép alapján 
közöljük.(6. ábra). Zseni Józsefné Gózon Krisztina eresztői, felsőszállási, füzesi, és
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Zseni Ferenc alsószállási tanyái ennél kevésbé kiépült gazdaságot mutatnak. Zseni 
Mór Mérges pusztával határos birtokán nagy legelő terült el, ez magyarázhatja, 
hogy 1891. évi adója kevesebb (190 Ft), mint Zseni Ferencé, aki 27. volt a virilis 
képviselők listáján.44

A meglévő mappákról 41 eresztői tanyát számoltunk össze, a környék benépesü
lését ismerve teljes számuk 50-52-re becsülhető.

Fehértó, a korai forrásokban Fejértó pusztán a redemptusoknak szállásföldeket 
osztottak és a 18. század második felében a jankováczi és a mélykúti út közötti 
megművelt földeken 8-10 család tanyát is épített (1. Kiskunhalas története 2. kötet 
1. színes térkép mellékletét: Halas 1772. évi határtérképe). így az 1870-es évek 
több gazdatanyája már száz-szátzhúsz éves múltra tekinthetett vissza. Babó Antal, 
Besnyei Károly, Bibó Dénes, Darányi István és József, Farkas Imre, Figura Imre, 
Péter Dénes, Super József, Tóth János kiépült tanyái a házak mellett 2-3 gazdasági 
épülettel, jelentős állattartásról, elsősorban marhatenyésztésről, némelyeknél birka
tartásról tanúskodnak.

A Darányi család több tagjának volt a határrészen száz hold feletti birtoka, 
közülük a legvagyonosabb Darányi István 432 kát. holdat birtokolt és 240 holdnyi
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legelőjén egész birkafalkát tartott. Darányi Józsefnek 1895-ben 290 holdja volt, 
ebből 72 holdat szántott, 16 holdat kaszálónak, 195 holdat legelőül használt, volt 3 
holdnyi erdeje, de 2 hold szőleje és 1 holdnyi kertje is.45 726. sz. tanyája (9. színes 
ábra) nem nagy, de telekberendezésével, a tanyatelek melletti két kerttel és nagy 
szérűskerttel jellegzetes gazdaságot mutat. Fehértón a 284 holdas Tóth Jánosnak 
(Tanya 680.) és Super Józsefnek volt legnagyobb tanyája. A dűlőben 58 tanyát 
vettünk számba, s miután a hiányzó három mappa Fehértót és közvetlen környékét 
ábrázolja, ez közelíti a teljességet.

Füzesen mindjárt a redempció után földeket osztottak és szállásföldjein, Alsó- és 
Felsőszálláshoz hasonlóan, korán megjelentek az állattartó-földművelő gazdaságok. 
A külső puszták közül 1787-ben itt írtak össze legtöbb: 17 házat. Az 1850-es évek 
elején, Bodoglár és Tajó után ezen a határrészen állt a legtöbb tanya. A hetvenes 
évek végén a módos Pázsit család négy sarjának volt egymás szomszédságában 
tanyája (622-625. sz. alatt): a tagosítás után Pázsit Antal 208, István 272, József 
255, Sándor 355 kát. holdat birtokolt.46 1891-ben Pázsit István 22., Sándor és Antal 
özvegye a 28. illetve 31., József a 32. volt a legtöbb adót fizető képviselők sorában.47 
1895-re három családtag kezén maradt 100 holdon felüli földbirtok: ketten 160 illet
ve 200 holdon, legelő és réthasználaton alapuló szarvasmarha-tenyésztést folytattak 
és 4-5 cselédet tartottak.48

A Gömböcz, a Figura és a Suba család három tagja, más családoknak (Baki, 
Pusztai, Szekér stb) két-két sarja birtokolt tanyát Füzesben. Két tanya volt Gyenizse 
István, Szakács Imre és Szalai László tulajdonában. A mélykúti és a szabadkai út 
közötti dűlőút mentén 17-18 tanya eléggé sűrűn beépült sort alkotott (220-221. szel
vény), ahol a Szekér családnak szárazmalma volt. A II. és III. katonai adatfelvétel 
összehasonlításából arra következtetünk, hogy Kellner Dávid kereskedő a füzesi 
621. sz. tanyát Sebestyén Antaltól vette (vagy bérelte). A dűlőben 67 tanyát vettünk 
számba.

Göbölyjáráson a Babó családnak, Vas Józsefnek, Szűri Istvánnak és Jánosnak, 
Nagy Kálozi Józsefnek, Pázsit Sándornak és Gyenizse Vörös Sándornak volt jelen
tős tanyai gazdasága. Összesen 21 tanyát vettünk számba. Említettük, hogy Babó 
László cívis göbölyjárási birtokán járgányos és szélenergiával működő malmot 
építtetett. Babó Antalnak két tanyája, a 468 holdas Babó Sándor nagygazdának öt 
cselédet foglalkoztató állattartó gazdasága volt.

A határrész erőteljesen gyarapodó gazdálkodója Nagy Kálozi József, aki 1863- 
tól a kilencvenes évek közepéig 187-ről 431 holdra növelte birtokát. 1879-ben már 
5 tanyája volt és utóbb megvette egyik szomszédjának földjei közé ékelődő tanyás 
birtokát (7. ábra). A birtok szerkezete legeltető állattartáson alapuló gazdálkodást 
mutat: 320 kh. legelő és 50 kh. rét mellett mindössze 60 kh. szántót művelt és 1 hold 
szőlőt telepített.44 Gyenizse Vörös Sándornak a kisszállási határ közelében volt 150 
hold körüli birtoka és két tanyája. A felosztott pusztának legalább egyharmadát a 
nagygazdák 1879 táján még legelőként használták.
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7. ábra Göbölyjárási tanyák 1879-ben. Kataszteri térkép 236. szelvény.

Balota a halasi határ dél-délkeleti, Zsana után legnagyobb kiterjedésű pusztája 
volt, amely délkeleten szomszédos Szeged-Átokházával és az 1831-ig Szeged város 
birtokában levő Ötömös pusztával. A szomszédság egyik kiindulópontja a szegedi 
népesség Halas határába irányuló 19. századi migrációjának. Kimutattuk, hogy 
Balota puszta megszállásának kezdetei visszanyúlnak a 18. század végére50 és az 
1850-es évek elején 56 tanyán több mint háromszáz ember lakott, tehát benépese- 
dése semmiképp sem a tagosítás után vette kezdetét, mint az előttünk járó kutatók 
megállapították, (lásd a 4. ábrát). Sajnos, a kataszteri térkép 6 szelvényének hiánya

93



miatt a határrész tanyafejlödéséről nem tudunk teljes képet rajzolni: 21 megőrzött 
mappán 73 tanyát vehettünk számba és a II.-III. katonai térkép vonatkozó lapjai 
alapján még 32-34 tanyával számolhatunk, tehát megállapítható, hogy 1879-ig a 
város határában bizonyosan Balotán épült a legtöbb tanya.

Göböljárás szomszédságában Nagy büki Jánosnak volt jól kiépített gazdasága 
(Tanya 459.), szárazmalma és szélmalma. Czagan Mákos József két tanyát birtokolt: 
nagyobbik gazdaságában 5-6 holdas telken a lakóház körül hét gazdasági épület 
állott (Tanya 434.). A tagosításkor 200 kát. hold, három évtizeddel később 883 hold 
földje volt. Birtokának művelési ágai: 200 kh szántó, 100 kh rét, 564 kh legelő, 2-2 
kh kert illetve szőlő, 15 kh erdő. Állatállománya egyike volt a legnagyobbaknak: 
74 szarvasmarha, 13 ló, 21 sertés, 480 juh. 1891-ben 202 Ft évi adóval 36. a legtöbb 
adót fizető városi képviselők között.51

A jövevény, római katolikus Bánóczki családból négy módos gazdának volt 
Balotán tanyája: Bánóczki Józsefnek 512 holdas földjén két tanyája, Mihálynak 208, 
Imrének 160 holdas birtoka volt.52A család már a 19. század első harmadában halasi 
pusztán élt, mivel első férfi ivadéka 1834-ben, három az 1840-es években kötött 
házasságot a Kiskunhalas-alsóvárosi templomban. A tagosításkor Bánóczki András 
225 holdat birtokolt.53

A Vida Juhász család két sarja 1863-ban 304, illetőleg 276 holdat bírt, 1879-ben 
mindkettőjüknek 2-2 tanyája, Juhász V. Lajosnak szárazmalma és szélmalma volt 
Balotán.54

A hetvenes években Balota pusztán a Halász Darabos család volt a legvagyono
sabb. Darabos János tanyája -  istállóval, tejes pincével (!) -  már a tanyák 1791. évi 
összeírásában szerepel55. A Darabos vezetéknév, mint a fentebbi Juhász, Mákos, 
büki megnevezés, bizonnyal eredetileg ragadványnév lehetett. A II. katonai térkép 
készítői Balota pusztán Darabos János és Darabos Ferenc tanyáit tüntették föl, az 
1879-es kataszteri térképen és más egykorú írott forrásokban viszont a Halász D. 
családnév olvasható, a Darabos nem. (Elterjedt gyakorlat volt a ragadványnév kez
dőbetűivel történő jelölése, pl. Czagan M. József, Juhász V. Lajos stb.). A család 
római katolikus jövevény sarjadékai szintén feltűnnek az alsóvárosi plébánia korai 
anyakönyveiben. Öt családtag 1863-ban együttesen 732 kát holdat birtokolt. A het
venes évek végére Halász Darabos Ferencnek, aki 1863-ban 187 hold birtokosa, 6 
tanyája, legnagyobb gazdasága mellett száraz- és szélmalma volt (8. ábra). 1895-ben 
a Kolozsvári Kiss cívis család és a Hofmeister testvérek után ő rendelkezett a leg
nagyobb földbirtokkal: 1500 kát. holddal. Birtokszerkezete: 410 kh szántó, 110 kh 
rét, 967 kh. legelő (!), 8 kh szőlő, 1 kh kert, 4 kh erdő. Állatállománya: 89 szarvas- 
marha, 11 ló, 30 sertés, 500 juh. 1891-ben, számos tősgyökeres redemptus leszárma
zottat megelőzve 18. volt a város virilis képviselőinek jegyzékén.56 Vagyonosodása 
a homokpuszták tagosítása után tőkéjét jól befektető, birtokgyarapító gazdálkodó 
törekvő igyekezetét példázza. Halász D. Györgynének, Istvánnak és Józsefnek volt 
birtoka mellett egy-egy tanyája.
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8. ábra Halász Darabos Ferenc nagygazda balotai gazdasága, 1879. Kataszteri térkép 239. szelvény.

Mérges puszta közelében feküdt a halasi református lelkészség nagy gazdasága 
lakóházzal és öt melléképülettel. (Tanya 440.)

1879-ben a halasi puszták közül Balotán volt a legtöbb malom: 3 lójárgányos és 3 
szélmalom, aminek az a háttere, hogy Balota a várostól legtávolabbi határrész volt, 
de mutatja tanyásodásának szintjét, kinnélő népességének igényeit is.

Érdemes a Balotán több tanyás birtokkal rendelkező családokat sorra vennünk: 
9 tanyát birtokolt a Halász Darabos família, 6 tanyát a Gyenizse, 5-5 tanyát a 
Bánóczki és a Tallér, 4-4 tanyát a Kiss és a Vida Juhász, 3-3 tanyát a Czagan Mákos 
és Nagy Lüki, 2-2 tanyát a Figura, Sági és Tóth család. A tősgyökeres református 
cívisek közül viszont a Babó, a Bikádi és a Darányi család egy-egy sarjának tanyáit 
vettük számba.

A pusztán föltűnnek az 1879. március 12-én Szeged városát elpusztító nagy 
árvíz után elmenekült paraszt családok. Közülük való Rúzsa (Rózsa) Dániel, aki az 
ötömösi út környékén vásárolt járásföldön telepedett meg. (501. sz tanyáját lásd a 
238. térképszelvényen). A víz elöntötte az ármentesített gyálai réten épített tanyá
ját, ezért vándorolt el a szegedi földről. A család halasi megtelepedésének történetét 
Bálint Sándor mutatta bef7

Az 1879. évi kataszteri térkép levéltárban megőrzött szelvényein 756 tanyát 
vettünk számba, és a hiányzó mappák becslésünk szerint több mint 80 tanyát doku
mentálhattak. A térképen 846 a legnagyobb házszám, ez Felső-Kistelek dűlőben 
Paprika János tanyáját jelöli.58 Ebből bizonyosra vehető, hogy 1879-ben Kiskunha
las határában 846 tanyai épületegyüttes állott (ami nem egyező a lakóházak szá
mával!). Miután 1870-ben 777 tanyát vettek nyilvántartásba, látható, hogy a 70-es
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években a tanyák száma mérsékelten gyarapodott. Kevesebb új tanyát építettek, 
mint a megelőző évtizedben, a tagosítás után. Ha az 1870-es népszámlálás alapján 
tanyánként 6 lakossal számolunk, a tanyák egykorú népessége 5000-5100 személy 
között lehetett.

Összefoglalva a korszakunkban zajló települési folyamatot, föltárt forrásainkból 
két következtetést szűrhetünk le: I.) téves Nagy Czirok Lászlónak az a megállapí
tása, hogy „a tanyavilág kialakulása városunkban az 1861/63-iki határtagosításhoz 
fűződik”.59 Véleményét kizárólag a visszaemlékezésekre, különösképp rokonsága 
és az idős pásztorok közléseire alapozta, viszont nem ismerte a határ térképeit, 
s nem vette figyelembe a tanyákról készített összeírásokat. 2.) A tagosítás után a 
tanyásodás kiterjedt Debeák, Felső-Kistelek és Zsana pusztára, az addig osztatlan 
városi közlegelőkre is. 1860-61 és 1879 között a határban kb. 220-240 tanya épült,60 
amit más alföldi városok egykorú tanyafejlődésével és a későbbi helyi folyamattal 
összehasonlítva mérsékelt üteműnek tartunk. Összetevőire alább visszatérünk.

A tanyásodás és a tanyák népessége 1880 tájától 1911-ig

Papp László írja, hogy az 1870-80-as években teljesen tanyára költözők külö
nösen az „elnépesedett” családok tagjai, főként a fiatal házasok közül kerültek ki. 
Emlékezésekből idézi fel, hogy az új házasokat gyakran azzal bocsájtották ki a szü
lők: „Ne szorongjatok itt a házban, istállóban’’, vagy másokkal a lakószobában.61 
Sok törekvő, gyarapodni vágyó család azért költözött a felosztott homokpusztákra, 
mivel olcsón lehetett földet szerezni. A tanyaépítők között pásztorok, tehetős juhá
szok is voltak, akik elvesztvén létalapjukat, földet vásároltak és gazdálkodásra 
adták a fejüket.

A pusztákon megtelepülök nagyobb része azonban nem Halas törzslakosságából, 
hanem a szomszéd településekről származott. Az 1850-70-es évek tanyás gazdái és 
tanyai cselédei között már kimutattunk jövevényeket -  pl. a Bánóczki, Borbényi, 
Király Gyenge, Rokolya, Szűcs, Terbe család tagjait - ,  de a hetvenes évek végétől 
tömegesen áramlott a halasi pusztákra a környék falvainak, tanyáinak népfölöslege. 
Már Papp László fölfigyelt rá, Bálint Sándor anyakönyvi, családtörténeti kutatással 
is bizonyította, hogy az 1879-es árvíz után sok szegedi család települt halasi földre. 
Balota, Eresztő, Zsana még feltöretlen vagy részben megszállt pusztáit zömmel sze
gedi, főleg szeged-alsótanyai családok népesítették be.62 Érkeztek családok a közeli 
Dorozsmáról, Majsáról, Kecelről, Jánoshalmáról, Mélykútról is. Mivel a telepeseket 
kibocsájtó Szeged, Dorozsma, Majsa és a többi község paraszti népessége kizárólag 
római katolikus vallású, ezért a tősgyökeres reformátusok és a jövevény katolikusok 
halasi arányának változása jól mutatja a beköltözések mértékét.

1870-ben a város 13127 (100%) lélekszámú lakosságából 8216 (62,6%) volt refor
mátus, 4435 (33,8%) római katolikus vallású. 1900-ban a reformátusok száma 9054
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(47,6%), a római katolikusoké 9963 (52,4%),63 tehát három évtized alatt a reformá
tus törzslakosság mérsékelt növekedése (838 fö) mellett a katolikus népesség 5528 
fővel, több mint kétszeresére gyarapodott. Papp László utal rá, hogy a reformátusok 
„természetes szaporodási készsége sokkalta kisebb, mint a katolikusoké”, de kézen
fekvő, hogy a katolikus vallású lakosság gyarapodásának nagyobb hányadát, több 
mint kétharmadát a betelepülés eredményezte.

1910-ben a kiskunhalasi-alsóvárosi római katolikus plébánián tíz szegedi szüle
tésű, halasi tanyán lakott elhunytat anyakönyveztek:

A meghalt és hozzátartozója neve, életkora Lakóhelye

Bata Rozália 36 éves, Szúcs Mihály neje Balota

Tombácz Mihály -  Varga Rózái kiskorú fia Balota

Kószó Etelka 18 éves, Szőke Zs. Lajos neje Zsana

Szűcs Péter -  Ördög Rozália 3 és fél éves fia Göbölyjárás

Dobó Terézia 49 éves, Tanács János özvegye Balota

Dobó Verona 55 éves, Szűcs István neje Balota

Vásárhelyi Etelka 19 éves, V. István és Pap Terézia lánya Balota

Batancs Mária 46 éves, Király Sándor neje Balota

Pákái János -  Horváth Sebők Viktória Vera lánya Füzes

Ördög Verona 85 éves, Ónozó József özvegye 9

Családkutatásainkból tudjuk, hogy az elhaltak házastársai -  Szőke Zsákos Lajost 
kivéve -  szintén szegediek: Szeged-Alsótanya Atokháza, Királyhalom és Mórahalom 
kapitányságából valók. Ugyanabban az évben 5-5 keceli és mélykúti, 3-3 jánoshalmi és 
majsai, 2-2 csanyi, kiskunfélegyházi, magyarkanizsai és szabadkai születésű halottat, 
nagyrészt tanyai lakost anyakönyveztek a plébánián.64

1900-ban Szeged városa a Balota dél-délkeleti sarkával határos Atokházán és 
a Mérges pusztával (1908 óta Pusztamérges) szomszédos Csórva kapitányságban 
3500 kát. hold közlegelöt parcellázott. Valamennyi barom-, birka-, és ménesjárás 
volt.65 Bálint Sándor anyaggyűjtéséből ismert, hogy az átokházi, csorvai juhászok, 
gulyások megtakarított pénzükön a szegedinél olcsóbb halasi földön telepedtek 
meg, építettek tanyát.66

Lássuk egy szegedi kisparaszt Eresztő pusztai gyökérverését! Paplógó Pál (1844- 
1934) 1902 táján települt családjával a röszkei kapitányságból Balotára. Néhány hold 
örökföldje, megtakarított pénze volt, abból 94 hold homokot vásárolt. A helyi újság 
hírrovatának közleménye: „Pap Lógó Pál, neje Szécsi Julianna és Pap Lógó Imre 
megvették Horváth István és Horváth Ferenc 94 hold 1596 n.öl eresztői tanyás bir
tokát 20800 koronáért.’*1 к  birtokon nádtetős, szoba-konyha-kamrás ház és istálló
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állott. Két évig közösen gazdálkodott Imre fiával, azután kiadta a részét és a fiatal 
házasok külön kenyérre mentek. Paplógó Imre (1872-1966) törekvő, iparkodó ember 
volt. „ Nagyon tudott az apám dogoz ni ” -  emlékezett a fia. Sok nagyjószágot (szar
vasmarhát, ökröket) tartott, s 1910 táján 5 hold szőlőt telepített. 1924-ben új tanyát 
építtetett: a két végjászlas, középen forgójászlas istállóban 25 szarvasmarhát tartott. 
A harmincas évek első felében dorozsmai kubikosokat fogadott két hold homokbuc
ka elegyengetésére. A kubikosok lőrével 14 hónapig dolgoztak a buckás homoktalaj 
szintezésén. „Százhuszonhat mázsa gabonába került apámnak a kubikolás -  de 
mögérte, utána jó  gyöpszénát termőit. ” Paplógó Imre piacra hordta a tejhasznot, az 
állattartás termékeit, jó lovakat -  Gidrán, Nóniusz fajtát -  nevelt, ami ugyancsak 
hasznot hozott. 1934-ben a szegedi Hodács kocsigyártónál vásárolt féderes paraszt 
fiákért: a fekete fiákért fekete lovakkal hajtotta. „A parasztembernek a birtok mög 
a jó  ló... Kinek van szép lova, az volt a gazdalegénynek a dísze.”611

1911-ben újabb kataszteri térkép készült Kiskunhalas bel- és külterületéről, mely 
az 1879. évivel azonos méretarányú és kidolgozású, ezért jó alapot nyújt a művelési 
ágak és egyes tanyák összehasonlító vizsgálatához.69 Az 1911. évi térkép hátránya, 
hogy nem tünteti föl a tanyatulajdonos nevét és a tanya házszámát, emiatt összehason
lítást csak a tanyák fekvése, az utak és a helyrajzi egyeztetése alapján végezhetünk.

A tanyák 20. század eleji kibontakozását, a tanyák jellegét -  az előbbi kataszteri 
felvételhez hasonlóan -  határrészek szerint ismertetjük.

Pirtón Kolozsvári István birtoka osztódott, homokos legelőin számos kis tanya 
épült, apró szőlőtelepekkel. Az 1882-ben kiépült Budapest-Zimony közötti vasútvo
nal észak-déli irányban halad át a város határán. A pirtói vasúti megálló közelében 
tanyasűrűsödés alakult ki. Idősb Tegzes Imre birtokán, a kecskeméti út mellett 
szélmalom épült, melynek 1879-ben még nyomát sem rögzítették. A dűlőben a csár
dán, a csőszházon és az új vasúti őrházakon kívül 70 kisebb-nagyobb tanya vehető 
számba, ami 1879-hez képest a tanyák két és félszeres gyarapodását mutatja.

Bodoglár északi, Szánk községgel szomszédos földjein 15-20 új tanya épült. 
Kár, hogy nem ismerjük a tanyák tulajdonosait. A várostól való nagy távolság miatt 
valószínű, hogy több szanki kisparaszt megvetette lábát ezeken a földeken. A Sós 
út mellett és közelében tanyasűrüsödés formálódott, különösen sok új tanya települt 
a félegyházi út mentén, ahol már 1879-ben szárazmalom is állott.

A korábbi módos tanyás gazdáknak mindegyike tovább építette gazdaságát egy- 
egy épülettel, de a legtöbb fejlesztést Ónodi János hajtotta végre, aki az 1870-es 
években három épületből álló tanyáját nagy gazdasággá bővítette: a 191. sz. tanyán 
a házon kívül 7 gazdasági épület állott.

Sajnos, négy térképszelvény hiánya miatt, a puszta tanyásodásáról nincs teljes 
tájékozódásunk, de a számbavett 131 tanya alapján Bodoglár továbbra is a halasi 
határ három legfejlettebb tanyásodású pusztája közé tartozott.

Felső-Kistelek puszta nagyobb részén valójában csak a 19. század végén és a 
századfordulón kezdődött a tanyafejlődés. Ez elsősorban a puszta homokbuckás
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jellegének tulajdonítható, amit hitelesen megrajzolt a II. József-kori katonai térkép 
(1. a Kiskunhalas története 2. kötetének térképmellékletét). Új tanyák elsősorban az 
ún. kiskeceli út mentén épültek, ami mutatja az utak meghatározó szerepét a tanyai 
településhálózat fejlődésében. Nagyobb tanyai gazdasága volt ifjú Modok Imrének 
és Sárvári Imrének (illetőleg örököseinek). 1879-ben mindkettőjük tanyáján még 
egy-egy épület volt (836. és 838. sz. tanya), 1911-ben pedig mind a két gazdasá
got 4-4 épület alkotta. Gazdaságuk jellegét tanúsítja, hogy 1895-ben a 245 holdas 
Modok Imre birtokán 200 kát. hold legelő, a 230 holdas Sárvári Imréén 169 kát. 
hold legelő terült el. "

A kiskeceli út és a vasútvonal között 1879 óta 25-30 apró tanya nőtt ki a földből, 
mindet egy-egy kis épület alkotta, mellettük szőlő, néhol kert, s többnyire legelő 
volt. Ugyanott nagyobb szőlőtelep is létesült, 10 kimért parcellával (50. szelvény). 
Az apró tanyák számos lakója valószínűleg a gazdák több holdas szőleiben dolgo
zott budárként.

Felső-Kisteleken 75 tanyát vettünk számba és figyelembe véve hat térképszel
vény hiányát is, a puszta betelepülése három évtized alatt különösen nagy mértékű
nek mondható: a gazdaságok száma legalább négyszeresére nőtt.

Felsőszállás település-hálózata 1879 óta a birtokmegosztások, és föltehetően 
több birtokeladás utáni építkezés folytán sűrűsödött: kb. 20 kis tanya épült, de nőtt 
azoknak a gazdatanyáknak a száma is, ahol a lakóház körül melléképületet, két- 
három gazdasági épületet, istállót, színt, ólat emeltek. A térkép tanúsága szerint 
megtartotta vagy átörökítette tanyai gazdaságát több 18. századi és újabb birtokos: 
pl. Besnyei Sándor, Lehőcz Imre, a Nagy Bíró család, Péter Dénes, a Hofmeister 
család és Propper Bernát. A határrészen 101 tanyát vettünk számba, ami -  mivel 
csak két szelvény hiányzik -  megközelíti a gazdaságok tényleges számát.

Tajóban már az 1870-es évekre olyan tanyasűrűsödés alakult ki, (1. 5. ábra) amely 
a 20. század első évtizedéig nem fejlődött tovább, bizonyára a változatlan (vagy 
alig változó) birtokhatárok miatt. A sűrű tajói tanyasoron ugyanannyi család élt, 
mint három évtizeddel azelőtt. Némelyek egy-egy gazdasági épülettel fejlesztették 
gazdaságukat. Mészöly István (Tanya 207.) és a Király Gyenge család tajói tanyája 
(Tanya 279.) 7-7 épületből álló gazdasággá bővült. Mészöly István 683 holdas birto
kos 1904-ben 13., Király Gy. Károly 467 holdas nagygazda 36. volt a legtöbb adót 
fizetők listáján;1 A Prónayfalvához tartozó Harka puszta szomszédságában kúria 
jellegű lakóház, körülötte 7 kisebb-nagyobb majorsági épület és nagy szőlőtelep 
feküdt.72 A föltehetően úri birtokos kilétét egyelőre nem ismerjük.

A lisztőrlés technológiai változására jellemző, hogy Tajóban az 1879-ben meglé
vő két lójárgányos malom már eltűnt, de a sűrű tajói szélmalom még működött.

A Felső-Kistelektől délre fekvő Rekettye pusztában 1879 óta csak 19 új tanya 
épült, közülük 7 a keceli út mentén. Összesen 74 tanyai gazdaságot vehettünk szám
ba. Elpusztult Krizsán István, utóbb Darányi járgányos malma, Nagy Mézes István 
viszont szélmalmot építtetett 1886-ban.
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Az 1870-es években igen ritkásan betelepült Debeák és Szarkás pusztában 1910 
táján is hatalmas legelők voltak, de számba vehettünk 25 új tanyát. Bogárzón, a csá
szártöltési út közelében több kisparaszti tanya épült, a legnagyobb debeáki gazdaságot 
azonban ifj. Kolozsvári József építette: a tágas tanyatelken 6 épület állott, a ház mögött 
kert, körülötte nagy legelő terült el (789. sz. tanya). Kisebb, de hasonlóan kiépült volt a 
Gyenizse-tanya (9. ábra) Gyenizse Balázs (sz. 1923) elődeitől úgy hallotta, hogy dédap
ja, Orbán Gergő a tagosításkor ott kapott földet, de nem költözött jussára, hanem városi 
házában maradt. 1871-ben Gyenizse Sándor 30 holdas birtoktesten vertfalú házat és 
istállót építtetett. Fia, Gyenizse Antal (1866-1934), aki kb. 70 holdon gazdálkodott, 
három építménnyel bővítette a tanyát, ábránk ezt a 20. század eleji helyzetképet mutat
ja. Örököse, Gyenizse Balázs (1890-1973) az 1930-as években nyárikonyhát, górét, 
nyári akolt épített. A tanyán Balázs fia (sz. 1923) maga barkácsolt a homokbucka olda
lába ásott pincét, ezzel alakult ki 1974 körül a homoki gazdatanya végleges arculata.73

Babó Imre 165 holdas gazda debeáki tanyáján három épület állott, mellette szérűs- 
kert és két kert (723. sz. tanya).

Szarkás pusztáról négy, Debeákról egy térképszelvény nem állt rendelkezésre, 
így a két egykori pusztáról 1911-ből 44 tanyát dokumentálhatunk. 22 tanyán egye
dül a két- vagy háromosztatú lakóház állott, 12 parasztember istállót is építtetett, 
de valamennyi apró tanyatelken kis épületegyüttes volt. Túlnyomó részüket nem a 
pusztarészhez jutó törzsökös halasiak, hanem katolikus jövevények építették. Ilyen 
a szegedi földről Balotára települt Rózsa Dániel fia, Rózsa Ferenc (1860-1937), aki 
Vastaghegy tájékán, 1896 körül egy Bögyös nevű rekettyéi gazdától 37 és fél holdat 
vásárolt és földjén előbb gunyhót, majd hantházat épített.74 Erről az építkezést tár
gyaló fejezetben részletesen szólunk.

1 0 0

9. ábra. Gyenizse Antal Debeák pusztai tanyája. 
1911. évi kataszteri térkép 108. szelvény

10. ábra. Radóczi Pál Inoka-Kistelek dűlői 
gazdasága. 1911. évi kataszteri térkép



Inoka és Kistelek határrészen -  amely a külső határ legkisebb területű (3402 
kát. holdas) pusztája -  1911-ben 33 tanya volt. Kolozsvári István és Sándor 19. 
századi gazdaságát 10 épületet magába foglaló majorrá bővítették. A Kolozsváry 
Kiss (egyes forrásokban Kolozsvári) cívis család korábbi tanyáiról szóltunk, ide 
annyi tartozik, hogy Kolozsváry Kiss Istvánnak 1912-ben 974 kát. hold földbirto
ka volt és 1824 korona évi adóval 4. a cívisek listáján.75 A 20. század elején nagy 
tanyája volt a Ván családnak: Ván János 1895-ben 327 holdas birtokos, és 11 hol
don szőlőt telepített. (Tanya 741.)76

A 165 holdas Rádóczi Pálnak a jánoshalmi út közelében járgányos malma és 
szélmalma volt már 1879-ben (Tanya 737; 10. ábra). Az 1890-es években a határ 
egyik legjobban fölszerelt gazdaságát vezette; mezőgazdasági eszközállománya: 
1 lokomobil, 1 járgány, 1 cséplőszekrény, 1 vetőgép, 1 rosta, 2 eke, 1 borona, 1 
henger. A gazdaságban 3 cselédet foglalkoztatott.77

Alsószálláson harminc év alatt kevéssel nőtt a tanyák száma, összesen 62 tanyai 
gazdaságot találtunk. Új építményekkel fejlesztették gazdaságukat Babó László, 
Szalai László nagygazdák, Huszka Vendel és Kovács V. Imre.

Zsana pusztában tovább haladt a tagosítás után kezdődő betelepülés, különösen a 
„hatöles út” közelében és a majsai határral szomszédos földeken. Sajnos az új telepü
lők nevét a térképről nem ismerhetjük, de az 1909. évi egyházi sematizmusból és az 
1910. évi népszámlálás kimutatásából tudjuk, hogy szinte kizárólag római katoliku
sok, és Bálint Sándor anyakönyvi kutatásai szerint túlnyomórészt szegedi származá
súak. A kiskunhalasi katolikus egyház anyakönyvei nyomán a zsanai tanyák követ
kező szegedi származású családjait sorolja fel: Csala, Csontos, Csóti, Engi, Felhő, 
Huszta, Jójárt, Juhász, Kazi, Kószó, Lovászi, Meszes, Papp, Paplógó, Rabi, Rutai, 
Savanya, Sebők, Süli, Szekeres, Szécsi, Szegedi, Tanács, Tandari, Tóth, Visnyei. '

A pusztát az 1860-70-es években megszálló tanyás gazdák közül fejlesztették 
gazdaságukat a Bacsó család tagjai, Babenyecz Csonka Ferenc, Gyevi Mihály, 
Harnóczy Z. Mihály, Modok Ferenc és Tóth Józsefné. Utóbbié volt 1911-ben a 
dűlő legnagyobb gazdasága: több holdas tanyatelkén lakóház és 7 gazdasági épü
let állott, közelében körülhatárolt kert és hatalmas legelő terült el. (Tanya 307., 
141. szelvény). Modok Ferencnek a „hatöles út” mellett két tanyája volt: a 312. sz. 
tanyán 1911-ben 3 épület állott, az a gazda apai öröksége; a 313. sz. tanyán, amelyet 
anyjától örökölt, 4 épületet emeltek. Mind a két tanya mellett északnyugat felől (!) 
árokkal védett kertet művelt. A tanyák mellett „egy tagban” 65 hold földet birto
kolt. Városi házába szülei halála után lakót fogadott, egy szobát tartott fenn a csa
ládnak, ahol megpihentek vagy megszálltak, amikor ünnepen vagy piaci napokon 
„hazamentek”. 1971-ben az újabb tanya lakóházát fölmértem, dokumentációját az 
építkezési fejezetben közlöm.

Zsanán az egykori halasi tanyáknál nagyobb arányban voltak kiépültnek tekint
hető, középparaszti jellegű állattartó gazdaságok. A kataszteri térkép nyomán 156 
tanyát vettünk számba, s közülük kb. 70 az előző adatfelvétel óta épült.
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Eresztő pusztán, amely Zsanának éppen felényi területű -  Zsana 12400, Eresztő 
6289 kát. hold -  előbbivel azonos mértékben bontakozott ki a tanyásodás. 1879-ben 
Eresztőben a kőkúti csárdán kívül 41 tanya, 1911-ben -  két térképszelvény hiá
nyában -  75 tanya dokumentálható. A két szomszédos, hasonló természetföldrajzi 
adottságú puszta betelepülése a 19. század második felében és a 19-20. századfor
dulón szembeszökően azonos mértékű! Azonosság mutatható ki abban is, hogy 
néhány halasi református -  Eresztőben a Zseny, Kolozsvári, Suba, Gazdag család 
és tőkéjét befektető vállalkozó: Kellner Dávid, Krammer Ferenc -  mellett a tanya
tulajdonosok túlnyomó hányada beszármazott római katolikus jövevény.

Pusztamérges határához közel a megelőző adatfelvétel óta 22 új tanya épült, és 
a két kataszteri térképet összevetve szembetűnő, hogy nemcsak kis törpebirtokos 
tanyácskák épültek, hanem 2-3 épületből álló kisparaszt gazdaságok is, kis kertek
kel, szőlőkkel.4 Szeged-Alsótanya közelségét és az 1902-ben parcellázott Mérges 
puszta telepeseinek származását ismerve nem meglepő, hogy az eresztői tanyákat 
is nagyrészt szegedi földről kirajzott parasztok építették. Bálint Sándor Eresztő 
pusztán az alábbi szegedi családok megtelepülését mutatja ki: Ábrahám, Ábrahám- 
Nagyi, Bata, Börcsök, Fekete, Fodor, Födi, Gárgyán, Hegedű-Bite, Kiss, Lasancz, 
Lovászi, Nacsa, Papp, Rácz, Sánta, Szekeres, Szécsi, Szűcs, Urbán, Vecsernyés.80

A puszta szomszédos részein a Király Gyenge, a Kurko, a Zseni család és Suba 
Imre nagygazda több száz holdas birtokai és részeseket, napszámosokat foglalkoz
tató gazdaságai feküdtek.

Fehértó pusztán tizennyolccal több tanyát vettünk számba, mint az 1879. évi katasz
teri felvételről: elsősorban a kisszállási határ közelében építkeztek betelepült földbirto
kosok. A Fehértó szélén vadászház, a mélykúti út mellett útkaparóház épült.

Füzes tanyáiról két szelvény hiánya miatt nincs teljes képünk, de bizonyos, hogy 
ott is mérsékelt volt a tanyafejlődés. Több módos redemptus-sarjadék, így Gyenizse 
István, a Pázsit és a Zseni család tagjai bővítették tanyai gazdaságukat.

A 3870 hold kiterjedésű Göbölyjárás dűlőben több nagygazda család birtokán 
1910 táján hatalmas kiterjedésű legelők voltak. Nagy Kálozi József 468 kát. holdas 
birtokából 354 holdat, ifjú Babó Sándor 401 kát. holdból 241 holdat. Babó László 
355 kát holdjából 267 holdat legelőnek használt.81 Az egyik legjobban kiépített gaz
daság a kisszállási határ közelében Gyenizse Vörös Sándoré volt, aki 155 kát. holdas 
birtokán 77 holdat szántott, 40 holdat kaszálórétnek, 37 holdat legelőül használt. 
A közel 3 holdas tanyatelken 11 épület állt, mellette kb. 2 holdnyi legelő és árokkal 
határolt kert terült el. (11. ábra)

Balota pusztán az 1879-ből már említett nagygazda tanyákon kívül 1910 tájáig 
még nyolc-tíz olyan gazdaság létesült, ahol a tágas tanyatelken 3-5 épület állott. 
Legnagyobb mértékben a Czagán Mákos család fejlesztette gazdaságát: a major
szerű tanyaudvaron 12 épületet mértek fel. Tanyája a puszta északi részén, a 
pusztamérgesi úttól délre feküdt, a 880 holdas birtok 1912-ben az örökösök nevén 
szerepelt és Vas Imre haszonbérlő gazdálkodott rajta.82
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11. ábra Gyenizse Vörös Sándor göbölyjárási gazdasága 1911-ben.
1911. évi kataszteri térkép 248. szelvény

Legnagyobb változások a puszta Ötömössel és Szeged-Atokházával szomszédos 
területén történtek. Az ötömösi határhoz közeli földeken, ahol 1879-ben még 12-13 tanya 
volt, 1911-ben 50 tanyát találtak a földmérők (261-262. 265-266. szelvény). Közülük 30 
kis tanyatelken csak lakóház épült. Az ettől délre fekvő, Atokháza kapitánysággal határos 
pusztarészen, ahol 1879-ben csak 5 tanyát mértek föl, harminchárom évvel később 27 
tanya állott (267-268., 270-271. szelvény). Számba vettük a zömmel a 19. század végén és 
századelőn épített tanyák jellegét: 1 épület volt 42 tanyán; 2 épület volt 7 tanyán; 3 épület 
volt 14 tanyán; 4 épület volt 3 tanyán; 6 épület volt 1 tanyán; összesen 67 tanyán.

A 67 tanya közül 17-18 épült 1879 előtt, és a következő korábbi tanyatulajdonosokat 
ismerjük: Bikádi László, Nagy L. János nagygazda, Rapcsák István (1911:261. szelvény)
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Bánóczki Mihály nagygazda, Fodor Mihály, Gyenizse Imre gazda, Szundi János gazda, 
(262. szelvény), Babó László nagygazda, (268. szelvény). A többi tanyát új megtelepü
lök, mint említettük, túlnyomórészt szegedi földről elszármazott családok építették.

A tanyán lévő épületek száma, mérete mutatja az ott élők gazdasági, társadalmi 
körülményeit. Ahol egyetlen épület, e pusztán a lakóház állott, ott a parasztembernek 
még nem volt igás állata, megtakarított pénzén vett törpebirtokát valamelyik közeli 
gazda szántotta föl. A ház mellé először istálló épült a lónak, szarvasmarhának, majd 
ól (ólak) a sertésnek, baromfinak. Látható, hogy 1911-ben Balota puszta dél-délkeleti 
szögletében csak 18 tanyán, a gazdaságok egynegyedén volt kettőnél több épület. 
A legelőföldek nagyobb részét törpebirtokos szegényparasztok ülték meg, ráadásul 
kevéssel a földvásárlás után még az otthonteremtés, megélhetés gondjaival küszköd
tek. De 12 tanya mellett már szőlőt telepítettek és 9 tanya mellett volt kert.

1911-ben Balota pusztán 180 tanyát vettünk számba, melyek közül 10-12 nagy
gazda tanya volt, 75 tanyát pedig -  ahol csupán lakóház állott -  szegényparaszt 
illetőleg törpebirtokos tanyának tekinthetünk.

Bálint Sándor az alábbi szegedi családokat mutatta ki a Kiskunhalas határából 1950- 
ben önállósult Balotaszállás község tanyáiról:83 Ábrahám-Fiíms, Baka, Bata, Bálint, 
Bárkányi, Bíró, Bodó, Bóka, Bózsó, Csala, Császár-Pútyi, Csipák, Csiszár, Deák, Dobó, 
Dóczi, Dicső, Engi, Farkas, Fekete, Födi, Gárgyán, Hajdú, Hegedűs, Hegedüs-Bite, 
Jakus, Katona, Kazi, Kátai, Kerekes, Kiri, Kiss, Kismárton, Kispál, Kispétör, Kocsis, 
Komócsin, Krisztin, Lovászi, Magda, Makra, Nacsa, Oltványi, Ónozó, Ótott-Kovács, 
Ördög, Palotás, Paplógó, Rabi, Sárkány, Sebők, Simon, Szabó-Battancs, Szekeres, Szűcs, 
Tanács, Tombácz, Tóth, Tömösvári, Turcsi, Varga, Vecsörnyés, Veszelka, Vőneki.

Az 1879. évi kataszteri térképen feltüntetett tanyákat számbavéve a város tanyai 
népességét 5000-5100 lélekszámra becsültük. 1880-tól részben a városiak kiköl
tözése, részben a környékről történő bevándorlás folytán Halas tanyai lakossága 
jelentős mértékben gyarapodott.84

6. táblázat. Kiskunhalas népessége 1890-1910
Év Belterület népessége Külterület népessége Összes népesség

1890 9941 (58,0%) 7211 (42,0%) 17152 (100%)

1900 10605 (53,6%) 9177 (46,4%) 19782 (100%)

1910 11949 (49,0%) 12432 (51,0%) 24381 (100%)

Forrás: 1890., 1900., 1910. évi népszámlálás. Janó Ákos 1965. 112.

A város belterületi lakosságának mérsékelt növekedéséhez viszonyítva szembeötlő 
a külterületen lakók számának nagymértékű gyarapodása. Különösen 1900 és 1910 
között, amikor 3255 fővel (35%) nőtt a külterületi népesség. Megjegyezzük, hogy a tíz 
évenkénti népszámlálások statisztikái a külterületi népességet tüntetik fel, amely nem 
mindenütt tekinthető azonosnak a tanyai népességgel. Számos város, község határá-
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ban (pl. Kecskemét, Szabadka, Szeged területén) ugyanis létrejöttek olyan falu jellegű 
telepek, „lakott helyek”, amelyeket a településnéprajz föltétien megkülönböztet a 
tanyától, mint településformától. Kiskunhalas határában a 20. század elején nem vol
tak ilyen telepek, ezért külterületinek jelölt népességét tanyai népességnek tekinthet
jük, azzal a megszorítással, hogy nem minden külterületi ház volt a szó eredeti, igazi 
értelmében tanya. Például nem tanyák a vasúti örházak, az iskolák, a csőszházak.

1910-ben többen laktak határbeli tanyákon (a lakosság 51 %-a ), mint a város
ban, ami az adott korban egyedi az alföldi tanyás városok között. A külterületi 
népesség Szabadkán (49,8%), Kecskeméten (48%) és Kiskunfélegyházán (46,4 %) 
közelítette meg a lakosság felét, ám Szabadkának több, faluszerű külterületi „lakott 
helye” volt,85 ezért tulajdonképpeni tanyai népessége több ezer fővel kevesebb, mint 
amennyit a népszámlálás regisztrált.

Kiskunhalas 1910. évi tanyai népességét puszták, határrészek szerint a 7. táblá
zat mutatja:86

7. táblázat. Kiskunhalas tanyai népessége, 1910
Puszta, határrész Jelenlévő népesség

Alsókistelek 154 (1,2%)

Alsószállás 365 (3,0%)

Balota 1483 (11,9%)

Bodoglár 848 (6,8%)

Debeák 402 (3,2%)

Eresztő 543 (4,4%)

Fehértó 799 (6,4%)

Felsőkistelek 1295 (10,4%)

Felsőszállás 1052 (8,5%)

Füzes 651 (5,2%)

Göbölyjárás 491 (4,0%)

Öregszőlők 1250 (10,1%)

Pirtó 700 (5,6%)

Rekettye 206 (1,7%)

Tajó 1209 (9,7%)

Zsana 811 (6,5%)

Egyéb külterület 173 (1,4%)

Összesen 12432 (100,0%)

Forrás: 1910. évi népszámlálás. Bp., 1912. 562-563

105



A legnépesebb határrész az 1870-es évektől gyorsan tanyásodó Balota volt (1483 
fő), és 19. század végén, a századelőn hasonló ütemben népesedett Felsőkistelek pusz
ta (1295 fő). A tárgyalt időszak települési fejleménye, hogy sok városi család a 2380 
kát. hold területű Öregszöllők dűlőbe települt. Szegény- és kisparasztok költöztek az 
Öregszöllőkbe, akiknek szőlejükön kívül a határban nem volt földjük, ezért csak ott 
tudták a lábukat megvetni. A szőlőbeli kunyhó mellé (vagy helyett) kis házat építettek, 
s miután a kiöregedett tőkéket kidobták, sok parcellát fölszántottak és ott gazdálkodtak, 
állatokat is tartottak. A városból kiköltöző törpebirtokosokból, kis egzisztenciákból így 
gyarapodott a dűlő népessége.

1909-ből a váci egyházmegye sematizmusa a városhoz tartozó pusztákon 9335 
lélekszámot: 7001 római katolikus, 2894 református, 40 evangélikus vallású lakost 
regisztrált,87 ami a csak egy évvel későbbi népszámlálásnál 2497 személlyel (!) 
kisebb népességszámot mutat. Ekkora eltérést a településkutató nem hagyhat ész
revétel nélkül.

Nem ritka, hogy az egyidejű, vagy közel egyidőben végzett népösszeírások 
adatai között a történeti demográfia számottevő eltéréseket talál. Ennek különböző 
okai lehetnek: pl. más céllal készültek az összeírások, időközben módosították a 
település határát, vagy az adott közigazgatási egységen belül változtatták a dűlők 
hovatartozásást stb. Fia megvizsgáljuk a dűlők szerinti kimutatást, azt látjuk, hogy 
az egyházi sematizmus négy határrész -  Alsó- és Felsőszállás, Bodoglár, Zsana 
kivételével -  mindegyikben kevesebb népességet tüntet föl. Több mint 600 fővel 
kevesebb lakost jelöl Kisteleken, a Szőlőkben („In vincis”) és Tajóban, mint az 1910. 
évi népszámlálási statisztika. Az eltérések adódhattak abból, hogy már állandóan 
tanyán élőket a római katolikus egyház városi lakosként vette számba, pl. azért, 
mert a városban volt házuk és azt jelölték meg lakóhelyül. De a sematizmus Kis
kunhalas egész népességét is 1559 fővel kevesebbnek jelöli meg, mint a felkészített 
biztosokkal végrehajtott népszámlálás, ezért úgy véljük, a szembeötlő különbség kis 
részben indokolható egyes tanyai családok városi lakosként történt számbavételével. 
A csaknem egyidejű kimutatások közötti nagy eltérésre az egyházmegyei és plé
bániai nyilvántartások, irattárak földerítése nyújthat magyarázatot. Megjegyezzük, 
hogy még az 1913. évi egyházi sematizmus is kevesebb népességet (11741 lelket) 
mutat ki a kiskunhalasi tanyákon, mint az 1910. évi népszámlálás.88

Jóllehet a gazdák az idős szüleik lakta városi házból járatták elemi iskolába gyer
mekeiket, az 1870-es évekre annyira megszaporodott a városi házzal nem rendelkező, 
tanyán lakó kisparaszti családok és gazdacselédek száma, hogy szükségessé vált a 
tanyai iskolák építése. A város a külterületén nem épített iskolát, a képviselő-testü
let azzal hárította el a maga felelősségét, hogy „ott többségében római katolikusok 
laknak.”Si> A legsűrűbben lakott Bodoglár és Tajó pusztán 1873-ban maguk a tanyai 
családok gondoskodtak gyermekeik taníttatásáról. Tehetős gazdák felajánlották egyik 
tanyájukat iskola céljára, ahova írni-olvasni tudó mesterembert fogadtak tanítónak. 
Az ún. parlagi tanítók természetbeni díjazásáról a tanulók szülei gondoskodtak.
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Az 1840-50-es évektől számos nagyhatárú alföldi településen ilyen „zugiskolákban” 
folyt az elemi oktatás. A Duna-Tisza közén először Kalocsa és Szeged városa épített, 
1853-1855 között a tanyai népoktatást szolgáló, állandó iskolákat.90 Kiskunhalas hatá
rában csak 1891-ben nyílt Alsó-Bodogláron és Sürütajóban nyilvános tanyai iskola, de 
mind a kettőt tanyai gazdáktól bérelte az iskolaszék. Felső-Balotán Czagány Mákos 
nagygazda házában 1894-ben kezdődött a tanítás. A város, igen késedelmesen, az 
1900-as évek elején Füzesen építtette az első tanyai népiskolát.91

A tanyai település kiteljesedése

A 20. század első fele szerte az Alföldön a tanyai település kiteljesedésének 
időszaka. Ez a folyamat részint a már tanyásodott határrészek besűrűsödése, részint 
még feltöretlen homokos legelők művelésbe vétele, betelepítése útján ment végbe.92 
így történt Halason is. A sűrűsödés úgy zajlott, hogy gazdabirtokon a tanyásnak, 
felesbérlőnek vagy a nősülő legényfiúnak új tanya épült, amelyet idő múltán a 
családos fiúgyermek örökölt, a neki jutó birtokrésszel együtt. Egy dűlőben 50-100 
vagy több holdat birtokló gazdáknak ily módon két-három tanyájuk is volt egymás 
közelében. A birtok megosztásáig ezek a gazda tulajdonát képezték, mint arról a 
tanyatulajdonosok 1932. évi címjegyzéke tanúskodik.93 Balotán, Debeák-Szarkás 
pusztában és másutt a homokföldek egy részét pedig csak a 20. század első harma
dában fogták művelésbe. A tagosításkor úri birtokosok kezébe került pusztarészeket 
bankok parcellázták és többnyire szegedi, majsai, dorozsmai családok -  több eset
ben az 1880-as években halasi földön megtelepülök gyermekei, vagyis a telepesek 
második nemzedékének tagjai -  vásárolták meg.

E röviden vázolt települési folyamatot jól mutatják az 1910-1930 közötti nép- 
számlálások statisztikái (8. táblázat).94

Két évtized alatt legnagyobb lélekszámúnál Felsőszállás gyarapodott, de a 
növekedés aránya meghaladta azt Alsószálláson, ahol a lakosság több mint kétsze
resére: 365-ről 811 főre nőtt. Mindkét dűlőben a 18. század közepén kiosztották a 
szállásföldeket, a redemptusok és az ivadékaik birtokukon hamar szállásokat (ta
nyákat) építettek, és kialakult a dűlők birtokszerkezete, településhálózata, amely 
örökösödés vagy birtokeladás alkalmával változott. E százhatvan-százhetven éve 
megült határrészek népessége a tanyák sűrűsödése révén gyarapodott.

Balota és Zsana puszta népessége viszont főleg új területek: legelők feltörése 
és benépesítés útján nőtt. Tovább tartott az Öregszőlők népességének növeke
dése. A szőlőbeli kunyhók között egyre több lakóházat építettek, ahová azok 
költöztek, akiknek nem volt városi házuk és határbeli földjük sem, csak kisebb- 
nagyobb szőlejük. A várostól nyugatra elterülő, 2380 kát. holdas Öregszöllők a 
20. század első évtizedeire sűrűn beépült, helyenként szántóul is művelt sző
lőskerti övezetté vált, amelynek agrárgazdasági, településnéprajzi feldolgozása
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kutatásra vár. Párhuzamai több alföldi város, pl. Szeged, Kecskemét egykorú 
határában fellelhetők.

Tajó és Felsökistelek népessége nagymértékű, Füzes lakói kisebb fogyásá
nak hátterét egyelőre nem ismerjük. Nagy Czirok László írja, hogy a század- 
fordulón csángókat telepítettek Pirtóra, akiknek azonban nem volt tőkeerejük, 
kitartásuk a homok megműveléséhez, ezért apránként elszökdöstek onnan.95

8. táblázat. Halasi puszták népessége 1910-1930

A puszta(utóbb dűlő) 
neve

Jelenlévő népesség Növekedés-fogyás

1910 1920 1930 1910-1930

Alsókistelek 154 (1,2%) 393* (2,9%) ** +239

Alsószállás 365 (2,9%) 599 (4,4%) 811 (5,4%) +466

Balota 1483 (11,9%) 1522 (11,2%) 2043 (13,5%) +560

Bodoglár 848 (6,8%) 865 (6,4%) 1038 (6,9%) +190

Debeák 402 (3,2%) 276 (2,0%) 292 (1,9%) -110

Eresztő 543 (4,4%) 639 (4,7%) 846 (5,6%) +303

Fehértó 799 (6,5%) 948 (7,0%) 1112 (7,4%) +313

Felsőkistelek 1295 (10,4%) 1119 (8,2%) 905 (6,0%) -390

Felsőszállás 1052 (8,5%) 1153 (8,5%) 1995 (13,2%) +943

Füzes 651 (5,2%) 856 (6,3%) 397 (2,6%) -254

Göbölyjárás 491 (3,9%) 510 (3,7%) 569 (3,8%) +78

Öregszőlők 1250 (10,1%) 1529 (11,2%) 1883 (12,5%) +663

Pirtó 700 (5,7%) 945 (6,9%) 573 (3,8%) -127

Rekettye 206 (1,7%) 129 (0,9%) 623 (4,1%) +417

Tajó 1209 (9,7%) 526 (3,9%) 409 (2,7%) -800

Zsana 811 (6,5%) 1511 (11,1%) 1455 (9,6%) +644

Egyéb külterület 173 (1,4%) 93***(0,7%) 150***(1,0%) -23

Összesen 12432 (100,0%) 13649 (100,0%) 15101 (100,0%)

*1920 Inoka-Kistelek a megnevezése
**1930 Nem volt külön puszta, területét valószínűleg a szomszédos Rekettye pusztához csatolták, 

lásd Rekettye népességének kiugró gyarapodását.
***1920 és 1930: Bogárzó szerepel a statisztikában, Debeákból vált ki.

Forrás: 1910. évi népszámlálás. Bp. 1912; 1920. évi népszámlálás. Bp. 1923; 1930. évi népszám
lálás. Bp. 1932
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Érdemes lenne írott forrásokban utánanézni, van-e nyoma ennek a telepítésnek 
és milyen mértékű volt. Ha nem igazolódik Nagy Czirok megállapítása, más okát 
kell keresni a lakosság csökkenésének. Debeák és Rekettye tanyai lakosságá
nak 1910-1920 közötti 70-120 fős fogyatkozását Bogárzó puszta megszervezése 
magyarázhatja.

Ifj. Nagy Szeder Istvánnak a halasi tanyatulajdonosokról 1932-ben összeállí
tott címtára kitűnő forrást ad kezünkbe a tanyai birtokviszonyok, egyes családok 
története és főképpen a határban történő megtelepedés kiterjedésének vizsgá
latához. Külön elemzést érdemel, de ezúttal csak településtörténeti adalékait 
hasznosítjuk.

Akkoriban tervezték a Prónayfalva községhez tartozó Harka és Kötöny puszta 
Kiskunhalashoz csatolását, ezért Nagy Szeder a harkai és a kötönyi tanyákat is 
szerepelteti címjegyzékében. A közigazgatási határok módosítása nem valósult 
meg, ezért e két puszta tanyatulajdonosait nem vesszük figyelembe.

Kiskunhalas határából a szerző 3642, házszámmal ellátott épületet illetve épü
letegyüttest vett nyilvántartásba. Közülük -  már utaltunk rá -  nem mindegyik volt 
tanya. A város, illetőleg egyes intézmények, cégek tulajdonában voltak az alábbi 
közösségi rendeltetésű épületek:

9. táblázat. A kiskunhalasi határ közösségi épületei, 1932

Külterületi iskolák 19

Vasúti megállók (4) és őrházak (24) 28

Útkaparóházak 6

Csőszház (3 városi, 1 református temetői) 4

Csecsemővédő otthonok 2

Fehértói fürdő, vendéglő és halásztanya 3

Sóstói fürdő épületei (Felsőkistelek) 3

Vadász- és vadőrlak a város fehértói gazdaságában 2

Halasi Mészhomok-tégla Gyár Rt épületei (Öregszőlők) 3

Gyepmestertelep (Felsőkistelek) 1

Összesen 71

Forrás: Nagy Szeder István 1932
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10. táblázat. A város, egyházak és cégek tulajdonában lévő gazdaságok, 1932
Kiskunhalas fehértói gazdaságában „nagy tanya”, kertész tanya, dinnye
kertész tanya, cseléd tanya 4

Református egyházközség tanyái: Balota (4), Debeák-Szarkás 5

Református gimnázium alapítványa: Zsana 1

Római katolikus egyházközség tanyái: Füzes, Tajó 2

Római katolikus kántor javadalma 1

Szabadkai református egyházközség tanyája: Füzes 1

Kiskunhalasi Gazdasági Bank Rt: Felsőszállás 51., 227 2

Kiskunhalasi Hitelbank Rt: Zsana 97. 1

Kiskunhalasi Takarékpénztár: Bodoglár 103. 1

Forrás Nagy Szeder István 1932

A z egyházközségek és a helyi bankok a birtokukon kiépített gazdaságot 
haszonbérlővel vagy felesbérlővel műveltették, amelyek üzemszervezete hasonló 
volt a magántulajdonú tanyai gazdaságokéhoz, mégis szükséges határt vonnunk 
a közösségi és az egyéni tulajdonú gazdaságok között. Különösen fontos elhatá
rolnunk a közösségi célokat szolgáló külterületi építményeket -  iskolákat, vasúti 
őrházakat, csőszházakat stb. -  a magántulajdonú határbeli házaktól, gazdasá
goktól. Ha e kettőt egybemossuk, az torzítja a település múltjáról rekonstruált 
képet. Tehát a közösségi rendeltetésű épületeket és a közösségek tulajdonában 
levő gazdaságokat nem számítva, az 1930-as évek elején Kiskunhalason 3553 
magántulajdonú külterületi lakóház illetve épületegyüttes volt. Ezek mindegyikét 
sem tekinthetjük szaktudományi szemszögből tanyának, s erre alább még visz- 
szatérünk.

Az 1930. évi népszámlálás és az 1932-ben kiadott tanyai címtár elemzése módot 
ad arra, hogy a külterületi gazdaságok (némi általánosítással tanyák) lakosságára 
nézve következtetéseket vonjunk le. A két számbavétel olyan közeli időben készült, 
hogy adatai együtt értelmezhetők.

A legtöbb házszámmal ellátott épület az Öregszőlőkben volt. Visszaemlé- 
kezőktől tudjuk, hogy sokan csak kis, nádtetős kunyhót építettek szőlejükben, 
ahol szerszámaikat, néhány ruhadarabjukat tartották, s ahová eső, vihar esetén 
behúzódhattak. Ők nem aludtak kinn a szőlőben, hanem a munka után hazamen
tek. Több százra tehető az ilyen szőlőkunyhók száma. Ez magyarázhatja az egy 
hajlékra eső személyek alacsony átlagát (2,7 fő/ház). A városi házzal nem rendel
kező családok viszont a szőlőben házat építettek, ott laktak, állatokat is tartottak. 
Számuk évről évre nőtt: 1930-ban 354 lakossal többen éltek az Öregszőlőkben, 
mint tíz évvel korábban.

110



11. táblázat. A kiskunhalasi határ népessége, lakói és házai, 1930-1932
A puszta, ill. dűlő, határrész 

neve
A népesség száma 

(1930)
A házak száma 

(1932)
Egy házban lakók 

átlaga

Öregszőlők 1883 (12,5%) 696 (19,2%) 2,7 fő

Balota 2043 (13,5%) 372 (10,3%) 5,5 fő

Zsana 1445 (9,6%) 349 (9,7%) 4,1 fő

Felsőkistelek 905 (6,0%) 328 (9,1%) 2,8 fő

Felsőszállás 1995 (13,2%) 301 (8,3%) 6,6 fő (!)

Fehértó 1112 (7,4%) 220 (6,1%) 5,0 fő

Bodoglár 1038 (9,6%) 219 (6,0%) 4,7 fő

Rekettye 623 (4,1%) 156 (4,3%) 4,0 fő

Eresztő 846 (5,6%) 151 (4,2%) 5,6 fő

Füzes 397 (2,6%) 131 (3,6%) 3,0 fő

Pirtó 573 (3,8%) 129 (3,6%) 4,4 fő

Alsószállás 811 (5,4%) 128 (3,5%) 6,3 fő (!)

Göbölyjárás 569 (3,8%) 116 (3,2%) 4,9 fő

Tajó 409 (2,7%) 113 (3,1%) 3,6 fő

Debeák-Szarkás 292 (1,9%) 98 (2,7%) 3,0 fő

Kistelek és Inoka ? 59 (1,6%) 7

Iparszőlők ? 55 (1,5%) 7

Egyéb külterület 150 (1,0%) ? 7

Összesen 15091 (100,0%) 3621 (100,0%) -

Forrás: 1930. évi népszámlálás. Bp. 1932; Nagy Szeder István 1932

Tanulságos, hogy a város két, legrégebben meggyökeresedett népességű határré
szén: Felső- és Alsószálláson legnagyobb az egy tanyában lakó személyek átlaga (6,6 
illetve 6,3 fő). Ezt a balotai és az eresztői tanyák „lakottsága” követi: 5,5 illetve 5,6 
fő/ház. Szembetűnő, hogy a 18. század óta meggyökeresedett népességű Bodogláron 
(4,7 fő/ház), Tajón (3,6 fő/ház) az egy tanyára eső lakók száma az előzőknél jóval 
kisebb. Lehetséges, hogy ezeken a határrészeken több volt a tartozéktanya, ahonnan 
az idős férfiak, asszonyok városi házukba költöztek. Az is föltűnő, hogy a későn 
tanyásodott Felsőkistelek és Debeák-Szarkás puszta tanyáiban legkisebb az egy 
házra jutó lakók átlaga: 2,8 illetve 3 fő. A népességtudomány a tárgyalt időszakban 
egy háztartásban átlag 5 személlyel számol. A két dűlő „lakottságának” alacsony 
átlagát sajátosnak tartjuk, magyarázata további adatfeltárást, vizsgálódást igényel.



Az 1932. évi tanyai címtár alapján vettük számba, hány tulajdonos birtokolt a 
határban több tanyát. Két tanyája volt 360 személynek, három tanyája 110, négy 
tanyája 44, öt tanyája 11, hat tanyája 9, hét tanyája 3 és tíz tanyája 1 birtokosnak. 
A számbavételnél figyelembe vettük a feleségek tulajdonában lévő házakat (tanyá
kat) is, azokat hozzáadtuk a férj ingatlan tulajdonához, így az összegezhető, hogy 
538 családi gazdaság birtokában volt egynél több tanya. Az 538 családi üzem 1366 
tanya tulajdonjogával rendelkezett. Figyelembe véve, hogy a város határában 3553 
magántulajdonú házzal számoltunk, ez a tanyabirtoklás jelentős koncentrációjára, 
más szóval igen számottevő gazda és tanyatulajdonos városi úri rétegre mutat.96 
A város legmódosabb tanyabirtokos rétegét a tanyák jellegéről szólva jellemezzük.

12. táblázat. A kiskunhalasi határ népessége és lakóházai, 194591
A dűlök neve Lélekszám Lakóház A dűlő területe

Alsószállás 947 129 4341 kát. hold

Balota 2331 377 11321 kát. hold

Debeák-Szarkás 515 100 7795 kát. hold

Eresztő 982 154 6289 kát. hold

Fehértó 1282 218 9454 kát. hold

Felsőkistelek 1040 328 8692 kát. hold

Fclsőszállás 2266 300 10232 kát. hold

Füzes 442 218 6300 kát. hold

Göbölyjárás 642 116 3869 kát. hold

Inoka-Kistelek 359 59 3702 kát. hold

Öregszőlők 2145 751 2380 kát. hold

Pirtó 646 129 4006 kát. hold

Rekettye 695 160 5691 kát. hold

Tajó 466 112 3560 kát. hold

Zsana 1657 349 12400 kát. hold

Összesen 17615 3635 108966 kát. hold

Forrás: Gszelmann Ádám 1996. 179-180.

A fenti kimutatás adatfelvételét egyelőre nem ismerjük, hitelességéről nem 
tudtunk meggyőződni. Gszelmann Ádám nyomán mégis közreadjuk, mivel 
úgy véljük, tájékoztat a tanyásodás 1930 óta tartó további kiteljesedéséről. Más 
demográfiai felvétel híján hasznos tudnivalókat tartalmaz az 1930. és 1949. évi 
népszámlálás közötti tanyai népességről. Alább látható, hogy közvetlen a máso
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dik világháború után hasonló lélekszámot dokumentál a város külterületéről, mint 
az 1949. évi népszámlálás, ha figyelembe vesszük Pirtó 1947-ben bekövetkezett 
elcsatolását is. A külterületi házak száma 1930 óta alig változott, viszont a népes
ség lélekszáma másfél évtized alatt valamennyi határrészen gyarapodott: nagyobb 
mértékben Balotában (288 fővel), Felsőszálláson (271 fő), Öregszőlőkben (262 
fő!), Debeák-Szarkásban (233 fő) és Zsanában (213 fő). Arra következtetünk, 
hogy ez idő alatt egyre több, a városi házzal, illetve háztartással szimbiózisban 
élő tartozéktanya farmtanyává, vagyis tulajdonosa állandóan lakott külterületi 
telepévé vált.98

1947. augusztus 1-jétől Pirtót és Felsőkistelek dűlő északi részét a belügymi
niszter rendeletére önálló községgé szervezték, Pirtó néven.99 Ezzel Kiskunhalas 
területéből kb. hatezer holdat csatoltak el, ahol a tanyákon 700-750 ember élt.

Az 1949. évi népszámlálás előzetes adatai szerint a külterületen élő népesség 
16483fő  volt,'00 a város lakosságának 52,18 %-a. A Pirtó községgé nyilvánítása utáni 
106192 kát. hold területen ez jelentette a helyi tanyafejlődés csúcspontját. 1950 után 
a termelőszövetkezetek erőltetett szervezése és Balotaszállás, Kunfehértó, Zsana 
községgé szervezése (1952) következtében a város történelmi határának tanyai 
népessége egyre fogyatkozott. E települési és népesedési folyamat már kívül esik 
korszakunk határán.

Összegzésül táblázatba foglaljuk a kiskunhalasi tanyafejlődés és a külterületi 
népesség főbb mutatóit a tárgyalt évszázadból.

13. táblázat. A kiskunhalasi tanyafejlődés, 1853-1949

Év Összes népesség Belterületi népesség
Külterületi népesség Külterületi

lakóházakszáma aránya

1853 ? ? 3440 ? 586

1870 13127 8656 4562 34,7% 777

1880 ? 9 5200* 846*

1890 17152 9941 7211 42,0%

1900 19782 10605 9177 46,3% 1927

1910 24381 11949 12432 51,0%

1920 26088 12439 13649 52,3%

1930 28829 13728 15101 52,3% 3595**

1949 32276 15430 16846 52,2% 3635***

*A külterületi házak számát az 1879. évi kataszteri térkép alapján állapítottuk meg, 
a külterületen élők száma becslésen alapul, egy háztartásra 6 személyt számolva. 

**Az adat forrása: Nagy Szeder István 1935. 49.
***1945. évi adat: Gszelmann Ádám 1996. 179-180.
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A külterületen (tanyán) élő népesség 1870-ben meghaladta a népesség egyhar- 
madát (34,7%), ami akkor más tanyás városokkal összehasonlítva magas aránynak 
mondható.101 A tanyai népesség igazán kiugró gyarapodását azonban az 1879-1880 
táján kezdődő betelepülési hullámnak tulajdonítjuk: tíz évente, az 1880-1890. évi 
népszámlálás között, majd 1900-ig a tanyán lakók száma kb. két-kétezer fővel gya
rapodott, miközben a városi lakosság mindössze öt-hatszáz személlyel nőtt.

A tanyai lakosság legnagyobb növekménye 1900 és 1910 között 3255 lélek, mialatt 
a belterületen csak 1344 lélekszámú növekedést regisztráltak. Ezzel 1910-ben a halasi 
tanyák és más jellegű külterületi épületek népessége meghaladta a városban élők számát 
(51%) és 1930-ig arányuk még nőtt is (52,3%)! A halasi puszták népességének nagyob
bik fele már 1835-ben római katolikus vallású volt, 1910-re pedig 3406 református mel
lett már 8915 római katolikus lakos élt a tanyákon (a külterületen lakók 72,3%).10'

1920 és 1949 között a belterületi és a tanyai népesség gyarapodása közel azonos 
mértékű, tehát egyensúlyban volt, így a tanyaiak aránya országos viszonylatban maga
san: 52% körül maradt.

A halasi tanyák jellege

A tanyák jellegét a gazdálkodás módja, a birtokos vagyoni helyzete és a város
sal fenntartott kapcsolatai határozták meg. A gazdálkodás elsősorban a tanyás 
birtok természeti adottságaitól függött. Gabonatermelésre alkalmas barna homok, 
nagyobb területen a 18. század közepén kiosztott szállásföldeken -  Alsó- és Felső
szálláson, Füzesen, valamint Bodoglár, Fehértó és Pirtó egy részén -  volt, a határ 
nagyobbik felét a mély fekvésű rétekkel, néhol vízállásokkal tagolt futóhomok 
uralta. A homokpusztákat, a síványok kivételével, a tagosítás után is legeltetésre 
használták. Azok a redemptus-leszármazottak és élelmes gazdák, akik a tagosí
tás idején 100 kát. holdon felüli birtokosok lettek, felsőkisteleki, debeáki, balotai, 
zsanai homokos járásföldjük túlnyomó részét csak jószáglegelöül használták. A 250 
száz holdon felüli birtokkal rendelkező családfőn kívül így tettek az ötven-száz 
holdas gazdák is -  1873-ban 182, 1882-ben 165 birtokos103 -  csak tanyás birtokukon 
kisebb területet legeltettek. A határ talajviszonyai és a redempciós juss arányában 
végrehajtott tagosítás következtében így a külterjes állattartás még évtizedekig 
fennmaradt és meghatározta a tanyák jellegét. A tavasztól őszig legeltető, télen 
istállózó állattartás mellett szántóföldi növénytermesztéssel is foglalkoztak, de 
annak a nagygazda- és gazdatanyákon jóval kisebb szerepe volt. Ezt mutatja egy 
20. század eleji nagygazda birtokának termelési szerkezete.

Baki István (1887-1970) nagygazdának Alsószállás, Fehértó és Debeák-Szarkás 
dűlőben volt együttesen 440 kát. holdas birtoka, mely részben örökségül maradt rá 
és feleségére, részben maga vásárolta. A három birtoktest művelési ágai: Alsószál
láson 25 kh. erdő, 17 kh. legelő, 16 kh szántó; együtt 58 kát. hold, Fehértón 40 kh.
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szántó, 1 kh. rét, kb. 1 kh. tanyatelek és kert = 42 kát. hold, Debeák-Szarkásban 243 
kh. legelő, 61 kh. szántó, 30 kh. erdő, 5 kh. rét, 1 kh. tanyatelek és kert = 340 kát. 
hold.104 A gazda és családja a fehértói örökségen az első világháború után épített 
tanyában lakott. (Fehértó 205.) A debeák-szarkási birtokrészen két tanyájuk volt: 
egyikben fogadott kertész, a másikban juhász élt a családjával. A debeáki birtok
test „művelése” megfelel a tagosításkor kiosztott homokpusztákon épített sok más 
tanyai gazdaság földhasználatának: a földek kb. 70%-át hosszú évekig csak legel
tették, a legsivárabb pusztarészeket pedig akácfával ültették be.

Negyven-ötven holdas gazdák birtokuknak átlagosan felét szántották-vetették, 
másik fele mint rét és legelő a jószágtartást szolgálta.

Más fejezet tárgyalja a homoki szőlőtermesztést, ezért csak arra utalunk, hogy 
a 19-20. század fordulójáig számos nagygazda nem telepített szőlőt, többeknek bir
tokukhoz viszonyítva elenyésző, 1-2 holdnyi szőlejük volt, föltehetően az is a város 
melletti Öregszőlőkben.'05

1895-ben a városban 260, 1912-ben 254 gazdálkodónak volt 100 kát. hold, illető
leg nagyobb területű birtoka.106 Szembetűnő, hogy a Nagy-Alföldön Kiskunhalason 
vették számba a legtöbb, száz holdon felüli birtokkal rendelkező gazdálkodót. Mivel 
magyarázható a vagyonos paraszt és az úri birtokosok magas száma?

Összehasonlításul említjük, hogy a kiskunhalasi birtokosokat két Duna-Tisza 
közi nagymezőváros: Szabadka (219 fő) és Kecskemét (203 fő) gazdálkodói

2. Nagygazda tanya lakóháza, 1964. Felsőszállás 19. Bárth János felvétele. TJM F6527.
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követik, és kevesebb ekkora vagyonú birtokos élt a tiszántúli tanyás városokban: 
Debrecenben 185, Hódmezővásárhelyen 149, Szentesen 101. Ismert, hogy a Duna- 
Tisza közi homokföldek holdankénti átlagos aranykorona-értéke kisebb, mint a 
jóminőségű dél-tiszántúli feketeföldeké. Néhol a feketeföldek kataszteri tiszta 
jövedelme három-négyszerese volt a homokhátsági földekének, az átlagok azonban 
nem mutattak ilyen nagy különbséget, mivel a Tiszántúlon voltak kevésre értékelt 
szikes területek, a Duna-Tisza közén pedig jól termő barnás homoktalajok is. Min
denesetre száz hold kiskunhalasi tanyás birtok -  a hagyományos paraszti gazdálko
dás feltételei között -  kevesebb jövedelmet hozott, mint pl. ugyanakkora tanyaföld 
Hódmezővásárhely határában.

Mindezt figyelembe véve is sajátos, hogy a nagy határú, de mindössze 19 ezer 
lakosú mezővárosban kiugróan nagy a száz holdon felüli földingatlannal rendelkező 
családfők száma. Ezt két tényezőnek tulajdonítjuk: egyik az 1745. évi megváltako- 
zás idején kialakult birtokszerkezet, a másik a közbirtokossági legelők redempciós 
juss szerinti felosztása. A redempciós földek osztása és az 1861-63. évi tagosítás 
között a mezővárosi társadalom csúcsán ugyan történtek változások, " de a város 
tekintélyes törzsökös redemptusainak leszármazottai: a Babó, Gál, Gyenizse, 
Modok, Péter, Tegzes, Ván, Zseni és más famíliák tagjai a 19. század végén is ott 
voltak a legvagyonosabbak között. Új családok is kerültek ebbe a rétegbe, római 
katolikus jövevények, mint pl. a Bánóczki, a Czagány Mákos, a Halász Darabos, 
a Király Gyenge család tagjai, és néhány kereskedő (pl. a Hofmeister-testvérek, 
Kellner Dávid).

A vagyonos birtokosok gyermekei egymás között házasodtak, ami nemcsak a 
törzsökös reformátusokra, hanem a betelepült katolikusokra is jellemző. Balota 
puszta népesedésénél erre korai példákat említettünk, lássunk egy későbbi esetet: 
1884-ben kötött házasságot Halász Darabos Ferenc és Czagány Anna Károly nevű, 
25 éves fia Bánóczki József és Király Gyenge Etel 15 éves Etel lányával.108 A vőle
gény és a menyasszony szülei mind apai, mind anyai ágon Balota pusztán megtele
pült katolikusok voltak.

A 19. század második felében a lányok is jussoltak földet, módosabb csalá
dokban némelykor tanyát is. Ez az örökösödési jogszokás hozzájárult a tanyás 
birtok koncentrációjához.

14. táblázat. Huszonöt halasi családfő, ill. házaspár akiknek négynél több a
tanyájuk, 1932

A tanyatulajdonosok 
neve

Tanyáik
száma

A tanyák helye 
(dűlők, házszám)

A tulajdonos 
birtoka Megjegyzés

Farkas Elek 10
Alsószállás 63, 91,92, 103,104; 
Eresztő 10, 11; Füzes 4/a, 5; 
Öregszőlők 240

1912: 907 kh. 
1926: 700 kh. -
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Gyenizse Antal 6
Debeák-Szarkás 41; Felsőkis
telek 18; Füzes 36; Öregsző
lők 344, 467; Zsana 45

-

Gyenizse Antalné 1 Kistelek-Inoka 17 -

Gyenizse Benő 6 Balota 169; Eresztő 8; Felső
kistelek 13; Öregszőlők 9, 9/a 1912: 265 kh. -

Gyenizse Benőné 1 Felsőszállás 129

Gyenizse Lajos 5 Bodoglár 44, 48, 49, 120; 
Öregszőlők 156 1912: 180 kh. -

Gyenizse Lajosné 2 Fehértó 137, 172

özv. Szathmári Sándorné 6 Fehértó 119; Felsőkistelek 
107, 108, 109; Pirtó 45, 53

1912: 198 kh. 
1926: 127 kh.

Harka pusztá
ban 5 tanya

Gaál Mihály 4 Felsőszállás 121; Kistelek- 
Inoka 54; Pirtó 24, 29 -

Gaál Mihályné 2 Alsószállás 87; Füzes 111 -

Gulyás Ferenc 

Gulyás Ferencné

1

5

Alsószállás 44

Eresztő 83, 84, 85;
Füzes 83/a; Öregszőlők 239

Az Eresztő 
85 sz tanya 

ideigl. iskola

Horváth Imre 5 Debeák-Sz. 5; Öregszőlők 143, 
399/a, 579, 601

Horváth Imréné 1 Balota 171

Jókai-Szilágyi Miklós 6 Felsőkistelek 132, 194, 222/a, 
222/b, 223, 229

Kolozsvári-Kis István 6 Fehértó 46; Kistelek-Inoka 
37, 48, 49, 53; Öregszőlők 31 1912: 974 kh.

örökösök

Darányi Sándor 4 Fehértó 14, 27; Rekettye 17; 
Iparszőlők 5. 1926: 86 kh.

Darányi Sándorné 2 Fehértól29; Pirtó 61

Nagy-Kálozi Imre 4 Balota 141; Göbölyjárás 79, 87; 
Öregszőlők 81 1912: 440 kh.

Nagy-Kálozi Imréné 2 Öregszőlők 418, 549

Nagy-Pál Ferenc 5 Balota 236; Felsőszállás 124; 
Füzes 50; Göbölyjárás 21, 28 1926: 78 kh.

Nagy-Pál Ferenc és Tsa 3 Göbölyjárás 22; Rekettye 63,64

Kis János 5 Balota 107, 116; Göbölyjárás 
42; Zsana 276; Öregszőlők 283

özv. Kis J-né 
1926: 145 kh.

Paprika Imre 4 Fehértó 29; Rekettye 80, 
152; Öregszőlők 120 1926: 51 kh. Harka puszta 

76
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Rácz János 5 Balota 3,367; Felsőkistelek 95; 
Zsana 263, 264

1926: 264 
kh.

Szabó Sándor 5 Pirtó 20; Rekettye 19, 89, 
125; Iparszőlők 49 1912: 120 kh.

Gyenizse Imre 4 Alsószállás 94, 109; Göböly- 
járás 31, 97 1926: 76 kh.

Gyenizse Imréné 1 Balota 62

Nagy-Kálozi József 4 Balota 221; Göbölyjárás 62, 
80, 106 1912: 468 kh.

Nagy-Kálozi Józsefné 1 Göbölyjárás 107

Nagy-Pál Sándor 4 Alsószállás 33; Balota 65, 
126; Göbölyjárás 63 1926: 568 kh.

Nagy-Pál Sándorné 1 Balota 66

Brecska Mihály 4 Eresztő 39, 40, 41; Göböly
járás 33 1926: 192 kh.

Brecska Mihályné I Füzes 15

Modok Benő 3 Felsőkistelek 54, 198; Füzes 11 1912: 259 kh.

Modok Benőné 2 Bodoglár 162; Felsőkistelek 32

Dr. Halász Darabos 
Sándor 3 Balota 201; Felsőszállás 292; 

Öregszőlők 361 1912: 200 kh. Harka puszta 
2, 29

Bacsó Benő 2 Debeák-Sz. 6; Fehértó 56 1912: 145 kh.

Bacsó Benőné 3 Fehértó 57; Füzes 82; Zsana 
126

Forrás: Gazdacímtár. Bp. 1912; Mezőgazdasági címtár. Bp. 1926; Négy Szeder István 1932.

Látható, hogy 5-7 tanyája jobbára a többszáz holdas birtokos családoknak volt. 
De nem kizárólag nekik. Mindegyikük két-három-négy határrészen is birtokolt 
földet és a 20. század első harmadában minden birtoktesten már tanya állott. Gya
kori, hogy egy birtoktesten több tanyát építettek, az 1932-es címtár és több visz- 
szaemlékezés tanúsítja, hogy egymás szomszédságában, pl. Farkas Elek Alsószál
láson és Füzesen, Szathmári Sándor gimnáziumi tanár és felesége Felsőkisteleken, 
Kolozsvári-Kis István cívis Kistelek-Inoka dűlőben.

Több, 100-300 hold közötti birtokkal rendelkező, törzsökös református család
nak 1932-ben három-négy tanyája volt. Babó Dezsőnek, Lászlónak, Zoltánnak, dr. 
Babó Mihálynénak 3-3, Baki Józsefnek 3, Darányi Józsefnek 4, Darányi Benőnek, 
Imrének és Mihálynak 3-3, Modok Balázsnak, Imrének, Istvánnak, Józsefnek és 
Sándornak 3-3, Pázsit Antalnak 4, Péter Antalnak 3, Tegzes Antalnak és Károlynak 
3-3. A tagosítás után a legvagyonosabb közé tartozó Zseni família leszármazottai 
közül viszont csak Zseni Antal örököseinek és Zseni Istvánnénak volt 2-2 tanyája 
Füzesben. A hatalmas cívisbirtok az örökösödés folytán bizonyára elaprózódott.
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A római katolikus jövevények közül 1932-ben is a legmódosabb tanyai gazdálkodók 
közé tartoztak a Halász Darabos, a Czagán Mákos és a Nagy-Kálozi család tagjai. Három
három tanyája volt Bánóczki Balázsnak (Balotán és Tajóban), Bánóczki Kálmánnak 
(Debeák-Szarkásban), a dorozsmai Czékus Balázsnak és Jánosnak (Balotán), Nyári 
Józsefnek (Balotán), Pap Ferencnek (Balotán és Tajóban), Paplógó Imrének (Eresztön), 
Tandari Antalnak (Balotán és Zsanában), a dorozsmai Tapodi Vincének (Felsőkisteleken). 
A három dorozsmai gazdát kivéve mind szeged-alsótanyai származásúak. Tapodi Ferenc 
dorozsmai szélmolnár a szegedi „nagyvíz” után költözött Halas határába. Három tanyás 
birtokot szerzett: Balotán, Bodogláron és Felsőkisteleken. Felsőkisteleki tanyáján 
lakott, a balotai tanyát Franciska lányának adta, aki a szeged-alsótanyai Rózsa Ferenc
hez ment feleségül. Tapodi Vince fia vagy az unokája lehetett.104

A tanyatulajdonosok címtára 1932-ből ad helyzetképet a helyi tanyabirtoklásról. 
A tulajdonosok elhunyta utáni birtokmegosztás és adásvételek folytán ez a kép egyik 
évről a másikra módosulhatott, ezért a birtokosok fenti felsorolása csupán egyetlen 
időmetszetnek tekinthető. Úgy vélem azonban, hogy a halasi határ tanyáinak besűrü- 
södésére és a birtoklás koncentrációjára jellemző példákkal szolgál.

A tanyabirtoklás változására egy példa: Baki Sándor nevén a címjegyzék a Fehér
tó 140. és 143. számú tanyát jelöli. 1971 őszén, tabáni házában beszéltem az akkor 
82 éves, református gazdálkodóval. Beszélt nagyapja több száz holdas birtokáról és 
Fehértó pusztai örökségéről. „ Volt neköm hat helyön tanyám. Volt kastély is: három 
szoba, konyha, fürdőszoba, kamra, pince volt benne.” Többi tanyáját bizonyára 1932 
után építette vagy vette.110

Gyakori volt, hogy a módos birtokosok határbeli földjüket, tanyájukat haszon
bérbe adták. 1895-ben a 260 száz hold feletti birtokosnak 61, 1912-ben 254 ugyan
olyan birtokú gazdálkodónak 108 haszonbérlője volt,1,1 eszerint a tanyás birtokok 
bérbeadása a 19-20. századfordulón és a századelőn egyre terebélyesedett. A refor
mátus és a római katolikus egyház, valamint az úri birtokosok rendszerint bérlőkkel 
műveltették tanyás birtokukat. A haszonbérlet elterjedt formája a feles bérlet volt.

A Tegzes família egyik leszármazottja, özv. Pusztai Istvánná Tegzes Julianna 163 
holdas pirtói birtokát az 1930-40-es években feles bérletbe adta. Apja egy ideig gaz
dálkodott, majd bérbe adta tanyáját, lánya pedig kizárólag a bérbeadott birtok jöve
delméből élt. A haszonbérlő 83 holdat szántóföldnek, 80 holdat legelőül, kis részben 
kaszálónak használt. A tanyán 30 szarvasmarhát, 70-80 birkát, 4-6 disznót és száz
számra aprójószágot tartott. A legeltetésért 20 mázsa rozsot kellett adnia a gazdának, 
a maga részéből. Aratásra a bérlő fogadta föl a részeseket, ő adta ki az aratórészt (a 
termés egytizedét), a cséplőrészt pedig közös gabonából mérték ki. A gazdasszony 
városi házánál 2 tehenet és 1 lovat tartott, ezeknek a takarmányt és az alomszalmát a 
bérlő köteles volt behordani. Pusztainé gyakran, néha hetente „fiákeron”, vagyis féde- 
res hintókocsin kijárt a tanyára, ellenőrizni a munkát és az épületek állapotát. A bérlő 
a fele termésen kívül a következő szolgáltatásokkal tartozott a gazdának: 1 pünkösdi 
bárány, 1 karácsonyi toklyó, 2 db hízódisznó, 20 pulyka, 20 lúd, 12 kacsa, 60 db egy
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3. Pá-zsit Antal nagygazda Füzes pusztai tanyájának egyik lakóháza 1971-ben. 
Juhász Antal felvétele. Néprajzi Múzeum F259293.

4. A ház elülső nézete: a négyosztatú házzal egy födél alá épült az istálló. A nagygazda-birtok 
kisajátításáig a tanyában bérlő lakott. Juhász Antal felvétele. Néprajzi Múzeum F259294
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kilós csirke, 300 tojás, 3 kg vaj, 6 kg sajt, 2 kocsi agyag, 2 kocsi sárga homok. Végül 
a gazdasszonynak a városszéli nyomáson lévő 1 lánc (=2000 négyszögöl) földjét fel 
kell szántania, a gazda vetőmagjával bevetni és a termését betakarítani."2

A kb. 200 holdas Füzes pusztai Friedrich-birtokot a két világháború között Mózer 
József, Bácsfeketehegyről odaköltöző parasztember bérelte. A földeknek kb. kéthar
madát szántotta, a többi rét és legelő volt. A nagygazda-birtokon három tanya épült: 
egyikben a bérlő családja, a másikban feles baromfis, harmadikban fogadott juhász 
lakott, aki 150-160 birkát legeltetett. A bérlő természetben fizette az árendát."1

A 20. század első harmadában a saját kezelésű és haszonbérbe adott 250-260 nagy
gazda tanyát, a társadalmi piramis talapzata felé haladva, 320-350 gazdatanya követte. 
Átlagos adottságú halasi homokföldön 40 holdtól számított a parasztember gazdának. 
Akik belterjes kerti kultúrát müveitek, kisebb földterületen is gazdához illő életszintet 
tudtak biztosítani családjuknak. A kisgazda és a kisparaszt tanyák körülhatárolására 
nincs támpontunk, becslésüket meg sem kíséreljük. Az agrártörténetírásban és a 
társadalomnéprajzban használatos kisgazda- és kisparaszt-fogalom halasi mibenlétét 
azért is nehéz meghatározni, mivel megítélése igen-igen függ attól, melyik határré
szen és hány aranykoronás földet (földeket) birtokoltak.

A tanyai paraszttársadalom piramisának alján helyezhetők el a törpebirtokosok 
apró tanyái, a pusztákon való megtelepedéshez épített földkunyhói, hantházai. Az 
1911. évi kataszteri térkép alapján azokat a tanyákat soroljuk ebbe a kategóriába, 
ahol csak egy épület: maga a lakóház, legfeljebb a végéhez toldott kis fészer, szín 
állott a határfelmérés idején. 1911-ben a számbavett tanyák 40%-án találtunk egy 
épületet,"4 ami a törpebirtokos gazdaságok magas arányára mutat. Flangsúlyozzuk, 
hogy számbavételünk az annak idején már több százra tehető szőlőbeli hajlékra nem 
terjedt ki. Legtöbb törpebirtokosra utaló tanya Balota pusztán (75 ház), Zsanán (67 
ház), Bodogláron (57 ház), és Felsőkisteleken (51 ház) volt, amelyek benépesedése 
1879-80-tól vett nagy lendületet. Kevesebb törpebirtokos gazdaságot vehettünk 
számba a 18. század óta megült határrészeken: Alsószálláson 13, Felsőszálláson 33, 
Füzesben 19, Fehértó dűlőben 29, Tajóban 27 kis tanyát.

A Balota, Zsana, Felsőkistelek pusztában földet vásárló családok néhány évvel 
a hajlék építése után, ha meggyökereztek a homokon, gyephantból vagy a bucka 
oldalába istállót, ólat építettek. A törpebirtokos tanyák száma a földek elaprózódása 
és újabb családok letelepülése következtében korszakunk végéig egyre nőtt.

A kiskunhalasi tanyai iskolák történetírója az 1945-ben számbavett 3635 halasi 
tanyát négy típusba sorolja."5 Megkülönbözteti az úri birtokosok város környéki, 
villaszerű, néhol kúria jellegű tanyáit, ahol bérlők gazdálkodtak és alkalmazott 
kertészek, cselédek dolgoztak. Az úri tanyák számát 150-160-ra teszi. Becslése 
szerint 260-300 körüli gazdatanya volt a határban, ahol a tulajdonosok béresek, 
gulyások, juhászok alkalmazásával hasznosították birtokukat. A családi munka
erővel dolgozó kisgazdatanyák számát kb. 500-ra, a törpebirtokos tanyákét 2500- 
2600-ra becsüli.
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5. Babó Dénes egykori nagygazda balotai tanyája 1971-ben. A tanyában dohánykertész lakott. 
Balotaszállás, I. kér. 86. Juhász Antal felvétele. Néprajzi Múzeum F259331

A kiskunhalasi tanyatulajdonosok 20. századi társadalmi színképében szembetű
nő a nagygazdák -  közöttük sok úri birtokos -  és a törpebirtokosok aránylag nagy 
száma. A szomszédos Szeged város határával összehasonlítva, amely elsősorban a 
kisbirtok -  s mellette a törpebirtok -  hazája volt, ez mindenképpen eltérő sajátosság.

A gazdálkodás módját tekintve a törzsökös nagygazdák és gazdák tanyái az 
1920-30-as évekig meghatározóan külterjes állattartó és szemtermelő jellegűek 
és a kerti kultúrákat: szőlő-és gyümölcstermesztést -  néhány úri birtokos mellett 
-  döntően a környékről betelepülő családok kezdeményezik. Erdei Ferenc 1937- 
ben megjelent szociográfiája nyilvánvalóan friss benyomásokat rögzít: „ma már 
minden tanyán van szőlő és gyümölcsös, különösen a jövevények tanyáin. A ma 
már számottevő gyümölcsös- és szőlőkultúra bölcsője azonban az „úri tanyák” 
kertjeiben volt, későbbi virágzását pedig (...) idegenből betelepültek kezén érte 
el. ”"6 Míg az 1830-as években a 369 halasi tanya nagyobb részében gazdacselédek: 
kertészek, gulyások, juhászok laktak kinn, addig 1853-ban 578 tanyai házban -  a 
kertészek, pásztorok, haszonbérlők mellett -  már 461 gazdát és gazdalegényt írtak 
össze. Említettük, hogy 1870-ig több mint kétszeresére nőtt a tanyán lakó birtoko
sok száma, jóllehet több mint kétszázzal több cseléd és napszámos élt a tanyákon, 
mint ahány tanyatulajdonos. Bizonyosan azért volt így, mert a nagygazdák többsége 
városi házában élt.
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A 20. század elejére kialakult a városi ház és a tanya közötti nemzedékváltás 
hagyományos rendje: a családot alapító gazdák a tanyán éltek és gazdálkodtak, a 
munkából kiöregedő szülők, miután a gazdaságot átadták fiaiknak, városi házukba 
költöztek. Az idős szülők ellátásáról gyermekeik gondoskodtak. Rendszerint ún. 
haszonélvezetben állapodtak meg, ami meghatározott mennyiségű termény, apró
jószág, egy hízott sertés, tüzrevaló juttatását jelentette. A tanyán élő családtagok 
vasárnaponként, amikor istentiszteletre illetve misére a városba kocsiztak, és piaci 
napokon látogatták meg szüleiket. Amikor a szükség megkívánta, benn is aludtak a 
városi házban. A tanyai iskolák építése előtt sok család a városi házból járatta elemi 
iskolába gyermekeit. Miután a szülők elhaltak, a városi házba általában lakót fogad
tak, de a tanyai család rendszerint fenntartott magának egy szobát, ahol hazatérve 
megpihenhettek. Ez volt a városi házzal rendelkező halasi tartozéktanyák lakóinak 
életrendje, amelytől azoknak az úri birtokosoknak és parasztgazdáknak az életmód
ja különbözött, akik tanyáikat bérbeadták. Ok csak időnként mentek ki a tanyára, s 
a tanyás birtok jövedelméből jórészük „úri módon” megélt.

Már az 1850-es években összeírtak olyan tanyatulajdonosokat, akiknek nem volt 
városi házuk. Mivel a vagyon újbóli megosztásakor városi házat vagy házrészt nem, 
csak földingatlant örököltek, számuk egyre gyarapodott. A kisgazdák, kisparasztok 
ha szándékoztak volna, akkor sem tudtak városi házat venni, hogy öreg napjaikra 
oda „hazamenjenek”. így tanyán születtek és ott is haltak meg. A földművelésből, 
állattartásból élő családok állandóan lakott külterületi gazdasági telepét a szakiro
dalom farmtanyának nevezi."

A tagosítás után és különösen az 1880 tájától a homokpusztákra érkező csalá
dok eleve az állandó megtelepülés igényével építették házaikat. Részint azért, mert 
Halason nem örököltek városi házat, részint amiatt, mert a szomszéd vagy közeli 
települések tanyáiról költöztek a város határába. Az utóbbiak farmtanyái másod
lagos vagy harmadlagos szórványok, mivel maguk és számos esetben elődeik is 
tanyán éltek Szeged, Majsa, Dorozsma vagy Kecel határában.

Erdei Ferenc úgy látta, hogy „őslakos” halasi csak végső szükség esetén ment ki a 
tanyára lakni. Az idegenek ellenben, akik redempcióvétel révén jutottak halasi földhöz, 
legtöbben ottlakás szándékával építettek tanyát. Különösen a szegedi származásúak 
cselekedtek így, ezért a halasiak egyenesen „szegedi erkölcsöknek” tulajdonították 
ezt a tanyára való költözést.118 Megállapítása az 1853. évi halasi összeírás, az egyházi 
sematizmusok és az 1870., 1910. évi népszámlálás ismeretében korrekcióra szorul. 
Törzsökös református halasiak, többek között felsőszállási, felsőkisteleki, pirtói, füzesi 
kisparasztok, kisgazdák a 19. század második felében már tanyalakók lettek -  előbb 
a mezei munkák idejére, vagyis tavasztól őszig, majd városi házuk nem lévén, élet
hossziglan. 1855-ben Alsó- és Felsőszálláson 258, Rekettyében 160, Göbölyjárásban 
140, Fehértón 138, Füzesben 129 református vallású lakost regisztráltak. Ezeken a 
pusztákon akkor lényegesen több református élt, mint ahány római katolikus. 1910-ben 
Alsó- és Felsőszálláson 485, Fehértón 249, Füzesben 237, Göbölyjárásban 131, a későn
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népesedő Felsőkisteleken pedig 560 reformátust vettek nyilvántartásba -  igaz, arra az 
időre mindegyik határrészen többségbe kerültek a római katolikusok.119 A „bölcsőtől a 
koporsóig” tanyán lakás kétségtelen a szinte kizárólag katolikus jövevények, a zömmel 
szegedi földi családok betelepedésével vált igazán elterjedtté, tömegessé.

A farmtanyák lakói lazább kapcsolatban voltak Halassal, mint a városban élő szülőkkel 
családi, gazdasági egységbe szerveződött tartozéktanyákon lakók. Városba járásuk job
bára a piacozásra és a vásárok napjaira szorítkozott. A várostól távoli balotai, bodoglári, 
debeáki tanyákról templomozni is ritkábban jártak. Bodogláron hallottuk homoki törpe- 
birtokosokról és tanyásokról: ,,Arra laktak a buckába ’... ”I2° Ezekre a tanyákra a telepü
lés- és társadalomnéprajz teljes joggal használja a szórványtanya meghatározást.

Bodoglárról írta Gyenizse Lajos 1932-ben. „Bodoglár puszta több mint 100 éven 
át csak annyiban tartozott Halashoz, hogy az adót fizette, egyébként minden más 
gazdasági forgalma Kiskunmajsához gravitá/t, ma meg már Szánk és Prónayfalva 
is jussosul belőle.”'2' Ez elmondható a tajói tanyákról is, ami Kiskunmajsa közelsé
gével, erős gazdasági vonzásával magyarázható.
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118Erdei Ferenc 1937. 153.
11 Schem atism us venerabilis cleri dioecesis 
Vaciensis pro anno Christi nato 1855. Posonii, 
1855; 1910. évi népszámlálás. Első rész. MSK Új 
sor. 42. Bp. 1912. 562-563.
1 9 Л

Adatközlő Mészáros György (1919), Bodoglár,
1996. évi adatgyűjtés 
121Gyenizse Lajos 1977.30.
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Melléklet

A halasi tanyai gazdák 1850. évi összeírása

Felsőszállás
Tanvaszám A birtokos neve__________ Városi házának száma

1999 Túróczi Istvánné asszony 201
2000 ifjú Nagy cirok Mihály 580
2001 Sipos Sándor Úr 245
2002 Modok Istvánné 774
2003 Modok András 309
2004 Modok Sándor 616
2005 Bacsó Jánosné 220
2006 ifjú Gőzön Imre Úr 920
2007 Péter Zsigmond Úr 1193
2008 Dózsa Lajos -
2009 Szúr József 740
2010 Gál András 1240
2011 Hirháger Mihály 1155
2012 Bikádi János Úr 1155
2013 Lehőcz Imre 539
2014 Csapó István -

2015 Hirháger Mihály 12
2016 Nagy cirok Illés 510
2017 Nagy cirok Ferencz -
2018 Nagy cirok János 334
2019 Öreg Keresztúri János 312
2020 Székely Adámné 54
2021 Buda Mihály 454
2022 Nagy Pál Ferencz 393
2023 Kovács pékár István 1291
2024 Nagy cirok Mihály 570
2025 Özvegy Péter Mihály né -
2026 Városi csősz ház 1710
2027 Nagy Bíró Sándorné 78-1307
2028 Nagy szeder János -

2029 Péter István 488
2030 Péter Pál 783
2031 Reform. Ecclesia tanyája 6
2032 Szúr József 740
2033 Ipühler Károly 918
2034 Péter István Úr 36
2035 Tóth birkás Mihály 141-440
2036 Borbély Imre 478
2037 Borbély Sándor 810
2038 Zseni László 840
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2039 Fodor Sándor 731
2040 ifjú Péter István Úr árvája 118
2041 Egyed Izsák József 373
2042 Deák Péterné asszony 1238
2043 Nagy Jánosné 324
2044 Ökördi Gergely
2045 Berki Sándor 762
2046 Musa Sándor 476
2047 Csonka István 34
2048 Kis Lajos 1832
2049 Keresztúri István 466

Pirtó
2050 Thorma Imre Úr 1249
2051 Baki József Úr 230
2052 id. Gózon Imre Úr 8
2053 ifjú Tegzes András 436
2054 Gólya István
2055 Tegzes Lajosné asszony 31
2056 Tegzes Imre 424
2057 Szuper János 1154
2058 Tegzes Sámuel 156
2059 Tegzes Antal 30
2060 ifjú Figura István 773
2061 Kolozsvári István 819
2062 Reform. Egyház tanyája 6
2063 Városi kortsma 1
2064 Brázai József

Bodoglár
2065 Gál András 1240
2066 Gál Mihály 786
2067 Veres Mihály 1265
2068 Gál István 1273
2069 Lukács István
2070 Czifra к Márton 1063
2071 Röfi István
2072 Modok Sándor 765
2073 Hosszú Imre
2074 Kolozsvári István 819
2075 Kolozsvári István 819
2076 Kovács gelvás József
2077 Szakács Mihály
2078 Bukovics János
Forrás: BKML Kh. V. 244. Népösszeírások, 1850.
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Földművelés és állattartás
Fodor Ferenc

Kiskunhalas városa, lakosságának létszámához viszonyítva hatalmas területtel 
rendelkezett. A Duna-Tisza közi hagyományos állattartáson alapuló gazdálkodás 
itt élt a legtovább. E rendszert csupán a második világháború után bekövetkezett 
gazdaságpolitikai döntések tudták megváltoztatni.

Nagy-Szeder István a város által 1855-ben készített emlékiratot idézve, így 
írt a mezőgazdaság akkori állapotáról: „A határ most mérődikfel, és ezen mérés 
négy évig eltartván, addig terra incognita, rossz földabroszaink miatt. Azután 
mi történik a jó  Isten tudja. Sokan a haszontalan buczka homokot erdő földnek  
akarják aránylag mindenkinek kimérni, a többire nézve pedig commassálni. 
Sokan tagosítást pusztánként óhajtanak és így, tíz pusztáknál több lévén, több 
birtokosnak 6-8 helyen kellene osztani földet. Sokan csak nyomási földeket 
kívánják commassálni, és a legelő illetőséget mindenkinek külön-külön kiadni. 
Sokan átkozzák az egész mérést, szeretnének közös legelő és szétszórt birtok 
mellett maradni. A közlegelő régi nomád állapotában közösen használtatik... 
A disznótüsök és kutyatej díszük rajta.”'

A határ tagosítása és következményei

Az általános földadó és kataszterkészítés elrendelése után, a közös legelők 
hagyományos módon történő használata lehetetlenné vált. A problémát Nagy 
Szeder István a következőképpen mutatta be: ,,Ha a redemptió alapján rótták ki 
a földadót, felzúdult a birtokosságnak az a része, amelyik kevés, vagy éppen sem
miféle állatállománnyal sem rendelkezett. Ha a legelő állatok arányában vetették 
ki, akkor meg a lakosság másik része elégedetlenkedett. Az ingerült hangulatban 
kialakult a jelszó: ha már adót fize t a halasi birtokos a legelő után, akkor leg
alább mutassák ki neki természetben, hogy tudja, miért fizet, s ne bitangolja más 
a jószágaival. ”2

Az 1850. május 20-án tartott tanácsülés a Jászkun kerületi főkapitány aján
lása ellenére elutasította a tagosítást, mondván, hogy: „A tagosítás csak egyen
lő minőségű földeken eszközölhető közmegnyugvásra... A legelőfelosztással 
a lakosság főfoglalkozását megakadályozni nem volna tanácsos... Az összes 
fö ldek felosztásával a birtoktalan lakosok, kik ma két lovuk és más vonó 
jószágukon kívül minden keresetüket jószágtartásból várják, az un. nyomási 
földek felosztása esetén elesnének kenyerüktől, és egycsapásra koldusbotra 
jutnának. ”3
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A hagyomány szerint a tagosítás akkor kapott nagyobb lendületet, amikor 
„Zseny István halasi főbíró az 1850-es években négyes fogatán a füzesi laposra 
hajtatott. Látni akarta, vajon a kaszálóján nőnek-e a füvek. A Pázsit földek iránt 
az árokparton hevert egy jóképűnek látszó gatyás juhász. Mellette a horgos mög a 
puli. Birkái a Pázsit laposon legelésztek.

-  Hogy hívnak öcsém? -  kiáltott rá mérgesen a főbíró.
-  Én vagyok a Százszorszép Viola Mihály -  mondja a juhász.
-  Kié ott azok a birkák a tilosban?
-  Az enyimek biz azok! Most gyiittem velük Mélykútról, mondok majd mög- 

kapkodják ezt a jó, kövér lapost!
Nagy haragra lobbant Zseny, mikor látta, hogy a juhászoknak már minden 

szabad... Megfordíttatta a hintáját Halas fe lé  s a városházán azonnal kiadta a 
jelszót:

- Tagosítunk!... Fölosztunk mindönt a küszöbig/4
A tagosítás kérdése a lakosságot teljes mértékben megosztotta. Attól tartottak, 

hogy a tagok összevonásával, illetve a közös legelők fölparcellázásával a jószág
tartás hagyományos módja is lehetetlenné válik. Márpedig a határ túlnyomó része 
eddig felosztatlanul a közös jószágtartás feltételeit biztosította. Az utolsó tago
sítás 1811-ben volt, mely a határ mintegy kétharmadát hagyta meg közös legelő 
céljára.5

Régebben kiosztott szántóföld 
Régebben kiosztott kaszáló 
Régebben kiosztott vízállás 

Összesen:

7783 hold 
22286 hold 

1012 hold 
31081 hold

7,2%
20,6%

1,0%
28.8%

Osztatlan legelő jó része 18885 hold 17,5%
Homok 55844 hold 51,7%
Foglalások 922 hold 0,9%
Utak 1238 hold 1,1%

Összesen: 76889 hold 71.2%
Mindösszesen 107925 hold 100,0%

A kiskunkerületi járási kapitány -  Péter Antal -  sürgetésére ún. kataszteri becs- 
lőbizottságot állítottak fel, melynek ifj. Nagy Ferenc volt a vezetője. A határ felmé
rését Csernota Jakab és Pinke János 1852-ben el is végezte. Felmérésük eredményét 
az 1. táblázat mutatja.

„Az összes terület megközelítőleg 93027 hold. A belsőség és a városi földek terü
lete nincs benne. Felső-kisteleken van kert 6 hold 498 szögöl. Zsanán van szénás
kert: 1222, és major kert 2 hold 934 szögöl. Tajón szalmáskert 1480 szögöl. Eresztő 
dűlőben 2 hold 584 szögöl kert és csárda 787 szögöl földdel. ”
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1. táblázat. Kiskunhalas határa, 18526

Szántó Legelő Kaszáló Erdő Sivány Nádas Út Tó Szőlő

Belsőség

Városi
földek
Öreg
szőlők 2456

Alsó-
Kistelek 691 112 116 581 13 46

Inoka 1666 1651 270 308

Fehértó 3923 1880 422 1343 70 18 29 24

Füzes 993 1635 629 325 9 36

Alsó
szállás 3159 220 13 277 26 15

Göböly-
járás 1217 108 123 50 9

Balota 2484 5531 3562 1780 73

Eresztő 1708 1733 237 741 50

Zsana 99 650 5817 1199 11 34 99

Tajó 2619 718 427 38 2 42 12

Bodoglár 3761 928 1110 3051 50 22

Felső
szállás 4179 2211 259 159 175 55 36 182

Pirtó 742 2353 73 1352 2126 50 211

Rekettye 1298 783 58 1480 36 7

Felső
kistelek 713 3240 1172 11 82

Szarkás 569 502 283 16

Debeák 913 4531 792 20

Az 1853. október 29-én tartott gazdasági gyűlés a közlegelő felosztását határozta 
el. A földmérés és a tagosítás munkálataival Halácsy Miklós és Magyar János szege
di mérnököket bízták meg. A földmérés hitelesítése 1857. október végén megtörtént, 
de nem tudtak egyességre jutni abban, hogy milyen alapon és módon történjék a 
tagosítás. A tagosítás ellenzői az egyes munkálatok és intézkedések tervszerű elhú
zásával elérték, hogy a tényleges felosztás évekkel elhalasztódjon. 1858. március 
14-én új földosztályozó bizottságot állítottak fel Péter Antal elnöklete alatt. Mérnök
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szakértőnek a város köztiszteletben álló polgárát, Péter Imrét választották. Az ő 
elnöklete alatt rendelték el a redemptus birtokosok megszavaztatását. A bizottság 
tagjai: Zseny István, Zseny József, Deák Péter, Kolozsvári István, Berki János, Pázsit 
Sándor, Kurka Ferenc és Király Gy. Mihály voltak.7 Az 1827 birtokos túlnyomó 
többsége a felosztásra szavazott. A szabály szerint a gazdák szavazata redemptiós 
forintjuk mennyisége alapján számítódott. Az összesen 50900 forint redemptióval 
bíró gazdák közül 1368 birtokos 33702 forint redemptióval az általános felosztásra, 
164 birtokos 11698 forint redemptióval a részleges felosztásra szavazott. 295 birto
kos semleges maradt 5500 forint redemptióval.s 1859. április 6-án tartott gazdasági 
gyűlésen elfogadták a határ osztályozását, illetve az egy forint redemptiora jutó 
felosztási kulcsokat.9 Ezek szerint egy forint redemptiora jutott:

I. Szántóföld
első osztályú 800 szögöl
második osztályú 900 szögöl

II. Kaszáló
első osztályú 1000 szögöl
második osztályú 1200 szögöl
harmadik osztályú 1500 szögöl
negyedik osztályú 2000 szögöl
ötödik osztályú 2500 szögöl

III. Legelő
kitűnő 1000 szögöl
első osztály többi része 1200 szögöl
második osztályú 1500 szögöl
harmadik osztályú 2500 szögöl

IV. Homok
első osztályú 3500 szögöl
második osztályú 5000 szögöl
harmadik osztályú 5500 szögöl
negyedik osztályú 10000 szögöl

Az 1860. május 2-án tartott gazdasági gyűlésen elfogadták a tagosítási alap
elveket. Az alapelvekben lefektetett határozatok a már kiosztott és az osztatlan 
földekre egyaránt vonatkoztak. Kimondta: „Az osztott földekre nézve osztókulcsul 
szolgál mindenkinek osztályozott jelenlegi birtokállapota... Az eddig osztatlan 
állapotban bírt földrészekre nézve osztókulcs az egyes birtokosok tulajdonához 
tartozó redemptionális összeg.”10 Elhatározták, hogy: „...az osztott földekre nézve 
a régi dűlők irányát legcélszerűbb megtartani, mert czélszerű, hogy a régi dűlők
ben osztályozott földbirtokok dűlő vonalak által szét ne daraboltassanak... A régi 
dűlők főirány a...közlekedési tekintetben is nagy részben alkalmas, ezért legalább
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irányadóul szolgálhat az új dűlők meghatározására.” Javasolták: „...hogy a tanya
épületek sora határozza meg az elhelyezendő birtokrendet.”" Ezzel a már meglévő 
tanyák háborítatlanságát próbálták biztosítani. Természetesen lehetetlen volt min
denki megelégedésére kijelölni az új határokat. A gyakorlati kivitelezésnél négy fő 
körülményt vettek figyelembe: a tanyaépületek helyzetét, a „földminéműség”-et, a 
közelség-távolság állapotát és a tagosítási helyzetet.

A határozat értelmében „...a tagosításnak akadályul szolgáló tanyaépületek meg
mozdíthatok ugyan, mindamellett méltányosság tekintetéből oda kell működni, hogy 
mozdulás esetében a tanyaépületet vesztett fél beleegyezése kinyerettessék. ”12 Bele
egyezés hiányában a birtok értéke volt a meghatározó, de sorshúzással is eldönthették, 
hogy ki marad és ki megy. A birtokosok legtöbbször megegyeztek egymás között. Aki 
vállalta az elköltözést, számíthatott arra, hogy birtokát egy darabban fogja megkapni.

Ennél nagyobb problémát jelentett a birtokok minőségének megállapítása. Bár a 
földosztály meghatározása megtörtént, sokan ragaszkodtak addigi birtokaikhoz, 
illetve nem értettek egyet a kapott birtok nagyságával, minőségi besorolásával. 
A kiosztásnál törekedtek arra, hogy „ az új birtok a régihez viszonyítva, megközelí
tőleg hasonló művelési ágakban adasson vissza. ”

A legnagyobb gondot a birtokok várostól való távolsága jelentette. „Köztudomási- 
lag is elismert tény az, hogy a városhoz közel, vagy közelebb eső földrészek értékileg 
nagyobb becsűek, gazdászati szempontból előnyösebbek azon földbirtokok felett, 
melyek a várostól távol esnek... A közelség előnyeiben azon birtokosok részesíthetők, 
kik a tagosítás előmozdítására régi birtokaikat szükségesség esetében felajánlják, 
másoknak átengedik... A közelség távolság tekintetében a puszták így osztályozhatók: 

Távollévők: Tajó, Bodoglár, Eresztő, Balota, Göbölyjárás.
Közelebb: Fehértó, Pirtó, Rekettye egészben, Felső- és Alsószállások, úgy Füzes 

és Kistelek távolabb eső részei.
Közel: Felső- és Alsószállások, úgy Füzes és Kistelek, a városhoz közelebb eső 

részei. ” Sokak számára megoldást jelenthetett még a birtokok cseréje. Erre nézve 
kimondták, hogy „...az ily magánúton megkísérlett tagosítási egyezségek csak 
akkor lesznek elfogadhatók, ha mások tagosítási kényelmét nem zavarják. ”13

Egyenlőtlenséget szült még az is, hogy: „...a közlegelővel érintkezésben álló 
földbirtokok tulajdonosai azon előnynél fogva, hogy osztott földbirtokkal legelő 
földilletéküket egészben, vagy legalább nagy részben tagosíthatják, kedvezőbb 
körülmények között vannak helyzeti tekintetben azok fölött, akik egy bizonyos pusz
ta közepére szorulva, a közlegelőtől távol esnek. ” Ez utóbbiak problémáját a követ
kező alapelvek figyelembe vételével próbálták megoldani: „...nagy és kisbirtokokra 
osztva a birtokosok ezen osztályát, ilyenformán előnyökkel lehetne czélszerűen 
birtoklási érdekeiket kiegészíteni. A nagybirtokost illetőleg: feltételezvén, hogy 
legelőfelosztással a jószágtartás leginkább a nagybirtokosok közt maradhat fent, 
...a legelőbeli illeték részökre a homokkal egy tagban adassék ki. A kisbirtokúakra 
nézve pedig, miután ezek kisebb területű legelőilletéküknél fogva a jószágtartha-
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tás korlátolt körére szorulnak, gazdászati főág  náluk a földművelés lesz... vagy a 
városhoz közelebb eső legelőből lesznek kielégítendők, vagy illetéküknek a lege
lőosztály két első osztályzataibóli kiadása által kárpótoltassanak... A kiskorúakra 
nézve az osztott fö ld  illetékük kiadásában különösen figyelemmel kell lenni arra, 
hogy szántó és kaszáló illetőségük tagosítva kiadass ék. ”14

A szinte hasznavehetetlen homokbuckák ésszerű kihasználásának érdekében 
kimondták: „A kisbirtokúak... homokilletéküket erdőültetésre használandják, kívá
natos dolog e czélból, hogy ezek többen egy nagyobb homokrészt elfoglalhassanak, 
hogy a nagyobb birtokosok közötti szétszóródottságuknál fogva saját érdeküknek 
ne árthassanak, másfelől pedig a nagyobb birtokosok legeltetési kényelmét ne 
zavarhassák.”'5

Nem feledkeztek meg az oly fontos nádilletményekről sem. 1860. augusztus 12- 
én elhatározták a városi, a kisteleki és a fehértói nádasok felosztását is. Egy forint 
redemptiora az első osztályú nádasból 10, a másodosztályúból 12, a harmadik osz
tályúból 15 négyszögöl nagyságú területet állapítottak meg.16

A tagosított földek kiosztása 1860-61 telén kezdődött meg. A fölháborodás álta
lános volt. Panaszosok százai keresték igazukat. Küldöttséget menesztettek a hely
tartótanácshoz, tiltakoztak a tagosítás módja ellen és a szabályok be nem tartása 
miatt. 1861. március 25-én Balajthy Vendel Jászkun-kerületi alkapitány elnöklete 
alatt gazdasági gyűlést tartottak, ahol a tagosítást ellenzők egyenesen a fölosz
tást kimondó határozat megsemmisítését, illetve a fölosztás leállítását követelték. 
Igazságot tenni szinte lehetetlennek látszott. Voltak jogtalan követelések, egyesek 
mások kárára próbáltak előnyhöz jutni, és természetesen jogosak, elsősorban a 
kisebb birtokosok közül. A fölosztást ellenző gazdák folyamodványain az aláírás 
„arra meg nem bízott kéz által történt... A kihallgatás alkalmával a szerényebbek 
közül többen élőszóval kinyilvánították, miszerint a folyamodványt nem ismerik, azt 
alá nem írták, sem senkit a nevük aláírására fe l nem hatalmaztak.”'1

Az elégedetlenség egyik oka az osztályozás megítélése volt. „A volt birtokos 
minden áron a legnagyobb osztályba óhajtja soroztaim régi birtokát, hogy az elfo
gadott tagosítást elvnél fogva minél nagyobb osztókulcsot nyerjen. Az új birtokos 
pedig ellenkezőleg, ugyanazon területre nézve azt kívánta, hogy leclassificáltassék, 
hogy a felállított arány szerint minél nagyobb területet nyerhessen.” Somossy sze
rint az osztályozás hitelességéhez viszont kétség nem férhetett, mivel azt „a lakos
ság minden osztályából kiszemelt oly egyének teljesítették, kiknek jellemük kétségbe 
nem vonható... Ha egy pusztarészen az osztályozás befejeztetett, a szokásos hir
detési mód szerint az illető birtokosoknak tudtul adatott, hogy téves osztályozás 
esetén az illető birtokos reklamálhasson, mely esetben az osztályozó küldöttség a 
kérdésbe tett területet újból megvizsgálta.”'* Ennek ellenére természetesen sokan 
elégedetlenkedtek.

A földtulajdonosok másik csoportja a birtokidom eltorzítása miatt elégedetlen
kedett. A kialakult helyzetet azért nem lehetett másképp megoldani, mert: „A tago-
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sítási alapelv és szabályok szerint minden birtokosnak illetménye a nevén szereplő 
jog  arányában szántó, kaszáló, legelő, homok területből egyformán kiadandó lévén 
-  ezen tagosítási elv megtartása mellett -  a mérnöki munkálat -  a területi sajátság 
és változékonyságnál fogva rendes idomok kialakításában annyira korlátozva volt, 
hogy birtokilletmények elvszerű kiadása, főleg tanyás birtokoknál -  legtöbb esetben 
a helyzeti hátránynál fogva egyedül csak rendetlen idomltás által lett lehetséges.” 
Az új birtokok kialakítását nehezítette még, a területi sajátságon kívül, a tanyai 
gazdaságok sűrűsége, „...ugyanis az illető szabályt, miszerint szükség esetén még 
a tanyai és gazdasági épülettel ellátott birtok is megmozdítható volt -  a birtokosok 
ellenszegülése folytán, de általában a tanyásbirtokok elhagyásából felmerülendő 
kárpótolhatatlan veszteség, az ez által keletkezhető panaszok elintézhetetlenségé- 
nek tudata is kivihetetlenné tette... Az idom szabálytalanság csak úgy lett volna 
kikerülhető, ha az illetők engednek egymás irányában, avagy pedig magukat 
tanyás birtokukkal más helyre tagosíttatóknak nyilatkoztatták volna. Miután azon
ban áldozatot hozni egyik sem akart, az idomtalanság szülte hátrány okául saját 
makacsságuk és önzésük tartható.”'9

A tagosítási alapszabály szerint a kisebb birtokkal rendelkezőknek a városhoz 
közelebbi területeken kellett kiadni birtokaikat. Ezt azonban lehetetlenség volt 
közmegelégedésre megoldani, mivel a halasi birtokosság túlnyomó része kisbirto
kosnak számított.

Néhány példa a reklamációkra:
„ Figura József a tanyája előtti legelőrészt kéri legelőilletményében beszámítatni 

s birtokába adatni.
A kérdéses legelőrész térképileg megvizsgáltatván a helyzet és az alapszabályok 

szerént ezen legelő rész csak Babó Antal nagyobb birtokost illeti, s az néki birto
kába is adatik, egyébiránt a fe lek előtt a barátságos egyezkedés útja folytonosan 
nyitva áll, melyen maguk között bármikor is elintézhetik ”

„Zilah István panaszkodik, hogy az ö régi földje sokkal jobb és szánthatóbb 
volt, mint a jelenlegi, mivel ebben csak vízállás van. Továbbá ő nem akart a belső 
földjéről elmenni, mindamellett őt a fehértói pusztára tették ki.

Minthogy az osztott földje mellett oly legelőilletőséget kapott, amely első osztá
lyú szántóföldnek tekinthető, ennek folytán barátságosan elintéztetett. ”

„Fodor István panaszkodik, hogy rosszabb és kevesebb mennyiségű földet 
kapott az új osztás alkalmával, mint a régi birtoka volt. Panaszkodik továbbá, hogy 
a bodoglári kevesebbnek vétetett fe l területileg, mint a természetben volt.

Minthogy a mostani birtok mennyisége 3795 négyszögöllel kevesebb, noha a 
különbség a mostani földje jóságában található fel, mindamellett is méltányosság 
tekintetéből a legelőjét oly helyen fogja kikapni, minek egy része szántható, és erre a 
működő mérnök úr utasíttatik. A bodoglári földje azonban pontosan vétetett föl. ”20

A kilátástalan helyzetet Mócsy Ferenc, a Jászkun Kerületek főkapitánya 
próbálta megoldani. Az 1861. május 8-án tartott gazdasági gyűlés kimondta:
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„...a kimutatott új birtokát mindenki köteles súlyos büntetés terhe mellett 
elfogadni. Akinek a saját legelője már ki van mérve, a közlegelőt nem használ
hatja, oda csak az a birtokos küldheti jószágait, akinek még nincs kimutatva 
saját legelője. A kijelölt fö ldek  határjeleit bántani tilos, és a birtokosok ezek 
felügyelésére csőszöket fogadhatnak."1' A tagosítással egyetértő Bacsó László 
„népköltő” így írt:

„Nem bitang a földünk többé, s nem rombolja a juhász,
Mert minden földben, s bokorban egy felelős csősz vigyáz."11

Gyenizse Antal más véleményen volt:21

„Halas város, mezőváros 
Jaj de csúffá lettél,
Szép híredtől, szép nevedtől,
Jaj de távol estél!

Fölszántották, fölszaggatták 
Széles határidat,
Széjjelszedték, fölfaldosták,
Minden javaidat.
Nem terülnek már juhaid  
Virágos mezőben,
Nem kolompol gulya, ménes 
Széjjel az erdőben. ”

A tagosítási munkálatok alapján összeállított telekkönyvet 1863. szeptember 
21-én hitelesítették. 1754 birtokos között összesen 111926 hold 1342 négyszögölnyi 
területet mértek ki. A térképészeti munkálatokat 1854-1863 között Halácsy Miklós 
mérnök végezte. A térképen 37 szelvényszámon találhatók a birtoktestek. A föld
könyv és a térképen feltüntetett helyrajzi számok alapján területileg is meghatároz
ható egy-egy tulajdonos birtokának elhelyezkedése.

Például Gőzön Imre utóda, Kálmán, Fehértón található birtoka a következő 
arányban oszlott meg:24

2. táblázat. Gázon Imre utóda (Kálmán) fehértói birtoka, 1863
Térképszám Szántó Kaszáló 1. osztályú Kaszáló 2. osztályú

3565 55670 négyszögöl 776 négyszögöl 1268 négyszögöl

3566 61045 négyszögöl - 2363 négyszögöl

3569 71485 négyszögöl - 494 négyszögöl
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1. ábra. Gőzön Imre utóda, Gőzön Kálmán Fehértón található birtokának megoszlása 
(3565, 3566, 3569. parcellák a tagosítási térképen), 1863
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A tagosítás alapvető célja a közföldek felosztása mellett az volt, hogy az egy- 
egy birtokos tulajdonául újonnan kiosztott földterületek egymáshoz minél köze
lebb legyenek. Ezt az elvet azonban a már említett problémák miatt -  különösen 
a nagyobb birtokkal rendelkezők esetében -  nem tudták magvalósítani. A legtöbb 
birtokos földterületét több, egymáshoz most is távol eső darabban osztották ki. Jól 
mutatja ezt Ábrahám János esete: összes birtoka 74 hold 900 négyszögöl volt. Ez a 
következőképpen oszlott meg.

3. táblázat. Abrahám János birtokai, 186325

Puszta
Terület nagysága négy

szögöl Művelési ág Osztály

Fehértó 18839 szántó 1.

Felsöszállás 1600 szántó 1.

Felsőszállás 12500 szántó 2.

Zsana 859 szántó 2.

Zsana 17471 szántó 2.

Zsana 5674 homok 1.

Zsana 1161 szántó 5.

Zsana 6836 szántó 7.

Debeák 31788 homok 2.

Debeák 23111 homok 3.

A tagosítás tehát 1863-ban befejeződött, de a helytartótanácsnál még több, mint 
száz panasz várt elintézésre. A helytartótanács 1866-ban a már idézett Somossy 
Lajost, mint királyi biztost küldte ki a még vitatott ügyek lezárására. 1866. július 
5-én kelt jelentésében a következőt írta: „A halasi tagosítási műveletet jóváhagy
ható és szentesíthető ténynek ajánlom, s minden mérési ügyben jövendőre egyes 
háborgók által netán megkísérlendő izgatások megakadályozása és fékentartása 
tekintetéből ...Halas város hatósága szigorú fegyelem és rendszabály tartására és 
ennek a körülmények szerinti alkalmazása annyival is inkább utasítandó volna, 
mert a mérési ügynek a mostani stádiumba szorított elfajulása e rend fen nem 
tartásának egyik következménye. Végre azon folyamodóknak, kik a Nagy Méltó
ságú Magyar Királyi Helytartótanács általi kegyes határozattal is kérelmeiktől 
elutasíttatni fogának, tudtul adandó volna, hogy vélt sérelmük orvoslását jövőben 
rendes törvény utján -  a közbirtokosság ellen szorgalmazhatják.”211

A  tagosítás végeredményével szinte mindenki elégedetlen volt. A birtokosok 
nem akarták elhagyni birtokaikat még a karhatalom felszólítására sem. Többen 
börtönbe kerültek. Az elégedetlenkedőknek saját szempontjukból igazuk volt, mivel
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sokan -  elsősorban a kisebb területtel rendelkezők -  használhatatlan homoksiványt 
kaptak, amely önálló gazdaság alapítására nem volt alkalmas. Legtöbben eladták 
azt a jószágtartó gazdáknak, akik legeltetésre használták. A tehetősebb gazdák föl
vásárolták az úgynevezett „szárazredemptusok” redemptiós részét is, mellyel szin
tén legelőterülethez jutottak. A Jászkun Kerületben egyedül Halason ismerték el a 
szárazredemptiót. Szárazredemptusoknak azokat nevezték, akik redemptiós földjü
ket korábban eladták. Az 1842. március 23-án hozott nádori rendelet kimondta, hogy 
„...aki tőke birtokát eladta, eladta vele a közhasználatra hagyottpusztákbanijáru
lékos jogait is.”21 Ennek ellenére Halason 61 szárazredemptus eladta a redemptiós 
részét, 130-an pedig kikapták legelőilletményüket, törvényellenesen.28

A határ felosztása leginkább a pásztorokat sújtotta. „Különösen a «juhászok 
hada» állt ellen az új rendnek. Széliében tovább legeltettek, az új földjeiket elfog
lalni akaró parasztokat földjeikről elkergették, a gazdákra éjjel is rátörtek, közülük 
többet agyonütöttek, vagy megsebesítettek. Erre a gazdák csapatosan mentek mun
kába, s éjszakára szekérsáncok közé húzódtak és kutyáikkal védelmezték magukat. ” 
-  írta Janó Ákos.29

„A barmok, ménesek pásztorserege máról-hónapra kenyere vesztetté lett s a 
nagyobb nyájúak juhászai hasonlóan. A számadók nagyjából átvészelték a változást, 
mert vagyonuk, sok jószáguk volt. Jószágaikat vásárokon jó  pénzért eladogatták s 
földet vásároltak. A többi pásztor azonban siralmas helyzetbe jutott. A kasza-kapa 
tudományt nem tanulta s nem is bírta megszokni. A helyzet oda kanyarodott ki, hogy 
lop ászkodásra, félkézkalmárkodásra adták a fejüket... Szappangyökeret, sikár- 
gyökeret, pirosítógyökeret, galagonyát szedtek. A kemény munkát, ha csak lehetett 
elkerülték.”1" A pásztorokon kívül a földjeiket s a közös legelőn történő állattartás 
lehetőségét elvesztett városi szegénység is rákényszerült a gyűjtögetésre.

A kialakult helyzetet jól mutatja be Gőzön István népköltő a tagosításról írott 
versében:

„Az lön első pontja a tagosodásnak,
Hogy a város körül szegény családoknak 
Mérik ki a jussát, nem a messze pusztán,
Hogy krumplicskát onnan hordhasson a hátán.

Akik pedig legtöbb redemptiót bírnak,
Legmesszebb pusztákra mind kiszorítódnak;
Mégis, mikor aztán a földet osztották,
A közel földeket azok elfoglalták.
A rossz helyett azok mind jó  földet kaptak,
Kisbirtokos gazdák messze szoríttattak.
Sokunk ősi jussál odamérték másnak,
Most ránk illik a szó: Vége Víg Andrásnak...”1'
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A halasi gazdákat ebben a kaotikus állapotban érte az országot sújtó 1863. 
évi aszály. „1862-ről 63-ra forduló tél teljesen száraz maradt, számottevő hó 
nem esett. A hideg téli szelek, a portengerré vált alföldi síkságot felkavarva, 
tél közepén hatalmas torlaszokat, fúvásokat hordtak össze, hó helyett porból... 
A jószágok már a tél folyam án felélték a még megmaradt száraz takarmányt, s 
igyekezett volna mindenki az állatokat minél előbb kiverni a legelőre. Aprilis 
elején ki is verik a jószágokat, abban a reményben, hogy majd csak megindul a 
mező, azonban a lesoványodott erőtlen jószágok csak a porlepte kiaszott fű  gyö
kerén tengődtek,”n

Gyenizse Lajos visszaemlékezésében így írt: „Emlékszem arra, hogy nyáron 
az emberek nem kaszáltak füvet, hanem a tarlón kapával dolgoztak, parajt meg 
ballangót vágtak fe l földszint, megszáradás után összegereblyézték, fölpetren- 
cézték, behordták és összeboglyázták télire takarmánynak. A jószágok egy részét 
a Duna mellékére adták oda a gazdák telelőre feliből, de azok se jártak jobban, 
mint akik itthon teleltették ki a jószágokat, mert azt a sásos takarmányt nem ette 
az idevaló jószág... A nyáron betakarított paraj meg ballangóból polyva kazal 
form ára összerakott takarmányért oda adtak 1 marhát is: olyan hosszúságúért, 
amilyen hosszú 1 drb marha volt, s ha magasabb volt a marhánál, akkor nem 
az orra hegyétől a fa rka  bojtjáig, hanem a fara  búbjától a szegy búbig volt a 
garádboli hossz mérés az 1-drb marháért adva... Emlékszem a Luca szelére is, a 
mely Ez év Deczemberi Luca napján volt. Bizony ez az akkori kóter szerű tanyai 
épületeket ugyan csak fe l  borzolta, azok tetőzetét, a gyönge alapon állókat ledön
tötte, ép tetőzet a síkon nem maradt. A felborzolt tetőket úgy telehordta a szél 
homokkal, hogy le kellett tisztítani róla. A ki ezt a munkát halogatta, annak az 
épületét a nehéz homok le s össze rogyasztotta. ”33

4. táblázat. A tagosítás során kialakult birtokviszonyok, 186334
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A birtokviszonyok megítélésénél figyelembe kell venni a talajminöséget. 
A gyenge homokterületeken rendkívül nehéz volt a megélhetés. Egy többgyermekes 
családnak, ha rendelkezett valamilyen igaerővel, legalább 15-20 hold föld kellett 
ahhoz, hogy megéljen a saját birtokán. Halason a birtokosok közel fele 20 holdnál 
kevesebb földdel rendelkezett. Ez a birtokstruktúra majd egy évszázadon keresztül 
rányomta bélyegét a halasi gazdálkodásra.

A hatalmas kiterjedésű pusztán 1863-ban 250 gazdaság rendelkezett 100 holdnál 
nagyobb területtel.
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5. táblázat. 100 holdnál nagyobb birtokok, IH63
Név Terület (kát. hold)

Babó Antal 210

Babó Ferencné 153

Babó István 136

Babó János és László 279

Babó János és Vanyek József 230

Babó József 243

Babó Mihály 290

Babó Mihály ifj. 168

Bábud István 176

Bábud Sándor 142

Bacsó Jánosné (öreg) 141

Baki József 637

Baki Károly 303

Balázs István 172

Balogh János 101

Bangó Péter 190

Bánóczky András 225

Benedek István 189

Benedek Istvánná 177

Benedek Lajosné 109

Berki Ferenc 172

Berki János 368

Berki Péter 106

Berki Sándor 295

Berki Sándor Árvái 125

Besnyei Amália 488

Besnyei Károly 747

Bibó Károly 177

Bikádi István 350

Bikádi János (örök) 279

Bikádi János ifj. 262

Bikádi Sándor 353
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Bíró Áron 231

Bíró nagy Sándorné 179

Borbély Sándorné 138

Borbényi Mihály 226

Borsos Imre 183

Borsos Sándor 146

Böröczi István 114

Buda Péter id. és Gyenizse Gergely 217

Búza Imra Sándor és István 422

Búza István 171

Búzs Sándor 206

Csapi Mihály 143

Csapó István 150

Csatári István 146

Csikós István (örök) 165

Csonka b. István 145

Csonka b. Mihály 241

Csonka István 117

Darányi Ferencné fiai 232

Darányi Gergely 142

Darányi István 131

Deák Péter 730

Dobosi Ferenc 167

Dömötör Lajos 224

Egyed izs. János 206

Egyed izs. Józsefné 211

Egyed izs. Sándor és fia 105

Endrész Sándor és Jakab János öreg 240

Farkas Mihály öreg és Farkas István 307

Farkas Sándor 150

Ferenc Mihály ifj. 198

Ferenc Péter 163

Figura István öreg 230

Figura István ifj. 112
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Figura László 127

Fodor Sándorné özvegy 192

Fridrich Alajos 977

Füle János és anyja Füle Jánosné 133

Fülöp András és János 189

Fűzik Pál 498

Gál András 142

Gál István 679

Gál István ifj. 145

Gál Mihály 127

Gáspár k. Mihály és fia Gáspár k. Imre 219

Gazdag Márton 226

Gőzön Imre utóda Kálmán 686

Gőzön Krisztina Zseni Józsefné 722

Gyárfás István és Gyárfás Pálné 390

Gyenizse Gergely árvái 111

Gyenizse Gergely és Gyenizse Péter 163

Gyenizse István árvái 121

Gyenizse János (örök) és ifj. Gyenizse János és Sándor 303

Gyenizse János árvái 291

Gyenizse Sándor 113

Gyenizse Sándor és Gyenizse István 337

Gyevi Mihály 143

Gyulai András és Andrásné 111

Halász d. Ferenc 187

Halász d. György 103

Halász d. István 132

Halász d. János 114

Halász d. József 196

Halász István 115

Hamar Andrásné és Besnyei Teréz 240

Harnóczy Mihály 138

Hegyes M. Mihály 106

Hirhager Mihály örök. 163
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Hodosy Sándornc 139

Jakab Gergely ifj. 112

Józsa Gábor 160

Józsa Gergelyné 167

Józsa István 146

Józsa Mihályné örök 190

Kum hal Júlia és Halácsi Kálmánné 271

Kazai t. János 114

Kecskés Imre 120

Kecskés József 133

Keresztúri Gergely 134

Keresztúri István 138

Keresztúri István 167

K eresztúri Mihály 108

K irály gy. Ferenc 208

K irály gy. János 155

K irály gy. Mihály 224

K irály gy. Pál 189

Kis Sándor neje jussa 143

Kolozsvári István 3008

Kolozsvári József ifj. és László neje 136

Komáromi János 123

Kovács András 144

Kovács g. András 171

Kovács István id. és fia Kovács Imre 109

Kovács Mihály 264

Kovács m. József 108

Kovács pékár István 241

Kovács Sándor 105

Kovács V. Imréné és Kovács v. Mihály 131

Köházi Andrásné 175

K ram m er József 108

Kun István 200

K un János 109
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Kun t. József 101

Kurka Ferenc és Kotolár örökösei 321

László Ferenc és Pál 201

Mákos József ifj. 200

Matkó István 444

Mészel István 227

Modok András és Antal 388

Modok Gergely örök 176

Modok Sándor 490

Modok Sándor és Modok György 182

Molnár Imre 243

Molnár Mihályné 145

Mucsi Mihály örök és Mucsi Ferencné 197

Musa Sándor 218

Nagy ez. Mihály öreg 251

Nagy f. Elek és Nagy f. János 108

Nagy f. Jánosné, Nagy f. Józsefné, Nagy István 207

Nagy Ferenc 408

Nagy k. József 187

Nagy András örök 154

Nagy 1. jános 489

Nagy Pál Ferenc 154

Németh Sándorné 358

Nyali sz. Jánosné és Nyali sz. Mihály ifj. 134

Ónodi János 207

Orbán Gergelyné örök 155

Orbán Sándor 112

Orsai Vilmos 493

Pap Antal 249

Pap Mihály 290

Pap Mihály ifj. 188

Pap Sándor és Pap Richárd 326

Paur semolz János 210

Pázsit Antal 208
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Pázsit István 272

Pázsit József 255

Pázsit Sándor 355

Péter Antal és neje Dömötör Laura 455

Péter Anna, Szabó Károlyné 346

Péter Imre 919

Péter József 296

Péter Julianna (Tóth Lajosné) 259

Péter Károly 106

Péter Lajos 683

Péter Lászlóné 150

Péter Miklós 305

Péter Pál 251

Péter Zsigmond 816

Péter Zsófia 194

Pusztai István 424

Rajkó Istvánná 111

Rébék Sándor és István 127

Révész György 255

Rokolya József 148

Sándor Mihályné és Sándor Mihály örök 139

Sebestyén Ferenc 184

Sebestyén Gáborné 639

Simon István 106

Simon Jánosné 123

Suba József 300

Szabadi Mihály 118

Szabó Pál és Szabó Pálné ifj. 205

Szalai János 253

Szalai Jánosné 270

Szecsődi Jánosné 168

Szekér István 228

Szekér József 280

Szekér Sándor ifj. 198
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Szentpéteri András 314

Szentpéteri Gergelyné és Szentpéteri Imre 409

Szentpéteri Imre és Szentpéteri Antal 372

Szentpéteri István 266

Szentpéteri József 140

Szilády László tiszteletes 377

Szőke zs. András 225

Szuper József 221

Szűri István 265

Szűri János és István 131

Tari Gerzson 802

Tari Mihályné 216

Tegzes Imre 158

Tegzes Lajosné 108

Tegzes Sámuel árvái 305

Thorma Gyula 214

Thorma Imre id. 639

Thorma Imre ifj. 524

Thorma Sándor 104

Tohán István 104

Tóth b. József 112

Tóth b. Mihály 178

Tóth birk. Mihály és Imre 647

Tóth f. János 113

Tóth János 245

Tóth Lajos ifj. 144

Török Elek és Török Ferencné 129

Tumó István 126

Tumó János 162

Turóczi Istvánná 832

Vájná Mihály öreg 688

Ván Gergely 171

Ván János és József 267

Varga András 154
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Varga n. István 346

Vári testvérek 350

Vas András 185

Vas József öreg 240

Vas m olnár István 107

Végh István 112

Vida juhász Imre 304

Vida juhász József 276

Vörös tepszi Imre 193

Zseni Antal 125

Zseni István 1258

Zseni József 682

Zseni László 143

Zseni Sándor 405

Református Egyház 207

Református lelkész 266

Katolikus lelkész és egyház 141

Forrás: BKM L Kh. V. 273. d. 122.

Eszerint a birtokosok 14%-a rendelkezett az összterület 58%-ával. A későbbi
ekben a kisebb birtokok felvásárlása miatt ez az aránytalanság tovább erősödött. 
A kisbirtokosok földet béreltek, részesmunkát vállaltak, vagy a még szegényebbekkel 
együtt napszámra jártak, éves cselédnek szegődtek. A szerencsésebbek, mint kertész, 
húzhatták meg magukat valamelyik nagyobb gazda tanyáján.16

Amint láttuk, a kiosztott földek túlnyomó része homokos talajú legelő volt. Miután 
úgy-ahogy belenyugodott a birtokosság a változtathatatlanba, hozzálátott a szántónak 
alkalmas területek föltöréséhez, elegyengetéséhez. Ez a munkafolyamat a 19. század 
utolsó harmadától a Duna-Tisza közi homokhátság területén szinte napjainkig tart. 
Az 1870-es években kialakult gabonakonjunktúra hatására az állattenyésztés háttér
be szorult, mindenki törekedett a birtokán minél nagyobb szántóterületet kialakítani. 
A gyepes területet először csak kb. kétujjnyi mélyen szántották föl, hogy az eke teljesen 
lefektesse a gyephantot. Ezt néhány nap múlva lehengerelték, majd ismét fölszántották, 
most már keresztbe, mintegy négyujjnyi mélyen. Miután a szántás kiszáradt, rövidfogú 
-  magtakaró -  boronával addig törették, míg a hantok el nem aprózódtak. Ezután a 
fogas hátuljával tovább törették, simították a szántást. Ezt a munkát a legtöbb helyen 
tüsökboronával végezték. Ha a munkát az őszi vetés idejéig elvégezték, a „pihent földet” 
búzával vették be. Ha tavasszal végeztek, akkor kölest vetettek a frissen feltört földbe.
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1. Szántás négy ökörrel, 1930-as évek. Lakatos Vince felvétele

A homokbuckás talaj elegyengetése rendkívül sok és nehéz munkát igényelt. 
A homokdomb elegyengetésének legegyszerűbb módja volt az, amikor felszántották a 
buckát, így a szél évről évre koptatta a hegyet. Bizonyára Halason is ismerték a szom
szédos Szánkon alkalmazott módszert, melyet a talajerő megóvására alakítottak ki. 
A buckába árkokat ástak, a homokot elhordták, az árkok közötti falakat ledöntötték, 
és a talajt elegyengették. így maradt valamennyi humusz az elegyengetett részen is.37

A szegedi határban a járásföldeket, négy lóval vagy négy ökörrel szántották fel. 
Akinek nem volt fogata, az legtöbbször ledolgozta a végzett munkát.38

Halason az igaerővel nem rendelkező kisbirtokosok a homokot talicskával tolták 
a laposabb területekre. A talicskakerék útját deszkákkal rakták ki, hogy a kerék 
ne süllyedjen a homokba. A szegényparasztok ezen emberfeletti munkájáról írta 
Gőzön István: Végbúcsú c. versében:39

„ Sokszor látta a holdvilág,
Hogy ment a sivány hegy tovább. ”

A homokos, távoli pusztát a helyi birtokosság nem sokra értékelte. A sivány homok
területeket olcsón eladogatták. „A messzi pusztarészeken kapott birtokok nagy része 
a tagosítás után hamarosan a juhászok kezére került: előfordult, hogy 40 holdat is 
kaptak egy-egy birkáért,”40 Ezt használták ki az 1879-es szegedi árvíz után a halasi 
homokpuszták keleti, délkeleti részére kitelepülő, Szeged-alsótanyai családok is.41
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2. Hegyhúzó, 1930-as évek. Lakatos Vince felvétele. Szakái Aurél 1994. 126. kép alapján

3. Szalmázás, 1958. Janó Ákos felvétele. TJM F3426
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4. Tárcsás henger, 1958. Janó Ákos felvétele. TJM F3431

5. Gyűrűs henger, 1956. Janó Ákos felvétele. TJM F2042
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A homoki gazdálkodásban gyakorlatot szerzett új honfoglalók, újult erővel fogtak neki 
a homok megszelídítésének. A hegyhúzó használatának elterjesztésével, megköny- 
nyítették a homok kubikolását. A hegyhúzót bognárok készítették, kovácsok közre
működésével.42 A hegyhúzó használatát azonban csak a vonójószággal rendelkezők 
engedhették meg maguknak. A homokhordás másik egyszerű eszköze volt, amikor a 
lőcsöskocsi lőcseit, az oldalait és a saroglyákat levették. A lőcsöket négy rakoncával 
helyettesítették és azokhoz oldaldeszkákat támasztottak. A lerakodásnál az alcserényen 
lévő deszkákat fölforgatták, és a homok lehullott. A homokhordás másik igaerőt kívánó 
eszköze volt a bakity, mely kétkerekű, egy lóval vontatható, billenthető ládájú eszköz 
volt. Ezek az eszközök a szegedi betelepülők nyomán kerültek a halasi határba.43

A buckák elegyengetése után a homokföldek széltől való megvédése, megkötése volt 
a legfőbb feladat. A frissen fölszántott földet leszalmázták, majd birkákkal megjáratták. 
Módosabb gazdák fogashengert használtak. Lovakkal húzatták. Vastag fahengerbe 10- 
15 cm-re egymástól fafogakat erősítettek. A fogak a szalmát belenyomták a homokba, a 
szántás úgy nézett ki, mintha birkákkal járatták volna meg. Ezért is nevezték birkanyomas 
hengernek. Hasonló feladatra készült a gyűrűshenger is. A fatengelyre erősített fémgyű
rűk még a fogashengemél is hatékonyabban vágták bele a szalmát a szántásba.44

Gabonatermesztés

„Próbálja a paraszt a homokot, a homok mög a parasztot. ”
A homok termőre fogása trágyázás nélkül lehetetlen volt. A tüzelő hiánya miatt 

azonban a trágyából készített tőzeget égették el. Erről Galgóczy Károly a következőket 
írta: „A trágya nap mint nap drágul -  rendes divatba nem jöhet, mert felette kevés van, 
és a tőzeg készítés, s a szalmának tűzi szerüli felhasználása, és a trágyával való rossz 
bánás ezt a csekély trágya termést is kevesbíti. A nagyobb gazdák is vett trágyával az 
ugart trágyázzák; a kisebbek burgonya, kender, és káposzta alá trágyázgatnak. ”45 

A gabonatermelés föllendülésével a föld ára egyre emelkedett. „Néhány év óta 
a gabonának nagy ára lévén, a fö ld  haszonbért nagyban emelte... A fö ld  becse 
naponként növekszik, egy hold földnek az ára mineműség szerint 100-120-160 
pengő forint. Béres emberek, juhászok minden módon igyekeznek földet venni, a 
napszámos a nagy napszám mellett is alig bír élni, nem lévén folytonos keresete, 
családja és a heverő napok elnyelik a nyári keresetét. ”46

A gyenge minőségű homokba elsősorban rozsot vetettek. A gabonatermesztésről 
Galgóczy Károly a következőket írta: „Az itteni földek homokos minőségükhöz képest 
leginkább rozsot, kukoriczát termenek, mit a szomszéd községbeliek helyből elhordanak. 
Tiszta búzát, árpát, zabot a szomszéd bácskaság adja, s hordja a község piacára. ”41 

Az 1880-as évek végéig a gabonatermesztés és a szemnyerés szinte teljes mér
tékben kézi erővel történt. A vetőmagot zsákból vetették. A vetőzsák alsó, madzag 
felöli sarkába egy krumplit kötöttek, a madzag másik végét a zsák ellenkező sarká
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hoz kötötték. A zsákot szájával előre nyakba akasztották, attól függően, hogy a vető 
milyen kezes volt, jobb-, vagy baloldalra. A vetőmagot pontosan kellett elszórni, 
nehogy túl sűrű, vagy híjas legyen. A kölest volt a legnehezebb vetni, mivel az apró 
magvak a szétszórás után a homokban már nem látszottak. A halasi gazdák fele
kezeti hovatartozásra való tekintet nélkül, pénteken és a Holdújulás -  az „újság”-  
három első napján nem kezdték el a vetést. Vetés után a területet tüsökboronával 
elboronálták, majd a már említett módon leszalmázták és elhengerelték.4S

Ha az időjárás és a talaj megfelelő volt, különösen a rozs, a tél beálltára meg
erősödött. Hogy a vetés ki ne sárguljon, a hó alatt be ne fulladjon, birkákkal, disz
nókkal legeltették. Barna homokon vagy szikesebb területen lévő vetést tavasszal, 
hóolvadás után aprófogú boronával, vagy tüsökboronával elboronálták, hogy a 
talaj levegőzzön, az esetleges göröngyök elsimuljanak. Búzát az 1870-es évektől 
termesztették a kötöttebb földeken. Mivel a csávázási nem ismerték, az üszög több 
évben is kárt tett a termésben. Gyenizse Lajos így emlékezett: „Ez az 1874. év 
takarmánytermő volt, gabona is volt kielégítően, de a szár s kalász rozsda ismét 
kárt tett a búza és a rozs szemében, sok mag csira képtelen is lett. A csiraképes 
maghoz úgy lehetett hozzájutni, hogy a legdombját külön, a völgyes részét is külön 
aratták és ezeket külön-külön rakva és külön-külön nyomtatva el. ”49

Az aratást viaszérésben kezdték, amikor a szem már roppant, de még nem volt 
túlérve. Az árpát, zabot, kölest rendre vágták, majd villával összegyűjtve boglyába

6. Tüsökborona, 1956. Janó Ákos felvétele. TJM F2091
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7. Henger, 1958. Janó Ákos felvétele. TJM F2932

rakták. A rozsot és a búzát rávágták. Az arató után a marokszedő -  legtöbbször lány 
vagy asszony -  kévékbe szedte a levágott gabonát. A kévék bekötéséhez szükséges 
köteleket kora hajnalban felnyűtt rozsszalmából készítették. A kötés a legtöbbször a 
kaszás feladata volt. A bekötött kévéket a nap végén, illetve az időjárástól függően, 
balhéba hordták össze, majd csomóba rakták. Egy csomóba 18 kéve került. Aratás 
után a tarlót felgereblyézték, a kaparék kévéket is bekötötték és a csomók mellé rak
ták. Az ügyesebb gazdák hordás után a tarlót leugarolták, csak ezután hordták be 
a gabonát és rakták asztagba. A kötetlenül összerakott gabonát nagyobb boglyákba 
tették, vagy a tarlóról behordva rögtön elnyomtatták.

A nyomtatáshoz a szérűt lehetőleg a tanya közelében, keményebb talajon válasz
tották meg. A szérűt először jól föllocsolták, miután a víz fölszívódott, lovakkal 
óvatosan megjáratták a területet. Ezután furkókkal keményítették le a talajt. Furkó- 
zás közben a földet többször lesöpörték. A szérű mellé pár petrence szalmát raktak, 
eső esetén ezzel takarták le. Amennyiben a homokos helyen lévő szérűt több éven 
keresztül használták, azt kiagyagolták. Ezt öregszérünek nevezték. Előfordult, hogy 
egy szérűt több gazda is használt. Ok nyomtatáskor összefogtak. Akinek több lova 
volt, bérnyomtatást is vállalt. Sokan eljártak nyomtatni a közeli kisszállási, mélykúti 
uradalmakba, vagy a nagyobb gazdákhoz.50 A zsúpnak való szalmát kézi cséppel 
verték ki. Ezt csikónak nevezték. A csikó használata szinte a második világhábo
rúig fennmaradt.
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8. Kévék keresztbe hordása, csomózás, 1958. Janó Ákos felvétele. TJM F2948

9. Tarló gereblyézése, 1930-as évek Lakatos Vince felvétele
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A gabona terméseredménye az időjárástól függően évente változott. 1879-ben 
„...felette nagy kárt okozott tavasszal a belvizek rendkívüli felszaporodása... s 
alig, hogy ettől felszabadult határunk, az aratást megelőzőleg, nagyfokú melegség 
következett, mely a víztől menten maradt kalászos növényzet magját elszorította, 
elapasztotta, a mi csekély termés lett, az is úgyszólva ocsú volt.

őszi búza 1600 négyszögöles holdban adott 300 kg
rozs 200 kg
árpa 200 kg
zab 300 kg
köles 400 kg”"

Halas határában az első cséplőgépek az 1870-es évek végén jelentek meg. 
Az 1879. év gazdászati viszonyáról szóló polgármesteri jelentésben olvasható, hogy 
„...a létező négy cséplőgép újabban eggyel szaporodott. ”5;

Gyenizse Lajos visszaemlékezése szerint: ,,1880-ik évben olyan bő fizető termés 
volt Búza és árpában, hogy azóta sem volt olyan. ...akkor termett a Búza s árpa 
szoltírozva 10 mmázsát kát. holdanként. Ez évben csépeltünk gőzcséplő géppel először 
10% vámért. De csak az őszi gabonát, a tavaszit lóval nyomtattuk el. ”53 Az 1882. évről 
a következőt írta: „Az 1882-ik évjó termő év lett, mindenből voltjó hozam, mert a talaj-

10. Cséplés gőzgéppel. Rekettye puszta, 1936. Baki István gyűjteményéből
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víz felduzzadás megszűnt, és a víz vette völgyek bevethetőkké lettek. Ez évben az őszi 
kalászosokat gőzcséplő géppel csépeltük el 8%-os gép részt adva, meg a munkásokat 
napszámmal fizetve, hozzá meg kosztot is adva. Ez sok volt cséplési kiadásnak. ” 4

A gazdaság fejlődésére jó hatással volt az 1882-ben átadott vasút. Az áruszállítás 
könnyebbségével növekedett a termelési kedv. A vasút gazdasági hatásáról ismét 
Gyenizse Lajos véleményét idézzük: „Ez időben épült ki a Pest-zimonyi vasút, 
amint ez kiépült, az után több lett a cséplő gép, a cséplő rész is lejjebb száll 6%- 
ra. A Fúró Lajos és Hofmeister testvérek gépei ennyiért csépeltek. Amint a Bibó 
Dénes ur Tájói gazdasága cséplő gépje is vállalkozott rész cséplésre, mindjárt 5, 
később 4%>-ért is elcsépelték a környéki gabonát. Az 1885-iki B.pesti világ kiállítás 
után Kis István géplakatos meg Matkó Ferenc gazda közössen vettek 1 drb hatos 
m.állami garnitúrát, ez oszt lekonkurencziánozta a cséplő részt 3%-ra, a munkás 
rész is leesett ennyire. ”55

Az 1895-ös gazdasági összeírás szerint 18 halasi gazdának volt valamilyen csép
lőszerkezete.

6. táblázat. Cséplőszerkezetek Halason, 189556
Név Lokomobil Járgány Cséplőszekrény

Babó László 1

Csonka Ferenc 1 1

Farkas P. Imre 1 2

Gyenizse Istvánné 1

Herpai Mihály 1 1

Halász D. Ferenc 1

Hofmeister testvérek 1 4 1

Kiss Sándor 1

Matkó Ferenc 1 1

Mészöly István 1

Radóczi Pál 1 1 1

Id. Sándor Mihály 1

Szalai László 1 1

Id. Tóth János 1 1

Vájná János és társa 1

Vájná Sándor I

Id. Zilah István 1

Zseny István 1
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A gazdaságok alig több mint egy negyede rendelkezett az alapvető gazdasági 
eszközökkel, ekével és szekérrel. Az eszközellátottság színvonalát a következő 
adatok mutatják.

7. táblázat. Gazdasági eszközök Halason, 1897
Vetőgép 85

Rosta 192

Eke 712

Trieur 15

Szecskavágó 110

Borona 311

Henger 69

Igás szekér 722

Gyenizse Lajos visszaemlékezése szerint, saját gazdaságukban a következő gépe
ket vásárolták: „ Szelelő rostát 1878. évben vett édösapám, még pedig kattyogósat, 32 
forintért Liposnyák Antal szabadkai rosta csinálótói, ez olyan hangosan kattyogott 
éjjeli rostáláskor, hogy a szomszédbeli nyomtatókat is fölébresztette. A Fenyvesi 
bognár által csinált fakerekes répa vágót meg 1886-ban vettük 15 frt-ért, vető gépet 
pedig 1891-ik évben. Fekvő mázsa is 86 év táján vevődött. ”58

A gazdaságok száma 1895-ben 2513 volt. Míg azonban 1863-ban a 100 holdon 
felüli birtokosok kezén az összes földterület 58%-a volt, addig ez az arány 1895-re 
70%-ra emelkedett. A 100 holdon felüli birtokosok száma azonban csak tíz fővel 
gyarapodott. A 113 704 kát. hold határból 80132 holddal rendelkeztek. A szántóföld 
aránya 35% volt, amely jóval elmarad a megyei aránytól, (52%) nem is szólva a 
hasonló adottságokkal rendelkező Kiskunfélegyházáról, ahol a szántó aránya ekkor 
már 70% volt.''

Az erősebb gazdaságok tehát fölvásárolták az eladó birtokokat. A szegényebb 
gazdáknak csak a Halastól távol eső pusztákra történő kiköltözés jelentett némi 
esélyt a megélhetéshez. A kiköltözés üteméről a 8. táblázat adatai tanúskodnak.

8. táblázat. Halasi puszták birtokszáma, 1877-1910 m
1877 1890 1900 1910

Zsana - 583 978 811

Balota 315 931 1240 1483

Fehértó 201 514 576 799

Pirtó 70 323 379 700

Felső- és Alsó Szállás 261 867 1378 1417
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1895-ben a 100 holdon fölüli 260 halasi gazda a következő birtokállománnyal 
rendelkezett:

9. táblázat. 100 holdon felüli birtokok, 189561

Név Összes
ter.k.h. Szántó Kert Rét Szőlő Legelő Erdő

Ifj. Antal János 196 54 4 46 2 85 5

Babity Adám 200 140 2 58

Babity Márton 100 30 8 62

Babó Benő 968 179 43 4 740

Babó Ferenc 149 32 2 115

Babó Imre 170 62 1 5 1 100

Id. Babó Imre 143 30 12 100

Babó János 380 80 25 275

Babó János (h.-sz. 770.) 296 180 30 4 80

Babó József (h.-sz. 1517.) 197 56 1 9 1 130

Babó László 562 145 150 127 80

Ifj. Babó Sándor 468 159 1 20 4 284

Bábud Imre 312 40 20 2 250

Bacsó Béni 119 44 1 14 2 10 48

Baki Ferenc 105 68 37

Baki Imre 126 50 15 1 60

Baki István 456 80 61 2 313

Baksay György 686 147 2 16 123 382

Id. Balázs Imre 130 79 2 31 4 13 1

Balázs József 232 45 4 57 2 11 90

Balog Mihály és társa 360 130 1 69 2 40 114

Banga Mihály 172 32 1 12 2 125

Banga Pál 265 140 2 103 20

Bangó Benjamin 162 30 15 2 60 50

Bangó János 110 20 1 10 50 29

Bangó József 256 120 2 1 133

Ifj. Bangó József 118 53 6 57 1

Bánoczki Imre 160 40 40 1 79

Bánoczki József 512 183 35 2 173 107
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Bánoczki Mihály 208 93 1 1 113

Özv. Baracskai Mihályné 231 77 1 15 2 116 16

Barina K. György 113 60 2 30 1

B arka Mihály 130 81 49

Ifj. Barta István 130 60 2 17 2 49

Beck Miksa (1292. Házszám) 432 147 10 105 170

Beck Miksa (315. Házszám) 700 200 1 50 447

Begyes János 450 51 2 60 337

Berki Sándor 128 55 10 2 1 60

Bibó György 125 90 13 20 2

Bíró Mihály 185 37 35 2 70 41

Id. Borbás István 512 90 1 90 5 300 22

Borbényi Lajos 158 77 1 47 26

Brecska Béni 217 21 1 10 165

Brecska Sándor 577 170 1 50 350

Id. Buda Sándor 248 75 1 20 1 141

Budai Ferenc 105 30 1 4 70

Bús József 115 22 5 1 87

Csapi Lajos 120 40 10 40 30

Csapó Béni 230 60 1 2 167

Csepregi István 145 7 1 2 25 110

Csikós János 255 101 4 100 50

Id. Csikós Sándor 435 100 1 90 3 235

Csonka B. Ferenc 660 200 2 110 3 320 25

Ifj. Csonka B. Ferenc 200 65 63 3 65 4

Csonka B. Imre 131 45 4 1 81

Csonka (Babanyecz) István 103 50 1 5 25 1

Csonka B. Lajos 111 35 1 3 3 71

Csonka Mihály 101 50 1 20 1 20 9

Csonka V. László 150 30 10 110

Darányi Antal 270 100 35 4 130

Darányi Gábor 190 89 17 1 83

Darányi Imre 131 30 2 1 98

Özv. Darányi Imréné és társai 258 90 1 8 2 157
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Darányi István 432 150 2 40 240

Darányi József 290 72 1 16 2 195

Darányi Mihály 203 42 1 8 152

Darányi Sándor 133 16 2 115

Dobó Menyhért dr. 118 40 3 5 5 62 3

Egyed I. István 122 38 1 3 1 79

Farkas Dezső 210 100 4 30 2 74

Id. Farkas Imre 755 160 1 60 525 2

Ifj. Farkas Imre 220 60 4 20 2 128 6

Farkas Orbán 196 60 1 3 4 128

Farkas P. Imre 117 56 1 4 1 55

Fehér András 154 50 1 10 1 89

Fero D. Imre 190 50 1 3 133 3

Figura Antal 136 78 4 3 51

Figura Imre 260 70 1 3 86 100

Figura Lajos 170 30 40 50

Ifj. Figura Lajos 220 85 24 2 109 1

Fráter Gyula dr. 118 3 29 86

Fülöp Lukács 235 60 1 19 5 150

Gaál István 108 47 13 47 1

Gaál Pál 117 60 57

Gál János 242 20 2 220

Gáspár Cz. Antal 199 114 16 3 66

Ifj. Gáspár Imre 479 119 20 332

Gazdag László 345 115 20 200 10

Gyenizse István 266 75 40 2 145

Gyenizse Istvánné 148 25 1 1 81 40

Gyenizse János 106 31 1 12 62

Gyenizse József 855 130 1 60 364 300

Gyenizse Lajos 235 68 1 35 2 101 16

Gyenizse Sándor (421. házsz.) 165 80 1 25 1 48 5

Gyenizse Sándor (1044. házsz.) 142 45 1 10 1 85

Gyevi Mihály és társa 340 81 1 38 11 185 20

Gyulai Imre 364 87 51 1 190

163



H alász D. Ferenc 1500 410 1 110 8 967 4

H alász József 486 270 3 44 4 100 30

Halász Miklós 132 113 8 1

Harnóczi L. István 233 90 1 70 2 70

Ifj. Harnóczy Mihály 109 50 1 6 2 46

Hegyes Ferenc 101 40 13 8

Herceg Antal 275 55 1 25 94 100

H erpai Mihály 165 115 25 1 24

Hofmeister testvérek 4104 875 6 802 22 1554 515

Horváth György 271 30 2 18 1 94 100

Ilcsik János 140 45 45 49

Jakab Gergely 138 45 3 90

Kardos Ferenc 134 15 92 27

Kardos Imre 176 84 1 15 1 75

K atona Antal 780 300 6 70 3 200 201

K ellner Benő 171 120 45 3

K ellner József 162 108 2 52

K ellner Ignác 118 91 21 1 5

Ifj. Keresztes Lajos 120 82 13 25

Id. Király Gy. Ferenc 352 118 1 43 1 189

Ifj. Király Gy. Ferenc 217 89 25 3 85 15

K irály Gy. Károly 250 82 2 6 160

K irály Gyenge Mihály 225 68 26 131

Kiss Ambrus 234 104 2 20 108

Kiss István 700 260 3 90 1 346

Kiss István 1955 450 5 200 6 500 764

Kiss Sándor és társa 250 51 1 20 167 5

Kiss Sándor 1918 180 1 80 11 385 1201

Kocsi Sándor 753 90 30 629 4

Kocsis Mihály 362 121 40 1 160

Kohn Pál 445 81 I 40 314 10

Komlós Benjamin 811 100 1 60 650

Komlós Imre 240 70 4 40 126

Komlós József 290 7 1 3 269 10
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111. Komlós Sándor 110 45 3 1 61

Kovács В. Antal 113 60 12 4 37

Kovács Benjamin 139 58 4 1 76

Kovács Benő 171 81 80 6

Özv. Kovács Istvánné 357 160 81 2 113

K. Orbán István 258 75 5 1 167 10

Id. Krammer Ferenc 750 170 107 470 3

ifj. Krammer Mihály 113 36 4 1 72

Lakos Sándor 109 29 15 70

László Benjamin 133 30 1 2 100

László Benjamin 140 26 4 110

László István 133 59 2 27

László K. Antal 183 50 1 16 1 8 107

László K. Sándor 101 20 1 80

László Pál 163 34 2 12 114

Makos Cz. József 883 200 2 100 2 564 15

Márk Márton 118 68 49 1

Mártha István 109 35 16 2 55

Matkó Ferenc 164 60 1 100 2

Mészöly István 776 614 17 76 2 62

Modok András 181 56 1 2 100 22

Modok Benő 286 90 1 40 3 50 100

Modok Imre 245 40 4 1 200

Molnár Gábor 398 110 1 10 2 275

Özv. dr. Molnár Istvánné 168 39 33 62 1

Molnár K. József 360 235 2 15 3 105

Molnár K. László 168 60 18 89

Monda Lajos 222 75 2 25 120

Monda Antal 139 100 2 33 4

Nagy-Apáti István 110 60 1 10 39

Nagy Bíró István 185 78 15 87 10

Nagy Ferenc 105 45 5 1 48

Nagy -Czirok Ferenc 116 55 10 1 50

Ifj. Nagy-Faragó Gergely 229 29 200
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Nagy-Kálozi János 450 174 4 40 2 230

Nagy-Kálozi József 431 60 50 1 320

Nagy-Kálozi Sándor 445 114 30 4 277 20

Ifj. Nagy-Kolozsvári Imre 201 91 30 80

Nagy Pál Pál 435 130 40 245 10

Nagy Pál Ferenc 201 75 13 1 109

Nagy Pál Imre 241 65 25 146

Nagy Pál Sándor 582 173 1 102 6 297 3

Nagy Sz. András 766 150 150 4 460

Nemes Sándor 243 3 240

Németh János 130 30 6 90 4

Oláh Mihály 107 19 3 1 79 5

Ónodi István 500 200 1 100 1 194

Ónodi János 500 200 1 100 1 194

Ónodi János és társa 1023 334 3 123 358 178

Opóczki Sándor 181 90 30 1 60

Orbán Antal 140 30 1 8 101

Orbán D. Sándor 126 60 1 1 64

Orbán Ferenc 214 107 67 39 1

Orbán Mihály 103 38 5 1 49

Pap Antal 128 50 1 1 74

Pataki István 277 100 1 20 156

Pázsit Antal 255 90 3 40 120 2

Özv. Pázsit Antalné 293 90 80 2 120

Pázsit István 107 57 46 3

Péter Károly 450 51 27 1 369

Özv. Péter Pálné 104 31 5 66

Péter Sándor 110 50 2 5 52 1

Potás József és társa 117 40 4 55 16

Propper Sándor 150 80 20 35 15

Radóczy Pál 165 62 2 1 99

Reform. Egyház 144 57 22 31

Rokolya Pál 530 150 1 23 1 303 51

Sági Mihály 205 70 30 2 100 3
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Id. Sándor Mihály 100 46 1 4 49

Sárvári Imre 230 50 1 8 2 169

Sárvári István 104 56 23 3 15

Schveibert János és társai 167 23 1 143

Sebők Mihály 163 77 25 38 23

Id. Soós Sándor 269 148 64 3 53 1

Sörös Imre 290 40 10 240

Sörös Sándor 325 80 1 20 224

Szabó Sándor 120 39 81

Özv. Szalai Imréné 103 27 1 75

Szalai K. József 428 136 70 1 151

Ifj. Szalai K. József 113 15 1 3 2 71 10

Szalai László 576 150 2 51 1 250 6

Szalai T. István 228 72 20 1 135

Szanyi József 162 40 1 40 2 79

Szanyi Lajos 200 100 56 44

Szanyi Mátyás 264 100 164

Szathmáry Sándor 104 18 5 2 12 65 2

Szecsődi György 269 87 30 2 100 50

Ifj. Szemerédi Jószef 126 60 2 23 40 1

Szente Sándor 127 16 9 100

Szilády Áron és társa (ref. lelkész) 373 56 6 12 274 25

Szili István 111 35 8 1 57

Szőke Pál 154 70 1 10 1 72

Id. Szundi János 163 82 35 2 44

Id. Szűcs Imre 146 79 2 10 1 50 2

Tallér Béni 152 98 1 17 18 17

Tallér István 150 50 1 3 51 43

Tallér József 166 120 2 4 38

Tallér Lajos 100 58 2 3 3 34

Tallér Márton 400 80 40 280

Tallér Vendel 300 20 280

TegzesIgnácz 304 30 1 79 3 66 125

Tegzes János 202 88 40 2 72
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Tegzes Sándor 410 60 1 1 348

Topán Imre 102 55 20 2 10 15

Topán József 161 69 1 22 2 63 4

Id. Topán Mihály 161 69 26 1 65

Tóth Baranyi Károly 1100 450 8 58 3 581

Tóth B. Imre 153 17 17 1 100 20

Tóth B. János 123 28 1 3 2 89

Tóth B. Lajos 214 52 1 6 2 152

Tóth G. Imre 322 60 40 2 100 100

Id. Tóth János 284 202 3 27 2 30 15

Tóth B. József 230 115 1 40 74

Vájná János és társa 796 188 52 3 540 8

Vájná Sándor 680 150 50 10 266 200

Ván Balázs és társa 230 30 10 2 176 12

Ván János 327 58 1 19 11 227 1

Vanyur József 331 78 1 21 5 205 20

Özv. Vas Imréné és társai 108 55 1 50 1

Veres -Tepszi István 200 58 1 47 49

Veress T. Sándor 161 30 1 40 60

Vili Imre és társa 203 41 20 2 132

Vilonya Ferenc 122 65 10 2 45

Vilonya István 143 41 22 80

Vilonya József 123 51 3 2 67

Vlaszák Sándor 130 97 8 25

Vörös Sándor 218 56 15 2 95 50

Id. Zilah István 201 100 3 44 1 4 44

Zseni István 520 260 2 150 11 90 5
Forrás: Gazdacímtár 1897. 250.

Tehát ez az aránytalanság a magyarázata annak, hogy a kevesebb földdel rendel
kező, szegényebb családok vagy eljártak aratni a Bánátba, vagy a helyi gazdáknál 
fogtak aratórészt. Az aratási szerződést írásban rögzítették. 1915-ben Gyevi Antal 
a következő feltételeket szabta a részesaratóknak:

„Mi alul írottak beszerződünk Gyevi Antal kiskunhalasi lakoshoz az 1915 évi 
részaratásra, mely áll 20 hold rozs, 5 hold búza, 3 hold árpa és 4 hold zab aratá
sára a következő feltételek mellett:
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1. Minden nemű gabonának a szeméből ll.d ik  métermázsa az aratóké és 
minden részes kap 2 kocsi rozs szalmát, komenciót az aratás idejére mind egyik 
részes kap 50. liter búza, 50. liter rozsot 3. kiló szalonnát és 2. kiló sót.

2. Kötelesek a részre szerződött emberek a gazdának 5-5 napot 2. korona és 
kosztért napszámra dolgozni, hordásban és cséplésben kötelesek fizetés nélkül 
dolgozni a gazda kosztján.

3. Az aratásnak 15 nap alatt készen kell lenni a zab kivételével, mert ha ezen 
idő alatt nem bírnák learatni, úgy a gazda állít segítséget melyet a részeseknek 
vissza kell fizetni.

4. Ha netalán a gabona hibás lenne azért ők kötelesek learatni, de akkor 
minden részes biztosítva van 850. kilogramm gabonára, mégpedig 500. kg. rozs, 
250 kg búza, 100 kg árpa, 100 kg. zab, és a részeseknek szabad választásuk van, 
akár 11. edén, akár 850 kilogramm mindegyik részesnek, de ezt ki kell jelenteni
ük a részbe álláskor. Felolvasva megmagyarázva jóváhagyólag aláíratott. Kelt 
Kiskunhalas 1915 Márczius hó. ”62

A halasi gazdák a helybelieken kívül szívesen fogadtak aratórészeseket 
a szomszédos településekről is. így például a tajói, bodoglári gazdák, mivel 
nagyobb részben maguk is majsai származásúak voltak, elsősorban majsai 
részeseket fogadtak. A város régi redemptus gazdái szívesebben alkalmaztak 
halasi, „jobb családhoz tartozó” munkásokat, mert azok helybeliek lévén, meg- 
bízhatóbbnak számítottak.

Az 1912. évi gazdacímtár szerint a 100 holdon fölüli birtokosok száma 253 fő 
volt. A 100 holdon fölüli birtokosok közül 103-an tartottak bérlőt. Több helyen 
kettő, vagy annál több bérlő is volt. A bérlők száma ennél jóval nagyobb volt, 
mivel a kisebb területtel rendelkező gazdák is kiadták földjeiket részes műve
lésre. A termelékenység színvonalának emelkedését mutatja, hogy 1891-ben 
4980 tonna gabonát szállítottak el vasúton Halasról.63 A gabona áráról a sajtó 
tudósított:64

Búza mázsánként 7.70 -  7,90 forint
Rozs
Árpa
Zab

6.70 -  6.75 forint 
6.00 -  6.25 forint 
6.40 -  6.50 forint
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A gabonával bevetett terület nagysága egy évtized múltán a következőképpen 
alakult:

10. táblázat. Gabonával bevetett terület, 1902-190665
Őszi búza 

kát. h.
Őszi rozs 

kát. h.
Kétszeres 

kát. h.
Köles 
kát. h.

Őszi árpa 
kat.h.

Tavaszi 
árpa kat.h.

Zab 
kát. h. Összesen

1902 
őszén és
1903 ta
vaszán 
elvetett 
terület

6900
(30,5%)

9800
(43,3%)

450
(2%)

600
(2,6%)

90
(0,4%)

2400
(10,6%)

2400
(10,6%)

22640
(100%)

1903
őszén és
1904 ta
vaszán 
elvetett 
terület

7350
(28,9%)

11 000
(43,3%)

900
(3,6%)

500
(2%)

150
(0,6%)

2500
(9,8%)

3000
(11,8%)

25400
(100%)

1905 
őszén és
1906 ta
vaszán 
elvetett 
terület

7130
(29,3%)

11 300
(46,6%)

385
(1,6%)

487
(2%)

140
(0,6%)

2300
(9,5%)

2520
(10,4%)

24262
(100%)

Pvl adatok pontosságát nem tudjuk ellenőrizni, de a vetésterület általános nagyságára 
következtetni lehet. Az évenkénti 23-24000 holdnyi vetésterület a szántóterület mintegy 
58 százalékát foglalta magába. A szántó területe 1906-ban 41225 kát. hold volt.

Az első világháború következtében „a sok munkásember hadbamenetele miatt 
nagydarab földek maradtak parlagon” -  írta a helybeli újság.66 A munkaerőhi
ány pótlására a város 200 orosz hadifoglyot kért a kormánytól. A mezőgazdasági 
bizottság pedig 60 éves korig minden munkaképes férfit és nőt kirendelhetett, ,,akik 
aratást még nem vállaltak és mint állandó munkások vagy cselédek alkalmazva 
nincsenek, vagy maguk termésének betakarítására nem szükségesek. ”67

Az állam a gabonahiányt rekvirálásokkal próbálta enyhíteni. Szekér Pál rendőr- 
főkapitány kiadta a rendeletet: „Mindazok, akiknek búzából, rozsból, árpából vagy 
ezekből előállított lisztből olyan készletük van, amely a folyó gazdasági év termé
sének betakarításáig a saját háztartásuk és gazdaságuk czéljára szükséges mennyi
séget meghaladja, kötelesek azt ...három nap alatt bejelenteni. Akik a bejelentést 
elmulasztják ...két hónapig terjedő elzárással és 600 koronáig terjedhető pénzbün
tetéssel fognak bűntetteim...”b% 1916 decemberében általános rekvirálást folytattak. 
A rekviráló bizottságok jogosítva voltak a „gabona és hüvelyes készletek házkutatás 
alapján történő felkutatására. ” A mezőgazdaságban dolgozók részére havonként 15
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kg-ot, a nem mezőgazdaságban dolgozók, illetve a 15 év alattiak részére havonként 
12 kg-ot hagytak meg. Külön rendelet szabályozta az állatok tartására fennmarad
ható takarmány mennyiségét is.69

Az 1918 januári rekvirálásról nem kis felháborodással írt a helyi sajtó. „Hogy 
hány vagon gabonát kell még Halasnak beszolgáltatni, nem tudni. De az már előre 
bizonyos, hogy Halasról csak úgy lehet nagyobb mennyiségű gabonát elvinni, ha 
leszállítják a fejadagot. Halason éppen most végeztek be egy rekvirálást, amely 
becsületes végrehajtásával 10 vagon gabonát eredményezett. Nálunk alig lehet elrej
tett gabonáról szó, a rekvirálók azon voltak, hogy minden fölösleges gabonát illetékes 
helyre juttassanak.”™

A lehetőségekhez mérten a Közélelmezési Minisztérium igyekezett segítséget 
nyújtani a gazdáknak. Halasra 1908 őszén 100 mázsa Székács-féle vetőmag búzát 
utaltak ki. Ebből azonban csak azok a gazdák vehették ki részüket, akik 50, vagy 
legfeljebb 100 kilót rendeltek, és ezt előre ki is fizették. Rozs vetőmagot hiába ren
deltek, búzából is csak a megrendelt mennyiség felét kapták meg. 1

Az első világháború után a gabonatermelés területének a szántóhoz viszonyított 
aránya 58% volt, ami megegyezett a világháború előtti vetésterülettel. 1930-ban a 
szántóterület 45670 kát. hold volt.

11. táblázat. A szántóterület 1930-ban12

Ősz búza Őszi rozs, 
kétszeres Őszi árpa

Tavaszi
árpa Zab Köles Tavaszi

rozs Összesen

7161 kh. 
(27,1%)

14633 kh.
(55,3%)

775 kh.
(2,9%)

1221 kh. 
(4,6%)

1885 kh. 
(7,1%)

570 kh.
(2,2%)

197 kh. 
(0,8%)

26442 kh. 
(100%)

A  gazdakör szervezésével a város vezetése törekedett a nemesített vetőmagok 
előnyeinek reklámozására. Zsivánovits Béla, a Pestmegyei Gazdasági Egyesület 
titkára a következőket írta a helyi újságban: „Halas város gabonatermelésének 
jelenlegi helyzete már a talajviszonyoknál fogva se mondható rózsásnak... Halas 
város gazdáinak a gabonatermelés fokozásánál elsősorban is azokat a tényező
ket kell megragadniuk, amelyek föltétien biztos eredményre vezetnek. Ez pedig  
én szerintem, egyedül a másvidékről származó nemesített vetőmagok meghono
sítása. ”73

A gabonatermés mennyiségének növekedését tükrözi az 1926-ban összeírt, 
cséplőgarnitúrával bíró gazdák száma is.79 Ha figyelembe vesszük, hogy a jóval 
kisebb határú, mintegy 70000 kát. holddal bíró Kiskunfélegyházán, ebben az idő
ben szintén 52 cséplőgép tulajdonos volt, ez a szám nem mondható magasnak.7"

Ifj. Dobó Dániel F. 
Babó László 
Babó Testvérek

Nádor u. 7. 
III. kér. 
Mélykúti u.
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Barka Tamás Vásártér 21.
Bárkai István Kiskunmajsa
Benkovich Antal Kistelek 463.
Borbás Imre 7. kér.
Bögyös János 5. kér.
Bögyös Sándor Rekettye p. 313.
Czékus Flórián Balota p. 1151.
Czékus István Balota p.
Darányi Testvérek Fehértó
Elő G. Ferenc Balota p. 77.
Élő G. Lajos Balota p.
Faragó Jónás Tajó p. 195.
Faragó József Tajó p. 105.
Farkas Elek Kard u.
Gabó László Gimnázium u. 4.
Gyenizse Antal Öregszőlők 1.
Gyenizse József Petőfi u. 5.
Gyeri Sándor Zrínyi u. 3.
Hesz Péter Balota p. 24.
Kalmár Mihály Vadász u. 3.
Kiss Sándor és Dósa Balázs Malom sor 1.
Kmeth Imre Vásártér 23.
Kocsis József Balota p.
Kordás Antal Bodoglár 47.
Kormányos András Katona u. 4.
Lehoczky Pál Rekettye p. 265.
Nagy Ajtai Imre 5. kér.
Nagy C. Imre Balota p.
Nagy K. József Petőfi u. 6.
Ifj. Nagy K. József 4. kér.
Nagy T. Pál Jegenye u. 3.
Németh Lajos és László Sándor Vörösmarty u. 54
Oláh János 1. kér.
Özv. OláhJánosné Kertész u. 27.
Oláh Sándor Páva u. 4.
Ónodi Balázs és Társai Tajó p. 34.
Orbán D. Sándor F. Kistelek 424.
Pál János Tinódi u. 12.
Rozmarin István és Bogdán Pál Arany J. u. 5.
Stroh Vilmos F. Nádor u. 3.
Szabó Jenő és Monda Testvérek Damjanich u. 20.
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Szalai К. Antal és Németh Lajos 
Szalai T. István és Társa 
Tallér Pál

Vörösmarty u. 54.

Hajnal u. 8. 
Váli u. 17.Varja Ferenc

Varja János és Földvári Lajos 
Visnyei János 
Zilah János
Zilah János és Szabó Mátyás

Balota p. 173.
707. tkvsz. 
Gabonapiac tér 2. 
Gabonapiac tér. 2

A gépvásárlások felgyorsulásához hozzájárult az első világháborút követő 
infláció is. A mezőgazdasági gépek ára rohamosan nőtt. Egy átlagos teljesítmé
nyű gőzcséplőgép eladási ára a háború végi 200 ezer papírkoronáról 1,4 millióra, 
egy vetőgépé 500-ról 7500 koronára emelkedett. Ha az aranykoronában számított 
áralakulást vesszük figyelembe, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy a cséplőgépek ára 
71%-kal, a vetőgépeké 25%-kal csökkent.A  proletárdiktatúra bukása után a ked
vező hitellehetőségeket is kihasználva, sokan vásároltak cséplőgarnitúrát és egyéb 
mezőgazdasági gépeket. A kezdeti föllendülést a gazdasági válság szakította félbe. 
A helyzetet csak rontotta a több évben föllépő aszály. Fekete Imre polgármester 
1931. évi jelentésében a következőt írta: „Az aszálykárt előidéző hőség 1928-ban 
mintegy 11 hétig, 1929-ben 13 hétig, 1930. évben pedig 15 hétig tartott.... A gabona
árak esése még az 1929. évi cséplés elején megkezdődött. Az év elsőfelével szemben 
25%-nyi volt az áresés. Ez az ár tartott az 1930. évi aratásig. Ekkor lépett életbe a 
boletta törvény, mely a gabonaárat mmázsánként 3 P-vel emelte ugyan, de a keres
kedő meg betudással élt s így a törvényhozásban a mezőgazdaság iránt megnyil
vánult jóakarat és megsegítés — nem igen vált be. Ilyen körülmények között, mivel 
az üzemi kiadások a mezőgazdaságban mivel sem apadtak, a bevételek pedig a két 
év előttinek a felére csökkentek — a gazdák a maga idejében fizetési kötelezettsége
iknek eleget tenni nem tudtak. Akinek adóssága nem volt s haszonbért sem fizetett, 
még az olyan gazda is csak nehezen tudta fizetési kötelezettségeit teljesíteni. ”

1932 tavaszán a Kiskunhalas Helyi Értesítő című újság cikkírója a halasi 
tanyavilágot járva a következőket írta: „Kocsin mentünk Rekettye felé. Szép 
tanyás ház állít meg. Bent a házban ebédidő van. A gazda szíves és magyarosan 
vendégszerető. 120 hold fö ld  ura volt, ma százhúsz hold koldusa. Borozgatunk, 
beszélgetünk, a gazda felmelegszik, beszélni kezd. Amit mond, csupa elszomorí
tó... Hát valahogy csak megvoltunk mostanáig, hogy mi lesz ezután, nem tudom. 
A földem művelése az idén csak fele részben lesz meg. Nincs hozzá tehetségem, 
hogy az egészet megműveljem. Még két évvel ezelőtt volt nyolc ökröm, meg négy 
lovam, meg volt itt tudja a fene, talán száz birka is, vagy több is. Most nincs se 
birka, se ökör, csak két ló... A bankban a teher szorongat, meg az adó is szoron
gat, ha egy kis pénzhez jutok nagyritkán, annak annyi helye volna, hogy azt se 
tudom hova fizessem. ”77
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A helyzetet súlyosbította a kedvezőtlen időjárás is. Az 1930. év gazdasági ered
ményéről a polgármesteri jelentésben a következőket olvashatjuk: „A kedvezőtlen 
száraz időjárás következtében a múlt év termése általában gyenge volt. Ősz búzából 
öt és fél, rozsból négy és fél, őszi árpából hét, tavaszi árpából hat és fél, zabból alig 
kettő mázsa volt az átlagos termés. A kukorica sok helyen kisült, de ahol megma
radt, ott is igen gyenge termést adott. ”78

A részes aratás továbbra is általános volt. A feltételekről Baki István, 1933-ban 
íródott szerződése tudósít:

„Aratási szerződés 1933-ra. Az összes kalászos gabona 11-edes. Cséplés, hordás 
ingyenes. 1 segítséget hordásra az aratók állítanak. Kommenció 35 kg kenyérliszt, 
25 kg gyúróliszt, 5 kg szalonna, 2 kg só, 2, két kocsi szalma. Napszám egy pengő. 
Biztosíték 3 mtmázsa rozs, 3 mtm búza, 1 árpa, 1 mtm zab, 3-ad kukoricaföld. Tüz- 
revalót segítenek fölvágni. Munkaadó: Baki István, aratók: Lakos László, Fecske 
Józse f”

Az aratási szerződések tartalmi és formai követelményeit központilag szabá
lyozták. Eszerint készítette Baki István is a munkaszerződéseit. Mint munkaadó 
megfogadta Lakos László, Fecske János és Makai Imre kiskunhalasi lakosokat, 
„aratási munkálatok teljesítésére.” A szerződésből kiderül a learatandó gabona 
fajtája és a területük nagysága. Eszerint van 15 hold búza, 25 hold rozs, 2 hold árpa, 
12 hold zab, egy hold köles, egy hold pohánka és egy hold szójabab. A szerződés 
ezután a munkavállalók kötelességét sorolja fel.

„A munkavállalók kötelesek az aratást a munkaadó, vagy megbízottja felhívásá
ra az ezáltal elrendelt sorrendben és utasítás szerint kellő erővel és pedig: három 
kaszással és három marokverővel megkezdeni, folytatni és bevégezni.

Kötelesek a munkavállalók az aratási munkát gondosan, megfelelő gyorsaság
gal teljesíteni, a learatott terményt kellőképpen, önmaguk által készített kötelekbe 
kötött 2 markos kévékbe, ezeket 18 kévés keresztekbe összerakni, a tarlót jó l felge
reblyézni s a kaparékot külön keresztekbe rakni.

Ha a keresztet a vihar széthordaná, vagy azok beáznának, kiszárítását és össze
rakását a munkavállalók díjmentesen kötelesek elvégezni.

A behordás, asztagolás és cséplésnél a munkavállalók segédkezni tartoznak. 
Ilyenkor bennkosztot kapnak. ”

Minden egyes terményből a tizenegyedik részt kapták, ezen kívül fejenként 2-2 
kocsi szalma járt. Ellátásukról külön intézkedtek. „Aratásnál kapnak fejenként 60 
kgr. lisztet, 5 kgr. szalonnát, 2 kgr. kását, 2 kgr. sót és a főzéshez szükséges burgo
nyát. Hordásnál és cséplésnél bennkosztot kapnak.

A munkások élelmét és munkaeszközeit a munkaadó köteles a munka helyszínére 
kiszállítani.

A munkásokat megillető gabonát a munkaadó a munkás lakására beszállítani 
köteles, szalmának birtokos helyet ad, azt a munkások az aratást követő év február 
végéig onnan elszállítani kötelesek saját igájukon.
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Kapnak a munkások fejenként 2 hold harmados tengeri földet.
Kötelezve vannak még a munkavállalók a gazdaság nyári munkálat idején a 

rendes, szokásos napszámdíjazás mellett bármikor napszámmunkára jelentkezni, s 
ilyenkor bennkosztot kapnak.”19

Az 1930-as évek közepétől ismét fejlődésnek indult a mezőgazdaság. Halason 
1935-ben 49 cséplőgépet, 69 arató-, és terménybetakarító gépet tartottak nyilván.80

A második világháború után megismétlődött a kötelező beszolgáltatás, az elrej
tett gabona utáni hajsza. Az újság szerint: „30 halasi gazdánál találtak elrejtett 
gabonát. Ezek szigorú büntetésben fognak részesülni és az elrejtett gabonát elko
bozzák, melynek 1/5-öd részét a csendőrök fogják megkapni.” A  város vezetése is 
elégedetlen volt a kirótt kötelezettségekkel. „Meglepődve értesültünk, hogy Buda
pesten, ahol úgy látszik nincsenek tisztában a vidéki városok gabonatermésével, 
Halasra olyan nagy mennyiségű gabonát vetettek ki, melyet a legjobb jóakarat 
mellett sem lehet teljesíteni — írta a korabeli sajtó. ”81

A részes aratók és cséplőmunkások munkabérét 1948-ban az Országos Munka
bér megállapító Bizottság részletesen szabályozta.83

Az állattenyésztésen alapuló gazdaságokban nagy figyelmet fordítottak a takar
mánynövények termesztésére is. Ebben legnagyobb szerepet a kukorica termeszté
se jelentette.

A termelés kezdeteiről Nagy Czirok László a következőket írta: „A nép szaporo
dása és lassú elszegényedése folytán, a 60-as évek elején végbement nagy földosz
tás után, a hajdani szabad legelőket apránként felhasogatták, s ez által kukoricát 
is többet vetettek. A földnélküliek, bevándorolt szegényebb emberek, a családi 
viszályok, pörösködés vagy más természeti csapások miatt vagyonukat vesztettek 
s a zsellérek, hogy létfenntartásukat biztosítsák, bérföldeken feles, vagy harmados 
kukoricát vetegettek s így a kukorica termesztés aránya lassan erősödött. A hajdi
nát, kölest s lassan a többi gabonafélét is hátrább nyomta... így folyt ez az állapot a 
kukoricatermelés lassú növekedésével a vasút kiépüléséig. Utána hamarosan, már 
a 80-as évek vége felé, a szállítások lehetősége folytán számos gazdálkodó és szem
fülesebb parasztgazda sertéshízlalásra adta a fejét, s a piaci árak emelkedésével 
egyre nagyobb arányban termesztették a kukoricát... A határban mind a mai napig 
soha sem termett elegendő kukorica. A sertéshízlalás okozta ezt. ”83

A polgármesteri jelentések összegzése alapján, a termőterület nagyságáról a 12. 
táblázat adatai tanúskodnak.

A gabonával bevetett területek arányához viszonyítva a kukoricatermesztés az 
első világháborúig nem mondható meghatározónak.

Termesztése fáradságos munkával járt. Mivel a legtöbb helyen kevés volt a trá
gya, vetéskor a kukoricát fészkelték. A leendő bokor helyén kapával fészket vágtak, 
melybe mintegy fél marék trágyát dobtak. A trágyát szántás után hordták ki a föld
re, ahol nagyobb rakásokba húzták le a kocsiról. Innen hordták szét kosarakban és 
dobálták a fészkekbe.
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12. táblázat. A term őterület 1888-1930
Év Kukorica kát. h. Csalamádé kát. h.

1888 6090 -

1903 4100 510

1904 5000 700

1906 4500 890

1907 4560 850

1930 12 053 349
Forrás: Polgármesteri jelentés 1888, 1903, 1904, 1906, 1907, 1930

Vetéskor kevés földet rúgtak a trágyára, erre dobták a vetőmagot. Egy fészekbe 
2-3 szemet vetettek. A magra lábbal rúgták rá a maradék földet. A fészket minden 
negyedik bakháton vágták, egymástól két kis lépésnyire. A legtöbb helyen azonban 
a bakhátra sarokkal elrugdosták. A sorhúzó használata az első világháború után 
vált általánossá. A kétsoros, lóhúzatós vetőgép a századforduló táján jelent meg. 
Halason először Zseni István vásárolt ilyen vetőgépet.

Nagy Czirok László gyűjtése alapján tudjuk, hogy az 1894-es aszályos évig leg
inkább a magyar, vagy birkafarkú, a kecskeméti, a csiklandi és a családi kukorica 
termelése volt a legelterjedtebb. A csiklandit pattogatásra használták, de kis szeme 
miatt a csirkékkel is szívesen etették. A családi kukoricát főzve, ritkábban sütve, 
fogyasztották. A legelterjedtebb fajta a lófogú kukorica volt, mely a Bácskából 
került a tájra. Bő termő volt, és a „zsengés” homokot szerette. A fehér lófogú a szá
zadforduló után került termesztésre. Télen morzsolás után megmosták, majd meg
főzték. Édes íze miatt kiváló csemegének számított. A levét teaként fogyasztották.

A bánkúti és a „Fleischmann” a két világháború között került a termelésbe 
és vált egyeduralkodóvá. Az első világháború után két majsai iparos Amerikából 
hozott fekete-piros csövű kukoricát, mely igen korai. Kilencven naposnak is nevez
ték. Gyenizse Lajos Bodogláron kísérletezett vele, innen terjedt el. Rájöttek, hogy 
„bármely korcsos kukorica közé vetve” előnyösen nemesíti az elfajzott növényt.84 
Ezt a módszert néhány helyen még ma is alkalmazzák.

A nagyobb termőfölddel rendelkező gazdák kiadták a kukoricát részéből. 
A vetőmagot a gazda adta, vigyázva arra, hogy ne fajozzon el. A kukorica harma
dos volt. A részes köteles volt a földet gyommentesen tartani, a kukoricát kaccsazni, 
szedés után a szárat levágni, bekötni, kúpokba rakni. Szedés után a részt a gazda 
vitte haza a részesnek. A századforduló után, az ekekapák elterjedésével már negye
dén adták a földet, mondván „kevesebb a kapálnivaló”.

A kukorica közé legtöbbször tököt és babot is vetettek. A tököt minden esetben 
fészkelték. A termést ősszel, szárvágás után hordták be, szárral rakták le, hogy nem 
fagyjon meg.
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Akinek több jószága volt, ott az árpa learatása után is vetettek kukoricát. Ezt 
csatornádénak nevezték. A kukoricamagot kézzel szórták szét a tarlóra, melyet 
ezután sekélyen fölszántottak. Ezt nem kapálták, a fagyos idő beállta előtt zölden 
vágták ki, megszárították és kúpokba rakták.

Az 1930-as évekig a gazdák a kukoricatermés őrzésére csőszöket fogadtak. Mun
kájuk csupán egy-két hónapig tartott, míg a termést be nem takarították. A csősznek 
járó bért kukoricában, zsákszámban állapították meg. A csősz maga szedte le a járan
dóságát. A zsákba pontosan egymás mellé rakta a csöveket, hogy minél több férjen.85

A kukoricacsőszök szegényes sorsáról Kis Illés Imre halasi parasztköltő 
„Noszvadi Sándor pástélusa” cimü versében így emlékezett:

„A múlt ezernyolcszázhatvanegynek nyarán,
Július hónapnak huszonnyolcadikán 
Alsószállásra kiballagott szegény,
Kunyhót csavarintott egy halom tetején.
Hatvan láncból álló kukoricaföldet 
Fölfogott őrizni, annak megfelelhet 
Hiszen Gábor fia, aki az anyjától 
Nem messze esett, mint alma a fájától,
Atyja segéde lesz, kukorica bojtár,
Ketten úgy megőrzik, hogy tán nem is lesz kár. ”86

A felelős csőszök egész évben őrizték a pusztát, bérük is meghaladta a csőszök 
bérét: a gabonából, a kukoricából, szénából, kukoricaszárból is részesedtek.

Halason a kukoricát a századforduló tájáig a legtöbb helyen hajastól szedték. 
A munka végeztével a fosztáshoz összehívták a szomszédokat, fosztóbálat tar
tottak. A termés növekedésével egyre általánosabbá vált a száron történő fosztás. 
A csöveket nyakba kötött zsákba rakták. Később rakásba dobálták. Utat vágtak a 
rakások mellett, majd szekereken szállították haza. Az éretlen csöveket külön rak
ták, ezt aljkukoricának nevezték.

Ha el akarták rejteni a kukoricát, nem törték le a csövet, úgy rakták kúpba a 
szárat. Az ilyen szárkúpot csumakúpnak nevezték. Az első világháború idején, 
Halason csak külön engedéllyel lehetett kukoricát eladni és vásárolni. Az engedélyt 
csak akkor adhatták ki, „...ha az evégbőlfolyamodó egyén szükségletéről közvetlen 
és pontos tudomásuk van, avagy ha ezt megfelelő vizsgálat alapján kiállított ható
sági bizonyítvánnyal igazolják." Arról, hogyan éltek vissza a vásárlási engedély 
kiadásával, a következő megjegyzés tanúskodik: „Olyan sertéshizlalóknak, akik a 
múlt évben kaptak tőlem vásárlási engedélyt, de a nekem lekötött sertéseiket más
nak adták el, nem leszek hajlandó újabb engedély adására.’’*1

Az egészséges, nagy csöveken, fosztáskor meghagyták a hajat. Ezeket a csöve
ket három ágra összefonták, és az udvaron lévő eperfákra aggatták. Az eresz alá
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függesztett fára párosával összekötött csöveket akasztottak. Miután a csöveket már 
szedéskor megfosztották, ez a tárolási mód megszűnt. A kukoricát a padláson tárol
ták. A vasútépítés után jelentek meg a „léces górék”, mert a faanyaghoz ekkor már 
könnyebb volt hozzájutni.

A nagyjószágok takarmányigényének kielégítésére egyéb takarmánynövényeket 
is termeltek, melynek mértékéről a polgármesteri jelentésekből tájékozódhatunk.

13. táblázat. A takarmánynövények termőterülete (kát. holdban), 1888-1930

Év Zabos- bük
köny Lucerna Muhar Köles Takarmány-

répa Tök Összesen

1888 85
(13,9%) - -

400
(65,7%)

124
(20,4%) -

609
(100%)

1903 520 250 110 600 1100 150 2730
(19%) (9,2%) (4%) (22%) (40,3%) (5,5%) (100%)

1904 600 260 150 500 1600 300 3410
(17,6%) (7,6%) (4,4%) (14,7%) (46,9%) (8,8%) (100%)

1906 626 224 96 300 1710 325 3281
(19,1%) (6,8%) (2,9%) (9,1%) (52,1%) (10%) (100%)

1907 650 250 100 400 1800 300 3500
(18,6%) (7,1%) (2,9%) (11,4%) (51,4%) (8,6%) (100%)

1930 122 262 365 570 1387 18 2724
(4,5%) (9,6%) (13,4%) (20,9%) (50.9%) (0,7%) (100%)

Forrás: Polgármesteri jelentés 1888, 1903, 1904, 1906, 1907, 1930

A takarmánynövények mellett a 19. század végén egyre nagyobb szerepet kapott 
a gyümölcs és a különböző zöldségfélék termesztése. A tagosítás után az új bir
tokstruktúrában létrejött kisgazdaságok legnagyobb része nem volt alkalmas arra, 
hogy a megélhetéshez elegendő számú állatot tartson. A vasút átadása után, az érté
kesítési lehetőségek föllendülésével, a gazdaságok törekedtek a minél intenzívebb 
gazdálkodásra való áttérésre. Ennek egyik lehetősége a dohánytermesztés volt.

Kapás növények termesztése

A dohánytermesztés kezdetben csupán néhány gazdaságnak jelentett többlet 
jövedelmet, de szerepük a kertészkedés elterjedése szempontjából igen jelentős 
volt. Központilag előírt szigorú szabályok szerint csak azok termelhették, akik erre 
engedélyt kaptak. Éppen ezért csak a legrátermettebb gazdák jutottak termelési 
lehetőséghez.

A dohánytermesztés meghonosodásáról Nagy Szeder István a következőket írta: 
„Lévai Antal felgyői lakos 1819. január havában, miután elvette Nagyapáti György
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özvegyét, ajánlatot tett a városnak, hogy a dohánytermelést meghonosítja Halason, 
ha alkalmas földet kap. A tanács elfogadta az ajánlatot és a balotai négyeshatár 
körül jelölt ki földet.’’™ A dohány termelésére vonatkozó, első adatokat a korabeli 
polgármesteri jelentésekből ismerjük: 1881-ben „57 engedélyesnek 540 holdra ada
tott engedély; a hiányos ültetés s időjárás miatt azonban alig 2/3-ad rész terület 
volt dohánnyal beültetve. A beszállított dohányért 20574 fr t  fizettetett ki, tekint
ve a beváltási árt és a beültetett hold területet, egy hold 48 fr t tiszta jövedelmet 
hozott be.”™ „ 1888-ban dohánytermelő volt 56, ezek termesztettek 467 holdon 3736 
mmázsát, mely 37360fr t  jövedelmet hozott az illetőknek.”90

A termelők kilétéről levéltári adatok hiányában keveset tudunk. A kötelezően 
előírt szabályokról és a dohány termesztése és az értékesítése körüli feltételekről 
azonban a korabeli sajtóból tájékozódhatunk.

Kiskunhalas a szegedi dohánytermelő felügyelőséghez tartozott. A felügye
lőség a polgármesteri hivatalon keresztül érvényesítette előírásait. 1887. május 
11-én kelt hirdetményében felhívta a gazdák figyelmét, hogy: „A dohánynak 
második termésként tarlóföldekbe való ültetése már évekkel ezelőtt szigorúan el 
lett tiltva: miután a korán learatott termények, mint az árpa, repce, továbbá a 
zöldtakarmányként használt bükkönyös, zab, csalamádé, muhar -  kevesbítik a 
földnek ama táperejét, melyek az utána közvetlenül ültetett dohánynak fejlődését 
és minőségét előmozdítani hívaták. Akik ezt már ez évben el nem kerülhetik, úgy 
e körülményt a földrészlet pontos megjelölésével az illetékes dohánybeváltó hiva
talnál, és egyúttal a m. kir. pénzügyőri szakasznál is a községi elöljáróság utján 
okvetlenül bejelentsék.”9'

A termeléshez szükséges engedélyt minden évben külön kellett kérelmezni. 
Az engedély kiadását feltételekhez kötötték, melyek a termelésre és az értékesí
tésre egyaránt vonatkoztak. A „...dohányrásza nevelés okszerű módjáról” Lángh 
Ferenc szegedi királyi dohánybeváltó felügyelő útmutatásait tartották követendő
nek. „Hogy a beültetni szándékolt földterülethez arányosítva, minden körülmények 
közt bőségesen egészséges dohányrászákkal rendelkezzünk...egy lehetőleg napos, 
deszka vagy nádkerítés, vagy épületek által teljesen védett helyen, holdanként két 
négyszögmétert számítva, egy méter szélességben és kellő hosszúságban kijelölen
dő földet két ásó mélyre felásatunk. Az első felásás után egy négyszögméterre egy 
puttony (kb. 25 kg) érett, marha trágyát hintsünk egyenletesen elterítve. Végre egy 
ásónyomra aláforgatva a trágyát, ezen helyet kertileg megműveljük, illetve a földet 
átrostálva vagy kézzel elmorzsolva, jó l felporhanyósítjuk. Az így elkészült ágyat egy 
közepébe vert nyeles deszkával könnyen letapogatván, egy kis, könnyű fenyőfából 
készült gereblye segítségével, melynek körömnyi nagyságú, egymástól ugyanily 
távolban lévő, lapos fogai vannak, az ágy szélességében barázdákat húzunk. 
A dohánymagot szárított és porrátört tyúktrágyával és durva korpával keverjük. 
Az arány úgy veendő, hogy egy centiliter jó l megrostált és szeleit dohánymaghoz fé l  
liter szárított tyúktrágya port és fé l liter durva korpát veszünk. E vegyítéket később
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jó l összekeverve egy tálban, lassankint hintjük bele a dohány magot... A vetés után 
a fen t jelzett nyeles deszkával ismét letapogatjuk gyengén az ágyat, melyen sűrűn 
kukoricakórót rakunk mindig éjszakára... Ha nem volna kukoricaszár, úgy szalma 
haszurát is használhatunk takaróul, de akkor vékony rudakat kell az ágyon keresz
tül tenni, nehogy lenyomja azt a takaró... Ily palántás ágyból egy négyszögméter 
területről — kellő gondozás mellett — 5000 rásza (palánta) biztosan nyerhető, tehát 
egy négy méter hosszú és egy méter széles ágy 20000 palántát fog szolgáltatni, ami 
egy holdra mindig bőségesen elég. ”92

A dohány elültetéséről a szegedi dohánybeváltó felügyelőség a következőkre 
figyelmeztette a termelőket: „A dohány alá szánt földet a palánták közvetlen 
kiültetése előtt harmadszor 20 centiméter mélyen szántsuk fe l és, hogy a rögök 
széttöressenek s a fö ld  sima, egyenletes felü letet nyerjen, gondosan boronál- 
ju k  meg. A kiültetést megkezdhetjük, ha a dohánypalánták 4-5 levéllel bírnak. 
A kiültetéshez mindig csak a legerőteljesebb, egészséges, rövid és egyenes szárú 
növényeket szedjük a melegágyból ki. A palánták kiszedése előtt a melegágyat 
jó l meglocsoljuk, részint hogy a palánták könnyen kiszedhetők legyenek, részint, 
hogy a palánta gyökerén egy kevés fö ld  maradjon, ami a fogam zást elősegíti. 
A kiszedett palántát egy faedénybe vagy kosárba egymás mellé helyezzük el, és 
hogy elfonnyadását megakadályozzuk, vizes ruhával letakarjuk. Több palántát, 
mint amennyit egy nap alatt kiültethetünk, soha se szedjük ki a melegágyak
ból. A palánta kiszedése után a melegágyakat újból locsoljuk meg, hogy a 
talaj leülepedjen. A sorok egymástól 80-90 centiméter, a palánták pedig 40-50 
centiméter távolságra legyenek. A sorok megjelöléséhez legcélszerűbb egy a 
fenti m éretek szerint fogakkal ellátott gereblyét használni. A kiültetést legjobb 
borongás időben végezni, ilyenkor egész nap ültethetünk, meleg, napos időben 
az ültetést csak délután 4 óra tájban kezdjük meg, nehogy a nap heve a gyenge 
palántákat elhervassza. A z elültetett palántákat még aznap föltétlenül locsoljuk 
meg, hogy a palánta gyökerei földdel beiszapoltassanak. Locsolásra folyó, vagy 
állott vizet használjunk, de soha fr iss  kútvizet. Az ültetésnél arra figyeljünk, 
hogy a palánták ne álljanak egymással szemközt, hanem az első sor palántái 
a harmadik sorral, a második a negyedikkel és így tovább legyenek szemben. 
Legkésőbb 8 nap kiültetés után a kiveszett palántát utánültetéssel (foltozással) 
pótoljuk s e czélra a melegágyból annak idején átduggatott palántát használjuk. 
A kiültetést a foltozással együtt legfeljebb június 30-ig teljesen be kell fejezni, 
mert aki jú lius hó 5-ig palánta ágyait meg nem semmisíti, a törvény értelmében 
5 forin ttó l 50 forintig terjedő bírsággal sújtandó, ismétlés esetén a termelésből 
kizárandó. A dohánynövények között semmiféle más veteményeket ápolni nem 
szabad, mert az is kihágást képez és a fen ti módon büntettetik. A dohányül
tetvények széleit kukoricza, kender, czirok vagy napraforgóval -  a féregrágás 
után egészen üresem maradt területeket bab, borsó, káposztával beültetni sza
bad -  nem azonban tök, dinnye, ugorka vagy más fu tó  növényekkel. A kiültetés
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után 10-14 napra, mikor már a palánták gyökeret vertek, ejtsük meg az első 
kapálást. A másik kapálást akkor teljesítjük, amikor a növény kifejlődött, de 
még nem indult szárba. E munka végzéséhez legcélszerűbb rövid nyelű kapát 
használni. Az utolsó kapálást, vagyis töltögetést akkor teljesítsük, ha a növény 
fe le  nagyságéit elérte...”'*7’

A termesztésre vonatkozó ajánlásokról a „Földművelés, Ipar és Kereskedelem
ügyi M. Kir. Miniszter” megbízásából, külön kézikönyvet bocsátottak a termelők 
rendelkezésére.94

1915-ben a pénzügyminiszter rendeletének értelmében a háborús élelmezési 
viszonyokra tekintettel megengedte, hogy a dohány közé alacsony növésű növé
nyeket, burgonyát, babot vessenek.95 A termeléssel kapcsolatos kötelességeket 
részletesen ismertették. E szerint: „Dohányt csak arra a földre szabad ültetni, 
amelyre az engedély kiadatott. Területet lehet változtatni május 15-ig. Az enge
délyről le lehet mondani május 15-ig. Más névre szóló engedélyt dohányültetés 
végett felhasználni nem szabad. Más fa j dohányt ültetni, mint amelyre engedély 
szól, nem szabad. A dohány közé idegen növény ültetése tiltva van. A palántás 
ágyakat legkésőbb juli. 5-re teljesen meg kell semmisíteni.”96

A dohány minőségi termelésének megőrzése érdekében a dohányjövedéki köz
pont igazgatósága elrendelte, hogy „...a kiskunfélegyházi körzet összes dohány- 
termelői az 1905. évre friss, fajtiszta szegedi rózsa dohánymaggal ingyen láttas
sanak el.”91 Ugyanez a rendelet megtiltotta, hogy ebben az évben -  a szokásokkal 
ellentétben -  dohánymagot szedjenek.

A nagyobb területtel rendelkező termelők, dohánytermésük feldolgozá
sát -  jogellenesen -  kertészeiknek adták ki. A törvény előírta a szárítás és a 
feldolgozás módszereit is. A szegedi dohánybeváltó felügyelőség a következő 
hirdetményt bocsátotta ki: „Egyes dohánytermelő vidékeken dívik azon szabály 
rendellenesség, hogy egyes dohánytermelők szárító helységekkel és simító ház
zal nem bírnak, minél fogva dohánytermelésük elszárítás és csomózás végett 
feles kertészeiknek adják ki, kik azt saját lakásukon kezelik. Az okszerű dohány- 
termelés egyik kívánalma, hogy minden kistermelő pedig szabályszerű szárító 
pajtákkal és hol a körülmények megengedik, közös simító helységgel is bírjon. 
...Nem engedhető meg semmi szín alatt sem, hogy egy termelő dohánytermését 
6-8 sőt több dohányos kertésznél szétszórva helyezze el, még azért sem, mert 
ily eljárás mellett a jövedéki ellenőrség csaknem lehetetlenné válik -  és igen 
sok visszaélésre ad okot.” Tehát elrendelték, hogy „...a kistermelők udvarukon 
kellő szárító helyek létesítéséről -  a nagytermelők pedig ültetési területüknek 
megfelelő szárító pajták és esetleg -  hacsak a körülmények megengedik -  közös 
simító ház felállításáról gondoskodjanak. Oly termelőknél tehát, akik dohány
termelési területükhöz aránylagos kiterjedésű, jó  karban lévő szárítókkal nem 
rendelkeznek, jövő évre a dohánytermelési engedély megszóríttatni, esetleg 
megvonatni fog. ”',s
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A levelek osztályozását is szigorú előírások szabályozták. „Nehogy Halas város 
közönsége a termelők egyik vagy másik tagjának mulasztása miatt, különösen szán
dékos hibájából ezen biztos jövedelmet nyújtó termeléstől megfosztassék, tájékozás 
és szigorú alkalmazkodás végett értesíttetnek a termelők a következőkről: A dohány- 
ültetés munkálást illetőleg akként intézkedjenek, hogy lehetőleg páros sorokba 
ültessenek, dohányaikat háromszor kapálják meg, s a leveleket ne egyszerre, hanem 
legalább négy ízben szedjék és pedig külön az alj, a törzs, az anya leveleket és végre 
külön a hegydohányt. A leszedett dohányleveleket a zsinórokra (melyek 2 , 5 - 5  
méter hosszúak lehetnek) forgatva és ritkán fűzzék, minek elérésére legczélszerűbb 
a zsinór egy harmadát üresen hagyni és a szárítóra tételkor szétosztani a leveleket 
egyenletesen akként, hogy egymást ne érintsék, s ügyeljenek hogy a zsinóron levő 
dohányukat eső ne érje, s e végből kellő szárítót építsenek. A zsinórok száma minden 
vasárnap a hatóságnál (főjegyző) bejelentendő. Különös gond fordítandó a csomó
zásra, melyre általános szabály, hogy: ép levelet ép levéllel, nagyot naggyal, kicsit 
kicsivel, rongyos levelet lépettel kell csomózni, egy ugyanazon fa jt más fajjal keverni 
nem szabad.

A csomózás részletei előtt tartandó, hogy:
a. A szivarboríték, válogatott I-ső osztályú úgynevezett színdohányból leendő 

csomókba 25 levél legyen.
b. A II. és III. osztályú dohányból egy csomóba 40 levél teendő.
c. A színdohány csomókra a kötő levél dohányból legyen éspedig nem tekercs 

alakban, hanem keskeny szalagra összehajtott levél alkalmazandó, s a kocsány 
végétől lefelé 2 cm-re kötendő

d. A kihányás névvel jelölt dohánycsomó sodrott levéllel köttessék.
e. A levelek kocsányjait, vagy széleit nyirbálni nem szabad.
A bebálázás szabályszerűen eszközlendő, s ki-ki a kitűzendő határnapon dohá

nyát beszállítani köteles, mely alkalommal ügyeljenek a termelők, hogy a bálajelzé
sek helyesen meglegyenek, hogy a fuvaros kocsik bál sorszám szerint rakodjanak, s 
a kocsikon a bálok sérüléstől óva legyenek és végre úgy a nap, mint az eső ellen is 
kellőleg védő jó  gyékény vagy olajos ponyvatakaró alkalmazva legyen. A kocsiban 
a rakodás úgy eszközlendő, hogy a bál jelzés látható legyen és a szállítás alkalmá
val a munka ügyelők jegyzéket tartoznak vezetni arról, (és pedig a fuvarosoknak a 
felrakása után a telepről való kilépésnél) hogy név szerint melyik fuvaros hány és 
milyen jelzésű bált vitt el a telepről.

A hatóságnak állandó problémát jelentett a megtermelt dohány felmérése, és 
a csempészet megakadályozása. „A halasi dohánytermelőket f. évi szeptember 
22-ére értekezletre összehívatta a városi polgármester oly czélból, hogy ott több, 
a dohány termelés előmozdítására szükséges intézkedések megtétessenek. Minde
nek előtt hangsúlyozta, hogy a felettes hatóságok részéről ismételve felmerült az a 
panasz, hogy Halason a csempészet nagyban űzetik és hogy ennek nem orvoslása 
esetén a város egész területén a termelési engedély megvonása kilátásba helyez
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11. Dohány csomózása, 1930-as évek. Lakatos Vince felvétele

tetett -  a mi pedig a város egyes lakosainak tetemes anyagi károsodását vonná 
maga után. Felhívta továbbá a termelőket, hogy önmaguk, de főképen a város 
jó  hírneve megőrzése tekintetéből kövessenek el mindent, hogy a csempészetnek 
okszerűen eleje vétessék. ...Dr. Babó főjegyző indítványozza, hogy a termelők 
a dohánybeváltási felügyelőség nyomban felolvasott felhívásához képest maguk 
igyekezzenek e dolgot rendezni olyformán, hogy közülük dohánybírákat válasz- 
szanak, kik az egyes termelők eljárását s a dohány mennyiségét ellenőrizzék, 
-  s jövőre azon kertészeket, kik csempészkedésen érettek, a halasi határban ne 
alkalmazzák. ...a dohánybírák azonnal megválasztattak, még pedig: Felsőszállás, 
Flarka, Alsóbodoglár, Tajó, Zsana, Kőkút, Eresztő, Alsószállás, Balota, Göböly- 
járás pusztákra: Hofmeister Ignác, Barina K. György, Borbényi János, Csikós 
János, Halász D. Lajos; Füzes, Fehértó, Alsó Kistelek, Inoka, és Rekettye egy 
részére: id. Zilah János, Proper Sándor, Varga Lukács, Kocsi Sándor; Rekettye, 
Pirtó, Debeák, Inoka, Felső Kistelekre: Vanyúr József Bangó Imre, végre Pirtó, 
Felsőszállás és Felső Bodoglár pusztákra Hofmeister Ignác, Ifj. Matkó Pál, 
Balogh Joachim és Balogh Mihály termelők személyében. A hatóság felkereste
tett, hogy a f. hó 26-ra tervezett zsinór felvételnek a kedvezőtlen időjárás miatt 
egy héttel hátrább, vagyis október 3-ig leendő elhalasztása iránt a szükséges 
lépéseket illető helyen tegye meg, s egyszersmind a dohánybeszállításnak f. évi 
december 1-ig elhalasztását is kérelmezze.”'00
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14. táblázat. K apás növények területe (kataszteri holdban), 1877-1907
év dohány dinnye káposzta burgonya összesen

1877 932 (37,2%) - - 1572 (62,8%) 2504 (100%)

1888 467 (16,9%) 2300 (83,1%) 2767 (100%)

1903 286 (7,8%) 200 (5,4%) - 3200 (86,8%) 3686 (100%)

1904 270 (5,8%) 400 (8,6%) - 4000 (85,6%) 4670 (100%)

1906 275 (5,8%) 398 (8,4%) - 4050 (85,8%) 4723 (100%)

1907 315 (6,4%) 400 (8,1%) 100 (2%) 4100 (83,5%) 4915 (100%)

Forrás: Polgármesteri jelentés 1877, 1888, 1903, 1904, 1906, 1907

A Gazdacímtár szerint 1912-ben Kiskunhalason csupán Katona Antal rendelke
zett 10 holdon fölüli dohányültetvénnyel.101 1926-ban Kiskunhalason dohány értéke
sítésével (dohánytőzsde) a következő személyek foglalkoztak: Árvái György, Özv. 
Dobeczky M-né, Csengeri u„ Évin Márton, Hunyadi u., Gémessy Márton, Halász 
István, Kossuth u., Hangya Szövetkezet, Vörösmarty u., Özv. Krájnik Józsefné, Makay 
Antalné, Natkay János, Vasútállomás, Orbán Ferenc, Péter Ferenc, Reschner Károly, 
Városház épület, Siegl Ede, Alkotmány u., és Zsohár István a Vasútállomás mellett.102

A dohány termesztése a két világháború közötti években mindjobban elterjedt, 
mivel a gyenge minőségű homoktalajokon is jól termeszthető volt.

A burgonya a 19. század második felében az élelmiszer-ellátásban egyre nagyobb 
szerephez jutott. A kásafélék és a tarhonyás ételek mellett a krumpli fogyasztása is 
mindennapossá vált. „Krumplilevesre, paprikáskrumplira is rákerítették a sort, bár 
a krumpli régi időkben nagyúr volt, néha szükséget is láttak belőle” -  írta Nagy 
Czirok László.103

Kiskunhalason a burgonyatermesztés helyzetéről 1889-ben a polgármesteri 
jelentésben a következőket olvashatjuk: „Gazdászatunk biztos jövedelmi forrása a 
többi közt a burgonya, miután ezen embernek és állatnak hasznos élelmi czik nem 
részesül kellő gondozásban és gazdaközönségünk, különösen kisebb gazdáink, a 
szükségleten felüli mennyiséget értékesíteni nem tudják, miután helyben egy-két 
burgonya kereskedő 80 krral vette métermázsáját, miután múlt évek tapasztalá
sából tudom, hogy a gyümölcskiállítás óta, a mikor burgonyát is állíttattam ki, a 
halasi burgonya nagyon keresett czik, hogy e téren is kezdeményezzük, utánjárást 
és csekély kiadást nem tekintve, múlt 1888-ban 1000 m. m. legjobb fa j halasi bur
gonyát szállíttattam el, s kihirdetés után több kisebb-nagyobb birtokos burgonyáját 
métermázsánként 1 fr t  80 -  2 fr t 20 krral fizetve általvettem, s tekintve a halasi 
kereskedő 80 kros vételárát, a termelőknek szép haszon jutott. Ha a szolid társu
lat egyesül, ha tisztességes árral megelégszik, a burgonyaszállítás óriási hasznot 
adand gazdáinknak. A fa jokat illetőleg minden időben kész vevőre talál a «párat
lan», a «hópehely» az úgynevezett «Jakab» vagy «névtelen burgonya», az utóbbi
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пак belseje sárgás; keresett még -  bár kevésbé -  a «rózsakrumpli» is. Ezen fajokat 
a vendéglősök és gazdasszonyok gazdag liszttartalmukon kívül azért szeretik, mert 
főzve nem omlanak össze, és különösen a «páratlan», nem lévén sok csíragödre, 
tartósabbak, nem rothadnak azonnal. Az összes forgalom mintegy 2000fr t hasznot 
hajtott a lakosoknak, miután a helyben fizetett vételáron felül csakis a szállítás 
költsége vétetett számításba.”'04 A jelentésből kiderül, hogy az önellátás mellett 
már eladásra is jutott a termésből. Termesztési területe a 19-20. század fordulóján 
érte el csúcspontját. Valószínűleg a spórolás következményeként értékelhetjük azt 
a följegyzést, mely szerint: „A kisgazdák burgonya vetőmagnak különösen a kis 
gumókat szokták eltenni, mivel azt hiszik, mindegy akár kis-, akár nagy gumókat 
használnak vetőmagnak. Ez azonban tévedés, mert a kísérletek bemutatták, hogy a 
kis gumóktól 4-5, sőt 10-15 százalékkal kevesebb a termés. ”m

A termesztéshez szükséges szaktanácsokat a helyi újság is közölt. „A burgonya 
ültetéséhez csakis egészséges burgonyákat használjunk, éspedig az étkezésre való
hoz, lisztes jóízű, vékony héjú burgonyát mélyen fekvő szemekkel, takarmányozásra 
valóhoz pedig, nagy jó l eltartható fajtákat. Az ültetésre legalább 6-10 szemű, közép- 
nagyságú, egészséges burgonyát vessünk s azt hosszában kétfelé el is metszhetjük, 
a metszési felületet hamuval vagy földdel hintve egy hétig száraz helyen fonnyadni 
hagyjuk. A burgonyán található csírákat le kell törni. A burgonyát ültetik kapa 
után szemmértékre s az ilyen földet utóbb is kézzel munkálják meg, továbbá eke 
után, minden harmadik vagy negyedik barázdában megfelelő távolságra. Egy kát. 
h. beültetésére kell soros ültetésnél középnagyságú burgonyából 8-16 hkl., fészkes 
ültetésnél 6-12 hkl. A burgonya hkljének súlya 70-80 kg., 1 mmázsa burgonya 1,2- 
1,4 hkl. A burgonyaültetési munkáról megjegyezhetjük, hogy kapa után fészekbe 
1 holdat 4-5 munkás képes elültetni, eke utáni ültetést egy fogattal és 4 emberrel, 
kik közül egy a lovat vezeti, egy ültet, kettő a burgonyát hordja, naponta 3 holdon 
lehet elvégezni. ”106

Krumpliföldet a nagyobb termőfölddel rendelkező gazdák feléből adták ki, de 
olykor az aratási szerződésekbe is belefoglalták a részes krumpliföld nagyságát. 
„Szathmári Sándor főgimnáziumi igazgató felső rekettyéi birtokán krumpli földet 
ad ki feliből. Ugyanott vetni való krumpli eladó napi árban. ” — szólt a hirdetés.107

A burgonya legfőbb kártevője, a „kolorádóbogár” Kiskunhalason az 1940-es 
évek második felében jelent meg. Erről a helyi sajtó a következőket írta: „A magyar 
mezőgazdasági termelést új veszedelem fenyegeti. Az elmúlt években a burgonyát 
kipusztítással fenyegető kolorádó bogár után Magyarország egyes megyéiben 
elszaporodott az un. «bundás» bogár. Elsősorban a gyümölcsfát pusztítja, de 
ráment már a rozsra is. Kézzel is lehet szedni, a régi «bolhafogó» Pavlovszki-féle 
kasza tökéletesített új formáival. Ez a kasza hatalmas fésű, amellyel a gabonaföldet, 
a rozstáblákat végig lehet fésülni és a bundásbogártól a kalászosokat megszabadí
tani. E szerszám új, tökéletesített formáját találta fe l Cseh László görömbölyi lakos, 
diósgyőri vasmunkás.”108
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12. Krumpliszedő család, 1930-as évek. Lakatos Vince felvétele

A védekezést mindenki számára kötelezővé tették. „A burgonyabogár elleni 
minél eredményesebb védekezés céljából szigorú büntetés terhe mellett köteles min
den burgonyatermelő a burgonyavetése területeit megfigyelés alatt tartani, és ha 
azokban burgonyabogarat találna, vagy ennek bárhol való fellépéséről tudomást 
szerezne, a bogarat jó l záró dobozban, üvegbe belehelyezve a városi hatóságoknak 
haladéktalanul átadni. Kötelessége továbbá a lelőhelyet szalmacsóvával ellátott 
karó leszúrásával megjelölni. A burgonyabogár leírását a városban kihelyezett 
falragaszok ismertetik. ”m

A burgonyatermesztés mellett egyre nagyobb szerepet kapott a kiskertekben 
megtermelhető, egyéb zöldségfélék termesztése. Az önellátáson kívül, a biztos 
értékesítésnek és a megfelelő árnak köszönhetően, mind többen termeltek piacra. 
Legnagyobb hagyománya a káposzta termelésének volt. A kártevők elleni védeke
zésre azonban kevés gondot fordítottak, színvonaláról pedig a tanácsokból követ
keztethetünk. „A védekezésre legtöbb gazda csak ősszel, tehát csak akkor szánja 
rá magát, ha már nagyon is a körmére égett a baj, s amikor a hernyók kártétele 
amúgy is magától megszűnnék. Ekkor csakugyan nem tehet egyebet, minthogy 
nagyra hizlalt hernyóit megkésve bár, vízzel fé lig  telt, belül mázas edénybe sze
deti egyenként... A lepke nyári ivadéka a káposztaföldeken már sokkal nagyobb 
számmal repked, minthogy összefogdosása olyan háládatos munka volna, mint a 
tavaszi lepkék elpusztítása. A helyett sokkal tanácsosabb megvárni, míg a nyári
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lepkék a káposztára lerakják tojásaikat, 
hogy ezeket ujjunkkal szétnyomkod
ju k .”"0 „A baromfiak rábocsátása a 
fertőzött káposztaföldekre a hernyók 
felszedése czéljából rendesen balul üt 
ki, mert azok ott több kárt tesznek, mint 
amennyi hasznot hajtanak. Hasonlóan 
hiábavaló kiadás és munka a hernyó
lepke káposztának hamuval, mésszel, 
kékkővel vagy más efféle anyaggal való 
meghintése is.”'"

A káposzta feldolgozásának egyik 
eszköze a Boros István „egyszerűfúró
faragó ember” által készített káposz
tavágó volt. Az eszköz, a káposzta 
gyalulását egyszerűsítette, gyorsította.
„Az eszköz három lábon áll. A lábak 
körülbelül 70 cm magasak. Úgy, hogy 
a lábakra helyezett ülődeszka és a 
vágódeszka is természetesen épp oly 
magasan vannak. Még ruhával, zsák
darabbal is átterítik, hogy kényelme
sebb ülés legyen rajta. A vágóasztal a következő részekből áll: az asztal lapja, 
mely alatt még fiókocska is van egy és más apróság számára; a két oldalfala; az 
asztalra merőleges vágódeszka, mely a neki megfelelő két mélyedésben mozoghat, 
mely a két oldaldeszkába van bevésve. Ebben aztán a vágódeszka fe l és le járhat, 
a szerint, a mint a lent látható lábítóval lenyomják, vagy feleresztik, amikor is az 
ülőkébe erősített hajlékony, rugalmas rúd felrántja. A rúdhoz a rugólap közönsé
ges kócmadzaggal van odakötve. Az egész masinának tulajdonképpen a lelke ez a 
hosszú, hajlított rúd, amely rugalmasságánál fogva a vágólapot mindig felrántja. 
A vágódeszkába különleges kaszapengék vannak beleerősítve, élükkel egymással 
szembe téve, azért, hogy úgy felrántáskor, mint lenyomáskor vágjanak.”"2

A szegénység szülte kényszer és a fejlettebb termelési módszerek alkalmazása 
iránti hajlam szerencsés találkozásának köszönhetően, az 1920-as évek elején új ker
tészet alakult az eresztői határban. Létrehozója Tallér Vendel volt.

Tallér Vendel 1886. december 16-án született. Négy fiútestvére és három lány
testvére volt. Első házasságából két gyereke született, de felesége, aki a híres pálin
kafőző, Kocsis Pál lánya volt, 1913-ban öngyilkos lett. Az asszony haláláért a család 
a vöt tette felelőssé, mondván: agyon dolgoztatta a fiatalasszonyt. A gyermekek a 
Kocsis nagyszülőkhöz kerültek, mivel Tallér Vendelt elvitték katonának. Miután 
leszerelt, 1918-ban újból megnősült, Torna Etelkát vette feleségül. A házasságból egy

2. ábra A halasi Boros István káposztavágó 
szerkezete. Néprajzi Értesítő 1913 alapján
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gyerek született, Lajos, 1919. május 17-én. Napszámba járt, majd 1921-ben hitelre 
vett 12 hold homokot az alsószállási határban. Az új birtokon, földe vájt dekungban 
(putriházban) laktak. 1926-ban végre sikerült rendes, vályogházba költözniük. 
A vályogot saját maguk verték, a három helyiségből álló házat is maguk építették. 
Tallér Vendel továbbra is napszámra járt, mígnem a halasi piacon meglátta, hogy 
egy asszony a garabolyban lévő, szép paprikáját, milyen jó áron adta el. 1929-ben 
a birtokból kiszakított, mintegy száz négyszögöles területen ő is megpróbált papri
kát termelni. Az eredmény fölbátorította. A következő évben egy eresztői gazdától 
hegyhúzót és lovakat kért, és több hold földet egyengetett el, alkalmassá téve azt a 
kertészkedésre, illetve gyümölcsös telepítésére. 1931-ben egy hold kajszibarackost 
telepített. Ezzel párhuzamosan három hold területet tett zöldségtermelésre alkal
massá. Katona korában Szerbiában járva, látott először bolgárkereket. A Soroksár- 
környéki kertészektől azután pontosan elsajátította a kerék működési elvét. 1932-ben 
fogadott emberekkel mintegy harmincöt méter hosszú, tizenöt méter széles öntöző
gödröt ásatott az arra alkalmas laposabb területen, melynek az oldalát kideszkáz- 
tatta. A gödör végénél, családja segítségével megépítette saját vízkiemelő kerekét. 
A kerék átmérője négy méter volt. A hajtó fogaskerék átmérője 2,2 m, a húzókerék 
alsó átmérője 1,2 m, felső átmérője 1,1 méter volt. A vízemelő keréken 22 vödör füg
gött. Egy vödör kb. 20 literes volt. A bolgárkereket ló húzta. A kerékhez 800 méter 
hosszú csatornarendszer kapcsolódott. A magasabban fekvő főcsatorna, cölöpökön 
fekvő deszkákból készült, míg a homokba ásott csatornák fala két centiméteres, 
cementes malterral volt erősítve. A kereket 1938-ig használták. Ezután motoros szi
vattyúval öntöztek.

Közben a 12 holdas birtokon -  a három holdas öntözött terület, és a három 
hold erdő mellett öt holdra bővült a gyümölcsös, és egy hold szőlőt is telepítettek. 
A befektetések eredményeként 1938-ban (különösen jó évnek számított) mintegy 450 
mázsa kajszibarack termett. 250 mázsát a halasi Schneider cég és a Hangya Szövetke
zet, 100 mázsát a halasi szeszfőzde, 100 mázsát a keceli szeszfőzde vásárolt fel.

A gyümölcsös mellett a kertészet is kiválóan teljesített. A megtermelt paprikát, 
ludájtököt és egyéb zöldségfélét Budapesten Guranov Lajos bolgár nagykereskedő 
segítségével értékesítették. A birtokon Tallér Vendel négy családnak nyújtott biztos 
megélhetést."3

Munkájára fölfigyelt a korabeli sajtó is. Lakatos Vince a következőket írta: 
„ Tallér Vendel is a bucka oldalába épített odúban kezdte meg 1921-ben sivatag hon
foglalóinak életét. Ma piroscserepes, szép tanyájában meséli el a maga történetét. 
Ma 4 hold kertészete, öt hold gyümölcsöse van Tallér Vendelnek, 3 000 termőfával. 
Aprilis 15-én már szállította Budapestre a 4 pengős tököt, három pengős uborkát 
és 15 fillérért árulja darabját a zöldpaprikának. Az elmúlt nyáron 10 000 pengőt 
hozott az egykori poszahomok, s a hol 16 évvel ezelőtt két birka is éhen döglött 
volna, ott most Tallér Vendel családján kívül négy állandó gazdasági cseléd találja 
meg évi kenyerét és évente 3-4000 napszámot fize t ki a gazda.”"1'
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13. Tallér Vendel a bolgárkerékkel, 1930-as évek. Lakatos Vince felvétele

A Magyar Nemzet tudósítója a következőket írta: „Tallér Vendelnek a homokkal 
való hősi harca azért járt győzelemmel, mert belátta, hogy a homokon víz nélkül 
nincsen élet... Katona korában látott valahol öntözőszerkezetet. Harminc méter 
hosszú, tíz méter széles, mély vízgyűjtő medencét ásott, s a paprikaföldet úgy kubi- 
kolta, hogy esésük legyen. Agyag és cementcsatornát épített a veteményföldekre, 
azokon fu t végig a víz a veteményekre. Hatvan mázsa zöldborsót adott el tavaly a 
gyümölcsfák közötti területről és 100 mázsa uborkát, 80 mázsa tököt vitt a vásár- 
csarnokba napi 20-25 kosár zöldpaprika mellett... A 12 holdon 1921-ben három 
szöcskő is éhen döglött volna, s ma Tallérék családján kívül négy, éves, családos, 
konvenciós cseléd találja meg az évi kény er ét...Vagy is jóval több embernek ad 
kenyeret, mint sok 200-300 holdas gazda. ”"5

A Gyümölcskultúra című lap tudósítója is elismeréssel szólt a kertészetről: 
„A bánáti földeken és a pestkörnyéki bolgárkertészetekben sem látni a vegetáció
nak azt a bujaságát, ami Tallér Vendel telepén a buckák közé ékelt, a dombokból 
kiképzett területeken van... A halasi szőlősgazdák és gyümölcstermelők egyesü
letének tagjai megláthatták, hogy mi az a homok annak a kezében, aki tud vele 
bánni.”"6

Ez a látványos siker tehát nagy föltűnést keltett. A sikeres vállalkozó -  ahogyan 
ma neveznénk -  nem feledkezett meg első házasságából született két gyerekéről 
sem, egy-egy hold szőlőt vett nekik egy-egy kis tanyával. Állítólag 16 oklevelet
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kapott, de a legbüszkébb a József főhercegtől kapott oklevélre volt. A sors azon
ban ismét közbeszólt. 1939-ben második felesége is megbetegedett és meghalt. 
A következő évben fiát (Lajost) besorozták katonának, aki csak 1943. szeptember 
26-án szerelt le. 1943. október 9-én Tallér Lajos megnősült, felesége Pató Irén 
(adatközlőnk) lett. A fiatal pár folytatta a gazdálkodást. Tallér Vendel vett magá
nak egy másik tanyát, és abbahagyta a gazdálkodást. Az oroszok bejövetele után 
minden vagyonát a fiára íratta, eladta a nemrég vásárolt tanyáját és Halason, a 
Budai Nagy Antal utcában vett magának házat. Ide költözött harmadik felesé
gével. Ebből a házasságból is született egy leány, de a fiatalasszony 1960-ban 
elhagyta a már idős Tallér Vendelt. 1960-ban Tallér Lajost is bekényszerítették 
a téeszbe, saját birtokukat csak részes művelésben használhatták. Tallér Vendel 
1961. június 17-én halt meg."

Állattenyésztés

Halas állattenyésztéséről Galgóczi Károly 1855-ben a következőket írta: „Itt 
leginkább a birka tenyésztését űzik, s ebből legnagyobb jövedelmet húznak is a 
gazdák. Más állatokra némileg terjed ki a figyelem. A lovakra nézve három cső- 
dört tart a város, melyek kéztől hágják a gazdák kancáit. A halasi hajdan híres 
három ménes azonban eggyé olvadt s abban csak saját nevelésű parlagi csődö
rök vannak. Ennek előtte 40-50 remondát hajtottak el innen évenként a huszár 
ezredekhez, most alig egy-kettőt. Ennek okát a lótenyésztés hanyatlásában s a 
pásztorok romlottságában kell keresni. Ezek a legszebb csikókat elsikkasztják, és 
a ménesnek nem jó l viselik gondját. A barom tenyésztés az által, h o g y  a borjúktól 
a tejet nem fejik el, és a birka izéket is a marha eszi meg, már jobb karban áll, 
sok gazda igen szép teheneket és ökröket nevel, -  mire csekély befolyással van az 
is, hogy a város a gulyákon és tehéncsordákon köz költségen 20-25 db igen szép 
bikákat tart.

A sertés ahány, annyi faj, keveset is tartanak, és ezt is oly rosszul teleltetik, 
nyaraltatják, hogy a soványság miatt nem hogy kétszer, de egyszer is alig ellik 
évenként, s akkor is 3-4 satnya malackát nevel föl. Köles ondó és ló ganéj itt a 
magló sertés rendes eledele... A birkának legjobban kedvez a halasi kun ember, 
ettől már nem sajnálja a takarmányt, -  a gyapjú évről évre nemesedik, racka birkát 
már szégyenlene tartani a legszegényebb gazda is, -  kos bárányokat cserélgetnek, s 
drága pénzen is vesznek. A legelő azonban teljes mértékben viseli a közösség terhét. 
Itt a sertés csürhe feltúrja a tehén csorda legelő járását, a birka bogyóival undorral 
eteti a szarvasmarhával a mezőt: s e tekintetben semmiféle intézkedés nincs, -  a 
legelő javításáról meg szó sem lehet.”m

A juhászat jelentőségéről tanúskodik az a jegyzőkönyv is, amelyben a lábas 
jószágok után kivetendő adót egységesen a juh értékében állapították meg."9
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„A külön nem ű jószágoknak juhszám ra  által tétele.
1 jármos ökör = 5 juh
1 hámos ló —5 juh
I szarvasmarha (két éven felüli) = 10 juh 
1 szarvasmarha (két éven aluli) = 5 juh
1 szamár = 5 juh
I sertés = 2 juh
1 juh után fizetendő 1 Ft. 12 krajcár. ”

A jószágvásárlások túlnyomó része a juhok adásvételét jelentette. Ez derül ki a
következő összeírásból is:'20

„Dóczy Gergely vétel Szánkról 50 juh
Darányi István vétel Jankováczról 14 szarvasmarha
Zseni József vétel Szánkról 150 juh
Zseni István vétel Szabadkáról 170 juh
Kis K. László összve íráskor nem volt hon.
Halász Mihály 1 tehén, 1 szamár, 109 juh kimaradt, mert a Sárközből jött haza. ”

Fennmaradtak a híresebb pásztorok nevei is, melyek közül szintén a juhászok 
voltak a legtöbben. Ezek: ,,Bujdosó János alias Toppants Juhász, Borbás alias Lógó 
István juhász, Tarhós alias Varga András juhász, Gatyarázi Jankó juhász, Kultsár 
János alias Nebízdrá János juhász, Pányva alias Jakab Jóska csikós, Czeglédi 
másként Százeszű János gulyás, Bánóczki alias Kalahajszi Mihály csikósbojtár. ”121

A tagosítás után a puszták fölosztásával a szántó területe gyorsan növekedett. 
Ehhez hozzájárult a népesség számának növekedése is. Erről a folyamatról Bellon 
Tibor a következőket írta: „A 19. században a népesség számának szaporodásával 
mind nagyobb területeket törnek fel, fognak szántóföldi művelésbe. A szántóföldek 
bővülése egyúttal a tanyavilág kiteljesedését hozza, visszaszorul a legeltető állat
tartás. ...A szaporodó tanyáik a múlt század közepétől már előkészítették a belterje- 
sebb irányba mozduló átalakulást.”'22

A nyájak létszámának csökkenésével a házkörüli kezestartás egyre jelentősebbé 
vált. Különösen érvényes volt ez az igavonó állatokra, melyek nap mint nap nél
külözhetetlenek voltak a gazdaságban. A kialakult helyzetet Nagy Szeder István a 
következőképpen indokolja: „Itt vannak gazdák, akik 4-6 ökröt csak azért tartanak 
minden dolog nélkül egész télen szénán, hogy a 10-12 hold földjüket tavasszal 
megszánthassák, ugyanannyit nyáron át megugaroljanak, szénájukat, gabonájukat 
behordhassák. Ezeknek az ökreik oly jó  állapotban vannak, hogy sőréknek is beil- 
lenének. Mások szintén hevertetik egész télen ökreiket, de szalmával tartják, ezek 
mihelyt tavasszal kifárad az ökrük, az ökörcsordára verik s addig hevertetik, míg 
lábra kap.”'12
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Az állatállomány létszámának alakulásáról a polgármesteri jelentések alapján a 
következő táblázatot lehetett összeállítani:

15. táblázat. Az állatállomány 1857-1888.
1857 1869 1878 1888

Ló 2746 (3,3%) 2296 (2,4%) 2871 (6,7%) 2623 (5,8%)

Szarvasmarha 6537 (7,9%) 3107 (3,3%) 6341 (14,8%) 7820 (17,4%)

Ökör 286 (3,4%) 1793 (1,9%) 2302 (5,4%) 2412 (5,4%)

Birka 66252 (80,0%) 84436 (88,6%) 28336 (66,4%) 26265 (58,3%)

Sertés 4465 (54,0%) 3618 (3,8%) 2839 (6,7%) 5913 (13,1%)

Sertés 82861(100,0%) 95250 (100,0%) 42689 (100,0%) 45033 (100,0%)

Forrás: Nagy Szeder István 1935. 122; Polgármesteri jelentés 1878, 1888

Az 1863. évi aszály miatt a szarvasmarha állomány létszáma csökkent a legna
gyobb mértékben. Az ökrök száma 1857-ben magasabb volt a lóállomány létszá
mánál. Az igaerő miatt az ökörtartás jelentősége szinte a második világháborúig 
megmaradt.

A tehéntartás általános volt, de nagyobb számban kevés gazdaságban tartották. 
A 10 darabon felüli tehénnel bíró gazdák 1890-ben a következők voltak:124

16. táblázat. 10 vagy több tehenes gazdák, 1890

Folyószám Tulajdonos neve Puszta Milyen fajtájú tehenei 
vannak

1. Szanyi Ferenc Felsőszállás magyar
2. Péter Dénes Felsőszállás magyar
3. Kovács Istvánné Felsőszállás magyar
4. Tóth B. Lajos Felsőszállás magyar
5. Hofmeister testvérek Felsőszállás magyar, nyugati
6. Nagy András Felsőszállás magyar
7. Tóth G. Imre Pirtó magyar
8. Kolozsvári K. Sándor Pirtó magyar
9. Szilády Áron Pirtó magyar
10. Molnár K. József Felsőbodoglár magyar
11. Modok Sándor Alsóbodoglár magyar
12. Ónodi János Felsőbodoglár magyar
13. Mészöly István Felsőbodoglár magyar
14. Terhe Mátyás Felsőbodoglár magyar
15. Bibó György Felsőbodoglár magyar
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16. Csonka Ferenc Tajó magyar

17. Bögyös Imre Tajó magyar

18. Bábity János Alsószállás magyar

19. Czagány M. József Alsószállás magyar

20. Király gy. Ferenc Eresztő magyar

21. Sós Sándor Kőkút magyar

22. Krammer Ferenc Kőkút magyar

23. Dr. Farkas Imre Alsószállás magyar

24. Nagy Jánosné Balota magyar

25. Nagy Pál Sándor Balota magyar

26. Halász D. Ferenc Balota magyar

27. Kis Sándor Balota magyar

28. Vájná Sándor Balota magyar

29. Szalai László Füzes magyar

30. Babó János Füzes magyar

31. Nagy K. Sándor Göbölyjárás magyar

32. id. Gyenizse Sándor Göbölyjárás magyar

33. ifj. Szűri István Göbölyjárás magyar

34. Babó Benő Füzes magyar, nyugati

35. Zseny István Füzes magyar

36. Gyenizse János Füzes magyar

37. Kolozsvári K. István Füzes magyar

38. Vájná Benő Füzes magyar

39. Tóth János Fehértó magyar

40. Topán Imre Fehértó magyar

41. Propper Sándor Fehértó magyar

42. Szalai K. József Fehértó magyar

43. Vanyúr József Rekettye magyar

44. Baki István Rekettye magyar

45. Gyenizse Imre Rekettye magyar

46. Pázsit Antal Füzes magyar, nyugati

47. Gáspár Imre Felsőkistelek magyar

48. Deutsch Samu Harka magyar, nyugati

A fajtaváltás igen későn, csupán az első világháború után valósult meg. A magyar 
szürkemarhától nehezen váltak meg a gazdag pásztorhagyományokkal rendelkező 
gazdák.
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17. táblázat. Szarvasm arha fa jtá k , 1895-1942
év Összesen Magyar Pirostarka Bronzderes

1895 9484 9437 42 1

1911 9094 6234 1320 9

1935 7597 1395 6066 56

1942 8573 824 7191 -
Forrás: Mezőgazdasági statisztikai adatgyűjtemény 1870-1970. Állattenyésztés III. Községsoros 
adatok, Bp. 1972

Az 1911-ben végrehajtott állatösszeírás adatait vizsgálva látható, hogy míg a 
közeli Kiskundorozsmán a pirostarka tehenek aránya az összes állományt tekintve 
46%,125 Kiskunfélegyházán 65%,126 Kiskunhalason csak 14% volt.127 Szegeden ez az 
arány 50% volt.128

18. táblázat. A szarvasmarha állomány, 1911
Kiskunhalas Kiskunfélegyháza Kiskundorozsma

Magyar fajta 6234 1752 1927

Piros tarka 1320 3369 1638

Bronzderes 9 - 7

Forrás: Mezőgazdasági statisztikai adatgyűjtemény 1870-1970. Állattenyésztés III. Községsoros 
adatok, Bp. 1972

19. táblázat. Állatállomány megoszlása, 1895-1945
Év Juh Ló Sertés Összesen

1895 12463 (45,2%) 2953 (10,7%) 12135 (44,1%) 27551 (100%)

1911 17323 (49,3%) 3611 (10,3%) 1417 (40,4%) 35151 (100%)

1935 11659 (32,2%) 4383 (12,1%) 20179 (55,7%) 36221 (100%)

1942 15345 (39,5%) 4378 (11,3%) 19125 (49,2%) 38848 (100%)

Forrás: Mezőgazdasági statisztikai adatgyűjtemény 1870-1970. Állattenyésztés III. Községsoros 
adatok, Bp. 1972

A lóállomány létszámának lassú emelkedése a fokozatos gazdasági fejlődés 
jele. A lótartás, az igavonáson kívül elsősorban a közlekedésben játszott elsőrendű 
szerepet. A halasi határ nagysága és az útviszonyok miatt, a lófogat az életképes 
gazdaság alapfeltételének számított. A lótartás történetéről, a ló és az ember kap
csolatáról Nagy Czirok László írt kiváló tanulmányt.129

Az állatállomány minőségének javításával azonban nem törődtek a gazdák. 
Az 1877. évről készült polgármesteri jelentés szerint: „Az állatállomány évenként
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kevesbedik, és sem gulyákban, sem ménesekben nincs gond fordítva a jó  apaállat
ok tenyésztésére és terjesztésére. A jószág satnyul, a fa j korcsosodik, különösen a 
lovaknál és a teheneknél elszomorítólag hat, mikor életidőn alul már tenyésztés alá 
eresztetnek. Igaz, hogy az állami ménlovak néhány év óta igénybe vétetnek, de a 
haladás igen lassú, mikor évenként alig 70 ló fedeztetik ezekkel. A macskafaj kiir
tása tekintetéből, több mint 60 ily csődör kiheréltetett, de azért gazdáink közt igen 
kevés az, aki a ló- és marhatenyésztés jótékonyságát felfogja.”™

Az 1888-ban kelt polgármesteri jelentés szerint a helyzet már valamelyest javult: 
„Afelsőbbileg elrendelt lóosztályozás alkalmával elővezetett 2527 drb; ebből kato
nai szolgálatra alkalmasnak találtatott 494; és hátas 107; hámos 281, ez idő szerint 
alkalmatlan 106. Végül tudatom, hogy a nagyméltóságú földmívelési miniszter 
úr által 4 drb ménló engedélyeztetett és az elővezetett 268 drb kanczából 184 drb 
fedeztetett, a miért fedezési díj fejében 637fr t folyt be... Kocsi és szekér volt 1183 és 
pedig ló után egy fogatú 13, kétfogatú 805, ökör után 364.”™

Az állatállomány minőségére következtethetünk az 1903-ban, a Pest megyei gazda
sági egyesület által a kiskunhalasi vásártéren rendezett jószágkiállításról szóló tudósítás
ból. A kiállításon részt vett többek között Beniczky Lajos alispán, gróf Keglevich Gábor, 
a megyei gazdasági egyesület elnöke, gróf Teleki Lajos, báró Podmaniczky Géza és a 
dorozsmai méntelep parancsnoka is. „Képzelhetni, hogy ezek az 120000 holdas határral 
dicsekedő Halas jószágállománya elé, milyen várakozással tekintettek. És találtak a 
vásártéren alig 20 db közepes lovat és még kevesebb, gyengébb minőségű szarvasmar
hát. A felhajtott szarvasmarhák közül díjazásra érdemeset nem talált a bizottság. ”132 

Az esetből tanulva ezután a gazdakör szinte minden évben rendezett kiállításokat 
és versenyeket. Az 1905-ben rendezett kiállításról a polgármesteri jelentésben a követ
kezőt írták: „A kiskunhalasi gazdakör szeptember hó 23-án szarvasmarha- és lóte
nyésztési jutalomdíj osztást rendezett. Ez alkalomra kivezették állattenyésztésünk színe- 
javát, mikor is meggyőződhettünk arról, hogy gazdáink tisztában vannak azzal, hogy 
az észszerű gazdálkodás egyik legfontosabb ága az állattenyésztés, melynél különös 
figyelemmel kell lenni az állatok fajtatisztaságára...” A  díjazások sem maradtak el.

„ Szarvasmarháknál:
1. Jó tenyészképességet ígérő magyar faj-tehenekre , melyek jó l ápolt, egészsé

ges, erőteljes állapotban vannak:
első díj (25 korona) Zseni István
második díj (15 korona) Szecsődi István
harmadik díj(10 korona) Ónodi János
2. Jó tenyészképességet ígérő, magyar fa j üszőkre, melyek jó l ápolt, egészséges, 

erőteljes állapotban vannak (az üszők féléves kortól leellésig mutathatók be):
első díj (25 korona) Zseni István
második díj (15 korona) Nagy Pál László 
harmadik díj (10 korona) Babó László
elismerő oklevél Babó János
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Lovaknál:
1. Szopos csikóval bemutatott anyakancákra, melyek jó l ápolt, egészséges álla

potban vannak s jó  tenyészkanca kellékével bírnak:
első díj (25 korona) Ónodi János
második díj (15 korona) Gyenizse József 
harmadik díj (10 korona) Pataki János
2. Két éven felüli kanca csikók (két éves kortól a leellésig) melyek jó l ápolt, 

egészséges állapotban vannak jó  tenyészképességet ígérnek:
első díj (25 korona) Ónodi János
második díj (15 korona) Figura Pál 
harmadik díj (10 korona) Babó János”m

A z  intézkedések hatására az állapotok valamelyest javultak, mert a polgármes
ter jelentése szerint: „...a hatóság az apaállat tartókat szigorúan ellenőrzi és a 
tenyészigazolvány nélkül tenyésztésre használt apaállatok tulajdonosait szigorúan 
bünteti. ” 134

Az állatokat a helytelen tartási körülmények és az elhanyagolt egészségügyi 
feltételek miatt gyakran tizedelték a különféle betegségek.

A szarvasmarhák leggyakoribb betegsége a mételykor volt. Különösen sok állat 
betegedett meg az 1896-97. években, amikor a sok csapadék miatt a legelőkön a 
talajvíz szintje megemelkedett. A város állatorvosa hosszú újságcikkben magyaráz
ta, hogy „...a mételykórt nem a legelőkön teremni szokottfüféle, az u.n. mételyfű 
okozza...” A gazdák tájékozatlanságára utal az a megállapítása is, mely szerint: 
„ Tévedésen alapul az a felfogás is, hogy a szarvasmarhák hátbőrében és bőr alatti 
kötőszövetében élősködő légy álca mételykórt okoz, mert ez a két betegség úgy 
előidéző okára, mint székhelyére és lefolyására való tekintettel, annyira messze 
van egymástól, mint Makó Jeruzsálemtől. ”'iS Hasonló, fölvilágosító cikkekben buz
dítják a gazdákat a sertésorbánc elleni védekezésre is. A betegségek terjedésének 
megakadályozása érdekében 1900-ban a város határát állategészségügyi kerületek
re osztották fel:136

1. A város belterülete a szőlők hozzácsatolásával.
2. A keceli határtól kiinduló, Tázlár községhez tartozó Harka pusztáig menő 

állami müúttól északra eső terület.
3. Az állami műút és szabadkai törvényhatósági út között fekvő terület.
4. A szabadkai törvényhatósági út és a Zsana pusztai hat öles út között fekvő 

terület.
5. A Zsana pusztai hat öles úttól északra és keletre fekvő terület.
Ennek ellenére a betegségek igen gyakoriak voltak. 1905-ben a járvány a serté

sek között okozta a legnagyobb kárt. Sertésvészben és sertésorbáncban elhullott 94 
db, míg „ ragadó száj- és körömfájásban” megbetegedett 9256 sertés. Egy szarvas- 
marha veszettséget kapott, „kiirtatott 6 db takonykóros ló.’’ni
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14. Mangalica konda itatása, 1930-as évek. Baki István gyűjteményéből

15. Birkanyírás Baki István Szarkás-Debeák pusztai tanyáján, 1934.
Elől császártőltési birkanyíró asszonyok. Hátul (balról) Baki István gazda, 

Weiszfeld István juhászbojtár, Antóni Tamás számadó juhász. Baki István gyűjteményéből
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A sertéstartás színvonala sem sokat emelkedett. 1906-ban készült polgármesteri 
jelentés szerint: „Sertéstenyésztésről a város területén alig lehet szó. A gazdák ezen 
jövedelmező tenyészeti ággal egyáltalán nem foglalkoznak. Ellenben a sertéshiz
lalás és ennek folyományaképp a sertéskereskedelem az utóbbi időben rendkívüli 
módon fellendült. A hizlalásra szánt anyagot más vidékekről hozzák be, ami nem
csak az itteni sertéstenyésztés hanyatlását okozza, hanem a város területét folytono
san veszélyezteti azzal, hogy egyes szállítmányok a sertésvészt behurcolják. ”138

A juhtartás, a birkához való ragaszkodás a halasi gazdákban tovább élt. A haj
dani nagy nyájak ugyan megszűntek, de mindenki törekedett arra, hogy a tanya 
körül 5-10 birkát tartson. A tavaszi nyíráskor a gyapjú ára volt az „első pénz”.

A birkaállomány az 1860-as évek végén volt a legnagyobb. Nagyarányú csök
kenéséhez a tagosításon kívül hozzájárult a mind nagyobb gyapjúbehozatal is.

A szaporulatot meghagyták, vagy eladták, illetve jelesebb ünnepek alakalmával 
levágták. A kecske lenézett állat volt, csak a legszegényebbek tartották.

A baromfitenyésztés a tagosítás után kialakult kisgazdaságok alapvető megélhe
tési forrásává vált. Erről tanúskodik az 1879-es polgármesteri jelentés is. „Szárnyas 
állatok tenyésztése, ezzel együtt járó tolikereskedés jelentékeny szerepet kezd vinni, 
a múlt év egyik vásárán tett összeszámítás szerint pulyka volt 3 165 db, lúd 5800 db, 
kácsa 1200, a pulyka darabja 1 frttal, lúdé lfrt, kácsa 80 krral adatott. ”m A gazdák 
a baromfiakat a helybeli piacon értékesítették. A kereskedők (kofák) előszeretettel 
vásárolták föl a valószínűen jó minőségű baromfiállományt. Ez ellen tiltakoztak a 
helybéli fogyasztók, illetve fölvásárlók. A kialakult helyzetről a sajtó a következőt 
írta: „A baromfipiacról nagy a panasz. A gazdasszonyok el vannak keseredve a 
kofák és baromfikupecek ellen, mert ezek kora hajnalban összevásárolják az összes 
apró jószágot, és azután természetesen dominálják a helyzetet, teljesen kihasználva 
az így mesterséges úton teremtett egyedurúság előnyeit. Mi ugyan elvben ellenségei 
vagyunk a szabad kereskedelem mindenféle korlátozásának, nagyon jó l tudjuk azt 
is, hogy igen bő jövedelmi forrása Halasnak a baromfitermelés. Ez egyetlen czikk 
kivitele ma már oly mérveket öltött, hogy városunk összes államadóját födözi; de 
azért mégis szükségesnek látnok a hatóság beavatkozását annyira legalább, hogy 
egyesek hallatlan kapzsiságának és zsarolásának határ szabatnék oly módon, hogy 
-  mint másutt is dívik -  például 8 óráig kofáknak, kik kivitelre, vagy ismét elárusí- 
tásra vásárolnak, ne engedtessék meg a vételt. A helybéli fogyasztó közönséget az 
említett rendszabály behozatalával nagy hálára kötelezné a hatóság,”m

A szervezett baromfikereskedés a 19. század végén indult, a Schneider család 
szerény vállalkozásaként. „1869-ben még csak hétköznap délelőtt 9 óráig nyitva 
tartó kis üzlethelysége volt az alapítónak, 1891-ben már 94 vasúti kocsi rakomány 
baromfit és tojást szállított el a városból, 1930 körül pedig Németországba, Auszt
riába, Csehszlovákiába, Olasz-, Spanyol-, Francia- és Lengyelországba, vala
mint Dániába, Svájcba és főképpen Angliába 1100-1200 vagon vágott és hűtött 
baromfit, vadat, nagymennyiségű gyümölcsöt szállított a cég.”'*'
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A Schneider cég nagyságát és jelentőségét jól mutatja, hogy amíg az 1926-os 
gazdacímtár szerint Kiskunfélegyházán 134 baromfi és tojáskereskedő volt, addig 
Kiskunhalason a cég egyedül bonyolította le a kereskedelmet.142

Kiskunhalason a baromfiállomány alakulásáról a polgármesteri jelentésekből 
tudunk következtetni.

20. táblázat. Baromfiállomány, 1888-1892
1888 1891 1892

Tyúk 23524 25761 20429

Pulyka 4066 3570 3535

Lúd 4 125 6 909 5782

Kacsa 1330 1420 1154

Összesen 33045 37660 30900

Forrás: Mezőgazdasági statisztikai adatgyűjtemény 1870-1970. Állattenyésztés III. Bp. 1972

A baromfitenyésztés különösen a vasút megnyitása után vált jelentőssé. „Mióta 
a vasút felépült, a város baromfitenyésztése nem remélt fejlődésnek indult, ma már 
napról napra vagon számra szállítják a szélrózsa minden irányába a halasi baromfit, 
és ezzel az apró jószág a város közönségének biztosabb jövedelmi forrásává lett, mint 
akár a mg-i termények, akár a szarvasmarha. Milliókra megy már a haszon, mely e 
címen kisgazdáink zsebébe vándorolt. Be kell látni tehát mindenkinek hogy’ nálunk a 
baromfitenyésztés szinte a legfontosabb közgazdasági tényező. A baromfitenyésztés 
fejlesztésének érdekében a városi vezetés baromfitelepet hozott létre. Célja az volt, 
hogy ,, ...különféle baromfi tenyésztésének módozatait megmutassa és hogy’ onnan 
a város közönsége tovább tenyésztés céljából a legjobb fajokat beszerezhesse. Hogy 
mennyire kapós a szép baromfi, mutatta a legközelebbi eset midőn a polgármester a fm. 
min. (Földművelési Minisztérium F. F.) megbízásából 50 orpingtont osztott ki cserébe. 
Annyian jelentkeztek a cserére, hogy még 3 x annyit is kiosztogathatott volna. ”144 

A baromfitenyésztés eredményességét bizonyítják a gazdaasszonyok kiállításo
kon elért eredményei is, melyekről a fennmaradt oklevelek tanúskodnak. A halasi 
baromfitenyésztés mennyiségi tekintetben azonban elmaradt a kiskunfélegyházitól, 
ahol kisebb területen, kevesebb termelő nagyságrendekkel több baromfit tartott.

21. táblázat. Halas és Félegyháza baromfiállománya, 1895, 1935
Év Kiskunhalas Kiskunfélegyháza

1895 66103 107765

1935 84787 136239

Forrás: Mezőgazdasági statisztikai adatgyűjtemény 1870-1970. Állattenyésztés III. Bp. 1972
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A halasiak szakértelméről tanúsko
dik Gróf Károlyi Imre mágocsi jószág- 
felügyelőjének a halasi újságban közölt 
hirdetése is, aki a birtokra „...egy ügyes 
baromfikertészt azonnal felfogad, ki a 
pulykaköltetéshez és tenyésztéshez ért. 
Bére 20 korona havonként és búza, sza
lonna, só és kása, convencióval. Októ
ber hóban számolt pulykák darabjától 
pedig 50 fillért kap. ”145

A baromfitenyésztéssel elsősor
ban a nagyobb gazdák tanyáit bérlő 
baromfikertészek foglalkoztak. A lakás 
jogáért, a tanya körül, a szerződésben 
meghatározott munkákat kellett elvé
gezni. Baromfit kellett tartania „fele 
haszonra”, a tanyához tartozó földet 
részéből használhatta a bérlő. Ingyen 
lakást és tűzrevalót kapott. A kukorica 
harmados, a krumpli és a répa feles 
volt. Kerti veteményeknek való földet 
ingyen kapott. Az aratórészt is a lakó 

kapta. Ha a kertész adta a takarmányt, akkor feles volt a tartás. Egyébként har
mados. Az anyajószágok a baromfikertészé voltak. Ha kellett, a gazda kisegítette. 
A baromfikertésznek szőlőkapáláskor, fűkaszálásban segíteni kellett a gazdának, 
ezért rendes napszámot kapott. Télen a gazda erdejét megnyeshette, ezért elkapta 
a fele fát. A kertész részét is bevitte a gazda, ha kellett. A baromfikertész pány- 
ván disznót is tarthatott a tanya körül, ha volt tehene, azért fűbért fizetett. Néhol 
a baromfikertész dinnyét is termelt. Ez feles volt. A szántást a gazda végezte. 
A piacra is a gazda fogatával jártak.

A baromfikertészkedés jó megélhetést biztosított a lakónak. A kertészt 
Dömötör napjától (október 26.) Dömötörig fogadták, de sok helyen több évig, 
sőt évtizedekig is maradhatott, hajói egyezett a gazdával.

A baromfinevelés nagy részét az asszonyok végezték. A gyerekek már kiskoruk
tól bekapcsolódtak a munkába, vigyáztak az aprójószágra, libapásztorok voltak.

Baki Istvánnak az 1895-ös gazdacímtár szerint 440 hold földje volt. Dédunokája 
szerint állandóan volt baromfikertészük. 1942-43-as évre, október 26-tól, október 
26-ig Adám Istvánt fogadták fel a következő feltételekkel: „Minden növendék 
baromfi feles. A libák tolla is feles. Egy évre ötven darab tojást is kell beadni. Ludat 
és pulykát legalább is 60-60 darabot kell tartani, miután já r  másfél k.h. negyedes 
kukoricaföld. Minden leadott csirke után 1 kg. kukorica, kacsa után 3 kg. kukorica,

16. Borbás Imréné baromfitenyésztési oklevele, 
1913. TJM 21622
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17. Libapásztor, 1930-as évek. Lakatos Vince felvétele

még jár 200 szögöl negyedes krumpli föld. 1 darab fias tehéntartás, telelő, nyaraló. 
Ezekért tartozik az oda hajtott marhát télen és tavaszon gondozni. A napszámolást 
télen Szent György napig tartozik csinálni, 1.50 pengő napjára és kosztért. Épü
letek karbantartása kötelező. Kert gondozása, a benne termett termény minden 
feles. A gulyásság tart Szent György naptól Dömötörig, a bér a következő: 3 mm 
búza, 4 mm rozs, 8 kg só, 8 kg kása, 8 kg szalonna, V2  k.h. negyedes kukoricaföld, 
200 □ öl krumpliföld, 1 darab tehén tartása nyárra, 2 darab disznótartás pányván. 
A Dömötör utáni gulyásság után já r  1 mm kukorica ”H6

A baromfiakat külön ólban tartották. A tyúkok szállása legtöbb helyen az 
istálló padlásán volt, ahova a fal mellett futó, deszkából szegeit létrán jártak föl. 
Sok helyen a tyúkok, a pulykákkal együtt, az udvarban lévő eperfákon töltötték 
az éjszakát.

Vásárok

Kiskunhalason évente négy vásár volt. A kora tavaszi vásárt a József-nap utáni, 
a nyári vásárt Péter-Pál előtti napokban, a nyárutóit augusztus végén, az őszi vásárt 
Erzsébet-nap hetében tartották. A vásárok három naposak voltak. A középső nap 
vasárnapra esett. Nagy Czirok László leírásából tudjuk, hogy: „A baromfivásárt
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az első napon, szombaton délig tartották... Itt többségükben helybéli árusok sora
koztak fe l, baromfifélék szerint, s az érkezés sorrendjében, de sok vidéki árus is 
megjelent, kik kocsikra szerelt baromfis kosarakban hozták eladni a szárnyaso
kat... A libákat és a pulykákat lábon hajtották a vásárba. A baromfikofák... már a 
városszéleken megkezdték a vásárlást. ”147

Az állatvásárokat vasárnap tartották. Az üzletkötés körülményeiről a korabeli 
sajtóban a következőket olvashatjuk: „Ha figyelembe vesszük a gazdáknál szo
kásos állateladási módokat, sajátságosnak fo g  feltűnni, hogy a gazda kevésbé 
értékes terményeit, mint pl. a gabonaféléket a legszorgosabb mérés után értéke
síti, m íg az értékesebb termékeit aminők a vágó- és haszonállatai, hozzávetőleges 
szembecslésre adja el és veszi. Annak, hogy vágó- és haszonmarhák adásvétele 
manapság is csak külső megbecslés alapján történik, főleg az az oka, hogy hiá
nyoznak a vásárokon a szükséges marhamérlegek, továbbá a marhakereskedők 
és mészárosok nem igen szeretik, hogy az eladó is észrevegye mennyi nyereségük 
lesz a vásárból. Annyi tehát bizonyos, hogy élőállatok eladásánál dívó mai szo
kások mellett a vételár nem főleg  súly és minőség, vagy piaci ár alapján alapul, 
hanem igenis az alkudozó fe lek  intelligenciája, rábeszélő képessége és csalafin- 
tasáiga döntik el a vételárat.”'4* A vásárokra felhajtott állatok létszámáról nincs 
adatunk, csupán a „gazdát cserélt” jószágok számát ismerjük. 1926 augusztus 
végén tartott vásárról a következőt olvashatjuk: „A jószágvásárban rég nem 
látott élénkség volt tapasztalható. 1681 jószág cserélt gazdát. Igáslóért 3-4 millió 
koronát, jobb kocsi- és hátaslóért 5-6 millió koronát, tehénért 3-4 millió koronát, 
igásökörért párban 10-12 millió koronát, tinó párjáért 6-7 milliót, vágójószágért 
7-8000 koronát kértek. Nagy szenzációt okozott a vásárban, hogy egy halasi 
gazda Nagy F. Lajos 1 pár ökréért 20 millió koronáit adtak. Nagy kereslet volt 
a befogni való éves süldő sertésekben. Hízott sertés kgonként 12000 к-ás árban 
juhok kgonként 7000 k, páronként 5-600 ezer к-ért cserélt gazdát. 90 millió koro
na fo lyt be, 5 milliárd korona értékű jószágot adtak el.”'49

A pengő 1926 decemberében történt bevezetésével az eladási és a vásárlási 
kedv is növekedett. Erről győződhetünk meg az 1927. évi augusztusi vásárról 
írt tudósításból. „A vásárra igen sok jószágot hajtottak fel. Általában meg lehet 
állapítani, hogy a jószágfelhajtás az előző vásárok állatforgalmának kétszere
sére emelkedett. Az árak szilárdak voltak, az élénk kínálat mellett hasonlóan 
élénk kereslet is nyilvánult. 1700 állat cserélt gazdát. Az árak az a/antiak 
voltak:

- ökör párban 1000-1280 P
- tehén 320-400 P
- tinók drbja 250-320 P
- üszők drbja 160-250 P
- igásló 250-300 P
- csikó 150-200 P
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18. Halasi vásár. Birkák, 1930-as évek. Lakatos Vince felvétele

- juhok párban 65-70 P
- bárányok 50-52 P
- sertések párban -
- süldők drb 75 P
Az állatforgalomra egyébként jellemző, hogy állatforgalmi adóból 2%-ot szá

mítva, 7358 pengő folyt be. ”l5<)

Összegzés

A kiskunhalasi mezőgazdaságban, az 1850 és 1950 közötti időszakban történt 
változásokat vizsgálva megállapíthatjuk, hogy hasonlóan a szegedi határban, illetve 
a környező kunsági pusztákon végbement folyamatokhoz, egy olyan „újkori hon
foglalás” történt, melynek következtében a nagyhatárú, addig föltöretlen területek 
benépesültek, gazdaságok sokasága jött létre. A takarmánynövények termesztésén 
kívül, egyre nagyobb szerepet kapott az önellátás mellett, a piacra történő növény- 
termesztés. Ennek legjobb példája a szegedi határban mind nagyobb szerephez jutó 
paprikatermesztés volt. Halas határában a kertkultúrát a szegedi földekről betelepülő 
„új honfoglalók” tették elismertté. Általánossá válását azonban a gyenge talajadottsá
gokon kívül akadályozta a szőlő-, és gyümölcstermesztés föllendülése, illetve a kis
gazdaságokban a baromfitartás jelentőségének megnövekedése. Az intenzív gazdál

203



kodás háttérbe szorulása miatt, Halas mezőgazdasága elmaradt a környező városok 
-  Szeged, Kecskemét, Nagykőrös -  gazdálkodásában tapasztalható fejlődéstől.

A kiskunhalasi határban, az 1930-as években, a mezőgazdaságban tapasztalható 
állapotokról Lakatos Vince adott átfogó képet, utalva Galgóczy Károly leírására. 
„Ma is divat a szántóföldnek szalmával való trágyázása, mert az istállótrágya 
kevés, a műtrágya pedig jóformán hírből ismeretes. A jószágállomány nem fejlő
dik, a legelőkre most is érvényes a 82 év előtti leírás. A legjobb gazdák is csak 
kutyatejes, iglicetüskös mezőn legeltetik a tehenet, amit járásnak neveznek igen 
helyesen, mert a jószág csak jár-kel és nem legelhet rajta. Az egész tájon nincs 
öt gazdaság, ahol igazi tehenészet volna. Azok is mind városi és budapesti uraké. 
Egyetlen parasztember közülük Füzes pusztán Nagy F. Lajos. Istállója tiszta, 
egészséges, szellős, világos. Fluszonöt tehene van, mind napi 30 literen felül ad. 
Hatvanholdas birtokának kétharmad részén csak szántóföldi takarmányt termeszt. 
A másik egyharmadon azonban nagyobb eredményt tud felmutatni, mint más gaz
dák 200 holdon. Szomszédai azonban legföljebb sanda irigységgel néznek rá, de 
követni egyik sem képes a jó  példát... Míg a Dunántúlon a kisgazdák jóformán 
a tejből élnek, itt félvármegyényi területen alig lehet napi 1000-1500 liter tejet 
összeszedni. Sok tanyán még ma is addig szopik a borjú, amíg a tehén újból meg 
nem ellik. A tanyavilág népe nem tudja a tejet értékesíteni. Balotáról, Bodoglárról, 
20-50 kilométer távolságról, líttalan-utakon nem is lehet tejet a városba szállíta
ni. ...Villányi Leó és Forgács Vilmos állatorvosok azt mondják: Ilyen becstelenül 
rossz állatállomány sehol az országban nincs. A Dunántúltól 50 évvel el vagyunk 
maradva. ...Az állatállomány javítására csak most történtek az első intézkedések. 
Halas város Göbölyjáráson és Zsanán ez évben létesített tenyészmének és bikák 
beszerzésével apaállattelepeket. Ez persze még kevés. Még éppen 47 bika kellene, 
hogy minden pusztarész el legyen látva apaállattal. ...A disznót csak akkor oltaná a 
kun paraszt, amikor már fé lig  megdöglött. Meg is döglik az ilyen egészen. És akkor 
nem magában keresi a hibát, hanem a szérumban. Vajon nem természetes-e, hogy 
a Dunántúl jóval előtte já r  a Kiskunságnak. A nagybirtokon szakemberek vezetik 
a gazdálkodást. A kisbirtokosok jó  része ott tanult meg gazdálkodni az uradalmak
ban. Akkora dunántúli megyében, mint maga a halasi határ, három mezőgazdasági 
szakiskola is van. Itt pedig a gazda fia  ma is csak az apjától, vagy az apja béresétől 
tanul gazdálkodni. Vak vezet világtalant.”'5'

A halasi határ kisgazdaságai tehát nem tudtak lépést tartani a kor gazdasági 
fejlődésével. A kisbirtokosok nagy többsége még mindig ökrökkel, tehenekkel szán
tott. A gazdaság modernebb szerszámokkal való felszerelésének lehetőségében még 
csak nem is reménykedhettek. A második világháború után, a téeszesítés következ
tében hamar fölszámolódtak a kisgazdaságok, hogy újra visszaálljon a természet 
eredeti rendje, a hatalmas, lakatlan pusztaság.

Az évszázados próbában a homok lett a győztes.
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Szőlő- és gyümölcskultúra
Simon András

Tálasi István az I940-es évek derekán az Alföld néprajzi kutatásának feladatait 
számba véve vetette papírra e sorokat: „A szöllő- és gyümölcskertészkedés önálló 
népi életformát teremtett, s minthogy jövője beláthatatlan, így hasznos lenne ennek 
igazán alapos és elmélyedő kutatása már most, amikor a kezdetek még nyomozha
tok, a kifejlődés pedig virágba szökkent.”' Az azóta eltelt csaknem hat évtizedben az 
Alföld homoki szőlő- és gyümölcskultúrájáról számos lokális feldolgozás született, 
többnyire a helytörténeti-néprajzi monográfiák, tanulmánykötetek lapjain. Elsősor
ban levéltári forrásokon alapuló, a korábbi szakirodalmak megállapításait kritikával 
kezelő, az Alföld szőlő- és borkultúráját történeti-néprajzi szempontból újraértelme
ző, összegző igényű munka Égető Melinda monográfiája, mely a 19. század derekáig 
vizsgálja a kérdéskört, számos adatot idézve Kiskunhalasra vonatkozóan is.2 Halas 
18-19. századi szőlő- és gyümölcskultúrájának képét -  főképp levéltári forrásokra 
támaszkodva -  legutóbb Bel Ion Tibor rajzolta meg.3 Jelen tanulmány a 19. század 
közepétől egy évszázadnyi időszakban vizsgálja Kiskunhalas szőlő- és gyümölcskul
túráját, elsősorban a még publikálatlan nyomtatott és kézzel írott levéltári, adattári 
forrásokra, térképekre, a halasi múzeumban őrzött tárgyi anyagra és fotókra, a helyi 
sajtóra, a statisztikai munkákra és a szakirodalom megállapításaira alapozva.

Tooth János munkája, mely az 1820-as évekre készült el, így jellemzi a halasi 
borokat: „2-3 esztendeig eltartható, jóízű homoki bora a szükségen felül is teremni 
szokott, melyet vagy magok isznak meg, vagy a város kocsmáira eladják, vagy a vidé
kiek kiviszik, vagy azoknak magok elárulás végett helyekbe hordják. ”4 Fényes Elek 
az 1830-40-es évek állapotát tükröző földrajzi-statisztikai országleíró munkáiban a 
pusztáival együtt roppant határú Halas mezőváros gazdasági viszonyait jellemezve 
első helyen a juhtartást, s az abból származó jövedelmet említi.5 A Szabad Jász- és 
Kun Kerületekről szólva megjegyzi, hogy szőlőskertet szinte mindegyik település 
határában művelnek, ám az itt készített borok a hegyvidékiekkel nem vetekednek, 
gyengék, nem állandók, azaz hosszan nem tarthatók el, a lakosok nem kereskednek 
vele, hanem maguk fogyasztják el. Kiemeli azonban, hogy „a halasi és kardszagi 
eléggé dicsértetik”2 Halasnál aztán újra külön említi, hogy „jó kerti bort termeszt 
és bőséggel”. Fényes Elek leírásával egybecseng Galgóczi Károly statisztikájának 
Halasra vonatkozó része. Első helyen ő is a birkatenyésztést említi, majd így ír: 
„E városnak temérdek szőlleje, sok gyümölcs fája van, s az oltogatás is divatozik. ”8

Gyárfás István (1822-1883) történész, szenvedélyes mezőgazdász, a halasi köz
élet fáradhatatlan egyénisége az 1850-es évek végén két terjedelmes tanulmányt 
tett közzé: Kis-кип Halas gyümölcsészete című írását a Kerti Gazdaságban, Kis
kun-Halas város borászata című közleményét pádig a Borászati Lapok hasábjain 
publikálta.9 Mindkét írás alapos és hiteles, személyes tapasztalatokban gyökerező
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állapotrajz a 19. század derekáról, s egyben kritikai hangvételű írás, mely a hibákra, 
a fogyatékosságokra is rávilágít, serkentve az okszerű szőlő- és bor-, illetve gyü
mölcsgazdálkodás kibontakozását.

A halasi szőlők területe, birtoklása

A legrégibb szőlők a város nyugati oldalán lévő tó mellett feküdtek, a városi tanács 
-  ügyelve a legelő- és szántóterületek biztosítására -  a 19. század közepéig másutt nem 
is engedélyezte a telepítést. A minden bizonnyal szabad foglalással keletkezett, sza
bálytalan alakú parcellákból álló Seregélyes, később Öregszőlők elnevezésű szülőföld10

1. Az öregszőlők és az iparszőlők, 1864. Halácsy Miklós térképe TJM 16605
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nagysága az 1850-es években 1900 kataszteri hold körül mozgott." Gyárfás István az 
Öregszőlők területén két nevet említ: „felsőhíd, alsóhíd, minthogy a városból a nevezett 
tavon keresztül csak e két hídon van a szőlőkkel közlekedés. ”'2 Az alföldi mezővárosok 
szőlőhegyein általános jelenség volt, hogy a 19. század elejétől megszűnt a szabad fog
lalás, s csak a városi tanács által végrehajtott parcellázások útján lehetett szőlőföldhöz 
jutni.11A halasi határban 1852-ben a régi borjúcsorda-járásból, a várostól északnyugatra 
a fejetéki vízállás és a Sóstó közötti sivány homok- illetve gyepterületet parcellázta fel 
a város szőlőtelepítés céljából. A fejetéki szőlők, Ugri szőlők, majd Iparszőlők néven14 
emlegetett új osztás 1853-ban készült térrajza szerint a hosszában 6 öl széles középúttal 
és az erre merőlegesen futó 3 öles keresztutakkal tagolt, 1 öles árkokkal övezett új sző
lőterület mindösszesen 142 kh 950 а -öl nagyságú volt. 135 parcellára tagolódott, ebből 
124 egy holdas, 5 egy holdnál valamivel nagyobb terület volt, a további 6 pedig nem 
érte el egészen az egy holdas nagyságot.15 Az 1858-as térkép és az 1859-es telekkönyv 
adatait összevetve érzékelhetjük, hogy az osztást követő 5-6 esztendőben fokozatosan 
indult meg a szőlő telepítése. A 135 parcellát 132 gazda birtokolta, a legnagyobb sző
lővel beültetett terület (1 kh és 1227 o ö l)  Imrö István tulajdona volt, számos gazda 
parcelláján a szőlő mellett veteményes kert is díszlett, 59 birtokos pedig még egyálta
lán nem telepített szőlőt, ezek a területek ugyancsak veteményesként vagy egyszerűen 
haszontalan homokként szerepelnek a kimutatásban.16 Az új osztásban még 1853-ban 
elrendelte a város egy csőszkunyhó állítá
sát, a szükséges fa és nád mennyiséget a 
város köztulajdonából megajánlva. 7

A 19. század közepéig csak az Öreg
szőlők és az Iparszőlők területén lehetett 
szőlőt telepíteni, sőt ezt a város is szor
galmazta. A határ más részein viszont 
a városi tanács tilalmazta a telepítést, 
mondván, ez akadályozná az állattartást 
és elvonja a gazdákat más mezőgazdasá
gi munkáktól. Bár próbálkozások voltak, 
tiltotta a magisztrátus a tanyákon való 
szőlőtelepítést is. Ez összefüggött azzal, 
hogy a szőlőmunkák szinte folyamatos 
kinttartózkodást kívántak, ugyanakkor 
mind a tanyán, mind pedig a szőlőkben 
való lakás tilos volt. Este 7 órakor a sző
lőbe vezető hidat le is zárták, a kulcsot 
a hegybíró őrizte, a területet pedig a 
csőszök vigyázták.Is

Palugyay Imre 1854-ben megjelent 
munkája a halasi határ művelési ágait

2 1 1

2. Iparszőlők, 1853. Hodossy Péter térképe. 
TJM 3865



sorra véve közli az 1 kh területből származó tiszta jövedelmet. Az adatsorban mesz- 
sze a legmagasabb értéket a szőlőterület képviseli (6 ft. 29 kr.), ezt csupán a nádas 
közelíti meg (5 ft. 34. kr.), a szántóföld, a rét és a kert esetében e jövedelem csupán 
a 2 forintot haladja meg, még alacsonyabb az erdők, s legkisebb a legelők hasz
na.19 Az adatsor jól mutatja azt a több évszázadra visszamenően igazolható tényt, 
miszerint a szőlőföld értéke -  az intenzív megmunkálás igénye miatt -  magasabb, 
gyakran többszörös nagyságú más művelési ágakhoz viszonyítva.20 Mindezt azon
ban nemcsak a statisztikai számadatok tükrözik; a szőlőföld értékével a gazdálkodó 
parasztember is pontosan tisztában volt: „Igaz, hogy sok az ellensége a szőlőknek, 
mög a rézgálic is drága, de hát lássa, sógorom, a földhöz is köll vetőmag, eke, 
igavonó, munkás, stb. Ez is mind pénzbe kerül, s ha mögszámítjuk, még drágább, 
mint a szőlőmunka. Egy hold jó  fö ld  10 mázsát, egy hold jó  szőlő pedig 20 mázsát 
teröm minálunk általában. Az árak mög odarugnak, mint régönten: 1 mázsa szőlő 
ugyanannyi rozsot vagy tisztát ér. Hát akkor ugye érdemös vele vesződni?! ”2' 

Keleti Károly 1873-as szőlészeti statisztikája Halas mezővárosról a következő 
számadatokat közli:22

1. táblázat. Halas szőlészeti adatai, 1873

Település Birtokosok
száma

Szőlőterület
nagysága 1873-ban termelt bor (akó)

kát. hold □-öl fehér vörös siller összesen

Halas 1845 1939 936 1689
(9,6%)

5800
(32,9%)

10149
(57,5%)

17638
(100%)

Forrás: Keleti Károly 1875. 314

A siller borok viszonylagos nagy mennyisége a kisebb gazdaságok szín és fajta 
szerint el nem különített borkészítésére utalnak, míg az ugyancsak jelentős mennyi
ségű vörösbor a kadarkán alapuló, balkáni hatást hordozó borkultúra jelenlétét és 
gyakorlatát tanúsítja. A város és határa ekkor 111927 kh nagyságú volt, lakosainak 
száma meghaladta a 13 ezret.22 1876-ban a szőlők nagysága már 1995 kh. volt.24 
Az 1879. és 1891. közötti jelentések a szőlőterület nagyságát 1977 és 1995 kh között 
tüntetik föl.2' Az 1895-ös mezőgazdasági statisztika szerint Kis-Kun-Halas hatá
rában már 2291 kh szőlőt találunk, s mellette 290 kh parlag vagy kiirtott területet 
jelez forrásunk.26 A szőlőterület 1880-as és 1890-es évekbeli fokozatos növekedése 
több dologgal is összefüggésben állt. Egyrészt azzal, hogy a filoxérával szemben 
immunis homoktalajon megindult a szőlőtelepítési kedv, másrészt pedig azzal, hogy 
a kiteljesedő tanyavilágban is -  a század közepéig érvényben lévő tanyai szőlőte
lepítési tilalom megszűntével -  egyre terjedt a szőlő. Mindezek mellett talán az a 
szempont sem elhanyagolható, amelyre 1882-es jelentésében a polgármester felhív
ja a figyelmet, nevezetesen, hogy „a szőlőművelés pár év óta, a mi óta ugyanis a 
vasút kiépítése biztos lett, örvendetes haladást tüntet fel. ”21
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Ezekben az években -  a polgármesteri jelentések adatai alapján -  a csak 
szőlőt birtokló gazdák száma 150-170 között mozgott; ők minden bizonnyal a 
szőlőbe kiköltöző, állandóan ott lakó kis- és törpebirtokosok lehettek.2“ Mindez
zel egybevág Csete Pap József szőlőbudár (szőlőcsősz) visszaemlékezése, mely 
szerint az 1880-as évek derekán az Öregszőlőkben 150 kintlakó család lehetett, 
az Iparszőlőkben csupán kettő vagy három. A határt jól ismerő budár az első 
kiköltözőkre név szerint is emlékezett: „...úgy tudom, hogy az Öregszőlőkben 
rendes lakóházat először Karó Imre épített az ’50-es évek végén a Felsőátjáró
nál, aztán Patai Szalai István, mög a Kis István követköztek. Az Iparszőlőkben 
az első állandó kintlakos Gázon István volt.” A kiköltözés okairól és a kiköltö
zők gazdasági-társadalmi helyzetéről, életmódjáról is érdemes idéznünk Csete 
Pap József érzékletes szavait: „Kezdőit a nép szögényödni. (...) Aki aztán nem 
akart házbért fizetni, kilábujjhögyözött az Öregszőlőkbe, néhányan az Iparba is. 
Ott aztán egyszerű kis lándzsákat, putrikat, viskókat, lakhangyikat építettek, s 
ott egy-két hold szőlő-gyümölcsös-veteményessel egész éven át elbíbelődtek s a 
szomszéd jómódúak szőlejét is mívelték. Az ilyen telepesek a terményeket a hely
színen igyekeztek felhasználni. Tehenet, sertést tartottak, s feketeföldecskéket 
is kezeltek.” A szőlőhegyre való kitelepedés aztán az 1890-es években tovább 
folytatódott.

Megnevezi Csete Pap József az 1860/70-es évek legjelesebb szőlősgazdáit is: 
Gyenizse V. Jánosnak volt legkülönb szőlőskertje Balotán, az Iparszőlőkben s azon 
felül a már említett Gózon István volt az úttörő a ’60-as években; kitűntek még a 
polgárok közül: öreg Józsa Gábor Fehértón, Pándi Mihály, Daczi László és Szatmári 
G. Péter.29

1895-ben a 100 holdon felüli gazdák közül jelentősebb (10 holdon felüli) szőlő- 
területet a következők birtokoltak:2"

2. táblázat. Halas jelentősebb szőlősgazdái, 1895
Név Birtok nagysága (kh) Szőlő nagysága (kh)

Baksay György 686 16

Gyevi Mihály és társa (Imre) 340 11

Hofmeister testvérek 4104 22

Kiss Sándor 1918 11

Szathmáry Sándor fögymn. tanár 104 12

Szilády Áron ref. lelkész és társa, László 373 12

Vájná Sándor 680 10

Ván János 327 11

Zseny István 520 11
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Az olcsó és a filoxérával szemben ellenálló homokon való szőlőtelepítés továb
bi ütemét mutatja, hogy a századfordulótól, illetve a 20. század első évtizedeiben 
ugrásszerűen megnövekedett a szőlőterület nagysága: 1903-ban 4200 kh, 1912-ben 
pedig már 4876 kh szőlőt regisztráltak.31 Vizsgált korszakunk végén, 1944-ben 6340 
kh szőlőterületet rögzít a kimutatás.32

A tanyai szőlőkre vonatkozóan jó adatokat nyerhetünk Halas 1879. és 1911. 
évi kataszteri térképének összevetésével. Míg az 1879. évi térképen a tanyák 
mellett legelőt, rétet, szántót, homokot láthatunk, s a tanyáknak csupán egy 
kisebb hányadán díszük szőlő és gyümölcs, addig az 1911. évi kataszteri térkép 
szelvényein észrevehetően gyarapszik mind a tanyák száma, mind pedig a szőlők 
nagysága. Vizsgált térképeink a tanyásodástól független, határbeli szőlőparcel
lázásokra vonatkozóan is támpontot adnak. így például Felső-Szállás területén 
1911-re 133 parcella, Debeák-Szarkás területén pedig 75 szőlőparcella új osztása 
látható. Fehértón „Dudoli szőlők” néven jelez a térkép új szőlőterületet. A Dudoli 
-  Lakatos Vince 1930-as évekbeli jellemzése szerint -  400 holdnyi terület, ahol 
60 család, mintegy 300 lélek gazdálkodott. Az itteni szőlők és gyümölcsfák szé
pen gondozottak voltak.33 A folyamatot jól tükrözi Bálint Sándor megállapítása 
is, miszerint az 1879. évi szegedi nagyárvíz után feltűnően nagyszámú szegedi, 
leginkább alsótanyai család telepedett meg a halasi határban, főleg az 1890-es 
évektől kezdve bankkölcsön segítségével fölparcellázott, nemrég tagosított hala
si úribirtokon. Térképeink valamint a szakirodalom összehasonlító adatai szerint 
a tanyai gazda a szőlőt a tanyaépület köré, illetve annak közvetlen közelébe tele
pítette. így esett kézre, ugyanakkor a széllel és a homokkal szemben mintegy 
sövényfalat vont a tanyaterület köré.34

A tanyai szőlők boráról és az öreg tőkék megbecsüléséről érzékletes sza
vakkal ekképp vélekedik a fentebb már többször idézett szőlőbudár, Csete Pap 
József: „Az Öregszőlőkben jóval kevesebb terem egy holdon, mint a tanyákon. 
Ennek az az oka, hogy a szőlő is a jobb talajt szereti. Több száz év alatt a szőlő 
is kiéli a talajt. Sok az 50-100-150 éves tőke. Általános döntést az ilyen régi 
szőlők nem kaptak. Anyagyökereik már elszáradtak, s csak a sátorgyökerek 
táplálják. Az öreg tőkéket magam is pártolom, mert azok termik a tüzes borokat. 
Azokban pedig nóta lakozik. Nehezen is barátkozott meg a halasi nép a tanyai 
szőlőtelepítéssel. Ráfogták, hogy ott savanyú bor terem, s megbetegszik tőle az 
ember. ”35

Az 1895. évi állapotot tükröző összesítésünkhöz hasonlóan érdemes számba 
venni az 1912-es Gazdacímtárban szereplő, Halason nagyobb szőlőterületet birtokló 
gazdákat.36 (3. táblázat)

A két táblázatot összehasonlítva láthatjuk, hogy 1912-re még több gazda ren
delkezett jelentősebb szőlőbirtokkal, s az adatok összevetéséből az is kitűnik, 
hogy egyes tulajdonosok -  így Szathmári Sándor vagy Szilády Áron -  szőlőte
rülete miképpen gyarapodott. Utóbbi névsorunkból érdemes kiemelni dr. Fráter
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Gyulát, aki ismert szegedi ügyvéd volt. Pénzét homokterületek vásárlásába 
fektette, és az így megszerzett homokba szőlőt telepített. Szatymazon 1881-ben 
kezdett szőlőt művelni. A halasi buckákból is vásárolt 118 holdat, e terület 1895- 
ben még kétharmad részben erdő, egynegyed részben legelő, s némi szántóterület 
volt. 1912-ben e homokterület már több mint egyharmadán szőlő díszlett. Fráter 
Gyula az okszerű szőlő- és borgazdálkodás terén élenjáró volt. Szemléletét nagy
ban meghatározta fiatal korában tett franciaországi útja, melynek célja az ottani 
szőlőművelés tanulmányozása volt. A szatymazi és halasi homokon nagy meny- 
nyiségben termesztett olaszrizlinget és burgundit, s ő volt, aki a peronoszpóra 
elleni védekezésben az elsők közt alkalmazott Vermonel típusú permetezőt, a 
szőlőfeldolgozás során pedig zúzó-bogyózó gépet használt. 1914-ben K iskunha
lason hunyt el.’

3. táblázat. Halas jelentősebb szőlősgazdái, 1912
Név Birtok nagysága (kli) Szőlő nagysága (kh)

Babó János 199 12

Bortermelő Rt. 1066 62

Farkas Dezső 481 22

dr. Fráter Gyula 117 41

Hofmeister Ignácz 228 19

Kiskunhalas város 3286 12

Kolozsvári Kiss Sándor 100 10

Steinberger Hermann Márk 194 80

id. Nagy К. Imre 440 10

Nagy Dezső dr. és társai 1119 106

Németh A. Sándor 309 14

Orbán D. Sándor 306 17

Rieger Mihály és L. 108 19

Szatmári G. Sándor 198 28

özv. Szentpéteri Antalné 319 12

Szilády Áron ref. lelkész 374 20

Szűcs Béla 185 22

Tóth Béláné 102 11

Varga Sándor 392 11

Forrás: Rubinek Gyula 1912. 532-538
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1908-ban a Szegedről ideszármazott id. Dietrich Fülöp vásárolt 200 hold homo
kot a Göbölyjáráson. A területen az 1930-as években már 45 hold szőlő díszlett, 
a gazdaságot ekkor már nagy szakértelemmel a fiú, ifj. Dietrich Fülöp vezette.38 
Az 1932 őszén végzett közigazgatási tanyabejárás tapasztalatait rögzítő polgármes
teri jelentés ekképp jellemezte a birtokot: „A Dietrich-féle szőlőtelepen kitünően 
beváltak a Mathiász-féle csemegeszőlők, ilyen csemegeszőlő termesztésre kellene 
nagyrészben áttérni a halasi határokon. ”39 Az 1933 október első napjaiban „Ha
lasi Hét” címmel megrendezett mezőgazdasági, ipari és kereskedelmi kiállításon a 
„Bor, szőlő, gyümölcs, faiskola, zöldség” kategóriában Dietrich Fülöp terményeit 
ezüstéremmel jutalmazta a bizottság.40

Raffai Sándor evangélikus püspök és társai a Szarkás-Debeák pusztán birtokoltak 
jelentős területet. Szatmári G. Imre halasi parasztkertész, aki 1911-től dolgozott a birto
kon, e szavakkal jellemzi a gazdaságot: „Ez volt az igazi futóhomok. 160 hold szőlővel. 
De itt aztán olyan rizlinget termeltünk, hogy határtalan nóták jöttek a nyomán... "4]

A 20. század első évtizedében telepített 60 hold szőlőt Felsőszálláson Adám 
Dávid borkereskedő. A környékbeli kis- és középparasztokat is szőlőtelepítésre 
serkentette, szaktanáccsal segítette, így a korábban szélhordta futóhomok és vadza
bos buckák helyén, az Adám-birtok környékén, az 1930-as évek végére jelentősen 
megugrott a szőlőterület kiterjedése.42

Szőlőfajták

A termesztett szőlőfajták tekintetében a vizsgált korszak kezdetén Gyárfás 
István írása ad viszonylag részletes felvilágosítást. Első helyen említi, legelter
jedtebb, legtöbb s legjobb bort adó fajtának mondja a fekete kadarkáid  Pontos 
névvel nem illeti, csupán körülír két fehér fajtát: „egyik keményebb természetű, 
nem könnyen rothadó; másik lágyabb, a rothadásra hajlandó. ”44 A kemény fehéret 
ugyancsak bőtermőnek s jó bort adónak minősíti. Említi továbbá a fehér és fekete 
gohért, ennek helyi neve bajnárf a fehér változat „kedvező években aranysárgá
ra kifejlődött s megránczosodott szemű fürtjeiből a legjobb bort adja. ” Kevesebb 
a vörös dinka és a cigányszőlő.46 Asztali (csemege) szőlők közül a nagyfürtű 
fehér kecskecsöcsűt, valamint a ritkábban előforduló, helyben szagosnak nevezett 
muskatálszőlőt említi. A halasi borok hibáit vizsgálva Gyárfás felfigyel a savhiány
ra, s ennek kapcsán teszi fel a következő kérdést: „ Vajon a rizlingfaj megteremne-e 
kellő sikerrel a halasi homok szőlőkben, s az ezzeli vegyítést lehetne-e kedvező 
eredménnyel a halasi bor lentebbi hiányai javítására alkalmazni? ”47

Lenkey Sándor miniszteri kiküldött a 20. század legelején járta be a halasi határt 
és rögzítette megfigyeléseit. A halasi homokra a következő „már bevált, úgy meglehe
tősen nagy mennyiséget, mint magas czukor és így szesztartalmat magokban foglaló ” 
fajtákat ajánlotta: olaszrizling, fehér bokor, kövidinka, mézédes, fekete nemes kadar-
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ka, szlankamenka (vagy magyarka), ez utóbbi ugyan gyenge bort, de felette nagy 
termést ad, s más fajokkal, különösen az olaszrizlinggel házasítva alkalmas.48 A 19. 
század végén és a 20. század legelején találjuk meg a különféle saszla-fajták említését, 
összefüggésben a csemegeszőlő-termesztés előmozdításának szándékával.49 A saszla 
vidékünkre való behozatalában Kecskemét járt az élen. Legjelesebb propagálója 
Csereklyei Károly volt, aki már 1875-ben ültetett piros és fehér saszlát. A 70-es évek 
második felében aztán id. Csókás József javaslatára Nagykanizsáról, Tersánczky 
József szőlőtelepéről vásárolt a Kecskeméti Gazdasági Egyesület vesszőket. A saszla- 
termesztés az 1880-as évek kezdetén indult, s a század végén vett nagyobb lendületet. 
A sikeres termesztés és a fajta népszerűsítése érdekében számos szakcikk is napvilá
got látott, elsősorban a jeles termelő és szakíró, Csereklyei tollából.™

Tóth G. József gazdasági feljegyzéseiben olvashatjuk, hogy 1933-ban 572 kg 
vegyes szőlő mellett 423 kg rizlinget szüretelt, 1938-ban pedig több mint ezer 
dinka és kádár gyökeres vesszőt telepített.'1 Nagy Czirok László adatközlője, 
Németh Buhin Balázs vélekedését idézzük a szőlőfajták hasznáról. Szavai arra is 
rávilágítanak, hogy bár a homoktalaj immunis volt a filoxérával szemben, mégis 
megjelentek a növényvédelmet szinte egyáltalán nem igénylő, bő termést adó 
direkttermő fajták is. „A homoki gyümölcs a legízesebb, a bora is kitűnő. De nem 
a csaszla, hanem a kadarka leve. Legelállóbb a delaváré és az otelló."'1 1940-ben, 
helyi gyümölcsészeti szaklapunk egyik írása is kiáll a minőségi borgazdálkodás
sal össze nem egyeztethető, államilag is tiltott direkttermő fajta mellett: „Láttam 
Deleváréból 300 n. öl szőlőt gyenge homokon, mely körülbelül 3 mázsa termést ad. 
Ez a kiváló szőlő nincs engedélyezve, holott ennek országos propagálását nemzeti 
érdekből el kellene rendelni, nem pedig eltiltani. Szinte érthetetlen ennek a minden 
viszontagsággal dacoló és a legtávolabbra való szállítást is kibíró, ízletes csemege 
és borszőlőnek eltiltása. (...) A Deleváré szőlőnek tessék magyar nevet adni, mint 
ahogy nevezik is már Bánhegyi fehérnek és engedjék meg a telepítését. ”53

A csemegeszőlő -  mint értékes exportcikk -  termesztését a két világháború közti 
években különösen felkarolta és serkentette a Kiskunhalasi Gazdasági Egyesület ,54 
többek között szőlőoltási tanfolyamok és szakelőadások szervezésével.55

Idősebb adatközlőim „Halason termesztett régi szőlőfajtaként” a következőket 
nevezték meg: kövidinka, sárfehér, piros szlanka, kadarka, burgundi, magyarka. 
A paraszti szőlőparcellák vegyes telepítésűek voltak.

A szőlő ültetése és a tőkehiánypótlás

Az új szőlő telepítése előtti legfontosabb teendő a megfelelő talajelőkészítés, 
vagyis a fordítás volt. Csonka Mihály (1875-1964) halasi parasztgazda és néprajzi 
író önéletírásában ekképp emlékszik e munkára: „1895-ben télen fordítottak a szü
leim szellőnek egy holdat, közel a tanyához. Voltak valami hatan a napszámosok,
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olyan száraz, hó nélküli idő volt. 80 és 100 centi mélyen kellett fordítani. Este haza 
se mentek, mind ott aludtak velünk egy szobában, az asztalt kitettük, és egy jó  kötél 
szalmát behoztak, elteregették, azon aludtak. Este aztán ment a mese...” A napszám 
ekkor 40 krajcár volt, meg az élelem. A visszaemlékezés szerint e télen végzett, 
nehéz fizikai munka során reggelire pörkölt káposzta volt töpörtüvel, ebédre bab
levest, krumplit, szerdán túróstésztát kaptak, vacsorára pedig tarhonyát, szom
bati napon túróslepényt, vagy kukoricalisztből készült máiét ettek a munkások.56 
A fordítást ásóval és kapával végezték.

Gyárfás István leírása szerint a 19. század derekán a gyökeres vessző ültetése 
ritkán volt gyakorlat, „hanem sima vesszők árokra vagy fúró után, megfordított 
homokföldben meglehetősen sikerülni szoktak. ”57 A vesszők beszorítását úgy végez
ték, hogy a lyukba süllyesztett vessző tövébe vizet vagy száraz homokot öntöttek, 
egyszerűbb esetben a lyukba beleszúrt vesszőt ahogyan a szél mozgatta, a homok 
a tövébe folyt.55 Hasonlóan emlékezik Csonka Mihály is: „Mint előbb említettem, 
télen fordítottak szőlőnek, tavasszal aztán beültették a területet. Az ültetés úgy 
ment, mint ma is, ültető fúróval leszúrtak jó  mélyen és bedugták a sima vesszőt, de 
nem szorították meg, szép fokozatosan betemette a szél a homokkal.”54 Szőlőültető 
fúrót a halasi múzeum is őriz: a 19. század második feléből való, keményfából házi
lag faragott, T alakú szerszám hosszúsága 92 cm (hogy megfelelő mélységbe tudjon 
hatolni), nyele pedig 45 cm.60 Az ültetés a metszés után történt, hiszen a szaporításra 
alkalmas, egészséges, érett vesszőt a metszéskor válogatták ki. Az ültetésig homok
ban, vagy vízben tartották, míg rügyezni nem kezdett, így megmutatkozott, hogy 
életképes-e a vessző.61

A 19. század második felében kezdett terjedni az előgyökereztetett vesszők 
ültetése. Az eljárás általánosabbá válása a Duna-Tisza közi homokvidéken a 19. 
század végére tehető.62 Nagy Czirok László lejegyzése alapján a gombáztatás, vagy 
bombáztatás lényege a következő volt. A tavaszi ültetéshez már ősszel, a fagy beáll
ta előtt kiválasztották az erős, alkalmas vesszőket. Ezeket aztán kévékbe fogva, 
megfordítva elvermelték. Homokkal jól megszórták, vízzel belocsolták, hogy ne 
maradjon levegő körülötte. „A bombázás képződményét azok a tünemények jelez
ték, hogy a szemen alul elvágott vesszőnél kis fehér gyűrű dudorodás jelentkezett. 
Akkor, bár akármilyen sürgős munka volt holnapra, elkezdtük a szőlőültetést, mert 
ha 3-4 nappal tovább hagytuk, újnyi hosszú gyökér szőtte be a felső részeket. (...) 
Az így bombáztatott vessző 90-95 %-a megfogta,”63 A 20. században aztán egyre 
inkább terjedt a vesszők szőlőiskolában való gyökereztetése, illetve a faiskolák, 
szőlőtelepek által hirdetett fajták gyökeres vesszőinek vásárlása.

Az újonnan telepített szőlők közét gyakran sárga- vagy görögdinnyével vetet
ték be. Csonka Mihály önéletírásában olvashatjuk: „Termett annyi dinnye, hogy 
kocsiszámra hordták a szüleim a piacra, még helybe is jö ttek  a kofák. ”64

A hiányzó tőkék pótlását, az ültetvény fiatalítását szüret és levélhullás után 
kezdték.65 Ennek egyik módja a döntés volt, melynek során a teljes tőkét egy mély
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árokba fektették és betemették. Szélfúvásos helyeken mélyebbre leástak. A tőkén 
hosszúra hagyott vesszőket a földben a szükséges pótlás helyére vezették. Az anya
tőke erejétől függően 3-4 új tőkét nyerhettek ezzel az eljárással. A döntésvesszőt 
általában nádkaróval megjelölték. A szaporítás, pótlás ezen módjának leírásakor 
Gyárfás felhívja a figyelmet „egy megrögzött, rossz szokásra” is, mégpedig arra, 
hogy a tavaszi nyitáskor ezeket a vesszőket nem kapálják ki olyan mélyen, mint a 
többit, így metszik meg a föld felszíne fölött 1 szemre, s következő évben, mikor a 
többi tőkével egyenlő mélyen kikapálják, hosszú nyakú tőkék keletkeznek.''’

A másik eljárás a bujtás volt, amikor a tőkén meghagyott szálvesszőt a pótlás 
helyére lehúzták. A vessző meggyökeresedett, és a következő évben el lehetett 
választani az anyatőkétől.'’7 A bujtás alkalmas volt gyökeres szaporítóanyag elő
állítására is: a kidobásra szánt, öreg tőkék vesszőit az utolsó évben ilyen módon 
meggyökereztethették.68

Hogy a hiányok pótlására mindig nagy hangsúlyt fektetett a gazda, álljon itt 
példaként két idézet. Egy 1925-ben kelt haszonbérleti szerződés egyik kitétele 
így rendelkezett: „Tartoznak a haszonbérlők a birtokot és szőlőt a rendes gazda 
gondosságával kezelni, a kiveszett és hiányos tőkéket döntés által pótolni.
A másik példa egy 1941-ben kötött felesbérleti szerződésből való: „Szőlőkben 
a tönkrement tőkéket kiszedi, helyét felfordítja, hogy oda a metszés alkalmával 
szedett vesszőt elültethesse illetőleg ezen vesszőket gyökereztetés céljából elülteti. 
(...) Olyan helyeken, ahol tőkehiány van, döntésre, bujtásra alkalmas vesszőket 
elhajtja.”1"

A régi alföldi szőlőkben jellemzőek voltak az egyenetlen sorok. A keskeny 
sor- és tőketávolság (30-40 cm), valamint a döntéssel vagy bujtással történő 
hiánypótlások okozták ezt.71 A halasi 
szőlők állapotáról 1897-ben tudósí
tó Bocsor István ezt az állapotot az 
okszerű művelés akadályaként rója föl:
„Mert vajon szőllőnek nevezhetem-e 
azokat? Hol egyik tőke a másikat éri, s 
gyökereik örökös küzdelmet folytatnak 
a szomszéd tőkékkel egy kis tápanyag
ért. Mely táphiányt eléggé bizonyíta
nak sovány, vékony venyigéik, melyek
ről ugyan sohasem fog  mézédes, kövér 
must csorogni — hanem csak káposztá
ié, mely egresből sajtoltatott. (...) így 
sok szőlőt munkálunk kevés haszonnal, 
pedig megfordítva kellene a dolognak 
lenni: kevés tőke, kevesebb munka,
-  több haszon és jó  bor.”12
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3. Szőlő felújítása döntéssel, 1958 október. 
Janó Ákos felvétele. TJM F3504



A szőlő művelésének éves munkái

Talajmunkák
A talajmüvelés munkáinak sorában az őszi takarás, fedés vagy bekapálás és a tavaszi 

nyitás vagy kikapálás egymástól elválaszthatatlan munkapárnak számított. A szőlőtőkék 
fedése, vagyis az a munkafolyamat, amikor kapával a tőkéhez ill. a tőkefejhez húzzák 
a homokot a sorok közül, a szőlő téli fagyok elleni védelmét szolgálta. E munkát a szü
ret után, de természetesen még a fagy beállta előtt végezték, többnyire akkor, mikor 
a szőlőlevelek is lehullottak már. Egy fentebb már idézett szerződésben áll: „Bérlő 
minden évben, szüret után kb. november 10-ig a szőlőket bekapálja.’’ Az egyezség 
rögzíti a tavaszi nyitás munkáját is: „A szőlőt tavasszal lehető legmélyebb kapálással 
kikapálja, tőkéket hajszálgyökerektől megtisztítja, megfattyazza. Noha ellenpéldára is 
bukkanhatunk4, mégis állítható, hogy a fedés és a nyitás a karózatlan, alacsony tőkefejű 
homoki szőlőkben általános gyakorlatnak számított még a 19. században is.75

Az ősszel betakart szőlőkben az éves munka szükségszerűen a nyitással vagy 
kikapálással indult, ezt József (március 19.) és Szent György-nap (április 24.) 
között végezték.76 Eszköze a hosszú fejű, egyenes élű kapa volt, mellyel „a tőkék a 
homokból annyira kitisztíttatnak, hogy gömbölyű fejők szabadon álljon. ”77 A nyi
tókapa ezen típusát ábrázolja Kecskemétről Szabó Kálmán is.78 A halasi múzeum 
gyűjteményében található darab szív alakú, a kapafej hossza 30 cm, szélessége 19 
cm. Kiskunhalasi kovács-készítmény.79 Kikapáláskor a földet a szőlőtőkék tövétől a 
háttyára húzták, így a sorok között egy hát, bakhát keletkezett. A nyitás munkáját 
végezhette egy ember is, ám gyakoribb volt a párban való kikapálás.80

A nyitás utáni első kapálást Halason újításnak hívták.81 Ez a talajt alaposan 
átforgató mélykapálás volt. Május utolján, június elején végezték ezt a munkafázist, 
amikor a szőlő már hajtásokat hozott.82 „Minthogy ez a kapálási mód csakis karó
zatlan, fejművelésű tőkék esetén alkalmazható, úgy vélem, hogy benne egy olyan 
talajművelési technikát sikerült megragadnom, mely hazánkban jellegzetesen a 
kadarka-kultúrához kapcsolódott.” -  írja Égető Melinda.83

Ezt követően a szüretig már csak egyszer kapáltak, ez volt az érés alá kapálás. 
Ideje július legvége, augusztus első fele volt. Ha szüretig mégis nagyon elgazosodott 
volna a szőlő, úgy a gazt kézzel kigyomlálták.84 Az érés alá kapálás nem mély, csu
pán felszíni kapálás, melynek célja a gyomtalanítás volt. Eszköze a karaszoló, ami 
kovácsoltvas pengéből vagy kaszaélből kialakított, hosszú, keskeny élű eszköz.85 
Az érés alá kapálás és a karaszolás fogalmát a 19. század derekán még elkülönítette 
a szakirodalom: „Július végén és augusztus elején a barázdákat ismét megkapálják, 
a gaztól megtisztogatják, s ezt nevezik érés alá való kapálásnak, és az, ki e helyett 
csak karaszol, azaz a földet nem forgatja meg, hanem csak a gazt nyesegeti le, rossz 
szőllő-mívesnek tar tutik. ”M A 20. század első felében -  az időjárástól, a csapadék- 
mennyiségtől függően -  3-4 nyári gyomtalanító kapálást is végeztek.
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Metszés
A nyitást közvetlenül követő munka a metszés volt. A jövendő termés szempont

jából meghatározó, így az éves munkák sorában a legfontosabb helyen álló munkát 
általában férfiak, s leginkább maga a gazda végezte. A 19. század derekán e munka
fázist illetően az eszközváltás folyamatának lehetünk tanúi. Ekkor leginkább még a 
kovácsoltvas baltás metszőkést használták; e típust Égető Melinda a 15-16. századra 
kiformálódó alföldi mezővárosi szőlőkultúrához köti." A metszőkés baltájával a 
tőke sarjhajtásait, elöregedett, elhalt és korhadt részeit csapkodták le. Egy tőkén 2-4 
csapot hagytak, ezeket -  a szerszám élével húzó mozdulatot végezve -  2-4 szemre 
metszették. Érdekes adalék Gyárfás István leírásában, hogy a metsző „meglehe
tősen figyelt” arra, hogy a metszés lapja -  mely a leírásból következően minden 
bizonnyal ferde, részútos felületet jelentett -  a rüggyel ellentétes oldalra essék." 
A halasi múzeum gyűjteménye számos szőlőmetszőkést őriz. Többségükben baltás 
típusúak, táji megnevezésük darunyak.*9 Mindegyik kovácsmunka, számos darab 
mesterjeggyel, monogrammal ellátott, félköríves vagy kör formájú, esetenként 
vonalas illetve csillagmintás beütéssel díszített. Datált darabot is ismerünk, rajta 
1859-es évszám és Cs.M. monogram szerepel.* 4" A leíró kartonok adatai szerint a
19. század közepén illetve az 1880-as években készülhettek, s némelyiket még az 
I. világháború idejéig használták.

4. Kapák, horolók, 1958. Vincze István felvétele.
Néprajzi Múzeum F I52149
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5. Baltás szőlömetsző kés, „darunyak”, 1859. 
TJM 55.26.18.



Gyárfás panaszolja, hogy kevéssé elterjedt az általa sokkal célszerűbbnek ítélt 
kaszaheggyel való metszés, a szőlőolló pedig alig ismeretes. Mindez utal arra az 
általános tendenciára, miszerint a kaszapengéből készült vékony acél metszőkés 
vagy kaszakés a 19. század első felétől kezdte felváltani a vélhetőleg évszázadok óta 
használt metszőkéseket, a metszőollók eszközváltása pedig szinte csak a 19. század 
derekán indult, s a folyamat a század végéig elhúzódott.91 A nehezen járó, „nagy 
pofája’ metszőollókkal a munka meglehetősen fárasztó volt. Könnyen járó, acél 
metszőollókat kecskeméti lakatosmesterek készítettek az 1880-as években; ezeket a 
szerszámokat országszerte kecskeméti ollónak nevezték.92

A lemetszett szőlővenyige egy részét -  mint fentebb már utaltam rá -  szaporí
tóanyagként hasznosíthatták. A lemetszett venyigét egyébként vesszővel vagy szal
mából font gúzzsal kévébe kötötték, szekéren hazaszállították és eltüzelték. Tóth 
G. József gazdasági naplójában olvashatjuk: „1912. IV. 13-án a venyigét kötöttük. 
Én, Imre és a béres. 15-én venyigét behordtuk 4 szekérrel. ”93 Használták pálin
kafőzésnél és kenyérsütéskor egyaránt. „ Venyigével sütöttem a kenyeret. Tudtuk, 
hogy egy évben 52 hét van, annyiszor 5 kéve vessző kellett. Akkor nem volt nejlon, 
hogy m ajd betakarjuk, hogy össze ne rohadjon. Esetleg nád volt, azt rátettük, de 
nád se volt nagyon a környékben. Azt minden tanyába mindenki olyan gyönyörűen 
összerakta, mert ha nem volt, nem tudtunk kenyeret sütni. ”94 A venyige értékét 
mutatja, hogy az I. világháború alatt (1916-ban) a hadügyminisztérium elrendelte a 
szőlővesszők rekvirálását. A halasi sajtó is közzétette, hogy a „szőlővessző készle
teknek takarmánypótló czélra való összeírása elrendeltetett”, s akinek legalább egy 
kocsira való vagy ennél több venyigéje van, köteles azt bejelenteni.95

A szőlőtőke gondozása, védelme
A tőkék a halasi szőlőkben is -  mint ezidőtájt az Alföldön általában -  karó 

nélkül álltak. A karózatlan gyalogszőlők egészen a 19. század végéig általánosan 
jellemzőek az alföldi területekre.96 Gyalogművelésre a termesztett szőlőfajták is 
alkalmasak voltak: pl. a kövidinka és a kadarka karó nélkül is megállt, az ilyen 
fajtákat legfeljebb a módosabb gazdák karózták. A karó alkalmi használatáról 
tudósít Gyárfás István: „...a termettebb tőkéket később rövid karókkal szokták fel
támasztani, hogy alant eső fürtjei a földre ne érjenek.”91 A századforduló idejétől 
válik általánosabb gyakorlattá a karózás, összefüggésben a támrendszert igénylő 
szőlőfajták (mint az olaszrizling vagy a sárfehér) térhódításával.98 A fában szegény 
Alföldön a karó nagy értéknek számított. Télire kiszedték a tőkék mellől, hogy ne 
korhadjanak, rothadjanak, vagy el ne lopja valaki. Otthon földbe vert karók közt, 
szellős helyen tartották.

A növekedésnek indult szőlővesszők összekötözése fontos munkának számított; 
ezt más szőlőbeli munkáktól eltérően a nők végezték. „A kötözést nők teljesítik; 
egy sereg asszony és leány víg dalolás közt sással vagy kákával, szittyával a szőlő
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minden vesszejét, földtől másfél láb magosán, a kötelékkel összeszorítja, s a hosz- 
szabb vesszők felső részét, 2-3 lábnyi magasságban kézzel letörik, (...) felesleg  
vessző kiválasztása s tőben kitörése itt szokásban nincsen. ”11111 A kötözés együtt járt 
a tetejezésseX, azaz a magasra nyúlt vesszők végeinek levágásával, Gyárfás leírása 
szerint kézzel való letörésével. A karózatlan szőlőkben nem volt gyakorlat, viszont a 
zöldmunkák közé sorolható hajtásválogatás, vagyis a nem termő vesszők eltávolítá
sa a tőkéről igen.101 E munkafolyamat megjelenése a karózással egyidőben, a 19-20. 
század fordulójától kezd terjedni. Lényege az volt, hogy a tőkétől a tápanyagot elszí
vó, illetve az érő fürtöket árnyékoló vesszőket, fattyúhajtásokat, kaccsokat késsel, 
metszőollóval eltávolították."12

A szőlőtőke ápolási munkái közt tárgyaljuk a talajerő-utánpótlást, hisz e mun
kafolyamat alapvetően a tőke termőképességének megőrzését, fokozását szolgálja. 
A korábbi szakirodalom egységes álláspontja az, hogy az Alföld paraszti szőlőiben 
a 19. század végéig a trágyázás nem volt szokásban. Ez a trágya tüzelőanyagként 
való felhasználásával valamint az állattartás extenzív jellegével hozható összefüg
gésbe. Égető Melinda kutatásai azonban rávilágítanak, hogy noha a talajerő-után
pótlás alkalmazása rendszeres, ciklikusan ismétlődő munkafolyamatként valóban 
nem volt jelen, használatára mégis a pusztulásnak indult, elhanyagolt szőlőterületek 
feljavítása céljából már a 18-19. században több példa is akadt.101 Halasról egy 1769- 
ből való tanácsi bejegyzésben olvashat
juk, hogy „ Hegy Biro Uram ” a városból 
a szőlőkbe vezető hidat csak akkor nyit
hatja fel, ha „szőlő béli trágyázásra, 
más egyéb fa  hordására a lakosok fe l
nyittatni kivánnyák”'04 A szőlők oksze
rű trágyázására azonban csak a 20. 
század első feléből vannak adataink.
Tóth G. József 1913. évi gazdasági nap
lójában olvashatjuk: „IV. 3-án trágya 
kihordva a szőlőkhöz, 18 kocsival lett,
17 kocsival elterítve. ”1115 Egy 1944-ben 
kelt felesbérleti szerződésben a bérlő 
kötelességei között szerepel a követ
kező: „...trágyát, dudvát vagy szalmát 
ősszel vagy télen a szöllőkön elterít, 
műtrágyát is, melyet gazda vásárol, 
gazda utasítása szerint elterít.”m Ame
lyik gazdának módjában állt, 4-5 évente 
megtrágyázta szőlejét. „A homoki kis- 
paraszt, akinek más megfoghatósága 
nincs, nem bírja trágyázni kis szőlőjét s
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6. Szőlő kötözés. Iparszőlők, 1958 június. 
Janó Ákos felvétele. TJM F2981



így már jó l beállt szőlők sem teremnek többet 10-12 hektónál. A jó l gondozott homo
ki szőlőkben ugyanazok a fajták 30-40 hektós terméseket adnak.”-  írja az 1930-as 
évek második felében Lakatos Vince.107 A nagy értéknek számító istállótrágya 
mellett szerepe lehetett a talajjavításban a zöldmunkák során lenyesett kaccsoknak, 
leveles vesszőknek, melyek a talajba belekapálva elrothadtak, akárcsak a gyomta- 
lanító kapáláskor kivágott gazok. Szőlőtörkölyt trágyaként csak ritkán hordtak ki a 
szőlőbe, ezt pálinkának kifőzték vagy állati takarmányként használták.

Ugyancsak a termőképesség biztosítását szolgálta a szőlőtőkének az időjárás 
viszontagságaitól illetve a különféle kártevőktől való megóvása. A természeti 
hatások közül az egyik legveszélyesebb a tavaszi fagy volt. A védekezés egyetlen, 
viszonylag sikeres módjának a füstölés bizonyult. Ezt éjjel végezték. A gazda a 
szőlő közé nedves dudvát rakott le, s figyelve a szélirányt, meggyújtotta. Az így 
keletkezett füst -  ha a fagy nem volt túlságosan erős -  megvédte a gyenge hajtá
sokat, fürtkezdeményeket.108 Ezen eljárást az európai szőlészeti szakirodalom már 
a 18. században szorgalmazta, hazai szakíróink csak a 19. század első felében pro
pagálták.100 A halasi szőlőkben úttörőnek számított Gyenizse V. János, aki már az 
1876. évi tavaszi fagyáskor füstölt.110 Ezen esztendő tragikus termésmennyiségéről 
olvashatjuk, hogy az erős fagyok miatt ,,az évi 15-20 000 akó átlagos termés helyett 
szüretkor 6, mondd: hat akó jelentetett be.” Hasonló volt a helyzet 1877-ben is."1 
Az 1873-as termésadatokhoz viszonyítva drasztikusan alacsony volt az 1874. évi 
mennyiség: a hatalmas szárazság következtében mindösszesen csupán 3530 akó 
bort tudtak szűrni.112 A szőlőkre hasonlóan veszélyes, az egész évi termést elpusztí
tani képes természeti csapás a jégverés volt. Ennek leggyakoribb ideje július utolja 
volt. 1880-ban szeptember hónapban jött ajég , „a mely a különben is rosszul érett 
szőlő fürtöket teljesen leverte és megsemmisítette.”"1 К jég elleni védekezésnek 
csupán egy irracionális módjára bukkantunk a kutatott tájon. Nagy Czirok László 
gyűjtésében olvashatjuk a következőket: „Ha közeledik a jégeső, a gazdasszony 
sütőlapátot ragad a kezébe s kiáll a ház, a tanya végére, s ott a lapáttal kereszteket 
hány. A jég  elkerüli a helyet,”114 1881-ben a kora tavaszi esőzések, majd a magas 
talajvíz vitte el a termés legnagyobb részét.115

A kötött talajú, dombvidéki magyar borvidékek szőlőit az 1880-as években jelen
tősen pusztító filoxéra (szőlőgyökértetű) a Duna-Tisza közi homoktalajon nem tudott 
megélni. Az ország más területein történt tetemes kártétel azonban elővigyázatos
ságra intette a hatóságokat: a minisztérium munkatársai vizsgálták a a homoktalaj 
filoxéra-mentességét, s ezt megállapítva csupán 1891-ben biztosították Halas számá
ra a szabad szőlővessző-forgalmat.116 Vizsgált területünkön e kártevő pusztításával 
tehát nem kellett számolniuk a gazdáknak, annál inkább a filoxérával nagyjából 
azonos időben megjelenő gombabetegséggel, a peronoszpórával. Ugyancsak jelentős 
károkat okoztak a szőlőmoly és a szőlőilonca hernyói. A szőlőmoly kártételének 
komolyságára Szathmáry Sándor, jeles halasi szőlő- és gyümölcstermelő figyelmez
tette a gazdákat 1896 nyarán, utalva a Pesti Hírlapban megjelent „Vészkiáltás” című
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írásra, melyben a szerző, Jókai Mór éppen Halas és Kecskemét városát emeli ki, mint 
olyan helyeket, ahol a szőlőket az „új ellenség” felerészben tönkretette."7

A korábban nem ismert, újonnan megjelent kártevők közül a peronoszpóra hatá
sos ellenszerének bizonyult a rézgálic, illetve ennek oltott mésszel való keveréke, a 
bordói lé. A peronoszpórával egyidőben jelentkező lisztharmat ellen kénport alkal
maztak. Csonka Mihály gazda önéletírásában olvashatjuk az 1895. évre emlékezve: 
„a szöllőt már most mi is permeteztük, mert belekapott a perónesz, nincs kivétel, 
sokáig nem permeteztünk mi, de csak így ért valamit. A permetlevet eleinte egy
szerű seprővel csapkodták a szőlőnövényre, majd a 19-20. század fordulójától egyre 
terjedtek a háti permetezők. A helyi sajtóban is reklámozták a Vermonel és az Attila 
típusú permetezőket.

Minden esztendőben feltűnik Tóth G. József már többször idézett gazdasági nap
lójában is a permetezés említése. „1921. máj. 30.: Permetezés meg kezdve 2 géppel, 
4 hektó víz elszórva. Június 1.: Este az újítás végezve és reggel a permetezés is, 
ismét 4 hektó víz ment rá, összesen 4 hordó lé, 8 kg gálic.”"9 Az 1930-as években 
már 6-7 alkalommal is permetezték évente a szőlőket.120 A gazdák rézgálic-ellátása 
mindkét világháború alatt akadozott. A helyzetet minisztériumi szintről próbálták 
megoldani. 1916 márciusában a helyi sajtóban olvashatjuk: „Már most nagy gondot 
okoz a halasi szőlősgazdák között, hogy az idén kapnak-e elegendő rézgálicot. (...) 
Mert bizony tavaly elég siralmas állapotban voltak szőlőink. (...) Hiszen méregdrá
ga volt a napszám, ezt még kibírták volna, hanem rézgálicot bizony méregdrágán 
is csak gyűszűvel kaptak. (...) Idén a kormány nagyobb mennyiségű rézgálichoz 
jutott. (...) Hogy Halas ebből mennyit kap, az még nincs megállapítva. De már 
felhívták a várost, hogy mennyi rézgálicra van szükség. A polgármester felhívására 
1320-an jelentkeztek a városházán, hogy nekik, 2698 hold szőlőre 323 métermázsa 
és 38 kiló rézgálicra van szükségük. A jelentkezők a rézgálicnak felét nyomban ki 
is fizették.’"2' Fontos szerepet töltött be e téren az 1875 óta működő Kiskunhalasi 
Gazdasági Egyesület is, mely szervezet „évenként olcsó védőszer, kötözőszer, s 
egyéb a termeléshez szükséges cikkek állandó szétosztásával, továbbá nemesebb 
fajták olcsó áron való terjesztésével hatékonyan közreműködött, hogy Kiskunhalas 
szőlőtermelése ma már olyan szép fokra emelkedett.”'12 A permetezés elmaradása, 
vagy nem kellő időben való elvégzése azonban hatalmas károkat okozhatott. így 
történt ez 1936 nyarán is, amikor „a szokatlan dúsnak indult szőlőtermés július hó 
folyamán oly nagy mértékű romlásnak indult, hogy egyes vidékeken, így Halason is 
szinte 80 százalékban semmisült meg a termés néhány hét alatt. (...) Pedig nem kell 
az okot messze keresni, egyedül a peronoszpóra az, ami fé l és egész fürtöket semmi
sített meg, sok helyütt már virágjában is, előbb foltokkal, később terjedelmesebben, 
lesárgítva a levélzetet is.”'21 A II. világháborút követő ugyancsak válságos években 
a hegyközség igyekezett növényvédőszerrel ellátni a gazdákat.

Az állati kártevők -  elsősorban a seregélyek -  és a lopások ellen a szőlőcsőszök 
(budárok) óvták érés idején a termést. „A szőlő és gyümölcs az öregek gondja volt,
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akik tavasztól őszig kinn budárkodnak a város alatt lévő öregszőlőkben. Nem is 
annyira ápolták, mint inkább őrizték a szőlőt és gyümölcsöst. A nyakukba akasztott 
kolomppal meg fakereplőkkel riasztották a seregélyek ezreit. ”124

Szüret és szőlőfeldolgozás

A szüret általában Szent Mihály napja (szept. 29.) és október dereka között 
zajlott. A szüret kezdőnapját -  a szőlőbirtokosok meghallgatása után -  a városi 
elöljáróság határozta meg. 1848 szeptemberében így rendelkezett a városi tanács: 
„...mind a kukoriczák megérnek, mind a szőlőket a megrothadástól félteni lehet, 
tanácsos volna azokra határidőket kitűzni. (...) A kukoricza szüret idejéül f. hó 22ik 
és 29ik napjai, Péntek és Szombat tűzetnek ki, szüret kezdete lesz 25én melly határ
napok kihirdettetni rendeltettek.”'25 Bellon Tibor Halasról 19. század első feléből 
való adatokat idézve utal rá, hogy a szüret és a kukoricaszedés (amit leggyakrabban 
kukoricaszüretnek neveztek) időpontja egymáshoz közel eső, ugyanakkor egymás
tól függő terminusok voltak.126

A szőlők egyazon időben történő szüretelésével a tolvajlást is gátolni igyekeztek. 
Aki a kitűzött időpontnál korábban látott neki a szedésnek, megbüntették. A szüret 
családi munka volt, a nagyobb területtel rendelkezők napszámost hívtak, akár a 
többi szőlőmunka alkalmával, vagy az ismerősök segítettek viszontmunka fejében. 
A gazda általában birkát vágott, hisz a szüreti étrendből nem hiányozhatott a birka
paprikás.127 Tóth G. József 1912-ben október 3-án kezdett szüretelni. Naplójában ez 
áll: „Egy birkát nyúztam, a szüret megkezdődött, heten voltunk.”'1*

A szőlőt -  a nagyobb gazdákat kivéve -  fajta-elkülönítés nélkül, vegyesen szed
ték. A fürtöket kosarakba, favödrökbe vagy kisebb dézsákba rakták, majd a csöbör
be öntötték, ahol facsomiszlówal meg is törték. A halasi múzeum tárgyi anyagában 
több ilyen fürtzúzó eszközt is találunk, megnevezésük: csomiszló, szőlőtörőfurkó, 
szőlő töm ködő.'24 Ezek mindegyike tömör, sulyokszerű fejben végződő tárgy, egy 
fából kialakítva vagy becsapolt nyéllel. Anyaguk kemény fa. Többségüket maguk 
a szőlősgazdák készítették, de van köztük bognármunka is. A múzeumi gyűjte
ményben található darabok készítésének ideje a 19. század végétől a 20. század 
30-as éveiig datálható, kiszorulásuk, használaton kívül kerülésük ideje pedig szinte 
egységesen az 1940-es évekre tehető.130

Eszközkapcsolat állt fenn a vidékünkön általánosan elterjedt csöbör és az előbb 
leírt fanyelű, bunkós végű szőlőtörő eszköz között. A csöbörben összegyűjtött für
töket még a szállítás előtt ezzel megtörték. A törkölyös must ugyanis jobban kitöl
tötte az edényt, mint a lazán, levegősen rakott gerezdek, így a szállítás is gyorsabb 
és gazdaságosabb volt, és a csöbörben lévő massza is hitelesebben tükrözte a valódi 
űrtartalmat (kb. 50 liter), mely sok esetben mértékegységként szolgált. A dongás 
faedényt a két, szemközti oldalán (hosszabbra hagyott dongáján) lyukkal ellátott
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7. Szüretelők, 1930-as évek. Lakatos Vince felvétele. Szakái Aurél: Kiskunhalas anno 1994. 129. kép alapján

8. Szüretkor étkezés a kunyhó előtt. Felsőöregszőlők, 1923. október 16. TJM 18897
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fülön átdugott cseberhordó rúd segítsé
gével vitte két ember. A biztonságos és 
veszteség nélküli szállítást tette lehető
vé a csöbör felfelé (a szája felé) szűkülő 
formája.1'1 Puttonyt a 19. század köze
pén még nem használtak.

A sorok közül csöbörben kihordott, 
megmaszított szőlőt a kocsira vagy 
szekérre helyezett fél fenekű, fennálló 
hordóba, öntötték és így szállították 
haza. A szőlőfeldolgozás és mustnyerés 
munkafolyamata a kamrában vagy a 
fészer alatt folytatódott. A vörösbornak 
szánt szőlőcefréi fedetlen hordókban, 
kádakban hagyták a törkölyön kiforrni. 
A fehér szőlő törkölyös mustjába egy 
vesszőből font, méhkas formájú must- 

szűrő kast' nyomtak, az ebbe összeszivárgó színmustot mericskével (nyéllel ellá
tott, néhány literes fa mustmerő edény) merték ki belőle, majd a bor tölcsér, tődöklő, 
gégény elnevezésű, vályúszerű, később dongás szerkezetű edényen keresztül egy 
külön hordóba elszűrték. A visszamaradt „törkölyt egyszerű szerkezetű présekben 
kisajtolják. ”133

A háznál történő feldolgozás mellett többen a helyszínen zsákban kigázolták a 
szőlőt, s a színmustot illetve a törkölyt szállították haza. A szőlő összezúzására tehát 
a csomiszlót illetve a taposózsákban történő tiprást alkalmazták legáltalánosabban, 
s ahogy Gyárfás is írja, szőlőmalma134 csak kevés gazdának volt, bogyózórostát 
egyáltalán nem használtak; a lenyálkázás és a zárt erjesztés technológiáját sem 
gyakorolták.135

A borzsák, taposózsák, bortaposó zsák vastag kenderfonálból ritkára szövött, 
elnyújtott téglalap alakú zsák, melynek szájához -  a szőlő beletöltését megköny- 
nyítendő -  háromszög alakú betoldást, „csücsköt” is illeszthetnek.136 Többségében 
kisipari munka. Általában a szőlőterület végében a dűlőúton állították fel a kanca
hordót, a fenekes hordót, ezek tetejére került a lugzó nevű taposókád. A csöbörből 
vagy a puttonyból a borzsákba öntötték a fürtöket, a zsák száját jól összecsavarta 
a taposást végző munkás és a lugzóban kitaposta a szőlőt. A must a kád nyílásán 
keresztül egyenesen az alatta lévő fenekes hordóba folyt, a törköly pedig a kanca
hordóba került.117 A taposáskor kifolyó mustot -  hogy a kocsány, a mag és a héj ne 
kerüljön a hordóba -  szűrték: a lugzó nyílásához söprüfűbői, söprükóróból, vagy 
venyigéből készített kis köteget raktak; a 20. század közepén elterjedt a bádogos 
készítette háromszög alakú szűrő is, ám ez nem vált be, mert a nyílásai hamar 
eldugaszolódtak.1’1 A taposás, gázolás nehéz munka volt, többnyire fiatal férfiak

9. Leszüretelt szőlő szállítása szamaras kocsival, 
1958. Janó Ákos felvétele. TJM F3503
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végezték. Ha napszámost fogadtak, fizetsége több volt, mint a szüretkor más mun
kát végző napszámosok bére. A múzeum anyagában fellelhető bortaposó zsákokat 
az adatolás szerint az 1920/30-as évekig használták.

A szőlőzúzó к (szőlődarálók) különböző típusai és a róluk szóló sajtóbeli vagy 
szakirodalmi tudósítások, leírások Nyugat-Európában a 18. század második felé
ben, hazánkban a 19. század első felében jelentek meg. Először az uradalmakban 
és a jobb módú polgári szőlőbirtokosok körében terjedtek el. Megjelenésük az 
alföldi paraszti gazdaságokban a 19. század végétől, a 20. század elejétől adatol- 
ható.139 Mindezek ismeretében érdeklődésre tarthat számot a halasi múzeumban 
őrzött egyik szőlődaráló. A keményfából készült, gondosan megmunkált, faékekkel 
összerótt eszköz nem gyári termék, hanem egy halasi bognármester készítménye. 
Egyik oldallapján a bevésett növényi díszítmény alatt ez olvasható: TÖRÖK IMRE  
KÉSZÍTETTE 1846-DIK ÉVBEN JULIUS 20-DIKÁN.'40 Használatáról már csak 
annyit tudott meg a gyűjtő, hogy a 20. század elejéig dolgoztak vele szüretkor. 
Korai feltűnéséből arra következtethetünk, hogy módosabb gazda tulajdonában 
lehetett. Elemzésre érdemes továbbá a szőlődaráló szerkezete. A két keményfa 
henger -  mely a szőlő összezúzását végzi -  közötti távolság facsavarok segítségével 
szabályozható, változtatható. A hengerek felett egy fogakkal ellátott tengely talál
ható. E technikai megoldás lehetővé teszi, hogy a zúzógép egyben a szőlőfürtök 
bogyózását is elvégezze. Az őrlőhenger fölött lévő harmadik tengely kis csapjai
ba, fogaiba ugyanis beleakaszkodik a kocsány, s a hengerek közé csak a szemek 
hullanak.141 Őriz a múzeum az imént ismertetett szerkezetnél jóval későbbi (1920-as 
évek), gyári készítésű, bádoglemez garatú, vas hengerű szőlődarálót is.'42 A kádra 
helyezett darálóról, a darálás munkafolyamatáról több szüreti fotó tanúskodik az 
1950/60-as évekből.143

Összességében elmondható, hogy noha a szőlőőrlő alkalmazása meggyorsította 
a lényerés munkafolyamatát, használata mégis csak a nagyarányú szőlőfeldolgozás
nál, a napszámosok béréhez viszonyítva mondtató olcsónak, a vételár a saját mun
kaerőre támaszkodó kisebb parasztgazdaságokban nemigen térült meg. Szőlőterü
leteink nagy részén -  így a vizsgált vidéken is -  a 20. század első feléig, derekáig 
éppen ezért nem szorította ki a szőlőzúzás más módjait: a tiprást és a csomoszlást, 
hanem ezekkel párhuzamosan élt. Csonka Mihály az 1880-as évek végéről e szavak
kal rögzítette a szőlőfeldolgozás menetére vonatkozó emlékeit: „Ledarálták, úgy 
mérték 50 literessel, akkor öntötték kádakba, onnan aztán a gázlókhoz, zsákban 
gázolták kádban, úgy ment a satuba...”'44

A csomiszlóval, taposással vagy darálóval összezúzott szőlőből a must teljes 
kinyerése szőlőpréssel történik. Keleti Károly 1873-as szőlészeti statisztikájának 
adatai és Vincze István térképe a borsajtótípusok elterjedéséről, az Alföldet a szőlő- 
feldolgozás tekintetében a préseket nélkülöző területként mutatják be.145 Ugyancsak 
Keleti Károly adataira támaszkodva állapítja meg Andrásfalvy Bertalan, hogy a 
balkáni hatást mutató magyarországi vörösborkultúrának egyik központi területe a
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Duna-Tisza köze Szolnoktól délre eső része.146 A balkáni vörösborkultúra jellemző 
sajátságai közé tartozik a borsajtó hiánya vagy igen ritka alkalmazása.147 Ugyan
akkor azt is figyelembe kell vennünk, hogy a ,, balkáni eredetű vörösbor-kultúra a 
XVI. és XVII. század folyamán feljőve, vegyült a Kárpátmedence területén koráb
ban kialakult és tájanként különböző színezetű fehérbor-kultúrákkal. (...) így ala
kult ki a magyarországi vörösbor-kultúra, amelyben az ötvöződés mértéke szerint 
lelhetők fe l a balkáni hatás egyre elmosódó jellegzetes vonásai. ”m Andrásfalvy 
példái a magyar vörösbortermő vidékekről árnyaltabb képet festenek a présesség 
és préstelenség kérdésében, ám az Alföldre vonatkozóan Égető Melinda bizonyítja 
gazdag és sokrétű forrásanyag alapján, hogy a borsajtók nem voltak ismeretlenek e 
tájon sem. Ha az ország más területeihez (pl. Dunántúl) viszonyítjuk, és a szőlőbir
tokosok számához képest adjuk meg az arányt, azt mondhatjuk, hogy jóval kisebb 
mértékben ugyan, de előfordultak, használatban voltak a borsajtók az Alföldön is.149 
Az erre vonatkozó adatok a 18. századtól állnak rendelkezésre, a 19. századtól már 
tárgyi emlékekkel is számolhatunk, a sajtók számbeli növekedése pedig -  a korábbi 
lassú ütemű gyarapodáshoz képest -  a 19-20. század fordulójától szembetűnő.150

A halasi múzeum gyűjteményében 6 borsajtót őriznek.151 Közülük öt a borsaj
tók középorsós típusához, egy pedig az állóorsós típusba tartozik.152 A középorsós 
sajtókat elterjedési területeiken a népnyelv a sajtó, sutu, sató, sotu megnevezéseket 
használja, a gyári vasprések elterjedésének idejétől, vagyis nagyjából a századfor
dulótól kiegészítve ezeket a fa - jelzővel.153 Halas és Soltvadkert környékén leggya
koribb a sutu szóalak.

A rendelkezésünkre álló adatok alapján azt mondhatjuk, hogy a középorsós 
borsajtók mindkét fő változatcsoportja (alulhajtós, felülhajtós) előfordult a tájon, e 
két altípuson belül pedig többféle szerkezeti megoldás tapasztalható: a szőlőzúzalék 
kerülhet szögletes törkölyládába vagy kerek sajtókosárba, az orsó készülhet fából 
vagy vasból, találunk duplacsavaros darabot is, az egész sajtószerkezet nyugodhat 
gerendákon, lábakon vagy tömör illetve küllős kerekeken. Különös figyelmünkre 
tartanak számot a kerekes sajtók. E szerkezetek mozgathatósága több tanulsággal is 
szolgál. Amikor nem minden szőlősgazdának volt prése, a sajtóval rendelkező birto
kosok házról-házra járva bérpréselést végeztek. Fizetségként a törköly vagy a kipré
selt must bizonyos hányada járt.'34 Egy-két akó bort is keresett a prés szüret idején 
a gazdájának. A 19. század végétől, ahogy a sajtók száma láthatóan növekedett, úgy 
szorult vissza fokozatosan a bérpréselés szerepe és jelentősége. A kerekes prést a 
gazda saját használatkor kocsi után kötve vagy kocsira rakva könnyen el tudta vinni 
a szőlőbe, a feldolgozás helyszínére. A 20. század első felében terjedt a Duna-Tisza 
közi települések és tanyák szőlősgazdái körében a középorsós mechanizmus szerint 
működő, vas lábakon álló, kerek kosarú, gyári vasprések használata.155

A sajtolás munkafolyamatához még két tárgytípus kapcsolódik. Az egyik a 
csomiszlóval megegyező formájú és szerkezetű, de általában kisebb méretű, rövi- 
debb nyelű ún. szőlőprés furkó, amelyet a préskosárba öntött, már összezúzott
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10. Felülhajtós, középorsós sajtó. Kiskunhalas, 11. Állóorsós sajtó. Kiskunhalas, 19. század vége.
19. század második fele. TJM 70.5.2. TJM 62.22.1.

törköly tömködésére, gyömöszölésére használtak. A sajtolás menetével szorosan 
összekapcsolódó másik eszköz a törkölyszedő villa.'56 Rövid, keményfa nyele van, 
szintén keményfából készült fejrészéből négy négyszögletes kiképzésű, felfele 
hajló hegyes végű vasfog áll ki. Az eszköz fa részei többnyire házi készítésüek, a 
fogak kovácsmunkák. Szüretkor, préselés után vagy az újbóli préselés előtt ezzel 
szedték ki a sajtóból a szárazra kinyomott, tömbbé összeállt törkölyt. Kétszer, eset
leg háromszor is préseltek, a törkölyből pálinkát főztek vagy az állatokkal etették 
meg. A kipréselt törköly ilyen hasznosításáról Gyárfás István e szavakkal ír: „...a 
kipréselt törkölyt pálinkának, az itteni számos házikazánokban nők kezelik, kifőzik, 
a kifőtt törkölyt pedig sertés teleltetésére használják.”'51

Adatainkat összegezve azt mondhatjuk, hogy a 19. század második felében új 
eszközként jelent meg a puttony, a szőlődaráló, s egyre általánosabbá vált a sajtó 
használata. A puttony és a szőlőőrlő térhódítása együttesen okozta, hogy a csöbör 
szerepe mindinkább háttérbe szorult. A puttony ugyanis a leszedett fürtök szál
lításának módjában hozott újat, a szőlőőrlő alkalmazása pedig feleslegessé tette a 
szőlőnek már a szállítás előtti összezúzását, sőt, típustól függően még a bogyó
zást is elvégezte. A szőlődaráló használata sok helyütt felváltotta a sajtolás előtti 
zsákban taposás munkáját. A sajtók terjedése, a bérsajtolás „intézménye” egyre 
több, kisebb szőlőterületet birtokló gazda számára tette lehetővé, hogy a lényerés
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munkafolyamatának utolsó állomása ne a taposás, hanem a sajtolás legyen. E vál
tozások időben elhúzódó, nagyjából az 1880-as évektől az 1920-as évekig tartó 
folyamatot mutatnak. Ütemét és mértékét a gazdaság mérete, és a gazda anyagi 
helyzete határozta meg elsősorban.

A különböző fajta szőlőket csak a nagyobb gazdák szedték és dolgozták fel 
külön. A szőlőzúzalékról lemert vagy lefolyt színié és a préselés utáni sajtóbor 
elkülönítése sem volt a kisebb tulajdonosoknál általános. A ledarált szőlőt -  ha piros 
bort akartak -  2-3 napig, ha nem volt elég meleg az idő, tovább is hagyták forrni 
a kádban. A pár napig törkölyön hagyott kádár (Kadarka) megszínezte a mustot. 
Égető Melinda a 19. századot megelőzően a törkölyön tartás idejét 8-14 napban való
színűsíti. A későbbiekben, a piaci igényekkel összefüggésben ez az idő általában 
csökkenő tendenciát mutat.158 Sok helyütt szokásban volt a csiger vagy kapásbor 
készítése: a kinyomott törkölyre vizet öntöttek, hagyták rajta forrni, aztán kisajtol
ták. Az ilyen italt többnyire a napszámosok fogyasztották.

A felvázolt adatok egybecsengnek Égető Melinda időben és térben kiterjedtebb 
vizsgálatainak eredményeivel, nevezetesen, hogy vidékünk már a 18. században 
sem mondható a balkáni vörösborkultúra jellegzetes vidékének, nem tapintható ki a 
taposásos, a gazdaságok egy részében sajtolással is összekapcsolt fehérborkészítési 
mód és a törkölyön érlelt vörösborkészítési technológia egymás mellett élése, sokkal 
inkább tapasztalható a kétfajta eljárás sajátos keveredése.159

Szőlőbeli építmények, a bor tárolása és kezelése

A vizsgált területen nem voltak jellemzőek a szőlőfeldolgozásra és bortárolásra 
alkalmas szőlőbeli pincék, présházak. Egyszerű, többnyire alkalmi, nádból készült 
szőlőkunyhók, csőszkunyhók és szőlőbeli tanyák voltak ugyan, de ezek legtöbbje 
csak az eső és vihar ellen védte a gazdát illetve a szőlőcsőszt, vagy a szerszámok 
tárolására volt alkalmas. 1888-ban a lakóházakat is számba véve, a polgármesteri 
jelentés 92 szőlőbeli épületet említ.160 A halasi határt ábrázoló 1879. évi kataszteri 
térkép 78. szelvényén látható az Ipar Szöllők területe, ahol 17 kis, szőlőbeli épületet 
számolhatunk össze; ám ezek többsége minden bizonnyal nem kintlakásra használt, 
egyszerű szőlőkunyhó volt.

A szőlőbeli építmények következő típusait különíti el Nagy Czirok László, saját 
gyűjtései, megfigyelései alapján.161 Leggyakoribbnak a seggenülő gunyhót mondja. 
Ezek felmenő falazat nélküli, fa vázra erősített nádból készült, nyeregtetőt formázó 
alkotmányok voltak. Egyszerűbb típusainak ajtaja sem volt, elejük nyitottan állt. 
A fejlettebb formák elejét náddal bevonták, esetenként zárható ajtót is illesztettek 
rá, s „az elején annyi kiugrórészt hagytak, hogy a küszöbön üldögélő kalapja szélét 
sem érte az eső”. Az ilyen építményekben ágy nem volt, földjére szalmát hintettek, 
s a déli hőségben azon hüsöltek.
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A gádoros kunyhóknak vagy vigyollóknak már volt felmenő falazata, s az épület 
elején fedett kiugró, előtér állott. Zárható ajtóval látták el, ablaka nem volt. „Ebben 
tartotta a szőlősgazda a szőlőműveléshez s a kinn betelés esetére szükséges sokféle 
apróbb eszközöket: egérfogó, borotvátok, főzőeszközök, tál, tányér, kanta, ásó, 
kapa, vella, gereblye, karaszoló, fejsze, fűrész, balta, stb. A budárok is ilyenekben 
húzódtak meg számos helyen. ”

Az 1880-as évektől kezdve épültek a szőlőkben itt-ott, s ritka esetben a tanyákon 
is állításos házikók vagy lakhangyik.'62 Ezek már kb. 2 m falmagasságú épületek

12. Kosa Antalné kunyhója. Iparszőlők, 1936. 
TJM F1301

13. Szőlőkunyhó. Iparszőlők, 1956. 
Janó Ákos felvétele. TJM F2316

14. Kunyhó az Iparszőlőkben, 1956. 15. Szőlőbeli kunyhó, „vigyolló” 1958. Vincze
Janó Ákos felvétele. TJM F2322 István felvétele. Néprajzi Múzeum F I52144
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voltak, falazatuk váza belécezett akác
oszlopokból állt, amit aztán náddal von
tak be és meszes malterrel kiöntötték, s 
kívülről sárral vagy ugyancsak malter
ral behúztak. Némelyiknek oszlopokkal 
megerősített tornáca is volt. Újabban 
téglakéménnyel, cseréptetővel látták el. 
A csak nyári tartózkodásra alkalmas, 
kisebb méretű szőlőbeli vagy tanyai 
házikót a halasi tájnyelv a lándzsa kife
jezéssel jelölte.163

A bort a gazdák otthon, a 
házipincékhen tartották. Ezek a leg
több esetben kb. 1 m mélyre leásott 
boroskamrák voltak, ahol fa hordókban 
állt a bor. A bortárolás módjáról, s 
ezzel összefüggésben a tárolás okozta 
minőségi problémákról szemléletesen 
ír Gyárfás: „Boraikat a tehetősbek tég- 
laboltozatú pinczékben tartják, de a 
pinczék legtöbbnyire nedvesek annyi
ra, hogy vizes tavaszokon azokban az 
alolról felfakadó víz lábnyi magasra 
is emelkedik; a többi borok leginkább 

kamrában telelnek és nyaralnak, s e miatt megfagyás, megfordulás, nyúlósodás, 
eczetesedés s más betegségeknek vannak kitéve. ”164 A bor minőségét a tárolás körül
ményein túl nagyban befolyásolta a borkezelés gyakorlata is. Gyárfás a 19. század 
közepén panaszolja a „kevésszeri fejtést”, s ezzel hozza összefüggésbe a borok 
„vastag színét”.165 Adatközlői visszaemlékezések szerint a 20. század első felében 
is csak a jobb gazdák fejtették meg borukat kétszer: először a kiforrás után, vagyis 
karácsonyt megelőzően, majd másodszor május-június tájékán.

16. Szőlőbeli kunyhó, „vigyolló”. Egyosztatú 
épület az eszközök tárolására. Előtte Nagy 

Kálózi József, 1958. Vincze István felvétele. 
Néprajzi Múzeum F I52148

Borfogyasztás, borértékesítés, csárdák és kocsmák

„A szőlőbirtokosokfigyelmét megragadhatná azon körülmény, hogy ha a magyar
honi nemesebb hegyiborok (...) külföldön jó  sikerrel megismertetve, ide nagyobb 
mennyiségben fognak kereskedés útján kivitetni, a mindennapi belfogyasztást a 
jelesebb alföldi homoki boroknak keilend pótolni, mi által értékük növekedvén, 
az eddiginél czélszerűbb kezelést méltán megérdemlik, mert rájok kedvező jöven
dő vár. fogalmazta meg az alföldi bornak mint a mindennapok italának jövőjét
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Gyárfás István.166 A homokon termett bor a halasi parasztember hétköznapi itala volt, 
fogyasztották a fontosabb mezőgazdasági munkák során, de helyet kapott az ünnepi 
asztalon is. „ Aratás közben ki-kivitte a gazda a kulacs bort, s kínálkozott: Igyanak 
embörök! Ettű fog a kasza! A régi időben volt bor elég, a gazdák nem azért termelték, 
hogy eladják, hanem hogy megigyák, jó  embereiket, a látogatókat, munkásaikat meg
megkínálhassák. ”167

A borfogyasztással összefüggésben is több tárgyat találhatunk a halasi múze
um gyűjteményében. Az egyik legérdekesebb darab az a lopótök, amit Csonka 
Mihály készített, s aminek fején egy saját maga költötte verses felirat olvasható: 
„Aszongyák nagy lopó vagyok /  Pedig magam sosem járok /  Nem is járhatok én 
magam /  Mikor nincsen kezem lábam /  Én csak a másiknak segítek /  Akkor is ha 
oda visznek /  Azért ne én legyek annak oka /  Ha valakinek fogy a bora /  Én a bort 
úgysem szeretem /  Nem tűri ezt az én fejem /  A gazdám már jobban szereti /  Sűrűn 
mondja hogy gyere ki /  Szíjjunk egy kis borocskát /  Ne kíméljük a gazdát /  Kínáljuk 
meg a sógort is /  Hátha az is szomjas is /  Vivát.”'6SA bor hordóból való kiszívására 
szolgáló eszköz újabb változata a rézlemezből hajlított és forrasztott, henger alakú 
fejrésszel valamint fogóval ellátott rézlopó, ami bádogos készítmény.1'1’ Az 1900-as 
évek elejéről származik az az ovális fenekű, donga oldalú kishordó, amit Baksay 
György halasi gazda ajándékul kapott, s benne bort tartott otthon a kamrában, 
avagy úton a kocsiülés alatt.170 Ünnepi alkalmakkor, vállra akasztva hordta gazdája 
a borral teli csutorát vagy kulacsot. A gyűjteményben föllelhető darab az 1910-es 
évekből származó, körkörös és ferde rovásokkal díszített esztergályos munka, ami
nek csalidugóját kihúzva a bor könnyen a szomjas ember nyakába folyt.1 1

A borfogyasztás személyes, családi és baráti alkalmai mellett szólnunk kell az 
italfogyasztás intézményesített formájáról, vagyis a korcsmákban, csárdákban tör
ténő kimérésről. Erre vonatkozóan értékes és érdekes adatokat találhatunk a városi 
tanács üléseinek jegyzőkönyveiben.

1852-ben olyan határozatot hozott a város, miszerint a kocsmárosok vasár- és 
ünnepnapokon délután 4 óráig a muzsikáltatást ne engedjék, a kocsmát pedig este 9 
órakor zárják be. A rendeletet azok után hozta Halas városa, hogy „a kocsmákban 
a dévajkodás egész éjszakákon által az erkölcsiség nagy kárára egész nyilvános
sággal űzetik.”111

Zseni Mihály pirtói vendégfogadós 1853-ban kártalanításért folyamodik a város
hoz, mivel „...az általa bírt csárdában állandóan három hónapokon által katonai 
őr csapat volt beszállásolva.” A kártérítést a város nem teljesíti, mondván: a beszál
lásolás miatt sem a fogadós, sem vendégei nem szorultak ki a vendéglőből.173

Ugyancsak az 1853. évben kelt a potykás korcsmái vendéglős, Kollman István 
folyamodványa, melyben azt kéri, hogy „miután jelen birka vágási időszakon által, 
birkahússal a legjutányosabb áron kívánja a közönséget el látni, -  a nyilvános 
piarcz megszűnésével fen t maradt birka húsának kimérése, az említett potykás 
korcsmában fen álló kisvágási széken nekie engedtessék meg.” Folyamodványa
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„oly megszorítással teljesittetik, hogy a nyilvános piarcz tartás, csupán a piarczon 
ennek végeztével fent maradt, s az napra elkészített juh húst, frissebb darabok levá
gása nélkül, a potykás kocsmai épületnél, az udvaron belől, méretheti, -  az utczára 
nyíltajtajú székeni kivágás semmi esetre meg nem engedtetvén.”'1*

Ugyanezen évben jelentés készült a határban lévő csárdákról. Ez így rendelke
zett: „A pirtói, fehértói, kőkúti és bodoglári csárdák továbbra is fen maradnak, -  a 
tajói, göböl járási és balotai különben is csak ideiglenes tanyai házi kocsmák pedig 
azonnal megszüntettetnek. ”175

1856 júliusában a császári-királyi biztos illetve a császári-királyi kapitányság és 
a város elöljárósága helyszíni értekezlete nyomán a Főkapitányi Hivatal a község 
tulajdonához tartozó kőkúti pusztai csárdát bezáratta. A kocsmát a hatóság még 
november elejéig meghagyja, hogy a haszonbérlő, Molnár Lajos ,,a bérlettel kap
csolatban lévő 20 hold fö ld  termését elhordhassa és a pusztai lakosoknál lévő hitelt 
beszedhesse.” Az épületet és a földet a későbbiekben is haszonbérbe adnák. Mezei 
lakként működne, mert az épület éppen „közép pontját képezvén a Halas Szegedi 
útban fekvő azon roppant pusztaságnak, mely a közép eresztői tanyáktól áttérve az 
üllési csősz házig közel 3 mérföld kietlen hosszúságban nyúlik el, (...) mert éppen 
ez úton szállíttatnak a só, dohány, s egyéb fogyasztási czikkek a községbe, — a ’ téli 
zordon időkben különösen, midőn a szegény ember rossz két lován két napig is alig 
tud keresztül hatolni e vad pusztaságon, nyugpontul és menhelyül szolgálna.”'16

A város területén található kül- és belkocsmákban 1862. november 1. és 1863. 
november 1. között kimért bormennyiségről egy 21 lapból álló számadás tanúsko
dik. Eszerint a jelzett egy évnyi időben 1247 akó és 29 pint bort mértek ki, az erre 
kivetett borfogyasztási adó akónként 1 frt. 5 kr. volt. A város jelentős bevételre tett 
szert az italmérési jog bérletéből valamint a borfogyasztási adóból.177

Tiltották és büntették az engedély nélküli, háznál történő zugmérést, ami egy
ben adócsalásnak is minősült. A helyi sajtó 1886 januárjában egy ilyen esetről 
számol be: „László András uram f. hó 13-án tilos bormérésen és fogyasztási adó 
csonkításon csípetett Szűri László rendőrbiztos által. Házkutatás tartatván nála, 
egy 3 hektóliteres hordó vörös bort találtak csapon, el is ismerte, hogy ebből méri 
a nektárt.”' 6 Ugyancsak pénzbüntetéssel sújtották a hatóságok a következő tudó
sításban szereplő gazdát: „Mérte a bort Árvái Péter uram a szőlők közti házában 
már ős idők óta; e jövedelmező üzletben néha ugyan háborgattatott, de azért csak 
folytatta azt Árvái; azonban mégis keményen rajta csípték a múltkor...”'14

Egy 1900-ból származó tudósítás szerint Halason a kocsmárosok és a kereske
dők inkább megveszik a régi szőlőkben termett olcsóbb borokat, minősem az újabb 
telepítések terméséből szűrt -  természetesen drágább -  nemesebb fajtaborokat.180 
Halas város 1927-es címtára név szerint 10 borügynököt és 8 borkereskedőt tüntet 
föl. 1930-ban Halason 48 kocsmárost és vendéglőst írtak össze, ebből pusztai 5 
volt.181 A kocsmárosok és italmérők száma 1931 és 1934 között 100 körül mozgott. 
Egyéni szeszfőzdéből ugyanebben az időszakban tizet írtak össze.'82
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A borfogyasztás témakörével kapcsolatban végezetül álljon itt egy idézet vizs
gált korszakunk alkonyáról: „Köztudomású, hogy az orosz hadsereg igen sok bort 
fogyasztott el jutányos árban, amelyért a szőlősgazdák csak méltánylást és belátást 
kérnek a városi tanácstól. ”183

A szőlőterületek igazgatása, szervezete

A szőlővel beültetett földeknek a feudalizmus évszázadai óta sajátos jogállása, s 
ehhez kapcsolódóan külön igazgatási rendje volt. Mindez a szőlőművelés nagy mun
kabefektetést igénylő intenzív jellegéből fakadt. Az autonóm dunántúli szőlőhegyi 
szervezetek valamint a földesúri rendtartások alapján működő észak-magyarországi 
szőlőhegyek igazgatási viszonyaitól az alföldi mezővárosok határában fekvő szőlők 
szervezeti-igazgatási viszonyai lényegesen különböztek. Itt a városi tanács hatáskö
rébe tartozott a szőlőföldekkel kapcsolatos minden jogi és igazgatási kérdés. A tanács 
alkotta meg a szőlőhegyekre vonatkozó szabályokat, rendtartásokat. Az 1840. évi 
mezőrendőrségi törvény hatályba lépése több mezőváros magisztrátusára is serken
tőleg hatott, hogy hegyrendőri szabályzatot fogalmazzanak.184

A halasi Öregszőlőkkel kapcsolatban 1766-ból tudunk arról, hogy a város a 
választott szőlőhegy-bíró és a csőszök feladatát, valamint a szőlőkben való rend 
megtartásának fontosabb pontjait szabályozza.18" A fentebb már említett mező
rendőrségi törvényt megelőzően, 1803 tavaszán Halas mezőváros tanácsa részletes 
regulációt alkotott a szőlőbeli rendtartásról.186 Egy 1818-ból való forrás 8 szőlő
csőszt és egy rájuk vigyázó hegy mestert emleget.18 Mindezek ellenére 1859-ben 
Gyárfás István az okszerű szőlőművelés akadályai között említi a szőlő-rendőrség 
hiányát: „...a régi szőlők őrzése két hegymester és 8 csősz által eszközöltetik, kik
nek számára a szőlőkben állandó rendes lakhely s i n c s e n Majd tovább sorolja a 
visszásságokat: évi bérük alacsony, ezt sem fizeti meg nekik rendesen szüret után 
minden szőlősgazda, így kénytelenek a csőszök más kereseti forrás után is nézni, 
ezért a nappali őrködést és az éjjeli cirkálást elhanyagolják, sokszor szőlőérésben, 
Szent Mihály nap körül is állatok járnak a szőlőben. Csupán a nagyobb birtokosok 
tudtak áldozni arra, hogy külön pásztorokat vagy kapásokat tartsanak a termés 
megóvására, „5 hol ilyenek nincsenek, ott egyedül az isteni gondviselés őrködik a 
verejtékes szorgalommal mívelt szőlő és gyümölcsfák termése fe le tt”. A megoldás 
Gyárfás szerint egy „czélszerűen rendezett, s jó l fizetett szigorú rendőrség” felál
lítása lenne.188

Minden bizonnyal ezen viszonyok orvoslása végett indítványozta a képviselő- 
testület 1861-ben a kártételek ellen védő, a közerkölcsiség érdekében munkálkodó, 
a tolvajlásokat, kihágásokat megbüntető csőszség szigorú szabályainak felállítását. 
A munka előkészületeként a tanács Kiss László mérnököt bízta meg a szőlők és a 
veteményes kertek kerületekre való felosztása tervének elkészítésére.184 A városi
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tanács 1861. április 25-én tartott ülésén megszületetté szőllők és fekete földek feletti 
őrködésre felállítandó felelős csőszség alapszabályzata. Terjedelmi korlátok miatt 
ennek teljes szövegét itt nem közöljük, ám legfontosabb pontjait, rendelkezéseit 
ismertetjük.

A tolvajlások megakadályozását illetőleg a szabályzat a következő főbb szem
pontokat veszi sorra: ország-, szekér- és gyalogutak kijelölése, mindezzel együtt 
bizonyos régi utak további használatának tiltása. Betiltja a szüret utáni böngészést, 
a tűzre való kóró szedését ősszel, valamint a veteményes- és szőlőföldek között az 
állatok legeltetését bármely időszakban. A területtel érintkező nádasok között a 
szegények csak a rendőri hivatalnál előre kiállított engedély birtokában gyüjthetik 
a szittyót és a sást. Elrendeli a szabályzat, hogy az egyes kerületekben közköltségen 
mielőbb állíttassanak közös kutakat; a magánkutakat bárki csak a tulajdonos bele
egyezésével és a kerületi csősz tudomásával használhatja.

A már elkövetett kihágások, illetve tolvajlások megbüntetésére nézve is rész
letesen rendelkezik a szabályzat. Egyszerű kihágás esetében, ahol a gonosz szán
dék nem bizonyítható, kevesebb a pénzbírság. A kiskorú gyermek kihágásaiért a 
felelősséget a szülőkre hárítja. Legsúlyosabb vétségként a tolvajlást nevezi meg. 
Több alpontban szerepel a lopások formáinak és az ezért járó büntetéseknek a 
felsorolása. Gyümölcs vagy növényféle lopásánál a kártérítés a piaci ár duplájá
val egyenlő, abban az estben is, ha még éretlen, kifejletlen példányról van szó. 
Fák eltulajdonítása esetén a rendelkezés a büntetés mértékét illetően különbséget 
tesz tűzifa- és gyümölcsfalopás között, ez utóbbinál az is szempont, hogy nemes 
(ezen belül termő vagy nem termő) illetve nem nemes gyümölcsről van szó. 
Legsúlyosabbnak számított „az olyan tolvajlás, mely egyenesen a tulajdonostól 
vagy annak megbízása folytán más egyén által származott”, illetve a „csősz általi 
tolvajlás. ”

Forrásunk utolsó szakaszában az ügy kezelési mód passzusai mutatják a tulaj
donképpeni igazgatási és szervezeti viszonyokat. Az őrizendő terület (szőlők és 
veteményes kertek) 27 egyenlő részre volt felosztva, minden rész egy csőszkerü
letet jelentett. A kerületükért felelős csőszök fölött felügyelő csőszök álltak, akik 
a büntető eljárás során a rendőrbírónak segédkeztek. A csőszök, akik 24 és 50 év 
közötti, „becsületes jellemű, ismert egyének” lehettek, egymásért is felelősséggel 
tartoztak. Személyes felelősségük is nagy volt, hisz mint a szabályzat írja: „A csősz 
minden bebizonyítható kárt tartozik megtéríteni, s különösen az olyat, melyen kár
pótlás a tettestől vagyontalanság miatt nem kapható." Fizetésük a hegybíróéval 
volt egyenlő: minden kapa szőlő vagy használható veteményes után 15 új krajcár 
járt, ehhez jött a kiszabott büntetés kétharmad része. A maradék egyharmad rész a 
rendőri hivatalt illette. A szőlők közti hasznavehetetlen területekre csak az őrzési 
díj egyharmad részét számították. A bér beszedése a hegybíró kötelessége volt, aki 
az összeget a rendőrhivatalban helyezte el. Rendőr jelenléte nélkül sem a csősz, sem 
a hegybíró semmiféle kártétel fölött alkuba nem bocsátkozhatott.190
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A későbbi időszak szervezeti-igazgatási viszonyaira vonatkozóan hézagosak 
az ismereteink. A szőlőterületek igazgatásának állami szabályozása elsőként a 
filoxéravész után, 1894-ben történt meg. Ezt követte aztán az 1929-es, majd az 
1938-as hegyközségi törvény. M indhárom a szőlőterület nagyságának illetve a 
birtokosok számának függvényében tetszőlegesen vagy kötelezően rendelte el a 
hegyközség megalakítását. Mindennek halasi lecsapódásáról Nagy Szeder István 
néhány mondatos leírásából értesülünk: „1896-ban az elöljáróság által javasolt 
hegyközséget egyhangú határozattal nem alakították meg, 1930-ban pedig a 
törvény is elrendelte a hegyközség alakítását, mégis leszavazták.”'9' A szőlőte
rületet és a term ést íelvigyázó csőszök azonban minden bizonnyal továbbra is 
tevékenykedtek. Erre utal a helyi sajtóban 1901 májusában közzétett felhívás, 
melyből kiderül, hogy egyes lakosok a „tilos gyalogútokon” közlekednek, más 
„szőlőbeli lakosok pedig kutyáikat szabadon kóborolni engedik és ezek a szőlő
ben jelentékeny kárt okoznak.”'92

Az 1938-as hegyközségi törvény hatására minden bizonnyal kötelező jelleg
gel megalakult a hegyközség Halason is. A levéltárban hegyközségi vonatkozású 
anyagra csak az 1940-es évek derekától bukkantam. Mivel a hegyközségek állami
lag 1949-ben megszűntek, a kis számú fennmaradt irat a szervezet működésének 
utolsó éveibe és a feloszlatás körüli viharos körülményekbe enged bepillantást.

1949 januárjából maradt fenn egy kimutatás a Kiskunhalasi Hegyközség alkal
mazottjairól. A lista azért is érdekes, mert a tisztségviselők nevének és születési 
évének megjelölése mellett a hegyközségben eltöltött szolgálati éveket is feltünteti. 
A hegyközség élén ekkor ügyvezető tisztviselőként Behány István (sz. 1923) állt, 
aki e tisztséget 1948 szeptemberétől töltötte be. Pénztárnok és irodakezelő: Gátaljai 
János (sz. 1887), ő 1940 decemberétől alkalmazottja a hegyközségnek. Irodai tiszt
viselő: Benyák Piroska (sz. 1921), aki 1946 júniusától dolgozott a hegyközségben. 
Hegyőrök: Tusori Balázs (sz. 1887), Takács János (sz. 1884), mindketten 1940-től, 
Kovács István (sz. 1901) 1942-től és Komlós Balázs (sz. 1897) 1946-tól végezte mun
káját. A névsorban szerepel még Tóth József (sz. 1884), a faiskola kezelője, ő 1946-tól 
töltötte be feladatát.193 Az adatokból kitűnik, hogy 1940-ben már biztosan működött 
a szervezet, s ez a fentebb említett 1938-as törvény utáni megalakulást bizonyítja.

A II. világháború zaklatott éveiben a hegyközség normális működése is aka
dozott. Tevékenysége 1944 december 1. és 1945. május 4. között szünetelt, és az 
orosz hadsereg bevonulása miatt 10 000 darab gyümölcsfa kitermelése és eladása 
is elmaradt.194 1945 májusától újra működni kezdett a hegyközség, elnöke Bundzsák 
István törpebirtokos lett, helyettese Kiss Illés Antal cipészmester, a hegyközségi 
bíró pedig Kardos Pál kisbirtokos lett.195 Ekkor már nyíltan jelen volt a pártpolitika 
a vezetőségben: a Kommunista Párt, a Szociáldemokrata Párt és a Kisgazda Párt 
egyaránt 4-4 taggal vett részt a Hegyközségi Bizottságban. A kisgazda tagokat 
hamarosan visszahívták.196 1946 tavaszán a négy MKP-s tag visszahívásáról szól
nak forrásaink.197 1941. májusában az újonnan választott vezetőségben a Kisgazda



Párt adta az elnököt, valamint 10 választmányi tagot, 5-5 választmányi tag pedig a 
Kommunista Pártot és a Szociáldemokrata Pártot képviselte.198

A háború utáni újrakezdés nehéz éveiben a hegyközség -  erejéhez és lehetősé
geihez mérten -  igyekezett a gazdákat támogatni. Ez elsősorban a növényvédelem 
terén mutatkozott meg: rézgálicot, permetezési meszet, pajzstetű elleni szert rendel
tek és osztottak ki a termelők között a birtoknagyság arányában.199 Az 1946 nyarán 
meghirdetett rézgálic-akció keretében például 1 kg szerért cserében a gazdák 6,6 
1 17 cukorfokos mustot tartoztak november 15-ig a helyi borpincébe beszolgál
tatni. 1947 márciusában a hegyközség 2000 forint visszatérítendő előleget kapott 
a minisztériumtól permetezőgép javításra. Egy gép javításának költsége ekkor 
20-26 forint volt.200 A pénz elértéktelenedése miatt 1946. január 1-től a hegyköz
ségi alkalmazottak javadalmazását búzával és rozzsal egészítették ki, majd 1946 
augusztus 1-től bérüket az új pénznemben, forintban szabták meg.201 Egy 1947-ben 
kelt rendelkezésből tudjuk, hogy „a hegyközség területén a dűlőutak mentén lévő 
f ű ” haszna „mint minden évben, az idén is” a hegyőröket illette meg.2"2 A pénzben 
és terményben való csereérték megszabása a világháborút követő években több 
alkalommal is gyakorlat volt. 1945 novemberében a vármegyei Hegyközségi Tanács 
1 darab gyümölcsfa árát 2 1 bor vagy 2 kg búza vagy 4 kg rozs, s ehhez még 200 
pengő összegben határozta meg.203

1947-ből több hegyközségi jegyzőkönyv maradt fenn, melynek alapján nyo
mon követhető a pártpolitika -  elsősorban a Kisgazda Párt és a Kommunista Párt 
szembenállásának -  hatása a hegyközségre, s végső soron a szervezet felbomlá
sa, megszűnése.204 Egy 1947. szeptember 15-én kelt jegyzőkönyv — a hegyközség 
pénzügyei mellett -  tartalmazza az aktuális taglétszámot (4814 fő), s utal arra, 
miszerint a hegyközség tulajdonában több mint 9 hold területű faiskola van, ebből 
3 holdnyi betelepített, a többi szántó.205 Egy miniszteri körrendelet hatására 1948 
decemberében készített leltár a hegyközség tulajdonában lévő eszközöket is sorra 
veszi. Ezek zömmel a növényvédelmi berendezések: permetezőgépek és porozok 
(Glória-, Arborfer Univerzál-, Árpád- illetve Ezerjó-féle permetezők, valamint Für
kész típusú porozó).206 1949-ből összesen 143 db permetezőt említenek a források a 
hegyközség tulajdonában.207

A Kiskunhalasi Hegyközség végleges felszámolását, a vagyontárgyak átadását 
a DEFOSZ-nak (Dolgozó Parasztok és Földmunkások Országos Szövetsége) egy 
1949. június 23-án kelt jegyzőkönyv rögzíti.208

Gyümölcsösök, gyümölcsfák a határban

Gyárfás István leírása szerint gyümölcsösök, gyümölcsfák találhatók „a város 
alsó- és felső végén, házi kertekben és udvarokban, (...) továbbá a város hosszában 
elnyúló (...) szőlőkben, s a pusztákon levő igen számos tanyák kertjeiben. ”2m
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A szőlőtőkék közti gyümölcsfák látványa a vizsgált korszakban általánosan 
jellemző volt az alföldi szőlőkben.210 Ezt a köztes vagy kétszintes termesztést 
mind a szakirodalom, mind pedig a paraszti vélekedés többféleképpen, ellentmon
dásosan értékeli. Gyárfás az okszerű művelés akadályaként említi, hogy „a szőlők 
egyszersmind gyümölcsösökül is használtatnak, (...) annyira be vannak ültetve 
vagy sarjadékokról benőve meggy- és szilvafákkal, melyek míg alig minden 3-4 
évben adnak csekély hasznú termést, az alattok sinlődő szőlőtőkéket, ezek éltető 
eleme a napfény -  a melegétől megfosztják, az ily szőlők keveset, azt is karczinak 
nevezhető savanyú bort teremnek, s így elmondható az ekként használt homok ter
méséről a se pénz se posztó példájára, hogy se gyümölcs, se bor."2" Kritikaként 
jegyzi meg azt is, hogy gyakoriak a törzsvastagságukból ítélve több évtizedes, 
sőt fél évszázados fák, s ezek főképpen a szőlőkben állnak.212 Szinte ugyanezt a 
véleményt fogalmazza meg a 19. század végén a halasi szőlők állapotát kemény 
szavakkal bíráló Bocsor István: ,,De szöllönek nevezhetem-e (...) a meggyfa bozó
tok, terebélyes dió és egyéb -  szőlő közé nem való -  fá k  alatt sínylődő, elnyomott, 
táplálék, napfény és szellőtől megfosztott szerencsétlen tőkéket? Hisz ezektől az 
is elég, ha levelet bírnak hajtani — s gazdájuk mégis csapra akarja őket ütni!’’2'2 
Szatmári G. Imre parasztkertész -  utalva a szőlő és a gyümölcs hasznának meg
ítélésére -  szintén nem túl kedvezően nyilatkozik: „A régebbi időben nem sokat 
törődtek a gyümölcsfa ültetéssel, mert azt mondták, hogy a kadarka leve sok
kal jobb volt. Az emberek a régi jó  időben kevés gyümölcsfát ültettek, mert azt 
mondták, leárnyékolja a szőlőt, szóval a szőlőt régebben többre becsülték, mint a 
gyümölcsöst...”214

Mindezekkel szemben pozitív vélekedést olvashatunk e kérdésben Kecskemét 
környékéről már a 19. század derekáról: „...itt a szőllőmiveléssel össze van kötve 
egyszersmind a gyümölcstenyésztés is, s egyik a másikat segíti, elannyira, hogy 
sok szőllősgazda gyakran több hasznot vesz be a gyümölcsből, mint a borból. ”215 
Ugyancsak Kecskemét példáján Bende László hangsúlyozza a köztes hasznosítás 
előnyeit, főképpen a kis szőlőterülettel rendelkező gazdák esetében: „Gyümölcs
fák  nélkül a kecskeméti szőlők csaknem értéktelenek, mert csekély bortermésének 
alacsony árai mellett a munkabért sem fedezi. Ezért szükségesek a gyümölcsfák és 
azért, hogy a futóhomokot el ne hordja a szél.”1'6 Kritikus hangvételű szakíróink a 
kétszintes termesztés legnagyobb hibáját tehát abban látják, hogy a gyümölcsfák 
árnyéka, tápanyagfelvétele elnyomja a szőlőtőkéket, nem engedi a fürtöket beér
ni, ugyanakkor e rendszer pártfogói is számos érvet sorolnak föl, ami mindkét 
kultúra számára előnyös lehet. Hangsúlyozzák, hogy az adott földterületet ilyen 
módon kétszeresen hasznosíthatja a gazda, a vegyes telepítés biztonságot ad a 
homokfúvás ellen, kisebb az aszálykár, s csökkenthető a tavaszi fagyok valamint 
a nyári jégverések kockázata is a gyümölcsfákkal beültetett szőlőkben. Tényként 
ismerik el azonban, hogy a gyümölcsfák alatti tőkék gyengébbek, kevesebb ter
mést adnak.
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A filoxéravész után lendületet vett homoki szőlőtelepítések során -  igazod
va a korszak új agrotechnikai elveihez -  a szőlők közötti köztestermelést és a 
gyümölcsfák ültetését intézkedésekkel igyekeztek visszaszorítani. Ettől kezdve 
látunk nagyobb területeken tiszta szőlő- illetve külön gyümölcsfatelepítéseket. 
Ezek mellett a kétszintes művelés azonban továbbra is számottevő arányban élt 
tovább. A vegyes telepítés a későbbiekben a korszerű gazdálkodásra való áttérés
nek, a gépek használatának is akadálya lehetett.

Kutatásaink során az adattári anyagban többször is felbukkant a gyümölcsfák 
egy sajátos csoportosulásátjelző terminus, a sürűs. Ez a szőlőparcellák végében 
lévő, gondozás nélkül tenyésző gyümölcsfákat jelentette, melyek eredendően 
vadgyümölcsösök l e he t t e k . Na g y  Czirok gyűjtésében olvashatjuk, hogy egykor 
sok gazdának volt régi szőleje mellett sűrű gyümölcsfása.218 Részletesebben ír a 
sűrűsről Szatmári G. Imre: „A régebbi időben az emberek sajnálták a homokot 
vagy a fekete földet beültetni fákkal, hanem a tanyához közel ültettek sürűst, ebbe 
a sűrűsbe több fajta gyümölcsfát beleültettek, hogy minden legyen a tanyához 
közel...”2'9

Az okszerű gyüm ölcsgazdálkodás

Kritikus kertészeti szakemberünk hangsúlyozza a „kellő ismeret s a gyakorlati 
ügyesség” részleges hiányát. A gyümölcsgazdálkodás fejlesztése érdekében a szük
séges tennivalókat öt pontban foglalja össze: 1./ Kertészeti fióktársulat alakítása. 
2./ Községi gyümölcsfaiskola alakítása. 3./ Evenként gyümölcskiállítás rendezése. 
4./ Szigorú és felelős rendőrség szervezése. 5./ A „gyümölcstenyésztés” elméleti és 
gyakorlati kérdéseinek oktatása.220

A felsorolt hiányok orvoslását célozta, hogy 1856 augusztusában Halas mező
város elhatározta, hogy a Dr. Entz Ferenc-féle kertgazdasági szakiskolába221 küld 
egy tanulót, valamint egy létesítendő faiskola számára 16 hold földterületet jelölt 
ki. A közköltségen kitaníttatott kertészt, Schilling Bélát a város 1860 tavaszán évi 
300 forint fizetéssel tíz évre szerződtette, azzal a feltétellel, hogy kertészeti iskolát 
is köteles fenntartani. Ugyanakkor a községi takarékpénztár nyújtotta kölcsönből 
1862-re megépítették a 21,5 holdon létesült mintakert legszükségesebb épületeit.222 
A mintakert és a faiskola pénzügyeit a kertészeti pénztár intézte, mely „keletkezett 
a város és birtokosság nagy lelkű intézkedése folytán 1857-63-dik években, a mikor 
kertészeti alapul, a város alatti szabad területből 21 hold 869 а -öl metszetett ki, 
ennek felszerelésére, építkezésre és faültetésre 4000fr t  szavaztatott meg. ”223 A ker
tészeti iskola csupán három esztendeig, 1863-ig működött, ekkor a város Schilling 
Béla kertésszel felbontotta a szerződést. 1867-ig a mintakertnek még két bérlője 
volt. A „kellő megalapozottsággal létesített és növekedésében oly korán megaka
dályozott” mintakert 1870-es évek legelejétől, Vass Elek mükertész keze alatt, Vári
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Szabó István polgármestersége idején nagy fontosságra emelkedett Kiskunhalas 
város életében."4

Galgóczy Károly 1870-es években napvilágot látott munkája már elismerően 
szól Halas gyümölcsészetéről: „Különösen kitűnik a gyümölcstermelés. A városnak 
okleveles kertész alatt jó l kezelt, nagy terjedelmű községi kertészete van, gondosan 
vezetett gyümölcs-nemesítéssel. Ezen kívül a lakosság közt is sokan kitűnő szorga
lommal és előszeretettel gyakorolják a gyümölcs-nemesítést, és az összes kis-kun 
helyek között Halasnak van legtöbb nemes gyümölcse. ”225

Részletes adatsort közöl az 1873. évi polgármesteri jelentés a mintakert állományáról.

4. táblázat. A mintakertben és Fehértón lévő csemeték száma, 1873
anyafa darab oltvány kor darab magonc darab

alma 286 (26,7%) oltvány 1-3 éves 7200 (48,0%) magonc 11000 (29,9%)

körte 206 (19,2%) oltvány 1-3 éves 6500 (43,2%) magonc 9000 (24,4%)

cseresznye 48 (4,5%) oltvány 1-2 éves 150 (1,0%) magonc 1600 (4,3%)

meggy 41 (3,8%) oltvány 1-2 éves 120 (0,8%) magonc 600 (1,6%)

kajszin 70 (6,6%) oltvány 1-2 éves 300 (2,0%) vadoné 1000 (2,7%)

őszi barack 70 (6,6%) oltvány 1 éves 200 (1,3%) mandola vad 2800 (7,6%)

őszi barack 57 (5,3%) szilva 1-2 éves 200 (1,3%) vadoné, kelés 2000 (5,4%)

birsalma 10 (0,9%) oltvány 1-2 éves 80 (0,6%) összesen 28000 (52,0%)

birs-körte 8 (0,8%) oltvány 1 éves 60 (0,4%) szőllő dugvány 5400 (14,6%)

dió 180 (16,8%) vetés 3-4 éves 200 (1,3%) magonc 3500 (9,5%)

mogyoró,
mandola 45 (4,2%) vetés 3 éves 20 (0,1%) összesen 36900 (100,0%)

som 10 (0,9%) összesen - 15030 (100,0%)

oltott eper 40 (3,7%)

összesen 1071 (100,0%)

erdei fák 
(1-4 éves) 17900

mindenféle 
fa összesen 70901

Forrás: Hivatalos jelentés Kis-Kun-Halas város... 1873. 16.

1873-ban a városi mintakert mellett Fehértón kert és faiskola számára még 4 
hold területet fogtak föl. Táblázatunk adatait tovább részletezendő elmondhatjuk, 
hogy a mintakertben és Fehértón összesen 43 alma, 61 körte, 4 cseresznye, 4 meggy, 
7 szilva, 8 barack, 1 dió és 2 birs faj volt föllelhető.226
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Kevésbé részletező, ám a különféle csemete-félék arányára illetve a faállomány 
egészére vonatkozóan értékes adatsor áll rendelkezésünkre az 1874 és 1881 közötti 
időszakból.

5. táblázat. A mintákért faállománya 1874-1881
1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881

nemesített anyafa -
2000

(3,2%)
1770

(3,1%)
1700

(3,3%)
1000

(1,6%)
1100

(5,8%)
2000

(8,5%)
900

(1,7%)
nemesített gyümölcs 
csemete (oltvány) -

30000
(47,2%)

20990
(37,2%)

15000
(29,0%)

25000
(39,0%)

10000
(52,4%)

1500
(6,4%)

6500
(12,3%)

gazdasági fák és 
csemeték -

31500
(49,6%)

28000
(49,6%)

30000
(58,0%) - - -

25000
(47,4%)

erdei és egyéb díszfa - - - -
15000

(23,4%)
8000

(41,8%)
20000

(85,1%)
300

(0,6%)

szőlőlugas és dugvány - -
5700

(10,1%)
5000

(9,7%)
3000

(4,7%) - -
4000

(7,6%)

vad gyümölcsfa - - - -
20000

(31,3%) - -
16000

(30,4%)

összesen 82817 63500 56460 51700 64000 19100 23500 52700

a fa és gyümölcs eladási 
árából származó bevétel

nincs
jelezve

516 fit 
92 kr

605 frt 
61 kr 751 frt 459 frt 

45 kr
414 frt 
16 kr

861 frt 
83 kr

658 frt 
91 kr

Forrás: Hivatalos jelentés 1874-1879., Polgármesteri jelentés 1880-1882.

Az 1881-es adatsort tovább részletezi a következő évi polgármesteri jelentés 
szövege. A nemesített gyümölcs-csemeték közt almát, körtét, cseresznyét, meggyet, 
kajszint említ forrásunk, a gazdasági fák sorában az eperfa és az akácfa szerepel, 
található a kertben még jegenye-, lepény- és fűzfa dugvány; 1300 п-öl magvetés 
körtéből, almából, sajmeggyből és barackból; egy éves oltás, szemzés vagy páro
sítás révén nemesített alma, körte, kajszin, cseresznye és meggy, fajtánként 1000 
darab; valamint őszi ültetésű vad alma, körte, cseresznye és barack.227

Vass Elek műkertész, akinek szerződését öt évenként hosszabbította a város, a fa- 
és gyümölcs értékesítésből befolyt évi jövedelem kétharmad részét kapta illetményül. 
A kertészeti pénztár feljegyzéseiből tudjuk, hogy a kertész említett javadalmazása 
mellett a kiadások közt szerepelt a két, egész évre fogadott, valamint az idénymun
kákra szerződtetett napszámosok bére, a szintén kettő segédkertész (árva gyermek) 
évi díja, valamint a magvakra és egyéb beruházási cikkekre költött összeg.228

Az okszerű gyümölcsgazdálkodás megteremtéséhez és fellendítéséhez a szakisme
retek minél szélesebb körben való megismertetésére volt szükség. Galgóczi Károly már 
1855-ben hírül adja „az reformált valláséi öszves birtokos lakosoknak azon buzgó előre 
törek\’ését”, hogy a városban algimnáziumot alapítsanak. Az iskolát az adományozók 
Páka és Mérges pusztákon fekvő birtokainak jövedelméből lehetett fenntartani, mind
emellett fontosnak tartották a város alatt egy földterület kijelölését, „ mellyen a nép gyer
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mekei, a mezőgazdaság-tudományban gyakorlati oktatást is nyerendenek. ’229 Akertészeti 
szakoktatás lehetősége igazán a mintakert és faiskola működtetésével párhuzamosan 
indult meg. Ennek alapja és helye egyrészt a községi iskola, másrészt pedig a mintakert 
volt.230 Vári Szabó István polgármester 1873-ban ekképp nyilatkozott: „Különösen 
felemlítem, hogy műkertészünk szerda és szombat napokon a fiú  és leány népiskolai 
növendékeket nemcsak elméletileg, hanem gyakorlatilag is a kertészet minden ágában 
oktatja, a fa  nemesítés, oltás, sípolás, szemzésre, stb. tanítja, hogy idővel hasznát vehes
sék, s e roppant gyümölcskerteknek hivatott határ befásíttassék. (...) Végül felemlítem, 
hogy indítványomra a városi tanács elhatározta, miszerint 5-6 vidéki ifjút csekély évi 
díj mellett felfogad, ezek betaníttatnak s 3 év leteltével mint kertészek kaphatnak alkal
mazást saját szülőhelyükön, a díjat fizetik ellátásukért s az oktatásért; a kertben lakván, 
munkájok javukra hárul, s e mellett alapját vetnék meg egy kertész-nevelő iskolának, 
mely idővel biztos jövedelem forrását képezendi az illetőknek. ”231 Egy évvel később a 
következő híradást olvashatjuk: „Műkertész: Fass Elek, a községi iskola növendékeit 
oltásba és fatenyésztésbe oktatja; — a város által évenként 2 tanoncz árva fiú nevel
tetik a kertészetre. ”232 A folyamatosságot mutatja a következő, 1876-ból való idézet 
is: „Evenként két árva fiú  3 évi kötelezettséggel a kertészetre taníttatik, hogy idővel 
szakértő népkertészek legyenek, e két tanoncz ruházat és élelmezésre 50 fit. segélyt kap 
a városi pénztárból; — múlt évben egy önkénytes tanoncz is jelentkezett, és így ez idő 
szerint 3 kertész fiú  van a műkertész rendelkezése alá bocsájtva. ”233

Halason a községi elemi iskolában az 1877/78-as tanév óraterve szerint III. és IV. 
osztályban heti 1 órában tanítanak kertészeti ismereteket. Az 1884/85-ös tanévtől 
III-V. osztályokban heti 2 órában, 1888/89-től a 1V-VI. osztályokban szintén 2 órá
ban oktat kertészetet a városi műkertész, 1889/90-től a III-VI. osztályok tantervében 
a gazdaságtan szerepel 2 órában, 1893/94-től gazdaságtan és kertészeti gyakorlat 
címen IV. osztályban 2 órát, V. osztályban 4 órát, VI. osztályban 3 órát kell Vass 
Elek keze alatt a diákoknak elvégezniük.234

Szatmári G. Imre (sz. 1873) kiskunhalasi parasztkertész maga is tanítványa volt 
Vass Eleknek, aztán segéd, majd munkavezető lett a mintakertben; összesen 19 évig 
dolgozott a főkertész keze alatt. Medveczky Károly írásában is helyet kap a Vass 
Elek kertészetében töltött tanulóévekre való emlékezés „Minden szerdán és szom
baton a tavaszi és őszi idényben kivonultak az összes iskolákból szemzésre, oltásra, 
méhészetre és szőlőkezelésre oktatást nyerni. ”235

A mintakert és faiskola jó minőségű és olcsó oltványokkal látta el a környék gaz
daságait, így elsődlegesen hozzájárult a halasi gyümölcskultúra felvirágoztatásához 
és a gyümölcstermesztéssel foglalkozó lakosság biztos megélhetéséhez, vagyonoso- 
dásához. Ám nem csupán a közeli vidék gazdái érdeklődtek a halasi facsemeték iránt, 
egyre nagyobb számban jelentek meg a vásárolni szándékozók távolabbi tájakról is: 

1873: „Minden évben gyarapodik a fa  kereslet, sőt vidékre, különösen felső Kis
kunság és Torontói megyékbe történnek megrendelések fa - magvakra, vadonczokra 
és oltványokra...”27,1'
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1876: „A helybeli és különösen a vidéki érdekeltség évenként gyarapodik, a 
megrendelések messzebb vidékekről is történnek, m intp.о. Erdélyből, Nagy-Várad, 
Ungvár, Gödöllő, Karán-Sebes, Zenta, Bánya-Bojsán, stb.”2'1

A céltudatos, szervezett gyümölcsgazdálkodás további fellendítését segítette az 
1875-ben megalakult Kiskunhalasi Gazdasági Egyesület tevékenysége, valamint a 
mintakert kötelékében ,,különösen a vezetés és kezelés körül kívánt módosítások, 
újítások és ellenőrzés céljából” 1880-ban létrehozott Kertészeti Bizottság™

Kik voltak a gyümölcstermesztés úttörői majd fenntartói és folytatói az 1850-60- 
as évektől indulva a halasi határban? Számos ilyen gazdát említ és méltat az általános 
szakismeret megfelelő szintjét hiányoló Gyárfás István: „...örömmel emelem ki azon 
körülményt, miként e városban jeles számmal léteznek okszerű s nemesített gyü
mölcstenyésztés lelkes barátai, kiknek fáradhatatlan iparkodásuk jó  példáját még a 
köznépnél is, főleg egy évtized óta, némely, kedvező reményekre jogosító felébredés 
követte...”™ Nagy Czirok László adatközlője, Csete Pap József szőlőbudár 1936-ban
-  több jeles gyümölcstermesztőre visszaemlékezve -  így nyilatkozott: „Egyszóval 
az urak jártak elöl jó  példával a ’60-as években. De még azután is.”240 Élen járt a 
gyümölcstermesztés meghonosításában és terjesztésében egyaránt a saját kertészeti 
tapasztalatait szakíróként is közreadó -  e tanulmányban is számtalanszor idézett
-  Gyárfás István. 1852-ben a város északkeleti részén néhány holdnyi területen 
létesített gyümölcsöst, akárcsak Deák Péter ügyvéd és Kis László. Bár 1854-től 
1861-ig Gödöllőn szolgabíróként tevékenykedett, halasi kertjét felesége segítségével 
ez idő alatt is mintaszerűen gondozta. Forrásaink kiemelkedő helyen említik a Zseny 
és a Péter családok munkásságát. Példás gazdaságot vezetett Hetesy Dániel tanító 
valamint Török Elek járásbíró. Fokozatosan terjedt aztán a gyümölcsfák telepítése a 
tanyás gazdák körében. Szatmári G. Imre Vájná Sándor (Balota-puszta), Nagy Kálózi 
Ferenc (Göbölyjárás), Orbán Imre (Fehértó) és Zsombós Tóth Imre (Pirtó) nevét emlí
ti. Példaértékű volt Vass Elek számos tanítványának gazdasága, így Komora Gyula 
városi kertészé, Szvetnik Vendel vasúti kertészé, vagy Fazekas Bálinté, aki a város 
keleti szélén a várostól kapott földterületen telepített 5 hold gyümölcsöst.

1913-ban állami csemetekert létesült Fehértón. Az első világháború, illetve a tria
noni határmeghúzás utáni új politikai-gazdasági viszonyok között -  elősegítendő Halas 
mezőváros gyümölcskultúrájának fejlesztését -  a polgármester vezetésével a Földmű
velésügyi Minisztérium küldöttei három napos határbejárás során megvizsgálták Halas 
határát, hogy megállapítsák a termesztésre leginkább alkalmas gyümölcsfajokat. Ugyan
akkor kineveztek egy 22 tagú bizottságot, hogy Kiskunhalas határának „gyümölcste
nyésztési körzetekbe” osztásáról és más aktuális kérdésekről tárgyalandó az Országos 
Pomológiai Bizottsággal és a Minisztériummal érintkezésbe lépjenek.241 1934-ben a 
város 20 kát. hold nagyságú mintagyümölcsöst létesített,,, melynek fő  célja az egységes 
tömegtermelés, valamint az okszerű gyümölcsös kezelése és okszerű ápolás szemlélteté
se, oktató bemutatása, valamint (...) a város termelő közönsége által termelt gyümölcs 
értékesítési lehetőségének fokozása lesz. E gyümölcsös később bővítendő. ”242

246



1921-ben újra szabályozták a gazdasági ismétlő iskolák működését. A ’30-as évek 
elejétől Halason gróf Teleki Mihály országgyűlési képviselő szorgalmazta ezen isko
lák fejlesztését, valamint a képzés kibővítését az ezüst- és aranykalászos gazdatanfo
lyamok irányába. 1935-ben a tanyai tanítókat kötelezték, hogy az iskolához tartozó 
1 holdas telken a tanyai embereknek mintakertként szolgáló, valamint a gazdaságtan 
oktatása céljának megfelelő szőlő-, gyümölcs- és veteményes kertet alakítsanak 
ki. 1945. augusztus 1-én az Állami Mezőgazdasági Népiskolát a Földművelésügyi 
Minisztérium alá helyezték, megkezdődött középfokú gazdasági iskolává történő 
átszervezése. 1945 őszétől Magyar Gazdaképző Iskolaként működött tovább.243

A gyümölcsfák nevelése, gondozása
Akár a szőlőnél, úgy a gyümölcsfa ültetése előtt is fontos teendő a talajelőkészítés. 

Régebben gödröt ástak a gyümölcsfának, úgy ültették, de a fordítatlan földben las
sabban nőtt, könnyebben kiveszett. „Legjobb a fa  alatt a 60-70 cm-es fordítás. 
Ez az igazi hely a gyümölcsfáknak, ezt meghálálja. A gödrözést megbosszulja.”244 
Más vélekedések szerint a gyümölcsfák alá is célszerű 80 cm mélyen fordítani, 
kivéve az őszibaracknak, mert annak gyökere nem hatol mélyen a homokba.245

A nemes gyümölcsöt termő fákat vad alanyba való oltással vagy szemzéssel 
állították elő. Magát a vadoncot magról nevelték. Ősszel, levélhullás után rakták el 
a magot. Legjobbnak tartották az apró magvú régi fajtákat, mind a barack, mind 
a cseresznye és a meggy esetében. Az őszibarack kapcsán írja Szatmári G. Imre: 
„Ha szép nemesített magot vetünk, visszafajzik az anyjára. Apró fa j magot kell vetni 
és beoltani. Ha ősszel vetjük, következő nyáron be lehet szemezni. A szemzéseket 
egy év után ki lehet, ki is kell ültetni. ”246 Szathmári Sándor pirtói birtokáról olvas
hatjuk, hogy „elvetett itt 2 kilóra való vadkörte magot, egy zsidózsák247 barackma
got. Mikor ezek a magvak kikeltek, faiskolába ültette...”14*

A nemesítés egyik eljárása az oltás volt. Vass Elek kertészetében az elsők között 
tanulták meg a „kézben oltást”. „Ősszel felszedtük a 2 éves vadoncokat. Letakartuk 
földdel, falevéllel, hogy meg ne fagyjon, aztán januárban a végén kézzel beoltot
tuk oldal-csapolással.” Ez úgy történt, hogy a vadoncot éles késsel a gyökérzet 
fölött elvágták, fölülről behasították, s az egyik oldaláról meghegyezett oltóágat a 
hasítékba illesztették. Pamuttal körbetekerték és ojtó viasszal bekenték.244 A nemes 
gyümölcsfa kialakításának másik módja a kora tavasszal faiskolába ültetett vadon- 
cok beszemzése volt. A nemes fáról választott szemet a vad hajtás bőre alá T alakú 
hasítékba illesztették, s ezt is körbecsavarták. Az eperfa szaporítása a következő 
módon történt: „Az epret érése alatt vessük. Olyan hosszú kóc madzagot veszünk, 
amilyen hosszú sort akarunk és a kezünk közt összemorzsolt magot rákenjük erre 
a madzagra, aztán befektetjük a kapával húzott árok fenekébe, mely 2-3 centi mély 
csak. Erre kevés földet szórunk, meg kell öntözni naponként. Még ezen a nyáron 
20-30 centi magas fá t kapunk. Ki lehet ültetni faiskolába, nem kell oltani.”250
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Régebben kedvelték a magról vetett őszibarackot, ez hamar termő fává növekedett, 
gyümölcséből jó pálinkát főztek.

Almát legjobb volt vadalmába, körtét vadkörtébe oltani. A cseresznyét vadcse
resznyébe szemezték, mert a tavaszi oltás általában nem sikerült. A szilva vadoné 
kajszi alanynak volt alkalmas.

Az oltványok gondozása a nyesés volt, ennek során a vadhajtást leszedték, a nemes 
ág tetejét pedig aszerint, hogy milyen magas koronát akartak hagyni, elvágták. A két 
éves oltványt a végleges helyére lehetett ültetni. Ha gyengének mutatkozott a csemete, 
a kiültetéssel még egy évet vártak. Az állandó helyére rakott fák tő- és sortávolsága 
4 m körül mozgott. A 4 méteres közökbe köztesként zöldséget, dinnyét, burgonyát 
raktak, Szatmári G. Imre azonban figyelmeztet arra is, hogy ide „a rozs vetése nem 
jó, mert melegben elvonja a levegőt. ” A köztesekkel a föld kifizeti a fordítás költ
ségeinek jó részét."51 A fiatal fákat szél ellen karóhoz kötötték. Tüsökkel, náddal, 
napraforgó- vagy kukoricaszárral körülrakták, hogy a nyúl ne rágja meg. 52 Erre csak 
addig volt szükség, míg a fa dereka ki nem ragyasodott, mert akkor már törte a nyúl 
fogait és száját. A termő fák gondozásában fontos tavaszi munka volt a metszés. Fajta 
szerint másképpen alakították ki a koronát, az őszibarackot pl. katlan formájúra kel
lett metszeni. Ugyancsak tavasszal hernyózták a fákat. E munkát gyakran a gyerekek 
végezték, kosárba vagy zacskóba gyűjtötték a hernyókat, majd betüzelték a kártevő
ket.255 Hernyózó ollót is használtak: ez vaslemezből készült, rugós pengével ellátott, 
a nyélhez köpüs illesztéssel erősített eszköz volt, amivel a gyümölcsfák hernyólepte 
ágait vágták le.254 Permetezéssel csak a 20. század első felében védekeztek.

Az érett gyümölcsöt leszedték, piacra vitték vagy otthon tárolták. Cseresznye 
gamóva\, ághúzó horoggal húzták le a terméssel teli ágat. Az almát almaszedővel 
szedték, ez nyélre erősített keményfa korong, körben keményfa pálcákkal. A halasi 
múzeumban őrzött darab parasztkészítmény, az 1880-as években csinálták. A téli 
gyümölcsöket a pincében, pincekamrában tartották. Szatmári G. Imre a veremben 
való raktározás módját írja le: „A régebbi emberek úgy telelték ki (az almát), hogy 
ástak egy méter mély gödröt és az aljára tettek száraz homokot, egy sor almát, és így 
tovább minden sor almára száraz homokot, úgy, hogy a legfelső sor a fö ld  színéhez 
legalább 40 cm legyen, tettek rá ismét száraz homokot, egy jó  két újnyit, és a homok 
tetejére száraz szalmát, a szalma tetejére pedig homokot vagy földet, és ha igen hideg 
volt, legfelül egy kis szálas trágyát, az ilyen eltevési mód minden rossz hideg kamrá
nál többet ér, és ha szükség van gyümölcsre, bármikor hozzá lehet nyúlni. ”255

Gyümölcsállomány, gyümölcsfajták
Halas 19. század közepi gyümölcsállományáról Gyárfás a következőket közli: 

A cseresznye többnyire apró szemű, nem nemes faj, a meggy teszi ki a szőlőbeli 
gyümölcsfák felét, a szilva több mint egyharmad részben díszük, ugyancsak gya
kori a szőlők között a nyári sárga barack. Almák és körték közül leginkább nyári
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fajtákat termesztenek, ezen kívül találunk őszibarackot, diót és birset. A jellemzett 
gyümölcsök legtöbbjénél szerzőnk megjegyzi, hogy többségében nem nemesített, 
hanem magról szaporított egyedeket találhatunk a határban.256 Szokásban volt a 
vadgyümölcsök gyűjtése is. A kemény vadkörtét aszalták, vagy a padlásra, kamrá
ba öntve két hét alatt megpuhult, s így fogyasztásra kiválóan alkalmas volt.2'7

„Régi fajok is voltak. Azért vesztek csak ki, mert a ’916-os és a ’940-es nagyvizek 
kipusztították, meg a divat után haladt a paraszt. ” — mondotta Nagy Czirok László adat
közlője. Emlékezése szerint „sajnálni való elveszett fajok voltak a homokon a követke
zők: véralma, zöldszercsika, pogácsaalma, kormos alma, öregédes, telelő édes, elszászi; 
hajagos meggy>, szentesi meggy. ”258 Különféle forrásaink számtalan gyümölcsfajtát 
említenek. Leggyakrabban előfordulók -  a már felsoroltakon kívül -  a következők:

Alma\ kormos, eper, bőr alma, rozmaring, sóvári, borízű, pamutalma, asztra- 
háni, piros tükör alma, fahéj alma, jászvadóka, aranypármin, Törökbálint (ez a 
nép ajkán jeges alma), harang alma, véralma vagy cigány alma (piros bélü), nemes 
sóvári, batul alma, dáma alma, sós alma, szentiváni, Sándor cár, Jonathán.

Körte: árpával érő, búzával érő, bőr, római vaj, klapp körte, színes kobak (a nép 
ajkán kurva körte, mert szép, megkapó, színes, piros-sárga körte, de íze nem vala
mi jó), szekfü körte, cserlevelü császárkörte, téli esperes, Kálmán körte, Napóleon 
vajkörte, Kieffer.

Szilva-, potyóka, kökényszilva, besztercei, ringló.
Meggy: Szentesi nagy, körösi, spanyol meggy.
Cseresznye: korai májusi, germersdorfi (Nagy Czirok szerint a halasi csodacse

resznyét a németek elhalápolták tőlünk, ebből lett a germersdorfi), ropogós, fehér.
Barack', kajszi, halasi rózsa ill. többféle rózsbarack, majombarack, kínai nagy törpe.
A felsorolt fajtákon kívül megtalálható volt még a birskörte (óriási, portugáli), 

a birsalma és a lasponya (naspolya), ez utóbbiból számon tartottak apróbb fajt, „de 
újabban Vass Elek kertész által nagy fajta is be lett hozva. ” 259

Magyarország gyümölcsfa-állományának részletes számbavétele vizsgált korsza
kunkban két statisztikai összeírás alkalmával történt meg: 1895-ben és 1935-ben.

6. táblázat. Kiskunhalas gyümölcsfa-állománya az 1895. évben
gyümölcsfa darab gyümölcsfa darab

almafa 25890 (16,5%) szilvafa 29388 (18,8%)

körtefa 12777 (8,2%) diófa 4891 (3,1%)

cseresznyefa 4821 (3,0%) mandulafa 238 (0,2%)

meggyfa 28200 (18,0%) gesztenyefa 152 (0,1%)

őszibarackfa 22482 (14,4%) eper (szeder-) fa 10895 (0,7%)

kajszinbarackfa 16791 (10,7%) összesen 156525 (100,0%)

Forrás: A Magyar Korona országainak mezőgazdasági statisztikája 1. (1895) Budapest, 1897. 311.
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7. táblázat. K iskunhalas gyiim ölcsállom ánya az 1935. évben
gyümölcsfa darab gyümölcsfa darab

alma 55241 (19,9%) másféle szilva 8686 (3,1%)

körte 45187 (16,3%) ringló 2253 (0,8%)

birs 4371 (1,6%) dió 7194 (2,6%)

naspolya 485 (0,2%) mogyoró 1149 (0,4%)

cseresznye 13157 (4,7%) mandula 444 (0,2%)

meggy 17312 (6,2%) gesztenye 204 (0,1%)

őszibarack 26819 (9,7%) eperfa (szeder) 24824 (9,0%)

kaj színbarack 50257 (18,1%) egyéb gyümölcsfa 17 (0,01%)

magvaváló szilva 19724 (7,1%) összesen 277324 (100,00%)

Forrás: Magyarország állatállománya, gazdasági gépfelszerelése és gyümölcsfaállománya az 1935. 
évben. Budapest, 1937. 289.

A két felmérés között eltelt négy évtized jelentős változásokat hozott Magyarország 
agrártörténetében, s ezen belül a gyümölcstermesztésben is. Az I. világháborút követő 
időszakot Magyarország gyümölcsgazdálkodásában a trianoni elcsatolások (1920) és a 
gazdasági világválság (1929-33) hatása, s mindezek nyomán a kiútkeresés jellemezte. 
A korábbi termőtájak, a munkaerő-ellátottság és a kereskedelmi kapcsolatok széttö
rése e gazdasági ágazatban is az újjászervezés feladatát tette aktuálissá. Különösen 
nagy reményt fűztek az alföldi homok korábban is virágzó gyümölcskultúrájához és 
a csemegeszőlő-termesztéshez. „Megindult a csonka Magyarország kertgazdasággá, 
gyümölcskertté alakítása. A munka megindult, és bár eddig csak a barackunk híres, 
-  nem Európaszerte, mert ahhoz kevés az, amit eddig termeltünk, -  de ha a tempó 
nem lassul, hanem fokozódik, akkor világhíres lehet a kiváló Kiefer körténk, Jonathán 
almánk, a magvaváló szilvánk és sok minden gyümölcsünk mellett a mi kiváló cseme
geszőlőnk. ”2h0 Ugyanezt a reményt és célt tükrözik Lakatos Vince szavai is az 1930-as 
évek második feléből: ,,A kun ember szorgalma magyar Kaliforniát teremt a magyar 
Szaharából! ”261 Vitathatatlan, hogy a két világháború közti időszak a Duna-Tisza közi 
termőtáj dinamikus fejlődését hozza, s vidékünk is -  kilépve a háztáji vagy tanya 
körüli, önellátó vagy legfeljebb a helyi piaci szükségleteket kielégítő termelés keretei 
közül — ekkor válik üzemszerű gyümölcsgazdálkodást folytató, exportképes terméket 
produkáló termőtájjá. „ Leggyorsabban a Duna-Tisza köze fejlődött, mert itt már egy 
kialakult tájat lehetett továbbfejleszteni. Feltűnő, hogy ez a táj, mely hazánk legszél
sőségesebb éghajlati és talajadottságaival rendelkezik, ilyen jelentős a gyümölcster
melés szempontjából. Ennek elsősorban közgazdasági okai vannak. A homokterületek 
aránylag olcsó ára, nagy bor-, gyümölcs- és baromfikereskedő cégek jelenléte arra 
ösztönözte a kis- és nagytőkéseket, hogy itt létesítsenek gyümölcsösöket. ”262
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Mielőtt néhány kiemelkedő jelentőségű fajta jellemzésére rátérnénk, visszaka
nyarodunk fenti két táblázatunk adatainak értékeléséhez. Megegyezően az országos 
aránnyal, 1895-ben Halas határában legnagyobb számban a szilva fordult elő. Elek 
László ezt azzal magyarázza, hogy a szilva termesztése különösebb szakértelmet és 
kezelést nem igényel, magról helyben is szaporítható.263 Hasonló a helyzet a máso
dik helyen álló meggyel is. Mindkét gyümölcs magas számarányát látva, meg kell 
jegyeznünk, hogy éppen a szilva- és a meggyfa az, amely a szőlők között leggyak
rabban előfordult.264 1935-re a szilvafák száma lényegében nem változott. Csökkent 
viszont -  megegyezően az országos tendenciával -  a meggy aránya. „Ennek oka 
elsősorban abban keresendő, hogy a termesztett fajták a megnőtt igényeket nem 
tudták kielégíteni. A megnövekedett igényeknek megfelelő egy-két fajtából áruter
melő gyümölcsösöket létesítettek, elsősorban az Alföldön. A rendszeresen telepített 
meggyesek kisebb fajtaállománnyal is több gyümölcsöt teremtek, így az állomány 
növelése az eddigi arányban nem volt szükséges. A meggy rovására elsősorban 
a cseresznyefák száma és aránya növekedett. ”265 Vizsgált területünkön ez utóbbi 
folyamatban nagy szerepet kell tulajdonítanunk a halasi csodacseresznyének. 
Ugyancsak a szőlő-gyümölcs kétszintes kultúrájának számottevő eleme a barack. 
Összevetve két táblázatunk adatait, láthatjuk, hogy a kajszi terjedésének nagy hul
láma a századfordulót követő, de még inkább a két világháború közötti időszakra 
esik. Kisebb arányban a szőlők között, jellemzően a ház és a tanya körül, vagy 
önálló ültetvényekben álltak az alma-, körte- és diófák. Az alma mindkét időmet
szetben fontos eleme volt a céltudatos, árutermelő gazdálkodásnak. Az almafák 
száma négy évtized alatt több mint a duplájára ugrott. A 19. század végén a körte 
zömmel a szőlőbeli és a házikertekben álló fákon termett. A körtetermesztés aránya 
országosan csökkent, ennek ellenére jelentősége növekedett, hiszen a korábbi ötödik 
helyről 1935-re a termesztett gyümölcsök sorában a negyedik helyre lépett elő.266 
Országos szinten is a legkiemelkedőbb ezekben az évtizedekben a körtetermesztés 
terén Halas és környéke, a Kieffer körtének köszönhetően. Halas statisztikai adata
iból látjuk, hogy minden más gyümölcsnél nagyobb mértékben, több mint három 
és félszeresére ugrott a körtefák száma a két forrásunk által kijelölt időszakban. 
Míg 1895-ben a hatodik helyen, addig 1935-ben a harmadik helyen állt a gyümölcs- 
félék sorában. Vagy másképpen: 1895-ben a gyümölcsállomány 8%-át tette ki a 
körte, 1935-ben ennek dupláját, vagyis 16%-ot! A két táblázat összehasonlításakor 
nem hagyhatjuk említés nélkül az eperfák számának jelentős, közel két és félsze
res gyarapodását. A Duna-Tisza közi tanyák elengedhetetlen dísze és sokoldalúan 
hasznosítható gyümölcse volt az eper vagy szeder. Szerepének növekedését -  annak 
felismerése mellett, hogy a gyümölcs finom pálinkát ad -  minden bizonnyal a 
selyemhernyó-tenyésztés előretörése okozta. Kiskunhalas gyümölcsállománya 
1895 és 1935 között mindösszesen 56.4 %-kal növekedett. 1944-ben a gyümölcsö
sök nagysága -  beleértve a szőlő között lévő gyümölcsfákat is -  Halason 3406 kh 
és 1270 D-öl volt.267
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A gyümölcs jövedelmet hozott a gazdának, ugyanakkor fontos szerepe volt a táp
lálkozásban is. Lekvárt főztek, aszalták, s pálinkát csöpögtettek belőle. „A paraszt 
felesége a harang almából főzött jó  levelest...”™ A dió kellett a kalácsba, de jól 
csúszott rá a kadarka leve is. Igen kedvelt volt a potyogó barackból a „fehéres-moly- 
hos majom-barack”, szilvaérésig barackos gombócnak elkészítve igen ízletes volt. 
A halasi rózsa és kajszi jobb minőségű, mint a többi, úgy a szesz nyereménynél, mind 
a lekvárnál külön muskotályos ízével a késői rózsabarack fölülmúlta a régit.269

Halason nemesített vagy meghonosított gyümölcsfajták
A mintakertben és a faiskolában folytatott munka valamint a terménykiállításo

kon való részvétel nyomán -  számos kiváló gyümölcsfajta mellett -  néhány kiemel
kedő, gyorsan ismertté és híressé vált gyümölcsfajta nagyban megalapozta és 
fellendítette Halas mezőváros gyümölcsgazdálkodását. Országos hírnévre tett szert 
a mintakertben Vass Elek felügyelete alatt kikísérletezett ún. halasi csodacseresz
nye.270 A helyi sajtó 1886-ban már tudósít erről az új fajtáról: „A halasi mintakertből 
dió nagyságú cseresznyét küldtek a budapesti gyümölcskiállításnak, mely -  mint 
képzelhető -  a legjelesebb gyiimölcs-termelvények gyűjteménye. Ezen körülmény 
ellenére a halasi cseresznye nagy föltűnést keltett szakkörökben és dicséretére válik 
a halasi kertészetnek.”21'

Vass Elek tanítványa, Fazekas Bálint -  aki faiskolát is fenntartott -  keresztezéssel 
állította elő a késői halasi rózsabarackot. A számos kitüntetést kapott gyümölcsöt 
létrehozója e szavakkal jellemezte: „Igen értékes újdonság, mely évenkint bőtermő. 
Szép élénkpiros külsejű és keményhúsú. Virágzáskor a sok hideg esőt is jó l bírja, tehát 
igen szívós fajta. Köd és fagyálló!”2 2 A rózsabarack más nemesítőjére is emlékez
tek: ,,Különösen szép és gyönyörű, verhetetlen rózsbarackot terjesztett el Baranyai 
Ferenc halasi faiskolájából. ”21i

Kiskunhalas gyümölcsészetének kiemelkedő alakja volt Szathmáry Sándor 
gimnáziumi fizikatanár, igazgató. Az 1890-es évek elején már elsőrangú fajsző
lőkkel kísérletezett, de kitűnő, Egressy duráncija nevű őszibarackját is ismerték. 
A barackmagokat Egressy Gábor fia, Egressy Ákos (mindketten a Nemzeti Színház 
művészei) hozta Olaszországból Szathmárynak az 1880-as évek második felében.274 
Az Egressy duráncija fája gyorsan növekszik, s kifejlett, termő állapotban átlagban 
100 darab, egyenként 20 dekagramm súlyú gyümölcsöt is megérlel. „A gyümölcs 
magas, gömbalakú, vágánya által többnyire egyenlőtlen két félre osztva, egyik 
felén rendesen hízottabb, mint a másikon. Alapszíne zöldes-halványsárga, értével 
szalmasárga, naptól érintett részein rózsaszínpirossal belehelve. Bőre gyöngén 
molyhos, szármélyedése mély, bibepontja kiálló. Húsa fehér, bőlevű, savanykás 
édes, kellemes, zamatos ízű. Méltó párja a Szegeden szintén néhány év előtt magról 
kelesztett Szögi-féle óriási duranczinak, melyhez nagyságra, alakra, színre feltűnő
en hasonlít. ”215

252



Az igazi hírnevet Halas számára a 20. század első felében a Kieffer körte hozta 
meg.276 Eredetéről, származásáról azt tudjuk, hogy egy Philadelphia melletti faiskolá
ban véletlen folytán magról kelt az a csemete, aminek első termését 1863-ban mutatta 
be a faiskola tulajdonosa, Kieffer Péter. A gyümölcsészeti vizsgálatok szerint e körte
fajta a kínai vagy homoki körte és a nyári Vilmos körte keresztezéséből jött létre.277

Hogy a későbbiekben legendás hírűvé vált körtefajta miképpen jutott Halasra, 
erről forrásaink többféleképpen tudósítanak. Nagy Szeder István szerint a gyümölcs
fa oltványából Szathmáry Sándor 1903-ban a düsseldorfi kiállításon vásárolt három 
darabot. E fák szaporításával alapozta meg gyümölcsösét, és már az 1906-os halasi 
gyümölcskiállításon megjelent a Kieffer-körtével, amit ekkor a bizottság -  a termény 
nem túl tetszetős külleme m iatt-nem  sokra értékelt.2 8 Szathmáry özvegyének vissza
emlékezésére alapozva Lakatos Vince is a halasi gimnáziumigazgatónak tulajdonítja 
az új körtefajta szaporítását és elterjesztését, annyi különbséggel, hogy szerinte már 
1890 körül hozzájutott Szathmáry és felesége -  egy hajóskapitány ismerősük segít
ségével -  három csemetéhez.279A „Kieffer-legendára” vonatkozóan Lakatos Vince 
másik adatközlője Darányi Benő, aki az 1890-es években napszámosként dolgozott 
a Szathmáry-birtokon. Az ő elbeszélése szerint a tanár úr két csemetét hozatott. 
Az egyiket maga, a másikat Darányi Benő ültette el. A Kieffer a hat esztendőn át 
kapásként kenyerét kereső Darányit is boldoguláshoz juttatta: megtakarított pénzén 
négy és fél hold homokot vásárolt a Jajgató ban, s ugyanazt csinálta kicsiben, mint 
egykori gazdája nagyban. Három évtized múlva már 30 hold mintaszerűen gondo
zott gyümölcsös tulajdonosának mondhatta magát.280 Medveczky Károly, Szathmáry 
Sándor egykori tanítványa visszaemlékezése szerint Vass Elek hozatta meg kipróbá
lásra a világ gyümölcsfa újdonságai között a Kieffert-csemetét. A városi mintakertet 
ellenőrző bizottság azonban „kihányni rendelte a három elejtett kiefer csemetét”. 
Szathmáry, az elnök, elkérte a fákat és saját birtokán elültette.281 Megint másképpen 
emlékszik Fazekas Bálint, a már többször emlegetett jeles helybéli kertész. Szerinte a 
Kieffer az Egyesült Államokból Anglián keresztül az 1890-es évek végén jutott el egy 
bizonyos Hajós József nevű pomológushoz, akinél akkortájt szolgált Győré János hala
si kertész. О hozott magával egy vesszőt egykori tanítómesterének, Vass Eleknek. 282

A Kieffer körtéről szóló tudósításoknak szinte egyike sem hagyja szó nélkül, hogy 
a hivatalos gyümölcsészet nem ismerte el, nem vette nyilvántartásba e körtefajtát. 
„Ez a körtefajta pedig olyan béka, amit az országos pomológiai bizottság méltósága
inak még le kell nyelni. Mert mikor az egész ország termeszti és dicséri, az angolok is 
szeretik, mikor a Kifferkörte meghonosítójának, Szathmáry Sándornak özvegye 300 
holdas birtokot szerzett a Kieffer jövedelméből, akkor nem lehet egyedül az országos 
pomológiai bizottság az, amelynek nem kell a Kieffer.”1*7,

A hivatalos elismerés hiánya mindenesetre nem akadályozta meg a Kieffer terje
dését, s egyre nagyobb arányú termesztését. A leírások egyöntetűen hangsúlyozzák, 
hogy e körtefajta tömegtermesztésre leginkább alkalmas, minden más körténél 
bővebben terem. A kétéves csemete az ültetést követő évben már megmutatja ter
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mését, s szépen növekszik. Évről-évre többet terem, s a kifejlett fa minden eszten
dőben nagy mennyiséget ad, s még az ún. pihenő években is jól terem. Éppen ezért 
folyamatos piaci termelésre és exportra a Kieffer kiválóan alkalmas.284 Bár kedveli 
a táperős talajt, mégis szépen megél a gyenge homokban is: a halasi nedves altalaj 
fölötti homokban kitűnő minőségben terem .285

Elmarasztalást leginkább azért kapott, mert íze nem valami elsőrendű. A fajtát 
propagáló korabeli szakírók ezt a negatívumot is cáfolják. Féléretten valóban nem túl 
kellemes, a teljesen érett gyümölcs viszont pompás zamatú. „A kieffer körtének egyik 
tulajdonsága, hogy mikor sárgulni kezd, még nem érett és aki ekkor kóstolja meg, 
azzal tényleg el lehet hitetni, hogy nem jó  körte, de éppen ez a tulajdonsága teszi alkal
massá arra, hogy a legtávolabbi külföldre is exportálható legyen. Mire odaér, élvezhe
tő, de korántsem az, amivé ez a körte akkor válik, ha novemberig á fán maradhat. (...) 
A tökéletes beérésig a fán hagyott kieffer ízét egyik csemegekörténk sem múlja fölül, 
de az ilyen beért sokáig nem tartható el. A kieffer nem kimondottan téli körte, csak 
késő őszi, de a jéléretten, exportra alkalmas állapotban leszedett és meg nem ütődött 
körte karácsonyig eltartható. A teljesen beéretten leszedett csak napokig vagy legfel
jebb két hétig, de akkor vajpuha, nem szállítható, felséges zamatú körte. ” 286

A Kieffer termesztése az 1930-as években valóban jelentős méreteket öltött a 
halasi határban és a gyümölcskereskedelemben is elsőrendűvé vált. 1932-ben a Duna-

17. Körteszüret Szathmáry Sándorné pirtói gyümölcsösében, 1920 körül. 
Szakái Aurél: Kiskunhalas anno 1994. 131. kép alapján. TJM F603
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Tiszaközi Mezőgazdasági Kamara elismerő oklevéllel tüntette ki özv. Szathmáry 
Sándornét a gyümölcstermelés terén szerzett érdemeiért.2” „ Özv. Szathmáry Sándorné 
Pirtón 118 holdon termeszt Kiefer-körtét, ebből 38 hold szőlőben van, míg a többi 
tisztán gyümölcsös.”m  Az 1930-40-es évekre a Kieffer szinte minden halasi gazda 
birtokán megtalálható volt. Elengedhetetlen részévé vált az intenzív kertgazdaságnak, 
de tanya sem nagyon lehetett, mely körül legalább néhány Kieffer-fa ne állott volna.

A gyümölcs és a szőlő kereskedelme
Nagy mértékben befolyásolta a Duna-Tisza közi települések, így Kiskunhalas 

gyümölcstermesztését, gyümölcsgazdálkodását a vasúti pályák kiépítése. „Amint a 
vasúti forgalom megindult, a kereskedők ellepték a termelőhelyeket, a termékeket 
felvásárolták, az árut vasúton a budapesti és az exportpiacokra szállították. (...) 
Mindez szinte egy csapásra megváltoztatta gyümölcs- és zöldségforgalmunkat, de 
egyben megváltoztatta a termelés módját, ütemét és terjedelmét is. ” 289 Kecskemétet 
már 1853-tól, Halast 1882-től kötötte össze vasútvonal az ország más területeivel 
illetve a fővárossal. E vívmányt és lehetőséget a város vezetősége ekképp értékelte: 
„...a városnak és egyes lakosoknak a jövőt tekintve biztos jövedelmi forrása a gyü
mölcs; a folyó év december hó 4-ik napján megnyílt vaspályával a világ piarczra 
léphetünk ki, a valóban nagy mértékben elterjedt gyümölcscsel.’’29" A Magyar Kirá
lyi Államvasút halasi állomásán 1887-ben 1029 métermázsa (q), 1889-ben 2870 q, 
1891-ben pedig 920 q gyümölcs föladásáról szólnak a feljegyzések. Ugyanígy jelen
tős borszállítás is folyt a vasúton: 1889-ben 7350 q bort adtak fel, s 460 q érkezett, 
1891-ben pedig 4810 q bort szállítottak el Halasról.2 ' 1

A két világháború közti időszakban elért termelési és kereskedelmi ered
ményeket Kiskunhalasra vonatkoztatva jól szemlélteti a következő két táblázat 
adatsora.

8. táblázat. A halasi gyümölcs vasúti áruforgalma (vasúti kocsirakomány=vagon)
1928-1933

ország 1928 1929 1930 1931 1933

Belföld 29 13 2 8 5

Ausztria 33 10 39 88 127

Csehország 17 430 302 65 85

Svájc — — — — 38

Németország 236 203 138 200 93

Anglia — — — 85 21

Lengyelország - — - — 12

Forrás: Nagy Szeder István 1935. 97.
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9. táblázat. K iskunhalasról vasúton szá llíto tt gyüm ölcsök az 1930-as években

gyümölcs neme elszállított 5 évi átlagban (vagon) legeredményesebb évben (vagon)

alma 49 79.6

körte 9.9 33.1

szilva 69.4 156.7

cseresznye 2.9 5.9

meggy 10.3 18.3

kajszi 45.5 119.8

Forrás: Jeszenszky Á. 1941. 406-407.

A Halas határában termett szőlő és gyümölcs a külföldi export és Magyaror
szág más városainak, nagytájainak ellátása mellett a helyi piacon is fontos szerepet 
töltött be. A 20. század első évtizedének derekáról, valamint az 1930-as évek első 
feléből maradtak fenn adatok az egyes gyümölcsféleségek piaci áráról. Ezeket 
két táblázatban összesítettük. A puszta számok más termények és termékek árá
val összehasonlítva nyújthatnak adalékot a kor gazdaságtörténete egy szeletéhez. 
Ennek taglalása azonban tanulmányunk kereteit szétfeszítené. Számunkra talán 
annyi közvetlen tanulsággal szolgálhat a két táblázat, hogy megmutatja a szereplő 
gyümölcsféleségekről, az év mely hónapjaiban voltak jelen a piacon, mikor volt 
szezonjuk. A szilvalekvár és a dió sokáig elállt, tehát egész évben árusíthatták, s 
így volt ez többnyire az almával is. Figyelemre méltó, hogy a szőlő decemberig, sőt 
1904-ben az év első két hónapjában is szerepel a piac kínálatában. Ebből arra kell 
következtetnünk, hogy télire eltett fürtöket árusítottak. A gyümölcsöt feldolgozott 
formában (lekvár, aszalvány) is piacra vitték.

Az 1920-30-as évek legjelentősebb gyümölcskereskedője Schneider Ignác volt, 
aki nem csupán felvásárolta, de szakszerű csomagolással export-szállításra is elő
készítette a halasi gyümölcsöt.

Terménybemutatók, kiállítások és vásárok
„A 18-19. századra kialakultak a történeti borvidékek és a kertészeti tájkörzetek 

a Kárpát-medencében, így az itteni speciális növénytermesztés piackeresése és érté
kesítési feladatainak megoldásában a szervezett és előre meghirdetett vásároknak, 
kiállításoknak egyre nagyobb szerepe lett a korábbi spontán, csupán a hagyomány 
útján kialakult vásárokhoz képest. ” 292 A Duna-Tisza közi kert- és gyümölcskultúra 
jelentős állomásai voltak a vármegyei gazdasági és gyümölcsészeti egyesületek által 
rendezett kiállítások. A régióban legelőbb Kecskemét jelentkezett nagyobb kiállí
tással 1865 október közepén, s e rendezvény a következő években egyre jelentéke
nyebb szerephez jutott. 293 Fontos fórumai voltak a halasi szőlő- és gyümölcsfajták

256



10
. t

áb
lá

za
t. 

K
im

ut
at

ás
 a

 p
ia

ci
 n

ap
i á

ra
kr

ól
 1

90
4-

19
06

S-H OO о О OO О о o f О г - OO OO
i—' г - — o f ГО г о 4 0 o f o f o f O f

X
Uh -

■—' 4 0 4 0 o f 40 г о ÍN ОС ОО O f OO
и ÍN ÍN ГО Г— г о o f Of o f

X
Uh -

Wh OO OO о г о o f 40 (N ÍN 4 0 ОО O f OO

X
í * ÍN с ч íN ÍN г о Г"- ГО O f o f O f

U h -

L-j О о о O f 40 О о 00 40 О О О о O f 4 0

X
(N ÍN ÍN ÍN ÍN ÍN г о o f ГО I/O o f O f

U h —

о О О ÍN 40 40 ÍN 4 0 OO о o f OG ОО о 40
ÍN ÍN ÍN ÍN ГЧ ÍN г - ÍN ÍN O f O f o f

> U h —

o f О О 40 о о OO ОО о O f 40
(N ÍN ÍN г - ÍN ÍN «О o f O f

>
U -

o f ГЧ ÍN OO о О 40 ОО СЧ ГЧ
с о г о — г - ГО ГО O f IT) 4 0

>
U h

1h (N ÍN 40 40 4 0 ÍN (N СЧ

; >
iaá ГО ГО Г"- ГО ГО »o lO 40

U h

V. о ÍN ÍN o f 40 40 о с ÍN СЧ

>
ю СО ГО ÍN г о ГО O f 40 »О

U

V-. OO ÍN ÍN ÍN o f 40 40 ОО СЧ O f
o f с о г о ГО (N Г О г о o f 40 40

1—1
U h

Lh о О О О О о o f 40 40 O f ÍN ÍN
U »o (N ÍN ÍN Г О Г О ÍN Г О Г О o f 40 lO

U h

V- ÍN О О О о ÍN o f 40 4 0 OO ГЧ ÍN
o f (N ÍN ÍN Г О г о ÍN Г О Г О O f 40 •O

U h

Oh

al
m

a 0) : 0 <D
c3
C

Ю
hC

1 k
g t :о 'O

NСЛ di
ó

zi
lv

al vá
r

O f »O 40 o f »o 40 o f 40 40 o f 40 40 o f 40 40
О О О о о о О О О О О О О О О

'(ü 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 0 4 0 4 0 4

257

Fo
rr

ás
: 

Po
lg

ár
m

es
te

ri 
je

le
nt

és
 1

90
4.

 2
6-

27
.; 

19
05

. 2
8-

29
.; 

19
06

. 3
2-

33
.



11. táblázat. F é lév i p iaci átlagárak K iskunhalason 1931-1934
év 1931 1932 1933 1934

1 kg P f P f P f P f P f P f P f P f

alma 8 2 6 1 4 1 20 6 80

körte 8 56 10 1 30 8 35 10 35

gesztenye 60 1 60 1 20 68 68 70 90

héjas dió 30 1 34 96 40 1 20 40 1 20

szőlő 30 50 8 1 12 80 10 60

szilva 10 40 6 14 6 14 10 20

aszalt szilva 60 1 24 1 1 60 80 1 80 1 20 1 60

Forrás: Polgármesteri jelentés 1931-34. 181.

népszerűsítésének is a helyi, országos és nemzetközi mezőgazdasági termény
kiállítások. Számos feljegyzés valamint elismerő oklevél maradt fenn, amely a 
halasi szőlő és gyümölcs sikerét, hírnevének terjedését bizonyítja. Az 1873-as 
polgármesteri jelentés szövegében olvashatjuk: „Kis birtokos lakosaink jövő jólléte 
előmozdítása tekintetéből a gyümölcs és szöllő-kerti terményeink megismertetése, 
és ez által értékemelés, jövedelem forrás nyitása végett (...) a bécsi világkiállításra 
jelentékeny mennyiségű terményt küldöttünk fel. ” 294 A szöveg további részéből kide
rül, hogy Bécsben 1873-ban Magyarország kertiipar-termény összesített kiállítása 
dicsérő oklevelet kapott. Különösen ízlett a halasi szőlő, amelyből 6  mázsát küldtek, 
s ellenértékét készpénzben meg is kapták; ezen túl számos megrendelés érkezett, 
„világhírű borkereskedők küldötték megbízottjaikat”, és jelentős mennyiségű bort 
is értékeíteni tudtak a nemzetközi piacon. 1875 szeptemberében a Kecskemét-vidéki 
Gazdasági Egyesület szervezte „ kertészet- és gazdasszonykodással egybekapcsolt 
termény-kiállításon” Halas városa a kitűnő alma, körte, szőlő, burgonya, birs, szil
va és őszibarack bemutatásáért „elsőrendű dicsérő oklevelet” kapott „az utókor 
emlékezetére és e téren kifejtett tevékenységének további buzdítására, ” 295 1876-ban 
a Szegeden rendezett Ipar-, Termény- és Állat-Kiállításon Halas város kertészete 
gyümölcseiért, gyógynövényeiért, erdei és kerti díszfáinak gyűjteményéért érdem
érmet vehetett át.296

Kiskunhalason az első szőlő- és gyümölcs-kiállítást 1880 őszén rendezték. 
A helyi termelők közül Tóth János almáiért és körtéiért, a város kertészete 
szintén alma-, körte-, valam int szőlőgyüjteményéért részesült dicsérő oklevél
ben . 297 A rendezvény célját és jelentőségét a polgármester e szavakkal értékelte: 
„...a gyümölcs tenyésztés terén (...) Halas város lakosai (...) fölényben állnak 
e vidéken; teljesen begyőzte az 1880. évbeni gyümölcs kiállítás, mely épen 
azon czélból rendeztetett általam, hogy a verseny a fanemesítés iránt ösztönt
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adjon, (...) a kiállítás a termelők általános érdeklődése folytán a legvérmesebb 
reményeket is túlhaladó eredményt hozott létre, a gyümölcs terményeinknek 
nemessége, használhatósága nem csak helyben, de vidéken is elismerve lön, és 
a nagyobb kiállításokra küldött példányoknak elismert nemessége, jósága miatt 
folytonosan érkeztek megrendelések, s a legnagyobb készlet is kimeríthető lett 
volna."29*

A Magyar Országos Gazdasági Egyesület által 1881 október derekán Buda
pesten rendezett gyümölcs- és konyhakertészeti kiállításon Halas város kerté
szete és kiállítói alma-, körte- és üde gyümölcs-gyűjteményükért dicsérő okle
velet illetve bronzérmet kaptak.2” 1883-ban és 1885-ben újra Halason rendeztek 
nagy sikerű terménykiállítást. 300 A helyi kiállítások gyümölcsei a nemzetközi 
porondon is megmérettettek: így Kiskunhalas 1883-ban a hamburgi kiállítás
ról ezüstéremmel térhetett haza . 301 A Rudolf főherceg trónörökös védnöksége 
alatt megrendezett 1885. évi budapesti Országos Általános Kiállításon Halas 
város kertészete nagyban termelt kivitelképes gyümölcseiért kiállítási nagy 
érmet nyert. 302 1899-ben az ismét Szegeden megrendezett országos mezőgaz
dasági kiállításon arattak nagy sikert a halasi gazdák . 303 Borral, pálinkával és 
gyümölccsel szerepeltek a halasi gazdák az 1902. évi pozsonyi országos ter
ménykiállításon . 304 Az 1906-ban Halason rendezett kiállításon az előbb említett 
termékek mellett az asszonyok befőttekkel is neveztek. „ Valóban örvendetes 
látványt nyújtottak ezek a pompás gyümölcsök, melyeket a mi áldott homokunk 
terem és nem kívánunk egyebet, minthogy a termelés kitűnőségének megfele
lő üzleti szellemmel is áldassanak meg azok, kik szorgalmuk, igyekezetük és 
tudásuk folytán a szép gyümölcsöt kiállították. ” -  olvashatjuk a korabeli sajtó 
hasábjain . 305 E kiállítás sikerein felbuzdulva a Gazdakör két esztendő elteltével, 
1908 szeptember legvégén megintcsak gyümölcs- és szőlőkiállítást rendezett. 
A legszebb terményeket innen továbbküldték az egy héttel később Budapesten 
megrendezett kiállításra, ahol a halasi szőlőt és gyümölcsöt mindenki különö
sen megcsodálta, a bírálóbizottság pedig számos érmet és jutalomdíjat kiosztott 
a halasi termelőknek . 306

A homoki gyümölcsgazdálkodás két világháború közti fellendülése idején 
újra fontos szerephez jutottak a kiállítások. 1936 őszén a Szegedvidéki Gyü
mölcstermelők Egyesülete rendezett gyümölcsbemutató kiállítást. Ugyanebben az 
esztendőben Kiskunhalas városa „pazar bőségű és példás elrendezésű” kiállítást 
rendezett, ahol a kiállítók termékei bizonyították, hogy ,,a lenézett homok mit tud 
produkálni". „A kiállítás borkóstolója igen forgalmas volt, de nem is lehet mesz- 
sze földön olyan jó  bort találni, amilyen a halasi, de különösen amilyen a pirtói 
homokon terem. ” 307

1942 szeptemberében Kiskunhalas megyei város a vármegye Gazdasági- és 
Állattenyésztési Egyesületével karöltve „délpestmegyei kiállítást" rendezett, ahol 
újra lehetőség nyílt a termelők bemutatkozására és terményeik minősítésére.308
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Összegzés és kitekintés

Kiskunhalas szőlő- és gyümölcskultúrájának e tanulmányban bemutatott egy 
évszázadát számos természeti, gazdasági és politikai fordulópont jellemezte. 
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pési lehetőségeket, amelyek saját megélhetését is biztosították, de a mezőváros 
előrelépését is szolgálták. Vizsgálódásunk időhatára a 20. század derekán zárul. 
Egy új történelmi korszak, egy teljesen más politikai és gazdasági berendez
kedés következett, melynek további kutatása fontos feladata a társadalomtudo
mányoknak.

Halas 1987-ben megkapta a Szőlő és a Bor Városa nemzetközi elismerő címet. 
1997 óta borrend őrködik a szőlő- és borkultúra minőségi, kulturált továbbvite
lén. A szőlő, a bor és a gyümölcs ma is fontos szerepet játszik a város és a régió 
életében. Mindez azt látszik bizonyítani, hogy a gazdag múltjából meríteni képes 
város az újabb változásokra és kihívásokra is megtalálja az előremutató választ.
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Kiskunhalas népessége 1869-ben
Őri Péter

Tanulmányunk az 1869. december 31 i állapotnak megfelelően végrehajtott 
népszámlálás halasi anyagának elemzésére vállalkozik. Az 1869. évi népszámlálás 
(amelyet a december végi eszmei időpont miatt időnként 1870. évinek is neveznek) 1 

volt az első teljes körű, az önálló magyar statisztikai szolgálat által végrehajtott 
népesség-összeírás, amelyet azóta is a nemzetközi ajánlásoknak megfelelően, egy
két kivételtől eltekintve tízévenként követnek a hasonló összeírások.

A népesség-összeírást az 1870. év első felében végezték, az adatokat személyen
ként, név szerint jegyezték fel egy előrenyomtatott lajstromra, és lakófelenként, 2 

majd lakásonként és házanként összegelték, úgy hogy minden házra külön „borító
ív” jutott. Az egyéni felvételi íveken szerepeltek a lakásra vonatkozó információk, 
személyenként pedig a következő adatok: az illető neme, születési éve, vallása, 
családi állapota, foglalkozása, szülőhelye, illetősége, jelenlétének jellege (huzamos 
vagy ideiglenes tartózkodás), esetleges távollétének időtartama, írni-olvasni tudá
sa, katonai szolgálatára vonatkozó bejegyzések, idegenek esetében a honosságuk, 
távollévőknél a tartózkodás helye. Az ívek hátoldalán pedig a háziállatokra vonat
kozó adatok szerepeltek.’ A helyi összeírási szervezetek, bizottságok nemcsak a 
tulajdonképpeni összeírást végezték el, hanem az adatfeldolgozás legfontosabb, 
községi és városi szintű munkáját és a járási, megyei összesítésekét is. 4 Az adatok 
feldolgozása két lajstromos jegyzék kitöltésével történt („Községi áttekintés a jelen
levő népességnek nem, vallás, családi állapot, honosság, jelen-és távoliét, művelt
ségi fok és kor szerinti számbavételére”, illetve ,,Községi áttekintés a jelenlevő 
népességnek hivatás és foglalkozás szerinti számbavételére").5 A két áttekintésben 
a község házai külön rovatot kaptak, az egyes sorokban házanként összesítették 
a lakófelek számát és a tagjaikra vonatkozó adatokat. A községi összesítések a 
bejegyzett adatok összeadásával készültek, majd a községi eredmények felhaszná
lásával készültek el a járási és megyei összesítések. Az eredményeket 1871-ben egy 
összefoglaló kötet tette közzé: ebben az összesítő lajstromok (áttekintések) járási, 
megyei, szabad kerületek és szabad királyi városok, illetve országrészek szerinti 
adatait publikálták. 6 Községi szintű, teljes körű adatközlésre nem került sor, közsé
genként csupán a lélekszámot és a házak számát, valamint az egyes községekhez 
tartozó külterületi lakott helyek nevét találhatjuk meg az 1873. évi Helységnévtár
ban .7 Ugyanakkor a magyarországi megyei és a szlovákiai területi levéltárakban 
több megyei és községi szintű összesítés is fennmaradt, amelyek demográfiai és 
foglalkozási adataik gazdagságánál fogva igen értékes történeti demográfiai és 
társadalomtörténeti forrásnak tekinthetők. 8 Az országos vagy az országrészenkénti, 
megyei összesítések adatainak elemzése éppen a helyi változatok, a lokális népe
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sedési minták sokféleségét fedi el, ezért a fellelhető név szerinti lajstromok, illetve 
a házanként készült községi áttekintések, de még a községi szintű összesítések is 
komoly mértékben gazdagíthatják tudásunkat.

Dolgozatunkban a kiskunhalasi levéltárban fennmaradt és a Kiskunhalas törté
nete könyvsorozat keretében számítógépen rögzített községi áttekintések elemzését 
tűztük ki célul.9 Melegh Attila korábban átfogó képet rajzolt Kiskunhalas népese
déstörténetéről, felvázolta a népességfejlődés dinamikáját a 17. század végétől a 2 0 . 
század elejéig, részletesen elemezte a termékenység, halandóság, házasodás alaku
lását, a háztartásszerkezet sajátosságait, a házassággal, házasságtöréssel kapcsolatos 
normatív szabályozás változásait. 10 Itt a hosszú távú vizsgálat helyett egy időmetszet 
elemzésére kerül a hangsúly, az anyakönyvek adatainak felhasználását a népszámlá
lás anyagának számítógépes feldolgozása követi. Célunk egyrészt Halas népesedési, 
társadalmi-foglalkozási viszonyainak a feltárása a népszámlálás nyújtotta lehetősé
gek felhasználásával, mégpedig mindig az országos adatokkal való összehasonlí
tásban. Másrészt a házankénti összesítések lehetőséget adnak a halasi háztartások/ 
lakófelek szerkezetének megismerésére, a háztartás- és lakófélszerkezet, illetve a 
felekezeti hovatartozás, családi állapot és foglalkozás összefüggéseinek vizsgálatá
ra. A felhasznált forrás minden esetben lehetővé teszi a belterületi és a külterületi 
(pusztákon élő) népesség adatainak külön elemzését is.

Az 1869-es népszámlálás a jelenlévő népességet vette számba, azaz a helyi ille
tőségű és helyben talált lakosok mellett összeírták az átmenetileg (pl. utazás vagy 
kórházi ápolás, iskolai tanulmányok miatt) távollévő helyieket és az ideiglenesen 
vagy huzamosan helyben tartózkodó idegen illetőségűeket is. Helybelinek számított 
minden legalább egy éve a községben állandó lakhellyel rendelkező személy, akinek 
nem volt más községbeli illetősége. Ideiglenesen jelenlévőnek számított az, akinek 
jelenléte az egy hónapos időtartamot nem érte el, ezenfelül már huzamos jelenléttel 
számoltak . 11 így a népszámlálási íveken a jelenlévő népességen belül elkülönítették 
a helyi illetőségűeket akár helyben voltak december 31-én, akár néhány napig távol 
voltak ekkor, 12 a jelenlévő idegeneket honosságuk (országbeli, az osztrák tartomá
nyokból vagy külföldről származó) és jelenlétük időtartama szerint (egy hónapnál 
rövidebb vagy hosszabb ideig). Feltüntették a jelenlévő népességen felül a távollévő 
helyiek számát is a távoliét helye (Ausztria vagy külföld) és időtartama szerint. 
Ebben a tekintetben az 1869-es népszámlálás népességszámai összevethetők a 
II. Józsefi népszámlálás, illetve az 1880 és 1949 közötti népszámlálások megfelelő 
adataival, míg például az 1857-es népszámlálással való összevethetőség az eltérő 
népességkategóriák alkalmazása miatt problematikus. 13

A halasi levéltár községi áttekintése szerint a város jelenlévő népességének 
száma 13122 fő volt, amely szinte pontosan megegyezik az 1873. évi Helységnév- 
tárban közzétett adattal (1312714). A Helységnévtár ugyanakkor felsorolja, hogy 
mely puszták alkotják a belterület mellett a város területét, amelyre az említett 
népességszámok vonatkoznak: Bodoglár, Eresztő, Fehértó, Füzes-Balota, Tajó,

270



Zsana. Mindez azért érdekes, mert egyrészt úgy tudjuk, hogy a város közigazgatási 
határai 1950-ig nem változtak, 15 másrészt a különböző források ennél több, összesen 
1 2  pusztát sorolnak fel.

1. táblázat. Kiskunhalas pusztái összeírásokban, 1787-188016
1787“ 1773-1808b 1835c 1857е1 1869е 1877f 1880е

Balota Balota Balota Balota Bodoglár Balota Balota

Bodoglár Bodoglár Bodoglár Bodoglár Eresztő Bodoglár Fehértó

Fehértó Eresztő Eresztő Eresztő Fehértó Eresztő Pirtó

Füzes Fehértó Fehér-tó Fehér-tó Füzes-Balota Fehértó Zsana

Tajó Füzes Füzes Füzes Tajó Füzes Imrehegy egy 
része

Zsana Kistelek Gőbölyjárás Gőbölyjárás Zsana Gőbölyjárás

Pirtó Kistelek Kistelek Kistelek

Rekettyés Pirtó Pirtó Pirtó

Tajó Rekettye Rekettye Rekettyés

Zsana Szállás (Alsó) Szállás (Alsó) Szállás (Alsó)

Szállás (Felső) Szállás (Felső) Szállás (Felső)

Tajó Tajó Zsana

Felmerül a kérdés, hogy a különböző összeírások esetleg különböző közigazgatá
si egységre vonatkoznak, és így adataik nem összehasonlíthatók. Ezt azonban több 
okból sem tartjuk valószínűnek. Fia ez így lenne, akkor Galgóczy Károly 1877-ben 
közreadott népességszáma jóval nagyobb területre vonatkozna, mint a két egymást 
követő népszámlálás. Ezzel szemben az 1869-es és 1880-as népességszám között 
szinte számtani átlagot jelent a Galgóczy-féle lélekszám. Tudjuk azt is, hogy a pusz
ták határait nem rögzítették mereven, sokszor vita tárgyát képezte, hogy a városhoz 
tartoznak-e, vagy önálló pusztának számítanak (pl. Rekettye), másokat pedig a 19. 
századtól kezdenek önálló pusztaként nyilvántartani. 17 Ezért tűnik inkább úgy, hogy 
a puszták változó felsorolása ellenére is a különböző összeírások, népszámlálások 
lényegében azonos közigazgatási területre vonatkoznak. A bizonytalanság azonban 
lényeges szempont, ami nemcsak a puszták egymástól és a várostól való elhatárolá
sában, hanem a népesség besorolásában is tetten érhető. A halasi levéltárban talál
ható áttekintés szerint 1869-ben a népesség 34,8%-a élt külterületen, míg Galgóczy 
adatai szerint csak 20,7%-a. 18 Ugyanígy a házak számában is eltérés mutatkozik a 
különböző források között: a halasi levéltárban fennmaradt áttekintő íveken 2761 
ház szerepel, míg az 1873. évi helységnévtárban 2826.19 A különbség csak a külte
rületi, tanyai épületek eltérő, bizonytalan beszámításával magyarázható. A külső 
közigazgatási határok nagyjából szilárdak, ezen belül azonban a tulajdonviszonyok
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és a gazdálkodás következtében a város és a külterületek népessége nem különíthe
tő el következetesen egymástól, ezért ebben a tekintetben az itt elemzett összeírás is 
csak egy pillanatképnek tekinthető, amelynek összehasonlíthatósága más források 
adataival több mint kétes.

2. táblázat. Kiskunhalas népessége és felekezeti megoszlása, 1850-191020

Népesség Római kát.
%

Görög kát.
%

Református
%

Evangélikus
%

Görögkeleti
%

Izraelita
%

1850 12786 29,4 0,0 68,3 0,4 0,0 1,9

1869 13122 33,8 0,1 62,6 0,5 0,0 3,0

1880 15039 39,6 0,0 56,5 0,6 0.0 3,3

1890 17138 44,0 0,0 52,1 0,7 0,0 3,1

1900 19866 50,2 0,1 45,6 0,9 0,1 3,0

1910 24381 57,3 0,1 38,6 0,9 0,1 2,8

1786-ban Halast a pusztáival együtt 6662 fő lakta , 21 ez a népességszám 
1910-re közel megnégyszereződött, ami igen dinamikus, mintegy évi 0,9%-os 
átlagos növekedést jelent. 1869 fontos korszakhatárnál helyezkedik el ebben a 
folyamatban: a megelőző két évtized a korszak átlagához képest igen csekély 
növekedést hozott, mindössze 0,1%-al nőtt évente átlagosan a népesség. 1869- 
től viszont a növekedés felgyorsulásának vagyunk tanúi, 1880-ig évi 1 ,2 %-os 
növekedést tapasztalunk, míg 1869 és 1910 között évi 1,5%-ost, a népesség majd
nem kétszeresére nőtt e négy évtized alatt. Az 1850-60-as években a növekedés 
megtorpant, majd 1870 után indult be egyre erőteljesebben, a stagnálást az 1855. 
és 1873. évi kolerajárványok fogják keretbe és magyarázzák . 22 A növekedést a 
természetes szaporulat mellett az erős katolikus bevándorlás idézte elő, amint az 
számarányuk folyamatos növekedéséből, illetve a református népesség arányának 
csökkenéséből nyomon követhető. 23 1869-ben a felekezeti megoszlást belterület és 
külterület szerint elkülönítve is vizsgálhatjuk.

3. táblázat. Kiskunhalas népessége felekezetek és településrészek szerint, 1869. (%)

Népesség Római
kát. Görög kát. Görögkeleti Evangélikus Református Izraelita

Külterület 4562 55,0 0,0 0,0 0,7 44,1 0,1

Belterület 8560 22,4 0,1 0,1 0,5 72,5 4,5

Halas 13122 33,8 0,1 0,0 0,5 62,6 3,0

Jól látható a két településrész közötti felekezeti eltérés, a belterület népes
ségének majd háromnegyede református, a külterületi lakosság 55%-a viszont 
római katolikus. Más megközelítésben a római katolikusok 57%-a külterületi
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lakos, a reformátusok viszont 75%-ban belterületiek (még erősebb az eltérés a 
zsidó vallásúak esetében, ők 98%-ban belterületiek). A katolikusok bevándorlá
sa tehát a külterületekre, tanyákra irányult inkább, összefüggésben volt egyrészt 
a népességnövekedéssel, másrészt a tanyás gazdálkodás kialakulásával, erősö
désével.

4. táblázat. A helybeli és a huzamosan jelenlévő népesség aránya, 1869. (%>) '

Helyi férfi Helyi nő
Helyiek
összesen

Huzamosan
jelenlévő

férfi

Huzamosan 
jelenlévő nő

Huzamosan
jelenlévők
összesen

Külterület 98,2 98,0 98,1 99,6 100,0 99,8

Belterület 98,2 99,4 98,8 98,9 99,6 99,2

Halas 98,2 99,0 98,6 99,2 99,7 99,4

Pest megye 96 99,3

Pest 77,6 96,9

Buda 78,8 92,8

Kecskemét 98,4 99,7

Kiskunság 99,2 99,9

Hármaskerület 98,9 99,8

Magyarország23 95,6 99,4

Szent István 
Koronája

95,8 99,2

Az is nyilvánvaló viszont, hogy a vándorlást a honosságot és a tartózkodás 
jellegét regisztráló adatokkal nem lehet jól megragadni. A honosság kritériuma az 
egy évnél hosszabb állandó helyben lakás, folyamatos bevándorlás esetén is csak 
a bevándorlók töredéke jelenik meg „idegenként” az összeírásban. Halason -  akár 
nemek szerint, akár területi egységenként nézzük -  a lakosság 98-99%-a honosnak 
számított. Ezzel jól illeszkedik szükebb környezetébe (Kecskemét, a Kiskunság 
vagy a Hármaskerület egésze hasonló arányszámot mutat), de igazán eltérő mintát 
itt csak Pest-Buda jelent. A huzamos helyben tartózkodás alsó időhatára pedig az 
egy hónap volt, ez gyakorlatilag mindenhol a teljes népességet jelentette. Másként 
közelítve a kérdéshez kijelenthetjük, hogy 1869-ben a halasi népesség mintegy 
1 ,5 %-a friss bevándorló, ez a tanyákon közel 2 %-ot jelentett, ők egy évnél rövidebb 
ideje vándoroltak be. Sajnos az előző és a következő évek hasonló adataira semmi 
támpontunk nincsen, és így a bevándorlás éves mértékére nem tudunk következ
tetni, de az 1870-es évek 1,2%-os népességnövekedése, amely az 1873-as kole
rajárvány halandósági csúcsa ellenére következett be, 26 nem lett volna lehetséges 
hasonló ütemű tartós bevándorlás, illetve kb. évi 0,5-1% körüli pozitív vándorlási
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mérleg nélkül. Halason az egy évnél rövidebb ideje távollévők számát csak az oszt
rák tartományokban és a külföldön tartózkodókra nézve ismerjük, ebből vándorlási 
egyenleget nem számolhatunk. A távollévő polgári lakosok aránya a Kiskunságban 
a jelenlévő népesség 3,9%-a volt, ebből sem lehet azonban a vándorlási mérlegre 
következtetni. így maradnunk kell korábbi megállapításunknál: az 1870-es években 
gyorsul a népességnövekedés üteme, ez a kolerajárvány miatt aligha képzelhető el 
pusztán a természetes szaporulat útján, számottevő, legalább az éves átlagos növe
kedés felét kitevő bevándorlási többlet nélkül. A római katolikusok növekvő aránya 
is a bevándorlás tényét támasztja alá, az 1869-es adatok arra is utalnak, hogy a 
bevándorló katolikusok jelentős hányada a külterületi, tanyai népességet növelte.

A népesség nemek szerinti megoszlása is a fenti képet erősíti meg. Általánosan 
elfogadott megállapítás, hogy a bevándorlás célterületein többnyire férfitöbblet 
tapasztalható, míg a kibocsátó területeken inkább nőtöbblet. 27

5. táblázat. A nemek aránya, 1869. (%>)
Férfiak Nők

Külterület 55,3 44,7

Belterület 47,9 52,1

Halas összesen 50,5 49,5

Pest megye 49,6 50,4

Pest 51,2 48,8

Buda 48,1 51,9

Kecskemét 49,1 50,9

Kiskunság 49,9 50,1

Hármaskerület 49,7 50,3

Magyarország 49,5 50,5

Szent István Koronája 49,6 50,4

A bemutatott területi egységek közül -  Pest mellett -  csak Halason tapasztalható 
férfitöbblet, de ezt a külterületek igen erős, csak a bevándorlás és a gazdálkodási 
sajátosságok hatására kialakuló férfitöbblete hozta létre. A város területén erős a nők 
számbeli fölénye, mindez megerősíti a bevándorlásról mondottakat: ténye vitatha
tatlan, és jelentős részben a külterületek, tanyák felé irányult. Itt azonban nemcsak 
a városba irányuló bevándorlás torzító hatásával kell számolnunk, hanem a tanyás 
gazdálkodás a városon belül is aránytalan nemek szerinti megoszlást eredményezhe
tett, a külterületen nagyobb arányban tartózkodtak férfiak. A tanyákon különösen a 
nem házasok aránya magas, ezen belül kiemelkedik a nőtlen férfiak magas aránya. 
(6 . táblázat)
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6. táblázat. Népesség családi állapot szerint, 1869. (%)

Nőtlen Nős Özvegy
ffi.

Elvált
ffi. Hajadon Férjes Özvegy

nő
Elvált

nő
Külterület 34,0 19,8 1,4 0,0 23,5 19,6 i,6 0,0

Belterület 23,6 22,4 1,9 0,1 22,9 22,7 6,3 0,1

Halas 27,2 21,5 1,7 0,1 23,1 21,6 4,7 0,1

Pest megye 27,1 21,1 1,4 0,1 25,1 21 4,1 0,2

Pest 33,4 16,4 1,2 0,2 27,3 15,7 5,4 0,4

Buda 28,4 17,9 1,6 0,3 27,2 17,6 6,6 0,4

Kecskemét 29,1 18,3 1,5 0,2 25,7 18,5 6,4 0,3

Kiskunság 28 20,5 1,3 0,1 24,8 20,7 4,5 0,1

Hármaskerület 26,6 21,8 1,2 0,1 24 21,8 4,4 0,1

Magyarország 27,6 20,3 1,4 0,1 25,5 20,4 4,4 0,2

Szent István Kor. 27,6 20,5 1,5 0,1 25,3 20,5 4,4 0,2

A táblázatból világosan kitűnik, hogy a nem házasok aránya a tanyákon kb. 
15%-al magasabb, mint a város területén, és a nőtlen férfiak aránya a halasi tanyá
kon több mint 10%-al magasabb mint a hajadonoké. A nem házasok aránya csak 
Pesten magasabb és Budán, valamint Kecskeméten közelíti meg a halasi külterület 
szintjét. Kecskeméten és Budán viszont kisebb a nemek szerinti aránytalanság e 
téren, a nem házasok magas aránya legalább részben a magasabb termékenység 
eredménye is lehetett. A halasi tanyák és Pest esetében viszont a nem házas férfiak 
magas aránya a bevándorlás hatását tükrözi elsősorban. Fontos tény az is, hogy az 
özvegy nők aránya mindenhol jóval nagyobb, mint az özvegy férfiaké, egyetlen 
kivételt a halasi tanyák jelentenek. Itt az özvegy nők aránya igen alacsony, alig 
haladja meg az özvegy férfiakét. Úgy tűnik, hogy az újraházasodás esélyei min
denhol a férfiaknál voltak magasabbak, a halasi tanyákon viszont a bevándorlás és 
a gazdálkodás sajátos családi állapot szerinti összetételt eredményezett, amelynek 
fő elemei a férfitöbblet, a nem házasok erős jelenléte, ezen belül a nőtlen férfiak 
szokatlanul nagy többlete és az özvegy nők máshol nem tapasztalt alacsony ará
nya. Jellemző, hogy a halasi belterület özvegy női aránya igen hasonló a városok 
hasonló arányaihoz, jól illeszkedik a „városias” modellhez, míg Halas egésze a 
nagyobb területi átlagokhoz hasonló (Pest megye, Kiskunság, a Hármaskerület, az 
ország egésze). Ez újra ráirányítja a figyelmet a statisztikai átlagok valóságot elfedő 
mivoltára: Halas demográfiai, társadalmi, gazdasági téren két igen élesen elkülönü
lő részre oszlott, a bizonyos tekintetben „városias” belterületre és a tanyákra.

A nem házasok arányát a vándorlás mellett a termékenység és a házasságkötés 
kora és gyakorisága is alakítja. A kiskorúak arányának területi különbségei a 
termékenység különbségeire utalhatnak.
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7. táblázat. A tizennégy éven aluliak aránya nem ek szerin t Halason, 1869. (%>)
14 év alatti férfi 14 év alatti nő Összesen Esetszám

Külterület 29,4 36,6 33,0 1488

Belterület 27,8 28,1 27,9 2390

Halas 28,4 30,7 29,6 3878

Mind a férfiak, mind a nők körében a külterületen magasabb a 14 éven aluliak ará
nya, mint a városban, ez magyarázható a tanyai, nagyobb arányban katolikus és más, 
alacsonyabb társadalmi státusú népesség magasabb termékenységével. 1900-ban a 
különbség világos: Melegh Attila számítása szerint a református anyák átlagosan egy 
gyerekkel kevesebbet szültek, mint a katolikusok.28 1869-ben különösen a városi, bel
területi alacsony gyermekarány miatt Halas eltér mind Pest megyétől, mind a szőkébb 
környezetétől, egyedül Pesten és Budán tapasztalunk alacsonyabb arányszámokat.

8. táblázat. A tizennégy éven aluliak aránya, 1869
14 éven aluliak %

Külterület 33,0

Belterület 27,9

Halas 29,6

Pest megye 33,0

Pest 19,3

Buda 22,8

Kecskemét 31,2

Kiskunság 33,3

Hármaskerület 31,9

M agyarország 33,6

A külterületi magasabb gyermekarány jelenthet magasabb termékenységet, Halas 
pedig együttesen tartozhat a nagyobb területi átlagokhoz képest alacsonyabb termé- 
kenységű települések közé, a kép azonban nem ennyire egyértelmű. A tizennégy éven 
aluliak arányát a teljes népességen belül befolyásolja az is, hogy milyen arányban van
nak jelen bevándorló nagykorúak, Pest és Buda esetében az alacsonyabb termékenység 
mellett valószínűleg ez is magyarázza az alacsony arányszámokat, a halasi pusztákon 
szintén ez lehet az oka a fiúk alacsonyabb arányának is. De ha -  mint feltételezzük 
-  a bevándorlók nagyobb hányada a pusztákon telepedett meg és nem házas nagykorú 
volt, akkor ez még inkább aláhúzza a pusztai népesség magasabb termékenységéről 
mondottakat. A gyermekszám és a felekezeti hovatartozás összefüggése tovább erősíti 
feltételezésünket: a házakban a gyermekek létszáma a katolikusok számával erősebb
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összefüggést mutat, mint a reformátusok számával.21 A pusztákon tehát a város terü
letéhez képest egy inkább katolikus, magasabb termékenységü népesség él, amelynek 
soraiban azonban nagyobb arányban vannak jelen beköltöző, nőtlen férfiak is.

A népszámlálás alapján rekonstruálhatjuk a halasi népesség foglalkozás sze
rinti megoszlását is. Táblázatunk az eredeti, 1869-es csoportosításnak megfelelően 
mutatja be a város és közelebbi-távolabbi környezete foglalkozási viszonyait."

9. táblázat. A népesség foglalkozási viszonyai, 1869. (%)

Kült. Beit. Halas Pest m. Pest Buda Kecs
kemét

Kiskun
ság

Hármas
kerület Magyaro.

Felnőttek31
(100%)

3074 6170 9244 321292 161820 41678 28328 49810 146758 7387364

I. Értelmisé
giek 0,1 2,9 1,9 1,9 7,5 9,8 4,0 1,4 1,6 1,9

II. Őstermelés 87,6 69,0 75,2 46,4 1,1 19,2 58,9 56,5 53,5 48,7

III. Ipar- 
kézmű 1,5 7,3 5,4 8,3 25,9 18,1 11,0 5,7 5,9 7,2

IV. Kereske
delem 0,0 2,0 1,4 1,7 7,9 5,9 2,9 1,5 1,0 1,5

V. Birtok 0,2 U 0,8 1,3 0,7 2,8 0,9 0,6 0,4 0,9

VI. Személyes 
szolgálat 4,0 5,4 5,0 11,6 29,0 10,2 18,9 7,8 10,5 12,9

VII: Bizonyos 
fogl. nélküliek 6,5 12,2 10,3 28,8 27,9 34,0 3,3 26,6 26,9 26,8

Halas esetében igen lényeges, hogy az őstermelők aránya egyértelműen a legma
gasabb a felsoroltak közül, meghaladja mind az országos átlagot, mind a Kiskunság, 
mind a Hármaskerület, illetve Kecskemét mutatóját. Fontos megjegyezni azt is, hogy 
az arányszám nem az egész őstermelésből élő népesség részarányát mutatja, a nem 
közvetlenül a családi gazdaságban dolgozó, de mégis abból élő családtagokat részben 
a „személyes szolgálatot teljesítők” rovata (ház körül, háztartásban dolgozó 14 éven 
felüli családtagok), illetve a 14 éven felüli, „bizonyos foglalkozás nélküliek” rovata 
foglalja magában (ez utóbbiak 90%-a nő, minden bizonnyal elsősorban feleségek, 14 
éven felüli leánygyermekek, egyéb nőrokonok) . 32 Az ő beszámításukkal a közvetlenül 
a mezőgazdasági őstermelésből élők aránya bizonyosan 90% körül lenne a települé
sen (vadászat-halászatból, bányászat-kohászatból élőket nem írtak össze), a külterü
leten pedig a 100%-hoz közelítene. A másik jellegzetesség pedig éppen ez: a várost, 
ahol szintén óriási az őstermelésből élők fölénye, egy teljesen mezőgazdasági népes
ség által lakott terület vesz körül. Ez valószínűleg éppígy igaz lehetett Kecskemétre
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is, viszont a belterületi lakosság esetlegesen nagyobb aránya és eltérő foglalkozási 
szerkezete összességében az őstermelők kisebb arányát eredményezte. Másként fogal
mazva: Kiskunhalas még az alföldi-kiskunsági viszonyokhoz képest is kiemelkedő 
mértékben agrártelepülés, ahol a kisszámú értelmiségi, iparból, kereskedelemből, 
járadékból élő is szinte kizárólag a belterületen élt. A tanyasi népességről korábban 
alkotott kép itt egészül ki: a nagyobb arányban katolikus, minden bizonnyal jelentős 
mértékben bevándorolt népesség szinte kizárólag a mezőgazdaságból él, követke
zésképp magasabb a férfiak és az egyedül álló, nőtlen férfiak aránya, ugyanakkor a 
kiskorúak (14 éven aluliak) aránya is, utalva a nagyobb termékenység lehetőségére.

Az iparosok döntő hányada a városban él, amúgy arányuk megfelel a Kis
kunság vagy a Hármaskerület átlagának. Halas és a Kiskunság vagy a Jász-Kun 
Kerület közötti eltérő arányok az őstermelés terén ezért nem az iparos vagy keres
kedő népesség eltérő mértékének köszönhető, hanem elsősorban a foglalkozás 
nélküliek igen különböző arányának. Halashoz képest (Kecskemét kivételével) 
máshol a népesség jóval nagyobb hányada kapott foglalkozás nélküli besorolást. 
Minden bizonnyal a családtagok eltérő minősítése (talán Pest-Buda kivételével) 
lehetett a különbség oka, Halason (és elsősorban a tanyákon) az őstermelés
ből élő családok felnőtt tagjait sokkal inkább besorolták az őstermelők közé, 
mintegy a gazdaságban dolgozó segítő családtagként (éves szolgaként), esetleg 
földbirtokosként, 33 ami jobban megfelelhetett a gazdálkodási, munkamegosztási 
viszonyoknak, hiszen a tanyákon a gazdálkodás és a házimunka nehezen lehetett 
elkülöníthető.

A következőkben néhány értelmiségi foglalkozást képviselők arányát vizsgáltuk, 
amely területi összehasonlításban képet ad a város kulturális és közegészségügyi 
viszonyairól.

10. táblázat. Tanítók, tanulók, orvosok, sebészek, bábák, gyógyszerészek 1000
főre jutó száma, 1869u

Tanítók Tanulók Orvosok Sebészek Bábák Gyógyszerészek

Külterület 0,438 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Belterület 2,453 8,762 0,234 0,117 1,402 0,117

Halas 1,753 5,716 0,152 0,076 0,914 0,076

Pest megye 1,679 5,184 0,238 0,127 0,513 0,111

Pest 5,158 30,951 1,186 0,304 0,978 0,614

Buda 3,667 24,779 1,148 0,333 0,741 0,519

Kecskemét 2,427 16,483 0,291 0,024 0,267 0,340

Kiskunság 1,312 2,704 0,214 0,040 0,589 0,120

Hármaskerület 1,206 4,709 0,204 0,056 0,501 0,148

Magyarország 1,910 4,548 0,210 0,068 0,391 0,104
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Halason a külterületi intelligenciát két tanító jelentette, és ez nyilvánvalóan rontja 
a város mutatóit. Ami a tanítók-tanárok és a tanulók arányát illeti, Halas nem verse
nyezhet Pest-Budával, de Kecskeméttel sem, de mind országos, mind Pest megyei, 
illetve kiskunsági vagy jász-kun összehasonlításban átlagon felüli képet mutat (kivé
tel a tanítók aránya, ez az országos átlag alatt van, nyilvánvalóan a külterületek miatt). 
Más a helyzet az egészségügyi személyzet terén: bábákkal ugyan a város jól el volt 
látva, hiszen annak ellenére, hogy a tanyákon nem volt bába, Pest városának kivéte
lével minden összehasonlításban magasabb arányszámot mutat, viszont látnunk kell, 
hogy a magas bábaarány mintegy negatív korrelációban áll az orvosok, gyógyszeré
szek arányával, ezen a téren Halas helyzete cseppet sem előnyös. Itt is a külterületek 
rontják le a város átlagát, különösen orvosból, gyógyszerészből van kevés, a sebészek 
aránya jobb Kecskeméttel vagy a jász-kun területekkel összehasonlítva.

A műveltség állapotáról tájékoztat a következő, az írni-olvasni tudás elterjedt
ségét mutató tábla.

11. táblázat. Írni-olvasni tudó népesség aránya, 1869. (%>)
Csak olvas ffi. Csak olvas nő ír-olvas ffi. ír-olvas nő

Kült. 0,1 0,1 39,0 32,5

Beit. 0,0 0,0 66,3 53,6

Halas 0,0 0,0 55,9 47,0

Pest megye 5,8 15,0 47,8 31,9

Pest 1,4 5,7 71,1 50,0

Buda 1,4 4,7 66,2 51,2

Kecskemét 2,1 5,3 41,6 30,2

Kiskunság 2,0 5,1 37,8 28,2

Hármaskerület 5,8 13,0 44,2 31,5

Magyarország 7,0 14,4 36,7 22,9

Az adatok megerősítik a fentebb a tanulók és tanárok arányával kapcsolatban 
említetteket: Halason mindkét nemnél magas az írni-olvasni tudó népesség ará
nya, egyedül Pest és Buda jobb e tekintetben, de ha a belterületet vetjük össze a 
két nagyvárossal, akkor a férfiaknál a különbség Buda esetében eltűnik, Pestnél 
minimálisra zsugorodik, a nőknél pedig Halason találunk magasabb értéket. Feltű
nő Halas fölénye a Kiskunsághoz vagy Kecskeméthez képest is, és ez akkor sem 
változik meg, ha a csak olvasni tudók arányát hozzáadjuk az írni-olvasni tudókéhoz 
(feltételezve, hogy Halason az előbbieket az utóbbiak közé számították). Halas tehát 
az írni-olvasni tudásban nemcsak regionális műveltségi központ, hanem országos 
szinten is előkelő helyet foglal el. A nemek közötti műveltségbeli különbség a 19. 
században evidens és mindenhol megfigyelhető, a településrészek közötti diffe
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rencia viszont itt is erős és karakterisztikus, jól illik eddigi megfigyeléseinkhez. 
A város és pusztái nemcsak felekezeti és demográfiai téren különböznek egymástól, 
hanem a műveltség fokában is, megfelelően a nyilvánvaló társadalmi és foglalko
zásbeli különbségeknek (9-10. táblázat).

A következőben a halasi népesség több mint 90%-át kitevő őstermelők és sze
mélyes szolgálatot teljesítők, foglalkozás nélküli felnőttek százalékos megoszlását 
vizsgáljuk, szintén területi összehasonlításban. Feltételezésünk szerint Halason a 
személyes szolgálatot vállalók, illetve a foglalkozás nélküli 14 éven felüli nők túl
nyomó része segítő, a háztartásban dolgozó családtag.

12. táblázat. A mezőgazdasági (őstermelő) és személyes szolgálatot vállaló, 
valamint foglalkozás nélküli felnőtt népesség megoszlása, 1869. (%)

Földbir
tokos

Földha
szon
bérlő

Gazda
tiszt

Éves
szolga

Napszá
mos

Sze
mélyes
szolga

Fogl.
nélkül

ffi.

Fogl.
nélkül

nő
Ossz.

Kült. 37,7 6,0 0,1 23,4 22,1 4,1 0,4 6,2 100,0

Beit. 33,3 0,2 0,0 6,5 39,7 6,3 1,4 12,7 100,0

Halas 34,9 2,3 0,0 12,6 33,3 5,5 1,1 10,4 100,0

Pest megye 16,8 0,6 0,2 13,8 22,0 13,4 1,8 31,3 100,0

Pest 0,7 0,0 0,1 0,0 0,9 50,1 5,6 42,5 100,0

Buda 1,7 0,1 0,1 2,3 25,9 16,2 5,2 48,5 100,0

Kecskemét 23,5 1,4 0,0 16,2 31,5 23,3 1,1 3,0 100,0

Kiskunság 25,4 1,4 0,0 11,1 24,2 8,6 2,0 27,3 100,0

Hármaskerület 22,1 0,7 0,0 15,7 20,4 11,6 2,8 26,8 100,0

Magyaro. 19,4 0,6 0,2 17,3 17,3 14,6 3,1 27,5 100,0

Nyilvánvaló mindenekelőtt, hogy Halason -  mind a városban, mind a pusztákon -  
kiemelkedően magas a földbirtokkal rendelkezők aránya, még a Kiskunsághoz képest 
is. Ugyanez mondható el a haszonbérlőkről, bár itt már a pusztai népesség arányszámá
ban találhatjuk meg ennek okát. Az éves szolgák (éves vagy havi bérrel szerződtetett 
mezőgazdasági segédmunkások35) esetében is a külterületi magas arányszám miatt lesz 
Halas a Pest megyei vagy kiskunsági átlaghoz hasonló, míg a napszámosoknál (heti 
vagy napi bérért alkalmazottak) épp fordítva: itt a külterületi arányszám átlagos és a 
magas belterületi érték eredményez az átlagon felüli arányt. A személyes szolgálatot 
vállalók és a 14 éven felüli foglalkozás nélküli nők aránya viszont igen alacsony (utóbbi 
esetben -  mint láttuk -  Kecskemét a kivétel). A túlnyomórészt agrárnépesség lakta 
Halason tehát egy sajátos történelmi esemény, a redempció sajátos társadalmi képletet 
hozott létre, kialakított egy erős földbirtokkal rendelkező réteget, amelyben a tárgyalt
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időszakban már a beköltözött katolikus népesség is képviseltette magát. A földdel ren
delkezők aránya a tanyákon valamivel magasabb, mint a városban, de a különbség nem 
túl nagy. Mindkét településrészen, de különösen a pusztákon alacsony a foglalkozás 
nélküli nők (kisebb részben koldusok, szegények, többségükben valószínűleg a háztar
tásokban élő feleségek, gyerekek, nőrokonok) és a személyes szolgák (a háztartásban 
dolgozó családtagok, háztartási cselédek) aránya. Különösen a külterületre igaz, hogy 
a felnőtt (14 éven felüli) rokonok a gazdaságban dolgoznak, beolvadnak a földbirto
kosok és az éves szolgák kategóriájába. A belterületen, a városban viszont némileg 
különböző társadalmi képlet jött létre: itt a földbirtokosok aránya alig kisebb, mint a 
pusztákon, nagyobb viszont a foglalkozás nélküli nők aránya (benne természetesen a 
koldusoké, szegényeké, de a feleségként, rokonként a háztartásban élőké is), ugyanígy 
az éves szolgáké jóval kisebb, a napszámosoké jóval nagyobb, mint a tanyákon. Itt is 
fölsejlik a település kettős társadalma, mint helyi sajátosság, amelyet a redempció és 
a kifejlődő tanyás gazdálkodás, településforma hozott létre: a városban módosabb, 
inkább református, redemptus gazdaréteg él, a gazdaságban nagyobb arányban alkal
maznak idegen szolgákat, napszámosokat, a feleségek, női családtagok egy része nem 
vesz részt a gazdálkodásban, ugyanakkor a városban nagyobb lehet a házi cselédek és 
a koldusok, foglalkozás nélküli szegények aránya is. A tanyákon viszont a napszámo
sok mellett a gazdaságokban jelentősebb szerep jut a családtagoknak.

A népszámlálás anyaga lehetőséget ad arra is, hogy a fenti viszonyoknak a 
háztartásszerkezettel való összefüggését is vizsgáljuk. Itt először két kérdésre kell 
választ adnunk. Az első: a népszámlálás „lakófelei” mennyiben azonosíthatók a 
háztartás fogalmával. A másik: a lakófélszerkezetet csak azokban az esetekben 
elemezhetjük, csak ott végezhetjük el a tipizálás műveletét, ahol egy házban csak 
egy lakófél élt, így mindenképpen meg kell vizsgálnunk, hogy ezek mennyiben 
reprezentálhatják a település összes lakófelét.

18. századi forrásaink (a Conscriptio Animarum név szerinti táblái és a II. József- 
féle népszámlálás) a háztartást használták az összeírás alapegységeként, azaz az 
egy fedél alatt élő, együtt gazdálkodó, étkező, fogyasztó emberek csoportjait írták 
össze.36 Mindkét forrás alapján lehet következtetni a háztartások bonyolultságára, és 
ki lehet számítani a háztartások átlagos méretét.17 A következőkben a Conscriptio 
Animarum és a Józsefi népszámlálás arányszámaihoz hasonlítjuk az 1869-es nép- 
számlálás megfelelő (lakófelenkénti) mutatóit. (13. táblázat)

Látható, hogy 1786-ban a pusztákon jó néhány összeírt üres ház volt, míg a város 
területén a háztartások, illetve lakófelek házankénti száma nem változott. 1869-re 
viszont a pusztákon is megtörtént a házak „feltöltődése”, összefüggésben a kibonta
kozó tanyás gazdálkodással. Azt azonban figyelembe kell vennünk, hogy különösen a 
belterületen a lakófelek mérete jóval kisebb, mint a 18. századi háztartásoké, így a lak
sűrűség is kisebb a 19. század közepén a városban. 1869-ben a pusztákon éltek olyan 
laksürűség mellett az emberek, mint a 18. század végén a város területén. A városban a
19. századi lakófelek lényegesen kisebbek a 18. századi háztartásoknál, a puszták ese
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tében viszont minimális a különbség. Ennek lehet oka a pusztai háztartások/lakófelek 
bonyolultabb struktúrája, ami mindkét időpontra igaz, helyesebben fogalmazva a 
pusztákon ritkább lehetett a házas férfit (háztartásfőt) nélkülöző háztartás vagy lakófél, 
és ezzel együtt gyakoribb lehetett az összetett szerkezetű (több házaspárból álló, ház
tartások előfordulása. A másik lehetséges magyarázat a gyermekek magasabb száma, 
a magasabb termékenység a pusztákon, amely szintén megnövelte a háztartások mére
tét. Az összehasonlítás alapján mindenestre úgy tűnik, hogy a pusztákon a háztartások 
mérete, szerkezete lényegében megegyezik a lakófelek méretével, szerkezetével, míg 
a város területén a lakófelek átlagos mérete jóval kisebb, és lényegesen magasabb 
lehetett a csonka családban, vagy nem család jellegű lakófelekben élők aránya, mint 
a 18. században. A kérdés vizsgálható adatszerűén is, bár csak az egy lakófeles házak 
vonatkozásában. Az 1869-es arányokat a Melegh Attila által földolgozott 1773-as 
Conscriptio Animarum adataival vethetjük össze.39

13. táblázat. Háztartások/lakófelek házankénti száma, a háztartások/lakófelek 
átlagos mérete és a háztartások/lakófelek összetettsége 1786-ban és 1869-ben38
Józsefi népszámlálás 

1786 Háztartás/ház Népesség/háztartás Házas férfi/háztartás

Halas belterület 1,2 5,1 0,99

„5 puszta" 0,7 5,2 1,08

Összesen 0,95 5,15 1,035

1869-es népszámlálás lakófél/ház népesség/lakófél házas férfi/lakófél

Halas, beit. 1,2 3,5 0,79

Halas, kült. 1,2 5,1 1,01

Halas 1,2 4,0 0,85

14. táblázat. Háztartások/lakófelek a házaspárok száma szerint 1773-ban és 1869-ben (%>)

0 pár 1 pár 2 pár 3 vagy több pár Eset
szám

Átl. háztart./lakófél 
nagyság

1773 10,9 80 7,2 1,9 909 5,17

1869 (1 lakófeles házak) 16,9 77,6 4,9 0,6 2237 4,4

beit. 19,6 75,8 4,5 0,1 1594 4,0

kült. 10,4 81,6 6,1 1,9 643 5,4

Valóban azt láthatjuk, hogy a pusztákon 1869-ben nagyon hasonló a háztartás
szerkezet, mint 1773-ban az egész város területén. A belterületen viszont az összetett 
háztartásformák visszaszorulóban vannak, ugyanakkor a nem házaspáros lakófelek 
aránya lényegesen nagyobb lett, mint a 18. században volt, vagy mint amekkora a
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pusztákon. Az összehasonlítás csak a város egy részére vonatkozik ugyan, de az is 
nyilvánvaló, hogy ezekben az esetekben nem a besorolás, a háztartások mesterséges 
megbontása idézett elő változásokat, itt a lakófél kétségkívül a háztartás megfelelője. 
Mindez összességében a házak 81, a lakófelek 67,5%-ára vonatkozik. Elsősorban a bel
területi változások folytán a 19. században erősödött az a többek (Benda Gyula, Faragó 
Tamás, Melegh Attila)40 által mezővárosi jellegzetességnek tekintett vonás, amelyre a 
nem családos (egyedülállók, nem házasok együttélése) és csonka családos (özvegyek, 
egyedülálló házas nők vagy férfiak és hajadonok, nőtlen férfiak, fiúk) háztartások rela
tíve magas aránya jellemző. A mesterségesen nem megbontott lakófelek/háztartások 
esetében a pusztákon 8%, a városban 4,6% az összetett, több házaspáros háztartások 
aránya. Ez még a tanyákon is némi csökkenést jelent a 18. századhoz képest.41

Az eddigiek alapján világos, hogy a lakófél az esetek nagyobb részében megfe
lel a háztartás fogalmának. Nyilvánvaló az is, hogy ezek nem kizárólag nukleáris 
családos háztartások, a pusztákon 8% az összetett háztartásformák aránya, a város 
egész területén is 5,5%. Ezenkívül 10%-os a kiterjesztett családos háztartások ará
nya (házaspár, nem házasok és özvegy férfi vagy nő, pár nélküli házas férfi vagy 
nő). Tehát nem állíthatjuk, hogy a lakófél a nukleáris családos háztartásnak felelne 
meg a halasi népszámlálás esetében.

A házak 19%-ában megtörtént viszont a lakófelekre bontás (a lakófelek 
32,5%-a). Itt a házankénti összesítéseket nem tudjuk lakófelekre bontani, nem 
végezhetünk semmiféle tipizálást, nem ismerjük ezeknek a házaknak, lakófeleknek 
a belső rokoni viszonyait, így a felbontás alapelveit sem ismerjük.

15. táblázat. Az egy és több lakófeles házakban élő lakófelek jellemzői, 1869
lakófél/ház népesség/lakófél házas férfi/lakófél özvegy nők aránya (%)

1 lakófél/ház 1 4,4 0,93 3,8

2-5 lakófél/ház 2,1 3,1 0,69 7,3

Az egy és több lakófeles házban élő lakófeleket összehasonlítva azt tapasztaljuk, 
hogy a városban magasabb a több lakófeles házban élő lakófelek aránya (33,5%, 
míg a pusztákon 28,5%). A több lakófeles házakban sokkal kisebbek a lakófelek 
és lényegesen gyakoribb a töredék családos lakófelek előfordulása. Szignifikánsan 
magasabb az özvegy nők aránya is (családi állapot terén más számottevő különbség 
nincsen). Tehát valamilyen ok miatt bizonyos esetekben egyes házak lakóit több 
lakófélre osztották, ez sok kis lakófelet, sok özvegyasszony vezette csonka családi 
háztartást eredményezett. Nem tudjuk, hogy mi volt a bontás alapja, hiszen a roko
ni, birtoklási, gazdálkodási viszonyokat nem ismerjük. A többlakófeles házaknak 
a 40%-ában (507 esetből 205 alkalommal), nukleáris családos vagy kiterjesztett 
családos lakófelekre bontották a házak lakóit. A maradék 60%-ban töredék csa
ládos háztartások jöttek létre (egymás mellett vagy egy-egy nukleáris család mel
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lett). A tapasztalatok alapján megkockáztathatjuk azt a feltevést, hogy az esetek 
80%-ában valódi háztartásokat, együtt élő, gazdálkodó rokoni csoportokat, illetve 
a velük élő nem rokonokat tekintettek lakófélnek (egy lakófeles házak). Ezeknek a 
külterületen legalább 18, a városban legalább 15,6%-a a nukleáris családos típusnál 
összetettebb volt (kiterjesztett, illetve többcsaládos). A többi esetben kisebb részben 
nukleáris és különféle összetett típusokat választottak el egymástól, nagyobb részt 
nukleáris családok „kiterjesztéseit” (leggyakrabban özvegyasszonyokat és család
tagjaikat) választottak le. Az esetek egy részében a szétválasztottak nyilván nem 
voltak rokonok, máskor pedig talán a külön gazdálkodás, birtoklás lehetett a szét
választás oka. A lényeg az, hogy a tapasztalatok alapján elemezhetők háztartásként 
az egy lakófeles házban összeírt lakófelek, a kérdés csak az hogy a lakófeleknek ez 
a 67,5%-a mennyiben reprezentálja az egész települést.

16. táblázat. Az egy lakófeles és több lakófeles házak összehasonlítása, 1869. (%)
1 lakófeles 

házban
2-5 lakófe
les házban Összesen

Belterületi lakófelek 71,3 76,3 73

Külterületi lakófelek 28,7 23,7 27

Római katolikusok aránya a teljes népességben 31,8 39,6 33,8

Reformátusok aránya 64,6 56,6 62,6

író-olvasó nők aránya az összes nőhöz képest 49,4 40,0 47,0

író-olvasó férfiak aránya az összes férfihoz képest 58,4 48,4 55,9

Földbirtokosok aránya a 14 éven felüli népességben 36,2 17,9 31,6

Éves szolgák aránya a 14 éven felüli népességben 11,1 12,1 11,4

Napszámosok aránya a 14 éven felüli népességben 26,4 41,5 30,2

14 év feletti fogl. nélküli nők aránya a 14 éven felüli népességben 8,3 12,5 9,4

14 éven aluliak aránya a teljes népességen belül 29,6 29,6 29,6

Az elemezhető minta egy kicsit a külterület felé húz, de ennek ellenére a refor
mátusok enyhén felülreprezentáltak, ami azt is eredményezi, hogy az írni-olvasni 
tudásban, a földbirtokosok arányában is ugyanez mutatkozik, míg a napszámosok 
aránya jóval kisebb a település átlagához viszonyítva. így a háztartásszerkezet 
elemzéséből egy inkább római katolikus, kevésbé müveit, alacsonyabb társadalmi 
státusú népesség maradt ki, inkább ők laktak a több lakófeles házakban. Mintánk 
tehát társadalmi, műveltségbeli, felekezeti téren nem tökéletesen reprezentatív, de 
az eltérések nem jelentősek, így megpróbálkozhatunk elemzésével.

Először az egy lakófeles házakban a lakófelek/háztartások taglétszám szerinti 
megoszlását vesszük szemügyre. (17. táblázat.)
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17. táblázat. A lakófelek m egoszlása taglétszám szerint, 1869
Taglétszám Halas Belterület Külterület Halas Belterület Külterület

1 51 45 6 2,3 2,8 0,9

2 408 361 47 18,2 22,6 7,3

3 453 368 85 20,3 23,1 13,2

4 429 316 113 19,2 19,8 17,6

5 342 215 127 15,3 13,5 19,8

6 215 133 82 9,6 8,3 12,8

7 151 79 72 6,8 5,0 11,2

8 73 32 41 3,3 2,0 6,4

9 50 16 34 2,2 1,0 5,3

10 21 7 14 0,9 0,4 2,2

11 és több 44 22 22 2,0 1,4 3,4

Összesen 2237 1594 643 100,0 100,0 100,0

A külterületi lakófelek nagyobb mérete itt is nyilvánvalóan kiderül, az egysze
mélyes háztartás kifejezetten a város területére jellemző, de a két-három fős háztar
tások is sokkal jellemzőbbek a belterületre. Öt fő fölött fordulnak meg az arányok, 
ettől fogva minden esetben a tanyákon látunk nagyobb értékeket.

A lakófeleket Benda Gyula keszthelyi elemzését követve42 soroltuk különböző 
típusokba. Az egyes típusokkal csak megközelíteni tudjuk a megfelelő Laslett- 
féle kategóriákat (a nukleáris családos háztartástípusnál a nem házasokat részben 
tekinthetnénk felnőtt testvéreknek, unokatestvéreknek stb. így ezek egy része oldal
ági kiterjesztett családos háztartás is lehet, a kiterjesztett típusnál az özvegyek, a 
háztartásban élő pár nélküli házasok lehetnek cselédek, szolgák), de más lehetőség 
nem lévén, ezek alapján kell néhány korlátozott érvényű következtetést levonnunk.

18. táblázat. Lakófelek a bennük élők családi állapota szerint, 1869

Halas Belte
rület

Külte
rület Halas Belte

rület
Külte
rület

I. Nem család (nem házasok, egyedülállók) 259 220 39 11,6 13,8 6,1

II. Csonka család (özvegyek, elváltak, pár nélkü
li házasok és nem házasok) 120 92 28 5,4 5,8 4,4

III. Nukleáris család (házaspár és nem házasok) 1493 1033 460 66,7 64,8 71,5

IV. Kiterjesztett család (házaspár és özvegyek, 
elváltak, pár nélküli házasok és nem házasok) 241 176 65 10,8 11,0 10,1

V. Több házaspáros háztartás 124 73 51 5,5 4,6 7,9

Összesen 2237 1594 643 100,0 100,0 100,0
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A halasi lakófelek 17%-a nem család vagy csonka család (Keszthelyen 1851-ben 
ugyanez 16%)43, ez az arány a város területén még magasabb, ami újra aláhúzza a 
mezővárosi jellegről mondottakat. A keszthelyi 63%-al szemben itt egy kicsit magasabb 
a nukleáris családos háztartások aránya, különösen a külterületeken, de az esetleges 
oldalirányú kiterjesztések miatt ez arány lehet valamivel alacsonyabb. A kiterjesztett 
formák és a többcsaládos háztartások aránya is szinte pontosan megegyezik a keszthe
lyivel, ami tovább erősíti a sajátos mezővárosi demográfiai képlet hipotézisét.44

Családi állapot szerint vizsgálva az egyes kategóriákat, a következőket látjuk.

19. táblázat. Lakófelek összetétele családi állapot szerint Halason, 1869. (%)
Nőtlen

férfi
Nős
férfi

Özvegy
férfi

Elvált
férfi Hajadon Férjes

nő
Özvegy

nő
Elvált

nő

I. 32,1 0,0 9,2 0,1 32,2 0,0 26,0 0,4

II 26,9 15,6 5,6 0,3 25,5 17,5 8,1 0,5

III. 28,5 23,4 0,0 0,0 24,6 23,4 0,0 0,0

IV. 25,3 19,5 5,2 0,2 20,0 19,3 10,4 0,1

V. 24,6 29,0 0,3 0,0 17,0 28,7 0,3 0,0

1 lakófeles 27,9 21,3 1,7 0,1 23,9 21,3 3,8 0,1

2-5 lakófeles 25,2 22,0 1,9 0,1 20,9 22,5 7,3 0,1

Összes 26,5 21,7 1,8 0,1 22,4 21,9 5,5 0,1

A nem családos formára a nem házas férfiak és nők magas aránya, valamint az 
özvegy férfiak és különösen nők egyszemélyes háztartásai jellemzőek. A csonka 
családos formában érdekes módon az özvegyekénél magasabb a pár nélküli házasok 
aránya, ami a napszámos háztartások jellegzetessége lehet. A kiterjesztett formánál 
erősebb az özvegyasszonyok jelenléte, ami utalhat a nők kedvezőbb felnőttkori, 
illetve főleg időskori halandóságára, de kedvezőtlenebb újraházasodási esélyeikre 
is. A többlakófeles házakban élő lakófeleket -  ahogy már utaltunk rá -  elsősorban 
az özvegyasszonyok nagyobb aránya különbözteti meg.

Az egyes lakóféltípusokat megvizsgálhatjuk néhány demográfiai jellemző (nem 
és 14 éven aluliak aránya) és felekezet szerint is. (20. táblázat)

A nem családos és csonka családos formákban erős a nők túlsúlya, a többi típus
ban férfifölényt látunk. Különösen igaz ez a többcsaládos típusra, valószínűleg a 
gazdálkodási sajátosságok miatt (birtokos családok, nagyobb számú felnőtt férfi 
munkaerővel). A kiskorúak aránya viszont a nukleáris formában a legmagasabb, itt 
élnek a háztartásban a legkisebb arányban felnőttek a szülőkön kívül (gyakorlatilag 
a nagykorú gyermekek, esetleg nem házas rokonok, szolgák). A római katolikusok 
aránya főleg az összetett formában átlag feletti, ugyanez mondható el a zsidókról is. 
A reformátusok pedig a kiterjesztett formában mutatnak nagyobb gyakoriságot.
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20. táblázat. Lakóféltípusok nem, kor és felekezetek szerinti összetétele, Halas, 1869. (%)

Férfiak Nők Kiskorú
fiúk

Kiskorú
lányok

Római kato
likusok

Reformátu
sok Zsidók

I. 41,2 58,8 25,2 21,3 31,6 64,7 2,8

II 48,4 51,6 23,3 17,7 33,9 64,0 1,9

III. 51,9 48,1 30,4 35,9 32,0 64,9 2,6

IV. 50,2 49,8 22,5 26,1 27,7 69,7 1,9

V. 54,0 46,0 20,9 23,8 36,0 55,4 8,6

Összes 49,1 50,9 24,5 25,0 32,2 63,7 3,6

Az eltérő arányok mögött meghúzódó társadalmi, gazdálkodási képletekről a 
lakóféltípusok foglalkozás szerinti összetétele adhat információt.

21. táblázat. A lakóféltípusok foglalkozási összetétele, 1869. (%)
Értelmi
ségiek

Ősterme
lők

Földbir
tokosok

Éves
szolga

Napszá
mos Ipar Keres

kedelem Birtok Szem.
szolga

Fogl.
nélküli

I. 4,5 67,1 29,5 7,5 29,7 4,4 2,1 4,2 10,0 7,7

II 3,0 66,6 20,3 10,5 35,8 7,1 0,3 0,3 13,5 9,1

III. 1,8 84,6 39,7 10,6 31,3 5,8 1,6 0,1 4,3 9,4

IV. 2,5 68,2 32,2 15,8 19,1 5,6 1,2 2,5 6,8 13,3

V. 1,0 81,7 49,2 14,9 13,8 2,7 1,8 0,3 5,4 7,1

Összes 2,6 73,6 34,2 11,9 25,9 5,1 1,4 1,5 8,0 9,3

A nem család típusú háztartásokat ketté lehet vágni társadalmi-foglalkozási ösz- 
szetétel szerint: az egyik csoportot értelmiségiek, járadékból élők, esetleg kereske
dők, iparosok alkotják, személyes szolgáikkal, cselédeikkel, a másikat földbirtokos 
és napszámos háztartások. Igaz ez a csonka családos háztartásokra is: iparosokat, 
illetve napszámosokat találunk itt magas arányban, cselédeikkel, illetve a háztar
tásban dolgozó családtagjaikkal. A nukleáris típusra a földbirtokosok, a napszá
mosok és a foglakozás nélküliek (főleg nők, családtagok) magas aránya jellemző. 
Ők jelenthetik főként azt a gazdaréteget, amely elsősorban napszámosokat alkalmaz, 
kevésbé vesz igénybe családi munkaerőt (személyes szolgák, éves szolgák), és ezért 
a nukleáris családos háztartás keretei között is fedezni tudja gazdasága munkaerő- 
igényét. A másik (talán valószínűbb) eshetőség, hogy a napszámosok magas aránya 
függ össze a nukleáris háztartástípussal, ez inkább megfelel a tapasztalatoknak.

A két összetett típusban viszont alacsony a napszámosok aránya, és magas a 
gazdaságban és a háztartásban segítő családtagok vagy szolgák aránya. Különösen 
a többcsaládos háztartásokban kiemelkedő a földbirtokosok aránya, ami egybevág a 
kutatási eredményekkel: az összetett háztartástípus főleg a szántóföldi művelést foly
tató gazdarétegnél fordul elő.45 A gazdák, földbirtokosok főleg a nukleáris és a több
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családos formában mutatnak átlagon felüli arányszámot, de erről nagyon nehéz többet 
mondani. Könnyen jönne a következtetés, hogy a jómódú, református, redemptus bir
tokos réteg inkább összetett formákban élhetett, míg a nukleáris családi háztartások 
inkább a szegényebb betelepülő gazdarétegre voltak jellemzőek. A lakófelek külterü
leti-belterületi megoszlása és felekezeti összetétele viszont figyelmeztető jel: a több
családos formában nagyobb a pusztai lakófelek aránya, és erősen átlag feletti a római 
katolikusok aránya. A redemptusok és a jövevények valószínűleg minden formában 
előfordultak, pontos megoszlásukról a népszámlálás alapján nem lehet képet adni.

A kérdést tovább vizsgálhatjuk a földbirtokost tartalmazó és földbirtokos státu
sú taggal nem rendelkező lakófelek lakóféltípusok és belterület/külterület szerinti 
megoszlásán keresztül. A különböző típusú lakófelek felekezeti (református/katoli- 
kus) viszonyait is beemelhetjük a vizsgált szempontok közé.

22. táblázat. Lakófelek a földbirtoklás, lakóféltípusok, terület és vallás szerint, 1869
földbirtokos taggal nincs földbirtokos tag

Lakófél kát. ref. Lakófél kát. ref.
1. belterület 86 13,9 83,8 135 30,1 62,0

külterület 16 54,1 45,9 23 75,0 25,0
11. belterület 26 2,9 97,1 66 27,6 68,4

külterület 11 43,1 56,9 17 85,7 14,3
III. belterület 409 8,0 90,9 624 29,2 63,5

külterület 244 41,7 58,1 216 62,0 37,7
IV. belterület 87 10,0 89,8 89 24,2 69,3

külterület 39 47,9 51,8 25 58,5 39,5
V. belterület 41 6,6 82,8 32 25,6 50,8

külterület 38 59,1 40,9 13 72,2 27,8

A város területén a többcsaládos típust leszámítva mindenhol a földbirtok nélküli 
lakófelek számbeli fölénye mutatkozik. Egyedül a többcsaládos formában (és némi 
megszorítással a kiterjesztett típusnál) látjuk a földbirtokos és birtoktalan lakófelek 
egyensúlyát. A pusztákon sokkal kiegyenlítettebbek a viszonyok, itt már a nukleáris 
formánál túlsúlyba jutnak a birtokos háztartások, és ugyanez a helyzet a bonyolultabb 
háztartásformák esetében. A belterületen minden formában református túlsúly látható, 
viszont ez lényegesen kisebb a földbirtokkal nem rendelkező háztartásoknál. Tehát 
minden háztartástípusban jellegzetes forma a birtokos református túlsúlyú csoport. 
A pusztákon ismét jelentős eltérést látunk: a nem család típusnál katolikus túlsúly 
tapasztalható, de ez erősebb a birtoktalanoknál, ők adják a töredék napszámos háztartá
sok többségét. Lényegében ugyanez látható a nem házaspár alapú „csonka” háztartások
ban is: a birtokosok itt ugyan inkább reformátusok, de a birtoktalanok zöme katolikus. 
A nukleáris és kiterjesztett formákban a birtokosoknál a reformátusok csökkenő arányú
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fölénye látható, a birtoktalanoknál a katolikusok túlsúlya. A többcsaládos típusnál fordul 
meg a sorrend: a birtokosoknál már a katolikusok kerülnek fölénybe, ami a kisszámú 
nem birtokos összetett háztartásnál igen jelentős lesz. A belterületi összetett, birtoktalan 
típusnál jelentős a zsidók aránya (kb. 24%). A birtoktalanok tehát igen vegyes csopor
tot képeznek, belterületen inkább református, a tanyákon inkább katolikus jelleggel, a 
birtokosoknál viszont már összetettebb a kép: a belterületi birtokosok között elsöprő a 
reformátusok fölénye, elsősorban a nukleáris és a csonka családos háztartásokban, ők 
adják minden bizonnyal a redemptus réteg zömét, míg a pusztákon valóban nagyobb 
arányban találunk katolikus birtokosokat, akik a nem családos és a többcsaládos formá
ban fölülmúlják a reformátusok arányát. Lényegében előttünk áll a település társadalma: 
a városban a református, törzsökös gazdaréteg, mellette főleg a pusztákon a beköltözött 
katolikus birtokosok, a város területén vegyes, zömében református birtoktalanok, a 
tanyákon nagy többségű katolikus napszámos réteg, akiknek túlsúlya főleg a nem csalá
dos, csonkacsaládos és a másik végletként a többcsaládos háztartástípusban igen erős.

A leginkább kínálkozó összefüggés a társadalmi-foglalkozási viszonyok és a 
lakófélszerkezet között az, hogy a földdel rendelkezők elsősorban nukleáris és össze
tett formákban élnek, különösen a többcsaládos forma és a földbirtokkal rendelkezők 
aránya közötti összefüggés erős, a töredék formák társadalmi összetétele vegyes, van 
egy magasabb társadalmi státusú réteg ezekben a típusokban, ugyanakkor a napszá
mosok aránya is ebben a két kategóriában a legmagasabb.

A népszámlálás anyagának elemzése elsősorban a város és a puszták eltérő társadal
mi, foglalkozási, műveltségbeli és felekezeti összetételét tárta fel, de fontos adalékokat 
szolgáltatott a háztartásszerkezet vonatkozásában is. A város társadalmi és kulturális 
kettősségét részben a redempció, részben a korszakunkban kibontakozó tanyás gazdál
kodás hozta létre, erősítette meg. A társadalmi, gazdasági viszonyok meghatározóak 
a háztartásszerkezet vonatkozásában is, de egy-egy háztartástípus többféle társadalmi 
csoportra is jellemző lehet, a kapcsolatok, összefüggések itt csak más forrásokkal vég
zett mikroelemzésekkel feltárhatóak. A háztartásszerkezet elemzése inkább Halas átla
gosságát, mezővárosi jellegéről alkotott képünket erősítette, míg más tényezők, például 
a műveltségi mutatók vizsgálata sokkal inkább a város egyediségét tárják föl.
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Kiskunhalas legnagyobb adófizetői 1879-1934
Csíki Tamás

Módszertani bevezető
Egy-egy település legtöbb állami adót fizetőinek virilisjegyzékek alapján való 

vizsgálata immár több évtizedes hagyományra tekint vissza. Még az 1960-as 
években jelent meg Vörös Károly tanulmánya a fővárosi törvényhatóság virilis 
(legvagyonosabb) tagjairól, aki egy, az Új- és legújabbkori társadalomtörténe
ti kutatásokhoz készült korai tervezetben az 1848 és 1918 közötti polgárosodás, 
illetve városi fejlődés vizsgálatának részeként tartotta meghatározónak a virilisek 
társadalmi összetételének, vagyonalapjának és személyi folytonosságának feltárá
sát.1 S majd ennek nyomán további városok gazdasági-társadalmi vezető csoportjai 
(legalábbis akik közülük a virilisjegyzékeken megjelentek) iránt nőtt meg a tör
téneti érdeklődés, ami helyenként elvezetett a tulajdonviszonyokat abszolutizáló 
marxi osztályszemlélettel szemben, egy rugalmasabb, szociológiai elitfogalom 
megkonstruálásához vagy adaptálásához.2 Igaz, ennek következetes érvényesülése, 
mely a virilisek táborát a gazdasági, politikai és kulturális erőforrások helyi értékek 
szerint változó szegmensének és kombinációjának birtokosaként, illetőleg az erre 
épülő döntési jogkör, az ugyancsak differenciált: intézményesült vagy informális 
hatalom részeseként szemlélte volna, nemigen valósult meg. Hasonlóképpen, a leg
nagyobb adófizetők névjegyzékének feldolgozása kínálta kvantitatív módszert (ami 
leggyakrabban a gazdacímtárak és a vállalati compassok ugyancsak mennyiségi 
elemzésével egészült ki, s amit a társadalomtudományos történetírás felbukkanó 
hazai eredményei is ösztönözhettek), a sorra következő virilislistákon szereplők 
kollektív életpályájának, netán a felsejlő egyéni életutak és mobilitási lehetőségek 
tipizáló-illusztratív bemutatása oldhatta némileg.

Az utalt tanulmányok a legnagyobb adófizetők nevét, lakhelyét, foglalko
zását, valamint egyenes állami adójuk egy- vagy kétszeres összegét tartalmazó 
virilisjegyzékek3 forrásértékének problematikáját is tüzetesen feltárták. Minde
nekelőtt a feltüntetett adóösszegekből nem következtethetünk az adózók tényleges 
vagyoni helyzetére, mivel az egyenes adók különböző, egyre bővülő fajtáit (földadó, 
házadó, kereseti adó, üzleti adó,járadékadó stb.) eltérő kulcsok szerint számították, 
a végösszegben nem szerepelt az adott településen kívüli vagyonalapok (pl. ingat
lan) után fizetett adó, miként az nem tartalmazta az esetleges részvényvagyont 
sem. Emellett feltehetően többen azért nem szerepeltek a virilislistákon, mert 
nem ambicionálták a vagyonuk alapján őket egyébként megillető helyi képvise
lőtestületi tagságot, vagy mert anyagi helyzetüket nem kívánták nyilvánosságra 
hozni.4 S ehhez további szempontként magunk annyit tehetünk hozzá, hogy a 
virilisjegyzékek, melyeket az elöljáróságok évről évre gondos munkával és „körül
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tekintéssel” állítottak össze (ami ellen elvben fellebbezni is lehetett), majd a helyi 
lapokban, nyomtatott polgármesteri jelentésekben és egyéb módon is nyilvános
ságra bocsátottak, sok esetben éppen az említett uralmi pozíciókat kívánták széles 
körben reprezentálni, illetve bizonyos csoportok fölényét folyamatos részvételükkel 
legalizálni.5 Ily módon, amikor Kiskunhalas legnagyobb adófizetőinek struktúráját 
és személyi összetételét, egyéni életpályákat felvillantva, különböző dualizmus kori 
és két világháború közötti időmetszetekben vizsgáljuk, nem csupán arra keresünk 
választ, a folytonosan módosuló gazdasági-társadalmi lehetőségekkel és az egyéni 
képességekkel összefüggésben hogyan változott a helyi vezető réteg. Hanem arra is, 
hogy a virilisjegyzékek, mint a hatalmi technikák lehetséges eszköze, a politikai és 
társadalmi értékrendet a lokalitások szintjén időről időre miként reprezentálták és 
közvetítették, illetve hogyan járultak annak tevékeny formálásához.

Virilisek az első világháborúig
Kiinduló táblázatunk a város legnagyobb adófizetőit foglalkozási kategóriák 

szerint próbálja nyomon követni.

1. táblázat. Kiskunhalas legnagyobb adófizetőt
1879 1897 1913 1921 1934

szám % szám % szám % szám % szám %

földbirtokos 42 63 39 59 38 57 35 53 13 36

kereskedő, iparos - 6 9 2 3 25 38 6 17

értelmiségi 21 32 16 24 16 24 4 6 14 39

tisztviselő 3 5 3 5 5 8 1 1,5 3 8

jogi személy - 2 3 5 8 1 1,5 -

összesen 66 100 66 100 66 100 66 100 36 100

Mindenekelőtt azonban e főcsoportok problematikájára kell utalnunk. Azon túl, 
hogy a virilislisták s az azokat közlő újságok, polgármesteri jelentések, de a köz
gyűlési jegyzőkönyvek sem mindig jelölték a foglalkozásokat (vagy legfeljebb álta
lánosan tették ezt: pl. birtokos, kereskedő), sok esetben -  a jegyzékek „eredetének” 
megfelelően -  inkább az adóalapok természetére kívántak utalni (föld, mobíliák, 
kereset), aminek a heterogenitása, akár évről évre történő változása megnehezíti 
a foglalkozással való azonosítást.7 Végül, a foglalkozási kategóriák maguk is egy 
hierarchizált értékrendet alkottak, illetve közvetítettek, amit ugyancsak figyelembe 
kell vennünk a táblázat adatainak értelmezésekor.

Az mindenesetre szembetűnő, hogy az I. világháborúig a legnagyobb adófizetők 
(akik a 132 fős képviselőtestület felét tették ki) meghatározó csoportját a birtokos
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gazdák alkották. Nem meglepő ez a település agrárszerkezetének ismeretében, 
emellett a földtulajdon csaknem valamennyi virilis, a középrétegek (a tisztviselők 
és az értelmiség), valamint a kereskedők és az iparosok nagy részének vagyonalap
jában is helyet kapott. A földszerzés tehát, a birtokosi-tulajdonosi lét presztízsori
entált szempontjai mellett, a tőkeakkumulációnak is fontos eszköze lehetett, amihez 
Halason -  az egyéb alföldi tanyás településekhez hasonlóan -  az 1850-es évektől a 
terméketlen, homokos területek művelés alá vonása, illetve a hatalmas legelők egy 
részének feltörése és szántófölddé alakítása teremtett alapot. E folyamat pontosabb 
menetének feltárása további lokális kutatásokat igényel, azt azonban tudjuk, hogy 
az ingatlanvásárlók egyik csoportját az egykori, jórészt izraelita gyapjú-, bőr-, 
valamint terménykereskedők, árendások s majd leszármazottjaik alkották. Közülük 
Kellner Dávid, Bergl József, Hoffmeister Illés és József, Propper Bernát, Präger 
Vilmos és Rosenfeld Ignác 1879-ben már valamennyien birtokosként szerepeltek 
a legnagyobb adófizetők jegyzékén, több száz hold földdel rendelkeztek, sőt a 
Hoffmeister-testvérek a századfordulóra 4000 kataszteri hold tulajdonosaként és 
bérlőjeként a város legnagyobb birtokosaivá váltak (igaz, ebből 1500 hold legelő, 
ahol a juhtartás dominált).8

Egy másik, laza kontúrokkal körvonalazható csoportot a 19. század közepén 
már jelentős földvagyonnal rendelkező, szintén nem törzsökös (illetve redemptus) 
birtokosok alkothatnak, akik az 1850-es, ’60-as évek további kiterjedt, vállalkozói 
jellegű ingatlanberuházásai révén, immár a város legmódosabb famíliái közé kerül
hettek. Mivel többen nemességet szereztek, nevezhetnénk őket akár úri birtokosok
nak, aminek azonban a kiváltságos s a redempció szerint tagolt Jászkun Kerületben 
másodlagos szerepe lehetett.9 Mindenesetre 1865-ben Kolozsváry István kb. 3700 Ft 
éves jövedelme a legmagasabb volt Halason, de ide sorolhatjuk az ugyancsak nemes 
(és katolikus) Fridrich családot, amely 1848-ban 100 ezüstforinttal támogatta a 
nemzetőrséget, majd a város első ügyészét adta.10 E famíliák pályájának pontosabb 
elemzése további elmélyült kutatást igényel, mégis úgy tűnik, a helyi elit városi 
adminisztrációban vezető tisztségekhez jutó, polgárosodó szegmensét alkották (pl. a 
tanyák bérbeadása, ezáltal a kiköltözéssel járó presztízsveszteség elkerülése, egyéb 
vállalkozói tevékenységek), miközben társadalmi és rokoni-házassági kapcsolataik 
az egykori redemptus elit (jellemzően nemességet szerző) tagjaival alakultak ki. 
S mindez új mobilizációs mintákat kínálva, a redempción alapuló státus- és érték
rend átalakulását mozdította elő. (A virilisjegyzékeken pedig több generáció, utóbb 
a haszonélvezők számára biztosított folytonos reprezentációt.)

Ám a korai, függetlenedő honoráciori-értelmiségi pályák közül is több a birto
kosi létbe torkollott, miként azt a Pesten mérnöki diplomát szerző és a kiskunhalasi 
határ 1850-es évekbeli tagosításában résztvevő Tóth János (1826-1910) életútja pél
dázza, aki ezt követően felhagyott szakmájával, s valamivel több mint 1000 holdas 
birtokán gazdálkodott (haláláig folyamatosan a legnagyobb adófizetők élmezőny
ében szerepelt).11 Vagy az orvosi egyetemet 1861-ben befejező, ám a halasi refor
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mátus gimnázium francia, latin és magyar szakos tanáraként elhelyezkedő Farkas 
Imre (1837-1920) másfél évtizedes oktatómunka után, a ’70-es évek végén mondott 
le tanári állásáról, s vette át szülei birtokát, amit a ’90-es évek elejére több mint 
2000 holdra növelt.12 S hogy a gazdászat további bővítése, illetve fejlesztése hosszú 
távú családi stratégia részévé vált, azt jelzi, hogy fia, Farkas Elek (1871-1956) a 
keszthelyi gazdasági akadémia elvégzése után, immár okleveles gazdaként vette át 
a századfordulón a birtok kezelését (egyszersmind apja előkelő virilis pozícióját).13

Végül a birtokosok régi, hagyományos csoportjáról, az egykori kiváltságos 
(redemptus) gazdák leszármazottjairól kell szólnunk. A reformkori gyapjúkon
junktúra lezárulta, a birtokaprózódás, a közlegelők -  amiből előjogaik alapján 
részesülhettek, illetve használhatták ki az olcsó legeltetést -  feltörése vagy felosz
tása is az ő gazdasági lehetőségeiket korlátozta leginkább. (Nem véletlen, hogy 
az osztások heves konfliktusokhoz vezettek köztük és a szegényebb, irredemptus 
gazdák között.)14 Ugyanakkor Halason -  Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében egé
szen egyedülálló módon -  a legelők kiterjedése (42300 kataszteri hold) a század- 
fordulón is meghaladta a szántókét (39900 hold), a kaszálókkal együtt az összes 
terület csaknem felét (!) tették ki, ahol továbbra is az extenzív juhtartás, illetőleg 
a szarvasmarha-tartásban a hagyományos (magyarfajta) tenyészirány dominált. 
(Az elmaradottság még egy mutatója, hogy 1895-ben mindössze egyetlen gazdaság 
használt műtrágyát.)15 Úgy tűnik tehát, hogy a filoxéra pusztítása után fellendülő 
homoki szőlő- és bortermelés mellett (amely csupán a 19. század közepétől szaba
dult meg a rendi kötöttségektől, mivel azt megelőzően a redemptus gazdákból álló 
helyi elöljáróság, az állattartás akadályozására hivatkozva, lényegében tiltotta a 
telepítést),16 valamint a zöldség- és gyümölcstermelés, továbbá az extenzív jellegű 
szántóföldi termelés mellett, a kedvezőtlen termelési adottságokkal összefüggés
ben, a külterjes állattartás meghatározó ágazat maradt, miközben jövedelmezősége 
számottevően hanyatlott.

E rövid kitérő csupán vázlatosan utalhatott a mezővárosi agrárátalakulás dua
lizmus kori kereteire, illetve korlátáira, mégis figyelembe kell vennünk választott 
témánk s a virilislisták további vizsgálata során. Az 1870-es évek jegyzékeiben az 
egykori redemptus nagygazdák vagy leszármazottjaik még tekintélyes számban 
és pozícióban szerepeltek (1879-ben pl. Babó László, Mészöly István, Bibó Dénes, 
Darányi József, Gál István, Vájná János, Búza Imre, Modok Sándor, Ván János, 
Gyenizse István és Gyenizse Imre, id. és ifj. Figura István, Pázsit József és Pázsit 
Sándor vagy a nemesi címet is szerző famíliákból Bessnyey Károly, Bikády László, 
Zseny Ferenc és Zseny Mór).17 Látjuk, többen ugyanazon családok különböző 
generációit képviselték, ami egyetlen időmetszetben is a folytonosság, illetőleg az 
egykori kiváltságok és (helyi) uralmi pozíciók birtokosainak egy átalakuló státus
hierarchiában való szilárd jelenlétét sugallhatta.

Nem állítjuk persze, hogy alapvetően nem az adófizetői képességek fejeződnek 
ki a jegyzékekben, miként a következő évtizedek tendenciái is ezt jelzik. Hiszen
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a világháborúig többen kiestek vagy alacsonyabb ranghelyre kerültek az imént 
felsorolt családok képviselői közül (pl. a Búza, Modok, Ván, Figura, Bessnyey 
famíliák), s döntően azok maradhattak a virilisek táborában, akik a jelzett módo
kon: a gazdaságuk korszerűsítésével, szőlőtelepítéssel, bérletek létesítésével, a 
gazdászati oklevél megszerzésével, illetve más egyetemi diplomával (ami egyéb 
pozíciókhoz is utat nyitott, s nem utolsósorban a fizetett adó kétszeres beszámítását 
tette lehetővé), vagy további egyéni stratégiákkal (pl. házasodással) biztosítottak 
maguk számára növekvő jövedelmeket. Erdei Ferenc nyomán talán polgárgazdák
nak nevezhetnénk őket, példaként pedig Bibó Györgyöt (1830-1913) említjük, aki 
jászkunkerületi kapitány apjától harmadmagával alig 130 hold földet örökölt, ám 
amit a Zseni Rózával kötött házassága után az alsószállási Kistanyával egészíthetett 
ki. Ezt követően ő a nem túl jelentős közszolgálati pályát (halasi aljegyző) adta fel. 
szőlő- és gyümölcstermelésbe kezdett, majd a nagyüzemi gazdálkodást uradalmi 
gazdatisztként kitanuló és számos nagybérletet létesítő Dénes öccsével együtt, a 
mintegy 2600 holdas Kötöny-pusztai Vigyázó-birtokot bérelte.18

Ám mégis, éppen a legtekintélyesebb redemptusok jelenléte a virilisjegyzékeken 
(a Zseny vagy a Pázsit család) járulékos módon mintha az egykori helyi elit -  igaz, 
egyre gyengülő -  reprezentációját is kifejezte volna. Aminek funkcionális tartalma, 
a még rendies jelleget mutató és kiváltságaihoz ragaszkodó redemptus közbirtokos
ság eszközével, éppen az „uralmi”, döntési jogkörök helyi változatainak megőrzése 
volt. Mindenekelőtt birtokossági ügyekben, kivált az 1200 holdas Páka-pusztai közös 
legelő bérbeadásának és bérjövedelmeinek elosztása tárgyában, ami majd hosszas 
pereskedéshez vezetett a közbirtokosság és az ugyancsak igényt formáló református 
egyháztanács között.14 (Emögött azonban ne kizárólag önös érdekeket feltételez
zünk, mivel a közös legelő fenntartásának gazdasági racionalitása lehetett.)

A továbbiakban a tisztviselőket és az értelmiséget vegyük szemügyre. Újra 
hangsúlyoznunk kell e csoportok bizonytalanságát, mivel az itt szereplők ugyancsak 
jelentős földvagyonnal rendelkeztek. Emellett a kétszeresen számított adóösszeg 
is őket juttatta kedvezőbb pozícióba, mégis egyharmados részvételük a virilisek 
között, sőt egyre inkább azok élmezőnyében, már a dualizmus évtizedeiben stabil 
és folyamatos reprezentációt biztosított számukra. Ami mögött a helyi adminiszt
ráció és az értelmiség rendies vonásainak módosulását feltételezzük, s amit ezúttal 
is néhány példával próbálunk illusztrálni.

Az 1850-es, ’60-as évek döntően redemptus családokból származó főbíróit köve
tően, Vári Szabó István (1827-1906), akinek apja seborvos volt, jogvégzettként, a 
városi (részben a megyei) közigazgatási hierarchiában előrehaladó tisztviselőként (al
jegyző, majd árvaszéki ülnök, megyei ügyész, közjegyző, városi törvényszéki elnök, 
főjegyző), 1872-ben, Kiskunhalas rendezett tanácsú várossá minősítését követően lett 
polgármester, mely hivatalt mintegy 30 évig töltötte be (1872-1891, 1893-1903). S bár 
megválasztásában minden bizonnyal közrejátszott dicsőséges 1848-49-es múltja (a 
szabadságharc utolsó periódusában honvéd századosként Kossuth személyes követe),
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illetve a még kiváltságos Jászkun kerülethez kötődő stallumai (tiszteletbeli táblabíró, 
a jászkun lovasbandérium parancsnoka), az átalakuló közélet aktív tagjaként vett 
részt a városadminisztráció korszerűsítésében. Emellett az éppen 1872-ben (tehát 
polgármesterré választásakor) megalakuló Halasi Takarékpénztár egyik szervezője 
és 30 éven keresztül elnök-vezérigazgatója, majd elnöke, s ezt a tisztséget töltötte be a 
Halasi Önsegélyező Szövetkezet élén is. Vagyonalapjában egyébként a földbirtok sze
rényebb szerepet játszott, előkelő virilis pozícióját ennek ellenére az 1870-es évektől 
haláláig megőrizte.20 (A vezető városi tisztviselők: a polgármester, a főjegyző, a tiszti 
orvos és ügyész, a rendőrkapitány, bár hivataluk révén részt vehettek és szavazhattak 
a képviselőtestületben, rendre a legnagyobb adófizetők jegyzékén szerepeltek, ami a 
listák említett társadalmi-reprezentációs funkciójára utal.)

Eltérő módon alakult a kiterjedt Kolozsváry család tagjainak dualizmus kori 
hivatali pályája, mely az országos politikában való aktívabb részvétellel egészült ki 
(s melyhez valószínűleg a birtokgyarapodásra épülő családi vagyon biztosított kellő 
nyomatékot). Az előző generációk ugyanis, miként utaltunk rá, ingatlanberuházások 
révén a város legmódosabb famíliái közé kerültek, Kolozsváry-Kiss István (1847- 
1916) azonban már jogi, illetve kiterjedt külföldi (bécsi, berlini, londoni és párizsi) 
tanulmányutakat követően, a ’70-es évek közepén kezdett a Függetlenségi Párt helyi 
bázisának szervezéséhez. Majd a megyei közgyűlésben eltöltött hosszú évtizedek 
után, 1892-ben két ciklusra (1901-ig) Halas országgyűlési képviselője lett. Legidő
sebb fia, az ugyancsak jogvégzett Kolozsváry-Kiss István (1874-1928), az elsőszü- 
löttség „jogán” lépett apja nyomdokaiba, bár ő előbb a városi adminisztrációban 
ért el gyors előremenetelt (helyettes polgármester, főjegyző, az 1918-20-as átmeneti 
időszakban polgármester), s ezt követően lett aktív tagja az első nemzetgyűlésnek 
(1920-1922).2' De szintén a családi „örökség” részének tekinthetjük, hogy miként az 
idősebb Kolozsváry, úgy fia is évtizedeken keresztül a Halasi Takarékpénztár igaz
gatótanácsában kapott helyet, ami utóbbinál a Halasi Mész-, Homokkő- és Téglagyár 
Rt. igazgatósági tagságával egészült ki. Ami feltehetően az aprózódó családi birtok 
jövedelmezőségének csökkenését is kompenzálta (1895-ben az idősebb Kolozsváry 
2000 holdat, 1911-ben, fiával megosztva, kb. 1600 holdat birtokolt).” S mindez a 
sorra következő generációknak az 1870-es, ’80-as években a virilislisták első helyét, a 
továbbiakban az élmezőnyben való részvételét biztosította. Sőt a kiterjedt familia egy 
másik tagja, Kolozsváry-Kiss Sándor (1858-1916) városi tanácsnok és a takarékpénz
tár igazgatósági tagja, aki a vállalkozói hagyományokat a sóstói tanya és fürdőtelep 
megvásárlásával, valamint a fürdőélet fellendítésével folytatta, míg a családi presz
tízsnek Halas legnagyobb polgárházának felépítésével adott nyomatékot, az 1890-es 
évektől szintén a legnagyobb adófizetők élcsoportjában szerepelt.23

Ezek után a virilislisták értelmiségi tagjait vegyük szemügyre, akik generációk 
szerint s ezzel összefüggésben az eltérő rekrutáció, képzettség, a változó gazdasági 
szerepvállalás, valamint a foglalkozás alapján alkotnak különböző, de nem mereven 
elkülönülő csoportokat.
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Elsőként a birtokosi, lelkészi, esetleg egyéb honoráciori családokból származó
kat kell említenünk, akik az 1850-es, ’60-as években szerzett jogi, teológiai, netán 
orvosi diplomával, széles körű európai tanulmányutakat követően váltak a helyi 
közélet aktív, ugyanakkor az országos politika felé is nyitott, a mezőváros szellemi
kulturális életét döntően formáló tudósi-literátusi értelmiséggé. S persze összekö
tötte őket a nagykőrösi református gimnázium (ahol Arany János tanítványaként 
érettségizhettek) hagyománya. Az említett Farkas Imrét is ehhez a csoporthoz 
sorolhatjuk, hiszen a halasi gimnázium tanára, majd igazgatója és az önképzőkör 
vezetője, illetőleg 1887 és ’92 között országgyűlési képviselő lett, bár pályája utóbb 
a gazdálkodáshoz vezetett. Ráadásul 1906-ban ő váltotta Vári Szabó Istvánt a taka
rékpénztár elnöki székében, s maradt ott maga is haláláig.

Szintén az orvosi diploma megszerzése után, Farkas barátjaként került Halasra a 
’70-es évek elején, s lett a gimnázium német nyelv tanára a német anyanyelvű (ám 
kinevezésekor nevét nyomban Dobóra magyarosító) Scheibner Menyhért (1835- 
1914), aki utóbb a polgári leányiskola vezetésében is részt vett. S a virilislistákon 
való folytonos jelenléte ezúttal talán a közéleti szerepvállalás és a tanári állással járó 
presztízsnövekedés feltételéül szabott sikeres asszimilációt is reprezentálta. Ehhez 
megfelelő házasságra is szükség volt, Scheibner ugyanis a Farkas Imre rokonságába 
tartozó Kolozsváry Esztert vette feleségül.24

Tovább folytatva a névsort, a teológiai és jogi tanulmányokat végző Hoffer 
Endre (1836-1915) mindössze 1857 és ’60 között volt lelkész-tanár a halasi gim
náziumban (utána Nagykőrösön, majd Szegeden), ám ez idő alatt vette feleségül 
a Bessnyei és Péter családból származó Bessnyei Zsuzsannát, amivel nem csupán 
némi birtokot, de rangos atyafiságot is szerzett, s ami ellensúlyozta „vidéki” 
származását. Ily módon -  bár nem élt Halason -  rendre a legnagyobb adófizetők 
élcsoportjában jutott számára pozíció. (Testvérei a felsőbb leányiskolában lettek 
nevelőnők.)25

Szintén az 1850-es évek nagykőrösi gimnáziumában nevelkedett Péter Dénes 
(1837-1904), aki hivatali és egyházi tisztségei mellett (alpolgármester, a reformá
tus egyház és gimnázium főgondnoka), rendkívül élénk szépírói tevékenységével, 
valamint a helyi társasági és szellemi élet egyik legaktívabb szervezőjeként (többek 
között a Kaszinó jegyzője) vált széles körben ismertté.26

Végül, ezen illusztris névsorban Szilády Áront (1837-1922) és Szász Károlyt 
(1829-1905) kell kiemelnünk. Előbbi kb. 60 évig a település vezető lelkésze, 1865 
és ’78 között képviselőházi tagja, valamint országos hírnevű polihisztora; Szász 
Károly, a nagykőrösi és kecskeméti gimnáziumban is megforduló tudós, későbbi 
református püspök pedig halasi családi (második felesége Bibó Antónia, akinek 
öröksége a 30 holdnyi fehértói tanya) és Sziládyhoz fűződő baráti kapcsolatai, 
gyakori itt-tartózkodása, továbbá a gimnázium támogatása révén kerülhetett a 
virilislistára.27 S az értelmiségnek ez a csoportja, a jegyzékek társadalmi repre
zentációját messzemenően kihasználva, nem csupán a műveltség lassú felértéke -
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lődését jelzi, de mintha az intézményesülő végzettség presztízsnövelő funkcióját, 
illetve a szellemi pályákra irányuló (református) birtokos paraszti mobilitás egyik 
irányát is sugallná.28 Jellemző, hogy Gyenizse István és id. Figura István, akik 
az 1870-es években még a legnagyobb adófizetők között szerepeltek, az 1887-es 
virilislistára írástudatlanságuk miatt nem kerülhettek fel. Ugyanakkor, az említett 
lelkészek mellett, a plébánosok reprezentációja szerénynek tűnik: előbb a római 
katolikus tanyai iskolák szervezése miatt a városi adminisztráció által támadott 
és távozásra kényszerített Rózsa Béla, majd utódja, Véber István szerepelt a 
jegyzékeken, ami a hagyományos katolikus-református törésvonalak csak lassú 
átrendeződésére utal.

Az értelmiségnek egy további szegmense is körvonalazódik a virilislisták alap
ján, amely az egykori kiváltságok és a redempcióig visszanyúló kontinuitás szerint 
megjelölt helyi elitet ugyancsak erőteljes kontúrokkal formálta át. Amit a legnépe
sebb csoport: a jogvégzettek, illetve az ügyvédek karakterjegyeinek változásával 
szemléltetünk. A ’70-es évek listáin még a régi birtokos családokból származó és a 
református egyház által fenntartott jogakadémiákon végzettek szerepelnek nagyobb 
számban, ami alapvetően tisztviselői állások, köztük a presztízshierarchia élén álló 
megyei hivatalok betöltésére adott lehetőséget. Miként azt Pázsit Antal (1828-1889), 
királyi körjegyző vagy Zseny József (1860-1931), Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye 
aljegyzője példázza, aki számos megyei és országos szervezet aktív tagja volt (pl. 
a Nemzeti Szövetség, az Országos Rákóczi Szövetség vagy a Pusztaszeri Árpád 
egyesület), emellett régi kuruc dalokhoz új dallamokat szerző népdalgyűjtő, míg 
szűkebb pátriájában a halasi kuruccsontok 1908-as feltárásával szerzett érdemeket. 
Ám Habsburg-ellenessége vármegyei tisztségéről való lemondáshoz vezetett, s 
ezzel virilis tagságától is megfosztotta magát.29

Mellettük azonban előtérbe kerültek a jegyzékeken az állami (világi) képzésben 
résztvevők, doktorátust szerzők és ügyvédi vizsgát tevők, ami a jogszolgáltatás 
különböző területein és az ügyvédi praxishoz is követelménnyé vált.30 Persze az 
itt szereplők közéleti-politikai aktivitása ugyancsak városi tisztségek betöltésével 
járt, ám előtte vagy azt követően ők valóban ügyvédi praxist folytattak, amit pl. 
az 1850-es, ’60-as évek birtokperei, valamint a tömegessé váló birtokforgalom 
alapozhatott meg. A századforduló s az azt követő időszak polgármesterei közül 
pl. Tóth Kálmán (1862-1923), Nagy Mór (1868-1928) és Silling Ede (1847-1923) is 
a fővárosban szerzett diplomát, s ott, illetve Halason nyitottak ügyvédi irodát.31 
Ebben a csoportban többen a reformkorban vagy csak a forradalom után költöztek 
Halasra (pl. Silling), így redemptus elődökkel sem rendelkeztek, felekezeti ösz- 
szetételük változatosabb (az izraelita családból származó Hoffmeister Júda városi 
tiszti ügyész lett), miként rekrutációjuk is, mivel a még meghatározó birtokos, 
honorácior szülők mellett, kereskedőket (Hoffmeister Júda, Nagy Mór), valamint 
tisztviselőket is találunk az előző generációban. S ezzel összefüggésben, családi 
kapcsolataik lazábbak a redemptusokkal. Végül, számukra a gazdálkodás másod
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lagossá vált, viszont a századfordulótól alakuló bankok és egyéb részvénytársa
ságok vezető posztjain, jogtanácsosai, továbbá igazgatósági és felügyelőbizottsági 
tagjai között mind gyakrabban találkozunk velük. (A halasi Kereskedelmi Bank 
Rt. elnök-igazgatója pl. Silling Ede.)32 S mindez, miként utaltunk rá, ismét a hagyo
mányos presztízsstruktúra átalakulásához, új mobilizációs irányok kijelöléséhez 
járult hozzá. Miközben a jegyzékeket böngészők számára, az évről évre felbukka
nó ugyanazon nevek a helyi vezetőréteg állandóságának és stabilitásának szilárd 
képzetét kelthette.

Virilisek az első világháború után
Ez változott meg a világháború zűrzavaros időszakában, mely a korábbi érték

rendet, a társadalmi és egyéni kapcsolatokat felforgatta, s a képviselőtestületet, 
valamint az elöljáróságot sem kímélte. Ily módon az 1921-es virilislista a teljes 
átmenetiséget tükrözi, miként a névjegyzéket közlő Kiskun-EIalas Helyi Értesítője 
is nyilvánvalóvá tette. A lap úgy fogalmaz, hogy a „képviselőtestület képe meg 
fog változni, mivel kb. 54-en kerültek bele olyanok, akik korábban nem voltak 
virilisek,”33 A névsort az 1913-assal összehasonlítva, az arányokat megerősíthetjük, 
s az 1. táblázatból szembetűnő, hogy 1921-ben a legnagyobb adófizetők között az 
értelmiség és a tisztviselők részvétele visszaesett, helyüket pedig a vállalkozó pol
gárság, a kereskedők és az iparosok foglalták el. Azonban jeleznünk kell, hogy az 
1921-es lista a foglalkozásokat nem jelölte, az azonosítást viszont megnehezítette, 
hogy a vállalkozók közül többen földvagyonnal rendelkeztek (ez a világháborút 
megelőzően is jellemző), adóalapjuk tehát nem homogén. Emellett a fizetett adó
összegek között, ami alapján a viriliseket rangsorolták, időről időre minimális 
különbségek voltak, ami azt jelenti, hogy a vagyoni-jövedelmi helyzetben bekövet
kező csekély változás, ami a háború alatt felettébb gyakran előfordulhatott, a jegy
zékekben jelentős személyi átrendeződésekhez vezetett.34 Ez hozzájárult ahhoz is, 
hogy a kétszeres adóbeszámítás különös súllyal érvényesült a mindenkori pozíció 
kijelölésében. Ily módon a változások mögött a helyi alkalmazotti-értelmiségi réteg 
átmeneti jövedelemcsökkenését feltételezhetjük. (1921-ben csupán öten vannak, 
akiknek az adóját duplán számították.)

S vajon kik kerültek a legnagyobb adófizetők táborába? E nem kis jelen
tőségű (megannyi előítéletet egyoldalú következtetésekkel megerősítő) kérdés 
megválaszolása35 további, a helyi kereskedelem és hitelélet, az iparszakmák, illet
ve az egyes vállalkozások, egyáltalán a dualizmus kori mezővárosi polgárosodás 
részletesebb vizsgálatát teszi szükségessé. A virilisjegyzékeken mindenesetre 
megnövekedett a borkereskedők és a borügynökök száma (7-10 fő), akik közül 
néhányan feltételezhetően a háborús konjunktúra idején gazdagodtak meg (a listán 
második Stroh Vilmos pl. 1918-ban jegyezte be a cégét, Adám Dezső, aki vendéglőt 
is nyitott, 1912-ben).36 Ám e vállalkozók (miként a jegyzéken nem szereplő társaik)
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többsége a szőlőtelepítéssel és a bortermeléssel alapozta meg a kereskedést, sokszor 
apáik kezdeményezéseit fejlesztették tovább (kiegészítve pl. az ugyancsak tőkebe
fektetést igénylő vendéglős szakmával), s viszonylag idős korban önállósodhattak 
(az említett Adám Dezső 29, Stroh Vilmos csupán 40 éves korában).37 Továbbá -  ha 
a virilislistákon a későbbiekben már nem is szerepeltek -  vállalkozásaikat a ’20-as 
években Halason folytatták, ami azt látszik alátámasztani, hogy itt nem elsősor
ban a „háborús és az azt követő válságos közgazdasági viszonyokat kihasználó, 
nem állandó, főképpen a kereskedelmi életben felszínre vetődött konjunkturális új 
exisztenciákról” van szó.38

Ugyanez jellemző az 1921-ben a legnagyobb adófizetők közé kerülő néhány 
gabona- és terménykereskedőre (pl. Szekulesz Hermann), textil- és rövidáru-keres
kedőre (Czunternstein Vilmos, Tirmann Konrád), továbbá még a 18. század végén 
Halasra telepedő, nyomdatulajdonos-lapszerkesztőt, illetve vas- és kézműáru-keres- 
kedőket adó Práger család egyik 20. századi leszármazottjára, Präger Dávidra, 
vagy utóbb az izraelita hitközség elnöki tisztségét betöltő fakereskedőre, Schwarz 
M ihályra (1862-1935) is.39 A felsorolás egyúttal jelzi, hogy a meghatározó bor, 
valamint az egyéb nyerstermékek forgalmazása mellett, aminek a századforduló 
időszakában kiépülő pest-zimonyi, halas-regőcei és a Tiszántúllal összeköttetést 
biztosító halas-majsai vasútvonalak kiépülése kedvezett, megjelennek a polgárosuló 
igényeket kielégítő, lassan szakosodó készáruüzletek is.

A kereskedők mellett -  kevésbé előkelő pozíciókban -  felbukkannak a virilisek 
névsorában az ipari vállalkozók. Két gőzmalom-tulajdonos (Kőrösy Jenő és Kőrösy 
Antal), bár cégük volumenét jelzi, hogy a háború előtt mindössze nyolc alkalma
zottat foglalkoztattak (s erős konkurensre találtak a Hoffmeister család tőkéjére 
épülő, 1907-ben alakult Gazdasági Gőzmalom Rt.-ben).40 Továbbá a parasztiparo
sokhoz közel álló jövedelm üket a szőlővel kiegészítő mezővárosi kispolgárok (egy- 
egy vendéglős, mészáros); míg az ezektől lassan eltávolodó, szolgáltató jellegű 
szakmákat három temetkezési vállalkozó és egy kőfaragó képviselte. Ami hellyel- 
közzel az egyöntetű agrárszerkezetből kiinduló, kispolgári-vállalkozói felhalmozás 
kereteit is jelzi.

A földbirtokosokat tekintve, miként korábban utaltunk rá, azok maradhattak a 
legnagyobb adófizetők táborában, akik gazdaságukat bővíteni, illetve korszerű
síteni tudták: Farkas Elek pl. a ’20-as években csaknem 900 holdra, Babó Benő 
pedig több mint ezer holdra kerekíti birtokát.41 Mellettük azonban megjelennek 
azok az ugyancsak „másod- vagy harmadgenerációs” virilisek, akik immár az 
örökölt vagyonok (és az ezzel járó presztízs) járadékosaiként, haszonélvezőként 
vagy a birtokok bérbeadóiként szerepeltek a jegyzékeken. Ha névsorukon végig
tekintünk: Kolozsváry-Kiss Sándorné, Fridrich Alajosné, Hofmeister Ignácné, 
akkor valóban a megelőző korszak leggazdagabb, a sikeres polgárosodás külön
böző árnyalatit képviselő, egyúttal politikai-közéleti funkciókat betöltő halasi 
családjaira ismerhetünk.42
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Az 1930-as évek virilistái
Ezek a változások, amelyek aligha vonatkoztathatóak el a társadalmi és presz

tízshierarchiában bekövetkező, háború okozta vákumhelyzettől, nem bizonyultak 
tartósnak. 1923-ban Kiskun-Halas Helyi Értesítője, miközben az új virilisekről 
tudósított, lakonikusan megjegyzi, hogy „iparosok és kereskedők nem szerepelnek 
a névjegyzékben” (aminek okáról hallgatott)41, s utolsó metszetünk, az 1934-es év 
listája hasonló tendenciákat jelez. Igaz, figyelembe kell vennünk, hogy a képviselő- 
testület redukálásával (1930) a virilisek száma is apadt, mégis feltűnő a vállalkozók 
arányának csökkenése, a birtokosoké szintén visszaesett, míg a középrétegek rep
rezentációja -  a világháború előtti időszakhoz képest is -  emelkedett. S ez mintha, 
a vagyoni elmozdulások mellett, az ipari és kereskedelmi tevékenységek, illető
leg a nem túl látványosan zajló, ám mégis jelentékeny kispolgárosodás alacsony 
presztízsét, valamint az értelmiségi és tisztviselői középosztály uralmi pozícióinak 
gyarapodását is kifejezte volna. Talán ezt szemlélteti, hogy a Kiskunhalasi Polgári 
Olvasókör élén, a dualizmus kori iparosok után, az 1920-as évek végén az építészből 
levéltárnokká és történetíróvá avanzsáló Nagy Szeder István állt, vagy az 1902-ben 
Nagy Kálmán szabómester elnökletével megalakult Kiskunhalasi Iparos Ifjúság 
Önképző Egyesület vezetését még abban az évben Dékáni Árpád, gimnáziumi 
rajztanár vette át.44

Persze nem maradtak képviselet nélkül az iparosok és kereskedők a ’30-as évek 
virilislistáin sem. Igaz, 1934-ben egyetlen bor- és terménykereskedő sincs közöttük, 
amiben nyilvánvalóan közrejátszott a borágazat, s általában a piaci lehetőségek 
világháború utáni hanyatlása. A fűszerkereskedőként 1931-ben emeletes bérházat 
építő Árvay Lajos vagy építési vállalkozóként 1928-ban ugyancsak bérházat emelő 
Tóth Lajos jegyzéken szereplése viszont a háztulajdon polgári vagyonosodásban 
megjelenő (némi történeti fáziskésést mutató) szerepére utal. Csakúgy mint a bér
házak neobarokk homlokzata. Mellettük rövid- és kézműáru-kereskedők (Tirmann 
Konrád, Kálmán Dezső), gőzmalom-tulajdonos (Kőrösy Antal), valamint már 
az I. világháború előtt virilis fűszerkereskedő, 1901-ben a város első emeletes 
magánházát építő Weisz Ignác (1868-1946), az izraelita hitközség éppen 1934-ben 
megválasztott elnöke szerepelt a listán.45 Ami azt jelzi, hogy a több évtizedes, 
illetőleg még a világháború előtt induló, üzletüket vagy bérházukat a belvárosban 
működtető, ily módon kiterjedt társadalmi és személyes kapcsolatokkal rendelkező, 
vagyonos vállalkozók virilis reprezentációja maradhatott meg.

S vajon hogyan változott a ’30-as évek közepére a birtokosok tábora. Úgy tűnik, 
immár csak a 3-400 holdas s az ennél nagyobb ingatlanok tulajdonosai maradhattak 
a legnagyobb adófizetők között (ez a földek alacsony aranykorona értéke mellett, 
természetesen a létszámcsökkenésből is következett), akik egy része -  az utalt 
tendenciáknak megfelelően -  haszonélvező volt (Babó Benőné, Zseny Istvánná). 
Ez a birtokhatár tehát viszonylagos személyi stabilitást biztosított, amit először a 
redemptus gazdák utolsó képviselőivel: az 1500 holdas birtokát megőrző (amiből
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1100 hold legelő) Pázsit Antallal és a tanyai gazdaságot ötven év szívós munkájával 
bővítő Gyenizse Lajossal (1857-1940) példázhatunk, akinek 1932-ben készült visz- 
szaemlékezéséből e fél évszázad főbb állomásaira is következtethetünk.

Tanulmányait félbehagyván, gyermekkorától szülei földjén dolgozott, amely 
apja 70 holdjából állt, s ami anyja készpénz-örökségén vett ugyanennyi holddal 
egészült ki. Bevételeiket újabb és újabb földvásárlásokra fordították, így az 1890-es 
évek közepére (amikor apja meghalt, s ő veszi át a gazdaságot) az 240, 1911-ig 300, 
majd a háborút követően, 1925-re 440 holdra gyarapodott. A legelők és a rétek ará
nya azonban mindvégig megtartotta több mint 50%-os részesedését. Ennek a folya
matnak a gazdasági válság, a termény és a jószág árának zuhanása vetett véget. 
Miközben ugyanis Gyenizse kiadásait igyekszik visszafogni (1927-ben 2712 pengő, 
1931-ben, a válság mélypontján 2249 pengő), bevétele (évi összes jövedelme) drasz
tikusan csökkent (1927-ben 12175, 1931-ben mindössze 1920 pengő). Azaz 1931-re 
a gazdaság deficitessé vált, amit tulajdonosa a törzsállományból hét szarvasmarha 
eladásával és egy állandó, 400 pengős kamatozó betét feláldozásával, valamint 600 
pengő kölcsönnel tudott finanszírozni (emellett -  életében először -  adóhátraléka 
keletkezett). S bár 1932-ben meglehetős pesszimizmussal zárul a napló, az 1934- 
ben fizetett, virilis státust biztosító 1030 pengő adó arra utal, hogy a válság éveit 
-  a látott módon -  sikerült átvészelnie.46

E rövid kitérő a hagyományok által determinált termelési rendszer keretei között 
rekedő tanyai nagygazda polgárosodásának felettébb szűk és ellentmondásos lehe
tőségeit jelzi. A kiindulási alap egy viszonylag tekintélyes és minimalizált piaci 
részvételt biztosító (kb. 70 hold) örökölt föld, ami ugyanilyen „rangú” házassággal 
szilárdulhatott meg. Ám a felhalmozás középpontjában mindvégig a földvagyon, 
valamint az állatlétszám gyarapítása állt, ami azonban az alacsony jövedelmezőség 
miatt rendkívül hosszú folyamat lehetett, míg a kerti művelés: a szőlő- vagy gyü
mölcstermelés periferikus maradt.

Hasonló ellentmondásként értékeljük, hogy bár a birtok növekvő számú bérmun
kást foglalkoztatott, a kiadások „racionalizálása” a családi gazdaság hagyományait 
is megőrizte, amennyiben -  miként annak idején a gazda -  úgy három fia is tanulmá
nyait megszakítva kapcsolódott a tanya munkaszervezetébe. E tekintetben sem átlép
ve a paraszti mentalitás karakterjegyeit, ami egyúttal az intergenerációs mobilitás 
földtől elszakadó lehetőségét akadályozta, s amit az egyébként műveltnek számító és 
a fiúk tanulását elvben ambicionáló apa fájdalmas kényszerként jelölt meg.

Ugyanilyen kettősséget mutat a jövedelmek és a kiadások, illetve a piaci 
mechanizmusok alakulása, amiről egy szűk metszetben: 1927 és ’31 között a 
gazda készített kimutatást. Ebből -  a takarékos életmód jeleként -  arra követ
keztetünk, hogy a válságot megelőzően az éves bevételt rendkívül alacsony, 20- 
25%-os kiadási arány terhelte, ráadásul az utóbbit a krízis mélypontján: 1929 és 
’31 között Gyenizse tovább apasztotta (éppen harmadával 3347 pengőről 2249 
pengőre). A hiányt azonban így sem kerülhette el, aminek fedezetére (a polgáro
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sodó mentalitás elemeként) kamatozó bankbetét állt rendelkezésre, s ami a rövid 
lejáratú hitelfelvételt is nyilván megkönnyítette. Ugyanakkor a gazda az állótő
két jelentő törzsállományhoz is hozzányúlt, bár a lezuhant áron való értékesítés 
csak minimális bevételt (összességében veszteséget) hozott. Végül, a „polgári” 
tőkehasznosítás -  szintén korlátozott -  jeleként a ’30-as években 40 holdat kisha- 
szonbérbe adott, amit a válság után inkább kényszerként értelmezhetünk, s ami 
szerény bevételt eredményezett.

Mindenesetre a válság előtti s az azt követően visszaálló 10-12000 pengős évi 
jövedelem a középosztályban jelölte ki a nagygazda helyét, bár azt a tanyához 
kötődő életformája, társadalmi kapcsolatainak szűkössége egyre bizonytalanabbá 
tette. Talán ezért tartja fontosnak a tanyájára utaló bodoglári előnevet öntudatosan 
használó Gyenizse visszaemlékezésében kiemelni, hogy 1895-től rátermettsége és 
nagyobb műveltsége révén, bátyja helyett ő képviselte anyját a virilisek között, majd 
pedig tagságát mindvégig megőrizte. Hiszen ezzel a helyi elitben való szimbolikus 
jelenlétét igazolhatta.47

S vajon a polgárgazdák útja, a virilisjegyzékek alapján, hogyan folytatódott. 
Az említett 3-400 holdas határ esetükben is érvényesült, ám Farkas Elek előkelő 
ranghelyét immár felsőházi tagsága (1927 és ’30 között), a halasi kaszinó és a hangya 
szövetkezet 1920-as, ’30-as évekbeli elnöksége, valamint kormányfőtanácsosi kine
vezése és ezzel járó méltóságos titulusa nyomatékosította.48 Vagy Skribanek Mihály 
bérlőként, a több mint 400 holdas, gyümölcsnemesítéséről ismert, jól jövedelmező 
Szathmáry-birtok bérbevételével maradhatott a legtöbb adót fizetők táborában.

A kisebb birtokú polgárgazdák viszont, akiket a szőlőtermelés világháború utáni 
hanyatlása, a kertkultúrás tanyásodás folyamatának megtorpanása sújtott, kiestek a 
virilisek közül. Ezt Berki Andor (1889-1961) példázhatja, aki a keszthelyi gazdasági 
akadémián a szőlészetet és a borászatot is kitanulta, majd a ’20-as években vette 
át 170 holdas kötönypusztai örökségét (tehát Gyenizse Lajossal ellentétben, nem a 
tanyai gazdaságban „szocializálódik”).49 S bár a birtok „büszkesége”, a szőlőskert 
jövedelmezősége csökkent, és a család egyre több időt volt kénytelen a tanyán tölteni, 
polgárosult (középosztályi) életformáját, társadalmi kapcsolatait, melynek alapja a 
városi ház, utóbb a házbérlet fenntartása volt, igyekezett megőrizni.50

Nézzük meg végül az 1934-es virilisjegyzék legnépesebb csoportját, az értelmisé
get, valamint a tisztviselőket. Jellemző, hogy a tagság fele immár kétszeres adóbeszá- 
mítású. Forrásunk a képviselőtestület szavazati joggal rendelkező tagjait, valamint a 
legnagyobb adófizetőket és a választott képviselőket külön sorolja fel, az adminiszt
ráció zöme tehát önállóan szerepel. Az azonban feltűnő, hogy a virilisek között Halas 
rendőrkapitánya, Szekér Pál és rendőrtanácsosa, Bory Benő, illetve Mészöly István 
járásbíró nevét olvashatjuk (már 1913-ban mindnyájan virilisek voltak), ami mintha a 
tisztviselőkar tekintélyhierarchiájának némi elmozdulására utalna.

Vajon a jegyzéken szereplő értelmiség összetétele hogyan módosult. Nőtt a vál
lalkozóként elismert gyógyszerészek száma (Rácz János (1884-1853) pl. fővárosi
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alkalmazotti állását feladva, 1911-től működtette piperecikkeket is árusító üzletét 
a Takarékpénztárnak helyet adó Kossuth utcai központi épületben), továbbá az 
orvosoké, akiket Monszpart László (1890-1955), országos hírű sebész-kórházigaz
gató, valamint Steiner Ignác (1886-1966), az izraelita hitközség elnöke reprezentált. 
Az ügyvédek magas aránya változatlan maradt, akik a részvénytársaságok igazga
tóságában és tisztviselői között továbbra is menedzselési funkciókat láttak el, vagy 
pl. lapszerkesztőként a város szellemi életében is meghatározó szerepet töltöttek be. 
A református gimnázium tanári karát viszont a ’30-as években már csupán Pataky 
Dezső (1872-1937) igazgató, Szilády Áron után a református közösség lelkésze kép
viselte a virilisek között. Végül, itt szerepelt, előkelő pozícióban, Tóth Lajos (1876- 
1936), halasi születésű jogászprofesszor, az Akadémia tagja, a debreceni egyetem 
1934-35-ös rektora és felsőházi képviselője, bár a városhoz ebben az időszakban 
kevés szállal kötődött, de örökölt családi birtoka itt volt.'1

E rövid szemle alapján úgy tűnik, hogy a ’20-as, ’30-as években a református 
gimnázium szellemi köréhez tartozó elit veszített pozíciójából (ami feltehetően 
összefüggött a laicizálódás folyamatával), s az értelmiségi polgárság (a szakértel
miség) vált egyre meghatározóbbá. Közülük többen a világháború után telepedtek 
a városba, tekintélyüket viszont az országos hírnév és/vagy a vezető beosztások (pl. 
kórházigazgató) emelték. Ebbe a csoportba tartozott a virilislistákon utóbb meg
jelenő Fridrich Lajos (1885-1962), a Halasi Villamossági Rt. mérnöke, a település 
villamosításának egyik kezdeményezője és kivitelezője.52

E változások hátterében az 1920-as évek infrastrukturális és egészségügyi 
fejlődését említhetjük (pl. villanygyár, kórház), az új értelmiségi elit növekvő 
presztízsét pedig az ekkor kiépülő városközpontban emelt lakó- és bérházak 
fejezték ki. Láttuk az építési vállalkozók megjelenését a virilisek között, míg az 
elitcsere szimbóluma lehet, hogy Monszpart főorvos a 18. század végi táblabíró, 
Péter Ferenc Szilády utcai copf stílusú lakóházához illesztett 1928-ban emeletes 
neobarokk szárnyépületet. S mindez egyre inkább eltávolodott a tanyai nagy
gazdák világától, s vált érték- és mobilizációs mintává a városi polgárgazdák 
számára. Miként azt (némi vidékies árnyalattal) a Berki család példázza, mely 
a ’30-as évek elejétől a Kossuth utca 1-ben bérelt lakást. „Ez a Takarékpénztár 
épülete volt, egyemeletes, körfolyosós ház, hatalmas, hihetetlenül piszkos udvar
ral. A z udvarban volt a ház közös mosókonyhája, mellette a házban működő Rácz 
patika raktárai, a raktár előtt időnként átmosták a dézsában tartott piócákat. 
Hátrább az udvarban sorakoztak a fáskamrák, előttük nagy farakások. A halasi 
intelligencia számára divatos dolog volt a Takarékban bérelni lakást. Laktak itt 
gimnáziumi tanárok, ügyvédek, közjegyző és a földszinten a takarékpénztár iro
dái mellett Jeszenszky ezredes... Természetesen az egyébként szép, tágas lakások 
nem voltak komfortosak. Az ivóvizet az egy kilométerre lévő Gál kútból hoztuk, a 
háztartáshoz szükséges vizet az udvari húzós kút szolgáltatta. Fürödni a Körösi 
fürdőbe jártunk, ”53
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Tanulmányunk végén, több tucat halasi virilisről adatokat gyűjtve, hogyan 
összegezhetjük tapasztalatainkat. A névjegyzékek eddigi történeti feldolgozása a 
legnagyobb adófizetők reprezentatív tevékenység- és jövedelemszerkezeti viszo
nyainak rekonstruálására koncentrált. Magunk is szem előtt kívántuk ezt tartani, 
s úgy láttuk, a fizetett adóösszegek mindvégig differenciálatlan, lefelé szélesedő 
és a legalsó kategóriákban szinte kiegyenlítődő megoszlást mutatnak. Ami, bár 
a valós jövedelmekről nem tájékoztat, a vagyonosodás szűk kereteire és hosszú 
időtartamára utal. Ennek meghatározó eleme a földvagyon volt, a birtokból szár
mazó jövedelem (a tanyás gazdálkodás extenzív vagy az üzemvitel intenzív irányú 
fejlesztésének lehetősége) alapvetően formálta a gazdák virilis pozícióját. De ez 
vonatkozott a helyi vállalkozókra, a tisztviselőkre és az értelmiségre is, ily módon 
a mobiltőkének, miként a magasabb fizetési kategóriáknak a föld-, illetve szőlő
birtok adott nyomatékot. Míg az egyetlen ágazatra épülő tevékenységek, miként 
a borkereskedők példázzák, felettébb labilis részvételt biztosított a legnagyobb 
adózók között.

Emellett azonban a virilisjegyzékek minden bizonnyal alkalmasak lehettek a 
foglalkozási és jövedelemviszonyoktól (amit nem is tudtak pontosan kifejezni) 
olykor független rang és presztízs reprezentációjára. Különösen az olyan kisvá
rosok esetén, mint Halas, ahol a virilisek nem egy tömeges és elszemélytelenedő 
csoportot, hanem jóformán mindenki által ismert egyéneket jelöltek. A névsoro
kat eszerint vizsgálva úgy tűnik, a személyekhez rendelhető, helyenként diffúz 
presztízselemeket nehéz egységes struktúrába rendezni, s ez alapján „szabály- 
szerű” tendenciákról, típusokról beszélni. Mégis úgy véljük, hogy a 19. század 
végéig, illetve az I. világháborúig a rendies jellegű presztízshierarchia, az egykori 
redemptus jogokkal és folytonossággal rendelkezők reprezentációja fokozatosan 
visszaszorult, s helyükre a vagyonos polgárgazdák, valamint a tisztviselők és 
a jórészt még literátus, felekezeti (református) értelmiség került, a mezővárosi 
fejlődés talaján a gazdapolgárosodást helyezvén a formálódó új értékrend cent
rumába, ami természetesen a redemptusok és a nem törzsökös vállalkozóknak is 
orientációt, míg a parasztságnak mobilitási mintát kínált. Ez persze nem lehetett 
egy lezárt és minden tekintetben sikeres folyamat, ami talán hozzájárult ahhoz, 
hogy a világháború okozta vákumhelyzetben valamiféle kispolgárosodás kapjon 
átmeneti túlreprezentáltságot. Ám ezt követően, az 1934-es virilislista immár a 
középosztályosodás sajátos kereteit jelzi. A város középosztálya persze szélesebb 
volt, mint a legnagyobb adófizetők tábora, de ha elfogadjuk, hogy a virilis elit 
azt reprezentálta54, akkor abban a tanyai és városi nagygazdák (egyre gyengülő 
képviselettel), a keresztény és zsidó vállalkozó középpolgárság, tisztviselők, vala
mint erősödő pozíciókkal a felekezetileg ugyancsak heterogén, képzett értelmiség 
egyaránt helyet kapott. Ami minden bizonnyal a presztízshierarchia újabb módo
sulását is kifejezte.
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Kisvárosi térhasználat, kisvárosi életformák 
Társadalmi térhasználat Kiskunhalason 

az 1880-as és az 1930-as évek között
Kosárkó László

A város az összes társadalmi összefüggés sűrítője.
Erdei Ferenc: Magyar város 1974. 18.

Bevezetés

A városi tér nem pusztán fizikai, topográfiai jellemzőkkel bír, hanem társadalmi 
dimenziói is vannak. A városi térhasználati módok, technikák, stratégiák és viselkedési 
normák illetve praxisok nem pusztán a „hagyományos” kvantifikáló osztály- illetve 
rétegelemző munkák végén, az ún. osztályviszonyokat „tükröző” éleünód részeként 
jelenhetnek meg, hanem az új szemléletű szakirodalom1 szerint önmagukban is elem
zések tárgyai lehetnek. A mindennapi térhasználati praxisok maguk is „ konstituálják a 
nagyvárosi... társadalmat, ily módon fontos helyetfoglalnak el az egyének és csoportok 
identitásának mindfolyamatos megalkotásában, mind azok újrateremtésében. ”1

Vajon a fenti megállapítás egyedül a nagyvárosi társadalmakra jellemző, vagy a 
kevésbé összetett, így etnikailag, felekezetileg, illetve társadalmi hierarchiát tekintve 
kevésbé tagoltabb, kisebb településekre is igaz? Jelen írásnak elsőrendű célja az, hogy 
megpróbáljon választ adni erre a kérdésre. Tanulmányomban Kiskunhalas 19-20. 
századi városi közterületein, azaz a mindenkinek a szabad rendelkezésére álló, ren
deltetéséhez képest mindenki által használható, egyesek által birtokba nem vehető3 
területein, illetve a velük összefüggésben álló, általában magántulajdonban lévő, de 
a városi szociabilitás funkcióját ellátó, specializálódott tereken (kávéház, étterem, 
kaszinó, olvasókör, kocsma stb.) folytatott mindennapi térhasználatot elemzem.

Mindenekelőtt a térhasználat értelmezési kereteit vázolom fel (Sennett, Gyáni, 
Niedermüller). Majd pedig a városi tér fizikai kereteit vizsgálom meg, arra koncentrál
va, hogy a kül- és belterület, tanya és város kapcsolata hogyan jelenik meg a szakiro
dalomban és az egyének tapasztalataiban, továbbá miképpen változik meg a belváros 
épített környezete (építési szabályrendeletek, városszabályozás, új épületek stb.). Ezen 
kívül arra is kíváncsi vagyok, hogy a közterületen milyen specializálódott terek jönnek 
létre, alakulnak át (pl. piac, vásár, korzó, parkok), illetve ezek a terek milyen kulturális 
jelentéssel bírnak az azokat használok számára. Vizsgálódásaim során kitérek a városi 
tér normatív kereteire, azaz városi rendeletek, újságcikkek és szabálysértési esetek 
segítségével a viselkedési előírásokat mutatom meg. Végül két rövid esettanulmány 
segítségével a női perspektívából mutatom be a kisvárosi térhasználatot.
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A  v á r o s i  t é r  é r t e l m e z é s i  k e r e t e i

A modern városok esetében a társadalmi térhasználat e vizsgálata több szem
pontból is problémát jelent. A hosszú időintervallumot, többféle, általában narratív 
forrástípust (visszaemlékezések, naplók, levelek, újságcikkek stb.) felvonultató 
kutatás éppen a kérdés komplexitása miatt nem lehet meg módszertani kiinduló
pont, értelmezési keretül szolgáló elméleti-fogalmi háló nélkül. Ezért mindenekelőtt 
a témához kapcsolódó, nem túl bőséges magyarországi szakirodalom fogalmi kere
teit térképezem fel, hogy később megpróbáljam Kiskunhalas esetében a felvonulta
tott elméleteket igazolni, konkrét történeti forrásokkal szembesíteni.4

A vázolt kérdésekkel kapcsolatos szakirodalom két fő csoportra bontható. Egy
részről létezik egy inkább „társadalomtörténeti”, evolutív, azaz a modern nagyvá
rosi térhasználat kialakulását és fejlődését vizsgáló „irányzat”5 és egy alapvetően 
ahistorikus, a jelenkori nagyvárosi teret túlnyomórészt antropológiai módszerrel 
feltáró munkák köre.'’

Kétségtelen, hogy az elméleti kiindulópontok közül Richard Sennettnek, az 
úgynevezett közéleti kifejezésmód változásait a 18-20. századi nagyvárosok eseté
ben követő tézise a legnagyívübb. E megközelítés szerint a város az a környezet, 
ahol nagy a valószínűsége az idegenek találkozásának.7 Ez a tény kényszerítette ki 
egy új, ritualizált kifejezésmódot (udvarias beszéd, viselkedés, szerepjátszás stb.), 
amely egyre inkább uralta a közterületeket (utca, kávéház, piac stb). Szerzőnk 
szerint a közéleti kifejezésmód egyik legfontosabb színtere a piac volt. Ennek oka 
pedig az, hogy: „A mozgóáras piacokon az eladók, illetve a vevők minden színészi 
képességüket bevetették, hogy az árat feljebb, illetve lejjebb srófolják ...A z alkudo
zás és a hozzá kapcsolódó rituálék a város mindennapi színházának, illetve a benne 
színészként fellépő közéleti emberek legszembetűnőbb megnyilvánulásai,”8 A 19. 
századra azonban a gyáripari kapitalizmus az olcsó tömegáruival és a szabott áras 
termékeket áruló nagyáruházaival tönkretette a korábbi kisipart és a piaci kereske
delmet. így a piacok és a vásárok háttérbeszorulásával ez az új közéleti kifejezés- 
mód is eltűnt a közterületekről.9 A 19. század közepétől a nagyvárosokból terjedt el 
ez az új viselkedésminta, amely szerint az idegeneknek nincs joguk megszólítani 
egymást. A csendet megkövetelő passzív viselkedés következményeképpen az 
idegenek ismereteket a másikról csak az egyes helyszínek és emberi interakciók 
megfigyelésével szerezhettek.10

Gyáni Gábornak a Budapesttel foglalkozó társadalmi térhasználati vizsgála
tainak ez a sennetti modell az egyik elméleti kiindulópontja. Azzal a különbség
gel, hogy Gyáni a fent említett változásokat alapvetően a polgári középosztály 
normaképző folyamataként láttatja, más szóval, a térhasználatban megnyilvánuló 
differenciálódó viselkedésmódok közötti különbségek szerinte osztályjelleg
ként sztereotipizálódnak: „a kortársak tudatában a látható, a megnyilatkozó 
szociabilitás elfojtása, az önmegtartóztató fegyelem, csendben maradás szokássá
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válása egytöl-egyig felmagasztosult polgári erénnyé és osztály tulajdonsággá.”" 
Ezen viselkedési sztereotípiák, vagyis a modern nagyvárosi középosztálynak az 
önmagáról kialakított képének pontos ellentétjeként jelenik meg a sztereotípiák 
szintjén a „munkásosztály”, amelyhez az előbbiekkel szemben, mint a hangos
kodó, az utcai szociabilitást kedvelő, sokszor iszákos, „veszélyes osztály” képe 
társítható.

A polgári térhasználati normák is ilyen oppozíciók rendszerében értelmezhe
tők. Férfiak és nők, gyerekek és felnőttek, család és cselédség, polgárok és „alsóbb 
osztályok”, a városi tér szintjén pedig: privátszféra és közszféra (a lakáson belül 
dolgozószoba és szalon, gyerekszoba és szülői háló, polgári lakótér és cselédszo
ba), külváros és belváros, kávéház és kocsma ... és lehetne sorolni. A különböző 
városi terekhez a helyi társadalom különböző csoportjai nem egyenlő mértékben 
férhettek hozzá. A városi tér szeleteihez eme aszimmetrikus hozzáférést a nor
marendszerek szabályozták, amelyek megjelenhettek az egymástól eltérő teret 
kisajátító mindennapi praxisokban és/vagy a városi szabályrendeletekben, illetve 
az illemtankönyvekben kodifikálódhattak. A városi térhez való ilyen aszimmetri
kus hozzáférést több „értelmezési tengely” mentén lehet megragadni. Egyrészről 
a társadalmi hierarchia (vagyon, műveltség), másrészről a társadalmi nemek men
tén értelmezhetőek a források.12 A társadalmi térhasználattal foglalkozó munkák13 
másik csoportját alkotják azok a módszertani megközelítések, amelyek nagyrészt 
néprajzi, illetve kulturális antropológiai elméleteket vonultatnak fel, ahistorikus 
jellegűek és mindenekelőtt a heterogén összetételű jelenkori nagyvárosok lakó
inak térhasználatát vizsgálják. Közös kiindulópontjuk az a probléma, hogy a 
városi terek „milyen kulturális, társadalmi és szimbolikus funkciót töltenek be.”'4 
Másképpen fogalmazva, a városi tér, illetve annak egyes szeletei csak bizonyos 
szabályok mentén használhatók.15

Niedermüller Péter szerint e szabályok felhasználásával meg lehet különböztetni 
a térhasználat intézményes és folklorisztikus szintjét. Míg a városi élet intézmé
nyesült szintjét a városi társadalom egésze, illetve a szimbolikus erőfölénnyel bíró 
csoportok által megkövetelt kulturális gyakorlat és szemantika integratív jellege jel
lemzi, addig az ún. folklorisztikus szintet ezzel szemben a szubkultúrák térbelileg 
elkülönülő, szegregatív önálló életvilága jellemez, amely sajátos kulturális tevé
kenységeket és stratégiákat követ. A városi életnek ez a szintje egy sor olyan kultu
rális praxist tartalmaz, amely a városi társadalom, vagy a városi társadalmat alkotó 
további csoportok részéről nem elfogadható.16 Ugyanakkor a fent vázolt két szintjét 
képviselő csoportok között állandó az instabilitás, a feszültség és szimbolikus harc. 
Ennek a harcnak a tétje az, hogy ki birtokolja a városi teret meghatározó szimbo
likus tőkét, kinek a kulturális (esetünkben kifejezetten térhasználati) gyakorlata 
válik domináns, integratív, azaz intézményesült gyakorlattá.1
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A  v á r o s i  t é r  f i z i k a i  k e r e t e i

A város és vidék kapcsolata a szakirodalomban és az emberi tapasztala
tokban

Kiskunhalason, s általában a nagyalföldi, nagy külterülettel rendelkező tanyás 
mezővárosok esetében a térhasználat kutatása nem szorítkozhat egyedül a belterü
let térhasználatának a vizsgálatára. A korábbi város és tanya kapcsolatát elemző 
kutatásokra építve,18 és az ezekből leszűrhető fogalmakat, elméleteket, tipológiá
kat összevetve a narratív forrásokkal lehet értelmezni a térrel kapcsolatos emberi 
tapasztalatokat. A feldolgozásnak két módja lehetséges. Az egyik, amikor mintegy 
mikrotörténeti módszerrel egy-egy család, illetve egyén életútját lakóhely, életstra
tégiák (életkor, illetve családi szerepek) összefüggéseiben az elemzés kiegészíti, 
árnyalja az úgynevezett „makrotörténeti”, vagy inkább csak regionális eredmé
nyeket. A másik megközelítés egy adott időmetszetben, mintegy pillanatfelvételt 
készítve vizsgálja a városi és városkörnyéki térhez kapcsolódó mentalitást. így 
például egy kiskunhalasi tanyás gazda városkörnyéki tanyarendszerről kialakított 
mentális térképe segítségével lehet érzékeltetni a tanyasi társadalomnak a fejekben 
lévő képét. Ugyanis a tanyák és annak lakóinak felsorolása segít megérteni azt, 
hogy a tanyasi társadalom a fejekben milyen térbeli és presztízsbeli szempontok 
szerint tagolódik, és mi az alapja a halasiak térbeli orientációjának.

Mindenekelőtt azonban fogalmakat és hipotéziseket tekintek át. Mind a néprajz, 
mind a településszociológiái, illetve a településföldrajzi szakirodalom egyetért 
abban, hogy az alföldi tanyás mezővárosok a városiasodás egy olyan sajátos útját 
mutatják, ahol város nem a környező vidéktől elkülönülve létezik, hanem azzal 
szorosan egységet alkotva, mintegy a város és tanya együtt, egymást kiegészítve 
tölt be lakóhelyi, illetve termelői funkciókat.19 Ennél is nehezebb pontos, minden
ki számára elfogadható városdefiníciót találni. Munkahipotézisként és kiindulási 
pontként Erdei Ferencnek a várost, mint egy vidék központi funkcióját hangsúlyo
zó városmeghatározását használjuk.2" Szerinte ugyanis a város „nem emberekből 
áll, hanem emberi magatartásokból, illetve az azok eszközéül szolgáló technikai 
berendezésekből. ”21 E nézet szerint a város társadalmi funkciójának a feltárása az 
elsődleges cél. Ebből a megközelítésből következik az, hogy „a város olyan tele
pülés, amely önmagában is és a vidékével együtt is szervezett és autonóm vezetésű 
társadalmi egységet alkot és egyfelől nagyobb számú népességnek a lakóhelye, 
másfelől a vidékére kiható központi funkcióknak a telephelye, s e szerepeknek meg
felelő berendezésekkel rendelkezik.”22 Erre a városdefinícióra alapozva vizsgálom 
a következő fejezetekben azt a kérdést, hogy Kiskunhalason a városi tér milyen 
funkcióknak tesz eleget.2’ Az Alföldön, és konkrétan Kiskunhalas esetében is azon
ban olyan városokról beszélhetünk, ahol alapvetően a mezőgazdasági tevékeny
ség a meghatározó. Erdei ezeket nevezi őstermelő városoknak. De nevezik ezt a
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várostípust kicsit félreérthetvén mezővárosnak, vagy jóval ritkábban parasztváros
nak.24 Az alföldi városfogalom nehézsége mellett a másik meghatározó probléma, 
és tulajdonképpen az agrárvárossal szorosan összefüggő kérdés az alföldi tanya- 
rendszer kialakulásának a módja,2' feltételei,26 illetve a létrejött tanyák tipológiája. 
Számunkra a legfontosabb kérdés a tanyakialakulás menete és a tanyatipológia, 
mivel egy önéletírás segítségével módunk van arra, hogy ezeket az elvonatkoztatott 
és absztrakt tanyameghatározásokat és típusokat szembesítsük egy narratív forrás 
által felmutatott konkrét, egyedi élethelyzet variációkkal.

A társadalomföldrajzos Beluszky Pál a tanya lakó és gazdasági funkcióit követő 
modellje szerint az Alföldön (és így Kiskunhalason is) a tanyafejlődésnek 5 szaka
szát és tanyatípusát, valamint az ehhez kapcsolódó életformát lehet elkülöníteni. 
Csak vázlatszerűen felsoroljuk ezeket a típusokat.
1. szakasz: „tanyázó helyek”. Tartósabb építmény nélküli határbeli munkahely, 
ahol csak nagy munkák idején tartózkodtak, kizárólagos feladata volt a szántóföldi 
gazdálkodás elősegítése.
2. szakasz: fejlettebb tanyatípus volt, már ridegmarhákat tartottak, illetve teleltettek. 
Az állatok számára már építettek karámokat. Továbbá itt tárolták az állatok számára 
összegyűjtött szénát és szalmát. Sőt ezek a szántóföldi tanyák bizonyos feladatait is 
ellátták. Azaz itt laktak a nyári munkák idején a család munkaképes tagjai, a téli idő
szakban pedig vagy a család egyik férfitagja lakott kint, vagy egy béres élt a tanyán.
3. fejlődési fokozat: a kezesjószág is kint élt a tanyán és így az állandóan lakottá is 
vált. Ez azt jelentette, hogy az embernek és állatnak közös fedelet nyújtó tüzelős 
ólt építettek fel.
4. fejlődési fokozat: az istállózó állattartás elterjedése miatt a lakóépületet és az 
istállót különválasztották és ezzel együtt megszilárdult az állandóan kint lakás szo
kása is. A családtagok megoszlottak a városi ház és a tanyai élet között. Általában 
a család fiatalabb, munkaképes korú tagjai éltek a tanyán, az idősebbek a városi 
házban laktak, illetve a gyereket a városi házból járatták az iskolába. Továbbra is 
lényegében a városi lakóház jelentette az „otthont”, ahol a családi ünnepeket tartot
ták, ahol vasárnaponként együtt volt a család szinte minden tagja. A tanyán dolgozó 
családtagok megöregedve többnyire a városi házba vonultak vissza. A néprajzos 
szakirodalom ezt nevezi tartozéktanyának27
5. fejlődési fokozat: leginkább a 19. század végétől figyelhető meg, hogy a tanyával 
rendelkezők feladják városi házukat és végérvényesen kiköltöznek a tanyára. A tanya 
szórványtelepüléssé válik. Ezt az állapotot nevezte Erdei Ferenc farmtanyának.27

Ezeket az elvonatkoztatott és „tiszta” tanyatípusokat és a hozzákapcsolódó élet
formákat csak az emberi élethelyzetek és szituációk egyediségében lehet megra
gadni. Ezt bizonyítja egy kiskunhalasi parasztgazda, Csonka Mihály önéletírása is, 
akinek a visszaemlékezésében a tanyasi gazdálkodás, életmód olyan összetevőiről 
kaphatunk képet, mint a mindennapi térhasználat a város és a tanya vonatkozá
sában, illetve az egyéni életutak és a tanyahasználat összefüggései. Szerzőnk az
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1950-es évekből tekint vissza gyermekkorára (az 1880-as évekről vannak emlékei), 
illetve fiatal felnőttkorára, az 1900-as évek elejére.

Az 1875. október 19-én született Csonka Mihály visszaemlékezése legnagyobb 
részében az 1880-as évek Kiskunhalasának tanyasi életformájáról kapunk szemléletes 
képet egyfajta gyermeki nézőpontból. A családi tanya a visszaemlékezés szerint nem 
volt messze Halastól. Ahogy szerzőnk egy helyen megemlíti: „két és fé l kilométer 
egy kis séta, de ez csak nyári időben volt, télen már ritkán vitt ki kocsival az apám. ”29 
Vagyis a család városi házából viszik ki ritkán a fiút a tanyára. Más helyen ezzel a 
tanyával kapcsolatban azt írja, hogy „ a város is messzebb volt mint ma ...az úgy lehet, 
hogy közelebb jött hozzánk.”20 A visszaemlékezés másik pontján külön térképvázlatot 
is közöl a tanyájukhoz közeli birtokos Bessenyei István földjeiről azzal a megjegyzés
sel, hogy ezen birtok mellett ment napi rendszerességgel a tanyából a városi iskolába. 
A térképen feltünteti a városból kifele haladva a Vadkert felé vezető országút jobb 
oldalán egy szélmalmot, majd az úttól egy kicsit távolodva egy szárazmalmot jelöl 
a térképvázlaton. Az út bal oldalán Bessenyei István egykori földje található, amely 
helyén a térkép készítésekor már városi utcák voltak. A vázlat bal alsó részében 
látható például az Új utca -  a régi városrész széle -  és ezzel párhuzamosan az azóta 
felépített újabb utcák. Az egykori terület bal alsó sarkában pedig az egykori majorság 
állt. Az országutat nem pontosan merőlegesen keresztezi a vasút, amelynek az út 
mellett található 86-os őrházát szerzőnk is megemlíti: „Ott ahol keresztezi a vasút és 
az országút egymást, ott van a 86-os őrház, a legelső őr, mikór az 1882-ben a vasút 
erre a jött, Csapi Sándor volt, nagyon jó  ismeretségben voltunk velük, volt ennek egy 
olyan idős lánya mint én, Rózái volt a neve ... ezzel a lánnyal aztán én mindig együtt 
mentem az iskolába. Télen bizony nem volt kelemes iskolába járni. ”31

A városból kivezető út jobb oldalán feltüntet egy földrajzi nevet, Járószéket, 
amely szintén Bessenyei Istváné volt. Továbbá található az országúton egy híd, 
amely után a szerzőnk csak egy feliratot jelölt: Mi tanyánk felé.

Mint a térképvázlatból és a leírásból is kiderül, a Csonka család alig 2,5 kilo
méterre lakott Kiskunhalastól. Mivel fenntartottak egy városi házat is, a határban 
lévő családi gazdaság leginkább a tartozéktanya típusának felel meg. Azonban ez 
a megállapítás csak azzal a megszorítással érvényes, hogy éppen a város közelsége 
miatt, a családtagoknak a tanya és a városi lakóház közötti, a gazdálkodás igényeihez 
igazodó helyváltoztatása gyakoribb lehetett a megszokottnál. Az önéletírásból egy 
háromgenerációs halasi parasztcsalád mindennapi élete, illetve több évtizedre visz- 
szaemlékezve, a családi és egyéni életstratégiák bontakoznak ki. Szerzőnk a szülei 
mellett említést tesz nagyapjáról, akinek 1884-es halála után Csonka Mihály szülei 
a családtagoktól megváltották, illetve megvették a rájuk eső birtokrészt, hogy ne 
aprózódjon fel a családi gazdaság. A visszaemlékezésből pontos képet kaphatunk a 
paraszti gazdálkodás menetéről, kiemelve azt, hogy Kiskunhalas környékén a szerző 
gyermekkorában tértek át a túlnyomórészt állattenyésztésről a szántóföldi gazdálko
dásra. Ennek okát pedig Csonka Mihály a vasút megjelenésében látja: „Szántóföld
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kevés volt még abban az időben, a többi járás és kaszálló, kevés erdő, vízállás, nádas 
stb. Abban az időben nem nagy sújt fektettek gabona termelésre, eladásra nemigen 
jutott ...A  vasút 1882-ben készült Pest- Zimonynak, azután kezdett fellendülni job 
ban a gabona termesztés, szóval minden másként ment, jobban volt forgalom. ”32 

A nemek illetve az életkorok szerinti munkamegosztás is megjelenik az önéletírás
ban, így például megtudjuk azt, hogy: „Anyám nevelte a libákat, pujkát, kacsát, más 
baromfit, disznókat javítottak eladásra is, én liba pásztorkodtam a szünidő alatt. ”33 

Természetesen a visszaemlékezésben a szántóföldi munkák és az állattartás 
bemutatása is fontos szerepet kap: „Nem volt akkor anyi dolga a népnek mint ma, 
nem kevertek (tarlóhántás), ugaroltak. Egy évig pihent a föld, trágyázni nemigen 
szoktak ... Kint tanyán ment tovább a gazdálkodás, mint a karika csapás, tavasz
kor fogtunk őrzető marhákat tizenöt darabot is, nekünk is volt anyi, néha több is, 
gulyást tartottunk, nyáron szolgálót is, (télen nemigen), kanászt is.”33

Mivel az önéletírás nagy része a gyermekkor világába vezet minket, ezért a gyer
meki érdeklődésre különösen számot tartó elfoglaltságok, emberi tevékenységek, 
illetve gyermekjátékok nagy hangsúllyal kerülnek felsorolásra. így találkozhatunk 
az orvvadászat leírásával, vagy pedig a tanya melletti vízálláson való halászattal: 
„A tanya mellett van egy jókora vízállás, sajnos ma száraz, a 80-as évektől, kezd
ve sok víz volt, sok hal, vadkacsa, szárcsa ... Fogtuk a halat, még két három kilós 
pontyok is voltak, ettünk sülve főve, mikor hogy. Volt még kárász, keszeg, ez nem jó  
hal. Még halászok is voltak, feliből halásztak, jött helybe a hal kupec, mi varsával 
és tapogatóval, szigonnyal fogtuk, ez a konyha bőséges volt.

Sőt a város is, és a vásár is felbukkan, mint a kamaszgyerekek szórakozásának 
helyszíne: „Persze mi már mint jó  nagy kamaszgyerekek, vasárnap délután már 
úgy elkószáltunk néha a városba, különösen ha komédia vagy cirkusz volt ilyenkor 
aztán lehetett vásárolni valamit..."3"

Csonka Mihály visszaemlékezésében az előbb részletezett mindennapi élettevé
kenységeken túl többször is tárgyalja a család lakóhelyi mobilitását és ezzel össze
függésben az anyagi helyzetét. Mindez lehetővé teszi, hogy az önéletírást egyszerre 
vizsgáljuk meg a földrajzi és társadalmi mobilitás szempontjából, vagyis azt, hogy 
a Csonka családban milyen életút stratégiák figyelhetőek meg, és ezek milyen ösz- 
szefüggésben vannak a mindennapi térhasználattal?

Ennek alapján kétféle térhasználati módot tudunk elkülöníteni az önéletrajzban. 
Az egyik a mindennapi, vagy inkább heti ritmushoz köthető térhasználat. Ide tarto
zik az anya rendszeres vasárnapi városi piacra történő látogatása, amelyről, illetve 
a piaci alkudozásról is, hosszasan ír a szerzőnk: „Az én anyám igen értette az alkut, 
pedig se írni, se olvasni nem tudott...”31 A másik ilyen gyakori, de inkább napi rend
szerességgel történő térhasználata a szerzőnknek az iskolábajárás volt: „Én aztán a 
nagyapám halála után a tanyáról jártam iskolába, be a városba. ”3S

A tartozéktanyához kapcsolódó életformával szemben (ahol a munkaképes csa
ládtagok a tanyán; a nem munkaképes családtagok, öregek, iskolaköteles gyerekek
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a városi házban élnek) a Csonka családban a nagyapa halála után a városi házat, 
mint állandóan lakott otthont, valószínűleg ideiglenesen feladták, mivel a város 
közelsége miatt a gyereket a tanyáról is járathattak iskolába. így a Csonka család 
tanyája egyszerre volt lakó és gazdasági telephely, vagyis a család a nagyapa halá
la után farmtanyai életformára térhetett át. De a nagyapa halála a család anyagi 
viszonyait is megváltoztatta. Csonka Mihály szülei ugyanis megváltották a testvé
rektől a családi birtokot, annak érdekében, hogy a gazdaság egy kézben maradjon: 
„Ezernyolcszáznyolcvannégyben meghalt ősszel a nagyapám, ekkor nagy változás 
történt: Osztozkodás a testvérek között, akkor apám és anyám, hogy ne menjen 
széjjel a birtok, megváltották, illetve megvették töllük, mert mind eladta, kire menyi 
esett; úgy hogy valami hétezer forintot tett ki a vételár. Nagy pénz volt az akkor. ” 
A vételárat kölcsönből fedezték, amelynek kamatai hosszú éveken át megterhelte 
a családi költségvetést: „ a szüleim maguk gazdálkodtak a testvérektől megváltott 
birtokon, sok ügyel bajjal, saragjában az adósággal... ”39

A lakóhelyi mobilitás és vele a térhasználati stratégiák változására talán leg
jobb, és az önéletírásban is a legrészletesebben kifejtett példa a szerző bátyjának 
házassága, illetve az önálló gazdaság kialakítása mutatja meg. Ennek az önállóso
dásnak az első lépése az volt, amikor a szülők telket vettek a városban a fiúknak, 
és erre egy házat is felépítettek azzal a céllal, hogy majd itt tartsák az esküvőt: 
„mikor vettek a városban egy üres telket a szüleim, no most házat kell építeni rá, 
hogy értékesseb legyen, mégis alkudtunk egy építő mesterrel a házra: ezerkétszáz 
forint, huszonnégy méter hosszú, hat méter széles, nádtetős vertfalból, tejessen 
készen ősszel átadva... azért keleti a szép ház, mert a bátyám nősülő félben volt, 
had lássák a lányos szülők, ejnye de jó  parti ez a Csonka István.”40 Mivel az ifjú 
házasok beköltöztek ebbe az új házba, Csonka István házassága tehát újra szoro
sabbra fűzte a család városi kapcsolatait. Egyébként Csonkáék több ingatlannal 
is rendelkezhettek Kiskunhalason, így egy különálló telekkel is, ahol gyümölcsöt 
termesztettek: „telektulajdonosok vagyunk a városban, egy hold házhelyeknek 
való gyümölcs fákkal, tehát ott is termett sok kajszin barack melyből szinte pén
zeltünk. ”41

Csonka István a házasságkötése után tehát önálló gazdaság kiépítésébe fogott, 
amelynek anyagi alapját az úgynevezett szülői juss képezte. Mivel a család bent élt 
a városban és a tanyán csak egy bérest tartottak az állatok ellátására, ezért Csonka 
István első gazdasága a Beluszky-féle tanyatipológiai rendszerbe leginkább a 2. és 
3. fejlődési fokozatba sorolható.42

A szerző bátyjának második, Pirtón kialakított gazdasága, amely mintegy 70 
holdas birtok volt, már a szántóföldi tanyák jellegzetességeit mutatja, azaz a tanya
tulajdonosok gabonatermesztéssel és dohánykertészettel foglalkoztak. A család 
még mindig a városban élt. A tanyai gazdálkodás munkaerőigényét ispánnal, illetve 
béressel oldották meg. Mivel ez a tanya állandóan lakottá vált, és kezesjószágot is 
tartottak, ez alapján leginkább a Beluszky-féle tipológia 3. típusába lehet sorolni.41
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Ezen két sikertelen kísérlet után úgy tűnik, hogy Csonka István a gazdaságát akkor 
tudta leginkább stabilizálni, amikor Pirtón önálló 40 holdas farmtanyát hozott létre, 
vagyis kiköltözött a feleségével a tanyára, és így a pirtói gazdaság egyben lakóotthon
ként is funkcionált: „A bátyámék is ott hagyták a birtokot, amelyiket elől béreltek, a 
70 holdast, másikat béreltek, 40 holdast, ugyancsak Pirtón. Ez a Pirtó a Halasnak egy 
puszta része tőlünk északra esik, itt már aztán nem keleti ispán, kiment az ángyom is 
lakni, de közben eladták a szőlőt, amit az ángyom örökölt, most már csak a házuk volt 
még meg, és a bátyám földje, amit szintén ő örökölt az apja után. ”44

A bátyjával ellentétes stratégiát folytat az önéletírás szerzője, aki tanyája mellé Kis
kunhalason házat vesz, és így egy klasszikus városi lakóház-tartozéktanya rendszer 
jön létre, ahol a munkaképes középgeneráció a tanyán él, és az öregek, továbbá az isko
laköteles gyerekek a városban laknak: „Ebben az évben vettük egy házat a városban 
nyolcszáz forintért Kisfaludi utcában 75 szám alatt. Keleti, mert gyereknek iskolába 
keleti menni, a szüléink haza költöztek házuktól jártak néha ki-ki jöttek a tanyára ... 
apám gyakran kijárt, mert volt jócskán méhiink, ő nagyon értett a méhészethez”45 

1911-ben meghalt a szerző édesapja: „ekkor aztán én örököltem 73 holdas birtokot, 
melyen aztán gazdálkodtunk tovább, mint az előtt anyám bent lakott a városban, a gye
rekek jártak iskolába, anyámat mi láttuk el mindennel, amire csak szüksége volt. ”46 

A  fenti narratív forrás elemzése alapján összegzésképpen elmondható, hogy a 
tanyatípusok nem alkotnak az emberi tapasztalatokban valamilyen „fejlődési fokoza
tot”, vagy tisztán körvonalazható tartós és szilárd struktúrát, inkább egy állandóan 
változó, dinamikus, az emberi élethelyzeteket, stratégiákat leginkább megjeleníteni 
képes gazdálkodási formát. Azt viszont meg lehet erősíteni, hogy a tanya és a város 
kapcsolatát döntő módon a távolság (és az ebből következő gazdaságosság) határozza 
meg. Ez alapján kétféle, viszonylag stabil és állandó tanyatípus és életforma alakult ki. 
A várostól távolabbi területeken a farmtanya (Csonka István gazdasága) és a városhoz 
közeli területeken a tartozéktanya (Csonka Mihály gazdasága) vált ésszerű és gazda
ságos választássá.

A kiskunhalasi tanyavilágról a másik forrásunk egy halasi gazda, Modok Sándor 
visszaemlékezése,47 amely Nagy Czirok László néprajzi gyűjtésében maradt fenn.48 
A forrást teljes egészében közöljök, hogy elemezni lehessen:

Tagosítás (1861) előtti tanyavilág. (Elbeszélő: Modok Sándor gazda 1937. 
márc. 13., 83 éves.) Majsa-Keceli műúton alul: A Felső és A/sószénáskert meg volt. 
A „Mintakert” helyén, s ettől kifelé, a mai majsai műúton alul borjúcsorda járt. A 
„Százláncos”-ban is a Gyárfás erdőig (4 km, a szegedi úton balról. NCzL=Nagy 
Czirok László) Majd csak minden háznál volt egy fejőstehén. Ezen a részen, sem az 
egész Zsanában tanya nem volt, csak a „várostanya”. Ez csőszház volt. (Most a Rácz 
családé.) A mai „Süríítajói” tanyasor meg volt már 1860-ban. A két majsai út közt a 
Bibó major, Mészöly tanyák, s néhány kisebb tanya volt. Ez a rész szántóföldekből állt. 
Tagosításkor megváltozott a tulajdonjog. Tajóban közjárás nem volt. Bodoglár. Ennek
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a félegyházi-szanki úton felüli részén a homokon baromjárás volt, de csak az ottani 
egyes gazdáké járhatta. A járások inkább „Sósút40”-on, sőt (az ettől nyugatra lévő 
NCzL) tanyasoron is nyugatra voltak a Kötönyi határ felől. E tájon volt az úton felöl 
Kása Istváné, Szecsődy György, Bíró Áron, Matkó Józsefé (ez prónayfalvai hatá
ron.) Beljebb (keletre) a fe lső  csücsökben a Nyagy Ajtaji tanya. A Sósúton keletről 
Vörös Sándor, Gyenizse tanya, Rokolya Károly, Péter Károly, Modok ifj. János, 
Czirok tanya a „Vörös kereszt” mellett. Felsőszálláson Szecsődy tanya meg volt, 
(Sipos főjegyző féle, később Fridrich. Sipos főjegyző -  1848 -  ipa volt Hirhager 
mérnöknek.) Beljebb, hazafelé Túróczy tanya. Több régi tanya errefelé nem, volt az 
alsószállási Zseni István tanyájáig (most Nagypál Sándoré), a Zseny tanyán felül 
nem volt. Az ezen aluli tanyasor meg volt, ahogy most is áll. Több parányi tanya, 
Zseny Sándoré, Vájná Mihályé, Paprika tanyák. (Egyik a feles számadó Bénié.) 
Utána Papp Richárd (Babó Mihályé lett). Nagy Ferenc tanya a balotai út sarkon 
(most Bárány Gáboré). Tajóban Fűzik tanya, Borbényi tanya (3), Nagy Faragó 
Gergő-féle. (A többit nem tudja. Jobbadán katolikus családok NCzL) Ettől nyu
gatra még gunyhó sem volt a Kőkúti csárdáig.50 (Szegedi útszél, 19 km a várostól 
délkeletre. NCzL) A szegedi úton keletről Eresztőben a Zseny Móric tanya volt, le 
a határig. Szentpétery tanya (most Monda Lajosé; 12 Z2 km a várostól a szegedi 
útszé/ben. NCzL) E mellett 3-4 Kun tanya, Sárosi tanya, két Csikós tanya. Beljebb 
a Kurka tanya, (most Brecska Mihályé) Ettől felfelé nem volt tanya. Lefelé egy sor 
tanya volt. Legalul a Török Eleké, Mákos tanya, Gyönge tanya, Zseny József tanya. 
Balota. Felülről a Liiki Nagy András tanyájáig járás volt, keresztül a Kurka tanyáig. 
Ettől keletre és lefelé tanyasor volt: Darányi Sándoré, Varga Nagy Istváné, Gyenizse 
Jánosé s még 5-6 tanya. A kisbalotai sor is meg volt. (Mint előbb láttuk, csak a 
vázlata. NCzL) Lejebb az ekklézsia (ref.) tanya (a mérgesi oldalon és lent NCzL) is. 
Kamhel tanya. (Ez most Bánóczkié.) Felsőszálláson a Péter Dénes, azelőtt Péter 
Zsigmond (volt kunkapitány NCzL) tanya, később Silling tanya. Rákosi Bacsó tanya 
(később Figura tanya). Göbölyjárás: Búza tanya (a komiszárré, most Farkas Eleké), 
Budai tanya, Farkas Imre, Babó László (több), Orbán tanyák, Pap Mihály (dadura), 
Gyenizse V. István, Babó Sándor, Nagy Kálózi tanyák, Vas tanyák a szabadkai út 
mellett, Zsámbóki tanya, Szüry István tanya. Inoka. Csak csőszház volt. Dakotái 
Bogárzóig a tanyasor meg volt. Debeákban nem volt tanya, csak járás. ”

Az előbbi, a 83 éves Modok Sándortól származó 1937-es visszaemlékezést leg
inkább mentális térképként lehet értelmezni, azaz arra adhat választ, hogy a térbeli 
szempontok szerint miképpen látja magát a halasi társadalom.

Az 1861-es tagosítás előtti tanyavilágról szóló tudósítás értékét éppen az eltelt 
több évtized miatt nem a topográfiai pontosság adja (ráadásul a szerző több ponton 
az 1937-es állapotokat is említi), hanem arra ad választ, hogy hogyan strukturálódik 
a városkörnyéki tér az emberi fejekben. Hogy min is alapszik a tanyásgazda szá
mára a térbeli eligazodás biztonsága, és mit jelent az, hogy: „A téri orientáció és a
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topológiai karakterek minden helybelinek alapvető ismeretanyagához tartoztak. ”51 
Egy halasi számára a városi és határbeli eligazodás, a „kint és a bent dinamikája”32 
egyszerre része a mindennapi tudásnak.

A határbeli tájékozódásnak azonban jellegzetes -  mint a forrásunk is mutatja -  
szerkezete van. Modok Sándor számára a határbeli orientációnak elsődleges struk
túráját természetesen a nagy tradícióval bíró szállások rendszere (Bodoglár, Balota, 
Felsőszállás, Göbölyjárás, Tajó, Inoka, Debeák) alkotja. Ehhez képest másodlagos 
eligazodási pontot jelent az úthálózat (félegyházi-szanki út, majsai-keceli műút, Sós 
út, szegedi út stb.), a régi és új utak, továbbá az országos- és mellékútvonalak sora. 
A térbeli orientációnak harmadik elemét a természeti környezet (Gyárfás erdő) jel
legzetességei és az emberi alkotások (kút, csárda, csőszház stb.) képezik.

Az előbb felsorolt tájékozódási pontokhoz rögzítve jelennek meg a tanyák a 
mentális térképen. Feltűnő, hogy a szerzőnk a Kiskunhalastól keletre lévő tanyatu
lajdonosokat ismeri a leginkább. Ennek az lehet az oka, hogy szerzőnk valószínűleg 
Bodogláron és/vagy Zsanán rendelkezhetett birtokkal.3’

A belvárosi tér és használói Kiskunhalason
A társadalmi térhasználatot a városokban leginkább három összetevőn keresztül 

lehet tanulmányozni. Egyrészről az épített környezet átalakulásán, ami nem egye
dül csak az új épületek létrejöttét jelenti, hanem egyben a városi térrel kapcsolatban 
a városlakókban megfogalmazódó új igények (higiénia, reprezentáció, szociabilitás, 
közlekedés, közbiztonság) tárgyiasulását, illetve ezzel szoros összefüggésben a 
városszabályozás, városrendezés megnövekedett szerepét. Továbbá azt, hogy a 
létrejövő köz- és magánépületek mit szimbolizálnak a városlakó polgárok számára. 
A társadalmi térhasználat másodsorban azt is jelenti, hogy a városokban milyen 
térhasználati formák (piac, vásár, korzó, kávéház, kaszinó) és ahhoz milyen tevé
kenységek, társadalmi csoportok kapcsolódhatnak, illetve milyen tevékenységek, 
társadalmi rétegek vannak abból kizárva. Harmadrészről, az előbbiekkel szoros 
összefüggésben, a társadalmi térhasználat fontos összetevője a nyilvános térben 
érvényesülő normatív rend, amely testet ölthet szokásokban/szokásjogban, városi 
szabályrendeletekben és illemkódexekben, illemtankönyvekben.

A 19. században az európai nagyvárosokban az épített környezet átalakítása 
általános tendencia volt. A század második felében a kontinensen sorra bontották le 
az egészségtelennek, zsúfoltnak és piszkosnak tartott belvárosi negyedeket azzal a 
céllal, hogy többnyire világos és egészséges, továbbá a közlekedési és reprezentá
ciós céloknak eleget tevő sugaras-körutas rendszerű modern belvárost építsenek ki. 
Természetesen a kisvárosokban, és így Kiskunhalason sem ennyire nagymérvű az 
épített környezet átalakítása, mégis végbemegy a városi tér „modernizációja”, azaz 
megindul a városszabályozás, a városrendezés és a belváros új, karakteres modern 
városi funkcióknak megfelelő köz- és magánépületekkel való gazdagodása.
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Nyilvánvalóan nem lehet cél a város építészettörténetének jelen tanulmány kere
tei között történő feldolgozása, már csak azért sem, mert ezt már mások megtették.54 
Inkább csak arra teszek kísérletet, hogy a fentebb említett munka, továbbá a városi 
szabályrendeletek és újságcikkek segítségével értelmezzem a városi terek funkció- 
változásának problémáját. Az építészeti kultúra átalakulását két dimenzión keresztül 
lehet megragadni. Egyrészről az építészeti normán, másrészről a belőle következő, 
de azért tőle eltéréseket is mutató építészeti gyakorlaton. Először az előbbiekre térek 
ki, amelyek többnyire építési szabályrendeletekben, előírásokban, városrendezési 
tervekben kodifikálódtak. A 19. századi Kiskunhalason először 1802-ben szabá
lyozták a házak építését. Amikor ugyanis egészségügyi megfontolásokból előírták a 
szobák minimális alapterületét, a belmagasságát, valamint az ablakméretet.55

A század második felében az egészségügyi és természetesen tűzrendészeti 
szempontok mellett egyre nagyobb szerepet kaptak az esztétikai és a közlekedési 
megfontolások is. Például 1857-ben a városi közgyűlés Szépítő Bizottmány felállí
tását javasolta. Továbbá Hodossy Péter nevéhez fűződik az első komplexnek nevez
hető, a városrendezést és az építési szabályzatot egybefoglaló javaslat.56

Az 1872-től rendezett tanácsú várossá nyilvánított Kiskunhalas 1886-ban 
hozta létre első építésügyi szabályrendeletét,57 amely nagyobb épületek építése 
esetén már megkövetelte tervrajzok készítését, továbbá több építészeti megfon
tolást is tartalmazott: l.§ A város belterületén bármiféle épület csakis a hatósági 
engedély kinyerése után építhető. Ugyanezen rendelkezés áll nagyobb mérvű jav í
tásokra és kerítésekre nézve is. 3.§ Az építkezési vonal a czélszerüségnak megfe
lelően akként állapíttandó meg, hogy ugyanazon utczabeli lakóépületek lehetőség 
szerint egyenlő irányban feküdjenek. Az építkezési vonal rendszerint az utczai, 
a belső oldalon fedi az éj szaki és keleti oldalak. Épület a szomszéd fővonalában 
nem építhető. 8. § ... Lakás csakis orvosi-rendőri vizsgálat után vehető haszná
latba. S akkor, ha ellene kifogás nem tétetett. 9.§ Az ezen szakaszban megállapí
tott utczákba, illetőleg a határvonalon belül új épület nádtetővel nem készíthető, 
hanem zsindely vagy egyéb tűzmentes anyaggal fedendő be.™

Az 1914-ben kinyomtatott és korszakunkban lényegében végig érvényben lévő 
építési szabályrendelet már aprólékosan részletezte az építkezések engedélyezteté
sét. Ez az a rendelet, amely a korábbi kettő helyett már három építési övezetet jelölt 
ki, így teremtve meg ezáltal a belváros egy közbelső gyűrű és egy külső elmaradott, 
szegényes építési övezet hármasságát.59 Halas építészettörténetének monográfusai 
szerint: „a város központi magja, sok más településhez hasonlóan két párhuza
mosan fejlődő pólus köré szerveződött. A szakrális pólust a református templom, 
az elkerített parókia, és a körülöttük épült, egyházi iskolák alkották. Tőlük délre 
helyezkedtek el a városközpont közigazgatási és kereskedelmi épületei, terei.”60

Az előbbi megállapításokat kiegészítve tehát úgy lehet meghatározni Kiskunha
las központját, hogy az három központi funkció, illetve ebből kiindulva háromféle 
városi tér találkozásából állt. Egyrészről létezett ugyanis a városban a szakrális
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funkció és tér, másrészről a közigazgatási funkciókat betöltő tér, harmadrészt a 
civil társadalom által megkívánt terek is jelen voltak. A több évszázad folyamán 
a három funkció és városi tértípus között hangsúlybeli átrendeződés ment végbe, 
így mindenekelőtt a 17-18. század folyamán (sőt még a 19. század első felében is) 
legerőteljesebben a szakrális funkció és tér bővülése figyelhető meg. Elég csak arra 
utalni, hogy a város egyik „pólusát” alkotó, 1667-ben épült református templom a 
fenti évszázadokban többszöri bővítésen, illetve átépítésen (1696, 1702, 1772, 1814- 
1823) esett át, amíg elnyerte klasszicista formáját.61

A szakrális terek időrendben második központját a katolikus templom alkot
ja, amelyet a város centrumától távol építették fel. A 18. század második felében 
(1770) felszentelt templom helyzete, illetve nagysága jól jelzi a katolikus felekezet 
státuszát a városon belül. A templom mérete inkább a katolikus egyház törekvéseit 
mutatja mintsem a tényleges 18. század végi igényeket. A templom 20. századi 
bővítése 1937 és 1940 között azzal a céllal történt, hogy 3000 fő befogadására 
legyen alkalmas. Ez egyrészről jelzi az évszázadok folyamán a katolikus felekezet 
számarányában bekövetkezett változásokat, és így a szakrális tér növelésének az 
igényét, másrészt egyben összhangban is van a két háború közötti városvezető és 
az országos elit „vallásos neobarokk” társadalmi törekvéseivel.

A harmadik fontos szakrális épület Kiskunhalason a városközpontban található 
klasszicista-romantikus stílusú a zsinagóga, amelynek központi helyzete és stílusa 
jól reprezentálja a városi zsidóságnak polgáriasuk eszményeit, illetve igényeit. 
Ugyanakkor, mivel elég későn jött létre (1857-1861), egyben megmutatja azt is, 
mennyire későn emancipálódott ez a felekezeti csoport, és így későn is alkothatta 
meg a maga szakrális tereit.

A második, a közigazgatási fünkciók által létrejött városi épületek, terek szintén 
a városmag egyik pólusát alkotják. Ezt a csoportot azonban ajánlatos kibővíteni az 
oktatási funkcióknak helyet adó iskolákkal, mivel csak ezen szerepek segítségével 
lehet lemérni az állami és közigazgatási funkcióknak helyet adó épületek bővülését, 
amely nagyrészt a 19. századra esik. A teljességre való törekvés nélkül kiemelnék 
néhány épületet, mintegy jelezve a város ilyen jellegű funkciójának, épület- és 
tértípusának növekedését. A közigazgatás szerepének a növekedését leginkább a 3, 
időrendben egyre nagyobb és reprezentatívabb városháza felépülése jelzi. Míg az 
úgynevezett Kisvárosháza és az 1833-34-ben Fischer Ignác tervei alapján klasszi
cista stílusban átépített klasszicista városháza a 20. század elejére nem volt képes 
a város igényeit kielégíteni, addig az 1905-1906-ban épült szecessziós városháza a 
ma napig eleget tesz a város közigazgatási feladatainak. Sőt az épület egyben szál
lodának, vendéglőnek, színháznak, üzleteknek is helyet ad, vagyis ezen gazdasági 
funkciók révén nyert teret a civil társadalom a város központi zónájában. Az állam 
szerepének a növekedését mutatja az oktatási épületek gyarapodása is, amelyet 
leginkább a Györgyi Dénes tervei alapján 1913-ban felépült Központi Iskola jelez. 
Az épületről találóan lehet megállapítani, hogy: „A modern, a szakapparátusára
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büszke mecénás-állam egy fiatal, de tájékozott építésszel korszerű alaprajzú és 
jelentőségteljes küllemű épületet kívánt építeni. ”62

A város harmadik épület- és tértípusát a modern gazdaság funkcióinak megfe
lelő, az úgynevezett civil társadalom terei alkotják. Ide tartoznak a kereskedelem, 
a vendéglátás, hitelélet, pénzügyek és bankok épületei (a Takarékpénztár épülete, 
a Gazdasági Bank székháza, az új szecesziós városháza és szálloda), illetve az ezt 
kiegészítő magánkezdeményezésből létrejött művelődési, illetve a szociabilitás 
funkcióit ellátó épülettípusok (Kaszinó).

Ezen épülettípusok elterjedésén lehet talán leginkább lemérni egy város moderni
zációját. Kiskunhalas esetében ezek a városi épületek leginkább a 19. század második 
felében jelentek meg, s határozták meg egyre inkább Halas belvárosának jellegét.

A városképet döntő módon meghatározza az 1905-1906 között Hikisch Rezső 
és Kotál Henrik tervei alapján felépülő szecessziós városháza épületkomplexuma. 
Az új városháza három szempontból nagy jelentőségű a város építészettörténe
tében. Egyrészről azért, mert a szecessziós stílus révén a város legkarakteresebb 
épülete lett, másrészről pedig átalakította a város központi zónájának térrendszerét: 
„Egy igazi, központi tér nélküli városban építészetileg összefogta és koncentrálta 
azokat a funkciókat, amelyek egy kisvárosi fő tér épületeire jellemzők. Kijelölte az 
új főteret (Bethlen Gábor tér), illetve új térrendszert nyitott a református templom 
előtti régi piactértől a gimnáziumig (piactér, Hősök tere, Bethlen Gábor tér), tudo
másul véve, hogy a városi élet súlypontja kelet felé, a vasút irányába helyeződött 
át.”a Harmadrészről pedig az épület többfunkciós volta miatt a város központi 
zónájában a modern gazdaság egyik infrastruktúrája jött létre. Ezt a tényt nagyon 
hamar felismerték a helyi újságírók: „E terv szerint a szálloda és színházépület a 
korábbi tervektől eltérőleg nem a jelenlegi nagy vendéglő helyére, hanem a járás
bírósági épület telkén, az ún. „Régi Casinó” épületével egybeépítve épül fel, a 
nagyvendéglő telke pedig az épületek lerombolásával piactérré alakíttatik. Az így 
létesítendő új piacra főhomlokzattal, a városháza telkének egész északi vonalra 
építtetik fe l az új városháza, mely a jelenlegi emeletes épülettel szoros összekötte
tésben építve, magába foglalná a királyi járásbíróság, a magyar királyi adóhivatal, 
és a közigazgatási hivatalok részére szükséges összes helyiségeket, s ezen felül az 
összes földszinti, utcai helyiségei ...és pinceraktárakkal kapcsolatos modern üzleti 
helyiségek lesznek értékesíthetők. Ez utóbbi körülmény lehetővé teszi az összes 
építkezés keresztülvitelét olyképpen, hogy a létesítendő új épületek helyiséginek 
bérletéből várható haszonbéri összegek, a város közösségének ilyen minden újabb 
megterheltetése nélkül törlesztendők.,.”M

A helyi újság egy néhány héttel későbbi száma részletesen is megindokolja, miért 
szükséges új városházát építeni: „ezen új épületekre égető szükség van, mert a jelen
legi hivatalos helyiségek nem felelnek meg a rendeltetésüknek, sem a rohamosan 
emelkedő ügyforgalomnak, és nem elégíthetik ki még a legkisebb igényeket sem. Nem 
képezheti kérdés tárgyát az sem, hogy elkerülhetetlenül szükséges-e az új városi szál-
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Ioda építése... A jelenlegi nagyvendéglő rozoga volta, kicsinysége és rossz beosztása 
kötelességévé teszi a városnak, hogy minden tekintetben modern és kényelmes szálloda 
építéséről gondoskodjék ... úgyszólván találkozó helye leendaz idegeneknek, fellendít
vén ezáltal a jelenleg csak szűk korlátok között mozgó helyi kereskedelmet is. ”65 

Természetesen a helyi lapok nyomon követték az építés menetét is. így az alap
kőletételről is olvashatóak tudósítások. Az alapkőbe elhelyezett okmány a maga 
patetikus módján, de azért mégis pontosan kifejezi, hogy az új épület milyen jelen
téssel bírt a helyi polgárok szemében: „Álljon szilárdan ez az épület, hirdesse a 
város lakosságának műveltségét, szorgalmát, haladását, gazdagságát és jólétét... 
Álljon időtlen időkig, ameddig magyar él e földön. Kiskunhalas 1905. évi október 
hó 1. napján. ”66 Mint a fenti idézetből is látható, a város polgárai számára elsősor
ban a műveltség, a szorgalom, a jólét, a gazdagság és a haladás azok az értékek, 
amelyeket ezen épülethez kötöttek, illetve amelyekkel meghatározták önmagukat, 
vagyis ezen értékek az identifikációjuk része. Másképpen fogalmazva az épület a 
halasi városi elit önmeghatározásának egyik eszközeként tekinthető.67 Ugyanakkor 
a városháza épülete nemcsak a városi elit, hanem a szélesebb társadalmi csoportok 
számára is -  ha nem is ilyen konkrét - ,  de mindenképpen valamilyen homályos 
„modernizációs” többletjelentést hordozott:

„Az utcákon villany ég 
Nagy város lesz Halas még.
Színház is most épül,
Bizony Isten megszépül,
Csak az a sok vén bakter 
Ne dudálna tülökkel. ”68

A fenti kupié a városháza (a villanyvilágítás mellett), mint az egyik legfontosabb 
modernizációs jelkép bevonulását mutatja a lokális szórakoztatás témái sorába.

A Gazdasági Bank és a Takarékpénztár épülete a város központjában a civil 
társadalom, a polgárság épületeként elsősorban a historizmus stílusjegyeit viselik 
magukon. Annak a historizmusnak a vonásait (vagy másnéven eklektikáét), amely 
a 19. század második felének uralkodó stílusirányzataként a politikai, gazdasági 
elit reprezentatív művészete volt. A maga stíluskavalkádjával a polgárságnak kíván 
„családfát állítani”, s így annak mintegy építészeti hagyományt teremteni.69 Nem 
véletlen, hogy Kiskunhalas esetében éppen a Takarékpénztár székháza, amelyet 
1892-ben Szeder István és Koczka szabadkai építőmester tervei szerint építettek,70 
és a Gazdasági Bank épülete hordozza a historizmus formajegyeit, sőt a Gazdasági 
Bank71 (Lajta Béla alkotása) esetében az épület földszintje a neoklasszicizmus jel
legzetességeit, míg az emelet a szecesszió formajegyeit mutatta.72

A város ezen épületei egyrészről maguk is tereket zárnak magukba, s jól jelzik 
ezen épületek, funkciók szerint csoportosítva, hogy milyen átrendeződés ment
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l.AHalasi Gazdasági Bank és a városháza közötti park. Balra a Vanyúr-féle ház, 1910 körül. TJM 11981

végbe a 18-20. század között. Egyrészről megfigyelhető a szakrális épületek, 
illetve terek expanziója a 18. században, illetve a 19. század első felében, majd 
a 19. század második felétől pedig gazdasági, kereskedelmi funkciókat hordozó 
épületek, illetve tértípusok szerepe nő meg. Mindezt végigköveti a közigazgatási
oktatási funkciók bővülése, amelyben különösen az oktatási szerepeket hordozó 
épületek száma és jelentősége nő meg a 19. század végétől.

Ennél azonban fontosabb, hogy a fenti funkciók szerint osztályozott épületek 
milyen nyílt tereket (piac- és vásárterek, korzó, parkok stb.) is öveznek, és ezek 
a terek milyen szerepet töltenek be. Azt lehet mondani, hogy a legősibb városi 
szerep a vásár vagy a piac: „azonban, amikor a piac elmúlt, akkor kezdetét veszi 
a „ fórum élet"a  „form átlan” és „céltalan” közélet, amelynek az az értelme, hogy 
az emberek találkoznak egymással és a közösen érdeklő dolgokat megbeszélhetik 
egymással.” Híreket hallanak, véleményeket nyilvánítanak, s hazamennek azzal 
a tudattal, hogy a világ nem folyik nélkülük. Megtörténhet, hogy a húsz kilomé
terre eső tanyáról, csak azért hajt haza a gazda mert ott akar lenni a fórumon, „s 
megtörtént, hogy amikor egy rendelet következtében beszüntették a vasárnapi 
piacokat, azért a téren a tömeg éppúgy összegyűlt, mintha piac lett volna.

Mint a fenti idézetekből kiderül, a piacnak és a vásárnak eredetileg több funkci
ója volt. Egyszerre az árucsere helyszíne, a társadalmi reprezentáció tere, továbbá 
heti rendszerességgel elsősorban a tanyás városi polgár számára a szociabilitás
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„terrénuma.” Mivel a városi társadalom, illetve a város vonzáskörzetébe tartozó 
társadalom minden tagját képes befogadni, ezért integratív jelleg jellemzi.

Eredetileg a városi piacok, vásárok szokásjogi keretek között működtek. A polgá
rosodás előrehaladtával azonban, többnyire a 19. század során, de legkésőbb a 20. szá
zad elején, városi rendeletekkel lettek rendszabályozva,74 amelyek nem egyszer -  akár 
Kiskunhalas esetében -  a régi szokásjog írásbeli kodifikációját jelentették. Л piacnak 
és a vásárnak minden esetben jól körülhatárolható, adott tér és időbeli struktúrája van, 
amelyet Kiskunhalason a szokásjog, illetve a városi szabályrendeletek határoztak meg. 
Egyrészről meg lehet különböztetni a napi- és hetipiacot, illetve országos vásárokat.

Kiskunhalason a piac és a vásár kérdése többször is vita tárgyát képezte mind a 
város közgyűlésében, mind pedig a helyi lapok hasábjain. Korszakunkban a piac és 
a vásárterek városbeli elhelyezkedése, nagysága, kiterjedése a helyi érdekek függ
vényében többször is változott, így például 1886-ban is, amikor a városi tanács „a 
régi temető felöl a városi bazár épületig vonuló utczát piacz térnek kiszélesíti.”1' 
A legnagyobb változást az úgynevezett vásártér áthelyezése jelentette, amelyet csak 
többszöri próbálkozás után sikerült véghezvinni. A város szélén, a vásútállomás és 
az Újváros között lévő, úgynevezett régi vásárteret 1908-ban áthelyezték a reformá
tus temetőtől északra a vasút és a város közötti területre azzal az indokkal, hogy a 
régi vásártér belterületként való felparcellázásával a város jelentős bevételre tehet 
szert.76 Azonban 1909-ben a városi képviselő-testület az országos vásároknak a régi 
helyükre való visszahelyezését rendelte el,77 mivel a régi vásártér értéke nem érte 
el az egymillió koronát. Majd néhány héttel később a Halas című újság szerint az 
országos vásárok helyszínét visszahelyezték az új vásártérre.6

A vásár- és piacterek kérdését a korszakunkban legutoljára 1937-ben 
szabályozták,79 amikor meghatározták pontosan a piac, illetve a vásár időpontját, 
továbbá helyét. E szerint Kiskunhalason: az „élelmiszer és gyümölcspiacok Horthy 
Miklós tér és a Bethlen téren; a hetivásárok a Horthy Miklós-, Bethlen-, Fazekas 
és Mátyás téren, valamint a Jósika utcában, Szász Károly utcának a Horthy Miklós 
tér és Fazekas tér közötti szakaszán és a Fő utcának a Városháza előtti, a Veresház 
utcáig terjedő szakaszán, az országos állatvásár a Máv pályaudvar, Majsai út, 
Szénás utca és a Kötönyi út által határolt új állat vásártéren. Az országos barom
fivásár a Szövetség-téren, az országos kirakodóvásár pedig a Kossuth Lajos utca 
folytatásaként, a Máv vasúti állomáshoz vezető Fasor déli oldalában lévő u.n. Régi 
Vásártéren, Mátyás téren, Jósika utcában, Bethlen téren, Horthy Miklós téren, a 
Fő utcának a Városháza előtti, a Városház utcáig terjedő szakaszán, Szász Károly 
utcának Horthy Miklós tér és a Fazekas-tér közötti szakaszán és a Fazekas-téren 
tartatik meg. ” Ugyanilyen pontosan szabályozták a piacok és a vásárok idejét is: 
„2. §. Elemiszer piacok naponként, országos és hetivásárok pedig a m. kir. Keres
kedelemügyi Miniszter által engedélyezett határnapokon és tartamban tartatnak. ” 
A rendelet az országos vásárok alkalmával a kirakodóvásárt a vásár első napján az 
április és szeptember közti időszakban reggel 8 órától, októbertől márciusig pedig
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2. A szecessziós városháza megépülése utáni piactér, 1930 körül. 
Szakái Aurél: Üdvözlet Kiskunhalasról. 2000. 50. kép. T.IM 13407

reggel 9 órától engedélyezi. A heti vásárokon, valamint az élelmiszer napi piacokon 
az árusítást május 1 -töl október első napjáig reggeli 4 órától, október 1. napjától 
május 1. napjáig reggel 7 órától engedi meg. A heti vásárok és piacok bezárási ideje 
minden időszakban déli 12 óra. A városi szabályrendeletek ezenfelül foglalkoztak 
egyrészről a vásárban, vagy a piacon árulók elhelyezkedési rendjével és így egyfajta 
belső struktúráját adták meg a vásároknak, illetve a piacoknak, továbbá foglalkoz
tak az árusítás módjaival, feltételeivel, amelyek leggyakrabban egészségügy, higié
niás, illetve köztisztasági szabályokat jelentettek. A szabályrendelet természetesen a 
vásár minden résztvevőjére kötelező volt.40 A vásárban árusítók csak meghatározott 
rend szerint állíthatták fel a sátraikat és pultjaikat. Ez a rend adta meg a vásár belső 
struktúráját, és a vásári árusok belső presztízsbeli hierarchiáját. A vásári rendtartás 
a vásári árusokat alapvetően az áruik neme szerint csoportosítja. Ez a csoportosí
tás képezi a vásár alapstruktúráját.81 Majd ezen a rendszeren belül létezik a vásári 
tér földrajzi/területi alapon működő másodlagos struktúrája. Ez mindenekelőtt 
azt jelenti, hogy a vásári helyek megállapításában előnyt élveznek a helyi árusok, 
majd csak utánuk következhetnek a Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyebeli városok 
és községek árusai.42 A vásár harmadlagos struktúráját az árusok presztízsbeli 
hierarciája alkotja, amelynek alapja az iparjogosítványok kiállításának a sorrendje. 
Ugyanakkor a rendelet megtiltja az áruhelyek adásvételét, de figyelemreméltó az a
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tény, hogy a rendelet alkotói bizonyos mértékig szociális szempontokat is érvényre 
juttattak a vásári árulóhelyeket illetően. így például engedélyezték, hogy az iparo
sok vagy kereskedők özvegyei a kiskorúak nevében ugyanazon árusítási helyeken 
folytathassák a kereskedést.83

A vásári rendtartásnak másik hangsúlyos, és az évek folyamán egyre fontosabb 
részét alkották az egészségügyi, illetve a higiéniás előírások. Mindez szoros össze
függésben állt a polgárságnak az egészségről kialakított nézeteivel, továbbá a hatósá
goknak a járványok megfékezését kitűző céljával. Az ún. testszociológiai kutatások 
szerint84 a 19. századtól kétféle elképzelés élt a betegségek, illetve járványok megféke- 
ződését illetően. Az egyik nézet szerint az egészséges és egészségtelen testek és visel
kedésmódok közötti különbség alapját elsősorban a konkrét fizikai, térbeli elkülönítés 
képezte, melyet cordon sanitaire-nek neveztek.8" Kiskunhalas esetében a vásárok és 
a piacok nagyszámú vendéggel, illetve az állatok nagy tömegével kényszerítették ki 
a hatóság egészségügyi beavatkozását, amely legtöbbször a járványok megfékezését 
célzó ellenőrzést, elkülönítést, piac- illetve vásárlezárást jelentett. Erre az intézkedés
re az egyik legjobb példa az 1923-as száj- és körömfájás járvány alkalmával történő 
vásárlezárás volt. A betegségek terjedését egy másik elképzelés szerint mindenekelőtt 
a test határain átvivő anyagok (levegő, víz, élelmiszer, váladék stb.) ellenőrzésével 
lehet meggátolni. Ezt a célt szolgálták a piacon árusított élelmiszerek tisztaságát 
előíró rendszabályok, amelyek különös tekintettel foglalkoztak az élelmiszerek minő
ségével, higiénikus tárolásával és a környezeti behatásoktól (por, napfény, hőség) 
való védelmével.86 A piaci rendtartások harmadik, fontos kérdése az eladók és a 
vevők viselkedésének a szabályozása volt. Erre azonban csak pár elnagyolt szabályt 
alkottak, mégis ezek a paragrafusok jól tükrözik a piacokon, vásárokon előforduló 
leggyakoribb normasértéseket: „21 §. Tilos az alku megzavarása a vevő vagy eladó 
megfélemlítése és illetlen kifejezések használata. 23.§. Addig amíg a vevő és az eladó 
az áru minőségére és árára nézve egyetértő megállapodásra nem jutottak és a vevő 
a vételárat ki nem fizette, az árut a vevő árui közé keverni tilos. ” Azonban nemcsak 
ezen, általánosan megfogalmazott vásári rendszabályok betartása, hanem a közbiz
tonság és a közrend fenntartása is veszélybe kerülhetett egy-egy nagyobb vásáron. 
Erre utal az is, hogy a város külterületi rendőrségéről szóló 1897-es szabályrendelet 
szerint az „országos vásárok alkalmával a külrendőrök közbiztonsági szolgálatra a 
rendőrkapitány által a város belterületén is alkalmazhatók. ”87 így válik érthetővé 
az is, hogy a gyakori veszekedések, verekedések és rendbontások miatt a helyi sajtó 
nemegyszer ironikusan számolt be arról, ha „eseménytelenül” zajlott le egy nagyobb 
vásár: „Örvendetes az, ahogy a múlt heti halasi vásárban egyetlenegy embernek se 
verték be a fejét, általában veszekedés se fordult elő. Az erkölcsök szelídülnek. ”8S

A piac és a vásár tehát a hatóságok, vagyis inkább a városvezető politikai elit, 
illetve a középosztály szemüvegén át nézve mindenekelőtt olyan térhasználati forma 
volt, amely közbiztonsági, higiéniai szempontból szabályozásra szorult, és azt norma
tív szinten, azaz elsősorban az előírások, a rendeletek szempontjából értelmezték.
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Ezzel szemben a vásárt, illetve a piacot használók, vagyis az adott térhaszná
lati formát a praxis oldaláról közelítő halasi polgárok ettől eltérő jelentést adtak a 
vásárnak. De pontosan mit is szimbolizál a halasi vásár a helyi polgárok számára? 
Ennek a kérdésnek a megválaszolására felhasználunk egy visszaemlékezés rész
letet, amely egy 19. század végi országos vásár lezajlásáról tájékoztat minket. 
A visszaemlékezés Szombati Józseftől származik, aki fodrász iparosnak tanult és 
dalszerzéssel foglalkozott, jelentős mennyiségű kéziratát a Thorma János Múzeum, 
illetve a Néprajzi Múzeum őrzi.89 A memoár 1959-ben íródott és a kézirat szerzője 
szerint 72 évvel korábbi vásárról ad leírást. A forrásunk a vásárnak lényegében két
féle funkcióját emeli ki. Nagyrészt és magától értetődően az árucsere helyszíneként 
értelmezi a vásárt. Másrészről viszont a városi, s a város vonzáskörzetébe tartozó 
társadalom szociabilitásának a helyszíneként is interpretálja a teret. Igyekszik 
nagyon pontosan behatárolni a vásár helyszínét, mintegy megmutatva az elbeszélé
sének a térbeli kereteit. „A vásárterünk ott terült el a város keleti határában majd
nem a városhosszának a leg derekán. Vasút, vagy valami egyéb akadály nem állott 
akkor még útjában a terjeszkedésnek A nagyjószágvásár is egybeolvadt a sátoros 
kirakodóvásártérrel, amelyet a sütögetősátorok sora választott csak el a a többi 
portékások terétől. ... és ezen az állatvásártéren nem is volt rend, vagy beosztás, 
minden marhacsorda ott állt meg pásztorostól, ahol a jószágösztöne akarta.

Szerzőnk igyekszik a vásár társadalmi összetételét jól körülhatárolni. Leginkább 
a vásár látogatóit a köznép, a paraszt, a fölművelő, gazda, a pásztor, szabadságos 
katonák, iparos kategóriákkal jellemzi, s erőteljesen hangsúlyozza, hogy a vásár 
a köznép árucseréjének, szociabilitásának, illetve a szórakozásának a helyszíne. 
Ezután a vásárban az ún. deviáns kategóriákkal jellemezhető csoportokat is felso
rol: ,, Nemcsak a kiterjedt halasi határ népét, hanem az egész környező vármegyék 
kalmárjait, lókötőit, verekedő természetű pásztor és egyébb ingyenélőjét, és tolvaj 
és zsebmetszöjeit vonzotta ide. ”91

Szombati József aprólékosan igyekszik megjeleníteni a halasi iparosokat is.92 
Leírásából úgy tűnik, hogy Kiskunhalason a vásár elsősorban a társadalom alsóbb 
rétegeinek, mindenekelőtt a parasztságnak és az őket kiszolgáló iparosok árucse
réjének a helyszíne volt. Ezen rétegek egy-egy „jellegzetes” képviselőit részletesen 
is bemutatja. így például megismerkedhetünk a majsai gyufagyárossal is: „A gyá
ros úr egy sunyi kis, parasztember, a maga személyében jelent meg vele a vásár 
színhelyén -  két igencsak gyenge lóval vontatva kocsit: úgy 9-10 óra tájban. Mert 
hamarabb nem bírt ideérni táltosaival Majsáról. Habár, hajnalban indult el velük 
onnan.”1' Továbbá megjelenik a leírásban a vásározó zsidó kereskedőnek a korabeli 
közvélekedésben élő sztereotípiája is: „Ez a bazáros zsidó, egy 170-180 cm magas, 
szépen stuccolt szénfekete szakállat viselő egyenes termetű derék egy szép ember 
volt. És amíg le nem állott a sátora elé kiabálni a portékájával kínálni, olyan kifo
gástalan úriember kinézése volt, hogy beillet volna az Úri Casinó tagnak itt Hala
son ... Hanem amikor kiállott a Bazáros ember a sátora előtti deszkamagaslatra,
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3. Magyar marhák a vásárban, 1937. TJM 21360

és elkezdte kiabálni, hogy: Asszonyok! Itt az olcsójános! Akkor kiütközött belőle az 
izraelita... A keze meg villámgyorsan járt és pakolta, a már előre odakészített papi
rosba a portékáját és ordított hozzá folyton, hogy még ráadás... Még ráadás csak 
hét krajcár.”94 A szerzőnk részletesen jellemzi a csizmadiák és a magyarszabók 
vásári tevékenységét is. „Gyerünk a csizmadia és magyarszabók sátrai közé. Ez a 
két iparososztály egyforma típus volt kint a vásárok terein. És annyi volt belőlük 
mint a nyűh. Hosszú-hosszú sátoraik voltak, úgy, hogy már az utolsó sátraknak alig 
volt közönsége. Az úgynevezett erősebb csizmadia vagy magyarszabó -  mint teszem 
azt az Öreg Valuska Pál ... vagy Murgács János, ezek rendszerint egy-egy kulacs 
bort is vittek ki magukkal, tartalék kis hordócskával, csábeszköznek. És hogy tud
tak csábítani Te Jóisten? Ha megpillantottak a tolongásban egy-egy ismerős pénz 
zsíros gazdát. Hát ... Gyüjjön csak már közelébb-sógor-gazduram-barátom

Az előbbi idézetekből megállapítható, hogy Kiskunhalas esetében is a vásári 
vagy piaci sokadalomnak jellemzője volt az úgynevezett ritualizált közéleti kife
jezésmód, amely Richard Sennett szerint egyet jelentett a vevőnek és az eladónak 
a vásárlás, illetve az alkudozás során tanúsított színészies szerepjátszásával.4'1 
Azonban ez nem azt jelenti, hogy a ritualizált közéleti kifejezésmód maradéktala
nul áthidalta volna a halasi társadalomnak az etnikai-felekezeti, illetve társadalmi 
tagoltságából fakadó ellentéteit. így a vásár nem egy alkalommal a felekezeti (kato- 
likus/református) és/vagy területi alapon elkülönülő társadalmi csoportok konflik
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tusainak a helyszíne. A konfliktusok egyik legfontosabb kiindulópontja a kocsma 
volt: „ Minden nyári vasárnapon, de főleg Péter és Pál napján, amikor ugyanis a 
kiskunhalasi római katolikusoknak a búcsúja van, csúnya verekedések voltak, rend
szerint a Veres kocsma az Aranyos Julis táncos helyiségéből kiindulva itt Halason 
valami hetven-nyolcvan évvel ezelőtt. Én nem tudom megmagyarázni. De nálamnál 
még sokkal okosabb ember sem, hogy mi váltotta ki az ellenszenvet a református és 
a katholikus legények között, ami ezt a vérengzést kirobbantotta belőlük úgy szól
ván minden este. Az Aranyos Julisnál ott kezdődött ugyanis a böllörködés borgőzös 

fe jje l a reform-szögi, meg a katolikus szögi ... legények között.”91
A több nézőpontból is bemutatott, a társadalom széles rétegeit „kanalizáló” 

vásárnak -  amely egyszerre adott teret az árucserének, a szociabilitásnak és a szó
rakozásnak -  a 19. század második felében, illetve van ahol csak a 20. század elején 
egyre több alternatívája lesz az alföldi kisvárosokban, és így Kiskunhalason is.

Megindult a tér egyrészről funkció szerinti differenciálódása, azaz különböző 
feladatokat ellátó terek jöttek létre. így a korábban is létező, elsődlegesen a köz
lekedés funkcióját ellátó utca mellett a szociabilitás funkcióját betöltő korzó, az 
árucsere szerepét nyújtó vásártér, illetve az általában a középosztály szociabilitását 
szolgáló klubok, kaszinók, társaskörök. Másrészről ezek a differenciálódó terek is 
egyre inkább szociális tartalommal telítődtek, vagyis a társadalom bizonyos rétege
inek, csoportjainak a képzete társul hozzájuk. A fent leírt folyamatok természetesen 
ideáltipikusak, a maguk tiszta formájában nem léteznek. Inkább csak a differenci
álódás, illetve a társadalmi elkülönültség, vagyis a tér „szociális tartalommal való 
telítettség” szempontjából egyfajta fejlődési irányról lehet beszélni.

Erdei Ferenc szerint a vásárból kivált fórumi együttlétnek több formája alakult 
ki.‘)s Úgy tűnik, hogy a piacnak, illetve a vásárnak a kisvárosokban, így Kiskunha
lason, (szociabilitás szempontjából) egyre inkább a korzó képezte a vetélytársát: 
„A fia ta lság  számára viszont a a mezővárosban is kialakult a korzó, s ez éppenúgy 
osztályok fölötti általános gyülekezőhely volt, mint a fórum, csak korhatárt ismer. 
Illetve azt sem kizárólagosan. A vasárnap délelőtti és a mindennapi késő esti 
órákban a polgárság és a kispolgárság gyülekezőhelye a korzó, s ez a réteg korkü
lönbség nélkül is él ezzel a társasági alkalommal, legföljebb a legelőkelőbbek nem 
elegyednek a nép közé ... viszont vasárnap délelőtt és koraeste a kisebbrendűek 
özönlik el tömegesen a korzóhelyet, de ezeknek csak a fiatalabbjai járnak már ki 
a határozottan a két nem közötti találkozás céljával.”99 Kiskunhalason a Sétatér, 
vagy másnéven a Promenád a 19. században az egykori Ó-temető (a régi református 
temető) helyén, az 1892-ben felépült református gimnázium területén volt.100

A városi tér differenciálódása nem állt meg a korzó létrejötténél, hanem a kisvá
rosokban, és így Kiskunhalason is, sorra keletkeztek olyan úgynevezett mikroterek, 
olyan nyilvános terek, amelyeknek az elsődleges célja az volt, hogy a kisvárosi társa
dalom közép- illetve felső rétegének lehetőséget nyújtson a társadalom alsó rétegétől 
való elkülönült, vagyis szegregált térhasználati gyakorlatra, szociabilitásnak a meg
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élésére.101 Ezekben az úgynevezett mikroterekben általában a belépti díjak, tagdíjak, a 
korábbi tagok ajánlása, vagy esetleg csak illem, illetve öltözködés révén különültek el 
a középrétegek alatti társadalmi csoportoktól az adott közöség tagjai.

A társadalmi szegregáció alapja ezekben az egyesületekben a társadalmi hie
rarchiában betöltött szerep (vagyis a vagyoni különbségek és/vagy társadalmi 
presztízs), a nemek közötti különbségek, vagy a felekezetek közötti eltérések voltak. 
Lényegében a városokban létrejött egyesületi mikroterek leképezték a társadalmi 
tagoltság minden vetületét.

így például a társadalmi presztízs szempontjából a legtekintélyesebb egyesület 
volt Halason -  akár más városokban is -  az úgynevezett Kaszinó, amelynek célja: 
„a müveit társasélet előmozdítása” volt.102 A 19. század végi újjáalakulásakor is 
elsősorban a korábbi tagokat vette át.103 Az intézmény exkluzivitását fokozta, hogy 
„műveltség és társadalmilag kifogástalan becsületes jellem ” mellett is csak négy 
korábbi úgynevezett rendes tag ajánlására lehetett valaki a Kaszinó tagja.1114

Valamivel kevésbé volt zártkörű a Kiskunhalasi Polgári Olvasókör, amelynek csak 
díj fizetése mellett lehetett valaki tagja.105 Ennek az egyesületnek évente 100 és 200 fő 
között mozgott a létszáma, többnyire a társadalom szélesebb rétegeiből kerültek ki az 
olvasókör látogatói. Ehhez hasonló módon tagdíjas volt a Kiskunhalasi Nőegylet is, 
ahol, ellentétben a férfi szociabilitás helyszínéül szolgáló Kaszinóval, a tagok a bizal
mi férfiak kivételével csak nők lehettek.10613. §. A bizalmi férfiak szavazatjoggal nem 
bírnak s föladatuk: az egylet tanáccsal és tettel, kitűzött czélja felé segíteni. Az egylet 
célja: „a köznevelés és az erkölcsiség előremozdítása, kisdedóvoda létesítése Hala
son.” Természetesen a halasi nőegylet is tagdíjas volt.107

A felekezeti alapon szerveződő egyesületekre talán a legjobb példa a halasi izraeli
ta egyesületi élet, így például a Chevra Kadisa, továbbá a Hazkora egylet, a betegsegé
lyező egyletek, illetve a Halasi Izraelita Jótékony Nőegylet.108 A halasi zsidóság azon
ban a nem felekezeti alapokon szerveződő egyesületekben is aktív szerepet vállalt.109

Az egyleti, egyesületi élet egy olyan, általában középosztálybeli szociabilitást 
szolgáló térhasználati formának is tekinthető, amely sokszor rendezvényekkel, ösz- 
szejövetelekkel és bálokkal biztosította a tagok közössségi életét.110

A városi tér normatív rendje
A 19. század folyamán a városi tér normatív rendje is átalakult, vagyis meg

figyelhető volt egyrészről a városi tér használatára vonatkozó hatósági szabályok 
formája, tartalma és érvénye. A térhasználat rendje és a hatósági szabályozás 
szempontjából meg lehet különböztetni Kiskunhalason is egy rendi és egy polgári 
korszakot. Mindkét korszak esetében meg lehet állapítani a városi hatóságoknak 
azon törekvését, hogy szétválasszák a belterületek és a külterületek szabályozását. 
Továbbá, hogy kontrollt gyakoroljanak a városi népesség közterülethez kapcso
lódó tevékenysége között. A rendi korszakban a belterületi rendészet feladatait
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lényegében a hadnagyok, a tizedesek, és a bakterok látták el. Halason úgynevezett 
tizedbírókat is állítottak. Az ö feladatuk többrétű volt. Egyrészről idegenrendészeti 
(jelenteniük kellett az útlevél nélkül utazókat), másrészről köztisztasági, harmad
részről pedig a városi népesség viselkedése/magatartása felett gyakorolt normatív 
kontrollt (a káromkodók, dorbézolók, malomba tüzelők feljelentése). Mindemellett 
az éjszakai közrend fenntartása és az éjjeli vigyázok ellenőrzése is a feladatuk volt 
(az éjjeli vigyázok szemmel tartása, vigyázni arra, hogy ne kocsmázzanak).1"

Az éjjeli vigyázóknak egyébként is többféle feladataik voltak. így a közbizton
ság és a közrend fenntartása (lopások, házfeltörések, tiltott dorbézolások megaka
dályozása), és az idegenek éjjeli beszivárgásának a feltartóztatása."2

Az egész éjszakai rendészet ellenőrzését és fegyveres segítését a szenátorok 
közül választott politikai inspektor és a városi hadnagy látta el. Ennek az 1810- 
es évektől működő politikai inspektornak a feladata -  a közbiztonsági kérdések 
kezelésén túl -  más területekre is kiterjedt. Ugyanakkor az illetékességébe tartozó 
ügyekben a Jászkun Kerületnek is jelentett. Hatáskörét a térhasználati normák 
szempontjából négy (idegenrendészeti, köztisztasági felügyelet, éjszaki és belterületi 
rendészet) csoportra lehet osztani.

Kiemelt feladata volt az idegenrendészet. Vagyis ügyelt arra, hogy a helyi lako
sok az útlevél nélkül érkezőket ne fogadják be a házukba, tiltotta Halason a cigá
nyok letáborozását, továbbá intézkedett az idegen illetőségű koldusok eltávolításá
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ról. Ugyanilyen fontos feladata volt a köztisztasági/közegészségügyi felügyelet. így 
például a politikai inspektor kötelessége volt annak biztosítása, hogy a marhákat a 
vásárokon kívül vágják le, vagy a piacokon kapható hús egészséges legyen, továbbá 
az, hogy ne épüljenek vermek az utcán és a házaknál a köztisztasági szempontból 
megfelelő szemetes gödör legyen. Ezen kívül a belterületi rendészet részeként a 
piacok és vásárok feletti ellenőrzés is hozzá tartozott.11

Kiskunhalason a városi köz- és magánterületet érintő normatív szabályozás és igaz
gatási gyakorlat több évszázados tradíciók, szokások eredménye volt. Ezen szabályozás 
és gyakorlat a 19. század első felében fokozatosan egységesebb és több területet átfog
ni képes lett, de egyben a Jászkun Kerületnek alárendelt politikai inspektor hatásköré
be került. így lehet beszélni a városi teret érintő igazgatás egyfajta korszerűsödéséről. 
Ugyanakkor a közterületet érintő legfontosabb kérdés továbbra is a közbiztonsági 
helyzet, a személy- és vagyonbiztonság állapota volt. Emellett kaptak egyre nagyobb 
szerepet a tűzrendészet, közegészségügy és köztisztaság kérdései a rendeletekben. 
Noha a specializáció és a szakapparátus kiépítésének a mértéke nem érte el a század 
második felének, a polgári korszaknak ilyen irányú normáit és gyakorlatát.

A polgári korszakban a közterületek feletti hatósági ellenőrzés átfogóbb lett, 
és egységesen a rendőrkapitány hatáskörébe került, aki viszonylag széles jogkört 
kapott a közterületeken a rend fenntartására. A hatósági ellenőrzés egyet jelentett 
bizonyos kérdésekre specializálódott rendeletek elszaporodásával. Az 1873-ban 
keletkezett „Kis-Kun-Halas város hatósága rendezésének szabálytervezete és 
közgyűlésének tanácskozási szabályai”"4 a rendőrkapitány hatáskörébe 21 városi 
ügyet sorol, amelynek nagy része összefüggésben áll a nyilvános szférával, illetve 
a közterülettel és annak használatával. A rendőrkapitány hatásköre az általános 
hétköznapi feladatokon túl (személy- és vagyonbiztonság, csend- és rendfenntartás) 
a katasztrófahelyzetekre (közegészségi, tüzrendőri tekintetben kivételes esetekben, 
járványos betegség, gyújtogatás) is kiterjedt. A városi rendőrség vezetője egyben a 
helyi társadalomhoz nem tartozó, vagy a marginalizált társadalmi helyzetű szemé
lyek és csoportok felett is kontrollt gyakorolt (a rendőrkapitány 12.§ h. pontja szerint: 
kezeli a tolonc- és cselédügyet, bejelentési és idegenügy kezelését). Ugyanakkor a 
polgári korszakban egyre nagyobb számban megjelenő, általában a középosztály 
és az alsóbb társadalmi rétegek szociabilitását ellátó nyilvánosság terei, mikroterei 
(éttermek, kocsmák, vendéglők) felett közerkölcsi és egészségügyi szempontból 
felügyeletet gyakorolt (a rendőrkapitány a 12.§ m. pontja szerint: a nyilvános helyek, 
mulatságok, mutatványok tartásához szükséges engedélyt, a közerkölcsiségre való 
tekintettel megadja; az u. szerint: a nyilvános helyek, bordélyházak rendőri és 
egészségügyi tekintetben általa felügyelteinek). A rendőrkapitány azonban nem 
egyedül a szociabilitás funkcióját ellátó térszeleteket ellenőrzi, hanem a városi tér 
nagyobb, nagyrészt közlekedési feladatokat ellátó részei felett is felügyeletet gyako
rol. (A rendőrkapitánynak a 12.§ u. pontja szerint: a városi terek, utcák, hidak tisztán 
tartása és jó karban léte iránt gondoskodás a feladata.)
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Az újabb, 1886-ban hozott szervezési szabályrendelet tovább bővítette a 
rendőrkapitány jogkörét a városi közterületek feletti ellenőrzést illetően, illetve 
igyekezett pontosítani a rendőrség feladatait. „Kis-Kun-Halas rendezett tanácsú 
város szervezési szabályrendelete és ügyrendje” tehát"5 a rendőrkapitány feladat
körét már 68 pontban foglalta össze. így a 41. §. szerint: „A rendőrkapitány, mint 
a közrendészeti, közerkölcsiség, közegészségi, közbiztonság, építészeti, tűz- víz- 
utrendőri ügyek. — mint amennyiben rendőri teeendöket képeznek — vezetője.” 
Kiemelt feladata volt a városi polgárok szociabilitásának szabályozása, illetve 
felügyelete, így a színház és a nyilvános helyiségben tartott „tánczvigalmak”, 
mutatványok, előadások ellenőrzése, de általában is a nyilvános mulatóhelyek 
feletti kontroll (beleértve a bordélyházakat is). Emellett a rendelet a rendőrkapi
tány hatáskörébe utalt olyan hagyományos problémákat is, mint például az utcai 
garázdálkodások és a koldulási ügy kezelése. A rendelet a közegészségügyi és 
köztisztasági kérdésekkel három pontban foglalkozott. Továbbra is a rendőrkapi
tány feladata a közterületeken a köztisztasági felügyelet és a ragályos betegségek 
terjedése esetén a szükséges rendőri intézkedések megtétele, de általában is a 
közegészségügyi törvény végrehajtása.

Kiskunhalas rendezett tanácsú város 1902-es szervezési szabályrendelete és 
ügyrendje"6 két területen mutatott a korábbiaknál részletezőbb, aprólékosabb 
és erőteljesebb szabályozást. Az egyik a közterülethez való hozzáférés kérdése, a 
másik a szociabilitás, illetve a szociabilitás funkcióját ellátó terek kérdése. A köz
területhez, a városi térhez való hozzáférést a rendelet több személy, illetve csoport 
számára korlátozta, vagy legalábbis feltételhez kötötte. Ezek a szabályok -  akárcsak 
a korábbiak -  a helyi társadalom marginalizált helyzetű csoportjait, és a nem helyi 
illetőségű személyeket érintették. A rendeletben meg lehet különböztetni egyrészről 
bizonyos tevékenységek, cselekedetek és magatartásformák tiltását vagy feltételhez 
kötését, másrészről pedig bizonyos személyek, csoportok egyértelmű és feltétel 
nélküli kizárását a városi tér használatából és egyben Halasról is. így például a 
rendőrkapitány rendeletileg előírt feladata volt az idegen illetőségű oláh cigányok 
és a koldusok kóborlását megakadályozni. Ugyanakkor hatósági engedéllyel meg
határozott ideig a könyöradomány-gyűjtők, daltársulatok és kintornások működhet
tek a városban. Továbbá a megfelelő okmánnyal ellátott, a városon átutazó idegen 
cselédek, napszámosok és iparossegédek 6 óra időtartamra kéregetésre engedélyt 
kaphattak.

A városi nyilvánosság feletti felügyelet a korábbiakkal megegyező módon a 
rendőrkapitány hatáskörében maradt. A rendelet általában előírta azt, hogy a piaco
kon, utcákon, népes összejöveteleken, bálokban, színházban és a nyilvános összejö
veteleken elégséges számú rendőri személyzetet alkalmazzanak.

Az 1902-es rendelet egyben a városi polgárok gyülekezési joga feletti felügyele
tet is a rendőrség hatáskörébe utalja. A rendőrkapitány nyilvántartotta az egyleteket 
és egyben felügyelt a gyülekezésekre.
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A rendelkezés megerősítette a korábban is szabályozott, a rendőrkapitánynak a 
szállodák, vendégházak, kávéházak, kocsmák és pálinkamérések feletti közerköl
csi, köztisztasági és közbiztonsági felügyeletét is.

A 19. század végére és a 20. század elejére a városi teret szigorúan hatósági 
felügyelet alá vonták, és egyben a nyilvános térben való viselkedést is a ható
ság jogszabály által szabályozta: ,,5.§ Aki az utczán a közcsendet zavarólag 
kiabál, lármáz, vagy másként rendellenes zajt üt, aki a csoportosulás által a 
gyalog járást-kelést gátolja, szemérmet sértő kifejezést használ, aki este vagy 
éjjeli órákban czél nélkül csavarog, aki az őrrel szembeszáll, czivódik részegen, 
rakonczátlankodik, a békés polgárokat hánytorgatja, munkálkodásban gátolja, 
éjjel nyugalmukban zavarja ... ki nyilvános előadáson, színházban, más közhe
lyen vagy bálban a közönség előtt botrányt keltő magaviseletét tanúsít, avagy zajt 
üt: kihágást követ el.”"1

A korszakunkban lényegében a fenti rendelet paragrafusai voltak irányadók 
a közterületi normasértéseket illetően. Amit az is bizonyít, hogy a Kiskunhalas 
város polgármestere által 1941-ben közölt határozatának 3. §-a is a hatóság és a 
közcsend elleni kihágások körébe sorolta azon személy cselekedeteit: „aki része
gen rakonczátlankodik és a békés polgárokat háborgatja, munkájukban zavarja, 
aki nyilvános előadáson, színházban vagy bálban a közönség előtt botrányt keltő 
magatartást tanúsít.”"8

Az 1900-as évektől kezdve a leggyakoribb közterületi normasértések közé tarto
zott a botrányos részegeskedés,119 az engedély nélküli koldulás,12" továbbá a közcsen
det zavaró magaviselet, de természetesen előfordultak ezeknél súlyosabb esetek is. 
így például közszeméremsértés,121 tolvajlás122 és nyilvános verekedés.

Városi térhasználat és életforma konstrukciója női élettörténetekben
Mintegy befejezésként, a korábbi szempontokat a társadalmi nemek problémájá

val bővítve, arra a kérdésre keresem a választ, hogy a társadalmi nem, illetve jelen 
esetben a női identitás, hogyan és miképpen jelenik meg Kiskunhalason a városi 
térben, továbbá a női identitásokhoz milyen szociabilitás rendelődik a 20. század 
első felében egy kisvárosi környezetben?

A társadalmi nem azon tulajdonságok összességét jelenti, amelyeket a társada
lom férfiasnak vagy nőiesnek tart. A társadalmi nem tehát társadalmi, pontosabban 
inkább kulturális konstrukció terméke. Két élettörténeti elbeszélésre alapozva azt 
vizsgálom, hogy a 20. század első felének kiskunhalasi társadalmában hogyan 
jelenik meg a társadalmi nemek (esetünkben a női) térhasználat és az életforma 
konstrukciója a visszaemlékezésekben. Két kiinduló narratívánk van, az egyik 
Berki Andorné Gyenizse Julianna Katalin (Berki Viola festőművész anyja) vissza
emlékezése, a másik Surányi Lászlóné Kun Anna memoárja a két háború közötti 
Kiskunhalasról.
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A legfontosabb kérdés az, hogy miképpen határozza meg magát a két elbeszélő. 
Jellemző az, hogy mindkét visszaemlékező narratívájában a férfi és a női szerepek 
szétválasztása, alá-fölérendeltségi viszonyba rendezése jelenik meg. Ez mindenek
előtt azonban mégis Berki Andorné visszaemlékezésében domináns, aki elsősorban 
a férjéhez viszonyítva jeleníti meg magát. Surányi Lászlóné esetében a személyes
ség, illetve a megélt tapasztalatokkal való érzelmi azonosulás révén nem ez a legfon
tosabb szövegszervező elv. Hasonló megállapítást lehet tenni a társadalmi csoportra 
vonatkozólag. A társadalmi csoporthoz való tartozás mint identifikációs elem meg
jelenik Surányi Lászlóné esetében is, de nem válik alapvető szöveget meghatározó 
elvvé: „Urilány életem első nagy bálja előtt.” -  írja egy helyen.12' Máshol pedig egy 
szegedi bál kapcsán utal baráti körének társadalmi csoportjára: „Szegeden hálózunk, 
ifjú orvosok, jogászok legyeskednek körülöttünk, nem csak kereskedő fiák, ahogy 
megszoktuk.”124 Az apai kiskereskedés és így a kereskedő családhoz való tartozás 
egyébként is többször megjelenik a visszaemlékezésben.

Berki Andorné számára a társadalmi státuszmeghatározás az identitás legfon
tosabb eleme. Ezt húzza alá az a tény, hogy rögtön a visszaemlékezés előszavában 
megadja családjának társadalmi besorolását: „Földbirtokos családból származom, 
életemnek az alakulását ez határozta meg. Az akkori időkben ritka módon gimná
ziumi érettségit szereztem. Felmenőim és magam is Kiskunhalas város intelligenci
ájához tartozom.”'25

A vagyon mellett a társadalmi státuszt jelentő érettségi (amelyet nő létére 
szerzett meg -  hangsúlyozza szerzőnk) mint fontos identifikációs tényező jelenik 
meg. A következő, identitást meghatározó tényező a vallás, inkább csak másod
lagos szerepet játszik Berki Andorné visszaemlékezésében, amelyet leginkább az 
elvilágiasodás magyarázhat.

Surányi Lászlóné esetében is az elbeszélés inkább egy elvilágiasodott, a vallási 
szokásokat és hagyományokat legfeljebb formálisan követő zsidó lány önrepre
zentációjaként történik meg, aki számára a zsinagógába való járás inkább csak a 
társasélet, vagyis a szociabilitás egyik lehetőségét jelentette: „Én nem imádkoztam 
sohasem, anyám legnagyobb felháborodására, csak az ő ritka megjelenése az 
emberek között tudott ideig-óráig a karzaton tartani. Büszke voltam rá és szeret
tem nézni, ahogy csodálják. Aztán usgyi -  le az udvarra. Ott már állt a hecc és a 
dumaparti. A többi fiatal is csak megmutatta magát odabent.”'26

A fenti identifikációs tényezőkön túl mindkét szövegben ki lehet mutatni az 
úgynevezett nőiesnek érzékelt elbeszélésmódot is. Ez egyrészről megjelenik abban, 
hogy a narratívák főszereplői inkább elszenvedik a cselekményeket, illetve a cse
lekmények elszenvedőiként jelenítik meg magukat. Noha ez a szemlélet az egyik 
elbeszélésen sem vonul végig következetesen. A másik fontos tényező az, hogy 
másokhoz való viszonyukban jelenítik meg önmagukat. Ez leggyakrabban a férj, 
család, gyerekek, rokonok, esetleg barátok. Berki Andorné esetében ez a családot, 
elsősorban a férjet és lányát, Violát jelentette. Ebből következik, hogy mindkét
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narratívában hangsúlyos, vagy inkább kizárólagos a családtörténeti elbeszélés, és 
nincs bennük szó a férfi narratívákra annyira jellemző karriertörténetekről.127 Ez alól 
azonban részben kivételt képez Berki Andorné visszaemlékezése, amelyben Berki 
Viola művészi pályájára időnként utalás történik.

Ezen hasonlóságokon túl azonban nagyon érdekes a szociokulturális háttér. 
A memoár olvasásakor egyrészről egy földbirtokos, másrészről egy városi kereskedő 
család életével szembesülünk. Kultúrafogyasztási szempontból egyszerre lehet hason
lóságokat és eltéréseket megfigyelni. Surányi Lászlóné többször is említi a könyveket, 
illetve a könyvolvasást, mint fontos, a család több tagjára és a lány baráti körére jel
lemző művelődési és kikapcsolódási szokást. így megjelenik Gyula bácsi, Boris nagy
mama testvére, aki , Jogot végzett és banktiszviselő volt aktív korában ” -  és akinek 
a polcán: „ott volt Karinthy minden kötete, sok Jókai, Kosztolányi, Babits versei, de 
mégAnatole France is, és az Érdekes Újság háborús évfolyamai. ”I2S A könyvszekrény 
egyébként is a szerző családjában és így emlékezetében is kitüntetett helyet foglalt el: 
„ Csak később, amikor már mertem kutatni a könyvszekrényünk hátsó, «tilos» sorá
ban, akkor találtam rá a Vörös Újság teljes «évfolyamára» és egy sor politikai füzetre 
Madzsar Józseftől Bebelig. Ott voltak, ahol az Orvos a családban és Goethe Naplója. 
Nem volt veszélytelen vállalkozás. ”™ A könyvszekrényben található könyvek a család 
érdeklődési körét, szellemi tájékozódását és politikai beállítódását jelzik. Ez a szellemi 
igényesség leginkább az irodalmi érdeklődésben nyilvánult meg. Úgy tűnik, hogy az 
irodalmi műveltség a család és a baráti kör egyik legfontosabb jellemzője lehetett. Ezt 
támasztja alá a házuk gangján lévő „irodalmi felolvasásokról” szóló passzus is: „Ha 
tűzött a nap, odaköltöztem könyvemmel. Nyáron anyám is itt kézimunkázott. Várnai 
Laci barátom itt szavalta Tóth Árpád verseit, itt mondta késő éjszakáig Hamlet mono
lógját, az Éjjeli menedékhely Színész szerepét és Biberachot.

Ettől eltérő, jóval szociábilisabb művelődési és szórakozási szokásokat lehet 
megállapítani Berki Andorné visszaemlékezéséből: „Napjaim szórakozással teltek, 
barátnőimmel rengeteget jártam moziba, színházba, ahol bérleteim voltak. Bandi 
az Illustrize Zeitunge-ot járatta. Ez a lap minden hónapban hozott egy ruhamodellt. 
Ezt én majdnem mindet megcsináltattam. ”Lil

A földbirtokos életformához a sportolás és általában a testkultúra kiemelt sze
repe is hozzátartozott. így például a lovaglás, a tenisz vagy a vadászat: „Ez időben 
sokat utazgattunk. Szerettünk Jolánéknál Sóséren elidőzni, ahol válogathatott az 
ember, hogy lovagolni, futballozni, vagy teniszezni akar ... Nagy vadászatokat is 
tartottak, amikben én is részt vettem.”'22

Számunkra a legfontosabb kérdés az, hogy milyen a szerzőinknek a városi 
térhez való viszonya. A lakóhely szempontjából Berki Andorné mutatja fel a 
nagyobb változatosságot. О ugyanis több városi és két tanyai lakhelyet is megemlít 
a memoárjában. Gyermekkora a városban telt a Bercsényi utcai házhoz köthetően, 
illetve később a Kárpát utcai házhoz fűzték személyes emlékek.113 A Budapesten 
megkötött házasság után Kiskunhalasra visszatérő fiatal pár Berki Andor és a
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felesége először a férj legénylakásába, majd pedig a Berki család házába költözött: 
„ hazajőve Kiskunhalasra, Bandi legénylakásán laktunk. Persze nem volt háztartá
sunk, a Kossuth utcai Berki házba jártunk ebédelni.”b4 Majd hamarosan átköltöztek 
a Berki-házba: „ Gyuláék hamarosan kiköltöztek a tanyára és az így megüresedett 
lakrészbe mi költöztünk be ... Én már régen ott voltam a Berki házban, de két évig 
egyszer sem mentem ki a tanyára.” De a házon belül is volt átrendeződés: „Mikor 
a Berki házban felszabadult az a lakrész, amiben korábban iroda volt, a takaréki 
lakásból átköltöztünk oda.”'35

Surányi Lászlóné esetében viszont egyetlen házat lehet elkülöníteni, a tulajdon
képpeni szülői házhoz fűződnek a gyermek- és a kamaszkori emlékek. Ez a ház a 
Szilády Áron utcában az 5. szám alatt volt. Egy lakásokat és boltot magába foglaló 
L-alakú épületről van szó.136 A szerzőnk nem egyedül a házat mutatja be, hanem 
bevezet a lakásba is, azért, hogy megismertessen a korabeli lakáskultúrával, és a 
lakáson belüli életformával: „A hálónkban lila dominált. A kettős ágyon mályva
színű pamutszatén terítő és rajta nagy csipketerítő... A sezlonon lila plüss takaró, 
az akkoriban divatos belevasalt pettyekkel. Itt ettünk télen, együtt, hárman reggel, 
délben, este. Ebben a szobában állt anyám heverője akkor, amikor már nagyon 
beteg volt, és éjszakai rosszulléteire lehetett számítani. Kényelmetlen és utálatos 
volt ez a szoba hálónak éppúgy, mint nappalinak. Mert végül erre is szolgált. 
Az asztalnál sezlonon ülve írtam a leckéimet. ” A család a működő kisbolt ellenére 
szerényen élhetett, amit az is bizonyít, hogy a hálószoba egyben nappaliként is 
funkcionált, azaz a család valamennyi tagja ebben az egy szobában élt, dolgozott, 
pihent, aludt. Az ebédlő ezzel szemben reprezentatív célokat szolgálhatott, tekintve, 
hogy Kun Anna Bauhaus stílusú asztalt és székeket, továbbá a zongorát sorolja fel, 
mint jellegzetes bútordarabot. „A mi ebédlőnk a hálótól az utca felőli részre esett. 
Tágas volt, világos, két nagy utcai ablakkal... A mienk diófa volt, fényezett, geomet
rikus intarziával díszített, hatalmas ovális, kerek asztal, hat székkel, két karosszék, 
két tálaló. Ehhez készített anyámnak heverőt, a la recamiere. Az ablak előtt állt a 
zongora. A belső sarokban nagy, fehér vaskályha, ez elé húztuk a kisasztalt, amit 
vasárnaponként körülült a kártyázok csapata. A kályha mögött mosdóállvány. ”'31

Ugyanilyen aprólékos a családi ház közvetlen környezetének, a város központ
jának, benne a jellegzetes tevékenységi formákkal való leírása. Az ismertetés a 
piactérrel indul, illetve a piachoz kapcsolódó emlékek felidézésével: „A piactér 
ekkoriban szerdán és szombaton kuporgó vagy álldogálló tanyasiakkal népesült be 
. . .A piac jó  mulatság volt, válogatni, alkudozni, kötekedni az árusokkal, kóstolgat
ni. Sokan ismertek a boltból, rám köszöntek, egy-egy szép almát, körtét dörgöltek 
fényesre a kötényükön nekem.”'33 A  piacról szóló emlékeket a személyesség a pia
con árulókkal való jó kapcsolat jellemzi.

A piaci árusok bemutatása után a szerzőnk áttér a város ismertetésére. 
A várost felekezeti alapon osztja református és katolikus részre: „Balról a refor
mátus templom őrizte a Felsőváros református felét. Innen balra még a központi
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elemi vörös téglaépülete és lejjebb a zsidó templom. Ez már az Alsóváros, a 
katolikus város.”'39 Kiindulópontja a hősi emlékmű, és a mögötte lévő park, ahol 
a „kis poros park ösztövér bokrai között a padokon tarkaszoknyás cigánylányok 
vihorásztak, tökmagot rágtak. ” A park mögötti református templomhoz szemé
lyes emlékek is fűzték: „A templom oldalában hatalmas bazaltkő oszlop feküdt, 
padnak használták bujkáló szerelmesek sötétedés után. Itt se fény, se árnyék, itt 
csak a fekete semmi lakott. Kedvenc helyünk volt, amikor Jóskával szerelembe 
estem. A toronyóra minden negyedórát ütötte, csak a kocsiúton kellett átfutnom, 
és időre otthon lehettem.”m

A városi tér mellett a város központjában lévő kereskedők, iparosok jellemzése 
határozza meg a visszaemlékezés egy részét. így megismerkedhetünk a Pollákék 
vasboltjával és a Bodicsi-féle temetkezési vállalattal, továbbá a vele együttműködő 
virágüzlettel.141 Ezután a suszter, a Weisz Feri boltja és a női kalapszalon ismertete
tése következik, majd pedig a divatüzlettel ismerkedhetünk meg: „Most jön  a Kun 
Benőék háza kocsibehajtó nagy kapuval és szolidabb gyalog-bejáróval, aztán üzlet 
bejárata és két kirakata. Cipő és Divatáru, alapítva 1881-ben, egyike a város leg
nagyobb és legrégibb boltjának. Kohn Antal nagyapa alapította, akit én már nem
• ^ ,1 4 9ismertem.

A fenti leírásból is látható, hogy a a városi térrel kapcsolatos női elbeszélés(ek)ben 
egyrészről kiemelt szerepet kap az otthon, a család lakókörnyezetének a leírása, 
továbbá a piac, és a helyi kereskedők (kalapszalon, virágüzlet stb.) ismertetése. 
Bár ez utóbbi tény oka lehet az is, hogy egy kiskereskedő család tagja a visszaem
lékező. Feltűnően hiányzik viszont a város politikai, közigazgatási centrumainak 
(városháza, adóhivatal stb.) leírása. Továbbá nagyon jellemző a térrel kapcsolatos 
elbeszélésekre egyfajta érzelmes, személyes hangnem.

Összefoglalás

A tanulmány elején feltett eredeti kérdésre válaszolva megállapítható, hogy a 
térhasználati praxisok nem csak a nagyvárosi társadalmat konstituálják, hanem a 
kisvárosokét is, továbbá Kiskunhalas esetében is a térhasználat fontos szerepet tölt 
be az egyének identitásának, önazonosságának a megalkotásában.

A korszakban kétféle domináns térhasználai praxist lehet megállapítani. Ez a 
kettő a vásár és a korzó. Míg például Miskolc esetében a két térhasználati straté
gia egymást váltja,143 addig Flalason a városi tér egymást kiegészítve jelenik meg. 
Kiskunhalason a vásár és a piac a város központi területén a városi társadalom két 
csoportját, a tanyán lakókat és a belterületen élőket integrálni képes szociábilis 
térhasználati forma. Ezt az eredeti szokásjogi keretekből kinőve, éppen a polgári 
korszakban kezdik rendeleti úton szabályozni. Különösen fontossá válik a piacnak 
és a vásárnak a közegészségügyi felügyelete. Viszonylag új jelenség a Kiskunha
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lashoz hasonló kisvárosokban a városi középosztály szociabilitását szolgáló korzó 
intézménye (elég csak a Promenádra, Sétatérre gondolni).

További két, a városi teret érintő tendenciát lehet megállapítani Halason. Egy
részről a városi közterület funkció szerinti differenciálódása figyelhető meg, külö
nösen a szociabilitás tereinek (korzó, éttermek, kocsmák, egyesületek) a szerepe nő 
meg, másrészről pedig erőteljesebb a városi térnek a közegészségügyi, közerkölcsi, 
továbbá csend- és rendfenntartási érveket felsoroló hatósági szabályozása.

A társadalmi nemek kérdésében a két női visszaemlékezés egyértelműen az ott
hont jelöli ki, mint a női szociabilitás helyszínét, de mellette a társasélet egyéb terei 
(bálok, színházak stb.) is megjelenhetnek.
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Jegyzetek

'Gyáni 1999.
2Gyáni 1999. 20.
'Pallas Nagy Lexikon XI. kötet 25.
4Noha egyértelmű, hogy az elméleti keretek csak 
modellezik a térhasználatot, nem képesek a jelensé
gek teljes körét lefedni, az emberi élethelyzetek és 
szituációk sokfélesége túlléphet az absztrakció út
ján létrejött hipotézisek határain, mégis a komplex, 
azaz a többféle elméletet egyszerre tesztelni kívánó 
megközelítés jó eséllyel lehet képes a kiskunhalasi 
térhasználat főbb tendenciáinak a megragadására. 
'G yáni 1999; Sennett 1998.
6Hall 1975, Niedermüller 1994.
7Sennett 1998. 60. Ilyen helyzet leginkább a gyors 
demográfiai növekedést és társadalmi-foglalkozási 
átrendeződést megélő nagyvárosi társadalmakra 
jellemző, igy mindenekelőtt a 18. századi London 
és Párizs városi társadalmára, ahol ez az új helyzet 
Sennett szerint új közéleti kifejezésmódot követelt 
meg. Ez azt jelenti, hogy a város lakóiban a szín
házra és az utcárajellemző hihetőség között egyfaj
ta strukturális híd jött létre. Ahogyan a színész tud 
úgy befolyást gyakorolni az emberi érzelmekre, 
hogy saját jellemét nem fedi fel, az emberek utcán 
úgy tudtak hatni egymásra, hogy saját személyes 
identitásukat el kellett volna árulniuk, s így sze
mélytelen módon kerülhetnek társas kapcsolatba. 
^Sennett 1998. 157. Éppen Kiskunhalas térhaszná
lati vizsgálata mutat rá arra, hogy a Sennett-féle ún. 
„új közéleti kifejezésmód” nem feltétlenül csak a 
nagyvárosok sajátja, hanem a kisvárosokban is jelen 
van, sőt éppen a kisvárosokban a legjellemzőbb. 
9Mivel a korszakban az áru a személyiséget kifeje
ző eszközzé vált, ezért a személyiség belesodródott 
a közéleti szférába, ahol az identitása kettéhasadt. 
Egyrészről azokra, akik aktívan ki tudták magukat 
fejezni a nyilvánosság előtt (politikusok, színészek 
stb.), ők lettek a szereplők. Másrészről megjelent a 
szemlélő, mint közéleti identitás, aki a nyilvános
ság előtt már csak passzívan viselkedik, és a saját 
szocabilitását éppen személyisége védelmébe mi
nimálisra szorítja. Sennett 1998. 163-169. 
10Sennett 1998. 38.
"G yáni 1998. 25.
12Az élet külön női és külön férfivilágra történő 
felosztása ugyanis egybeesett a köz- és magánélet 
elválasztásával. A nők és a férfiak fizikai mozgás

tere tudniillik élesen elvált egymástól. Vagyis a 
női szociabilitást korszakunkban legfőképpen az 
otthon területére korlátozták (Gyáni 1999. 44) 
13Hall 1975; Niedermüller 1994.
14Niedermüller 1994. 10.
15Ugyanis ezen szabályok ismerete, az a kultu
rális kompetencia, amely megnyilvánulhat visel
kedésként és öltözködésként, pontosan jelzi egy 
egyénnek vagy csoportnak a városi társadalom
ban és a városi térben elfoglalt helyét. Vagyis a 
nyilvános tér és az említett „szabályok összekap
csolása pedig azért bír jelentéssel, mert folyama
tosan újratermeli a társadalmon belüli szimboli
kus határokat. (Niedermüller 1994. 10.) 
l6Uo.
l7Ezek a kérdések természetesen összefüggnek a 
mentális térképekkel, amelyek mint az egyének
ben és csoportokban létező elképzelések a város
ról, mintegy imaginárius várost hozva létre, nagy 
szerepet játszanak abban, hogy a városban lévő 
szubkultúrák felismerjék egymás térbeli határait. 
18Bárth 1997; Beluszky 2001; Erdei 1974; 1977, 
Juhász 2001; Novák 1986.
I9A modern morfológiai településnéprajznak 
nem a város és a tanya a kiinduló fogalma, hanem 
más megközelítést használva osztja az emberi te
lepüléseket két csoportra. Eszerint léteznek az 
úgynevezett magános települések, amelyek ese
tében minden egyes elemi lakóegység elkülönül 
a másik elemi lakóegységtől vagy háztartástól 
igy közöttük nincsen érintkezés. A lakóegységek 
lényegében csak a munkaegységekkel érintkez
nek, s alkotnak zárt térbeli egységet. A szór
ványtelepülés pedig nem más, mint a magános 
települések összessége. Az emberi települések 
másik nagy csoportját alkotják, a csoportos tele
pülések, amelyekről akkor beszélhetünk, ha egy 
településen belül az elemi lakóegységek térben 
érintkeznek egymással és zárt egészet alkotnak. 
Erről részletesebben lásd: Bárth 1997. 9-11.90Erdei Ferenc (1974. 14-15.) elveti a hagyomá
nyosabb városmeghatározásokat, melyek szerint 
a város elsősorban jogi kategória lenne, vagy azt, 
hogy a városfogalomnak a statisztikákon kellene 
alapulnia. Sőt a településföldrajz megállapításaival 
sem ért egyet, mely szerint a város minden nem me
zőgazdasági település, ha bizonyos nagyságot elér.
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2'Erdei 1974. 17.
22Erdei 1974. 24.IT

Erről részletesen lásd a A belvárosi tér és hasz
nálói c. fejezetet.
24Bárth 1997. 44. Az újabb szakirodalom azon
ban az elsősorban mezőgazdasági termelők lakó- 
és munkahelyéül szolgáló népes települést agrár
városnak nevezi.

Az egyik legtöbbet vitatott kérdés hosszú időn 
át az volt, hogy a magyar tanya honnan ered, illet
ve milyen régi eleme a településrendszerünknek. 
1937-ben Györffy István: A magyar tanyarendszer 
múltja című tanulmányában fejtette ki részletesen 
azon tézisét, mely szerint a lakótelepülésre és at
tól térben elkülönülő gazdasági telephelyre (szál
láskert vagy tanya) tagolódó település az ázsiai 
nomádok településformáira emlékeztet. (Györffy 
1943. 50.) Ezt az elméletet Erdei Ferenc: Magyar 
város című szociográfiai munkájában felhasz
nálta, s népszerűsítette. Ugyanakkor a szélesebb 
tudományos közvéleményben nem váltott ki ál
talános elismerést. így többek között az agrártör
ténész Szabó István sem feltételezett kontinuitást 
a középkori állatteleltető szállások és a újkori 
földművelő tanyák között. Sőt Márkus István is 
a nagykőrösi kutatásaiból kiindulva elveti azt a 
lehetőséget, hogy a magyar tanyarendszerben 
akár az újkori földművelő, akár 17-18. századból 
ismert állatteleltető szállás nomáderedetű lenne 
(Novák 1986. 55).
26Bárth 1997. 30; illetve Beluszky 2001. 193. Min
denekelőtt a nagy kiterjedésű határt kell megem
líteni, amely már belterületről gazdaságosan nem 
művelhető, továbbá fontos tényező az intenzív gaz
dálkodás lehetősége és/vagy kényszere (szántóföl
di művelés, szőlő- és gyümölcstermelés) További 
feltétel még a városból való végleges kitelepedés 
elvetése, illetve annak tiltása, ragaszkodás a me
zővárosi jogokhoz, előnyökhöz és egyben a me
zőváros ragaszkodása a polgáraihoz (adófizetés) 
röviden kifejezve szabadalmas jogállás, és előnyös 
jogviszonyok megléte. Továbbá ezen túl fontos 
feltétele a tanyásodásnak a kötöttségektől mentes, 
vagy kevés kötöttségekkel járó földhasználat.
27A tanyatípusok részletes kifejtését lásd Beluszky 
2001.202-204.то

Bárth János (1997. 22.) megfogalmazásában: 
„A farmtanya a földművelő család tulajdonában 
és használatában lévő, állandóan lakott, egyedül 
álló, külterületi telep. Családi otthon és teljes

értékű gazdasági udvar. Birtokosának általában 
nincs másik lakóháza. Körülötte terül el hoz
zátartozó termelőhely: a szántóföld, a kaszáló, 
a szőlő. A farmtanya a hozzátartozó földekkel 
együtt gazdasági és települési egységet alkot.” 
29Csonka 1977. 84.
30Csonka 1977. 74.
31Csonka 1977. 96.
32Csonka 1977. 85.
33Uo.
34Csonka 1977. 86.
35Csonka 1977. 88.
36Csonka 1977. 108.
37Csonka 1977. 109.
38Csonka 1977. 84.
39Csonka 1977. 85.
40Csonka 1977. 91.
41Csonka 1977. 94.
42Csonka 1977. 101. „Kint a bátyám földjén csinál
tak egy jó nagy gunyhót (kunyhó), disznó ólat, vettek 
fiasdisznókat valami 15 volt az egész, baromfiakat. 
Az ángyom is kapott egy házat a városba, egy kis 
darab szőllőt és két lánc (3 hold) földet, fogadtak 
egy gyereket, azokat azután kivitték, hajtották oda 
a már elkészített gunyhóhoz, a gyerek azután maga 
volt legtöbször, a bátyámék bent voltak a városban, 
naponként kijött a bátyám, hozott a gyereknek ebé
det vagy hogy mikor jött vacsorát. Amúgy is hagy
tak neki élelmet. Szinte a jószágnak is.”
43Csonka 1977. 105. „kibérelt egy hetven holdas 
birtokot Pirtón, jó messze mihozánk, oda hurcol- 
kodtak el azután, de csak gazdasági eszközöket, 
jószágokat. Volt egy komája, Hatházi Sándor, olyan 
rokonforma is volt, és egy dohány kertészt is felvett, 
mert dohányt is termeltek; volt béres is. Ősszel már 
ők vetették a gabonát, voltak már ökrök is négy, két 
ló, ez a komája lett olyan megmondható, ő intéz
te, hogy mit kell dolgozni és mikor, ő ment tovább, 
mint kupec. Úgy aztán ők- az ángyom sem igen vol
tak kint a tanyán, ment a munka úgy ahogy.” 
44Csonka 1977. 114.
45Csonka 1977. 133.
46Csonka 1977. 134.
47Nagy Szeder István A kiskunhalasi tanyatulaj
donosok betűrendes címtára 1932. 63. A Modok 
Sándor nevet 3 alkalommal említi, két esetben 
Bodoglár, egy esetben Zsana puszta alatt.
48Nagy Czirok László: Gazdaságtörténet (élet
mód, gazdálkodás, határhasználat stb.) Néprajzi 
Múzeum EA 2549
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49Sós út: Kiskunmajsáról Soltvadkertre vezető 
régi országút Szalai 2001. 321.
5üKőkúti csárda: A szegedi út déli oldalán (Eresztő 
puszta) volt található. Részletesen: Szalai 2001.315.
' 'A. Gergely 1996. 16.
52A. Gergely 1997. 17.
53Lásd a 47. jegyzetet.
<'4Szűcs Károly-Szakái Aurél 2001.
5“'Szűcs-Szakái 2001. 7.
5^Szűcs-Szakál 2001. 7.
57Kis-Kun-Halas rendezett tanácsú város építke
zési szabályrendelete 1886. BKML Kh. V. 284. 
57/kgy./1884.
с  о

Az utcák a következőek: 1., Nagy utca Böröcz 
Mihály (Új házszám 130.) és özvegy Nagy 
Ferenczné (hsz. 115.) házától lefele Tamás Imre 
(1188. hsz.) és Szalai László (hsz. 1185.) házá
ig mindkét oldalon s bezárólag. 2., A katholikus 
templom utca, óvoda (925.) épülettől Nagy Károly 
(hsz.1138.) házáig mondkét oldala, s innen az 
ezzel szemben lévő Horváth-féle háztól felvonu
ló utcza Nagy Tóth János (hsz. 1147.) házáig. 3., 
Rajkó Lajos (hsz. 865.) házától Vatroba Péter (hsz. 
958.) boltjáig terjedő s ennek folytatását képező 
Kaczendorfer Imre (hsz. 1130.) házánál kezdődő 
Murgács Kertjéig lefelé vonuló utca egész hosz- 
szában mindkét oldalon. 4., Vasút utcza Spüller 
Lajos házától a vasúti indóházig mindkét oldalon, 
ideszámítva Vári Szabó István (hsz. 841.) házától 
a Baki József-féle házig vonuló utcát is. 5., Végh 
István (hsz. 294.) O. Peregrin (hsz.167.) árvák 
házától Vattamányi Sándor (hsz. 191.) háza felé 
irányuló utca, ide értve a Hollander (hsz 201), 
Balázs (hsz. 838.) szomszédos házakat is egészen 
a Fridrik (hsz. 216.) féle házig. 6.,Spüller (hsz. 
845.) festő házától, óvodáig (925.) terjedő utcza 
mindkét oldalon. 7., Péter Kálmán (hsz. 168.) há
zától Turóczy István házáig terjedő utcza mindkét 
oldalon. 8., Nádor utcza, a búza piacztól Borbás 
János-féle házig szintén mindkét oldalon 
59Érdekes módon a településnéprajz 3, város
földrajzosok inkább 4 építési övezetet szoktak 
elkülöníteni az alföldi agrárvárosok esetében. 
Bárth János szerint a városok közepén volt az 
emeletes házakat magába foglaló városmag a 
középületekkel együtt. Ezt övezte egy falusaias 
építkezési övezet, majd a harm adik zóna a hátár
ban szétszórtan lévő tanyák alkották.
60Mendöl Tibor viszont a városok belterületének 
sávját különítette el: 1. falusias fokozat; 2. a hé

zagos kispolgári házsor; 3. kispolgári sorház; 
4. emeletes ház; Bárth 1997. 44-45. A tipológia 
logikus volta ellenére semmi sem utal arra, hogy 
Kiskunhalas esetében a maga tiszta formájáben 
a Mendöl-féle elképzelés létezett, noha nagyon 
valószínű, hogy a inkább sporadikusan mégis 
ki lehet tapogatni a csoportosítás egyes elemeit. 
Ehhez viszont szemügyre kell venni a konkrét 
építési gyakorlatot.
6 Szücs-Szakál 2001.9.
62Szűcs-Szakál 2001. 45.
62Szűcs-Szakál 2001. 28.
64Kis-Kun-Halas Helyi Értesítője 1905. III. 8. 2. p. 
65Kis-Kun-Halas Helyi Értesítője 1905. III. 22. 1-2. p. 
66Kis-Kun-Halas Helyi Értesítője 1905. X. 4. 
67Az úgynevezett bokrétaünnepségről is lehetett 
tudósítást olvasni: Kiskun-Halas Helyi Értesítője 
1905. XII. 6. 4. p.
^K iskunhalasi Újság 1906 II. 27. 2. p.
6 ̂ Németh 1993. 17.
70Szűcs-Szakál 2001. 32.
21 Szűcs-Szakái 2001. 33.
72Szücs-Szakál 2001. 33-34. „A korai Lajta-épü- 
letekhez képest szolid díszítés, kevesebb mozgal
masság és több horizontális nehézkesség, talán a 
szerény építési költséggel, vagy a megbízók kon
zervativizmusával, magyarázható.”
72Erdei Ferenc 1974. 115.
74Kosárkó 2003.
^K iskunhalas 1886. április II.
76Halas 1908. február 2.
77Halas 1909. február 28.
78Halas 1909.május 30.
79BKML Kh. V. 284. L-Zs dob. 94. Kgy. 1937. 
SZ./4847. A vásározásst korábban is rendelettel 
szabályozták: Halas rendezett tanácsú város sza
bályrendelete a vásárok rendtartására vonatkozó
lag BKML Kh. V. 284. L-Zs. Dob 14. Kgy./1897. 
A halasi piacok elhelyezkedéséről Szalai Sándor 
(2001. 7. térkép) közli Ledényi Ferenc 1893-as 
térképét.OA

„l.§. Jelen szabályrendelet mindenkire kö
telező. Aki Kiskunhalas megyei város terüle
tén az országos és heti vásárokon, valamint az 
élelmiszer napi-piacokon élőállatokat, élelmi- 
czikkeket, iparcikkeket és nyers terményeket, 
vagy bármit árusít, elárusít vagy vásárol.”
81 „7. §.Az ugyanazon nemű árukkal rendelkező 
kereskedők és egyéb iparágak képviselői, külön- 
külön csoportokban helyezendők el és pedig úgy,
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hogy azon kereskedők és iparosok, kik finomabb 
és durvább áruk eladásával foglalkoznak, áraikat 
akár külön-külön, akár egy és ugyanazon helyi
ségben is árusíthatják” Ezt a a felosztást rész
letezi sokszor anekdotikus módon Nagy Czirok 
László 1965.
828.§.Az egyes csoportok mindig akként rendé - 
zendők, hogy az első helyek, mindig a helybeli 
kereskedőket és iparosokat illetik, ahol ezek a bir
tokukban lévő és általuk felmutatott iparjogosít
ványok kelte szerint kötelesek sorakozni, illetőleg 
áruhelyeiket annak megfelelőleg kötelesek felállí
tani és elrendezni. A helybeli kereskedők és ipa
rosok sorrendje után az eddig követett szokás és 
gyakorlat szerint a következő szomszédos Pest-Pi- 
lis-Solt-Kiskun vármegyei városok és községek a 
m. Kiskunmajsa, Kiskőrös, Soltvadkert, Kiskun
félegyháza, Kalocsa, Kecskemét, Keczel, Bocsa, 
Prónay és Szánk kereskedői és iparosai foglalhat
nak helyet, illetve rakják ki eladás czéljából az 
áruikat, ezek után pedig jöhetnek a többi távolabb 
fekvő, de Pest-Pilis-Solt- Kiskun vármegyebeli 
városok és községek kereskedői és iparosai, 
83,,10.§ A vásár látogatásával felhagyott kereske
dő vagy iparos nincs jogosítva, elhagyott helyét 
másnak eladni, vagy bérbeadni, tilos továbbá, 
hogy valaki már használt áruhelyét saját nevének 
és cégének kitűzése mellett más jogosulatlannak 
el, illetve bérbeadja. Özvegy által a kiskorúak 
nevében tovább folytatott kereskedést és ipart 
ugyanazon árulási hely illeti meg, mint amelyet a 
férj, illetve az apa még az életében bírt.” 
84Csabai Márta-Erős Ferenc 2000.
85Csabai Márta-Erős Ferenc 2000. 45.
X618.§. az élelmi és élvezeti cikkek csak tiszta, 
romlatlan és hamisítatlan minőségben hozha
tó forgalomba. Az említett szerek eltartására és 
szállítására szolgáló edényeknek, tartályoknak 
kifogástalanul tisztáknak és az egészségre nem 
ártalmas anyagból, készülteknek kell lenniök, a 
szállító kocsik tisztaságára különös gond fordítan
dó. Általában tilos az élelmi és élvezeti szereket a 
pusztaföldről árusítani, hanem a szóban lévő áru
cikkeket lehetőleg az első és napfény ellen védett 
sátrakban (bódékban) felállított asztalokon (állvá
nyokon, polcokon) elhelyezve kell árusítani. 
^'Szabályrendelet Flalas rendezett tanácsú vá
ros külrcndőrségéről BKML Kh. V. 284. 2.dob. 
81/897 kgy.
88Kis-Kun-Halas 1886. március 28.

91Szakál Aurél -  Gyarmati Andrea: Kiskunha
lasi Életrajzi Lexikon In: Szakái Aurél (szerk.) 
Kiskunhalas almanach. Kiskunhalas, 2002. 237; 
Szombati József 1959; Magyar Monika 1999. 
"Szom bati 1959. Toldalék 1.
^Szombati 1959. 28.
"Szombati 1959. 27. „És kikből, illetve hogy mi
lyen iparosokból állott ennek a túlyomó része? Meg
mondom igazán. Akik a paraszságnak dolgoztak. 
Földműves fölény uralkodott akkor itt. A Csizmadia, 
magyarszabó, Szűcs -  szűrszabó. Ezek domináltak 
akkor. Itten a mesteremberséggel, meg a Kovács- és 
a Bognár. De ezek főleg a Kovács nem járt a vásár
ba. .. ha csak szövetkezve nem megy egy Bognárral. 
Akinek vasalta a vásárra vitt új kocsiját.
"Szom bati 1959. 25.
94Uo. 30.
95Uo. 32.
96Sennett, Richard 1998. 157.
"Szom bati 1959. 21.
Q O

Erdei Ferenc 1974. 115. „Ma már természetesen 
több formája van ennek a fórumi együttlétnek, ami 
részben a technikai fejlődésnek, részben az osztá
lyokra való egyre élesebb széttagolódásnak a követ
kezménye. Az „emberpiac” szerepét polgárosodot- 
tabb gazdáknál lassan átveszi a gazdakör, de minden 
körbeli gazda, mégoly polgári öntudattal is, megfor
dul a piacon, mert itt találja meg legkönnyebben azt, 
akivel valami elintéznivalója van.”
99Erdei Ferenc 1974. 116.
100Szalai 2001. 321.
191 Tulajdonképpen a létrejövő éttermek, vendég
lők is többek között a középosztálybeli szociabilitás 
célját szolgáló mikroterek. Kiskunhalas város 
1927-es útmutató- és címtára szerint a városban 
két étterem (Nemzeti Szálloda és Étterem, Városi 
nagyszálló) egy cukrászda (cégt.: Bártfai Dezső) és
22 vendéglő van.109A halasi „kaszinó” alapszabályai Halas 1895. 
TJM 7088.109Uo. „2. §. A Kaszinó, mint testület egyszer s 
mindenkorra megalakul és csak tagjai változnak. 
A jelen alapszabályok alapján alakuló Kaszinó 
folytatása az az 1863 óta fennálló Halasi Kaszi
nónak, és így annak tagjaiból alakul meg.”
1044. §. A Kaszinó tagja lehet minden felnőtt, be
csületes jellemű társadalmilag kifogástalan, mű
velt férfi. l.§. A Kaszinó megalakulás a után un. 
alapító, rendes és ideiglenesen tagok, négy rendes 
tag ajánlására a választmány által vétettnek fel.”
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105„A tagsági díj egy évre 2 frt / 2  évenkénti elő- 
leges fizetéssel (A Kiskunhalasi Pogári Olvasókör 
felhívásai újjáalakulásra, tagok aláírásával. TJM 
5680. 1887: 110 aláírás; 1891-1893: 128 aláírás; 
1894-1897: 119 aláírás; 1897-1900: 138 név; 1900- 
1902: 155 aláírás 1903-1905: 155 aláírás; 1906- 
1908: 151 aláírás; 1909-1911: 187 aláírás; 1912- 
1914: 172 aláírás 1917-1919: 148 aláírás 
lü6A Kiskunhalasi Nőegylet alapszabályai TJM 
7089.
107 3.§ A halasi jótékony „Nőegylet” tagja lesz
nek: a. Mindazon nők, kik három egymás utáni 
évre évenként 2 frt, minden év márczius havának 
1-ső napján leendő első befizetésre magukat kö
telezik.”
108T. Molnár Gizella 2001.
I09Uő.:197.
II0T. Molnár Gizella 2001.
1111812-ben ekkor Halason 1500 ház volt. Éjsza
kánként 48-50 őrjárta az utcákat. A város terüle
tét 14 részre osztották, s minden részben két-két 
esküdt tett alvigyázó járt, közéjük számítva a 
város négy vakterét és hét tizedbíróját is. Minden 
alvigyázóhoz tartozott a házak sora szerint két bo
tos strázsa. Bánkiné Molnár Erzsébet 2001. 41. 
ll2Uo.
113Uo.
114TJM 4800.
I15TJM 4802.
116BKM L Kh. 1902, 47/1900 kgy. szám
117Szabályrendelet Halas város bel- és külte
rületére, a hatóság és közcsend, közbiztonság, 
közrend, közegészség, közrend, testi épség és tu
lajdon elleni rendőri kihágási tárgyában. BKML 
Kh. V. 284. L-Zs dob. 385. szhosz./kih. 1886.
11ЯHatározat Kiskunhalas m. város polgármes
tere kihágási szabályrendelet alkotása tárgyában 
BKML Kh. V.284. L-Zs dob.
1 '^Kiskunhalas Helyi Értesítője 1914. jún. 3. 
' 20Kiskunhalas Helyi Értesítője 1914. jún .17.
121 Kiskunhalas Helyi Értesítője 1914. febr. 18. 
122Kiskunhalas Helyi Értesítője 1914. aug. 28.
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123Surányi Lászlóné 2001. 258. 
l24Surányi Lászlóné 2001. 256. 
l25Berki Andorné 2002. 5.
126Surányi Lászlóné 2001. 262.
177 Kovács-Melegh é.n.: 176. További a női el
beszélésm ódra jellem ző vonás az úgynevezett 
m i-narratíva, vagyis m indig valamely csoport 
(család, baráti társaság) tagjaként, s nevükben 
szólalnak meg. M indkét narratíva szemérmes, 
de m indkettőre jellem ző az érzelmek fontos 
szerepe, illetve a történések érzelmi magyará
zata
128Surányi Lászlóné 2001. 253.
129Surányi Lászlóné 2001. 254. 
l30Surányi Lászlóné 2001. 262. 
l31Berki Andorné 2002. 13.
132Berki Andorné 2002. 14.
l33Berki Andorné 2002. 49-50.
l34Berki Andorné 2002. 12.
l35Berki Andorné 2002. 13.
l36Surányi Lászlóné 2001. 255. „A ház külső
frontja az «L» rövidebb szára a bolt, amely két
kirakatával és az ebédlőnk két ablakával az utcára
nézett”
l37Surányi Lászlóné 2001. 268. 
l3XSurányi Lászlóné 2001. 264. 
l 39Surányi Lászlóné 2001. 265.
I40Surányi Lászlóné 2001. 265. „A sarkon a piactér 
felé fordulva Pollákék vasboltja. A Szilády Áron utca 
jobb oldala a Bodicsi-féle temetkezési vállalattal kez
dődött. A vállalat egyetlen kicsi lyuk egy íróasztallal, 
mögötte az alkoholtól sötétlilán maga Bodicsi.. .Utá
na virágüzlet következett. Mária szegényes készleté
ből különlegességek nem kerültek ki.”
144Surányi Lászlóné 2001. 265.
142Uo.
143Miskolcon a városi térhasználat korszerűsö
désének tudható be, hogy a vásártér és a piactér 
kiköltözik a város központi zónájából, és helyén 
a napi rendszerességgel délután működő a kö
zéposztályi reprezentációt szolgáló korzó jelenik 
meg. Kosárkó 2003.



Egyesületek Kiskunhalason 
a polgári korszakban

T. M olnár Gizella

A 19. század Magyarországon -  egyebek mellett -  a civil társadalom szervező
désének a korszaka. A gazdasági, társadalmi változások, a modernizáció nyomán 
megjelenő új társadalmi igények megfogalmazása és részben kielégítése gyakran a 
spontán polgári szervezkedésekre várt. A polgári önszerveződések keretében poli
tikai, gazdasági, szakmai érdekvédelmi szervezetek jelentek meg, de alkalmasint 
önszerveződések keretében oldották meg a temetkezés, a betegsegélyezés, a kisded
óvás problémáit, vagy éppen közintézmények létrehozását is. Emellett a szabadidő 
eltöltésére, a kultúra értékeinek terjesztésére vagy éppen megóvására, a tudomá
nyok művelésére is számtalan kaszinó, társaskör, egylet, egyesület alakult.

A társadalom önszerveződésében persze tükröződött annak megosztottsága, 
rétegezettsége, sokszínűsége is. A különböző szervezetek, egyletek, közösségek 
általában felekezetek, foglalkozások, társadalmi rétegek, ritkábban érdeklődési kör 
szerint szerveződtek.

A kiegyezést követően az alkotmányosság helyreállítása, a polgári szabadság- 
jogok -  legalább részbeni -  érvényesülése felgyorsította ezeket a folyamatokat és 
kedvező légkört, lehetőséget teremtett a civil szféra szerveződéséhez. Ugyanakkor 
az alkotmányosságnak, a polgári szabadságjogok érvényesülésének -  a kialakult 
dualista rendszer sajátosságaiból fakadó -  korlátái voltak. Bár törvény garantálta a 
sajtószabadságot, a 19. század végére a vallásszabadságot, törvények szabályozták 
a gazdasági életet, a századfordulót követően megszületett és életbe lépett a polgári 
perrendtartás, s összességében kezdtek kiépülni a jogállamiság keretei, a korlátok 
mégis érezhetőek voltak. Rendkívül szűk körben érvényesült pl. a választójog, s a 
témánk szempontjából legfontosabb polgári szabadságjogot, az egyesülési szabad
ságot sem garantálta törvény. De facto működött ugyan az egyesülési szabadság, 
amit a gomba módra szaporodó civil szervezetek számának ugrásszerű növekedése 
is mutat, azonban az állam fenntartotta magának a lehetőséget, hogy ezeket köz
vetlenül ellenőrizze, s ha szükséges, akkor már a létrejöttüket is megakadályozza, 
ha működésűket politikai, nemzetiségi, vagy bármilyen szempontból veszélyesnek 
látja. Ezért a dualizmus idején nem született törvény az egyesülési jogról, hanem 
belügyminiszteri rendelettel szabályozták azt.1 Ez a rendelet végső soron deklarálta 
az egyesülés szabadságát, amikor „a törvény határai között helyes céllal és esz
közökkel működő egyletek előmozdítását” szükségesnek tartotta. Ugyanakkor az 
egyesülések ellenőrzésének feladatát a belügyminiszter hatáskörébe vonta, s így 
módja volt a „helyes célt és eszközöket” felülbírálni. Ennek gyakorlati kivitelezésé
ről újabb belügyminiszteri rendelet intézkedett.2 Eszerint az egyesületek működését
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az alapításkor megfogalmazott alapszabály rögzíti, melyet az e célra összehívott 
alakuló közgyűlés elfogad. Az elfogadott alapszabályt a törvényhatóság útján a bel
ügyminiszterhez kell felterjeszteni, aki azt láttamozza, majd ezt követően működhet 
az egyesület, természetesen a láttamozott alapszabály szerint. A felügyeleti jogot az 
illetékes törvényhatóság gyakorolja. Ez a rendszer gyakorlatilag az egész korszak 
egyesületi életét tekintve fennmaradt, s meghatározó volt. A korábban létrejött 
egyesületszerű képződmények, társaskörök is egyesületi jelleget öltöttek a fennálló 
rendelkezések betartásával, az alapszabály elkészítésével és láttamoztatásával, újak 
pedig kifejezetten csak ennek alapján jöhettek létre.

Törvény a továbbiakban sem született az egyesülés szabadságáról, eltekintve a 
Tanácsköztársaság rövid időszakától. Ellenkezőleg: a két világháború közötti idő
szakban, különösen a harmincas évektől fokozottabb állami ellenőrzés érvényesült 
e téren, bár a praxist tekintve a menetrend hasonló volt.

A második világháborút követően intézkedtek az egyesületekről is. 1944. 
december 3-án a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front programja megfogalmazta, 
hogy fel kell oszlatni a fasiszta, népellenes szervezeteket, egyesületeket. 1945. feb
ruár 26-án az Ideiglenes Nemzeti Kormány rendelete intézkedett a fasisztának ítélt 
szervezetek feloszlatásáról, és a nemzeti bizottságok feladatává tette a helyi egye
sületek kivizsgálását és a feloszlatásra történő javaslattételt. 1946 júliusában újabb 
egyesületek feloszlatását rendelték el, elsősorban az egyházakhoz kapcsolódókat. 
Sok egyesület az önfeloszlatást választotta. 1948-ra az egyesületek kb. 1/3-a maradt 
meg. 1949-ben belügyminiszteri rendelet született, mely a még működő egyesüle
tek, egyletek feloszlatásáról intézkedett.’ Az 1946. évi I. te. Magyarország államfor
májáról deklarálta ugyan az állampolgárok gyülekezési és egyesülési szabadságát, 
ugyanakkor más rendelkezések (pl. az egyesületek működésének felülvizsgálata 
1946-ban) erősen korlátozták azt. Az egypárti diktatúra kiépülése után pedig már 
szóba sem jöhetett az egyesülési jog érvényesülése. Magyarországon az egyesülés 
jogáról törvény először 1989-ben született.4

Az alábbiakban Kiskunhalas város egyesületeit, önszerveződő közösségeit 
kívánjuk bemutatni, melyek működését természetesen befolyásolták az ismertetett 
folyamatok.

Amikor a halasi egyesületek számbavételére vállalkozunk, utalnunk kell arra, 
hogy a munkát nehezíti az a sajnálatos tény, hogy meglehetősen kevés a rendel
kezésre álló, felhasználható forrás. Az egyesületek létéről több forrásból is érte
sülhetünk egy-egy korszakra vonatkozóan, ami feltétlenül segíti egy átfogó kép 
felvázolását, ami azonban az egyesületek működését, mindennapi életét illeti, már 
jóval nehezebb a helyzet. Erre vonatkozóan sokkal kevesebb, egyes esetekben 
semmilyen forrást nem tudunk használni. Ez az oka annak, hogy néhány egyesület 
munkáját részletesebben is be tudjuk mutatni, más esetekben azonban erre nincs 
mód. Mindez talán a tanulmány szerkezetének egyenetlenségéhez vezet, mégis úgy 
véljük, hogy legalább a fellelhető adatokat érdemes feldolgozni.
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Mivel az egyesületek működését a belügyminisztérium felügyelte, annak irat
anyagát fel tudtuk használni néhány -  sajnos meglehetősen kevés -  egyesület eseté
ben. Ezen túl a Pest Megyei Levéltár egyesületi alapszabály gyűjteménye, valamint 
a Bács-Kiskun Megyei Levéltár Kiskunhalasi Részlegének anyaga, a Thorma János 
Múzeumban és a városi könyvtárban őrzött helyi újságok, évkönyvek, kalendáriu
mok és egyéb kiadványok voltak azok, melyek forrásként szolgáltak.

Szerencsés körülmény, hogy néhány forrás és kiadvány időről időre módot ad a 
Halason működő egyesületek számbavételére. Az 1908-ban megjelent Borovszky- 
féle monográfia,' egy 1927-ben megjelent kiskunhalasi címtár,6 Nagy Szeder István 
1936-ban megjelent kultúrtörténeti összefoglalója,7 valamint az az 1950-ben készült 
kimutatás,8 melyet az egyesületek feloszlatásáról készítettek, ad lehetőséget arra, 
hogy összefoglaljuk, melyik korszakban milyen egyesületek léteztek Halason.

Egyesületek Kiskunhalason

A halasi egyesületek működése a források alapján az 1860-as évektől számítható. 
Néhány utalás olvasható ugyan pl. a kaszinó és a polgári olvasókör,9 illetve egy-két 
izraelita egylet korábbi működésére vonatkozóan, de forrást e tárgyban nem talál
tunk. Az első forrással dokumentálható csoportosulás Halason 1862-ből való, mely 
év március 7-én megalakult a Halasi Jótékony Nőegylet, megelőzve még a Casino 
Egyletet is, mely csak az év decemberében tartotta alakuló közgyűlését, és -  mivel a 
jóváhagyás a következő évben történt -  hivatalosan csak 1863-tól működött."’ A 19. 
század második felében -  az országosan tapasztalható folyamatokkal összhangban 
- Halason is megalakult néhány egyesület, egylet, részben jótékonysági céllal, 
részben társadalmi, vagy politikai csoportosulásként. A hatvanas-hetvenes években 
valóban még csak egy pár ilyen szerveződésről beszélhetünk a városban, nagyobb 
fellendülés a század utolsó kb. másfél évtizedében, illetve a századforduló körül 
tapasztalható. Azonban még 1908-ban is mindössze 10-15 egyesület működéséről 
értesülhetünk a Borovszky-féle monográfia és a belügyminisztérium adatai alapján. 
A város nagyságát, lakosságát tekintve a hasonlókkal összevetve ez a szám nem túl 
alacsony, inkább átlagosnak mondható. így pl. Kiskunfélegyházán és Szentesen, 
melyek Halashoz közelíthetők nagyságrendjük alapján, az itteniekhez hasonló ada
tokat találunk." Ugyanakkor a nagyobb és polgáriasultabb Kecskeméten 1914-ig 
32 egyesületről tudunk.12 Mindezek tükrében kell értékelnünk Borovszky Samu 
tudósítását a századelőről: „A társadalmi élet Halason elég intenzívnek mondható, 
bár a lakosságnak nagy hajlandósága van a rangkülönbség szerint való tagozódásra. 
Az érintkezés mégis elég szabadelvű. A társadalmi jótékonyság gyakorlására ala
kult a Jótékony nőegylet és az Izraelita nőegylet. A társas körök részint társadalmi, 
részint politikai csoportosulások. Amahhoz tartoznak az Úri Kaszinó, a Polgári 
Kör, Kereskedelmi Kaszinó, Iparos-ifjak Önképző-egylete, Iparegyesület. Emehhez
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a Függetlenségi kör, Munkapárti kör, Szocziálista kör. Kívül áll ezeken a Gazdakör, 
mely a gazdálkodás előmozdítására törekszik.”13

Az 1920-as évekre már nagyobb lendületet vett az egyesületek alakulása, amit az 
1927-ből és az 1936-ból való forrás mutat. A harmincas-negyvenes években alakult 
újabb társaságokról az 1950-es kimutatásból értesülhetünk. A Pest Megyei Levéltár 
alapszabály-gyűjteménye nemcsak az újonnan alakult egyesületekre vonatkozó forrás
ként szerepel, de azt is mutatja, hogy ebben az időszakban igen sok korábban már létező 
egyesület is módosította az alapszabályát. Ezek alapján foglaljuk össze az alábbiakban a 
különböző korszakokban működött egyesületeket részben az összehasonlítás kedvéért, 
részben pedig a számszerű növekedés bemutatására.14 Látható lesz, hogy a századfor
dulón 11 egyesületet tartottak számon a városban, az 1927-es forrás 25 egyesületről 
tudósít, 1936-ban Nagy Szeder István ugyan 15 egyesületről szól részletesen, de mások 
létezéséről is említést tesz, a negyvenes évek végéről származó forrás pedig 38 egyesü
letről tud. Ki fog azonban derülni a későbbiekben az is, hogy valójában ennél is nagyobb 
számú közösség működött a városban, mert egyik idézett forrásunk sem közli az adott 
időpontban működő minden egyesület adatait.

1. táblázat. Kiskunhalasi egyesületek 1908-1950
1908 1927 1936 1950

Függetlenségi Kör Függetlenségi (48-as) 
Kör

Függetlenségi és 48- 
as Kör

Függetlenségi 48-as 
Kör

Gazdakör - - Gazdakör
Gazdasági Egyesület Gazdasági Egyesület Gazdasági Egyesület

Iparosítják Önképzö 
Egylete Iparos Ifjúsági Egylet Iparos Ifjak Önképzö 

Egyesülete
Iparos és Kereskedő 
Ifjak Egylete

Ipartestület Ipartestület Ipartestület Ipartestület
Izraelita Nőegylet Izraelita Nőegylet - Izraelita Nőegylet
Jótékony Nőegylet - Jótékony Nőegylet Jótékony Nőegylet

Kaszinó Egylet 
(Úri kaszinó)

Kaszinó Egylet 
(Úri kaszinó) Úri Kaszinó Halasi Kaszinó

Kereskedelmi Kaszinó Kereskedők Egyesülete Kereskedők Egyesülete -
Munkáspárti Kör - - -
Polgári Kör Polgári Olvasókör Polgári Olvasókör Polgári Olvasókör
Szocialista Kör - - -

Ébredő Magyarok 
Egyesülete - -

Iparos Dalárda Iparos Dalkar -
Kiskunhalasi Atlétikai 
Club

Kiskunhalasi Atlétikai 
Club -

Levente Egyesület - -
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Magyar Asszonyok 
Nemzeti Szövetsége - -

Magyar Tavasz 
Egyesület - -

Önképző Egylet - -
Protestáns Nőszövetség - Református Nőszövetség

Református Önképző 
Kör

Református Önképző 
Kör

Református Önképző 
Kör

Római katolikus Szent 
József Kör

Római katolikus 
Önképző Egylet

Kiskunhalasi 
Katolikus Kör

Sakkor - -
Vadásztársaság (I.) Vadásztársaság Első Vadásztársaság

Vadásztársaság (II.) - Diána Vadásztársaság

Városi Dalárda Kiskunhalasi Dalkör

Zenekedvelők
Egyesülete

Zenekedvelők
Egyesülete

Zenekedvelők
Egyesülete

Polgári Lövész 
Egyesület

Országos Frontharcos 
Szövetség

Katolikus Legényegylet 
F. Emericana helyi 
csoportja

Füzespusztai Nép
könyvtár Egyesület

Magyar Bokréta 
Szövetség

Honsz. (?) helyi 
csoportja

Önkéntes Tűzoltó 
Testület

Kiskunhalasi Polgári 
Szövetség

Kiskunhalasi Egyetemi 
és Főiskolás Hallgatók 
Egyesülete

Felsőszállási Tanyai 
Közművelődési és 
Gazdakör

Izraelita
1 Betegsegélyező Egylet
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Református Szilády 
Áron Reálgimnázium 
Diákszövetség

Bogárzópusztai
Gazdakör

Kiskunhalasi Katolikus 
Népszövetség

Államtanítók és 
Óvónők Országos 
Egyesülete

Keresztényszocialista 
Vasutasok Egyesülete

Kiskunhalasi Postás 
Sportegylet

Zsanapusztai Agrár 
Ifjúsági Legényegylet

Délpestmegyei Gyü
mölcs és Szőlőter
melők Egyesülete

Szőlősgazdák és
Gyümölcstermelők
Egyesülete

Református 
Keresztyén Ifjúsági 
Egyesület

A fenti összefoglaló korántsem teljes. Csupán azt kívántuk bemutatni, melyek 
voltak azok az egyesületek, melyek az ismertetett források időpontjában bizonyosan 
működtek Kiskunhalason, illetve az 1950-es forrás esetében bizonyosan feloszlatott 
szervezetek voltak, tehát korábban működtek. Szembeötlő, hogy néhány egyesület 
nem szerepel egy adott időpontban, miközben az előző és a következő időpontban 
feltűnik. Ezekben az esetekben valószínűleg pontatlanságról van szó, esetleg a 
szerző nem tartotta említésre méltónak az adott szervezetet, bár pl. Nagy Szeder 
István a felsorolása végén utal arra, hogy „a régi egyesületek mellett manapság 
már több újabb is működik.” 15 Az is említésre méltó, hogy a húszas évek második 
felében és a harmincas években milyen nagy számban alakultak új egyesületek, 
aminek valószínűleg a politikai háttér változásaiban kereshetjük a magyarázatát. 
Ahogyan már említettük, vannak olyan egyesületek is, melyek létezéséről más for
rásból tudunk, ugyanakkor az idézett források egyikében sem szerepelnek. így pl. 
Borovszky nem tud a Korcsolyázó Egyletről, a Guriga egyesületről, és az izraelita 
felekezet többi egyesületéről. A felekezetek által működtetett egyesületek említése
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amúgy is hiányos néhány esetben. Ugyanakkor vannak „stabil”, mindegyik forrás
ban szereplő szervezetek, melyek nyilvánvalóan nagy presztízzsel rendelkeztek a 
helyi közéletben, s mindvégig jelen voltak a köztudatban. Az alábbiakban kísérletet 
teszünk a halasi egyesületek listájának összeállítására, melyhez a fellelhető összes 
forrásanyagot és a feldolgozásokat is felhasználtuk a teljesség reményében.16

2. táblázat. Kiskunhalasi egyesületek A-tól Z-ig

Egyesület neve, jellege
Alapítás/alapsza- 
bály láttamozásá- 

nak ideje

Feloszlatás v. megszű
nés ideje

Forrás

Általános Ipartestület 
(országos rendezés alapján 
létrejött helyi önszerveződő 
közösség)

1885/1911 1949 BKML

Aranykalászos Gazdák 
Köre (országos szervezet 
helyi csoportja)

1941/1942 9
MOLK 150-1942-VII- 

5-198490,
PML No.91.

Baross Szövetség Kiskun
halas (országos szervezet 
helyi csoportja)

1938 9 PML No. 84.

Bogárzópusztai Gazdakör 
(helyi önszerveződő 
közösség)

1929 1946 BKML, PMLNo.41.

Bőripari Munkások Orszá
gos Szövetsége Kiskun
halas (országos szervezet 
helyi csoportja)

9 1942 PML No.98.

Chevra Kadisa (helyi 
önszerveződő közösség)

1889 ? 1950-ben működhet BKML

Délpestmegyei Gyümölcs
ös Szőlőtermelők Egy. 
(országos szervezet helyi 
csoportja)

1931/1943 1949
BKML, 

PML 
N o.101.

Első vadásztársaság 
(helyi önszerveződő 
közösség)

1891/1907/1-
925/1934 1948

BKML, MOLK 150 
-1891 -VII-8-33428 

PML No. 16., 27., 63.

Ébredő Magyarok Egye
sülete (országos szervezet 
helyi csoportja)

?(1927-ben mű
ködik)

9 Címtár

Federatio Emericana 
(országos szervezet helyi 
csoportja)

1933/1935 1946 BKML, PML No.70.
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Felsőszállási tanyai Közmű
velődési és Gazdakör (helyi 
önszerveződő közösség)

1929 1946 BKML

Füzespusztai Népkönyvtár 
Egyesület (helyi önszerve
ződő közösség)

1911/1912 1946 BKML, PML No. 18.

Gazdasági Egyesület 
(helyi önszerveződő 
közösség)

1926/1931 1949 Nagy Szeder, BKML, 
PMLNo.51.

Göböljárási Tanyai Olva
sókör (helyi önszerveződő 
közösség)

1928 1948 BKML

G uriga Társaság (helyi 
önszerveződő közösség) 1892 1896 MOL К 150-1896-VII- 

8-36169 2762 es.

Halasi Dalárda/Városi Da
lárda (helyi önszerveződő 
közösség)

1882 9
Nagy Szeder, 

M OLK 150-1882-III- 
4-6981

Halasi Kaszinó (helyi 
önszerveződő közösség) 1863/1939. 1946 BKML, PML No. 88.

Halasi Kereskedők Egye
sülete (Kér. Kaszinó) (helyi 
önszerveződő közösség)

1902 ? Borovszky, Címtár, 
Nagy Szeder

Halasi Munkásképző Egy
let (helyi önszerveződő 
közösség)

1895 ? Kiskunhalas
monográfia

Hazkora Egylet (helyi 
önszerveződő közösség) 1888 ? MOLK 150-1888-VII- 

8-52162

Honsz. (?) helyi csoportja 
(országos szervezet helyi 
csoportja)

1939 1946 BKML

Iparos Dalárda (helyi 
önszerveződő közösség)

1927-ben már 
működött, 1931/32 1948 Nagy Szeder, Címtár, 

PML no.50.

Iparos Műkedvelők Egy
lete (helyi önszerveződő 
közösség)

1891 ? MÓL К 150-1891-VII- 
8-30988 2083 cs.

Izraelita Betegsegélyző 
Egylet (helyi önszerveződő 
közösség)

1884 1946 BKML, PML No.26.

Kiskunhalasi Atlétikai 
Club (helyi önszerveződő 
közösség)

1912/13 9 Címtár, Nagy Szeder, 
PMLNo.20.
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Kiskunhalasi Dalkör (helyi 
önszerveződő közösség)

1931 1947 BKML

Kiskunhalasi Diána 
Vadásztársaság (helyi 
önszerveződő közösség)

1925 1946 BKML, PML No. 28.

Kiskunhalasi Egyetemi 
és Főisk. Hallgatók 
Egyesülete (helyi önszer
veződő közösség)

1929 1946/1948 BKML, PML No.28.

Kiskunhalasi Független
ségi 48-as Kör 
(helyi önszerveződő 
közösség)

1876/1935 1947
BKML, 

Nagy Szeder, 
PML No.54.

Kiskunhalasi Gazdakör 
(országos rendelkezés 
alapján létrejött helyi 
önszerveződő közösség)

1875/1902 1928/1950
BKML, 

Nagy Szeder

Kiskunhalasi Iparos és Ke
reskedő Ifjak Egylete (helyi 
önszerveződő közösség)

1902/1935 1949
BKML, 

Nagy Szeder

Kiskunhalasi Izraelita 
Jótékony Nőegylet (helyi 
önszerveződő közösség)

1877/1880 1946
BKML,

MÓL, PML No.23.

Kiskunhalasi Jótékony 
Nőegylet (helyi önszerve
ződő közösség)

1862/1935. 1948 BKML,
MÓL, PMLNo.22., 67.

Kiskunhalasi Katolikus 
Kör (helyi önszerveződő 
közösség)

1935/1937 1949 BKML, PML No.77.

Kiskunhalasi Katolikus 
Legényegylet (országos 
szervezet helyi csoportja)

1929/1930 1946 BKML, PML No.42.

Kiskunhalasi Katolikus 
Népszövetség (országos 
szervezet helyi csoportja)

1908 1947 BKML

Kiskunhalasi Magyar Bok
réta Szövetség (országos 
szervezet helyi csoportja)

1935 1946 BKML, PML No.72.

Kiskunhalasi Nemzeti 
Munkapárt (helyi önszer
veződő közösség)

1911 9 PML No. 17.
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Kiskunhalasi Otthon 
Társaskör (helyi 
önszerveződő közösség)

1912 ? PML No. 19.

Kiskunhalasi Önkéntes 
Tűzoltótestület (helyi 
önszerveződő közösség)

1905 1946 BKML

Kiskunhalasi Patronázs 
Egyesület (országos 
szervezet helyi csoportja)

1913 ? PML No.21.

Kiskunhalasi Polgári 
Olvasókör (helyi 
önszerveződő közösség)

1866/1928/1-
935/1943 1948 BKML,

PMLNo.53.,59.,82.,87.

Kiskunhalasi Polgári Szö
vetség (helyi 
önszerveződő közösség)

1930/1931 1947 BKML, PML No. 49.

Kiskunhalasi Postás Sport 
Egyesület (helyi 
önszerveződő közösség)

1930 1947 BKML

Kiskunhalasi Sportegylet 
(helyi önszerveződő 
közösség)

1902 9 Nagy Szeder

Kiskunhalasi Sportliga 
(helyi önszerveződő 
közösség)

1934 1946 BKML

Kiskunhalasi Stefánia 
Szövetség (helyi 
önszerveződő közösség)

1917 1946 BKML

Kkhalasi Állami Tanítók és 
Óvónők Országos Egyesül, 
(országos szervezet helyi 
csoportja)

1932 1947 BKML, PML No. 60.

Kiskunhalasi Református 
Szilády Áron Reálgimná
zium Diákszövetség (helyi 
önszerveződő közösség)

1928/1929 1947 BKML, PML No.37.

Kiskunhalasi Református 
Keresztyén Ifjúsági Egylet 
(helyi önszerveződő 
közösség)

? 1950 BKML

Korcsolya Egylet (helyi 
önszerveződő közösség) 1888 9 MOLK 150-1888- 

VII.8.-14932 1684 cs
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Levente Egyesület 
(országos szervezet helyi 
csoportja)

1926 ? Címtár, PML No.31.

Magyar Keresztény-szoc. 
Vasutasok Orsz. Egyesü
lete (országos szervezet 
helyi csoportja)

1937/1938 1947 BKML, PMLNo.81.

Magyar Tavasz Egyesület 
(helyi önszerveződő 
közösség)

? (1927-ben már 
működik)

? Címtár

Magyarországi Építőmun- 
kások Országos Szövetsé
ge Kiskunhalas (országos 
szervezet helyi csoportja)

1926 ? PML No.64., 74.

Magyar Vöröskereszt Egy
let kkhalasi fiókszövetsége 
(országos szervezet helyi 
csoportja)

1941 ? 1950-ben működhet BKML

Magyarországi bércsép
lők és géptulajdonosok 
fiókszöv (országos 
szervezet helyi csoportja)

1935 ? 1950-ben működhet BKML

Malomipari Munkások 
Országos Szövetsége Kis
kunhalasi Helyi Csoportja 
(országos szervezet helyi 
csoportja)

1936 1942 PML No.75.

MANSZ helyi csoportja 
(országos szervezet helyi 
csoportja)

1923/1927 7
Darányi Mária közlése, 

BKML 
Címtár

MOVE Kiskunhalasi 
Társadalmi és Sport Egye
sület (országos szervezet 
helyi csoportja)

1934 7 PML No.73., 99.

Nemzeti Munkaközpont 
Kiskunhalasi Szervezete 
(országos szervezet helyi 
csoportja)

1938 7 PML No.83.

Országos Frontharcos 
Szövetség (országos 
szervezet helyi csoportja)

1931 1945 BKML
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Önsegélyző Egylet (helyi 
önszerveződő közösség) 1872 ?

MOL K150-1872-I1I- 
4-1525 167.cs. PML, 

No.25.

Pirtói Gazdakör (helyi 
önszerveződő közösség) 1929 1949 PML No.39.

Polgári Lövész Egyesület 
(országos szervezet helyi 
csoportja)

1920/1928/1936 1945 BKML,
PML No. 36.,76.

Protestáns Nőszövetség, 
másképpen Református 
Nőszövetség (helyi 
önszerveződő közösség)

1923, 1939/1941 ?, 1949
Címtár, Kiskunhalasi 
Ref. Képes Naptára 

BKML, PML No.90.

Református Önképzőkör 
(helyi önszerveződő 
közösség)

1924/1926 1949 BKML, PML No.30.

Római Katolikus Önképző 
Egylet (helyi 
önszerveződő közösség)

1868/1929/1935 1937?
Nagy Szeder 

Címtár,
PML No.34., 71.

Római Katolikus Szent 
József Kör (helyi 
önszerveződő közösség)

? (1927-ben már 
biztosan működik)

? Címtár

Sakkor (helyi önszerveződő 
közösség)

? (1927-ben mű
ködik)

7 Címtár

Szőlősgazdák és Gyü
mölcstermelők Egy. 
(országos szervezet helyi 
csoportja)

1931 1949 BKML

Temetkezési Egylet 
(helyi önszerveződő 
közösség)

1875 7 MOLK 150-1875-III- 
4-29-093 418 cs.

Turul Szövetségbe Tömö
rült Kiskun Bajtársi Törzs 
(országos szervezet helyi 
csoportja)

1937 7 PMLNo.79.

Zenekedvelők Egyesülete 
(helyi önszerveződő 
közösség)

1925 1946 BKML

Zsanapusztai Katolikus 
Agrárifjúsági Legényegy
let (helyi önszerveződő 
közösség)

1944 1948 BKML,
PMLNo.103.
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A táblázatból kitűnik, hogy 1862 és 1950 között igen sokféle céllal, és nagy 
számban jöttek létre egyesületek Kiskunhalason. Összesen 75 egyesület működött 
ez alatt az idő alatt a városban. Ezek között voltak olyanok, melyek rövid működés 
után feloszlottak, voltak, amelyek más néven folytatták tevékenységüket, és olya
nok is, amelyek az adott időszakban mindvégig jelen voltak a város közéletében. 
Némelyikről több forrás alapján is vannak ismereteink, másoknak épp csak a 
létezéséről tudunk. Mindenesetre annyi feltétlenül kiderül, hogy a halasi polgárság 
aktív közösségi életet élve létrehozta a saját egyesületeit, egyleteit, s ezek részben 
társadalmi rétegekhez, részben felekezetekhez kapcsolódva működtek a városban, 
tükrözve annak rétegezettségét, foglalkozási viszonyait, felekezeti megosztottságát, 
sőt politikai irányultságát is. Az alábbiakban összefoglaljuk az egyes közösségekre 
vonatkozó ismereteinket, ahol lehet, bemutatjuk az egyesületek működését, termé
szetesen abban az esetben, ha ehhez elegendő információnk van. Erre általában a 
helyi önszerveződő közösségek esetében van mód, hiszen ezekkel kapcsolatban 
több forrás áll rendelkezésünkre, bár ez sem igaz minden egyesületre. Nem tudjuk 
bemutatni az országos szervezetek helyi csoportjait, hiszen velük kapcsolatban álta
lában csak annyi információ áll rendelkezésünkre, hogy léteztek, fel tudtuk sorolni 
őket a fenti táblázatban, de ezen túl csak az országosan kiadott alapszabályokra 
támaszkodhatunk, ami helyi sajátosságot nem tartalmaz.

Először az önszerveződő közösségeket mutatjuk be alfabetikus sorrendben, 
majd felekezetenként az egyházakhoz kapcsolódó egyesületeket.

Önszerveződő közösségek

Általános Ipartestület (Kiskunhalasi Ipartestület)
Az 1884. évi ipartörvény kötelezővé tette az ipartestületek alapítását.1 Elalason 

azonban már ezt megelőzően, 1872-ben alakult egylet az iparosokból, Kiskun-Hala
si Ipartársulat néven, de csak igen rövid ideig működött.18 Közelebbit nem tudunk 
róla, csak annyit, hogy elnöke Nagy Antal volt.

Ezt követően a törvény előírásainak megfelelően, a többi településhez hasonlóan 
megalakult az Ipartestület 1885-ben Halason is, s 1949-ig folyamatosan működött. 
A Belügyminisztérium iratai szerint 1885-ben vették nyilvántartásba,19 ugyanak
kor a megszüntetéskor felvett jegyzék 1911-es alapításról tud,20 aminek vagy hibás 
adatfelvétel az oka, vagy pedig 1911-ben történhetett valamilyen módosítás, amiről 
azonban a Belügyminisztériumban nincs adat. Tény, hogy az Ipartestület 1885-től 
működött, az első elnöke Hováncsek János asztalosmester volt.21 Az Ipartestület 
működésére -  ahogyan másutt -  Halason is jellemző volt, hogy az érdekvédelem, 
a helyi iparosság hivatalos ügyeinek intézése mellett társaskört is tartott fenn. 
Hamarosan a székház építésére is sor került, 1902-ben megvették a telket, 1905-
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1. Az ipartestület székháza. Petőfi Sándor u. 7-9. Szűcs Károly-Szakál Aurél: Kiskunhalas építészeti 
emlékei 1770-1945. Kiskunhalas, 2001. (továbbiakban: Szűcs-Szakái, 2001.) 153. kép
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ben pedig elkészült a Petőfi u. 9. szám 
alatti épület, melyben könyvtár, közös
ségi helyiség egyaránt volt.22 Ismerjük 
még az 1927-ben működött vezetőség 
névsorát, eszerint Tallér Antal asztalos 
volt az elnök, Zilah János géplakatos 
az alelnök, a jegyző Tallér Gyula vil
lanyszerelő, a pénztárnok Babos Antal, 
a könyvtáros és a háznagy egyaránt 
Csehó István kőműves. Az 1920-30-as 
években az Ipartestülethez kapcsolódva 
működött az Iparos Dalkar is, mely
nek alapszabályát 1932-ben láttamozta 
a BM. Az Ipartestülettel való szoros 
kapcsolatot mutatja, hogy elnöke Kiss 
Illés Antal, az Ipartestület akkori elnö
ke volt. Ügyvezető elnök Gyenizse Antal, jegyző Szabó Sándor. A dalkar 1948-ig 
működött, ekkor az évi rendes közgyűlésén feloszlatta önmagát.23

3. Az Ipartestület pecsétje, TJM 2685

Gazdakörök
A gazdakörök, illetve azokat megelőzően a gazdasági egyesületek elsősorban a 

mezőgazdasági érdekvédelem szervezetei voltak, emellett azonban kulturális és isme
retterjesztő feladatokat is teljesítettek.23 1876-ban Halason is létrehozták a Gazdasági 
Egyesületet,25 azonban a 75 tagot számláló közösség csak rövid ideig működött, „mert 
a pártpolitika megölte.”26 Az egyesület létrehozását már 1875-ben is szorgalmazták, 
december 5-én Vári Szabó József kezdeményezésére összegyűjtötték az érdeklődőket, 
s „a város földmíveléssel foglalkozó közönsége” megfogalmazta, hogy „a földmívelés 
ósdi módszere, amit űznek, nem jövedelmező, épp ezért a szakértelem növelésére és 
egymás segítésére van szükség.”27 Végül 1876. május 25-én hagyták jóvá az alap
szabályt, november 29-én pedig a földmívelési, ipari és kereskedelmi miniszter is 
láttamozta. Az egyesület taglétszáma ekkor 89 volt, elnökül Tóth Jánost választották. 
Az alapszabály szerint az egyesület „czélja a gazdászati szakértelem terjesztése és 
tágítása, a mezőgazdászat minden ágának elméleti és gyakorlati eszközökkel leendő 
előmozdítása.” Ennek elérése érdekében szorgalmazza egyebek közt a megfelelő 
növényfajok alkalmazását, a gyümölcs és bortermelés helyes irányba terelését, a futó
homok fásítását és a gazdasági ismeretek terjesztésére szakkönyvtár beszerzését. „Az 
egyesületnek minden becsületes jellemű honpolgár, ki a gazdászat valamelyik ága 
iránt érdeklődik, tagja lehet.”28 További sorsáról nem tudunk, azt azonban igen, hogy 
1902-ben Kiskunhalasi Gazdakör néven szerveződött újjá Sándor Imre vezetésével, 
s 1926-ig működött is. 1926-ban ismét Halasi Gazdasági Egyesület néven szervezték
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4. A Gazdasági Egyesület épülete. Eötvös u. 4. Szűcs-Szakái, 2001. 116. kép

meg a közösséget, székhelye az Eötvös utca 4. számú ház volt.29 Elnöke Mészöly 
Károly birtokos, társelnöke id. Nagy Pál Ferenc birtokos, az ügyvezető Borbás Imre 
földbirtokos, az ügyész dr. Nagy Pál Ferenc ügyvéd, a titkár Gyevi Imre, a háznagy 
Paczolay Győző elemi iskolai igazgató volt.30 Ebben az időszakban a városhoz tartozó 
pusztákon az egyesület megszervezte a gazdaköröket is, melyek közül néhány 1928- 
ban (1929-es láttamozással) önállóvá vált, mint pl. a Bogárzópusztai Gazdakör, a 
Pirtói Gazdakör, vagy a Felsőszállási tanyai Közművelődési és Gazdakör.31

1932-től Medveczky Károly a Gaz
dasági Egyesület elnöke sokat tevé
kenykedett a gazdatársadalom javára 
(tenyészállatok rendelése, vetőmag 
akció, műtrágya akció stb.). Az orszá
gos nyilvántartás szerint 1942-ben 
megalakult Halason az Aranykalászos 
Gazdák Köre, erről azonban közelebbit 
nem tudunk, mindössze annyit, hogy 
a kiskunhalasi m. kir. Téli gazdasá
gi iskola alapította, és annak keretei 
között működött, mégpedig úgy, hogy a 
gazdasági iskolát elvégezve kerülhettek

5. Pirtói Gazdakör épülete,
1927. Tolnai Világlapja, 1927. július 13. 38.
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6. Kiskunhalasi Gazdasági Egyesület pecsét, 1866. 
PML IV. 477/27. No. 51.

7. Pirtói Gazdakör pecsét, 1930-as évek. 
PML IV. 477/27. No. 39.

a jelöltek az aranykalász birtokába és a kör tagjai közé. 38 fő volt az alakuláskor a 
tagok száma, az elnök pedig Nyerges Péter Pál volt.32

Guriga Társaság
1890. július 14-én kelt az alakuló ülés jegyzőkönyve, melyből kiderül, hogy ez 

a közösség a kikapcsolódás, szórakozás céljára alakult, a közös érdeklődés, a teke 
volt az, ami összehozta őket. A belügyminiszter 1892-ben hagyta jóvá az alapsza
bályt, melyből megtudjuk: „Czélja: megszerzi tagjainak testedző s mulattató guriga 
pályáin a nyári hónapok alatti szórakozásokat, és összetartja a téli hónapok elmúl
tával meglazult társas életet.”33 Jövedelme a társaságnak a tagdíjakból, a pályahasz
nálati díjakból és a kártyajátékokból beszedett díjakból volt, ebből tartották fenn 
a pályákat a Dobó-kertben. Valószínű, hogy a társaság működése a tavaszi, nyári 
hónapokra korlátozódott, ebből is adódhatott, hogy felmerült az állandóság igénye. 
Ennek okán a belügyminiszterhez fordultak engedélyért, hogy a Kaszinó Egylethez 
csatlakozhassanak, azzal a feltétellel, hogy ott biztosítsanak számukra játéklehe
tőséget. 1896-ban az egyesülés meg is történt, ezzel a Guriga Társaság megszűnt, 
illetve a kaszinó keretei között működött tovább.

Halasi Jótékony Nőegylet
Sajátságos csoportját képezték a polgári korszak civil szerveződéseinek a nők 

által létrehozott szervezetek. A kor szokásai szerint a nők emancipációjáról szó 
sem lehetett, s a férfitársadalom eléggé elítélő véleményt alkotott a nők társadalmi 
szerepvállalásáról, jobb esetben is megmosolyogta a közéleti tevékenységet folytató
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nőket. Pedig nagyon fontos társadalmi, 
szociális problémák enyhítését vállalták 
azok az asszonyok, akik a nőnevelés, 
az anya és gyermekvédelem, a nyomor 
enyhítése, az öregek, betegek istápolá- 
sa terén a maguk eszközeivel segíteni 
próbáltak. Nem véletlen, hogy az első 
női szerveződések ezekhez a -  hagyo
mányosan asszonyinak tartott -  teen
dőkhöz kapcsolódtak. Az első ilyen 
kezdeményezések az 1810-es években 
zajlottak, és még nagy újdonságnak 
számítottak, a 19. század utolsó évtize
deiben azonban megszaporodtak ezek 
a civilszerveződések is. Sokat segí
tett ennek társadalmi elfogadtatásában 
Erzsébet királynő, aki mintegy példát 

adva védnökséget vállalt 1879-ben a Magyar Országos Segélyező Nőegylet felett, 
mely Tisza Kálmánná elnökletével jött létre, ugyancsak példát mutatva, hivatkozási 
alapot adva a többi, hasonló célokat követni kívánó asszonyok számára. Ezek után 
egymást követve alakultak a nők sajátos problémáinak kezelését és a társadalmi 
jótékonyságot felvállaló egyletek. Nem szükségszerű, de gyakori volt, hogy ezek az 
egyházak mentén szerveződtek, s a különböző egyházakhoz tartozó asszonyok saját 
felekezetükhöz kapcsolódva alapították meg jótékony célú egyleteiket, közösségei
ket.34 (Ezeket az egyházi jellegű egyesületekkel együtt tárgyaljuk majd.)

Mindezek tükrében is érdekes a már korábban említett tény, hogy az első bejegy
zett egyesület Halason a Jótékony Nőegylet volt, ugyanakkor sajnálatos, hogy 
tényleges működéséről igen keveset tudunk. Tevékenysége: jótékony célú rendez
vények, akciók szervezése. Legfontosabb eredménye az egyleti óvoda felállítása és 
működtetése volt a Kossuth utcában.35 Az egyesület fennállásától kezdve mindvégig 
működött az óvoda, mely az első ilyen létesítmény volt a városban. A fennmaradt 
kevéske iratanyag főként ennek mindennapjait dokumentálja (óvodás gyerekek név
sora, haladási napló a foglalkozásokról, látogatási jegyzőkönyv, stb.). Az egyesület 
tagjainak létszáma az 1920-as évekre elérte a 100 főt, 1929-re 222 fő volt, amikor 
özv. Szathmáry Sándorné volt az egylet elnöke. A későbbiekben, a harmincas-negy
venes években csökkent a tagok létszáma, pl. 1938-ban 152 főre. 1948-ban, amikor 
az egyletet felszámolták, 102 fő volt a tagok száma, az elnök Csiky Anna volt.36 
Az óvoda a továbbiakban állami fenntartásban működött.

Itt említhetjük meg, hogy a húszas években egy másik női egyesület is működött a 
városban, a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége Kiskunhalasi Csoportja, amiről 
azonban igen keveset tudunk. 1927-ben Horváth Zsigmondné volt az elnöke, Mészöly

8. Kiskunhalasi Jótékony Nőegylet pecsét, 1862. 
PML IV. 477/27. No. 67.
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9. A kaszinó homlokzata. Bokányi D. u. 8. Szűcs-Szakái, 2001. 41. kép

Kálmánné az ügyvezető alelnök, az ügyvezető igazgató, a titkár és az ügyész, vala
mint a pénztárnok feladatát férfiak látták el: Friedrich Lajos, Tegzes Károly földbir
tokosok és dr. Dolicsek Lajos.” Az egyesület munkájáról egy népművelési bizottsági 
jelentésből nyerhetünk képet. A jelentés úgy említi a MANSZ helyi szervezetét, 
mint olyan közösséget, amely „jelentékeny kultúrfeladatot végez”, magas színvonalú 
hangversenyeket, előadásokat szervez és ezzel hozzájárul a város kulturális életének 
fejlesztéséhez.38 A továbbiakban az 1950-es nyilvántartásban tűnik fel az egyesület, 
mint olyan, amelyet 1946-ban a belügyminiszter rendelettel szüntetett meg, az ala
kulás idejéről azonban ez a forrás sem tartalmaz információt.19

Halasi Kaszinó Egylet
A kaszinó az egyik legrégebbi társaskör Halason.40 A kaszinó ötvenéves fennál

lása alkalmából készült történeti összefoglaló41 és Nagy Szeder István már idézett 
munkája egyaránt az 1850-es évekre vezeti vissza működését, az alakuló ülés jegy
zőkönyve azonban 1862. december 28-án kelt.42 Ekkor fogadták el az alapszabályt 
és választották meg a tisztikart. Eszerint Zseny József lett az elnök, a pénztárnok 
Darvas Gábor, könyvtárnok: Szuper Lajos és Gaál Lajos, a jegyző pedig Péter 
Dénes. Az alakuló ülésen 45-en voltak jelen, akiket a jegyzőkönyv név szerint is fel
sorol, a következő évben a tagok létszáma már 130 fő volt. Fülöp Sándor évről évre
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közli a belépettek névsorát,43 így tudjuk, 
hogy a helyi elit képviselői mind szere
pelnek a kaszinó tagjai között, így pl. 
mások mellett Szilády Áron, a Thorma 
család, a Baky, a Berki és a Hofmeister 
család férfi tagjai.

Az első évtizedekben bérelt helyi
ségekben működött a kaszinó, de volt 
olvasószobája, biliárdterme és kártya
szobája. A bútorozást, fűtést, világítást 
a tagdíjakból és a játékpénzből befolyt 
bevételekből fedezték. Rendszeresen 
költöttek újságokra és a könyvtár fej
lesztésére, utóbbira nemcsak a bevé
telekből, hanem az adományokból is, 
pl. Zseny József elnök az alakuláskor 
adományozott száz forintot a könyvtár 

céljaira.44 Hamarosan kialakult az egylet presztízse a helyi közéletben, az 1873-as 
elnöki beszámoló úgy említi a kaszinót, hogy az „városunk tekintélyes gyülekező- 
helye”.

Az alakulást háromévente megújították, mivel nem volt saját épületük, nem is 
kaphattak végleges engedélyt a működésre. Több elképzelés született az évek során 
állandó helyiség, vagy épület megszerzésére, de sokáig egyik sem valósult meg. 
Ebben 1895-ben történt változás, amikor a közgyűlés új alapszabályt fogadott el, 
mely szerint a kaszinó egyszer s mindenkorra megalakul, amiből következett, hogy 
saját épületről kellett gondoskodni.45

Mindebben valószínűleg közrejátszott a Guriga Társasággal való egyesü
lés is. A kaszinó tagjai részéről már korábban is felmerült az igény tekepálya 
létesítésére, majd a Gurigával való egyesülést javasolták. Úgy tűnik, mindkét 
közösség számára ez jelentette a megoldást, hiszen az egyesülés megtörtént, a 
Guriga Társaság 1500 forint vagyonnal olvadt be a kaszinóba, azzal a feltétellel, 
hogy az új ház telkén guriga-pálya is készül. Az építkezéssel kapcsolatban is 
megtették a szükséges lépéseket, eladták a Guriga-kertet, kölcsönt vettek fel a 
Takarékpénztártól, megterveztették az épületet, és megkezdődtek a munkálatok. 
Az épületet Kozits István tervezte a Kossuth utca és a Csengery (Bokányi D.) utca 
sarkán lévő telekre, kivitelezését a Vörös és társai szabadkai építész cég vállalta. 
A földszintes, nyugalmat és méltóságot sugalló V alaprajzú épület 1897-ben el is 
készült, magában foglalva a könyvtárat, az olvasószobát, a biliárdtermet, és az 
éttermet, melyet színház és bálterem céljaira is lehetett használni.46 Az új épület 
immár méltó otthont adott a polgári művelődés és szórakozás elit intézményének, 
a kaszinónak. 1904-ben a villanyt is bevezették az épületbe, s új bútorokat vásá

10. Kiskunhalasi Casino pecsét, 1863. 
PML IV. 477/27. No. 88.
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roltak. E költségek fedezésére kölcsönkötvényeket bocsátott ki a kaszinó, amit tíz 
év alatt fizettek vissza a tagoknak.

A tagok számáról csak 1912-ig van információnk, akkorra 185-re emelkedett a 
létszám, a tagdíj pedig 32 korona volt. Erre az időre a kaszinó könyvtárának állomá
nya tovább gyarapodott részben a rendszeres vásárlás, részben pedig ajándékozás 
útján. Az 1860-as években 300 körüli kötetszám volt a kaszinó tulajdonában, 1912- 
re közel 1800 kötettel rendelkezett a könyvtár. A kor politikai sajtója, valamint a 
tudományos, irodalmi és szakmai folyóiratok egyaránt elérhetők voltak a kaszinó 
olvasószobájában. így pl. előfizették egyebek mellett a Pesti Hírlapot, a Pesti Nap
lót, a Magyar Hírlapot, a Századokat, a Vasárnapi Újságot, de a Borászati Lapokat, 
a Gyümölcskertészt és a helyi sajtó kiadványait is. Az olvasás mellett rendszeres 
időtöltést jelentett a kaszinóban a kártya, a tekeasztal (=biliárd), a sakk és a dominó, 
de a szabadtéri teke szerelmesei (és a volt Gurigások) is elégedettek lehettek, hiszen 
„a gurigázás nyári délutánokon nagyban megy a kettes tekepályán az udvarban.”

A következő évtizedekben folyamatos volt a kaszinó működése, és annak rend
jében is csak a harmincas évek végén történt változás, ami a megváltozott politikai 
környezetnek volt köszönhető. Ismer
jük az 1927-es vezetőség névsorát: az 
elnök Farkas Elek földbirtokos, főrend
házi tag, az alelnök dr. Thuróczy Dezső 
polgármester volt. Az ügyész feladatát 
dr. Dolicsek Lajos ügyvéd, a jegyzőét 
Tyukody Jenő elemi iskolai igazgató 
látta el. A háznagy Paczolay István ny.
MÁV-ellenőr, a pénztárnok Vadász Pál 
földbirtokos, a könyvtáros Gaál Jenő 
tanácsjegyző volt.47

1939. december 17-én rendkívü
li közgyűlést hívtak össze, mégpedig 
azért, mert problémát okozott, hogy „a 
helybeli honvéd tisztikar tagjai csak 
akkor léphetnek a kaszinó tagjai sorá
ba, ha annak zsidó tagjai nem lesz
nek. A kaszinónak magyar becsületbeli 
ügye, létkérdése, hogy az e helyzet
ből folyó következményeket levonja.”48 
A választmány az alapszabály módo
sítását javasolta, ami meg is történt, a 
módosított alapszabályt 1941. augusz
tus 18-án láttamozta a belügyminiszté- ц  Meghívó a kaszinó táncvigalmára, 1908. 
rium. Az új alapszabály kijelenti, hogy TJM 21402
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a most alakult kaszinó folytatása az 1863 óta fennálló Halasi Kaszinónak, annak 
vagyonát és kötelezettségeit vette át és annak tagjaiból alakult, mégpedig „a müveit 
társasélet előmozdítása céljából”. Ugyanakkor kifejti, hogy „a kaszinó tagja lehet 
minden felnőtt, becsületes jellemű, társadalmilag kifogástalan, művelt, nem zsidó 
férfi.”49 Tehát az országos folyamatokkal és politikai törekvésekkel összhangban az 
izraelita felekezethez tartozókat kizárták a kaszinó tagjai sorából, akik pedig az ala
pítástól jelen voltak a kaszinó egyletben. Az alakuló ülés jegyzőkönyve szerint azon 
jelen volt Kohn Móritz, Hofmeiszter József, Hofmeister Illés, utóbbi a bizottmány 
tagjaként. A későbbiekben is tagjai voltak a kaszinónak a Koch, a Kohn, a Práger, 
a Rosenfeld, a Kellner, a Beck, a Hofmeister, stb. család tagjai.

A második világháborút követően 1946. februárjában született az a belügymi
niszteri határozat, mellyel a kaszinó működési engedélyét -  az országos tendenci
áknak megfelelően -  bevonták.

Halasi Kereskedők Egyesülete (Kereskedelmi Kaszinó)
1902-ben jött létre a Halasi Kereskedelmi Kaszinó (későbbi néven: Kereske

dők Egyesülete). A források szerint a kereskedelmi érdekek előmozdítása céljából 
jött létre,50 tehát úgy tűnik, hogy foglalkozás mentén szerveződött érdekvédelmi 
egyesületről van szó, melynek tagjai -  a nevek alapján legalábbis -  elsősorban a 
város izraelita polgárai közül kerültek ki. Emellett azonban társasköri helyisé
get is fenntartottak, ahol könyvtár működött, politikai, szakmai és szórakoztató 
jellegű újságokat fizettek elő, kártyázni, biliárdozni lehetett. „A kaszinó bebú
torozván, a lapok megrendelése megtörténvén a kaszinó megnyitható” -  áll a 
jegyzőkönyvben 1902. november 28-án, majd december 28-án délután 2 órakor 
meg is nyitják."

Valószínű, hogy az első világháború megváltozott viszonyai között nem tudott 
működni az egyesület (erről forrásunk nincsen, jegyzőkönyvek nem készül-
_____  tek), mindenesetre 1918-ban bukkan

fel ismét a forrásokban az egyesü
let, mint olyan, amelyet újjá kell ala
kítani. Néhány jegyzőkönyv maradt 
fenn ezzel kapcsolatban, először is a 
választmány üléséről.52 A jelenlévők: 
Hofmeister Géza elnök, Adám Dávid 
alelnök, Kellner Félix titkár, dr. Szabó 
Fülöp ügyész, Weisz Ignácz pénztár
nok, Königsberg Károly háznagy, vala
mint Goldberg Sándor, Kohn Lipót, 
Czunterstein Vilmos, Schwarcz Mihály 
és Bergl Albert választmányi tagok.
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A jelenlévők megállapították, hogy a közismert háborús viszonyok miatt az egylet 
nem volt olyan helyzetben, hogy működhessen, most azonban időszerűvé vált az 
újraalakítás, mivel „a kereskedői érdekek jelen helyzete fokozott kötelességet ró a 
kereskedőkre külön-külön, és azoknak okszerű keresztülvitele teszi szükségessé, 
hogy az eddig tétlenségre kárhoztatott Kereskedelmi Kaszinó újból munkaképessé 
tétessék.” Ennek érdekében a jelenlévők elhatározták, hogy a legutolsó tagdíjbe
szedési könyv alapján felhívást intéznek a volt tagokhoz közgyűlés összehívására, 
amelynek feladata lesz a működés újraindítása és az új tisztikar megválasztása. 
A közgyűlést össze is hívták 1918. december 29-én, melynek jegyzőkönyve szintén 
fennmaradt.” A jegyzőkönyv arról tanúskodik, hogy az egybegyűltek megvitatták 
a további működés lehetőségeit és ebben igyekeztek alkalmazkodni a kialakult 
nehéz helyzethez. A választások alkalmával pedig megerősítették a korábbi (fen
tebb részletezett) tisztikart, azzal a különbséggel, hogy Holländer Gyula személyé
ben könyvtárnokot is választottak. A választmányi tagok köre pedig Györfi József, 
Fleischer Izidor, Bergl Mór és Holländer Adolf személyével bővült. Kinyilvánítják 
továbbá, hogy a halasi kereskedők érdekeinek megvédésére alakult egyesület a 
továbbiakban igyekszik ezt a feladatot minél jobban megvalósítani, s mielőbb visz- 
szatérni a korábbi alapszabályok szerinti működéshez, amikor a tagok az érdekek 
képviseletén kívül mint szórakozó és állandó érintkezési helyet is használhatták 
az egyesületet. Ez a törekvés valószínűleg sikerrel is járt, mert a későbbiekben 
további forrásokban találkozhatunk az immáron magát Kereskedelmi Egyesület
nek nevező közösséggel.54 A névváltozás okait és körülményeit erre vonatkozó 
források hiányában nem ismerjük, de bizonyos, hogy ugyanarról a közösségről 
van szó, két utóbbi forrás ugyanis közli a tisztikar névsorát, s az 1921-ben közölt 
tisztikar megegyezik az 1918. decemberében megválasztott névsorral. 1927-re 
viszont változott az egyesület vezetése -  nyilván közben tisztújítás zajlott. A cím
tár az alábbiak szerint közli a Kereskedők Egyesülete vezetőségét: elnök: Adám 
Dávid bornagykereskedő, ügyész: dr. Kellner Ármin ügyvéd, alelnök: Kun Benő 
kereskedő, titkár: Roheim József kereskedő, pénztárnok: Ernsz Rezső kereskedő, 
ellenőr: Kertész László kereskedő, háznagy: Neuwirth Lipót kereskedő. Székhe
lyük az 1930-as években a mai múzeum épülete volt. Az egylet további sorsáról 
nem tudunk, a második világháború után keletkezett már idézett listákon már nem 
szerepel. Csak valószínűsíthető, hogy a harmincas évek végén és a negyvenes évek 
első felében a zsidósággal szemben született megkülönböztető intézkedések során 
szűnhetett meg.

Halasi Munkásképző Egylet
A 19. század végére a helyi munkásság is megszervezte a saját közösségi színterét 

Kiskunhalason.55 Persze az ipari munkások létszáma igen alacsony volt, mellettük 
azonban a kisiparban dolgozók és a mezőgazdasági bérmunkás rétegek is részt vet
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tek ebben. Több sikertelen kísérlet után (a belügyminisztérium először nem hagyta 
jóvá a beterjesztett alapszabályt) 1894 végén tartották az alapszabályt elfogadó 
alakuló gyűlést, s 1895. március 2-án hagyta azt jóvá a belügyminiszter. „A halasi 
munkásképzö egylet célja tagjait felvilágosításban és oktatásban részesíteni, a tudo
mányt és művelődést terjeszteni. A fenti cél érdekében a következő eszközök állnak 
az egylet rendelkezésére: a) a hasznos és népszerű könyvek és hírlapok beszerzése 
és olvasása az egylet könyvtárából való kölcsönzés által, b) felolvasások a tudomány 
és művészet minden ágából, c) oktatás által, d) hírlapok és folyóiratok által, e) társas 
mulatságok, hangversenyek, ünnepek, stb. által.”56 Az egylet elnöke az alakuláskor 
Szombaty József volt, két helyettese Szalai Antal és Váczi János, a jegyző Fazekas 
Gábor. Mellettük 18 tagú választmány működött. A tagság létszámára vonatkozóan 
adat nem ismeretes. A tagsági díj havi 1 korona volt. A későbbiekben megindult a 
szakmánkénti szerveződés is. Az egylet későbbi tevékenységére vonatkozóan nin
csenek adatok.

Kiskunhalasi Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete
1928. április 10-én alakult és 1929 júniusában láttamozta alapszabályát a 

belügyminiszter annak az egyesületnek, mely egy egészen sajátos, meghatáro
zott társadalmi réteghez kapcsolódott: a felsőoktatási intézményekben tanuló 
halasi diákokat fogta össze.57 Elnökévé Balogh Mihály Joachimot választották. 
„Az egyesület célja a kiskunhalasi egyetemi és főiskolai hallgatókat baráti ala
pon egymáshoz közelhozni, köztük a kollegiális érzületet megerősíteni, tanul
mányaikban szellemileg és anyagilag támogatni, s a kiskunhalasi társadalom
ban megillető hivatásuk teljesítésében őket előre segíteni és hazafias érzésük
ben megőrizni.”58 A célok elérésére gyűléseket, felolvasásokat, ünnepélyeket, 
műkedvelő előadásokat, táncmulatságokat, sportversenyeket kívántak rendezni 
a kiadott alapszabály szerint. Figyelemre méltó, hogy „az egyesület bármilyen 
tagja csak magyar állampolgárságú és keresztyén vallású egyén lehet” — közli 
az alapszabály.

Az egyesület működéséről egyéb forrást nem nagyon ismerünk, így nem 
tudjuk, hogy a kitűzött célokból mennyi valósult meg. Mindenesetre egy fenn
maradt meghívóból értesülhetünk, hogy szegény sorsú tagjainak tanulmányi 
segélyezésére 1931. augusztus 8-án jótékony célú bált rendeztek a kaszinó helyi
ségeiben.59

A belügyminiszter 1946-ban oszlatta fel az egyesületet.

Kiskunhalasi Függetlenségi 48-as Kör
A közösség 1876 novemberében alakult és Nagy Szeder István közlése szerint 

a felsővárosi gazdák körhelyisége volt. Ezt látszik alátámasztani, hogy az 1927-es 
címtárban 48-as Kisgazda és Földmíves Párt (48-as Kör) megjelöléssel szerepel.61
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13. A 48-as kör székháza, 1960 körül. Eötvös u. 20. TJM 19636

14. Szüreti báli csoportkép a 48-as körnél, kb. 1928. TJM 16596

373



A Belügyminisztérium által 1876. november 14-én láttamozott alapszabály szerint62 
„a függetlenségi kör czélja: a szabadság, egyenlőség, testvériség nagy elveinek 
-  melyek egyedül képezhetik a valódi alkotmányos élet alapfeltételeit -  társulati 
eszmecsere útján való fejlesztése és érvényre juttatása a fennálló alkotmányos tör
vények határain belöl -  miveit társalgás és megfelelő olvasmányok által a közértel
miség fejlesztése, a közügyek (országos és helyi) iránti közérdeklődés fenntartása, 
a nép anyagi és szellemi jólétének előmozdítása.” Nagy Szeder közlése szerint 
a kör pártpolitikai mozgalmakban is részt vett, pl. 1902-ben Kossuth Ferencet a 
díszelnökévé választotta. A politikai beállítottság szerinti szerveződést mutatja az 
is, hogy az 1927-ből ismert vezetőség az asztalostól a birtokosig a legkülönbözőbb 
társadalmi rétegekből került ki. Az elnök dr. Babó Imre ügyvéd, a Gazdasági Bank 
elnöke volt, a jegyző Nagy Czirok István egyetemi hallgató, a pénztárnok Oláh 
Mihály birtokos, az ellenőr Bus Imre birtokos, a könyvtáros Molnár Antal birtokos 
és Szalaki K.B. asztalos volt. 1935-ben átalakulás történt, amennyiben július 14-én 
Halasi Független Kör néven alakult újjá a közösség, s fogadta el alapszabályát, mely 
azonban minden tekintetben megegyezett a korábbival. Erre azért került sor, mert a 
Belügyminisztérium alapszabály-ellenes működés miatt feloszlatta a korábbi kört. 
(Arról nincs információnk, hogy mi volt az ok.)

Egyebekben a kör helyiséget tartott fenn az Eötvös u. 18. szám alatt, benne 
könyvtárat működtetett, felolvasó üléseket és egyéb rendezvényeket szervezett és 
újságokat járatott. Mindezzel a történelmi hagyományok és a nemzet nagyjai emlé
kének ápolását kívánták elérni.

Kiskunhalasi Iparos Ifjúság Önképző Egyesülete
Az iparos fiatalok társasköre 1902- 

ben alakult, elnöke Nagy Kálmán 
szabómester volt. Hamarosan Dékáni 
Árpád támogatását is élvezték, aki az 
elnöki teendőket is elvállalta. 1903-tól 
saját tulajdonú székházzal rendelke
zett, ahol a társasköri helyiséget is 
fenntartotta. 1927-ben Zilah János gép
lakatos volt az egyesület elnöke. 1935- 
ben új alapszabállyal és névváltozás
sal is jelezve bővítette tevékenységét, 
amennyiben a kereskedő fiatalokat is 
bevonta működési körébe: Iparos és 
Kereskedő Ifjak Egylete lett.63 Ebben 

. г , , , ■. ír-- ' a i ' » a formában az 1949-es feloszlatásig15. A Kiskunhalasi Iparos Ifjúság Onkepzo , °
Egyesülete pecsét, 1902. TJM 20049 á l l t  fen n .
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16. A Kiskunhalasi Iparos Ifjúsági Önképző Egyesülete vezetősége a 25 éves jubileum alkalmából, 
1927. november 20. Kinast János felvétele. TJM 20049

Kiskunhalasi Polgári Olvasókör
Az elsők között alakult a városban a kis kaszinónak is nevezett egyesület, mely

nek tagjai a város iparos és gazda polgárai voltak. 1863. január 10-én alakult meg 
alapszabályszerűen is, de Nagy Szeder szerint 1838-ra nyúlnak vissza az előzmé
nyei.64 A működés korábbi kezdetét feltételezi Nagy Czirok László is, aki megírta 
az olvasókör történetét.65

Az első elnök Farkas Lajos volt. Az alapítók között ott volt mások mellett 
Szilády Áron lelkész, Gyárfás István történetíró, földbirtokos, Thuróczy István 
jegyző, Gaál Gábor kapitány, Varga Nagy István táblabíró, Schön Lipót, Práger 
Lipót, Hollander Adolf kereskedő, Thorma Ferenc, Babó Sándor, Nagy Czirok 
Sándor birtokos, a város illusztris személyiségei. A városi tanács 1863. március 
elsején terjesztette fel az alapszabályt, melyet majd csak 1866-ban hagyott jóvá 
a királyi kancellária. Az alapszabály szerint a kör fő célja a művelt társalgás, 
kezdetben más szórakozás nem volt lehetséges, pl. a játékok, a kártya tiltva volt. 
Fontos volt viszont a könyvtár használata, melyet a felsőbbéves gimnáziumi tanu
lóknak is megengedtek. A kör tagjai voltak az alapító tagok, akik a tagsági díj 
mellett a belépéskor egyszer s mindenkorra 3 forintot fizettek, az állandó tagok, 
akik tagsági díjat fizettek, ezen kívül voltak olvasó tagok, akik a könyvtárat hasz
nálták csak. Voltak tiszteletbeli tagok is, ami kitüntetést jelentett, s választás útján
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17. A Polgári Olvasókör pecsét, 1866. 
PML IV. 477/27. No. 59.

18. Polgári Olvasókör Kiskaszinó pecsét, 1866. 
PML IV. 477/27. No. 53.

lehetett elnyerni. Pl. a harmincéves jubileum alkalmával Zádor Sándor nyerte el, 
aki mindvégig hűséges tagja volt a közösségnek. 1897-ben pedig dr. Babó Mihály 
városi főjegyzőt örökös díszelnökké választották az állandó helyiség megszerzé
sében végzett munkásságáért.66

Kezdetben különböző bérlemények adtak helyet a közösségnek, 1893-tól azon
ban önálló székházzal rendelkeztek. Ekkor vásárolták a református egyháztól a 
telket és a rajta levő épületet, ami hamarosan szűknek bizonyult. Az építkezések a 
Felső Nádor (Ady E.) utcában több ütemben folytak, 1897-ben, amikor nagytermet 
építettek, 1905-ben, amikor olvasószobát alakítottak ki, s 1928-ban elkészült a 
végső formát nyert díszes épület. Ekkor Nagy Szeder István volt a kör elnöke, aki 
mint építész elkészítette a terveket is.67

Az olvasókörben, ahol a polgári művelődés (olvasás, művelt társalgás, játékok) 
lehetőségét igyekeztek megteremteni,68 1863-ban rendezték az első bált, melynek 
bevételét a könyvtár megalapítására használták fel. Az év végére már 130 kötetből 
állt a gyűjtemény, ami a századfordulóra 1500 kötetre növekedett. A könyvtár mel
lett az újságok előfizetése is fontos volt, a kor népszerű sajtótermékei mellett a helyi 
újságokat is rendszeresen előfizették. 1867 után már nemcsak a társalgás és az olva
sás, hanem egyéb szórakozás is vonzotta a tagságot. Először a sakk és a dominó, 
majd később a kártya, a biliárd és a teke is polgárjogot nyert a szórakozási formák 
között. Ezen kívül gyakran szerveztek társas estélyeket, bálákat, vacsoraesteket. 
Részt vettek a helyi közélet eseményeiben is, pl. Rákóczi hamvainak hazaszállítá
sakor, vagy a kuruc hősök hamvainak eltemetésének akciójában. Az alapszabály 
módosítására több alkalommal is sor került, így 1928-ban, 1938-ban és 1943-ban, 
többnyire a tagdíj újbóli megállapítása volt az ok. A tagok között a halasi polgárság
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legkülönbözőbb rétegei képviseltették magukat. Kezdettől fogva az értelmiség mel
lett iparosok, kereskedők, sőt, a parasztság műveltebb képviselői is a tagok között 
voltak. A létszám folyamatosan nőtt, a századfordulót követően megközelítette a 
200 főt, 1932-re pedig 300 tagot számláltak.69 Az 1927-es vezetőségben pl. ügyvéd, 
építész, földbirtokos, borbély, ékszerész és bádogos foglalkozású egyaránt volt. " 
Látható tehát, hogy inkább a társadalmi közeledés, semmint az elkülönülés színte
re volt a Polgári Olvasókör. Az 1945 utáni változásokat persze ez sem akadályozta 
meg, 1948-ban megszűnt a működése.

Korcsolya Egylet
Kifejezetten érdeklődési kör alapján, a 

szabadidő eltöltésére alakult egylet, mely
nek alapító közgyűlését 1888. január 11- 
én tartották, s az alapszabályt a Belügy
minisztérium még ez évben láttamozta.71 
Eszerint: „A halasi korcsolya egylet czélja 
korcsolyázás által a testet edzeni, tagjai és 
vendégei részére test és idegfrissítő társas 
korcsolyázásokat szervezni, -  általában 
pedig a társadalmi életet előmozdítani.”
Az egylet Dékáni Árpád vezetésével 
működött, a Szász-tó jegén. Nemcsak a 
testedzésre fordítottak hangsúlyt, hanem a 
társasági életre is, hiszen az egylet „azóta 
meg nem ismételt jégbálakat rendezett, 
művésziesen épített hó pavillonokkal.”
Az egylet további sorsáról nincsenek adatok.

Sportegyesületek
A magyar sportélet kibontakozása a századfordulótól folyamatosan nyomon 

követhető. A felsőbb társadalmi rétegek már régóta űztek bizonyos sportokat: a 
vadászat, a lóverseny, a tenisz, a golf régóta az arisztokrácia életéhez tartozott. 
A középosztály a tornát preferálta. A századfordulón azonban Európa-szerte és a 
gyorsan felzárkózni törekvő Magyarországon is a sport tömegekre gyakorolt hatása 
volt megfigyelhető. A megnövekedett szabadidő, az urbanizáció és számos más 
tényező hatására az alsóbb néprétegek, elsősorban a munkásság és a kispolgárság is 
kialakította a maga sportéletét. Egymás után alakultak a sportklubok, egyesületek, 
s új sportágak terjedtek el (pl. foci, kerékpározás, vízi sportok, stb.). Megkezdődött 
az újkori olimpiák története is. Egész Európában mind nagyobb jelentőségre tett 
szert a sport, s lassanként a mindennapok részévé vált. Mindez Magyarországon is

19. Korcsolya Egylet pecsét, 1897. TJM 99.31.2.
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tapasztalható volt.71 A fejlődést az első világháború félbeszakította ugyan, de a sport 
iránti társadalmi érdeklődés a háború után újjáéledt, sőt egyre erősödött.

A fent vázolt folyamat hatása természetesen Kiskunhalason is érezhető volt. Az 
első focimeccs Nagy Szeder közlése szerint 1899-ben zajlott le a városban, s 1902- 
ben megalakult a Kiskunhalasi Sportegylet. A sportélet szervezésén kívül a város 
társasági életében is szerepet játszott a sportegylet, pl. 1920 szilveszterén sportbált 
szerveztek a Polgári Olvasókör termében, ahol az egylet saját műkedvelő vonósze
nekara szolgáltatta a zenét.74 Nagy Szeder említi azt is, hogy „az utóbbi években a 
Kiskunhalasi Atlétikai Club fejt ki eredményes működést.75 Ennek alakulási ideje 
1912. 1927-ben még biztosan működött, hiszen ebből az évből fennmaradt a vezető
ség névsora. Elnöke Friedrich Lajos földbirtokos, alelnöke Tegzes Kálmán rendőr
felügyelő volt, ügyésze dr. Kathona Mihály ügyvéd, titkára László Imre adóhivatali 
tiszt.76 Későbbi információnk nincs az egyesületről, lehetséges, hogy a harmincas 
évektől más néven működött, ugyanis 1934-es alapítással a Kiskunhalasi Sport
ligáról tudunk, mely az 1946-os feloszlatásig folytatta tevékenységét a városban. 
Emellett 1930-47 között Postás Sport Egyesület is működött a városban.77

Vadásztársaságok
Mint a legtöbb településen, Halason is működtek vadásztársaságok, ezek a közös 

érdeklődésre, közös időtöltésre alakult közösségek. Természetesen ez nem volt 
olcsó mulatság, így nem mindenki engedhette meg magának a részvételt, de a halasi 
polgárok több társaságot is alakítottak. Az első 1891-ben alakult, Vadász Társulat 
néven76 és 1948-ig működött, a másikat Diána Vadásztársaság néven 1925-ben 
alakították meg és 1946-ig folytathatta tevékenységét.79 Az alapszabályok mind-

20. Vadásztársulat pecsét, 1910-es évek. 
PML IV. 477/27. No. 16.

21. Diana Vadásztársulat pecsét. 
PML IV. 477/27. No. 28.
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két esetben azt rögzítik, hogy olyan személyek lehetnek a vadásztársaság tagjai, 
akik a vadászatot nem keresetképpen űzik, célként pedig a szórakoztató vadászat 
sportszerű gyakorlását és a vadvédelemről való gondoskodást jelölték meg. Az első 
vadásztársaság elnöke 1927-ben dr. Musa István földbirtokos volt, a Diána elnöke 
pedig dr. Jeney Andor ny. állam rendőrségi kapitány.80

Zenei egyesületek
Zenével, énekléssel foglalkozó 

műkedvelő művészeti egyesület az idők 
során több is működött a városban.
Az első a Halasi Dalárda volt, mely 
1882-ben alakult Balogh László ref. 
kántor elnökletével és vezetésével.81 
A későbbiekben ez a dalárda (isme
retlen körülmények között) megszűnt, 
helyette azonban újak alakultak. Nagy 
Szeder István a Városi Dalárdáról és az 
Iparos Dalárdáról 1909-től tud,82 utób
bi elnöke 1927-ben Tallér Antal asz
talos, karnagya Túróczi Balázs volt.
Más adatok szerint 1922-46 között 
a Zenekedvelők Egyesület, 1931-47 2 2 . Kiskunhalas Iparosdalkör pecsét,
között a Kiskunhalasi Dalkör műkő- p m l  ív. 477/27. No.50.
dött Halason. A Zenekedvelők Egyesületét Bertalan István gimnáziumi tanár 
alapította. Elnöke 1927-ben Báthory Gábor gimnáziumi tanár, alelnöke dr. Kuthy 
Béla fogorvos, karnagya Bertalan István volt. A többi tisztségviselő foglalkozása 
is arra enged következtetni, hogy ez a közösség a zenekedvelő helyi értelmiség 
gyülekező helye volt.83

Felekezeti szerveződések

A 19. századi Magyarországot vallási sokszínűség jellemezte. Az egyházak 
helyzete a század második felében kettős arculatot mutatott. Egyrészt realizálód
tak a törekvések az egyház és az állam szétválasztására vonatkozóan, másrészt 
azonban továbbra is jelentős társadalmi szereppel és tekintéllyel bírtak az egy
házak, közülük is kiemelkedve a római katolikus egyház, mely -  a rendi társa
dalomból fennmaradt birtokai révén -  jelentős gazdasági erővel is rendelkezett.84 
A polgárosodás hatásainak erősödésével ugyanakkor jellemző volt a vallási élet 
hanyatlása, mutatkoztak a vallási közömbösség jelei is. Elsősorban a nemesség és
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az értelmiség köreiben a gyakorló vallásosság egyre kevéssé volt meghatározó. 
Ennek szembetűnő jele volt, hogy a polgári házasságkötés intézménye egyre gya
koribbá tette a vegyes házasságokat, 1910-ben már minden tizedik állampolgár 
felekezeten kívülinek vallotta magát, de a hétköznapi vallásgyakorlás tekinteté
ben az egyházak szempontjából ennél is sokkal rosszabb volt a helyzet.

A századfordulóra a történelmi egyházak új utakat igyekeztek keresni a hívek 
m egtartására és visszaszerzésére, a hitélet újraélesztésére. Társadalmi szervez
kedéssel próbálták megállítani a vallási élet hanyatlását mind a katolikus, mind 
a protestáns egyházak. Ennek eredményeképpen a századfordulóra fellendült 
a felekezetekhez kapcsolódó egyesületi élet: kulturális, szociális, hitbuzgalmi 
jellegű egyesületek és nőegyletek jöttek létre nagy számban, ahol valláserkölcsi 
alapokon, az egyházi tanításokhoz kapcsolódva, gyakran jótékonyságot is gya
korolva szerveződött a hívek közösségi élete, a szabadidő hasznos eltöltésére, 
vagy egyéb feladatokra. A két világháború között ezek a folyamatok tovább 
erősödtek.

Kiskunhalason a református, a katolikus és az izraelita felekezet egyesülete
iről tudunk, ezekből mutatunk be néhányat az alábbiakban. Bár volt a városban 
baptista gyülekezet is, ennek ilyen jellegű szervezeteiről nincsenek adatok.

A református felekezet egyesületei
A török hódoltság után a református felekezet hívei telepedtek meg Kiskunhala

son, és sokáig ők is voltak többségben. Bár később jelentőssé vált a római katolikus 
népesség is,85 a város szellemiségét -  már csak a gimnázium miatt is -  elsősorban 
a kálvinizmus jellemezte. A református egyház keretei között működő egyesületek 
-  a „belmissziói mozgalom” előtérbe kerülésével -  az 1920-as években alakultak 
meg. Működésükről a református egyház által évről évre kiadott képes naptárak és 
egyházi körlevelek tudósításaiból szerezhetünk információt. Érdekesség, hogy elő
ször az asszonyok szervezete jött létre, később kapcsolódtak hozzá a leányok, majd 
az önképzőkör. Nem közvetlenül a felekezethez, sokkal inkább az általa fenntartott 
gimnáziumhoz kapcsolódik, de itt kell megemlítenünk a Kiskunhalasi Református 
Szilády Reálgimnázium Diákszövetség nevű szervezetet, mely 1928. november 
4-én, a gimnázium fennállásának évfordulóján tartott ünnepségsorozat keretében 
tartotta alakuló közgyűlését. Mint ahogyan arról a Kiskunhalas Helyi Értesítője és 
az alapszabály egyaránt tudósít, a diákszövetséget elsősorban a már végzett diákok 
kezdeményezték, a vallásosság, a hazaszeretet, a kultúra, az összetartás érzésének 
ápolására, a Szilády Gimnázium hagyományainak életben tartására, valamint az 
intézmény erkölcsi és anyagi támogatására és a tanulóifjúság segítésére. A létrejött 
diákszövetség elnöke Bátory Gábor és dr. Dencz Ákos, alelnöke Nagy Kálozy Sán
dor volt, jegyzője pedig Borbás Imre. Az alapszabályt a BM 1929-ben láttamozta, s 
a diákszövetség az 1947-es feloszlatásig működött.86
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Református Nőszövetség/Protestáns Nőszövetség és a Protestáns Leánykor
A forrásokban a nőszövetség két néven is szerepel, ahogyan azt fentebb, az 

összefoglaló táblázatban is jeleztük, az 1950-es nyilvántartásban87 Református 
Nőszövetség olvasható, más forrásokban Protestáns Nőszövetség (ez volt az orszá
gos szervezet neve is).88 A halasi Protestáns Nőszövetség 1923. április 28-án alakult. 
Alapszabálymódosítás után a Református Nőszövetség nevet vette fel 1937. novem
ber 13-án. Elnöke 1940-ig dr. Thuróczy Dezsőné volt. (Aki egyébként 1940-ig a 
református leány polgári iskola igazgatói feladatait is ellátta; Elnök 1940 és 1949 
között özv. Hofmeister Gyuláné.) Alenökök: Szekér Pálné és Szabó Zsigmondné 
(1940-ben utóbbi helyett Bátory Gáborné), pénztáros: özv. Pázsit Pálné (1940-ben 
Kathona Margit), jegyző: Stepanek Ernőné (1940-ben Szabó Jusztina), ellenőr: özv. 
Buda Istvánné. A nőszövetség mellett, illetve felügyeletével leánykört is szerveztek, 
melynek elnöke Czirják Berta (1940-ben Kathona Margit) volt. A nőszövetség és a 
leánykor elsősorban jótékonysági munkát végzett, segítette a Koppány Gergelyné- 
féle árvaházat, vallásos összejöveteleket, pl. bibliakört rendezett, a lányok pedig 
szerdánként bibliaórákat tartottak. Támogatták a szegényeket, szeretetvendég- 
ségeket, jótékonysági esteket szerveztek. Évente tartottak karácsonyi vásárokat, 
tárgysorsjátékokat jótékony céllal, ruhaosztási akciókat szegénysorsú gyerekeknek. 
A városi színházban hangversenyt tartottak néhányszor, valamint részt vettek a 
különböző egyházi kiadványok, zsoltárok, imakönyvek, naptárak, újságok terjesz
tésében is. A Református Nőszövetség 1949-ig működött. A feloszlatás előtti név
sorban 155 fő szerepelt. Elnök: özv. Hofmeister Gyuláné, alelnök: Tyukodi Jenőné, 
M. Kovács Gyuláné, titkár: Uhr Izabella, pénztáros: Darányi Mária. A Nőszövetség 
keretében működött a Református Leánykor. Tagja lehetett minden konfirmált

23. A Református Nőszövetség karácsonyi vásá- 24. A Református Nőszövetség karácsonyi vására, 
ra előtt a leánykor tagjai csigatészta készítésekor, 1939 . december 3. TJM 2005.1.4.

1920-as évek. TJM 22280
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25. A Református Leánykor, középen Szabó Zsimond lelkész, 1932. június 29. TJM 2005.1.5.

református leány. Vezetője Czirják Berta, majd Kathona Margit (1940 és 1943 
között, haláláig), Szabó Jusztina, Bacsó Ida. A leánykor tagjai a felsős gimnazista 
diákokkal látták el a vasárnapi iskola teendőinek egy részét/'

Református Önképzőkör
Mint társaskör, a legjelentősebb volt az 1924-ben alakult önképzőkör. A Belügy

minisztérium formai hibák miatt csak 1926-ban láttamozta az alapszabályát, ettől 
függetlenül azonban az önképzőkör működött. Munkája szintén valláserkölcsi alapo
kon szerveződött (pl. kedd esténként bibliaórákat tartottak), de ismeretterjesztéssel, 
műkedvelő művészeti tevékenységgel és egyéb társadalmi események (pl. bálok, elő
adások) szervezésével is foglalkozott. Az alapszabály szerint az önképzőkör célja a 
vallásosság és a hazaszeretet ápolása, kálvinista szellemű, vallásos faj- és hazaszere
tő nemzedék nevelése és önképzése, valamint ismeretterjesztés a tagok és a nagykö
zönség körében. Ennek érdekében különböző társas összejöveteleket, felolvasásokat, 
gyűléseket, ünnepélyeket kívánnak tartani, zeneestélyeket, műkedvelő előadásokat 
rendezni, könyvtárat és közösségi helyiséget fenntartani. Elnöke dr. Gusztos Károly, 
alelnöke Schuller Károly és Varga Károly (1940-ben Paczolay István) volt. A titkári 
feladatokat Gyevi Imre (1940-ben Paczolay Győző), a jegyzői feladatokat Paczolay 
Győző (1940-ben Komlós István) látta el. Az egylet ügyésze dr. Kathona Mihály volt, 
pénztárosa Ván Balázs (1940-ben Kocsi László) volt.90

1927-ben a kör tagjai gyűjtést kezdeményeztek székház építésére, ennek eredmé
nyeként, és az egyház támogatásával 1929-ben fel is épült a református egyesületi
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ház, mely ezen túl a gyülekezet minden 
egyesületének otthont adott. A Kőhíd 
(Szathmáry Sándor) utcai épületet 
Dobó Kálmán városi főépítész tervezte.
Az ünnepélyes átadás 1929. december 
elsején történt,91 s ebből az alkalomból 
nagyszabású ünnepséget, díszebédet és 
bált rendeztek. A főrendező dr. Kathona 
Mihály volt, s a sikeres rendezvény 
bevételéből fedezték az épület bebúto
rozását. Az önképzőkörben a társasélet 
különböző rendezvényei zajlottak, 
ismeretterjesztő előadások, műkedvelő 
színházi bemutatók, (pl. 1936 szilvesz
terén vígjáték, tánc- és zenei bemutató 
szerepelt a műsorban)92 és egyéb tár
sadalmi események (pl. jótékony célú 
vacsorák) szerveződtek. A református önképző kört 1949-ben szüntették meg.

A teljesség kedvéért és a névazonosság miatt feltétlenül meg kell említenünk, 
hogy létezett még egy önképzőkör, mégpedig a református egyház által fenntartott

26. Református Önképzőkör pecsét, 1924. 
TJM 19016

27. A Református Önképzőkör székháza. Eötvös u. 4. Szűcs-Szakái, 2001. 52. kép
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28. Református Önképzőkör udvarán az Ocskay brigadéros című színmű szereplői, 1937. március 14.
Zseni Műterem felvétele. TJM 2005.1.6.

Gimnázium keretei között, a diákok önkéntes szervezeteként. Ez azonban a tanórán 
kívüli tevékenységhez tartozott, nem a szokásos alapszabályszerü működéssel, mint 
a város nyilvános önszerveződő közösségei, hanem kifejezetten az iskola tanulói 
vehettek rész a munkájában (éppúgy, mint az iskolai sportkörben is). A gimnázium 
önképzőkörének munkájáról 1868-tól tudunk, 1905-ban Szász Károly nevét vette fel, 
s 1947-48-ig folyamatosan működött. Tanári vezetéssel a diákok műveltségét fejlesz
tették. Az intézményben működő Bethlen Gábor Körben csak a református ifjúság 
vett rész. A református polgári leányiskolában a Lórántffy Zsuzsanna Önképzőkör és 
a Bethlen Kata Vallásos Kör működött. A gimnázium diákjai az országos Soli Deo 
Gloria (SDG) diákszervezetben és a diákok más református ifjakkal a Keresztény 
Ifjúsági Egyesület (KIÉ) helyi szervezetében is tevékenykedtek.93

A katolikus felekezet egyesületei
Bár a római katolikus felekezet önálló plébániai élete csak a 18. század utolsó har

madában kezdődött, hamarosan nagy jelentőségre tett szert a katolikus lakosság a város 
életében. A közösségi művelődés színtereinek létrehozásában is komoly eredményekkel 
büszkélkedhettek. Első egyesületük már 1868-ban megalakult, s ezt számos másik 
követte, melyek között volt kifejezetten a hitélethez kapcsolódó, és társaskör jellegű is.
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A hitélethez kapcsolódó egyesületek
Ezekhez tartozott egyebek között a Rózsafüzér Társulat (Halason 1886-tól), 

az Oltáregylet, a Credo férfiegyesület, a Mária-Kongregáció (a halasi szervezetet 
a Magyarok Nagyasszonyáról nevezték el, alapítva 1922. április 15-én, vezetői a 
mindenkori plébánosok), Szívgárda (a Római Katolikus Polgári Leányiskola kere
tei között Szívgárda Szent Erzsébet csapata). Az utóbbi két szervezet Halason a 
katolikus polgárival kezdődött és az iskolák államosításával szűnt meg 1948-ban. 
A hitélethez kapcsoló katolikus szervezetek a belügyminiszteri nyilvántartásokban 
nem szerepeltek.94 Valószínű, hogy hasonló, hitbuzgalmi jellegű közösség lehetett 
a Római Katolikus Szent József Kör is, ami a Címtárban szerepel, de egyebet nem 
tudunk róla. A feltételezést erősíti az is, hogy a kör elnöke Gulyás Ferenc esperes 
plébános volt.95

A századfordulón a magyar társadalmi élet palettáján új szín jelent meg, a 
politikai katolicizmus, melyet a Katolikus Néppárt képviselt. A Néppárt politikai 
és társadalmi hátterét egyaránt igyekezett kiépíteni. A politikai sikerek egyelőre 
elmaradtak, de a társadalmi szervezkedés eredményes volt. így jöttek létre olyan 
országos szervezetek, melyek formailag függetlenek voltak ugyan, de hatással 
voltak a politikai katolicizmus társadalmi bázisának növekedésére. Ilyen volt a 
Katolikus Egyesületek Szövetsége, valamint a Katolikus Népszövetség.96 Előbbi 
a katolikus egyházhoz tartozó egyesületek, egyletek összefogására vállalkozott,

29. Mária kongregáció karácsonyi bazár, 1939. Szapáry Zita gyűjtése
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míg utóbbi a katolikus egyház komoly társadalmi befolyását érte el, elsősorban 
helyi szervezetei révén. A Katolikus Népszövetség Kiskunhalason is megalakult 
1908-ban, s egészen 1947-es feloszlatásáig működött is.97 Nagy szerepe volt a helyi 
katolikus nyilvánosság erősítésében, s a helyi társadalomban a katolikusok befo
lyásának növekedésében. Működésének részleteiről, a Népszövetség mindennapos 
tevékenységéről azonban nincs információnk. Hasonlóképpen kevés az informá
ciónk a Szent Imre Szövetségről (Federatio Emericana) is. Az 1930-ban lezajlott 
Szent Imre-évet" követően alakultak ezek a hitbuzgalmi jellegű szervezetek az 
ifjúság számára, részben a Szent Imre kultusz ébrentartására, részben a hazafias és 
valláserkölcsi nevelés erősítésére. Kiskunhalasi szervezetéről azonban mindössze 
annyit tudunk, hogy 1933-ban alakult, és 1946-ban oszlatta fel a belügyminiszter 
rendelete. Annyi bizonyos, hogy nem elsősorban helyi kezdeményezésről, hanem az 
országos szervezkedéshez való kapcsolódásról van szó, hiszen az elfogadott alap
szabály nem helyi keletkezésű, hanem az országosan kiadott alapszabály ( Federatio 
Emericana -  Katolikus magyar egyetemi és főiskolai bajtársi szövetség Bp. 1933.), 
mely a gyakorlati katolicizmus elveit foglalta össze.99

Római Katolikus Önképző Egylet/Katolikus Kör
1868-ban alakult meg az a felekezeti alapon szerveződött önképző egylet, mely 

hamarosan „a város egyik leglátogatottabb körhelyiségévé fejlődött.”100 Az egylet 
célja: beszélgetés, olvasás, előadások a művelődés fejlesztésére, a tagok hazafias és 
vallásos szellemben való összetartása. A Szabadkai úton székházat is fenntartott 
az egylet, de azt az alsóvárosi iskola építéséhez kisajátították, majd 1911-ben új 
székházat építettek a Szabadkai út 1. szám alatt. Az egylet elnöke ekkor Halász

30. A katolikus önképzőegylet pecsétje, 1928. 
PML IV. 477/27. No. 77.

31. A katolikus legényegylet pecsétje, 1929. 
PML IV. 477/27. No. 42.
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D. Sándor földbirtokos volt, s úgy tűnik, sikeres volt a munkája, hiszen az 1927-es 
forrás is őt említi, mint elnököt,101 az alelnök Herpai Mihály földbirtokos, ügyész: 
dr. Csehó Lajos ügyvéd. A jegyző feladatait Kiss Sándor MÁV-alkalmazott, a pénz
tárnokét Csehó János ács, a könyvtárosét Tumó Máté magánzó látta el. A háznagy 
Babenyecz Cs. István földbirtokos volt. Az egylet 1937-ben újjáalakult, ekkor már 
mint Katolikus Kör. Az 1950-es forrás és a Pest Megyei Levéltárban található alap
szabály is102 ezt az időpontot adja meg a Katolikus Kör alapítási dátumaként, ugyan
akkor a kör pecsétje az 1868-1937 évszámot tartalmazza. Arra gondolhatunk tehát, 
hogy legalábbis elődjének tekintette az önképző egyletet a Katolikus Kör, de az is 
bizonyos, hogy a székháza ugyanaz a Szabadkai úti épület volt. Mindenesetre a 
Katolikus Kör Alapszabályát ismerjük, így képet kaphatunk annak munkájáról.103

Az alapszabály szerint a Katolikus Kör célja: „a kiskunhalasi római katolikus 
társadalmat osztály és vagyoni különbség nélkül összetömöríteni, beszélgetni, 
olvasás és előadások után hazafias, vallásos és népi szellemben összetartani és 
ismereteiket növelni. A különböző társadalmi osztályokhoz tartozó tagokat egy
más osztályának megbecsülésére vezetni, a tagokban a kor haladó társadalmi 
szellemét felidézni s azt ápolni, hogy így a hazának és a társadalomnak hasznos 
polgárai legyenek.” Utóbbi mondat 1947-ben, az alapszabály akkor szükségesnek 
tartott módosításakor került a célok közé. A célok megvalósítására a kör székhá
zat tart fenn, ahol könyvtár, biliárd és tekepálya is működik. További célja volt 
a körnek a kiskunhalasi Római Katolikus Egyházközségnek segítségére lenni a 
vallásos élet ébrentartásában. Ezért a Katolikus Kör székházát az egyházközség 
kultúrházának is tekintette, így a hitbuzgalmi egyesületek, valamint a felekezet 
egyéb közösségei is ott tarthatták összejöveteleiket. A kör legfőbb vagyona a 
székház és berendezése volt, melyben 
fontos szerepet játszott a könyvtár is.
Egyébként a tagdíjakból és az időnként 
juttatott adományokból tartotta fenn 
magát a közösség. A körnek lehettek 
alapító tagjai, akik a 100 pengő alapí
tótagsági díjat befizették, rendes tagjai 
és pártoló tagjai, akik tagdíjat fizettek, 
és tiszteletbeli tagjai, akiket érdemeik 
elismeréséül a közgyűlés választhatott.
A tagok felvétele belépési nyilatkozat 
alapján történt, melyet a köri választ
mány két tagjának ajánló aláírásával 
is el kellett látni. A tagavatás minden 
évben pünkösd napján volt, amikor a
leendő tagok a kör zászlója előtt foga- 32. A katolikus kör pecsétje l937
dalmat tettek. Szapáry Zita gyűjtése
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33. A Katolikus Kör tagavató ünnepség csoportképe, 1940 körül. Grósz Antal felvétele. TJM 14147

A Katolikus Körben egyébként élénk közösségi élet folyt. Minden kedden 
összejöveteleket tartottak, ahol általában szerepelt meghívott előadó, aki kultu
rális, vallási, vagy erkölcsi kérdésekről, esetleg az egészséges életvitelről tartott 
előadást, majd következett a szórakozás: beszélgetés, sakk, biliárd, jó időben teke. 
Rendszeresen látogatták a könyvtárat, esetleg színielőadásra készültek. Vasárna
ponként a kör zászlaja alatt vonultak be a tagok a templomba, ahol három-négy 
padsort fenntartottak részükre. Rendszeresen tartottak bálokat, színielőadásokat, 
tea-esteket, ahol gondoskodtak a tagok és meghívott vendégeik erkölcsös szóra
kozásáról. A bevételeket általában a kör működtetéséhez használták fel. Minden 
évben volt rózsabál, szegfűbál, Katalin-bál és batyusbál. A bálokra a rendezők 
meghívót küldtek az arra érdemesnek tartott leányoknak, hiszen a rendezvények 
zártkörűek voltak.

A második világháború alatt a kör helyiségét kórháznak használták, majd 1946- 
ban visszakapták azt, s próbálták újraindítani az egyesületi életet. Igyekeztek alkal
mazkodni a megváltozott körülményekhez, ami kezdetben sikerrel is járt, 1949-ben 
azonban a belügyminiszter visszavonta a kör működési engedélyét.
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Az izraelita felekezet egyesületei
A polgárosodó város élénkülő egyesületi életében részt vettek az izraelita felekezet- 

hez tartozó polgárok is, ugyanakkor -  mint látni fogjuk -  az ortodox hitközség műkö
dése, belső rendje és hagyományai is meghatározóak voltak az egyesületi életben.

Chevra Kadisa egylet
Kiskunhalas izraelita lakossága körében a legrégebbi önszerveződő közösség 

a Chevra Kadisa, vagy Szent Egylet (hevra kaddisa) volt. Ez a szervezet a hagyo
mányos zsidó szolidaritás szervezete volt104 és általában minden hitközség mellett 
működött, tevékenysége azzal szorosan összekapcsolódott. A temetés kegyes csele
kedetének (gemilut haszádim) végrehajtására jött létre, a hitközség tagjaiból szer
veződött. Eredete a 16. századra nyúlik vissza, amikor német közegben alakultak 
meg az első temetkezési egyletek, később más területeken is elterjedtek. A 18. szá
zadtól a temetkezési társulatok minden hitközséghez kapcsolódóan megalakultak 
és működtek.105 Ez az oka, hogy a zsidó szolidaritási szervezetek közül a legrégibb 
mindenütt a Chevra Kadisa. Működéséhez a tagok saját tevékenységükkel járultak 
hozzá. (Ebben valószínűleg fontos motívum az a vallási előírás, hogy a halottról 
való gondoskodás a legnagyobb jócselekedet, ’mét micvá’).106 Feladatuk volt a val
lási előírásoknak megfelelő temetés megszervezése, a halott körül előírt rituális 
szertartások elvégzése, a koporsó temetőbe szállítása. A temetésekről nyilvántar
tást vezettek, az elhalálozási nappal megjelölve. Ennek alapján számon tartották a 
halálozási évfordulókat és megszervezték a megemlékezéseket (hazkára, hazkoro), 
ami szintén vallási előírás volt. Ezen túl a temető rendben tartását is a Szent Egy
let látta el. A későbbiekben a feladatkör némileg módosult: a 19. század második 
felében és a 20. században a halálozási 
évfordulókra való emlékezést többnyire 
már nem a Szent Egylet, hanem egy 
újonnan, direkt erre a célra alakult 
közösség, a Hazkora végezte. Ugyanak
kor a polgári korban a Chevra Kadisa 
tevékenysége kiegészült a jótékonyság
gal, különféle jótékonysági, segélyező 
és önsegélyező intézmények fenntartá
sával, működtetésével is. így a polgári 
egyletek mintájává is vált.

A kiskunhalasi Szent Egyletről 
egyéb iratanyag hiányában az 1888-ban 
keletkezett, a fentebb ismertetett előírá
soknak megfelelően a belügyminiszteri 
láttamozásra elkészített alapszabályból 34 A Chevra Kadisa egylet pecsétje
és a hozzá kapcsolódó iratokból nyer- Magyar Országos Levéltár К 150- 1889-VII-8-546
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hetünk információt.107 Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye alispánja 1888. július 20-án 
terjesztette a fel a Magyar Királyi Belügyminisztériumba az egylet által elfogadott 
alapszabályt, melyet a minisztérium 1889. január 5-én láttamozott és vett nyilván
tartásba. Ezt a dátumot kellene az egylet alapításaként figyelembe venni, azonban 
az említett iratok további információt tartalmaznak az egylet korábbi fennállására 
vonatkozóan. Az alispáni levél"18 a „Halas városban 1826-ik évtől kezdve fennálló 
Chevra Kadisa egylet újjá szervezésére kidolgozott alapszabály tervezet” előter
jesztéséről szól. Az alapszabály első oldalán pedig a következő olvasható: „a város
ban 1826 óta fennálló és akkor 26 taggal rendelkező egylet most megtartja eddigi 
címét: Szent Egylet”. Ebből nyilvánvaló, hogy a már évtizedek óta működő egylet 
az új követelményeknek eleget téve, a BM rendelet által előírt módon rendezi jogi 
helyzetét, mintegy törvényesítve létét, benyújtja az alapszabályt. Mivel a Szent 
Egylet mindig a hitközség mellett tevékenykedik, ez azt jelenti, hogy 1826-ban már 
működő, intenzíven fejlődő hitközség volt a városban, melynek létszáma 1850-re 
248 főt számlált.109

Az alapszabály egyébként minden tekintetben rendelkezik az egyletről. Három 
részből áll, melyből az elsőben a jogi viszonyokat, a másodikban az egylet működé
sének konkrét rendjét, a harmadikban bevételeit és igazgatását rögzítik.

Az első részen belül szerepel az egylet célja, melyben leszögezik, hogy az eddigi 
gyakorlatnak megfelelően a szegény betegek, haldoklók, illetve a halottak körüli 
-  a vallás követelte -  szent szolgálatok teljesítésére vállalkoznak az egylet tagjai.110 
Ennek megfelelően szegény betegeket segélyez és látogat, a temetéseket intézi 
és bonyolítja, a zsidó temetőt gondozza a közösség. Ezen túl megjelenik már az 
újabb korban jellemző jótékonysági tevékenység is, hiszen arról is rendelkezik az 
alapszabály, hogy az egylet a rábízott alapítványokat is kezeli. Hasonlóképpen az 
újabb időket, a hagyományos működés átalakulását jelzi, hogy a dokumentum meg
fogalmazza, hogy a halottak halálának évfordulóján való emlékmécs gyújtásáról és 
ima elmondásáról a független és önálló Hazkora egylet gondoskodik, ezért ezzel a 
Chevra Kadisa nem foglalkozik. Rögzítik továbbá, hogy az egylet tagja olyan zsidó 
férfi lehet, aki a hitközség tagja. Tisztázzák az egylet és a hitközség, valamint az 
egylet és a zsinagóga viszonyát is: a hitközség védelme alatt álló, attól elválhatatlan 
az egylet, mely a zsinagógában gyűjthet adományokat az eddig szokásos napokon, 
a tóra olvasása közben fogadalmi ajándékokat kaphat, a három nagy ünnep utolsó 
napjain tartott istentiszteletből eredő jövedelmet élvezheti, gyűléseit a helyi hitköz
ség helyiségében tartja.

A második rész mindenre kiterjedő részletességgel -  természetesen a vallási 
előírásoknak megfelelően111 -  határozza meg az első részben rögzített feladatok 
elvégzésének módját a halott rituális fürdetésének aprólékos ismertetésétől a halott 
sírhoz való kíséréséig, az út közben szükséges szertartásoktól a temetés közben és 
után szükséges teendőkig. Itt rögzítik a temető gondozásával kapcsolatos feladato
kat és a fizetendő díjakat is.112
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A harmadik rész ismerteti a bevételek szerzésének módját, az egylet vagyonának 
nyilvántartását, illetve az egylet igazgatását, választott vezetőinek és alkalmazot
tainak jogkörét és feladatait.

Az alapszabály hitelesítéséből kiderül, hogy ekkor a Chevra Kadisa elnöke 
Hafzler Sándor, jegyzője Weisz Pál volt. Ezen túl az alapszabállyal való egyetértését 
aláírásával fejezi ki a hitközség elnöke, Schön Mór, illetve a Hazkora egylet elnöke, 
Krausz Vilmos rabbi, és titkára Grósz Mór.

A Chevra Kadisa egylet további történetéről sajnos -  források hiányában -  keve
sebbet tudunk. A rendelkezésre álló későbbi forrásokban nem szerepel, annak 
ellenére, hogy működése kétségbe nem vonható, részben mert a szokások szerint az 
izraelita hitközség mellett feltétlenül működött Szent Egylet, részben pedig azért, 
mert egy jóval későbbi, 1949-ből származó forrásban ismét felbukkan mint létező és 
működő egylet.113 1949-ben szinte a csodával határos a Chevra Kadisa működésének 
engedélyezése, hiszen az izraelita felekezet (alább bemutatandó) többi egyesületét 
is feloszlatták. Valószínű magyarázat lehet a Szent Egylet kegyeleti tevékenysége, 
esetleg a zsidó temetkezési szokások tiszteletben tartása. Mindenesetre az idézett 
forrásból az is tudható, hogy ekkor 64 fő az egylet tagjainak száma, elnöke Präger 
Sándor, jegyzője Kún Benő, pénztárosa Ernszt Rezső, gondnoka Weinberger Jónás 
és Goldstein Izrael. A választmány tagjai: dr. Holländer Ignácz, Heiszler István, 
Schwarcz Ferenc, Szemző Lajos, Kálmán Dezső, Schön Vilmos.

A Szent Egylet további sorsáról egyáltalán nincs forrásunk.

Hazkora egylet
A másik legrégebben keletkezett kiskunhalasi izraelita egylet, a Hazkora 

egylet"4 alapszabálya115 az előzőhöz hasonlóan 1889-ben került nyilvántartásba. 
Valószínű, hogy ez a közösség is korábban létezett már, erre azonban csak utaláso
kat találhatunk a forrásokban, konkrét adatot nem. Az is a korábbi meglétére utal 
az egyletnek, hogy alapszabályát az Chevra Chadisáéval egy időben készítették és 
nyújtották be engedélyezésre, és kölcsönösen láttamozza a két egylet vezetősége a 
másikét. Ezt megelőzően azonban adatunk van arról, hogy a Hazkora egylet 1887 
júliusában benyújtott egy alapszabályt, azt azonban a belügyminiszter nem látta- 
mozta, mégpedig a kultusztárca negatív véleményére hivatkozva."6 Ezt követően, 
valószínűleg ennek hatására került sor mindkét egylet alapszabályának összehan
golt elkészítésére, egymás alapszabályának aláírására, s az ily módon elkészített 
dokumentumok benyújtására a belügyminiszterhez. Ezt az alapszabályt -  melyet az 
alábbiakban áttekintünk -  már jóváhagyta a Belügyminisztérium.

Az alapszabály, mely 1888. február 20-án kelt, nyolc részből, 45 §-ból áll és rész
letesen szabályozza az egylet működésének rendjét. Az első három rész az egylet 
címéről, székhelyéről és céljairól rendelkezik. E szerint: „A Hazkora czélja: biztosí
tani azon kegyeletes cselekvények megtartását, melyeket az elhunytak emlékezésére 
és lelki üdvére a zsidó vallási szabványok és szokások megkövetelnek, továbbá a
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zsidó irodalom cultiválását a halasi izr. hitközségben előmozdítani.” E célt az egylet 
úgy valósítja meg, hogy a tagok nevét, valamint az elhunytak nevét emlékkönyvbe 
iktatja, s a haláluk évfordulóján gondoskodik az emlékmécsről, a szokásos templomi 
imáról, és -  amennyiben a halasi izr. temetőben nyugszanak -  sírjaik fölött a szoká
sos imák megtartásáról"', nem helyben nyugvók esetében az emlékmécs meggyújtá
sáról. A zsidó irodalom és talmudtudományok népszerűsítésére zsidó talmud tudóst 
kívánnak alkalmazni, aki előadásokat tart és a talmudtudományokat tanítani köteles. 
A tagságot tekintve megkülönböztettek rendes és tiszteletbeli tagokat. Érdekes, hogy 
a Chevra Kadisával szemben ennek az egyletnek nők is tagjai lehettek, de szavazati 
és választási jogukat férjük által, vagy más hivatalosan megbízott férfi tag által gya
korolhatták. A tagok tagsági díjat fizettek, ez szolgált az egylet működési költségeit, 
kiadásait fedezni, nem pedig adományok, mint a Chevra Kadisa esetében.

A következőkben részletesen rendelkezik az alapszabály a Hazkora pénzügyei
ről, vezetéséről, igazgatásáról, alkalmazottairól. Már említettük a tagsági díjat, ezen 
kívül esetleges adományok, illetve a tőkésített vagyon kamatai szolgálták a kiadá
sok fedezését, ami a következőkből állt: alkalmazottak díjazása, emlékkönyvek, 
emlékmécsesek, emléktáblák költségei, tanszerek és könyvek esetleges beszerzése. 
Az egylet ügyeit az igazgatóság és a közgyűlés intézte. Az igazgatóságot az elnök 
kivételével -  aki mindenkor a hitközség rabbija volt -  három évre választották. 
Az elnök mellett három igazgatósági tag és a pénztárnok működött. A folyó ügyek 
intézését ez a testület végezte. Emellett évenként közgyűlést hívtak össze, amely 
a nagyobb ügyekről és az igazgatóság választásáról határozott, amikor az aktuális 
volt. A Hazkora alkalmazott egy szakképzett tanítót, akinek részben az emlékkönyv 
vezetése, részben az aktuális ima elmondása volt a feladata. Egy másik alkalmazott 
végezte a sírlátogatást, a mécsesgyújtást, a pénzbeszedést és a szolgai teendőket. 
Ismét másik alkalmazottnak -  aki rendszerint a hitközség kántora volt -  az volt a 
feladata, hogy a halottak lelki üdvéért tartott istentiszteleten az emlékkönyvbe ikta- 
tottak neveit nyilvánosan felsorolja. A Hazkora alkalmazott ezen túl egy titkárt, aki 
az igazgatósági ülések és a közgyűlések jegyzőkönyveit vezette és ellátta az egylet 
könyvvitelét, őrizte az egylet irattárát és pecsétjét.

Az alapszabály hetedik része tisztázza a Hazkorának a hitközséghez, illetve a 
Chevra Kadisához fűződő viszonyát. Ebből kiemeljük, hogy: „A Hazkora emlékmé
cséhez a szükséges olajat régi szokás szerint ezentúl is a Chevra Kadisa szolgáltatja, 
viszont ennek pénztárába folynak azon díjak, melyeket a Hazkora emlékkönyvébe 
be nem iktatott elhunytak neveinek fölemlítéséért azok hozzátartozói fizetnek...” 
A „régi szokás szerint” kifejezés véleményünk szerint utal a Hazkora korábbi ala
pítására, amit az előzőekben említettünk. Ezen túl itt az is kiderül, hogy a Chevra 
Kadisa részben megtartja a halottakra való emlékezés feladatát, s a Hazkora csak 
a tagok (elhunytuk utáni), illetve az általuk az emlékkönyvbe felvettek esetében 
tartja meg a megemlékezést. A záró határozatok keretében utalnak arra, hogy az 
alapszabály a belügyminiszter jóváhagyása után lép életbe.
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Az alapszabályt az elnök, Krausz Vilmos rabbi és Grósz Mór titkár írta alá. Ezt 
követően láttamozta a hitközség elnöke, illetve a Chevra Kadisa elnöke és titkára. 
Az ilyen módon megalakult egylet működését a Belügyminisztérium engedélyezte, 
további tevékenységéről azonban nem tudunk részleteket. Sajnálatos módon sem
milyen irat nem maradt fenn ezzel kapcsolatban, még a megszüntetéséről szóló 
határozat sem. Amikor 1949-ben a megszüntetett, illetve tovább működni engedett 
kiskunhalasi egyesületekről listát készítenek,"8 a Hazkora egylet nevét már nem 
találjuk egyik dokumentumban sem.

Maszkil-el-dal Betegsegélvző Egylet
Míg az eddig bemutatott egyesületek szorosan kapcsolódtak a zsidó vallás elő

írásaihoz, a hitélethez, a következők sokkal inkább a modern polgári önszerveződés, 
önsegélyezés és jótékonyság közösségei voltak. Az izraelita hitközséghez kapcsolód
tak, amennyiben tagjai annak tagjai közül kerültek ki, ugyanakkor azonban a polgá
rosodás, az önszerveződés jegyeit is hordozták.

Alapszabályának elfogadását tekintve a Maszkil-el-dal Betegsegélyző Egylet 
korábbi, mint az eddig tárgyaltak, de valószínű, hogy ez maga is akkor keletke
zett, amikor az alapszabály, melynek dátuma 1883. május 13. A hivatal különböző 
fórumait megjárva 1884. augusztus 26-án hagyták jóvá a dokumentumot, s ettől 
kezdve működött az egylet."9 Az alapszabály bevezetőjében a polgári önsegélyezés 
klasszikus indokait fogalmazzák meg: „A mindennapi tapasztalás, hogy különben 
becsületes és igyekező családatyák csak azért sülyednek a legmélyebb szükségbe, 
mivel huzamosb betegség által akadályozva vannak mindennapi keresetüket, mely 
egyedüli tápláló kútforrásukat teszi, folytatni, s ennek folytán éppen akkor midőn 
a leggondosabb ápolásra szükségük volna, az ehhez való eszköz hiánya miatt azt 
nélkülözniök kell. Ezen tapasztalás által indítva érezte magát a helybeli izraelita 
lakosság oly egylet alapítására, mely egyesült erő, és lassanként összetakarítan
dó segélyfillérek által lehetővé tehetné az egylet tagjainak a fent említett szükség 
esetében szeretettel és testvériesen segélyt és gyámolítást nyújtani, mint az egylet 
alapszabályaiból kifolyandó kötelesség, valamint az illetőre nézve jogos igény fejé
ben.”120 Ezen elhatározás alapján fogalmazták meg az egylet célkitűzéseit és műkö
dési rendjét az alapszabályban. A működés iránya egyszerű és egyértelmű: a tagok 
betegség esetén való segélyezése. Az egylet tagja lehet minden helybeli izraelita lakos 
-  nemre való tekintet nélkül -  „ki erkölcsös és rendes életmódú, valamely keresettel 
bír”, és kifizeti a felvételi díjat, illetve hetenként 5 kr. rendes díjat, valamint, ha az 
egylet segélyez valakit betegsége miatt, ezen felül 2, illetve 3 kr. rendkívüli járulékot, 
mindaddig, míg a segélyezés tart. Segélyezésre csak a tagsági kötelezettség egy éven 
át történő folyamatos teljesítése esetén kerülhet sor. Egy év elteltével a tag jogosult 
betegsége esetén, azt bejelentve segélyt igényelni. A segély összege hetenként mini
mum 2, maximum 4 forint lehetett. Az egylet jövedelme, melyből a segélyeket és a 
működést eszközli, ennek megfelelően a felvételi díjakból, a hetenként fizetett rendes
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illetékekből, a rendkívüli járulékokból és az esetlegesen ajándékozott, vagy hagyo
mányozott értékekből, illetve ezek kamataiból állt. Az egylet igazgatósága egy hét 
tagú bizottságból állt, melyben elnök, pénztárnok, a tagdíjak befizetését figyelemmel 
kísérő ellenőr és négy tanácsnok működött. A másik fórum a közgyűlés volt, melyet 
évente sátoros ünnepen kellett összehívni, és amely felülvizsgálta az éves számadást, 
s megválasztotta az igazgató bizottságot. A jegyzőkönyvet Grósz Mór jegyző és 
Fropper Bernát elnök látta el aláírásával. Az így létrejött egylet további működéséről 
ismét csak keveset tudunk források hiányában. Ennek ellenére úgy vélhetjük, hogy 
működése többé-kevésbé folyamatos volt. A forrásokban a megszűnés idején bukkant 
fel ismét: a már említett 1950-es jegyzék arról tanúskodik, hogy a belügyminiszter a 
292.151/1946. IV.3. számú határozattal, majd ezt követően az alispán a 15.638/1947. 
számú rendeletével az egyletet feloszlatta.121

A Halasi Izraelita Jótékony Nőegylet
A nők társadalmi szerepvállalási folyamatának részeként értékelhetjük Kiskun

halason is az Izraelita Jótékony Nőegylet létrejöttét, hiszen példák is állhatták az 
alapítók előtt. A már korábban említett Halasi Jótékony Nőegylet, illetve az 1866. 
februárjától Pesten működő Pesti Izraelita Nőegylet.122

A Halasi Izraelita Jótékony Nőegylet az alapszabály szerint 1888. január 3-án 
tartotta alakuló közgyűlését, melynek célja az alapszabály megvitatása és elfoga
dása volt. A benyújtott alapszabályt a polgármester március 20-án továbbította a 
vármegyei alispánnak, aki július 28-án terjesztette a belügyminiszter elé. Ugyanez 
év augusztus 5-én a Magyar Királyi Belügyminisztérium részéről Lukács György 
államtitkár láttamozta az alapszabályt, ami az egylet működésének engedélyezését 
jelentette.123 Az izraelita nőegylet esetében is elsődleges forrásunk az alapszabály.

Az egylet működésének célja az alapszabály szerint három fontos szempontot 
vesz figyelembe: ,,a) házi, nőnemű szegények segélyezése, különös tekintettel a 
betegek-, keresetképtelenek-, gyermekágyasok- és özvegyekre, b) szegény, becsüle
tes leányoknak kiházasításuk alkalmávali segélyezése, különös tekintettel az árvák
ra, c) súlyosan beteg nők melletti virasztásról való gondoskodás.”124

Az egylet tagja lehet bárki, aki az egy forint felvételi díjat kifizeti és havonta 
virrasztás vállalása esetén 10, egyébként 20 krajcár havi díjat fizet. Azok, akik a 
belépéskor, vagy akár később tíz forintot, vagy annál nagyobb összeget fizetnek be, 
alapító tag címet kapnak. Ezeken kívül lehetnek még tiszteletbeli tagok, akiket „az 
egylet körül szerzett érdemeik elismeréséül” a közgyűlés választ meg.

A következőkben az egylet pénzügyeit szabályozzák: e szerint a felvételi díjak 
és alapító összegek, ajándékok, hagyományok az alaptőkét gazdagítják, melyet nem 
lehet felhasználni, csak a kamatait, a tagdíjakat, a zsinagógái bevételt és a gyűjtések 
során befolyt összegeket lehet a működéshez felhasználni.

A továbbiakban az egylet igazgatásáról és tisztségviselőiről rendelkezik az alap
szabály. Az egylet ügyeit a közgyűlés, a választmány és a tisztségviselők intézik.

394



Az alapszabályt Kellner Sarolta elnök és Grósz Mór titkár írták alá.
Az izraelita jótékony nőegylet további sorsáról kevesebbet tudunk, de néhány 

forrás felbukkanása jelzi, hogy működése folyamatos. A Halasi Kalendárium 1921- 
ben a működő egyletek között említi az izraelita nőegyletet, melynek elnöke ekkor 
Loschitz Sándorné.125 Hasonlóképpen felbukkan az egylet 1927-ben Kiskunhalas 
város Útmutató és címtárában. Az ekkor működő nőegylet elnöke még mindig 
Loschitz Sándorné, alelnöke Schön Józsefné. Érdekesség, hogy ekkor már ügyésze 
is van a közösségnek, ami az alapító okiratban még nem szerepel, dr. Szabó Fülöp 
ügyvéd személyében. Ugyancsak ő látja el a titkári feladatokat. A működés diffe
renciálódását jelzi, hogy a pénztárnoki tisztség önállósult, s ekkor az egylet pénz
tárnoka Präger Ferencné126 volt. Az egyik helyi újságban is találunk híradásokat 
az izraelita nőegyletről az 1930-as évekből. 1933 nyarán az Izraelita Leányegylet 
műsoros fagylaltdélutánjára invitálják a közönséget, melyet zene és énekszámok
kal kívánnak szórakoztatni.12 Ez azért érdekes, mert innen tudhatjuk, hogy erre 
az időre az Izraelita Jótékony Nőegyletnek leánycsoportja is alakult. Hogy mikor 
és milyen körülmények között, arra vonatkozóan közelebbit nem tudunk. Ebből a 
rövid híradásból arra is következtethetünk, hogy az egylet immár műkedvelő, köz- 
művelődési jelleget is öltött a jótékonyság mellett. A másik híradás ugyanebből az 
időszakból való és az Izraelita Jótékony Nőegylet tisztújító közgyűléséről számol 
be.12S Ebből megtudhatjuk, hogy az új elnök Weisz Ignácné, az alelnök pedig Adám 
Dávidné lett.

A továbbiakban már csak a megszüntetésről számolhatunk be az egylettel kap
csolatban. A már idézett alispáni listából kiderül, hogy a betegsegélyező egylethez 
hasonlóan a jótékony nőegylet feloszlatását is elrendelték.124

A magyarországi polgári önszerveződések történetében a legszomorúbb korszak 
az 1945-50 közötti időszak volt. Ami a kiegyezést követő polgári fejlődés során és a 
két világháború közötti időszakban létrejött ezen a téren, e néhány év alatt tönkre
ment, megszűnt. Hiába garantálta az 1946. évi I. te. az egyesülés jogát az állampol
gárok számára,130 egymás után születtek azok a rendelkezések, melyek lehetetlenné 
tették nemcsak újabb közösségek létrehozását, hanem a polgári önszerveződés 
eddig létező és prosperáló közösségeinek további működését is. Már 1944 végétől 
folyamatosan felülvizsgálták a nemzeti bizottságok, majd később a kormányszervek 
és a helyi közigazgatás hivatalai az egyesületek, egyletek működését, ideológiai 
szempontból véleményezték azokat, és egymás után függesztették fel működésüket, 
majd feloszlatták őket. 1944-45-ben ez a fasiszta szervezetek kiszűrésének jelszavá
val kezdődött, 1946-ban a különböző egyházi egyletek, szervezetek feloszlatásáról 
születtek döntések, majd az egypárti diktatúra kiépülése után már semmiféle „gya
nús” közösség működését nem engedélyezték. A politikai hatalom centralizálása, 
a terror intézményesítése mellett a totalitáriánus rendszer fontos jellemzője volt 
a kulturális élet pluralizmusának, az önálló szervezkedések lehetőségének meg
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szüntetése és a párt ideológiájának minden eszközzel való terjesztése. Utóbbinak 
nyilvánvalóan nem feleltek meg a polgári önszerveződés korábbi közösségei, azokat 
fel kellett számolni, s helyettük részben mozgalmi szervezeteket, részben a kultúr- 
házak, kultúrotthonok hálózatát kiépíteni.131

Kiskunhalason az 1940-es évek első felében több mint félszáz egyesületet, egy
letet tartottak nyilván, melyek részben még a 19. században, részben az 1920-30-as 
években alakultak. Közülük 1949-re mindössze öt közösség működését engedé
lyezték továbbra is, a többit ekkorra mindet fölszámolták. Ennek módja a belügy
miniszter határozata, illetve az alispán rendelkezése volt.132 Az öt működni engedett 
egyesület között találjuk a Chevra Kadisát, mint egyetlen 19. századi alapításút.133 
Emellett a Vöröskereszt helyi szervezete maradhatott meg, mely 1941-ben, és a 
bércséplők érdekvédelmi szervezete, mely 1935-ben alakult. A másik két működő 
szervezet a háború után alakult: 1946-ban a Magyar-Szovjet Társaság helyi csoport
ja és 1948-ban a Dolgozók Vadásztársasága.
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után alakultak kaszinók a példa nyomán. A du
alizmus korában ezek folytatták működésüket, 
sőt újabbak alakultak, aminek eredményeképpen 
általában minden városban megalakult. Részben 
a szórakozást, kikapcsolódást szolgálták ezek 
az intézmények, részben pedig a helyi elit elkü
lönülésének színtereivé váltak. A helyi politika 
és közélet informális színtereként gyakran itt 
születtek fontos döntések a hivatalos döntéseket
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megelőzően. A kaszinók történetéről, működésé
ről 1. Kovalcsik József: A kultúra csarnokai II. 
Bp. 1986.

41Fülöp Sándor: A kiskunhalasi Kaszinó vázla
tos története 1863-1913. Bp. é.n. (TJM K599) 
42BKML Kh. X. 234. a Kaszinó Egylet iratai 
43Fülöp Sándor: i.m. 2-13.

A kaszinó működéséről Fülöp Sándor i.m. és a 
BKML Kh. X. 234. a Kaszinó Egylet iratai alap
ján számolunk be.
45MOL. К 150-1896-VI1-8-36169 2762.cs. a Ka
szinó Egylet iratai
46Szűcs Károly: Kiskunhalas építészeti emlékei, 
Kiskunhalas, 1994. 36-37. és Szakái Aurél: 1994.
32., 33., 34. kép és Szakái Aurél -  Szűcs Károly 
2001. 42-43. és 40.-41. kép 
47Cím tár 38.
48MOL. к  150-1941-VI1-5-249646 A halasi ka- 
szinó alapszabályának módosításáról szóló irat
anyag
49Uo„ és PML. No.88.
'^B K M L Kh. X. 235. A kiskunhalasi Kereskedő 
Kaszinó iratai 1902-1919. és Nagy Szeder i.m. 77. 
51U.o. Jegyzőkönyvek.
52BKM L Kh. XXI. 201. Bács-Kiskun megye al
ispánjának közigazgatási iratai. Jegyzőkönyv a 
Halasi Kereskedelmi Kaszinó választmányi ülé
séről 1918. december 14.
C"3

U.o. Jegyzőkönyv a Halasi Kereskedelmi Ka
szinó közgyűléséről 1918. decem ber 29.
54Halasi Kalendárium az 1921-ik esztendőre 
Szerk. és kiadja Karácsonyi Aladár dr. Nemzeti 
Nyomda Kiskunhalas 61. és Cím tár 48. 
^M agyarországon a századfordulóra a munkás
ság is kialakította saját szervezeteit a társasélet, 
az ismeretterjesztés és az érdekvédelem céljaira. 
Egyrészt kibontakozott a szakszervezetek fejlő
dése, melyek érdekvédelmi feladatokat láttak el, 
emellett azonban támogatták a munkásság kul
turális tevékenységét is, másrészt munkásegy
letek alakultak, a munkásművelődés jellegzetes 
szervezetei, melyek jelentős szerepet játszottak 
az ismeretterjesztésben, az önképzésben, s általá
ban is -  a többi európai országhoz hasonlóan -  a 
munkáskultúra kialakulásában, melynek része 
volt az ismeretszerzés mellett a műkedvelő művé
szeti tevékenység, a kirándulás, a sport, stb. Már 
1868-ban megalakult az Általános Munkásegylet, 
jellemző volt azonban a későbbiekben a szakmán
kénti szerveződés. Fónagy i.m. 204-236.

56A munkásegyletre vonatkozó ismereteket Kis
kunhalas helytörténeti monográfia, Szerk.: Janó 
Ákos. Kiskunhalas, 1965. 164-170. alapján fog
laltuk össze. Idézet az alapszabályból: 170.
57 BKML 1950.co

A Kiskunhalasi Egyetemi és Főiskolai Hallga
tók Egyesülete Alapszabályai. Budapest Cent
rum Kiadóvállalat Rt. 1930. 1. (TJM 21929) 
59TJM 7210 
60Nagy Szeder i.m. 77.
61 Címtár 42.
62 MÓL. К 150-1876-III-4-51398 510.cs. és PML. 
No.54.
63Nagy Szeder i.m. 77. és Címtár, valamint BKML 
1950.
^4Nagy Szeder i.m. 76.
65Nagy Czirok László: A kiskunhalasi Polgári 
Olvasókör története -  kézirat é.n. (TJM 5733) 
„A Polgári Olvasókör történetét először Bátory 
Gábor tanár írta meg az 50 éves évforduló alkal
mából, 1912-ben. Avatott tollal, nagy szakérte
lemmel és fáradsággal szerkesztett munkáját a 
díszközgyűlésen felolvasta, majd 20 évvel ké
sőbb, a 70 éves jubileum alkalmával, mint a kör 
jegyzője én kaptam megbízást a kör történeté
nek ismertetésére. Az 1932. év szeptember 2-án 
Bátory dolgozatának felhasználásával, s az újabb 
20 esztendőre vonatkozó adatok összegyűjtése 
után az általam írtakat felolvastam, s a körjegy
zőkönyvébe szó szerint bejegyeztem. Sajnos a 
körjegyzőkönyvei a második világháború utá
ni cselekmények következtében mind elvesz
tek. Mivel azonban szerencsére régi jegyzeteim 
jórésze megmaradt, most azok felhasználásával 
szólok ismét a tárgyhoz...” 6-7.
66U.o. 6-9.
67U.o. 10-11. és Nagy Szeder i.m. 76.
z: о

Az olvasókörök a művelődés, az igényes szóra
kozás, a társas élet céljait szolgálták. Lehetőséget 
nyújtottak az önképzés, az ismeretterjesztés for
máinak megvalósítására. Fontos szerepet játszot
tak a modern társas élet szabályainak elsajátítá
sában, a társadalmi nyilvánosság fórumainak ki
alakulásában, a helyi közvélemény alakításában 
és gyakran a társadalmi elkülönülés oldásában 
is. Kovalcsik József: A kultúra csarnokai II. Bp. 
1986. és Fónagy i.m. 204-210.
69Nagy Czirok i.m. 11-20. és PML. No.53, 59., 82., 87. 
70Címtár 89.
71MOL. К 150-I888-VI1-8-14392 1684.cs.
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10Nagy Szeder i.m. 78.
73A sport a hivatalos állami politika szintjén is 
megjelent, s tervszerű állami testnevelési politika 
bontakozott ki. 1911-ben kezdődtek azok a törek
vések a képviselőházban, melyek nyomán az 1913. 
évi XIII. tc-el létrehozták az Országos Testneve
lési Alapot, melynek anyagi fedezetét a lóverseny 
fogadások és egyéb szerencsejátékok megadózta
tásából nyerték (a haszon 2%-át kellett befizetni). 
Emellett Berzeviczy Albert elnökletével megala
pították az Országos Testnevelési Tanácsot. 
7ФГ.1М 2694
73 Nagy Szeder i.m. 78. valamint Szakái Aurél 
1994. 110. kép: a Kiskunhalasi Atlétikai Club 
labdarúgó csapata 1928-ban.
76Címtár 4L; PML. No.20.
77BKML 1950.
78MOL К 150-1891-VI1-8-33428 2084. cs. 
79BKML 1950. és PML. No.16., 27., 28., 63. 
80Címtár 46.
8lMOL К 150-I882-1II-4-6981 975. cs.
82Nagy Szeder i.m. 77.
83BKML 1950.; Címtár 45. és Darányi Mária szí
ves közlése

Országos viszonylatban hat keresztény egy
ház és a zsidó felekezet között oszlott meg a 
népesség. Annak ellenére, hogy 1895-ben az 
állami anyakönyvezés, a polgári házasságkötés 
és a vallásszabadság (sőt, a felekezetnélküliség) 
törvénybeiktatásával erősödött a szekularizá
ció, és csökkent a vallási hovatartozás jelentő
sége is, az egyházak komoly szerepet játszottak 
a társadalomban. Emellett döntő részt vállaltak 
a közoktatás intézményeinek működtetésében, 
a szociális gondoskodásban és az egészségügy
ben. A római katolikus egyház az ország mező- 
gazdasági területének 5 %-át birtokolta. Fónagy 
i.m. 196-200.
Of

Borovszky a századfordulón már 10 000 körü
li református és 11 000 körüli katolikus lakosról 
tud, holott az 1877-es Galgóczy-féle monográ
fia tízezer közeli református és négyezer közeli 
katolikus lakosról tudósít. Az izraelita hitköz
séghez a századfordulón kb. 1000 fő tartozott, 
a baptisták gyülekezete néhány száz főből állt. 
Borovszky i.m. 420.
"K iskunhalasi Reformátusok Képes Naptára
1927., 1928. (TJM K546), K547; PML. No.37; 
Kkhalas Helyi Értesítője 1928. nov. 7.
87BKML 1950.

88 Kiskunhalasi Reformátusok Képes Naptára
1927., 1928., 1940. 1941; Címtár 45., valamint
PML No. 90.
89U.o.; Református élet, Bp. 1936. január 18. 28. 
és Darányi Mária szíves közlése 
"K iskunhalasi Reformátusok Képes Naptára
1927., 1928., 1940. 1941., Címtár 45., valamint 
PML No.30., No. 90.
9lSzakál Aurél 1994. 63. 90. kép és Szűcs Károly- 
Szakál Aurél 2001. 51. p„ 52. kép; TJM 2670 
92TJM 19016
93Gszelmann Ádám: A Szilády Áron Református 
Gimnázium története. Kiskunhalas, 2004. 120-124. 
és Darányi Mária szíves közlése 
94Gacsári Kiss Sándor: Kiskunhalas-alsóvárosi 
római katolikus plébánia története. Kiskunhalas, 
1991. 74; Szapáry Zita: Katolikus egyesületi élet 
Kiskunhalason -  Szakdolgozat JGYTF Szeged 
1997; Ferró Róza szíves közlése 
95Címtár 4L
961908-ban alakult Budapesten. Célja a kato
likus társadalmi rend támogatása, a nép hitbéli 
és erkölcsi fejlődésének elősegítése. Szem előtt 
tartotta a katolikus eszmék érvényesülését mind 
a közéletben, mind a magánéletben. Még ebben 
az évben megkezdte a vidéki szervezetek létre
hozását is, és 1914-re mintegy 300 ezer tagja volt 
az országban. Révai Nagy Lexikona Bp. 1914. 11.
kötet 344.
97BKML 1950.Q8

Szent István fia, Szent Imre halálának 900. év
fordulója alkalmából a magyar katolikus egyház 
és az állam ünnepségsorozatot szervezett, mely a 
katolikus egyház demonstrációja is volt egyben. 
99BKML 1950., PML. No. 70. 
l00Nagy Szeder: i.m. 76.
101Címtár40. és PML. No. 34., 71.
102BKML 1950. és PML. No. 77.

Az Alapszabályt és az egylet életét ismerteti: 
Szapáry Zita: Katolikus egyesületi élet Kiskun
halason -  Szakdolgozat JGYTF Szeged 1997. és 
PML. No. 77.
194A Chevra Kadisa eredetét ismerteti: A zsi
dó Budapest II. (Szerk.: Komoróczy Géza) Bp. 
1995. 583-585. és a Magyar zsidó lexikon (Szerk.: 
Úivári Péter) Bp. 1929./2000. 168.
195 A 18. században egy morvaországi rabbi ki
mondta, hogy „illő és rendjénvaló, hogy minden 
községben legyen Szent Egylet” -  ennek nyomán 
mindenütt meg is alakult. (Komoróczy 1995. 583.)
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106Raj Tamás: 100+1 jiddis szó Bp. 1999. 130. 
107MOL К  150-1889-VII-8-546 (1802.cs.)
| A O

Uo. Az alispán kísérő levele. 
l09Borovszky i.m. 1908. 1850-ben 248 izraelita 
lakost rögzített a népszámlálás, 1908-ra 1000 
főben határozza meg Borovszky, miközben ter
mészetesen az összlakosság száma is nő. (1850: 
12.722 fő, 1908: 25.000 fő)
1 l0A beteglátogatás (bikur holim) egyébként val
lásos jócselekedet (micve), a zsidó ember egyik 
legfőbb vallási kötelezettsége, melyet a Talmud 
is előír. A vallási kötelezettségen túl a társadalmi 
összetartozás kifejezője is. (Raj T. 1999. 139-140., 
193-94. és Újvári 1929./2000. 118. 168.) Egyéb
ként a legtöbb hitközségben a beteglátogatás kü
lönös jótéteményének céljára is külön egyesület 
működött (Chevrasz bikur chólim). Ahol ilyen 
nem volt, mint ahogyan Kiskunhalason is, ott a 
Chevra Kadisa vállalta ezt a feladatot. (Raj T., 
Újvári u.o.)
' ' 'A z  elhunytakkal kapcsolatos teendők leírását
1. Raj T. 1999. 131-133.11?Megjegyzendő, hogy a hivatalos ügyintézés 
bevett szokása szerint a vallásos jellegű, illetve 
a hitélettel kapcsolatos egyletek, egyesületek 
ügyében a belügyminisztérium az Alapszabály 
láttam ozása előtt kikérte a Vallás- és Közokta
tásügyi Minisztérium jóváhagyását is, amely az 
illetékes felekezet véleménye alapján megkér
dőjelezte, illetve jóváhagyta az alapszabályt. 
A belügyminisztérium csak a kultusztárca jóvá
hagyása után, meggyőződve a vallási előírások 
megfelelő betartásáról, vette nyilvántartásba az 
egyletet. A halasi Chevra Kadisa esetében is így 
történt.
113BKM L 1950.
ll4H azkóró (=megemlékezés): a halottak lel
ki üdvéért elmondott imádság. Bővebben 1.: 
Ú jvári 1929/2000. 351, 445. A halálozási év
fordulókon (Jahrzeit) való megemlékezés a 
halott hozzátartozókról vallási előírás. Raj T.

132-134., 142. Eredetileg a megemlékezés meg
szervezése a Chevra K adisa feladata volt, csak 
a 19. század végére jelent meg az a tendencia, 
hogy erre a célra külön egylet szerveződjön. 
A hitközségben egyébként szokás megemlé
kezni azokról a halottakról is, akiknek halála 
időpontját nem ismerik, mégpedig egy jeles 
Jahrzeit napján, Mózes halálának évfordulóján 
fadár 7).
U5MOL. К 150-1888-V11-8-52162 
116U.o. Gyöngyösy István miniszteri tanácsos 
(VKM) nem javasolja az alapszabály elfoga
dását, mivel az olyan célokat tűzött ki, melyek 
rendszerint a Chevra Kadisa hatáskörébe tar
toznak, ugyanakkor ilyen egyesület alapszabá
lyát Kiskunhalasról be nem nyújtották.
117A halál évfordulóján az elhunytak sírjának 
meglátogatása a mécses gyújtásához hasonlóan 
vallási előírás.
118BKML 1950.
119MOL. К 150 1884-VII-8-36904 
120 U.o.
12IBKML 1950. és PML. No.26.
122 Burucs 1993. 15.
123MOL. К 150-1888-VII-8-52161 
124U.o. 1.
n e

Halasi Kalendárium az 1921-ik esztendőre 
Szerk. és kiadja Karácsonyi Aladár dr. Nemzeti 
Nyomda Kiskunhalas 61.
126Címtár 44.197Kiskunhalas Helyi Értesítője 1933. június 10. 
128Kiskunhalas Helyi Értesítője 1933. július 1.
129BKML 1950. és PML. No.23.1 L. 3. sz. jegyzet.
111 Romsics Ignác: Magyarország története a
XX. században Bp. 1999. 357-375.. és Kovalcsik
1986. 8-99.
132BKML 150.
1 11 U.o.: Nyilvántartás a K iskunhalas város 
területén működő egyesületekről és PML. 
N o.104.
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A kiskunhalasi nyomdászat, sajtó és könyvkiadás
történetéről

Horváth Etelka  -  M odok Balázs

írásunk szándékosan viseli A kiskunhalasi nyomdászat, sajtó és könyvkiadás 
történetéről címet. Végleges áttekintő tanulmányt több okból nem adhatunk. 
A város kultúrájának ezt a területét egyedül Nagy Szeder István vizsgálta Kiskun- 
Halas város egyházainak, iskoláinak és közművelődésének története (1936) című 
munkájában, ahol a helyi újságok és a városban működő nyomdák felsorolását 
találjuk a múlt század harmincas éveinek elejéig. Ez jelentette munkánk alapját, 
ezt pontosítottuk és egészítettük ki azokkal az adatokkal, amelyek kutatómunkánk 
során előkerültek.

A helyi iparlajstromok, a múzeum és a levéltár, valamint a helyi sajtóban fellelt 
utalások rendszerezésével tudtuk rekonstruálni a halasi nyomdák működésének 
körülményeit, a helyi nyomdaipar fő tendenciáit, valamint a sajtó és a könyvkiadás 
pontos adatait. Sajnos kevesebb adatot találtunk a nyomdászok életrajzára és a 
műhelyek technikai felszereltségére vonatkozóan.

A vidéki városok sajtója

A nyomtatott újságokat a meggazdagodó polgári osztály élénk gazdasági tevé
kenysége hozta létre Európában, majd ugyancsak a polgárság politikai törekvései 
virágoztatták fel. Magyarországon ez a réteg lassan alakult ki, amit a Habsburgok 
birodalmi politikája jelentősen befolyásolt.

A vidéki városok nagy része valójában egy nagy falu volt, a lakosság megél
hetését a mezőgazdaság biztosította. Ez jellemző volt még az olyan nagyságrendű 
településekre is, mint Debrecen, Szeged és Szabadka. A vidéki városok sajtójának 
közönsége csak a 19. században alakult ki, mégpedig az általános európai tenden
ciákkal ellentétben a nemesség soraiból. A lakosság bekapcsolását az újságolvasók 
közé előmozdította az önkényuralom idejének egyik pozitív gazdasági eredménye: 
a vasúthálózat fejlesztése. 1849-ben öt vasútvonal volt, amelynek hossza 178 kilo
méter, 1866-ig ez 2160 kilométerre emelkedett. A közlekedési hálózat elősegítette a 
vidéki kisvárosok sajtójának fokozatos kialakulását.

1848-ig a magyar sajtó Pesten koncentrálódik. Ekkor lép életbe az 1914-ig 
hatályos, a polgári sajtószabadságot bevezető 1848-as XVIII. te., amely alapján 
előzetes bejelentés és megszabott készpénzbiztosíték (kaució) letétele után bárki 
indíthatott lapot. Ezután kezd kialakulni a mai értelemben vett vidéki sajtó. Bár 
a Bach-korszak egy időre megszakítja a fejlődést, a kiegyezést követően azonban
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egymás után indítják lapjaikat vidéki városaink. Debrecennek 1850-ben már van 
helyi sajtója. Szegeden 1859-ben, Baján 1860-ban, Kecskeméten 1868-ban indul
nak meg az első lapok. A következő években a kisvárosok újságkiadása is roha
mos fejlődésnek indult. Magyarországon 1866-ban -  egy évvel a kiegyezés előtt 
-  89 vidéki nyomda működött, 1900-ra ez a szám 531-re emelkedik.1

Az állandó munkát és -  viszonylag -  biztos hasznot hajtó lapkiadás a korabeli 
nyomdák számára létkérdés volt. Nem csoda hát, hogy a városok sajtója mennyisé
gileg gazdag, s ezen belül is nagy az aránya a rövid életű, alkalmi periodikáknak. 
A kevés számú hosszú életű nyomda mind saját lappal rendelkezett, vagy tucatnyi 
lap készítésében működött közre hosszabb-rövidebb ideig. Bár az 1914-es sajtótör
vény megszigorította a lapkiadás feltételeit, majd a Horthy-korszakban is sajátos 
helyzet alakult ki, a lapindítási kedv mégsem csappant.

A városok sajtójának sorsa szorosan összefonódott a nyomdászatéval. A lapok 
egyéniségét sok esetben a kiadó nyomdák határozták meg, ami azt is jelenti, hogy 
ha történt is kísérlet a nyomdától független orgánum megteremtésére, az (hacsak 
nem szerzett magának nagy anyagi áldozatokkal saját nyomdát) csakhamar kudarc
ba fulladt. A nehézségek ellenére polgári könyvkultúránk legfontosabb, legjellem
zőbb termékének mégis a sajtót tarthatjuk, hiszen megszületésétől az 1940-es évek 
végéig krónikásként jelen van a városok életében. Képet ad a települések gazdasági, 
társadalmi és kulturális életéről azzal, amit elmond -  és azzal is, amit elhallgat.

Kiskunhalas nyomdaiparának kialakulása

Kiskunhalason a 19. század elejéig a legtöbb alföldi mezővároshoz hasonlóan a 
könyv- és újságolvasás esetleges, az olvasóközönség viszonylagosan szűk körű és 
kisigényű volt. Bár az újság országszerte könnyebben és gyorsabban vált a széles 
tömegek tájékoztató és önképző eszközévé, az érdeklődés iránta ebben az időszak
ban városunkban elenyésző. Az országos lapokhoz való hozzájutás meglehetősen 
nehézkes volt. A könyvolvasás még lassabban terjedt. A vásárban, vagy vándor 
könyvkereskedőtől vett igénytelen, alacsony színvonalú olvasmányon kívül csak a 
Biblia forgott közkézen. Az olvasói réteg az iskolázottabb közép- és nagybirtokos
ság, és az igen kis létszámú polgárság soraiból került ki. Ők rendelkeztek azokkal 
az előfeltételekkel, és éltek olyan körülmények között, amelyek lehetővé, sőt bizo
nyos mértékben szükségessé is tették, hogy olvassanak.

Városunkban a műveltség fokát hosszú ideig az egyházi iskolák határozták meg. 
Tormássy János, a református egyház lelkésze írja a Halas város eklézsiája históriá
ja című munkájában: ,,A XVIII.-ik század utolsó feléig a tanítók talentumai a fizetés 
csekélységéhez lévén mérve, kétségkívül, amint a tanulók kevesen találtattak, úgy a 
tanítás módja igen szegény, a tudományok pedig nem a legszükségesebbek, hanem 
az alacsony gráduson valók voltak. ’’
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1. Nyomdák és könyvkötők Kiskunhalas 1909. évi térképén jelölve.
1., 6. Nemzeti Nyomda; 2., 7. Brecska Antal nyomdája; 3., 4. Horváth Gyula könyvnyomdája;

5. Práger Ferenc nyomdája, Helyi Értesítő Lapvállalat Nyomda, Práger János nyomdája;
8. Hungária Nyomda; 9. Mészáros és Borbás Nyomda;

10. Kardos Gábor nyomdája (korábban Nyári Ferenc könyvkötő műhelye);
11. Iván Sándor könyvkötő

Némi javulás 1770-ben következett be. Az alföldi református települések tanult 
emberei mindig a debreceni kollégiumból kerültek ki, s Halas városa a környező 
városokhoz hasonlóan ebben az évben ellátási ösztöndíjat alapított két szegény 
sorsú diák részére. így egy érdekes és olcsó iskoláztatási rendszer alakult ki.

A francia forradalmat befolyásoló felvilágosodás eszméi hozzánk is eljutottak. 
A Martinovics Káté kézről kézre járt a város fiatal tisztviselői között. Igazolja ezt a
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bajai Szabó Ferencnek a királyi kúriához küldött jelentése, amely név szerint említi 
Kármán Pál főjegyzőt, Kármán József író unokatestvérét.

A reformkor magyar nyelvhasználatra vonatkozó törvényei jelentősen meghatá
rozták a nyomtatott betű iránti érdeklődést. A kor íróinak és a vándorszínészetnek 
magyar nyelvet ápoló törekvései, Kossuth hírlapja, az Országgyűlési Tudósítások 
és nem utolsósorban a kelet felé terjedő szabadságeszmék mind nagyobb tömegek 
számára tették kívánatossá a sajtó használatát. Az első olyan adat, amely Halas 
lakosságának újságolvasásával foglalkozik, éppen Kossuth kéziratos lapját említi, 
amely a város polgárai közt kézről kézre járt. A másik adat szintén a Kossuth által 
indított lapra, a Pesti Hírlapra vonatkozik, amelyet nem csak olvastak, de meg is 
őriztek.

A 19. század második felében a helyi nyomdák és lapok száma emelkedni kezd, 
a hasonló nagyságrendű városokban azonban csak a század végére tehető ez a folya
mat. Ekkorra a 15.000 főnyi lakosságú Halason az ipar és a kereskedelem fejlődése, 
illetve a helyi közügyek számának növekedése miatt elkerülhetetlenül szükség volt 
a lakosság tájékoztatására.

A társadalmi élet a kiegyezést követő időszakban az egész országban, így 
városunkban is megelevenedik, társaskörök és egyletek alakulnak. Az egyesületi 
élet, ha kifejezetten az alapszabályszerü egyesületeket tekintjük, 1862-ben kez
dődött. Ezek közül több is működtetett kölcsönkönyvtárat: Nagy Szeder István 
szerint a Polgári Olvasókör 1863-ban alakult meg hivatalosan, s húsz év múlva az 
egylet könyvtára 187 műből állt, négy napilapot és öt hetilapot járattak.2 Szintén 
1863-ban alakult meg az Úri Kaszinó könyvtára, amelynek tíz év múlva 620, 
1912-ben már 1879 kötetes könyvtára volt.' Ezenkívül még több kisebb vagy 
nagyobb kölcsönkönyvtár kezdte meg működését a 19. század második felében, 
és természetesen a református főgimnázium könyvtára is betöltött bizonyos 
közművelődési szerepet, bár elsődleges célja az iskola diákjainak és tanárainak 
kiszolgálása volt.

A Halasi Újság 1883. február 11-i adatai szerint Kiskunhalason abban az évben 
79 fajta magyar nyelvű újság 225 példányát, és 8 fajta idegen nyelvű újság 23 pél
dányát olvasták. Ezek közül a legtöbbet olvasottak:

1. táblázat. A legolvasottabb újságok Halason 1883-ban
Egyetértés 12 példány

Képes Néplap 21 példány

Ország-Világ 10 példány

Politikai Újdonságok 7 példány

Vasárnapi Újság 11 példány

Neues Pester Journal 11 példány
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2. táblázat. A helyi olvasási szokások N agy Szeder István alapján 1883-18874

Hírlapok, folyóiratok érkeztek:
1883 1886 1887 1887

években

napilap 38 88 114 100

szaklap 67 72 69 73

szépirodalmi lap 44 30 59 54

politikai hetilap 38 44 66 67

helyi lap ? 214 205 9

Ebből megállapítható, hogy míg az országos napilapok iránti érdeklődés foko
zatosan nő, a helyi újságok -  bár nagyobb példányszámban fogytak -  csak egy 
meghatározott olvasói kör érdeklődésére tarthattak számot.

Hogy az Írott szó keresettsége még a fentiek ellenére is csekély volt városunkban, 
bizonyítja az is, hogy az első halasi újság megjelenését követő tíz évben öt lap szü
letett és szűnt meg -  Halasi Újság, Kis-Kun-Halas, Halasi Híradó, Halas és Vidéke 
és a Kun-Halas -  egyik sem élt két évnél többet. Az olvasóközönség érdektelensége 
a helyi szerkesztők közül többeket is keserű megfogalmazásokra késztetett.

A Kun-Halas 1890. október 2-i száma így ír: „A vidéki sajtónak legelső teendő
je  azon hideg közöny megtörése, mely iránta mindenkor s legtöbbször indokolatla
nul nyilvánul meg a közönség részéről. ” A Halas és Vidéke 1901. július 20-án Aka 
álnév alatt megjelent (valószínű a felelős szerkesztő Hodossy Géza) Kiskunhalas 
szellemi életéről szóló cikkében a következőket írja: „Előnyös helyzetünk van oly 
igen sok kisebb-nagyobb község és város felett annyiban, hogy iskolánknak gyö
nyörű szép, nagy könyvtára, casinónk és polgári olvasókörünk könyvtára, azután 
meg mit én tudom, milyen kisebb-nagyobb gyűjtemények állnak rendelkezésére a 
lelki táplálékot óhajtó közönségnek. Azaz hogy csak állnának, ha valaki igénybe 
venné a könyvtárosok szíves fáradságát. ”

Ez az érdektelenség azonban nem gátolta meg a kiadókat abban, hogy a halasi 
nyomdászat, lap- és könyvkiadás történetében az 1950-ben bekövetkezett államo
sításig 41 helyi kiadótól származó és helyi nyomdában készült, többségében igen 
rövid ideig élő hetilapot jelentessenek meg, amelyek sokszor csupán pár hónapig 
éltek. Az egyetlen nem helyi érdekeltségű lap -  a Präger nyomdában készült Nagy 
Alföld -  inkább folyóiratnak nevezhető.

A hét helyi nyomda fennmaradásához ez a kiadványszám korántsem volt ele
gendő, igyekeztek működési területüket kiterjeszteni a városon kívülre is. Helyi 
munkák mellett főként a környező nagyobb települések lapjait nyomtatták.

Külön üzleti nehézséget jelentett a helyi üzemeknek, hogy technikailag megle
hetősen elmaradottak voltak, a város 1903-ban történt villamosításáig kézi szedésű 
nyomdagépekkel dolgoztak. Nem véletlen, hogy a város üzemeinek száma csak ezután
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kezd gyarapodni, s a múlt század elején többször is volt olyan időszak, amikor három 
nyomda dolgozott egymás mellett. így nem lehet csodálkozni azon sem, hogy a helyi 
nyomdák közül csak kevesen bírták az üzleti versenyt. A hét nyomda közül csak egy 
-  Práger Ferenc nyomdája -  maradt fenn 15 évnél hosszabb ideig, a többi tulajdonos pár 
éves működés után tönkrement, vagy kénytelen volt rövid ideig bérbe adni műhelyét. 
A Halasi Villamossági Rt. nyilvántartásai szerint5 a 30-as évek végén szinte mindegyik 
nyomdatulajdonos jelentős összeggel tartozott üzemi áramfogyasztásáért.

Kiskunhalasi nyomdák

Bittermann Nándor könyvnyomdája (1881-1882)
Kiskunhalas környékén már minden nagyobb településen, Szabadkán, Szegeden 

és Kecskeméten is működött könyvnyomda (utóbbi helyen éppen a híres halasi 
református lelkész Szilády Áron rokona, Szilády Károly nyitotta meg az első ilyen 
üzemet), amikor a híres szabadkai nyomdász fia, 1881-ben megalapítja a város 
első könyvmühelyét. Az apa, az 1805-ben Óbudán született Bittermann Károly a 
pesti Trattner-Károlyi nyomdában sajátította el a mesterséget, és 1844 márciusában

kapott engedélyt V. Ferdinándtól, hogy 
„ Szabadka szabad királyi városunkban 
nyomdát állíthasson, fenntarthasson és 
folytathasson s mindennemű könyvet 
és müvet ...nyomhasson és árulhasson, 
és ezen célra munkásokat tarthasson, 
tanoncokat felvehessen, ugyanazokat 
oktathassa és szokás szerint felszaba
díthassa. ” A nyomdát még ugyanabban 
az évben beindította. A szabadságharc 
alatt, 1848-ban adta ki az első vajdasági 
magyar újságot, a Honunk Állapotát, 
s sok más kiadványt, így Kossuth- 
bankót is nyomtatott, ezért a bukás után 
meghurcolták.'’ Zombori fióknyomdája 
1850-ben nyílt meg, amelynek vezeté
sét Ferdinánd fiára bízta. Ez a nyomda 
1878-ban már másik fia, Bittermann 
Nándor tulajdonában volt.

Bittermann Károly 1869-ben halt 
meg. Szabadkai nyomdáját először özve
gye, majd fia Andor és József vezette.72. Polgármesteri jelentés, 1881. 

Bittermann nyomda
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A magyar, s részben a horvát művelődéstörténetben is jelentős szerepet betöltő 
Bittermann nyomdászdinasztia egyik tagja volt az a Bittermann Nándor, aki apja 
példáját követve terjeszkedni próbált, s 1881-ben megnyitotta kiskunhalasi nyomdáját. 
Sem életéről, sem a halasi fióknyomda tevékenységéről pontos adatok nem állnak 
rendelkezésünkre. A nyomda tevékenységét sem ismerjük részleteiben. A Bács- 
Kiskun Megyei Levéltár kiskunhalasi fiókjának iratai közül mindazokat, amelyek a 
Bittermann nyomda tevékenységével voltak kapcsolatosak, az 1950-es években kise
lejtezték. Érdekes momentum viszont, hogy a halasi tanácsi iratok között nincs annak 
nyoma, hogy Bittermann Nándor kért és kapott volna engedélyt nyomda alapítására.

Halasi tevékenységének ma már kevés dokumentuma van a hazai közgyűjte
ményekben. Néhány iskolai értesítő mellett 1881-ben jelent meg Vári Szabó István 
polgármesteri jelentése a város 1880. évi helyzetéről.

Práger Ferenc nyomda, Kiskunhalas Helyi Értesítője Lapvállalat 
könyvnyomdája, Práger János nyomda (1882-1949)

Kiskunhalas nyomdászatát, könyv- és lapkiadását Práger Ferenc (18537-1920) 
személye kapcsolja az országos könyvkultúrához. A város közel 70 évig működő, 
legszélesebb tevékenységi területű nyomdája alapítójának életéről keveset tudunk. 
Kiskunhalason született, születési évszáma azonban nem igazolt. Gimnáziumi 
tanulmányait is itt, majd Budapesten végezte. Felsőkereskedelmi iskolai tanulmá
nyainak elvégzése után először édesapja birtokán gazdálkodott, majd megnyitotta 
papírkereskedését a Városháza épületében. 1882-ben veszi meg az alig egy éve 
Halason működő Bittermann-féle könyvnyomdát, amelynek helye és felszereltsége 
nem ismert.

3. Práger Ferenc. Halasi Kalendárium 1921. 52. 4. A Práger nyomda épülete Molnár u. 2.
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5. A Práger nyomda reklámja. Halasi Újság 1883. március 11.

A Práger-féle könyvnyomda tevékenységének kezdetéről hasonlóan kevés ada
tunk van, iratai a fentiekhez hasonló körülmények között kiselejtezésre kerültek. 
A Kiskunhalas Helyi Értesítője c. lap 1907. július 17-i számában jelent meg a követ
kező: ,, Lapunk mai száma már újonnan épült nyomdahelyiségünkben készült. ” Ez a 
nyomda a lap fejlécének tanúsága szerint a Molnár u. 2. szám alatt volt.

Már 1882-ben, megvásárlásának évében, a nyomda nagy vállalkozásba kezd. 
Itt jelenik meg Kiskunhalas első lapja, a Halasi Újság, amelynek főszerkesztője az a 
Korda Imre, aki a gimnázium magyar nyelv és irodalom, valamint bölcselet tanára volt. 
Nem minden újságírói múlt nélkül vágott bele a lapkiadásba, hiszen 1878-ban pálya
kezdőként a budapesti Egyetértés című lapnál tanulta meg a szakmát. Ebben az időben 
a lap főszerkesztője Csávolszky Lajos volt, aki kormányellenessége, Kossuth-kultusza 
és a lap ellenzéki hangja miatt rendkívül népszerű volt az olvasóközönség körében.

1881-ben Korda, aki halasi születésű volt, visszakerült Kiskunhalasra gimnáziu
mi tanárnak. Hogy miért vált meg a Csávóiszky-féle Egyetértéstől, nem lehet tudni. 
Valószínűleg a biztosabb megélhetést jelentő iskolai állás hívta vissza szülőváros
ába. Hivatott művésze volt a magyar nyelvnek, stilisztikai tankönyve a gimnáziu
mok 4. osztályában az ország minden középiskolájában használatos volt.

A Halasi Újság társadalmi hetilapnak hirdette magát, s a többi korabeli vidéki 
lapok nagy részéhez hasonlóan egyszemélyes volt, a cikkek jelentős részét maga 
Korda Imre írta. A lap munkatársainak írásai jobbára csak tudósítások voltak.
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A megjelent írások színvonalukban és tartalmukban is messze meghaladták 
a korban szokásos újságokat. Itt jelent meg több olyan írás, amely a helytörténet 
kutatása szempontjából nélkülözhetetlen adatokat tartalmaz. Többek között a 
Kuruc-halom története,8 Gyárfás Istvánnak az MTA ülésén elhangzott beszédé
nek összefoglalása.9 Ebben a lapban jelent meg a Budapest-zimonyi vasút törté
nete szintén több folytatásban,10 a jászkunsági nyelvjárásokról szóló tanulmány," 
amely bizonyosan Korda Imre tollából származik, és előtanulmánya volt a Magyar 
Nyelvőrben több folytatásban megjelent Halasi szólásmódok és Halasi tájszók című 
tanulmányának. Itt jelent meg Karacs Teréz írása A halasi óvoda történetéből cím
mel.12 Művelődéstörténeti írásai közül érdemes megemlíteni Karacs Teréz írását 
Arany János családi életéről,13 Sass Károly visszaemlékezéseit Adatok Petőfi Sán
dor házassága történetéhez címmel.14 Ez a felsorolás csak néhány cím azok közül, 
amelyek a lap színvonalát jellemzik. Híranyaga az aktuális városi hírek közléséből 
állt, országos jelentőségű csak elvétve akadt.

A Halasi Újság kétségtelenül hozzájárult a sajtó népszerűsítéséhez, s hangvé
telének a halasi értelmiség nagy részénél sikere volt. A meglehetősen kis körben 
aratott siker azonban nem volt elég ahhoz, hogy a lapnak hosszú életet biztosítson. 
A beindításkor kötött Korda Imre és Práger Ferenc közötti szerződés értelmében 
a nyomtatás költségei háromszáz példányig a legmagasabbak, négyszázötven pél
dányig csökken a lap különbözetéért fizetett összeg, az efeletti példányok ismét
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olcsóbbak. A bevezetőben említett Nagy Szeder-féle táblázatból világosan kiol
vasható, hogy az 1880-as évek második felében az olvasóközönség még csupán 
214, illetve 205 helyi lapot fizetett elő, így könnyen kikövetkeztethető, hogy a lap 
1884-es megszűnésének anyagi okai voltak. Nem valószínű ugyanis, hogy azokban 
az években, amelyekből előfizetési adatok nem állnak rendelkezésünkre, nagyság
rendekkel több megrendelő volt.

Ha megnézzük a Präger nyomda kiadványait, működésének egész idejére a biztos 
üzletmenet kialakításának törekvése a jellemző. Bár aprónyomtatványainak nagy 
része eltűnt, feltételezhető, hogy ebben az időszakban ezek és a városháza megrende
lései -  polgármesteri jelentések, szabályrendeletek, nyomtatványok, űrlapok -  egye
sületi és iskolai kiadványok alkotják a nyomda munkájának gerincét.

Újabb, az üzleti szempontból állandó munka, és egy kevéssé a lapkiadás rejtelme
ibe is bevezető vállalkozás az 1886. január 1-jén induló Kis-Kun-Halas című újság 
nyomtatása, amelynek kiadója Präger Ferenc. Főszerkesztője Hofmeister Juda, 1886. 
szeptember 26-tól Babó Mihály, október 17-től ismét Hofmeister Juda volt. Társa
dalmi hetilapnak hirdette magát, és a politikai témáktól való elhatárolódást hirdette. 
Präger Ferenc kiadóként hívta fel az olvasóközönség figyelmét, hogy ,,a lapot minél 
tömegesebb pártolásban részesítse. ”15 Még ugyanebben a számban Hofmeister Juda 
a következőkben jelöli meg a lap célját: ,,Iskolaügy, adóügy, rendészet és általában 
közigazgatás, egyházi adminisztráció, egyleti, társulati ügyek, közgazdaság. ” A lap 
kezdeti programját végigvitte ugyan, de tárgyilagosságát nem tudta megőrizni. Erre 
bizonyíték az újság életében megszaporodó bocsánatkérések száma.16

Nem segített a pesti Borsszem Jankó című humorisztikus lap mintájára kiadott 
Csömöge sem, amely a Kis-Kun-Halas mellékleteként alkalmi jelleggel jelent meg 
szerkesztő, kiadó és nyomda önállóan történő megjelölése nélkül. Díszes címképét 
egy József álnevű személy rajzolta, aki több fővárosi szépirodalmi lapnak és a Bors
szem Jankónak is dolgozott. Ez a lap nagy valószínűséggel Präger Ferenc inspiráci
ójára született, bizonyítja ezt az is, hogy jóval a Kis-Kun-Halas megszűnése után, 
1908-ban ismét megjelenik a Kiskun-Halas Helyi Értesítője mellékleteként.

Az anyalap megszűnésének oka egyrészt a csekély előfizetői létszám: 1886-ban 
214, amely feltételezhetően veszteségessé tette a lap kiadását, másrészt a lap utolsó 
számában megjelent hír szerint ekkor vásárolt a nyomda gyorssajtót, és így nyom
datechnikai okok is hozzájárulhattak a lap megszűnéséhez. Nem hanyagolható el 
az a tény sem, hogy Präger Ferenc és Hofmeister Juda között feloldhatatlan ellentét 
alakult ki. Erre bizonyíték egy másik helyi lap, a Halasi Híradó első számában 
megjelent cikk, amely Präger Ferenc és Hofmeister Juda nézeteltéréséről számolt 
be.17 Eítóbbi lap, bár szintén Hofmeister Juda szerkesztésében, de vidéki nyomdák
nál jelent meg.

A következő négy év meglehetősen viharos. Főként a Halasi Híradó és a Halas 
és Vidéke című lap ellentéte, valamint Korda Imre és Hofmeister Juda sajtópere 
tartja izgalomban a lapok szerkesztőit. Präger Ferenc ebben az időszakban nem
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foglalkozik újságkiadással, nyomdájának tevékenységi köréről ránk maradt ada
tok szerint önálló kiadványként a polgármesteri jelentések, valamint a kultúr
történeti értékkel bíró Korda Imre által írt Stylistika és verstan című tankönyv 
érdemel külön említést.

Präger lapkiadással 1890-ben próbálkozik újra, egy rövid életű hetilappal, a 
Kun-Halassal jelentkezik, amely alig több mint fél évig élt. Ennek felelős szer
kesztői, kiadói és nyomdai munkáját is Präger vállalta, mintegy előmunkálataként 
a később megjelenő Kiskun-Halas Helyi Értesítőjéhez. Színvonala meghaladja az 
előtte kiadott lapokét. A Halasi Újság után ez tesz a legtöbbet a város lakosságának 
művelődéséért. Felveti egy megalakítandó ifjúsági könyvtár gondolatát, megje
lenteti Thúry Józsefnek több tanulmányát (pl. Török adomák, Török színészet és 
A tűzimádás címűeket). A lap megszűnésére választ nem kapunk, a tulajdonos 
szabad elhatározásra hivatkozik mind az újság indítása, mind pedig megszünteté
se tekintetében.18 A lap 1897. szeptember 5-én indul újra, azonban ebben a lapban 
Präger nem vállal tevőleges szerepet, csupán a nyomdai munkákat végzi. A felelős 
szerkesztő és a kiadó egy személyben Hermán Ferenc ügyvéd volt. A lap megje
lenésének éve az országos agrársztrájkok ideje volt, s ennek hullámai Halast sem 
kerülték el. A lap többször visszatérő témája volt a mozgalom elítélése. Hermán 
Ferenc egészen addig a lap élén állt, míg az 1904-es országgyűlési választások elő
készületei el nem vonták figyelmét a lap vezetésétől. Abban az évben a fülöpszállási 
kerület képviselőjévé választották, Budapestre került, s Kiskunhalastól is, és az 
újságírástól is búcsút vett. Ezután a lap címe Kis-Kunságra változott.

A újság megszűnésének pontos idejét nem tudjuk, közgyűjteményekben fenn
maradt példányok tanúsága szerint, ez 1903-ra tehető. Ekkor azonban már Hirth 
Lipót szabadkai műhelye készítette a lapot

Präger Ferenc életének legnagyobb vállalkozása a Kiskun-Halas Helyi Értesítő
je, amely 1901. április 3-án indul, és mostanáig a város leghosszabb életű lapja volt. 
A lap összes pozícióját Präger Ferenc tartotta a kezében, akinek a Kun-Halas után 
ez volt a második ilyen jellegű vállalkozása.

Tartalma nagyrészt hivatalos és magánhirdetésekből állt, anyakönyvi és apró 
híreket közölt. Megfelelő reklámmal (pl. minden 50. előfizető egyszer egy évben 
Petőfi összes költeményeit kapta) már néhány héten belül az előfizetők száma 200 
fölé emelkedett.19 Egy 1911-ből származó tudósítás szerint -  amikor az országban 
is a legmagasabb eladott lapszámot mutatták a statisztikák -  a legelterjedtebb 
lap a megyében, már hetenként 2500-3000 példányban jelenik meg.20 A helyi 
viszonyok között, az előző lapok eladási számaihoz viszonyítva, ez óriási fejlő
désnek számít, hiszen a terjesztési adatok szerint az újságolvasók száma húsz év 
alatt tízszeresére nőtt. A lap rendszeresen jelentkezett mellékletekkel is, amelyek 
helytörténeti jelentősége túltesz a főlapénál. 1903. április 15-i számhoz például a 
református egyházról, a halasi csipkéről és homoki szőlőkről szóló írásokat tar
talmazó melléklet jelent meg.
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A lapszámnövekedést lehetővé tette az is, hogy a város villamosításának 
eredményeként a nyomda modernizálása megtörtént. A Halasi Villamossági Rt. 
nyilvántartásai szerint 1906-ban a Präger nyomda egy darab két lóerős motorral 
meghajtott nyomdagéppel dolgozott.21

A Helyi Értesítő volt a legelső lap, amely vállalta a politikai lap címet. Kezdeti 
számaiban, mint idáig minden újság, ez is mentes volt a napi politikától. 1905. júli
us 26-án a fejlécen új alcím jelent meg: Közigazgatási, társadalmi és politikai heti 
néplap. Hogy melyik politikai irányzatnak kötelezte el magát, azt legjobban az a 
két üdvözlet érzékelteti, amely még ebben a számban jelent meg. Az elsőt Kossuth 
Ferenc, a másikat Babó Mihály, a város függetlenségi és 48-as pártbeli országgyű
lési képviselője írta. Ettől kezdve új rovat, a politikai szemle jelentkezett, amely 
aktuális témákkal rövid cikkek formájában foglalkozott. Ezek témáját a századelő 
parlamenti küzdelmei határozták meg, követelte például az önálló magyar hadsereg 
felállítását, az általános és titkos választójogot.

Práger az első helyi lapkiadó, aki ügyesen kapcsolta össze a politikát az üzlet
tel. Kielégítette az olvasók szenzációigényét úgy, hogy közben ellenzékiségét nem 
veszítette el. Ezt nem is annyira a tudósításokból -  bár találni „üres ablakot” is 
a lapban, olyan cikkek helyét, amelyek megjelenését nem engedélyezték -  mint 
inkább a lap tördeléséből lehet észrevenni. Ez különösen majd a világháború idején 
válik szembetűnővé.
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Az 1910-es választásokat kővetően a Nemzeti Munkapárt képviseletében 
mandátumot nyert Hegedűs Kálmánt támogatta. Ezért szemrehányást is kapott 
a lap tulajdonosa Babó Mihálytól, s a fent leírtak tulajdonképpen Práger Ferenc 
válaszcikkéből derülnek ki: „1. Hogy politikai álláspontom miért változott, azt az 
akkori politikai események híven igazolják — node azért is, hogy öntől szabadul
jak. 2. Ha tudni akarja, hogy a munkapárt támogatásáért mit kapok, nézze meg a 
noteszát, mennyit fizetett ön tíz éven keresztül, hogy a lap folyton az ön érdekeit 
előmozdította és szekerét tolta, akkor kíváncsisága ki lesz elégítve. 3. Miután az 
ön cikkei és öndicsőítései lapom hasábjairól elmaradtak, attól az időtől fogva  
lapom fellendült és elterjedt, tehát a közösség mégis csak hisz az újságnak jo b 
ban, mint az ön szavának. ”22

Hogy volt-e ennek valami köze ahhoz, hogy Práger Ferenc 1917-től fiának, 
Práger Jánosnak nevét tüntette fel főszerkesztőként, nem tudjuk, a kiadói posztot 
azonban ezután is megtartotta magának.

1919. április 2-án a lap címe, szerkesztője és kiadója megváltozott. Néhány hónapig 
Halasi Vörös Újság címen jelent meg az Egyesült Kiskunhalasi Szocialista és Kom
munista Párt kiadásában. Működtetését átvette a halasi direktórium, főszerkesztője a 
márciusban megalakult munkástanács tagja, Szentpétery Béla borbély lett.

A tanácsköztársaság ideje alatt a Práger-féle könyvkereskedés megszűnt, a csa
lád tulajdonában csak a nyomda maradt. Ettől kezdve a politika háttérbe szorult, a 
lap apró helyi szenzációkból, anyakönyvi hírekből állt. Hogy mint üzleti vállalkozás 
így is beválik, bizonyítja az, hogy 1922. október 16-tól már hetenként kétszer jelent 
meg. Fő bevételi forrása az egyre szaporodó hirdetésekből állt. Bár 1931. május 
9-től újra alcímet vált: politikai, társadalmi és közgazdasági lapként jelenik meg, 
a profilja lényegében nem változik, s egyre kevesebb a politikai cikkek száma. 
Ez érvényes a második világháború időszakára is.

Práger Ferenc a Kiskun-Halas Helyi Értesítője mellett még több halasi újság 
nyomtatását vállalta, de létrehozásukban nem vállalt tevőleges szerepet. így jelent 
meg 1907. június 9-től a Halas című, közgazdasági és iparos hetilap, amely alcí
mében a kiskunhalasi építőiparosok szövetségének hivatalos lapjaként határozza 
meg magát. Ez a meghatározás 1910. január 12-től a társadalmi és kereskedelmi 
jelzővel is kiegészül. Főszerkesztője Kozits István városi mérnök volt (többek között 
a Kaszinó tervezője), felelős szerkesztője Nagy Szeder István építész és helytör
ténész. Érdekes tény, hogy utóbbi helytörténeti munkájának helyi újságokról írt 
fejezetében saját lapjának indulását rosszul határozza meg. A kezdő dátumot 1908. 
június 8-ra teszi, miközben közgyűjteményekben fellelhető eredeti példányok sze
rint a lap már egy évvel korábban indult.

Ez az időszak a munkásmozgalom fellendülésének ideje volt Magyarországon. 
A városban is megalakultak a munkásszövetségek, közöttük a magyarországi 
Építőmunkások Országos Szövetségének helyi csoportja. A szervezett munkások 
magasabb órabért követeltek. A lap a munkaadók és munkások közötti ellentét-
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ben a munkaadók oldalára állt. Az újság programjában két fontos célt jelöl meg. 
Egyrészt a helyi és környékbeli érdekek képviseletét, ezen belül is a Kiskunhalasi 
Építőiparosok Szövetségének érdekképviseletét tűzte ki: „létesüljön az ipari béke 
és fellendülés, szűnjék meg az az átkos harc, mely most az egész vonalon dúl, a 
mely pusztító hatását a gazdálkodás, ipar és kereskedelem minden ágában s ezek 
útján közvetve mindnyájunkkal érezteti.”23 A lap másik célja: „Sorakozásra hívjuk 
fe l gazda és iparos társainkat, hogy a közös ellenség, a mindent pusztítani akaró 
Moloch, a hazát, vallást és családot nem ismerő szocialisták ellen megvédjük a 
józan magyar munkást.”24 1911-ben Kozits Istvánt Kecskemét elöljárósága városi 
mérnökké választotta, és a földrengés okozta károk helyreállításával bízták meg.2' 
Kozits távoztával a lap 1912 júniusában beolvadt a Halasi Független Hírlapba.

A Halasi Független Hírlap a Kiskunhalasi Függetlenségi és 48-as Kör hivatalos 
közlönyeként indult 1911. március 5-én. Az első halasi politikai hetilap nyomtatását 
Práger Ferenc csupán fél évig végzi, ezért a lapról részletesebben Horváth Gyula 
nyomdájáról írt fejezetben szólunk.

Egyetlen nyomát találtuk annak, hogy a Práger nyomdában nem helyi kiadvány 
is készült. 1920. február 10-én jelent meg Budapesten a Nagy Alföld című társadal
mi és közgazdasági hetilap, amelynek felelős szerkesztője Pályi (Práger) Márton, 
halasi származású orvos és higiénikus (Práger Ferenc fia), aki 1908 és 1945 között 
a pesti munkáskerületek körzeti orvosa volt. Ez alatt az idő alatt több újság meg
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jelenésében részt vett. 1925-től majd 
az Egészségvédelem felelős szerkesztő
je, 1927-től társszerkesztője A Szeretet 
Lapja és a Munkaügyi Szemle című 
folyóiratoknak. A Nagy Alföld című lap 
újságírói munkásságának első állomása 
volt, s alig néhány hónapos szerkesztés 
után, 1920. június 10-én átadta a mun
kát Tornor Árpádnak. Ekkor az újság 
címet változtat: előbb Új Magyarország, 
majd Magyar Nemzet címen jelent meg.
A halasi nyomdához valószínű a csalá
di kapcsolatok révén került, s a Práger 
nyomda részvételének megszűnése a 
lap elkészítésében közel egy időre esik 
Pályi Márton kilépésével.

Práger Ferenc 1920. szeptember 
19-én bekövetkezett halálával a város 
jelentős személyiségét, a szakmájában 
mindig a megújulásra törekvő mester
embert veszítette el. Figyelő álnév alatt 
a következő búcsúztatását olvashatjuk: „A halasi sajtó történetével Práger Ferenc 
neve össze van forrva. A névtelen munkások azon alakja volt ő, aki vállalkozott a 
vidéki sajtó megteremtésére, alkotni akart, s sisifusi munka után -  alkotott is. Ha 
visszapillantunk az általa régebben alapított, szerkesztett halasi lapok küszködései
re, csak akkor láthatjuk, mire vállalkozott, mit cselekedett a mi mesterünk, aki most 
itthagyott bennünket. ”26

Az első halasi képeslapok is nála jelentek meg már 1898-ban.27 Hírneve a 
szakmában elismert volt. Nem véletlen, hogy több forrásban még halála után sem 
örököse nevén tartották számon nyomdáját. Az 1937-ben Budapesten megjelent 
Magyar Könyvészet című kiadvány két halasi nyomdát nevez meg, egyiket Práger 
Ferenc nyomdájaként tünteti fel. Ebben az időben pedig már a nyomda termékein a 
Kiskunhalas Helyi Értesítője Lapvállalat nyomda megnevezés állt.

A nyomda léte ezután sem került veszélybe. Bár dokumentált nyomát nem talál
juk, hogy a nyomda kizárólagos örököse az ekkor 16 éves Práger János lett, az a 
tény, hogy a Helyi Értesítő szerkesztését ő vette át, erre enged következtetni.

Már az évtized elején történtek törekvések a nyomda tulajdonostól független 
elnevezésére. Először 1912-ben, az Itt az igazság című füzeten a Kiskunhalas Helyi 
Értesítője Lapvállalat nyomda elnevezéssel. Később ugyan -  egészen a 20-as éve
kig -  hasonló adatot nem találunk, de nincs okunk azt feltételezni, hogy egyedi 
jelenségről van szó, bár egészen bizonyos -  hiszen aprónyomtatványok, újságok az
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ezt követő időszakból maradtak -  hogy a Präger nyomda ezen névváltozata ebben 
az időszakban még csak kivételes esetekben fordult elő. Figyelemreméltó, hogy 
az átmeneti időszakból -  Präger Ferenc halála és 1926 között -  semmilyen doku
mentumról nem tudunk. írásos bizonyítékát a nyomda új elnevezésének 1926-tól 
találunk. Ekkor jelenik meg Nagy Szeder István Kiskun-Halas város története okle
véltárral című munkájának 1. kötete, amely történelmi és helytörténeti szempontból 
is úttörő vállalkozás volt. Ennek a könyvnek a kiadásával kezdődött meg egy helyi 
irodalomtörténeti szempontból is érdekes nyomda története.

A nyomtatott könyvek sorában érdemes megemlíteni Mátyás Kovács Gyula 
halasi tanfelügyelő négy szépirodalmi kötetének megjelenését, Gaál Gyula szintén 
helyi árvaszéki ülnöknek két elbeszéléskötetét vagy Bergendy Szilveszter Pirtó 
pusztai birtokosnak négy, az író újabb mezőgazdasági módszereit és eredményeit 
népszerűsítő könyvét. A önálló szerzői müvek mellett a nyomda folytatta az iskolai 
évkönyvek és városházi kiadványok megjelentetését is.

A nyomda fő tevékenységei mellett természetesen folytatódik a lapkészítési 
munka is. Amellett, hogy változatlan formában megjelenteti a Kiskun-Halas Helyi 
Értesítőjét, több helyi lap nyomtatását is végezte.

1929. május 15-től hat éven keresztül a Halasi Katolikus Lap jelenik meg a nyomdá
ban. Ma már ennek az újságnak a jellegéről nincs tudomásunk, közgyűjteményekben
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valami »zivbeli vonzalommal öleli keb
lére a magyar koemínyiai ezeket az 
e*zméket, a jelen pillanatban mán 
nem lehet, mert a gaidaaigi meglop 
ti«  veaiedelmének tenné ki az otatá- 
got Ezek az eazmekramUtok olyan 
imperíábsu Államokban keletkeztek, 
melyek ezzel hatalmukat akartik éa 
akarják megnövelni a többi kia íüa* 
rook terhére éa hátrányéra

Itt rooat (»ak az a kérdéa. hogy 
ezek az cazroeáramUtok mennyiben 
egéazaégeaek éa mennyiben írtalma- 
aok íItalában az em bénáig aiempont- 
jiból. De kérdi# az ia, h<*y a kt* 
nemzetek mennyi baazmri könyvelhet» 
rtek ei a koreszmékből a maguk ja- 
v ita . Érmek megvilágítása rendkivaii 
lontoaaigg.il bir, hogy némileg korlá
tozzuk a hebehurgya lelkeaedéaeket éa 
itUalogUliaokal. mik >r inkább meg- 
tontoláara éa a termeiéi érdekeinek, 
elsősorban • gyftmökatcrmeaztéa jövő
jének. azöiötcrmeaztéaúnk jövőjének 
mérlegeiéiért volna azükaég

ezek a koreazmék réazben politi
kaiak. réazben gazdaaáglak. de egy- 
roáatöl el nem határolhatok. Eredetük 
m ég a m últ azázad hetvenea évire 
nyúlik м ш а  vagyia akkor kezdtek

Marx eSgoodolátai alapján tért hódi- 
Iául. teeínadoeáftal* agyakban »/illet- 
lek. 4« így élet képteleneknek bízó* 
nyáluk is  több évtizednek kellett el- 
telni, amíg naoonlli/muaaá való át- 
vedMare megérettek. L é l e k t a n u k  
a z o n b a n  a r é g i  m a r a d t ;  le» 
dönteni trónokat éa oltárokat, kerékbe
tömi a arabad gondolatot egyéni »za- 
badaágot, aUrendelm a hatalomnak 
magit az embert, akiért pedig a ha
talom létrejött S/ociábi elgondoUt 
dolgában aem térnek el tuiugoaan 
egymástól A marxizmus is a kapita
lizmus letörésével kacérkodik a ho 
rogkereazt ia ezt teán Ezenfelül 
mindkettő előtt a magaa bét a fontoa. 
de a munkate^eaítminy nem Nem 
veazík éazre. hogy a termeié» min
dennemű gátlása a töke ftldö/éae a 
vállalko/áai kedv megbénulásához ve» 
zet. ami elazegényedést »on maga 
után. Ez a logyasztis csökkenésével 
jár. amiből viszont a drágaság szüle
tik. Ezt lebet idetg-óriíg hatósági be- 
avatkozáaaal elnyomni, de ez termé- 
szetellenca ÍBapot. mert minden árnak 
szabályozója világ kezdete őta a ké
résiét éa kínálat

Van azonban egy pont. ahol az 
inlenuKionállzmtsa a nacionalizmustól 
merőben különbözik éa ez a tekinté
lyen alapuló kormányzati elv. Azonban, 
akik oltárokat éa hónokat nem tisztel
nek. azok a tekintély elvén saját ma
guk ütöttek be nem hegedő sebet 
Vagy nem ízléstelen, amit Schusch- 
níggnak kell etarenvednie. mert volt 
uralkodójának a saját vagyona mór-

15. Kiskunhalas Helyi Értesítője Lapvállalat 
Nyomda, 1938.

16. Kiskunhalas Helyi Értesítője Lapvállalat 
Nyomda, 1938.

összesen két száma maradt fenn. Ezeken a számokon a lap meghatározó személyisé
geinek nevei közül csak a felelős kiadóé szerepel. Ezt a posztot Kapitány István töltöt
te be. 1933. május 15-től a Halasi Hírlap (1) készült a nyomdában. Politikai, gazdasági 
és társadalmi lapként, a Gazdasági Egyesület félhivatalos közlönyeként határozta meg 
irányultságát. Beköszöntőjében a következőket írta: „Kérjük Kiskunhalas és Délvi
déke kiterjedt olvasóközönségét, álljon mellénk, nemes és szent célú fáradozásunkat 
karolja fel lelkes erővel, hogy a Magyarok gyorsvonatával eljuthassunk a várva-várt 
Célállomáshoz, az egységes és oszthatatlan Nagy-Magyarország talpraállításához. ” 
A lap felelős szerkesztője Medveczky Károly gazdasági főtanácsos, akit 1932-ben 
választottak a Gazdasági Egyesület elnökévé. A szerkesztői posztot november 28-tól 
átadja Lakatos Vincének, aki ebben az időben a Polgármesteri Hivatalban volt írnok. 
Rövid idő múlva a lap cikkeinek nagy részét Lakatos írja. A lap hangvételében ezután 
sem következett be változás, bár a gazdasági hírekkel szemben egyre több kulturális 
témájú írás jelenik meg. Többek között 1934-ben tudósít a „Halasi csipke és Népmű
vészeti ház” építésének közgyűlési határozatáról,214 Nagy Czirok László gyűjtésében 
régi halasi öregek példabeszédeit,24 Halasi emlékek címmel helyi adomákat közöl. " 
Megszűnésének okait nem ismerjük, de érdekes az a tény, hogy a szellemiségét meg
határozó két szerkesztő rövid időn belül új lapot indít, de már egymástól függetlenül. 
A tudomásunk szerint igen rövid életű Igaz Szó 1935 augusztusában Medveczky
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17. Kiskunhalas Helyi Értesítője Lapvállalat 18. Práger János nyomdája, 1947.
Nyomda, 1940.

Károly szerkesztésében, a Kunsági Napló 1939. május 9-töl Lakatos Vince szerkesz
tésében jelent meg.

Kiskunhalas legrégebben működő nyomdája a múlt század harmincas éveiben 
egyre nehezebb helyzetbe kerül. Végső István történész a halasi zsidóság életével 
foglalkozó kutatásai során érdekes adatokra bukkant a Práger nyomda sorsával kap
csolatosan is. Adatait a rendelkezésünkre bocsátotta, amelyekből a témánk szem
pontjából fontosak a következők: az 1938. XV. tv. 5. §-a is foglalkozott már a saj
tóügyekkel és korlátozta a zsidók részvételét a sajtóban. Eszerint zsidó származású 
személyeket csak olyan arányban volt szabad alkalmazni, hogy számuk az állandó 
munkaviszonyban állók húsz százalékát ne haladja meg.31 Kiskunhalas legrégeb
ben megjelenő újságjának, és legrégebbi nyomdájának élén is zsidó származású 
személy, Práger János állt. Az első, majd a második zsidótörvény miatt vizsgálat is 
indult ellene. A főispán 1938 októberében körrendeletben szólította fel a vármegye 
összes polgármesterét és főszolgabíróját, hogy miniszteri véleményezésre küldjék 
el jelentéseiket indoklással a hatóságuk alatt megjelenő időszaki lapokról. További 
engedélyezésüket attól tette függővé, hogy },a szóban forgó lapérdekeltség meg
bízható keresztény kézben van-e.”32 A Kiskunhalas Helyi Értesítője ennek ellenére 
tovább működött. Nem is szüneteltették, de még az alapító Práger Ferenc neve is ott 
maradhatott a címlapon.
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1939-ben az újság változatlanul megjelenik, bár a második zsidótörvény 10. §-a 
egyértelműen kimondja: „ Zsidó nem lehet időszaki lap felelős szerkesztője, kiadója, 
főszerkesztője vagy bármily névvel megjelölt olyan munkatársa, aki a lap szellemi 
irányultságát megszabja."" E rendelkezés alapján Práger Jánosnak biztosan távoznia 
kellett volna a lap éléről. Az alispán 1939 novemberében a következő határozatot 
hozta: „Minthogy Práger János, mint a Kiskunhalas Helyi Értesítője című időszaki 
lap kiadója a saját személyére vonatkozóan felhívás ellenére sem igazolta azt, hogy 
zsidónak nem tekinthető ... ezért a lap időszaki jellegének elvesztését ki kell monda
nom.”"  Ekkor körülbelül egy hónapra felfüggesztette működését a lap.

Práger Jánost 1939 decemberében az alispán újra felszólította, hogy igazolja sajtó
kamarai tagságát.3S Majd 1940 márciusában újabb igazolást kért arról, jogosult-e idő
szaki lapot működtetni. Helyben dr. Kathona Mihály polgármester hívta fel a figyel
mét arra, hogy csak akkor működtetheti az újságot, ha a sajtókamara igazolt tagja.36 
Az alispán 1940 áprilisában újabb 45 napot adott arra, hogy Práger János igazolhassa 
jogosultságát a lap működtetésére.37 Ezt az engedélyt kétszer meghosszabbította, majd 
Práger valamilyen módon 1940. október 15-én igazolta sajtókamarai tagságát.38

A lapot végül 1944 tavaszán Kolosváry-Borcsa Mihály, a Sajtóügyek Magyar 
Királyi kormánybiztosa tiltotta be arra hivatkozva, hogy a lap tulajdonosa zsidó.39

Práger János életének csak főbb adatait ismerjük. Kiskunhalason született 1904-ben. 
Az igen kitérj edt Práger család tagjai közül a kiskunhalasi gettó lakosainak névsorában 
igen kevéssel találkozunk, ő azonban ebben az időszakban már pirtói birtokán élt.

Práger Ferenc valamikori lakóházában, a Nefelejcs u. 6. sz. alatt egyetlen fő, 
Práger Rózsa található, aki egyike volt a nyomdász kilenc gyermekének, és test
vére Práger Jánosnak. A kiskunhalasi református egyház adatai szerint 1919-ben 
és 1920-ban a nyomdaalapító három gyermeke (József, Valéria és Ede) református 
hitre tértek, de sem Práger Ferenc, sem a felesége (Loschitz Rozália), sem pedig 
Práger János nem szerepel a kikeresztelkedettek között. Bár utóbbi kikeresztelke- 
dése a fent leírtak ismeretében szinte bizonyosnak mondható. A halasi református 
egyház halotti anyakönyvében „ref” hitvallásúként jegyezték be.

A nyomda 1944-ben veszi fel a Práger János nyomda nevet. Először a december 
6-tól megjelenő Halasi Hírek kiadási adatai között találkozunk ezzel az elnevezéssel. 
Itt Csapi Benő nyomdavezető nevét is olvashatjuk -  ez először fordult elő a halasi 
nyomdászat történetében. A legtöbb technikai adatot erről a nyomdáról tudjuk meg 
a Nyomdászat és rokonszakmák évkönyve 1940/44/45 című kiadványból. Eszerint 
az üzemben 2 gépszedő, 1-1 fő szedő és gépszedő tanuló dolgozott, 2 szedőgép és 
4 nyomógép működött. A Halasi Híreket bizottság szerkesztette, amelynek tagjai 
Fazekas István, az MKP titkára, Bundzsák István az SZDP elnöke és Csontos Jenő 
a Nemzeti Parasztpárt titkára voltak. A lap 1946 decemberétől Hírek címen jelent 
meg. A szerkesztőbizottság összetétele itt megváltozott. Bédi Sándor a Magyar 
Kommunista Párt titkára, Bundzsák István a Szociáldemokrata Párt elnöke és Bars 
Károly a Parasztpárt titkára töltötte be ezt a posztot. A lap jellegében nem követ
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kezett be különösebb változás. Főként a várost érintő politikai hírekről, kulturális 
és társadalmi eseményekről tudósított. Különösen érdekesek Pirtó puszta községgé 
alakításának kapcsán megjelent írások, tudósítások, melyek közül dokumentumér- 
tékü a település történetéről szóló Nagy Czirok László tollából származó munka. 
1947. március 13-án Bundzsák István elhunyt, ekkor a szerkesztőbizottság munkáját 
Ságodi Győző vette át. Őt 1948. augusztus 28-tól Kovács Károly, 1949. február 2-tól 
Sebes Árpád váltotta fel a felelős szerkesztői székben.

A két helyi lap mellett a Präger János vezette nyomdában készült a Kól Aménu 
(Népünk Hangja) című újság, amelyet a Magyar Cionista Szövetség Mizráchi tagoza
tának kiskunhalasi csoportja jelentetett meg Hecht István szerkesztésében 1947-ben. 
Emellett két vidéki lap, a Délvidéki Kis Újság és a Jánoshalmái Kis Újság készült 
Präger műhelyében.

1947. november 12-től Borbás Imre, az 1940-től működő Mészáros és Borbás 
nyomda egyik tulajdonosa, saját üzeméből kiválva, a Präger nyomda vezetője lett. 
Hogy az 1949. évi 20. törvény a nyomdák esetében öt főnél több dolgozót alkalmazó 
ipari és közlekedési vállalatok államosításáról milyen módon, vagy érintette-e egy
általán a nyomdát, pontos foglalkoztatási adatok hiányában nem tudjuk megállapí
tani, de vagy ez, vagy a 48-as fordulat a nyomda megszűnését eredményezte.

Präger János a második világháborús bombázások elől pirtói birtokára vonult 
vissza. Itt vettek feleségével -  Dózsa Ilona tanítónővel -  egy tanyát a mai Präger 
dűlőn. Életének utolsó húsz évében ezen a birtokon gazdálkodott. Pirtón halt meg 
1964-ben, ott is temették el.40

Kardos Gábor nyomdája (1887-1888)
Kardos Gábor keszthelyi nyomdatulajdonos nyitotta meg könyvnyomdáját 1887 

októberében Nyári Ferenc könyvkötő és könyvkereskedő lakásán. A nyomda veze
tője Farkas János volt.

A nyomda fennállása alatt egyetlen újságot, a Halasi Híradót készítette 1887. 
október 16-tól 1888. március 25-ig. A lap jogelődje a Kis-Kun-Halas című újság 
volt, amelyet Hofmiester Juda szerkesztett, s amelyről a Präger nyomda kapcsán 
már szóltunk. A lap 1887. január 2-án indult és hetenként jelent meg. Eleinte 
Székely Simon szabadkai nyomdász készítette, csak később került át a Kardos 
nyomdához. Itt jelenik meg 1887 januárjában Vári Szabó István polgármester 
helyi „cenzúra rendelete”, melynek lényege az, hogy a városi tisztségviselőknek 
a lap részére átadott értesítése csak Babó Mihály főjegyző tudtával történhet. Ez 
a lap kissé tartalmasabb, mint elődje. Több tárca jelent meg Tábori Róberttól, aki 
a Pesti Hírlapnak volt munkatársa, és néhány Kiss József vers is helyet kapott az 
újságban.

A nyomda alig néhány hónapos működése arra enged következtetni, hogy a tulaj
donos tervei nem váltak be. Az üzem felszámolásával a Halasi Híradó is megszűnt.
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Horváth Gyula könyvnyomdája (1903-1937)
A tulajdonos életéről annyit tudunk, hogy Miskolcon szerzett kereskedelmi 

érettségit.41 Hogy mikor került Kiskunhalasra, nem tudjuk, de egy 1900 körül 
megjelent képeslap tanúsága szerint papírkereskedése ebben az időben a Csengery 
utcában volt, a mai OTP helyén.42 Nyomdáját 1903-ban nyitotta meg ugyanebben 
a helyiségben. Még ugyanebben az évben megjelenik a nyomdában az első sajtó
termék, a Kis-Kunság című közgazdasági és társadalmi hetilap, amelynek elődjét, 
a Kun-Halast, Práger János műhelye készítette. A lap szerkesztője Kozics Zoltán 
(sic!) építészmérnök lett, tőle 1904 márciusában Hermán Ferenc ügyvéd vette át 
ezt a posztot. Még ugyanebben az évben, 1904. július 3-tól Horváth Gyula saját 
újságot is megjelentet Kiskunhalasi Újság címmel. A lap minden posztját magá
nak tartotta meg, és jellegében hasonlított a Kiskun-Halas Helyi Értesítőjéhez. 
A Kiskunhalasi Újság 1912. november 5-én a Képes Világlap című szépirodalmi 
melléklettel is jelentkezett.

A lap 1906. január 9-i számában megjelent hirdetés szerint nyomdáját: „újgép
pel és betűkkel felszerelve megnagyobbította, miért is azon helyzetben varr, hogy 
a legegyszerűbb munkáktól a legdíszesebbig u. m.: hivatalos nyomtatványok, 
ügyvédi, közjegyzői, körjegyzői blanketták, üzleti körlevél, boríték, számla és 
levélpapírok, díszes lakodalmi és báli meghívók, névjegyek, falragaszok, árjegy
zékek gyorsan, pontosan és olcsón készíthet.” Ettől az időtől kezdve a lap külseje 
is láthatóan megváltozott, betűtípusainak választéka bővebb, a szedés képe válto
zatosabb lett. A fejlődés további lépéseként a május 5-i számban újabb adalékot 
találunk: „nyomtatott Horváth Gyula villamos erőre berendezett gyorssajtóján.”

19. Horváth Gyula nyomdája a Kossuth u. és a 
Csengery (ma Bokányi D.) u. sarkán, 1905 körül. 

Szakái Aurél 1994. 34. kép alapján

20. Horváth Gyula nyomdája a Kossuth u. és 
az Árpád u. sarkán, 1910 körül.

Szakái Aurél 1994. 36. kép alapján
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21. A Horváth nyomda hirdetése a Kuruc szobor 22. Horváth Gyula nyomdája, 1912.
felavatására megjelent füzetben, 1904. TJM K1407

Bár a megjegyzésben az nem szerepel, hogy ez is a nyomda friss fejlesztése, a hír 
felbukkanásából arra lehet következtetni. 1910 körül a nyomda új helyre költözött, 
az Árpád utca 1. szám alá. A Halasi Villamossági Rt. 1911-12. évi zárszámadási 
jelentésében 1912. június 30-án a hálózatra kapcsolt motorok jegyzékében Hor
váth Gyula egy darab két lóerős nyomdagépe szerepel.43 Ez az adat a nyomda 
fennmaradása alatt nem változott, vagyis további fejlesztés nem történt.

Horváth Gyula nyomdájában készült az 1910. augusztus 1-jétől Szabadkán meg
jelent Tisztviselői Újság, amely a lap alcíme szerint „az összes állami, törvényha
tósági, községi tisztviselők, vasutasok, postások, tanférfiak, magánhivatalnokok és 
egyéb szellemi munkások érdekeit képviselő jogi lap. ” A kiadvány tartalma a lap 
1916. április 15-i megszűnéséig érdemben nem változott.

1911 szeptemberében veszi át a Halasi Független Hírlap készítését, melyet 
néhány hónapon keresztül a Präger nyomda készített. Ez a magát politikai, tár
sadalmi és közgazdasági irányultságúnak meghatározó hetilap volt az első igazi 
politikai lapja Halasnak. Felelős szerkesztője három éven keresztül Bátory Gábor 
gimnáziumi tanár volt. Ezt a posztot 1914. június 6-tól Thuróczy Dezső ügyvéd, 
későbbi polgármester vette át, aki 1916 elején önkéntesként jelentkezett a frontra, 
és ekkor lemondott a lap szerkesztéséről. 1916. január 12-től Babó Imre, 1920. 
január 10-től Mészöly Károly vette át ezt a feladatot. A lap első számában megje-
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24. Horváth Gyula nyomdája, 1912.

lent beköszöntőben fogalmazta meg politikai célját: „A Kiskunhalasi Függetlenségi 
és 48-as Kör megbízásából jelen számmal új hetilapot indítunk meg. Alapja az 
elhatározásnak az a felfogás, hogy városunk polgárságának jelentékeny része fü g 
getlenségi érzelmű. Szükségesnek látta ezért a Függetlenségi és 48-as Kör, hogy 
legyen olyan lap is, mely a polgárság politikai érzelmeinek megfeleljen, s ez irányú 
igényeit kielégítse.”*4 Ennek aktualitását főként az adta, hogy az 1910-es országgyű
lési képviselőválasztáson a Kossuth-párti dr. Babó Mihállyal szemben Halas város 
lakossága Hegedűs Kálmánt, a Nemzeti Munkapárt jelöltjét választotta képviselővé. 
Rövidesen heves rivalizálás bontakozott ki a Független Hírlap és a „mungó” párti 
képviselő mellé álló Helyi Értesítő között, amely tulajdonképpen nem is két lap, 
hanem a két politikai irányzat ellentéte volt. Ez olykor személyeskedéssé is fajult. 
A Hírlap a Halasi Messiás45 című cikkében az éppen Budapesten tartózkodó Hege
dűs Kálmánra „kézcsókoló, sima modorú” megjegyzést teszi.

Az 1910-es évek végén a nyomda egy időre megszüntette működését, Horváth 
Gyula az üzemét bérbe adta, s csak 1925-től veszi vissza a nyomdát működtetésre, 
amely ezután még tizenkét évig élt. Sajtótermékek közül csupán két újságot nyom
tatott, mindkettő nagyon rövid ideig jelent meg. Egyik, A Puszta című Rásonyi 
Papp Gedeon Pirtó pusztai gazdálkodó gondolatközlése 1935 májusában jelent 
meg, és csupán néhány számot ért meg. A másik, a Városunk című, amelyet 1937
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márciusa és decembere között készített. A lap szerkesztője Zámbó Aurél volt, aki 
budapesti újságírói gyakorlat után próbált szülővárosában saját újságot indítani. 
Az alcímében városjóléti, közgazdasági és társadalomkritikai szemle nem lehe
tett túl sikeres, csupán nyolc hónapot élt. Érdekes módon a harmincas években 
a Horváth nyomda könyvet többet készített, mint működésének első felében. Itt 
készült Szentgyörgyi Lajos A boszorkányokról írt könyve, A lófelszerelés kézi
könyve és Vincze László Módszertani kísérlet a magyar irodalomtörténet tanítá
sához című tanulmánya.

Biztos, hogy a nyomda munkájának nagy részét az aprónyomtatványok készítése 
tette ki, mert a harmincas évek közepéről származó adat szerint a Horváth nyomda 
1936-ban 2 hírlapot, 1 folyóiratot, 1 könyvet és 357 aprónyomtatványt készített.46 
Ugyanezek az adatok egy évvel később a következőképpen alakultak: 1 hírlap, 1 
könyv, 460 aprónyomtatvány.47 Pontosan nem tudjuk mikor szűnt meg a nyomda, 
de 1937 utáni munkájának már nem lehet nyomára bukkanni, így joggal feltételez
hetjük azt, hogy a következő évben már nem működött. Utolsó készített újságjának 
kolofonján azonban még mindig az Árpád utca 1. szám alatti helyet jelölte meg a 
nyomda székhelyeként.

Hungária nyomda (1913-1926)

Szabadkáról 1913-ban telepedett át Horváth István nyomdász, s nyitotta meg 
műhelyét a Piac tér 2. szám alatt, a Gyugel-házban. Nem csupán műhelyt nyitott, 
de le is települt, mert adataink szerint az Avar utcában (a mai Bundzsák István 
utcában) volt lakása.

Halasi kötődése nem újkeletű. Tudomásunk van arról, hogy már 1911-ben nyom
tatott egy halasi újságot. 1911 közepétől 1912 márciusáig szabadkai nyomdájában 
készül a Halas című közgazdasági és iparos hetilap, amely megjelenésétől -  1907- 
től -  néhány évig a Práger nyomdában készült, és e nyomda kapcsán már szóltunk 
az újságról. Valószínű, hogy ennek a lapnak készítése során látja meg a lehetőséget 
Horváth István, hogy a Szabadkához közeli kisvárosban letelepedjen, és itt műhelyt 
nyisson. Elgondolása helyesnek bizonyult, hiszen 1914-től -  bár aprónyomtatvá
nyaiból szórványosan maradt fenn -  az újságok és könyvek kiadási adataiból azt 
láthatjuk, hogy a Hungária nyomdának rendszeres munkája volt fennállásának 13 
éve alatt. Nem mondható el azonban az, hogy a minőségileg magasabb rendű kiadói 
tevékenység jellemezte volna a nyomda munkáját, amely a Halasi Villamossági Rt. 
jelentése szerint48 nagyságát tekintve a Práger nyomdánál jóval kisebb volt, egy 
darab egy lóerős nyomdagéppel működött.

A Hungária nyomdában készült Halas első szaklapja, a Kiskunsági Tanügyi 
Értesítő 1914. január 15-e és 1915. április 1-je között. A havonként kétszer megje
lenő újság szerkesztője Istrate József tanfelügyelő volt, és a Kiskunhalasi tanfel
ügyelőség hivatalos lapja alcímet viselte. Megjelenésének alig több mint egy éve
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alatt pedagógiai, didaktikai és meto
dikai szakcikkeket közölt, a tanmene
tek, óratervek elkészítéséhez szükséges 
tudnivalókról tájékoztatott. Elsődleges 
célja tehát az oktatás színvonalának 
emelése, a tanítók munkájának segítése 
volt. Külön rovatot kapott a kiskunhala
si tanfelügyelő a rendeletek és általános 
intézkedések közzétételére. Megszűné
sének oka az volt, hogy 1915 áprilisában 
a tanfelügyelőség egész személyzetét 
behívták katonának. Bevonult Istrate 
József is, s mivel utóda nem akadt, a 
lap megszűnt.

Itt készül a Kun-Majsa 1914-től 
három éven át, valamint az ugyancsak 
Kiskunmajsán kiadott Pestvármegyei 
Tűzszerészeti Közlöny 1914. február 
15-e és 1915 márciusa között. Hosz- 
szabb megbízást jelentett a nyomda 
számára a Halasi Független Hírlap 
készítése. Az 1911-ben indult lap életében 1914. június 6-án következett be 
változás, amikor Thuróczy Dezső ügyvéd, későbbi polgármester vette át a lap 
szerkesztését, és ettől kezdve került át a Hungária nyomdához az újság készítése, 
amelyet egészen 1923. április 14-ig végzett. Akkor is a Hungária nyomda készí
tette, amikor 1919. március 29. és június 28. között a lap a Halasi Munkás címet 
viselte, és a Kiskunhalasi Szocialista Párt hivatalos lapja volt. Felelős szerkesz
tője Bernáth Lajos tanár, a halasi direktórium szellemi irányítója volt. Szintén 
a tanácsköztársaság idején megkapta a Kiskunmajsai Vörös Újság nyomtatását, 
amely a Kun-Majsa mutációja volt.

Rövidebb ideig -  1919. november 19. és 1920. április 11. között -  készítette a 
Darányi és Farkas-féle Halasi Újságot. Ez az az időszak, amikor a a Halasi Újság 
készítői nyomdászati tevékenység folytatására iparengedélyért folyamodtak a helyi 
tanácshoz, de magát az engedélyt még nem kapták meg.49

A Hungária nyomda által készített könyvek közül megemlíthető Nagy Szeder 
István Adatok Kiskun-Halas város történetéhez című könyve, a többi önálló kiad
ványa a gimnáziumi értesítők voltak. Az aprónyomtatványok számáról nincsenek 
adataink.

A nyomda 1925-ben Jánoshalmára költözött.50
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Nemzeti nyomda (1919-1924)
A tízes évek közepén Horváth Gyula valószínű, hogy anyagi nehézségekkel 

küszködött. A halasi levéltárban nyoma van annak, hogy 1918-ban adóelengedési 
kérelemmel fordult a tanácshoz. Az irat nem maradt fenn, pedig érdemes lett volna 
megtudni, hogy milyen indokokat sorolt fel a kérelem alátámasztására. Kérelmét a 
tanács biztosan nem teljesítette, mert a nyomdáját, és egy későbbi hirdetésből lát
hatjuk, hogy 1919-ben könyvkereskedését is kénytelen volt bérbe adni. Ettől kezd
ve Nemzeti nyomda néven működött. A városi iparengedélyek nyilvántartásából 
kiderült az, hogy 1921-ben Darányi Mihály és Farkas Áron kért és kapott engedélyt 
nyomda üzemeltetésére. S bár írásos bizonyítékát nem találjuk, valószínű, hogy ők 
vezetik a Nemzeti nyomdát, hiszen ebben az időszakban itt készült a Halasi Újság, 
a Keresztény Nemzeti Párt (helyesen Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja) lapja, 
amelyet 1919. október 30-án nyomtattak ki először, de a cenzúra nem engedte meg
jelenni. Rendszeresen csak november 19-től tudták kiadni. Ebben az évben még a 
Hungária nyomdában készült, majd 1920. április 11-től veszi át a Nemzeti nyomda 
a lap készítését, amely egyértelműen a MOVE szócsöve, és Zoltán Béla képvise
lőjelölt választási újságja lett. A legjobb bizonyíték erre az, hogy a Halasi Újság 
ebben az időben több gúnyverset közölt a választási ellenfélről, dr. Kolozsvári-Kis 
Istvánról, a kisgazdapárt jelöltjéről:

,,Kolozsvári böndőtömő,
Nem lehet az képviselő,
Akárhogy is akaródzik,
Majd a végén vakaródzik.

Thúróczy is peches ember,
Nem lesz soha polgármester,
Pedig nagyon akar lenni,
Abból se lesz soha semmi.

Huszár Henrik, Franki Áron 
Parasztpárti mindenáron 
Bátorítják a jelöltet 
Kapnak feles krumpliföldet. ”51

Ebben az évben felfedezhető a lap adatai között a nyomda helye, miszerint 
az üzem ebben az időben a Szabadkai utca 2. alatt található.52 Valószínű, hogy a 
Horváth Gyulától való átvétel következtében került sor a nyomda áthelyezésére is. 
1922 januárjában már a Mester utca és Mélykúti utca sarkán lévő ún. Darányi-házat 

jelöli meg az üzem működésének helyeként. A Nemzeti nyomdának emellett két 
munkája volt működése alatt, egyik a Jánoshalmái Újság, amelyet 1921. április 8.
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26. Nemzeti nyomda, 1922. 27. Nemzeti nyomda. Halasi Kalendárium, 1921.
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28. Nemzeti nyomda hirdetése. Halasi Kalendárium 1921.

és 1922. február 3. között készített, valamint a Bács-Bodrog Vármegye Hivatalos 
Lapja, amelynek nyomtatási munkáit 1921. második felében végezte. A nyomda 
könyvet mai tudásunk szerint nem készített, csupán egy helyi kalendáriumot. Apró
nyomtatványnak sem találtunk nyomát.
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Brecska Antal nyomdája (1939-1950)
Kiskunhalason született 1906-ban és itt is hunyt el 1956-ban. Első nyomdáját 

Jánoshalmán kezdte működtetni, amely feltételezésünk szerint az áttelepült Hun
gária nyomda volt. Két lapot készített, a Hangya című szövetkezeti értesítőt 1937 
decembere és 1938 decembere között, és a Városunk című városjóléti, közgaz
dasági és társadalomkritikai szemlét, amely Zámbó Aurél bíró szerkesztésében 
jelent meg 1937. március 14. és december 10. között. A szerkesztőnek -  több más 
hasonló halasi lapkiadóhoz -  már volt újságírói gyakorlata, hiszen 1930-tól a Vén
diákok lapja, majd a Magyar Értelmiség című folyóirat felelős szerkesztője volt. 
Mindkét lapot még a jánoshalmi műhely készítette. Ezen kívül iskolai évkönyvek, 
szépirodalmi kiadványok, valamint csekély számú aprónyomtatvány készült még 
a nyomdában.

1938-ban kért és kapott iparűzési engedélyt a kiskunhalasi tanácstól. Műhelyét 
a Posta u. 2. szám alatt nyitotta meg, majd rövidesen áthelyezte az Árpád u. és 
Arany János u. sarkára, a Szekulesz házba. Működésének részleteiről adatokat nem 
találtunk. A Halasi Villamossági Rt. 1950-es fogyasztási naplója53 a nyomda helyét 
már a Bokányi Dezső u. 1. szám alatt jelöli meg, ahol üzleti áramfogyasztást csak 
februárig regisztráltak. Ez a hely érdekes módon egybeesik a Horváth Gyula-féle 
könyvnyomda első helyszínével, s esetleg azt a következtetést is levonhatjuk ebből a 
tényből, hogy Brecska Antal Horváth Gyulától vette át az üzem felszerelését, és az 
előző tulajdonos volt papírkereskedésének helyén üzemeltette, így ebben a nyomdá
ban koncentrálódott a Hungária, és Horváth Gyula nyomdájának felszerelése.

Mészáros és Borbás nyomda (1940-1950)
1940-től találkozhatunk a nyomda termékeivel. Ekkor nyitja meg Mészáros 

Dezső és Borbás Imre Malom u. 6. (ma Garbai utca) szám alatt működő nyomdá
ját. Ebben az évben május 7-től kezdi el nyomtatni a Halasi Újság című, hetenként 
kétszer megjelenő politikai, társadalmi és gazdasági lapot. A felelős szerkesztője 
Lakatos Vince lett, aki az újság cikkeinek nagy részét maga írta. Ezt a posztot addig 
látta el, míg a következő évben Teleki Mihálynak, Halas országgyűlési képvise
lőjének hívására a Földművelésügyi Minisztérium főfelügyelője lett. 1941. január 
28-tól a lap felelős szerkesztője Hurth A. Ferenc lett. A lap modern értelemben 
vett sajtótermék volt, ami valószínűleg köszönhető annak a kornak is, amelyben 
megjelent, hiszen a világháború eseményei álltak az olvasóközönség érdeklődésé
nek középpontjában, s így könnyen szakított azzal a hagyománnyal, hogy csak a 
szükebb környezet híreiről tudósít, mint a helyi újságok nagy része a századforduló 
környékén. Ebben a lapban jelentek meg először nagyobb számban fényképek, szí
nesebbé téve ezzel a haditudósításokat.

Két környékbeli lap készült a nyomdában. A Kiskőrösön kiadott Délpestmegye 
című lapot 1941 szeptemberétől alig két hónapon át, majd a Jánoshalmái Kis
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Újságot 1947. július 18-tól 1948. ápri
lis 2-ig és 1948. november 26-tól két 
héten át nyomtatta. Könyvek, önálló 
kiadványok a műhelyben csak cse
kély számban jelentek meg. Ezek nagy 
része is iskolai értesítő és városházi 
kiadvány. Ezen kívül Mátyás Kovács 
Gyula tanfelügyelőnek két elbeszélés- 
kötetét (a Lelkek áradása és a Vihar
sodra címüeket), valamint Táczi Szabó 
Győzőnek a Szilády gimnáziumról írt 
művét készítette.

Ebben az időszakban két fő szedő
vel, egy gépi szedővel és egy gépmes
terrel dolgozott, egy szedőgépe és egy 
nyomdagépe volt. Ha a fenti adatokat
-  különösen a műhely technikai felsze
reltségére vonatkozókat — összehason
lítjuk a Präger nyomdáról írottakkal, 
jól látható, hogy a Mészáros és Borbás 
nyomda kb. fele akkora kapacitású volt, 
mint Präger Jánosé.

Mészáros Dezsőt 1944-ben kivitték a frontra, ahol hadifogságba esett. 
Az üzemeltetést átvette a Präger nyomda,54 majd 1945. május 5-én az orosz kato
nai parancsnokság üzemeltetésre átadta az MKP-nek. Ezután önálló kiadványt 
egyáltalán nem készített az üzem, valószínű, hogy teljes kapacitását lekötötte a 
városvezetés kiszolgálása. Újságot is csak 1947 közepén nyomtatott újra. Ekkor már
-  Mészáros Dezső távolléte miatt -  a Präger nyomda fiókjaként működött. Ebben az 
időszakban a Präger nyomda felelős nyomdavezetője Borbás Imre volt -  Mészáros 
Dezső társa -  de az üzem tényleges vezetője Ságodi Győző, a Hírek felelős szer
kesztője és kiadója volt.55

Sajtótörténeti szempontból a Mészáros és Borbás nyomda érdekes vállal
kozása volt a Magyar Labdarúgó Játékvezetők Délközép Alosztálya Hivatalos 
Lapja, amely csupán két évig készült a nyomdában. A lap ezalatt az idő alatt négy 
címvariációval jelent meg, szerkesztőjét nem tüntette fel és a megjelenés gyako
riságára is csak következtetni tudunk. Az 1949. januártól decemberig megjelent 
lapszámokon egyetlen név szerepel a szerkesztő azonosítására, Várady Kálmán 
sörkereskedőé.

A nyomda megszűnésének pontos idejét nem ismerjük, de bizonyos, hogy 
1950-ben az államosítások áldozatává vált ez a nyomda is. A háborúból hazatérő 
Mészáros Dezső Baján hunyt el, Borbás Imrét nyilas múltja miatt elítélték.56

29. A Mészáros és Borbás nyomda számla, 
1940 körül. TJM 2005.1.1.
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Összegzésképpen megállapíthatjuk, hogy Kiskunhalason, a viszonylag későn 
indult nyomdai tevékenység (különösen a hírlapkiadás, de kevéssé a könyvkiadás 
területén) betöltötte hivatását. A 19. század utolsó évtizedeiben megalapozta és kifej
lesztette a várospolitika fogalmát, a közügyek iránti érdeklődés szokását. Jelentős 
tevékenységet fejtett ki a közvélemény alakításában, s különösen a polgárság körében 
kialakította az olvasás iránti igényt. Az olvasókörökkel, egyletekkel a rendszeres 
olvasás, a tudatos önképzés meghonosításának eszközévé, a szellemi, társadalmi 
haladás egyik motorjává vált. Ha egyes újságok különböző mértékben is, de mégis 
érzékeltetik azt a jelentős mértékű műveltséget, amely az értelmiség révén Halason 
felhalmozódott.

Korabeli -  ma is élő -  szemtanúként, Antal Károly nyugdíjas úságíró 1940 és 
1949 között dolgozott mindhárom halasi nyomdában. 1940-ben szedőinasnak sze
gődik a Mészáros és Borbás nyomdába, majd a II. világháború viszontagságos évei 
után 1946-ban Kiskőrösön tesz nyomdász vizsgát. 1944 őszén a Mészáros és Borbás 
nyomda alkalmazottait a Präger nyomda vette át, így Antal Károly is a Präger nyomda 
szedője lett. 1949 végéig a halasi nyomdák államosításáig még dolgozott a Brecska 
nyomdában is, utána Budapestre került, és újságíróként folytatta pályafutását közel 
50 éven keresztül. Nyugdíjazásáig a Képes Újság c. magazin főszerkesztő-helyet
tese. Közlései az 1940-es évek halasi nyomdászatáról első kézből, a közreműködő 
hitelességével hatnak. Ez időben a Präger János nyomdájában, BO-ás, stopcilinderes 
magasnyomógépen nyomtatták a helyi újságokat, egyéb kiadványokat. Fővárosi 
kiadóktól is kaptak megbízást.

Köszönetét szeretnénk mondani Antal Károly, Darányi Mária, Rácz-Fodor Mihály, 
Pajor Kálmán, Szalai Sándor és Gyarmati Andrea, Szakái Aurél részére, hogy adata
ikat rendelkezésünkre bocsátották, hozzájárultak munkánk elkészüléséhez.

Irodalom

Dezsényi Béla
1950 A magyar sajtó 250 éve. Bp.

Grábemé Bősze Kála -  Léces Károly
2002 A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája: 10. kötet 1850/51 -  1948/49. Bp.

Laki Rita
2004 Kiskunhalasi iskolai értesítők és emlékkönyvek 1872-2003. In:Szakál Aurél (szerk.): Halasi 

Múzeum 2. Emlékkönyv a Thorma János Múzeum 130. évfordulójára. Kiskunhalas 
Nagy Szeder István

1936 Kiskun-Halas város története III. Kiskun-Halas város egyházainak, iskoláinak és közműve
lődésének története. Kiskunhalas 

Szakái Aurél
1994 Kiskunhalas anno... Képek Kiskunhalasról 1880-1940. Kiskunhalas 
2000 Üdvözlet Kiskunhalasról. Kiskunhalasi képeslapok 1898-2000. Kiskunhalas
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Jegyzetek

A Kiskunhalas Helyi Értesítője című időszaki 
lap kiadójának igazolása. 1939. dec. 2. BKML 
Kh. V. 274b. Polgármesteri iratok 67.d. 4073/ 
1940 (14985) ad 16797/1939.
■^Kiskunhalas megyei város 4073/1940 kig. sz. 
Tárgya: A Kiskunhalas Helyi Értesítője című 
időszaki lap kiadójának igazolása. 1940. ápr. 1. 
BKML Kh. V. 274b. Polgármesteri iratok 67. d. 
4073/1940. (14985)

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye alispánjának
I. 16.688. kig. sz. rendelete. tárgya: A Kiskunha
las Helyi Értesítője című időszaki lap kiadójá
nak igazolása. 1940. ápr. 9. BKML-Kh. V. 274b. 
Polgármesteri iratok 67. d. 4073/1940 (14985) ad 
4733/1940
•to

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye alispánjának
II. 16.688 kig. sz. rendelete. Tárgya: A Kiskunha
las Helyi Értesítője című időszaki lap kiadójának 
igazolása. 1940. okt. 15. BKML Kh. V. 274b. Pol
gármesteri iratok 67. d. 4073/1940. (14985) 
39Magyar Országos Levéltár „P” szekció 1434 
Endre László iratai 18. cs. VI/23 15-17. sz. irat. 
40Antal Károly nyomdász közlése
41Pest- Pilis- Solt- Kiskun vármegye általános 
ismertetője és címtára. Bp. 1930.
42Szakál Aurél 2000. 67. kép 
43Rácz Fodor Mihály közlése 
44Halasi Független Hírlap, 1911. márc. 5. 
45Halasi Független Hírlap, 1916. nov. 4. 
46Magyar könyvészet 1936. 28.
42Magyar könyvészet 1937. 38.
48Rácz-Fodor M ihály közlése 
49Kiskunhalasi polgármesteri hivatal nyilván
tartása. 1921.
50Nagy Szeder István 1936. 81.
51 Halasi Újság, 1920. jan. 25.
52Halasi Újság, 1920. ápr. 11.
53Rácz-Fodor Mihály közlése 
54Antal Károly nyomdász közlése 
55Antal Károly nyomdász közlése 
56Antal Károly nyomdász közlése
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^ezsényi Béla: A magyar sajtó 250 éve. Bp. 1954. 
2Halasi Újság, 1884. jan. 6.
^Magyar Minerva: A magyarországi múzeumok 
és könyvtárak czímkönyve. 2. évf.
4Nagy Szeder István: Kiskun-Halas város gazda
ságtörténete 1935. 93.
5Rácz Fodor Mihály közlése 
6Kalapis Zoltán: Életrajzi kalauz: Ezer magyar bio
gráfia a délszláv országokból I. (Fórum, 2002.) 
'Németh Ferenc: Bittermann Károly és a szabad
kai nyomdászat kezdetei. Szabadka, 1994.
81882. okt. 8-i számtól 
91882. nov. 12.
I91882. dec. 5-i számtól 
111883. jan. l-\ számban 
121883. máj. 6-i számtól 
131882. okt. 29-i számában 
l41883. aug. 19-i számtól.
15Kis-Kun-Halas, 1886. jan. 1.
)6P1.: 1886. dec. 5. 
l7Halasi Híradó, 1887. jan. 2. 
l8Kun-Halas, 1891. jún. 28.
,9Kiskunhalas Helyi Értesítője (a továbbiakban 
KHÉ) 1903. ápr. 17.
20KHÉ, 1911. okt. 11.? 1Rácz Fodor Mihály közlése 
22KHÉ. 1916. nov. 1.
23Halas, 1907. jún. 9.
24Halas, 1907. jún. 9.
25Halas, 1911. aug. 22.
26KHÉ. 1920. szept. 22.
27Szakál Aurél 2000. 7.
281934. ápr. 23.
29Uo.
301934. máj. 15.
31 Magyar törvénytár 1938. 139. 
32Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye főispánjának 
115/1938 biz. sz. rendelete, 1938. okt. 25. 
33Magyar törvénytár 1938. 136. 
34Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye alispánjá
nak 1.44.210/1939. kig. sz. rendelete. Tárgya: 
A Kiskunhalas Helyi Értesítője című lap idősza
kijellegének elvesztése. 1939. nov. 2. BKML Kh. 
V. 274b. Polgármesteri iratok 67.d. 4073/1940. 
(14985/1940) ad 15183. sz. irat 
35Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye alispánjá
nak 63.936/1939. kig.- sz. rendelete. Tárgya:



K i s k u n h a l a s i  n y o m d á k b a n  m e g j e l e n t  ú j s á g o k

(A  n y o m d á k  lé t r e h o z á s á n a k  s o r r e n d jé b e n )

Präger Ferenc könyvnyomdája
1. Halasi Újság -  1882. szept. 17. -  1884. jún. 29.
2. C söm öge- 1886. pünkösd -  1887. karácsony
3. Kis-Kun-Halas -  1886. jan. 1 -  dec. 25.
4. Kun-Halas (1) -  1890. okt. 26. -  1891. jún. 28.
5. Kun-Halas (2) -  1897. szept. 12. -  1903.?
6. Kiskun-Halas Helyi Értesítője -  1901. ápr. 3. -  1944. márc. 31.
7. Halas -  1907. jún. 9 .-1 9 1 0 . jan. 12.
8. Halasi Független Hírlap -  1911. márc. 5. -  szept. 10.
8. Halasi Vörös Újság -  1919 ápr. 2. -  máj. 21.
9. Nagy Alföld -  Névváltozatok: 1920. júl. 3.: Új Magyarország, 1920. júl. 8.: 
Magyar Nemzet -  Társadalmi, közgazdasági hetilap -  Budapest, 1920. febr. 10.
-  1921. jún. Felelős szerk: Práger [Pályi] Márton, 1920. jún. 10.: Tornor Árpád 
(Práger Ferenc nyomdájában 1920. júl. 8-ig készült.)
10. Jánoshalmái Újság -  1922. febr. 3. -  1923. jún. 29.
11 .Felső-Bácska -  Jánoshalma, 1923. júl. 6. -  1927. jan.

Kardos Gábor nyomda
1. Halasi Híradó - 1887. okt. 16. -  1888. márc. 25..

Horváth Gyula nyomda
1. Kiskunhalasi Újság -  1904. júl. -  1916.?
2. Kis-Kunság -  1904. jan.? -  jún.?
3. Tisztviselői Újság -  Szabadka, 1910. aug. 1. -  1916. ápr. 15.
4. Halasi Független Hírlap -  1911. szept. 10. -  1914. jún. 6.
5. Képes Világlap: A Kiskunhalasi Újság állandó szépirodalmi melléklete
-  1912. nov.
6. Magyar A lfö ld -1925
7. A Puszta -  1935. máj. ?
8. Városunk -  1937. márc. 14. -o k t. 5.

Hungária nyomda
1. Halas -  1911. júl. 4. -  1912. márc. 16.
2. Kun-Majsa -  1914. jan. 3 .-1917 . jan. 28.
3. Kiskunsági Tanügyi Értesítő -  1914. jan. 15. -  1915. ápr. 1.
4. Pestvármegyei Tűzrendészeti Közlöny -  Kiskunmajsa, 1914. febr. 15. -  1915. márc.
5. Halasi Független Hírlap -  1914. jún. 6. -  1923. ápr. 14.
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6. Halasi Munkás -  1919. márc. 29. -  jún. 28.
7. Kiskunmajsai Vörös Újság -  1919. ápr. 6. -  [13?]
8. Halasi Újság (2) -  1919. nov. 1 9 .-  1920. ápr. 11.
9. Színházi Újság -  1921. okt.? -  1938. dec.?
10. Halasi Színházi Élet -  1923. szept. ?

Nemzeti nyomda
1. Halasi Újság (2) -  1920. ápr. 11. -  1924 ápr. 23.
2. Jánoshalmái Újság -  1921. ápr. 8. -  1922. febr. 3.
3. Bács-Bodrog Vármegye Hivatalos Lapja-Jánoshalma, 1921. aug. 15. -  1921. 
dec. 15.

Kiskunhalas Helyi Értesítő Lapvállalat nyomdája
1. Halasi Katolikus Lap -  1929. máj. 15. -  1935. jan. ?
2. Mezőgazdasági Népoktatás -  1930. febr. -  1931. okt.
3. Halasi Hírlap (1) -  1933. máj. 15. -  1939. máj. 2.
4. Igaz Szó -  1935. aug.
5. Gyümölcskultúra -  1937. febr. -  1942. febr. 1.
6. Felső-Bácska -  Jánoshalma, 1939. márc. 28. -  1939. ápr. 18. között és 1939. 
ápr. 21. -  1939. jún. 8. között
7. Kunsági Napló -  1939. máj. 9.-1940. szept. 24.
8. Halasi Hírlap (2) -  1944. júl. 25,- okt. 6.?

Brecska nyomda
1. H angya- 1937. d e c .? - 1938. dec.?
2. Városunk -  1937. okt. 5. -  dec. 10.

Mészáros és Borbás nyomda
1. Halasi Újság (3) -  1940. máj. 7. -  1944. jún. 20.
2. Délpestmegye -  Kiskörös, 1941. szept. 11. -  1941. nov. 9.
3. Jánoshalmái Kis Újság -  1947. júl. 18. -  1948. ápr. 2. és 1948. nov. 26. 
-  1948. dec. 10.
4. A magyar labdarúgó játékvezetők... -  1948 -  50.

Präger János nyomda
1. Halasi Hírek -  1944. dec. 6. -  1946. dec. 15.
2. Hírek -  1946. dec. 18. -  1949. nov. 27.
3. Kól Aménu. Népünk Hangja -  1947. márc. -  máj.
4. Délvidéki Kis Újság -  Baja-Bácsalmás, 1947. dec. 20. -  1948. jún. 12.
5. Jánoshalmái Kis Újság -  1948. ápr. 2. -  1948. okt. 8.
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K i s k u n h a l a s i  n y o m d á k b a n  m e g j e l e n t  k ö n y v e k

(A  n y o m d á k  lé t r e h o z á s á n a k  s o r r e n d jé b e n )

Bittermann Andor nyomdája
1. A kis-kun-halasi helvét hitvallású lyceum értesítője az 1879/80. tanévről 
-H a la s , 1880 (!) -  48 p.
2. A halasi Takarékpénztár VIII-ik évi forgalmának és mérlegének kimutatása 
az 1880-ik évről -  Halas, 1881.
3. A kis-kun-halasi helvét hitvallású lyceum értesítője az 1880/81. tanévről 
-H a la s , 1881,-40 p.
4. Vári Szabó István -  Farkas Sándor: Polgármesteri jelentés Kis-Hun-Halas 
rendezett tanácsú város belállapotáról, közigazgatási, közgazdászati viszonya
iról és pénztári állásáról 1880-dik évben -  Halas, 1881. -  22 p., 18 cm. TJM 
15547

Präger Ferenc nyomdája (Kiskunhalas Helyi Értesítője Lapvállalat nyomda, 
Präger János nyomda)
1. A kis-kun-halasi helv. hitv. lyceum értesítője az 1881/82. tanévről -  Halas,
1882. - 5 5  p.
2. Vári Szabó István -  Babó Mihály: Polgármesteri jelentés Kis-Kun-Halas 
rendezett tanácsú város közigazgatási, közgazdászati viszonyairól és pénztári 
állásáról 1881-ik évben-H alas, 1882.-31 p.: 18 cm. TJM K6629, 15548
3. Vári Szabó István -  Babó Mihály: Kis-Kun-Halas város szabályrendelete a 
gyámhatósági eljárásról és pénzkezelésről -  Halas, 1882. -  63 p. TJM 8904
4. A kis-kun-halasi helv. hitv. lyceum értesítője az 1882/83. tanévről -  Halas,
1883. - 3 9  p.
5. Vári Szabó István -  Babó Mihály: Polgármesteri jelentés: Kis-Kun-Halas 
rendezett tanácsú város közigazgatási, közgazdászati viszonyairól és pénztári 
állásáról 1882-ik évben -  Halas, 1883.-45  p.: 18 cm. TJM 15549
6. A  kis-kun-halasi helv. hitv. lyceum értesítője az 1883/84. tanévről -  Halas,
1884. - 4 7  p.
7. A kis-kun-halasi helv. hitv. lyceum értesítője az 1884/85. tanévről -  Halas,
1885. -6 1  p.
8. A kis-kun-halasi helv. hitv. lyceum értesítője az 1885/86. tanévről -  Halas,
1886. - 5 6  p.
9. Kiskunhalas szabályrendelete a kéményseprőiparról -  Halas, 1886.
10. Vári Szabó István -  Babó Mihály: Kis-Kun-Halas rendezett tanácsú város 
építkezési szabályrendelete -  Halas, 1886. -  15 p. TJM 4803
11. Vári Szabó István — Babó Mihály: Kis-Kun-halas rendezett tanácsú város 
szabályrendelete a kéményseprő-iparról -  Halas, 1886. -  3 p. TJM 4811, 4812
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12. Vári Szabó István -  Babó Mihály: Kis-Kun-Halas rendezett tanácsú város 
tűzrendészed szabályrendelete -  Halas, 1886. -  8 p. TJM 4804
13. A kis-kun-halasi helv. hitv. lyceum értesítője az 1886/87. tanévről -  Halas,
1887. -  55 p. TJM 16760
14. Vári Szabó István -  Babó Mihály: Kis-Kun-Halas rendezett tanácsú város 
kihágási szabályrendelete -  Halas, 1887. -  8 p. TJM 4806
15. Vári Szabó István -  Babó Mihály: Kis-Kun-Halas rendezett tanácsú város 
szervezési szabályrendelete és ügyrendje -  Halas, 1887. -  40 p. TJM 4802
16. A kis-kun-halasi helv. hitv. lyceum értesítője az 1887/88. tanévről -  Halas,
1888. - 6 3  p. TJM 16761
17. A kis-kun-halasi ipar-iskola értesítője az 1887/88. tanévről -  Halas, 1888. -  16 p.
18. Korda Imre: Stylistika és verstan: A gymnasiumok és reáliskolák IV. osztály 
számára -  Kiskunhalas, 1888.
19. Vári Szabó István -  Babó Mihály: Kis-Kun-halas rendezett tanácsú város 
lakbérleti szabályzata -  Halas, 1888. -  7 p. TJM 4805, 10955
20. A kis-kun-halasi helv. hitv. lyceum értesítője az 1888/89. tanévről — Halas,
1889. -  60 p.
21. A kis-kun-halasi ipar-iskola értesítője 1888/89. tanévről/közli a városi tanács, 
mint iparhatóság -  Halas, 1889. -  10 p. TJM K1389
22. Vári Szabó István -  Babó Mihály: Polgármesteri jelentés Kis-Kun-Halas 
rendezett tanácsú város közigazgatási, közgazdászati viszonyairól és pénztári 
állásáról az 1888-ik évben -  Halas, 1889. - 4 5  p.: 20 cm. TJM K6630, 15550
23. A kis-kun-halasi ipar-iskola értesítője az 1889/90. tanévről/közli a városi 
tanács, mint iparhatóság -  Halas, 1890. -  12 p.
24. A kis-kun-halasi helv. hitv. lyceum értesítője az 1889/90. tanévről -  Halas,
1890. -  103 p. TJM 16762
25. Vári Szabó István -  Babó Mihály: Polgármesteri jelentés Kis-Kun-Halas 
rendezett tanácsú város közigazgatási, közgazdászati viszonyairól és pénztári 
állásáról az 1889-ik évben -  Halas, 1890. -  27 p.: 20 cm TJM K6631, 15551
26. A kis-kun-halasi helv. hitv. lyceum értesítője az 1890/91. tanévről -  Halas,
1891. - 6 2  p. TJM 16763
27. A kis-kun-halasi helv. hitv. lyceum értesítője az 1891/92. tanévről -  Halas,
1892. -  63 p. TJM 16764
28. Tóth Kálmán: Kis-Kun-Halas rendezett tanácsú város közigazgatási állapo
táról: Jelentés az 1891-ik évről -  Halas, 1892. -  22 p.: 20 cm. TJM 15552
29. A kis-kun-halasi ev. ref. felsőbb leányiskola értesítője az 1892/93. évről/ 
szerk. Hoffer Mari -  Halas, 1893. -  34 p.
30. A kis-kun-halasi helv. hitv. lyceum értesítője az 1892/93. tanévről -  Halas,
1893. - 64 p. TJM 16765
31. Tóth Kálmán: Kis-Kun-Halas rendezett tanácsú város közigazgatási állapotá
ról szóló jelentése az 1892-ik évről -  Halas, 1 893. -  32 p.: 20 cm. TJM 15553
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32. A kis-kun-halasi ev. ref. felsőbb leányiskola értesítője az 1893/94. évről/ 
szerk. Hoffer Mari -  Halas, 1894. -  33 p.
33. A kis-kun-halasi helv. hitv. lyceum értesítője az 1893/94. tanévről -  Halas,
1894 .-64  p.
34. A halasi „kaszinó” alapszabályai -  Halas, 1895. -  15 p.: 14 cm. TJM K615, 
7088
35. A kis-kun-halasi ev. ref. felsőbb leányiskola értesítője az 1894/95. évről/ 
szerk. Hoffer Mari -  Halas, 1895. -  36 p.
36. A kis-kun-halasi helv. hitv. lyceum értesítője az 1894/95. tanévről/szerk. 
Gaál Endre -  Halas, 1895. -  63 p.
37. A kis-kun-halasi ev. ref. felsőbb leányiskola értesítője az 1895/96. évről/ 
szerk. Hoffer Mari -  Halas, 1896. -  35 p.
38. A kis-kun-halasi helv. hitv. lyceum értesítője az 1895/96. tanévről -  Halas,
1896. - 6 3  p.
39. A kis-kun-halasi ev. ref. felsőbb leányiskola értesítője az 1896/97. évről/ 
szerk. Hoffer Teréz -  Halas, 1897. -  34 p.
40. A kis-kun-halasi helv. hitv. lyceum értesítője az 1896/97. tanévről -  Halas,
1897. -  68 p.
41. A Halasi Takarékpénztár Rt. XXV-ik évi forgalmának és mérlegének kimu
tatása az 1897. évről -  Halas, 1898.
42. A kis-kun-halasi ev. ref. felsőbb leányiskola értesítője az 1897/98. évről/ 
szerk. Hoffer Teréz -  Halas, 1898. -  45 p.
43. A kis-kun-halasi helv. hitv. lyceum értesítője az 1897/98. tanévről -  Halas,
1898. -  70 p.
44. A halasi róm. kath. hitközség szervezési szabályzata -  Halas, 1898. -  12 p. 
TJM 7087
45. A kis-kun-halasi ev. ref. felsőbb leányiskola értesítője az 1898/99. évről/ 
szerk. Hoffer Teréz -  Halas, 1899. -  44 p.
46. A kis-kun-halasi helv. hitv. lyceum értesítője az 1898/99. tanévről -  Halas,
1899. -7 1  p.
47. A Kis-Kun-Halasi helv. hitv. lyceum ifjúsági könyvtárának catalogusa az 
1899-1900-ik évről -  Halas, 1899. -  63 p. TJM 18778
48. A Kis-Kun-Halasi Nőegylet alapszabályai -  Halas, 1899. 8 p. TJM 7089
49. A kis-kun-halasi ev. ref. felsőbb leányiskola értesítője az 1899/1900. évről/ 
szerk. Hoffer Teréz -  Halas, 1900. -  40 p.
50. A kis-kun-halasi helv. hitv. lyceum értesítője az 1899/1900. tanévről/szerk. 
Szathmáry Sándor -  Halas, 1900. -  75 p.
51. A kiskun-halasi ev. ref. felsőbb leányiskola értesítője az 1900/01. évről/ 
szerk.Hoffer Teréz -  Halas, 1901. -  46 p.
52. A kiskun-halasi helv. hitv. lyceum értesítője az 1900/01. tanévről -  Halas,
1901 .-78  p.
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53. Babó Mihály -  Kovács Károly: Kiskun-Halas r. t. város tisztviselői nyugdíj 
szabályrendelete -  halas, 1902. -  15 p.
54. Bartek Lajos: A bubusok földrajzot tanulnak: A szülők megnyugtatására egy 
apának válaszul írta -  Halas, 1902. -  16 p.
55. Bartek Lajos: Tanügyi észrevétel egy elfajulni látszó ügynek érdekében 
-H alas, 1902 .-20  p.
56. A kiskun-halasi ev. ref. felsőbb leányiskola értesítője az 1901/02. évről/szerk. 
Hoffer Teréz -  Halas, 1902. -  45 p.
57. A kiskun-halasi helv. hitv. lyceum értesítője az 1901/02. iskolai évről-H alas,
1902. -8 0  p.
58. Vári Szabó István -  Babó Mihály: Kiskun-halas rendezett tanácsú város 
szervezési szabályrendelete és ügyrendje -  Halas, 1902. -  75 p.: 22 cm.
59. A kiskunhalasi helv. hitv. lyceum értesítője az 1902/03. iskolai évről -  Halas,
1903. -7 7  p.
60. Nagy Mór: Kiskunhalas R. T. város 1903. évi közigazgatási életéről -  Kis
kunhalas, 1904. -  77 p. TJM 15554
61. A kiskunhalasi ev. ref. főgymnasium 1904/05. évi értesítője/szerk.: Szatmáry 
Sándor/-  Kiskunhalas, 1905. -  144 p. TJM K6967
62. Pataky Dezső: II. József császár Placetum regiuma és Edictum tolerantiaeja 
-H alas, 1905 .-44  p.
63. A kiskunhalasi ev. ref. főgymnasium 1905/06. évi értesítője -  Halas, 1906.
-  168 p.
64. A kiskunhalasi ev. ref. polgári leányiskola értesítője az 1905/06. iskolai évről 
/összeáll. Gyarmathy Erzsébet -  Kiskunhalas, 1906. -  33 p.
65. Nagy Mór: Kiskunhalas R. T. város 1905. évi közigazgatási életéről -  Kis
kunhalas, 1906. -  85 p.: 23 cm. TJM 15556
66. A kiskunhalasi ev. ref. főgymnasium 1906/07. évi értesítője -  Halas, 1907. -  90 p.
67. A kiskunhalasi ev. ref. főgymnasium könyvtára többes példányainak 
czímjegyzéke -  Kiskunhalas, 1907. -  68 p.: 23 cm. TJM K2042
68. A kiskunhalasi ev. ref. polgári leányiskola értesítője az 1906/07. iskolai évről 
/összeáll. Gyarmathy Erzsébet -  Kiskunhalas, 1907. -  33 p.
69. A kiskunhalasi ev. ref. főgymnasium 1907/08. évi értesítője -  Halas, 1908.
-  158 p.
70. A kiskunhalasi m. kir. állami elemi népiskola értesítője az 1907/08. tanévről 
/írta Szalay Zsigmond - Kiskunhalas, 1908. -  28 p.
71. A kiskunhalasi ref. polgári leányiskola értesítője az 1907/08. iskolai évről 
/összeáll. Thuróczy Dezsőné -  Kiskunhalas, 1908. -  31 p.
72. Nagy Mór: Kiskunhalas R. T. város 1907. évi közigazgatási életéről — Kis
kunhalas, 1908. -  109 p.: 23 cm. TJM 15558
73. A kiskunhalasi m. kir. állami elemi népiskola értesítője az 1908/09. tanévről 
/írta Szalay Zsigmond -  Kiskunhalas, 1909. -  30 p.
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74. A kiskunhalasi m. kir. állami elemi népiskola értesítője az 1909/10. tanévről 
/írta Szalay Zsigmond -  Kiskunhalas, 1910. -  30 p.
75. A kiskunhalasi m. kir. állami elemi népiskola értesítője az 1910/11. tanévről/ 
írta Szalay Zsigmond -  Kiskunhalas, 1911.-31 p.
76. A kiskunhalasi ref. polgári leányiskola értesítője az 1910/11. tanévről/össze- 
áll. Thuróczy Dezsőné -  Kiskunhalas, 1911. -  38 p.
77. Fülöp Sándor: A kiskunhalasi Kaszinó vázlatos története 1863-1913. -  Kis
kunhalas, 1913. — 30 p.: 18 cm. TJM K599
78. Kolozsváry Kiss István - Silling Ede: Kiskunhalas R. T. város építési sza
bályrendelete -  Kiskunhalas, 1914. -  45 p. TJM K1601
79. Kolozsváry Kiss István -  Silling Ede: Kiskunhalas R. T. város építési sza
bályrendelete -  Kiskunhalas, 1915.-44 . p. TJM K6639, 4810
80. Silling Ede -  Molnár Mihály: Kiskunhalas rendezett tanácsú város nyugdíj 
szabályrendelete -  Kiskunhalas, 1915 .-8 . p. TJM 4087
81. A Nagyméltóságú M. kir. Kereskedelmi Miniszter úr által 83400/1911. 1. B. 
sz. alatt Kiskunhalas város közönségének kiadott kövezet-vámszedési Engedély- 
okirat -  Kiskunhalas, 1917. -  7. p. TJM 4801

Kiskunhalas Helyi Értesítője Lapvállalat nyomdája (Präger Ferenc nyomdá
jának jogutódja)
1. Itt az igazság! -  Halas, 1912.
2. Halasi regélő bácsi naptár/szerk. Práger János -  Kiskunhalas, 1926.
3. Nagy Szeder István: Kiskun-Halas város története oklevéltárral 1. köt. -  Kis
kunhalas, 1926. -  176, 131 p. TJM K618, 2093
4. Gaál Gyula: Falusi vidámságok: elbeszélések -  Kiskunhalas, 1927. -  192 p.: 21 cm.
5. A kiskunhalasi ref. polgári leányiskola értesítője az 1926/27. iskolai évről/ 
összeáll. Thuróczy Dezsőné -  Kiskunhalas, 1927. -  20 p.
6. A Kiskunhalasi Református Önképző Kör alapszabályai -  Kiskunhalas, 
1927 .- 13. p. TJM 19010
7. Mátyás Kovács Gyula: Nánásy kapitány: színmű -  Kiskunhalas, 1927. -  32 p.
8. A kiskunhalasi m. kir. állami polgári fiúiskola 1927/28. tanévi értesítője/ösz- 
szeáll. Kárpáti Elemér -  Kiskunhalas, 1928. -  16 p.
9. A kiskunhalasi ref. polgári leányiskola értesítője az 1927/28. iskolai évről/ 
összeáll. Thuróczy Dezsőné -  Kiskunhalas, 1928. -  23 p.
10. A kiskunhalasi református Szilády-reálgimnázium értesítője az 1927/28. tan- 
évről/szerk. Kristóf József -  Kiskunhalas, 1928. -  64 p.: 21 cm. TJM K6973
11. Mátyás Kovács Gyula: Zádor: színmű -  Kiskunhalas, 1928. 0 48 p.: 20 cm. 
TJM K1968
12. A Miasszonyunkról nevezett kalocsai Szegény Iskolanővérek társasága 
kiskunhalasi róm. katholikus polgári leányiskolájának 6. értesítője az 1927/28. 
iskolai évről -  Kiskunhalas, 1928. -  24 p.
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13. Gulyás Sándor: Emlékkönyv a Kiskunhalasi Ref. Szilády-Reálgimnázium 
Diákszövetségének 1928. évi megalakulásáról -  Kiskunhalas, 1929- 30 p.: 23 cm. 
TJMK619, 1110
14. A kiskunhalasi ref. polgári leányiskola értesítője az 1928/29. iskolai évről/ 
összeáll. Thuróczy Dezsőné -  Kiskunhalas, 1929. -  23 p. TJM K6616, 7016
15. A kiskunhalasi református Szilády-reálgimnázium értesítője az 1928/29. tan- 
évről/szerk. Kristóf József -  Kiskunhalas, 1929. -  72 p.: 22 cm.
16. Emlékkönyv a kiskunhalasi ref. Szilády-reálgimnázium Diákszövetségének 
1930. évi ünnepi közgyűléséről -  Kiskunhalas, 1930. -  32 p. TJM 20729
17. A Miasszonyunkról nevezett kalocsai Szegény Iskolanővérek társasága 
kiskunhalasi róm. katholikus polgári leányiskolájának 6. értesítője az 1928/29. 
iskolai évről/Közzéteszi az iskolanővérek intézete -  Kiskunhalas, 1929. -  30 p.
18. A kiskunhalasi református Szilády-reálgimnázium értesítője az 1929/30. tan- 
évről/szerk. Kristóf József- Kiskunhalas, 1930. -  80 p.: 21 cm. TJM K7023
19. Fekete Imre: Kiskunhalas megyei város 1930. évi közigazgatási életéről 
-  Kiskunhalas, 1931.- 112 p.: 23 cm
20. A kiskunhalasi ref. Szilády-gimnázium értesítője az 1930/31. tanévről/szerk. 
Kristóf József-Kiskunhalas, 1931. -  87 p.: 21 cm.
21. A kiskunhalasi áll. polg. fiúiskola értesítője az 1931/32. tanévről/szerk. a 
tanári kar közrem. Henni Aladár -  Kiskunhalas, 1932. -  23 p.
22. A Kiskunhalasi Ref. Szilády-Reálgimnázium értesítője az 1931/32. tanévről/ 
szerk. Kristóf József -  Kiskunhalas, 1932. -  67 p. : 22 cm.
23. A Kiskunhalasi Athletikai Club évkönyve a XXI. egyesületi évről -  Halas, 
1932.-20 p. TJM 2004.62.1.
24. Csorba Tibor: A halasi csipke múltja -  jövője -  Kiskunhalas, 1933. -  46 p.: 
14 cm. TJM К 1599
25. A kiskunhalasi áll. polg. fiúiskola értesítője az 1932/33. tanévről/szerk. 
Henni Aladár -  Kiskunhalas, 1933. -  23 p. TJM 16029
26. A kiskunhalasi ref. Szilády-reálgimnázium értesítője az 1932/33. tanévről/ 
szerk. Kristóf József -  [Kiskunhalas, 1933.] 68 p.: 22 cm.
27. A Miasszonyunkról nevezett kalocsai Szegény Iskolanővérek vezetése alatt 
álló kiskunhalasi róm. katholikus polgári leányiskola értesítője az 1932/33. isko
lai évről -  Kiskunhalas, 1933. -  28 p.
28. Bakos József: Tenger és sziget: versek -  Kiskunhalas, [1934] -  62 p.: 23 cm.
29. A kiskunhalasi áll. polg. fiúiskola értesítője az 1933/34. tanévről/szerk. 
Henni Aladár -  Kiskunhalas, 1934. -  32 p.
30. A kiskunhalasi ref. Szilády-reálgimnázium értesítője az 1933/34. tanévről/ 
szerk. Kristóf József- Kiskunhalas, 1934. -  64 p. -  23 cm. TJM K2111, 2397
31. A Miasszonyunkról nevezett kalocsai Szegény Iskolanővérek vezetése alatt 
álló kiskunhalasi óm. katholikus polgári leányiskola értesítője az 1933/34. isko
lai évről/szerk az iskolanővérek intézete -  Kiskunhalas, 1934. -  32 p.
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32. Fekete Imre: Kiskunhalas megyei város 1931-34. évi közigazgatási életéről
-  Kiskunhalas, 1935. -  215 p.: 23 cm. TJM K620
33. A kiskunhalasi áll. polgári fiúiskola értesítője az 1934/35. tanévről/szerk. 
Henni Aladár -  Kiskunhalas, 1935. -  32 p. TJM K4372, 16030
34. A kiskunhalasi ref. Szilády-reálgimnázium értesítője az 1934/35. tanévről/ 
szerk. Kristóf József -  Kiskunhalas, 1935. -  76 p.
35. A Miasszonyunkról nevezett kalocsai Szegény Iskolanővérek vezetése alatt 
álló kiskunhalasi róm. katholikus polgári leányiskola értesítője az 1934/35. isko
lai évről/szerk. az iskolanővérek intézete -  Kiskunhalas, 1935. -  32 p.
36. Halasi Hitelbank Rt. XXV. évi üzleti jelentés és zárószámadás -  Kiskunha
las, 1936. — 11 p.: 30 cm.
37. Halasi kereskedelmi Bank Rt. 31. üzleti jelentés és zárszámadás -  Halas,
1936. -  7 p.
38. Halasi Takarékpénztár 63. üzletév -  Kiskunhalas, 1936. — 11 p.: 31 cm.
39. Kiskunhalas megyei város 1937. évi költségvetési előirányzata -  Halas,
1936. -  36 p.: 40 cm.
40. A kiskunhalasi áll. polg. fiúiskola értesítője az 1935/36. tanévről/szerk. 
Henni Aladár -  Kiskunhalas, 1936.- 32 p. TJM 16031
41. A kiskunhalasi róm. kát. polg. leányiskola értesítője az 1935/36. tanévre
-  Kiskunhalas, 1936. -  32 p.: 24 cm.
42. A Miasszonyunkról nevezett kalocsai Szegény Iskolanővérek vezetése alatt 
álló kiskunhalasi róm. katholikus polgári leányiskola értesítője az 1935/36. isko
lai évről/szerk. az iskolanővérek intézete -  Kiskunhalas, 1936. -  32 p.
43. Nagy Szeder István: Kiskun-Halas város egyházainak, iskoláinak és közmű
velődésének története -  Kiskunhalas, 1936. -  142 p.: 23 cm.
44. Halasi Hitelbank Rt.. XXVI. évi üzleti jelentés és zárószámadás -  Kiskunha
las, 1937. -  12 p.: 32 cm.
45. Halasi Kereskedelmi bank Rt. 32. üzleti jelentés és zárszámadás -  Halas,
1937. - 7  p.: 31 cm.
46. Halasi Takarékpénztár 64. üzletév -  Kiskunhalas, 1937. -  11 p. : 31 cm.
47. A kiskunhalasi áll. polg. fiúiskola értesítője az 1936/37. tanévről/szerk. 
Henni Aladár -  Kiskunhalas, 1937.- 31 p.
48. A kiskunhalasi róm. kát. polgári leányiskola értesítője az 1936/37. tanévre/ 
szerk. Várhegyi M. Menodóra -  Kiskunhalas, 1937. -  31 p.: 24 cm.
49. A Miasszonyunkról nevezett kalocsai Szegény Iskolanővérek vezetése alatt 
álló kiskunhalasi róm. katholikus polgári leányiskola értesítője az 1936/37. isko
lai évről/szerk. Várhegyi M. Menodóra -  Kiskunhalas, 1937. -  31 p.
50. Bergendy Szilveszter: Permetezés háziszerekkel -  Kiskunhalas, 1938. -  30 
p.: 15 cm.
51. A kiskunhalasi m. kir. áll. polg. fiúiskola értesítője az 1937/38. tanévről/ 
szerk. Henni Aladár -  Kiskunhalas, 1938. -  30 p.
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52. Mátyás Kovács Gyula: Őszi verőfény: elbeszélések -  Kiskunhalas, 1938.
-  11 p.: 20 cm.
53. Mátyás Kovács Gyula: Homokszemek: elbeszélések -  Kiskunhalas, 1939.
-  201 p.: 20 cm.
54. Szántó Erzsébet: Gozsdu Elek -  Kiskunhalas, 1939. -  39 p. : 27 cm.
55. Bergendy Szilveszter: Faültetés művészete: gyakorlati tapasztalatok -  Kis
kunhalas, 1941. -  35 p.: 17 cm.
56. Almássy Kálmán: Miénk az élet!: versek -  Kerekegyháza, 1942. -  109 p.: 20 cm.
57. Bergendy Szilveszter: Méznád és gyümölcs : Bor, méz, rum és sör a méznád
ból -  Kiskunhalas, 1942. -  32 p.: 17 cm.
58. Bergendy Szilveszter: kertészeti tanulmányok -  Kiskunhalas, 1943. -  156 
P-
59. Gaál Gyula dr.: A lefelé fordított címer -  70 p. TJM K2252

Práger János nyomda (Präger Ferenc nyomdájának és a Kiskunhalas Helyi 
Értesítője Lapvállalat nyomdájának jogutódja)
1. Május 1. -  Kiskunhalas, [1945?] -  24 p.: 18 cm. TJM 5482
2. Csányi János költeményeiből -  Kiskunhalas, [1946?] -  7 p.: 20 cm.

Horváth Gyula nyomdája
1. A halasi Kuruc-szobor: A leleplezési ünnepély alkalmából -  Kiskunhalas,
1904. -  18 p.: 21 cm. TJM K1407
2. A kiskunhalasi ev. ref. főgimnázium 1903/04. évi értesítője -  1904. — 75 p. 
TJM K6966
3. Nagy Mór: Kiskunhalas R. T. város 1904. évi közigazgatási életéről -  Kis
kunhalas, 1905. -  72 p.: 23 cm. TJM K2586, 15555
4. A Nagyméltóságú M. kir. Kereskedelmi Miniszter úr által 83400/1911. I. B. 
sz. alatt Kiskunhalas város közönségének kiadott kövezet-vámszedési Engedély- 
okirat -  Kiskunhalas, 1912. -  7. p. TJM K1603
5. A kiskunhalasi állami elemi- és szaktanítós gazdasági iskola értesítője az 
1912/13. tanévről/összeáll. az igazgatók -  Kiskunhalas, 1913. -  27 p.
6. A kiskunhalasi állami elemi- és szaktanítós gazdasági iskola értesítője az 
1913/14. tanévről/összeáll. az igazgatók -  Kiskunhalas, 1914. -  29 p.
7. A kiskunhalasi állami elemi- és szaktanítós gazdasági iskola értesítője az 
1917/18. tanévről/összeáll. az igazgatók — Kiskunhalas, 1918. -  15 p.
8. Tóth Imre: Rajzok a szibériai hadifoglyok életéből -  Kiskunhalas, 1926. -  75 
p.: 17 cm TJM K6820
9. A kiskunhalasi állami polgári fiúiskola 1926/27. évi értesítője/összeáll. Kár
páti Elemér -  Kiskunhalas, 1927. -  16 p.
10. Baki Károly: A Rekettye- és Bogárzóvölgyi Vízlecsapolótársulat alapszabá
lyai -  Kiskunhalas, 1928. -  12 p. TJM 2124
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11. A kiskunhalasi m. kir. állami polgári fiúiskola 1928/29. évi értesítője/össze- 
áll. Kárpáti Elemér -  Kiskunhalas, 1929. -  16 p.
12. A kiskunhalasi m. kir. állami polgári fiúiskola 1929/30. évi értesítője/össze- 
áll. Kárpáti Elemér -  Kiskunhalas, 1930. -  16 p.
13. A kiskunhalasi ref. polgári leányiskola értesítője az 1929/30. tanévről/össze- 
áll. Thuróczy Dezsőné -  Kiskunhalas, 1930. - 2 8  p. TJM K7017
14. A kiskunhalasi m. kir. állami polgári fiúiskola 1930/31. évi értesítője/össze- 
áll. Kárpáti Elemér -  Kiskunhalas, 1931. -  16 p.
15. A kiskunhalasi ref. polgári leányiskola értesítője az 1930/31. tanévről/össze- 
áll. Thuróczy Dezsőné -  Kiskunhalas, 1931. -  24 p. TJM K6617
16. A kiskunhalasi ref. polgári leányiskola értesítője az 1931/32. tanévről/össze- 
áll. Thuróczy Dezsőné — Kiskunhalas, 1932. -  23 p. TJM K6618
17. A kiskunhalasi ref. polgári leányiskola értesítője az 1932/33. tanévről/össze- 
áll. Thuróczy Dezsőné -  Kiskunhalas, 1933. -  26 p. TJM K6619
18. Szentgyörgyi Lajos: A boszorkányokról: Töredékek — Kiskunhalas, 1933.
-  156 p.: 24 cm.
19. A kiskunhalasi ref. polgári leányiskola értesítője az 1933/34. tanévről/össze- 
áll. Thuróczy Dezsőné -  Kiskunhalas, 1934. -  32 p. TJM K6620, 7018
20. Tóth László: Élni vagy meghalni...: versek -  Kiskunhalas, 1934. -  85 p.: 
20 cm.
21. A kiskunhalasi ref. polgári leányiskola értesítője az 1934/35. tanévről/össze- 
áll. Thuróczy Dezsőné -  Kiskunhalas, 1935. -  36 p. TJM K6621, 7019
22. A kiskunhalasi ref. polg. leányiskola értesítője az 1935/36. tanévre -  Kiskun
halas, 1936. -  36 p.
23. A kiskunhalasi református Szilády-gimnázium értesítője az 1935/36. tanév- 
ről/összeáll. Gulyás Sándor -  Kiskunhalas, 1936. -  84 p.: 24 cm.
24. A lófelszerelés kézikönyve -  Kiskunhalas, 1936. -  44 p.: 19 cm.
25. „Petőfi” m. kir. áll. polg. fiú- és leányiskola értesítője az 1935/36. tanévre/ 
szerk. Mendelényi Sándor -  Kiskunhalas, 1936. -  25 p.: 24 cm.
26. A kiskunhalasi ref. polgári leányiskola értesítője az 1936/37. tanévre/össze- 
áll. Thuróczi Dezsőné -  Kiskunhalas, 1937. -  42 p.
27. A kiskunhalasi református Szilády-gimnázium értesítője az 1936/37. tanév- 
ről/összeáll. Gulyás Sándor -  Kiskunhalas, 1937. -  90 p. TJM K6605
28. Vincze László: Módszertani kísérlet a magyar irodalomtörténet tanításához
-  Kiskunhalas, 1937. — 33 p.: 25 cm.
29. A kiskunhalasi ref. polgári leányiskola értesítője az 1937/38. tanévre/össze- 
áll. Thuróczy Dezsőné -  Kiskunhalas, 1938. -  45 p. TJM K6621
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Hungária nyomda
1. A kiskunhalasi ref. polgári leányiskola értesítője az 1913/14. iskolai évről / 
szerk. Thuróczy Dezsőné -  Kiskunhalas, 1914. -  45 p.
2. A kiskunhalasi ref. főgimnázium értesítője az 1914/15. tanévre 1/szerk. 
Pataky Dezső -  Kiskunhalas, 1915. -  94 p.: 23 cm.
3. A kiskunhalasi ref. polgári leányiskola értesítője az 1914/15. iskolai évről/ 
szerk. Thuróczy Dezsőné -  Kiskunhalas, 1915.-43 p.
4. A kiskunhalasi ref. polgári leányiskola értesítője az 1915/16. iskolai évről/ 
szerk. Thuróczy Dezsőné -  Kiskunhalas, 1916. -  45 p.
5. A kiskunhalasi ref. polgári leányiskola értesítője az 1916/17. iskolai évről/ 
szerk. Thuróczy Dezsőné -  Kiskunhalas, 1917. -  29 p.
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Pataky Dezső -  kiskunhalas, 1918. -  Kiskunhalas, 1918. — 62 p.: 23 cm.
7. A kiskunhalasi ref. polgári leányiskola értesítője az 1917/18. iskolai évről/ 
szerk. Thuróczy Dezsőné -  Kiskunhalas, 1918. -  25 p.
8. Csűrös Antal: Becsülettel a hazáért: Hazafias versek — Halas, 1919.
9. A kiskunhalasi ref. főgimnázium értesítője az 1918/19 és 1919/20. tanévről/ 
szerk. Pataky Dezső -  Kiskunhalas, 1920. -  16 p.
10. A kiskunhalasi ref. polgári leányiskola értesítője az 1918/19. és 1919/20. 
iskolai évről/szerk. Thuróczy Dezsőné -  Kiskunhalas, 1920. -  8 p.
11. A kiskunhalasi református főgimnázium értesítője az 1920/21. tanévről/ 
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szerk. Thuróczy Dezsőné -  Kiskunhalas, 1921. -  8 p.
13. A kiskunhalasi ref. főgimnázium értesítője az 1921/22. tanévről/szerk. 
Pataky Dezső -  Kiskunhalas, 1922. -  48 p.: 21 cm.
14. A kiskunhalasi ref. polgári leányiskola értesítője az 1921/22. iskolai évről/ 
szerk. Thuróczy Dezsőné -  Kiskunhalas, 1922. -  21 p.
15. A kiskunhalasi ref. főgimnázium értesítője az 1922/23. tanévről/szerk. 
Pataky Dezső -  Kiskunhalas, 1923. -  47 p.: 21 cm.
16. A kiskunhalasi ref. főgimnázium értesítője az 1923/24. tanévről/szerk. Kris
tóf József -  Kiskunhalas, 1924. -  40 p.
17. A kiskunhalasi ref. polgári leányiskola értesítője az 1923/24. iskolai évről 
-  Kiskunhalas, 1924. -  16 p.
18. A Miasszonyunkról nevezett kalocsai Szegény Iskolanővérek társasága kiskun- 
halasi róm. katholikus polgári leányiskolájának 1. értesítője az 1922/23. és 1923/24. 
iskolai évekről/Közzéteszi az iskola igazgatósága -  Kiskunhalas, 1924. -  15 p.
19. A kiskunhalasi református reálgimnázium értesítője az 1924/25. tanévről/ 
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20. A kiskunhalasi ref. polgári leányiskola értesítője az 1924-25. iskolai évről/ 
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21. A Miasszonyunkról nevezett kalocsai Szegény Iskolanővérek társasága 
kiskunhalasi róm. katholikus polgári leányiskolájának 2. értesítője az 1924/25. 
iskolai évről/Közzéteszi az iskola igazgatósága -  Kiskunhalas, 1925. -  13 p.
22. A kiskunhalasi ref. polgári leányiskola értesítője az 1925/26. iskolai évről/ 
összeáll. Thuróczy Dezsőné -  Kiskunhalas, 1926. -  14 p.
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iskolai évről/Közzéteszi az iskola igazgatósága -  Kiskunhalas, 1926. -  14 p.
25. Nagy Szeder István: Adatok Kiskun-Halas város történetéhez 1-3. köt. -  Kis
kunhalas, 1923-1926. -  380 p.: 21 cm. TJM K1402
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szerk. Thuróczy Dezsőné -  Kiskunhalas, 1939. -  35 p. TJM K6622
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iskolai évről/szerk. Gulyás Sándor -  Kiskunhalas, 1939. -  78 p. TJM K7024
5. A kiskunhalasi róm. kát. polgári leányiskola évkönyve az 1938/39. iskolai 
évről/szerk. Várhegyi Mária Menodóra -  Kiskunhalas, 1939. -  30 p.
6. Rohoska Árpád: Vadvirágok a magyar ugarról: Versek -  Kiskunhalas, 1939. 
- 6 3  p.: 21 cm. TJM K3704
7. Asbóth Ferenc: A magyar erdő háborúja a magyar életért -  Kiskunhalas, 
1 9 4 0 .-2 7  p.: 14 cm.
8. A kiskunhalasi m. kir. állami polg. fiúiskola értesítője az 1939/40. tanévről/ 
szerk. Henni Aladár -  Kiskunhalas, 1940. -  31 p.
9. A kiskunhalasi róm. kát. polgári leányiskola évkönyve az 1939/40. iskolai 
évről/szerk. Várhegyi Mária Menodóra -  Kiskunhalas, 1940. -  29 p.
10. A kiskunhalasi . m. kir. állami polgári fiúiskola évkönyve az 1940/41. iskolai 
évről/szerk. Henni Aladár -  Kiskunhalas, 1941. -  34 p.: 23 cm.
11. A kiskunhalasi róm. kát. polgári leányiskola évkönyve az 1940/41. iskolai 
évről/szerk. Várhegyi Mária Menodóra -  Kiskunhalas, 1941. -  30 p. TJM K7022
12. A kiskunhalasi ref. polgári leányiskola évkönyve az 1941-42. iskolai évről/

4 4 4



szerk. Kathona Margit -  Kiskunhalas, 1942. -  47 p. TJM K7021
13. A kiskunhalasi m. kir. állami polgári fiúiskola évkönyve az 1941/42. iskolai 
évről/szerk. Henni Aladár -  Kiskunhalas, 1942. -  30 p.
14. A kiskunhalasi róm. kát. polgári leányiskola évkönyve az 1941/42. iskolai évről/ 
szerk. Várhegyi Mária Menodóra- Kiskunhalas, 1942. -  27 p. p. TJM 16032
15. A kiskunhalasi m. kir. állami polgári fiúiskola évkönyve az 1942/43. iskolai 
évről/szerk. Henni Aladár -  Kiskunhalas, 1943. -  28 p.
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20. A Miasszonyunkról nevezett kalocsai iskolanővérek kiskunhalasi róm. kát. 
polgári leányiskolájának évkönyve az 1943/44. iskolai évről/szerk. Faddi Mária 
Klarissza -  Kiskunhalas, 1944. -  28 p. TJM 16034
21. A kiskunhalasi m. állami polgári fiúiskola évkönyve az 1944/45. iskolai 
évről/szerk. Babó Béláné Prégler Ilona -  Kiskunhalas, 1945. -  20 p.
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kunhalasi róm. kát. polgári leányiskola évkönyve az 1944/45. iskolai évről/szerk. 
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24. A Kiskunhalasi Református Polgári Leányiskolának és Intézetének évkönyve az 
1945/46. iskolai évről/szerk. Csiky Anna -  Kiskunhalas, 1946. -  15 p. TJM K6623
25. A kiskunhalasi református Szilády Áron Gimnázium évkönyve az 1944/45 és 
1945/46. iskolai évről -  Kiskunhalas, 1946. -  35 p.
26. Makai István: Merengés: versek -  Kiskunhalas, 1946. -  21 p.: 18 cm. TJM 
K6381,20914
27. A Miasszonyunkról nevezett kalocsai iskolanővérek vezetése alatt álló kis
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28. A kiskunhalasi m. állami polgári fiúiskola évkönyve az 1946/47. iskolai 
évről/szerk. Nagy Ferenc -  Kiskunhalas, 1947. -  19 p.
29. A Kiskunhalasi Református Polgári Leányiskolának és Intézetének és a vele 
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Kiskunhalas társadalma a dualizmus idején és a 
Horthy-korszakban

A labán Péter

Elméleti keretek: mezővárosi fejlődés és társadalomtörténet

A városok csoportosítása, rangsorolása és az egyes várostípusok meghatározása 
a mai napig vitatott társadalomtörténeti kérdés országos és regionális szinten egy
aránt. A feudális és kapitalista korszakkal foglalkozó kutatások leginkább három 
dimenzió mentén vizsgálódva a népesedés, az idő és a történelmi tér összefüggéseit 
próbálták feltárni, s ezáltal városdefiníciókat felállítani. Korszakunkat nézve egyér
telmű, hogy a sokáig biztos kiindulópontnak tűnő jogi viszonyokból (jogállásból), 
továbbá a települések közigazgatási besorolásából való következetések önmagukban 
nem elegendőek, kiegészítésre szorulnak. A hazai várostörténetírás és urbanizáció 
folyamatát elemző vizsgálatok számára a kvantifikáció és a történeti statisztika 
elterjedése szolgáltatott új forrásokat és adatbázist. A statisztikai megközelítés 
adatsorokon, táblázatokon, grafikonokon keresztül igazolta, hogy egy-egy „megal
kotott” városfogalom gyakran nem állja meg a helyét és így nem is általánosítható. 
Ezt követően ugyanis lehetőség nyílt olyan összehasonlító (regionális és lokális) 
társadalomtörténeti kutatásokra, melyek eredményei (pl.: a városlakók vagyoni 
helyzete, foglalkozási rendszere stb.) igazolták: hasonló jegyeik ellenére a városok 
különböző vonásokat viselnek.

Mindez egyben háttérbe szorította azokat a régi típusú várostörténeteket (vá
rosbiográfiákat), melyek közölt ismeretanyaga ugyan nélkülözhetetlen, módszere 
azonban elavult: a várost elszigetelten nézte és csak a belső folyamatait kísérte 
figyelemmel. Kiskunhalas társadalmának vizsgálatánál sem elégedhetünk rrteg 
ezzel az egyoldalúsággal, ezért először is fontos felvázolni azon kutatástörténeti 
előzményeket, melyek új források és módszerek bevonásával a korábbiaknál más 
szempontú megközelítést tettek lehetővé. Külön kiemelendő emellett a „mezőváros” 
fogalom korszaknak megfelelő értelmezése és a mezővárosi társadalom bemutatása, 
hiszen ezek adnak megfelelő magyarázó keretet későbbi elemzésünkhöz.

A „valóságos” városok meghatározásával az 1960-1970-es évektől többen is fog
lalkoztak, középpontba helyezve a legfőbb dilemmát: mi tesz várossá egy várost? 
Definíciójuk közös alapja, hogy népességtömörülési helyről van szó, mely egy bizo
nyos népességi határ fölött városnak tekinthető.1 A kutatók közül Gyimesi Sándor 
rangsorolás alapján városiassági értékeket hozott létre (pl.: népsűrűség, iparűzők 
aránya-iparosodás, kereskedelem stb.) és még a jogállást tartotta a legfontosabb 
meghatározó tényezőnek.2 Hozzá hasonlóan ugyancsak a népességszámból indult ki 
Czoch Gábor, Sonkoly-Szabó Gábor és Zsinka László településrendszer vizsgálata,
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melyben az amerikai „rank-size” (sorrendméret) elemzéssel3 egészen az első világ
háborúig elvégezték a városok rangsorolását.

Új távlatokat a funkcionális városszemlélet hozott, mely túllépve a jogi és a 
népesedési szempontokon a városodás fokát adott település esetében főként az 
általa betöltött központi szerepkörrel és a városi funkciók mennyiségével próbálta 
mérni. Ezen irányzat álláspontja szerint a város egy-egy kisebb terület központ
ja, mely olyan kulturális vagy ipari tevékenységet folytat, melyeket a környező 
falvak nem. Az újabb felmérések között Bácskai Vera és Nagy Lajos az 1828. évi 
összeírást4 feldolgozva próbálták a magyarországi piacközpontok és a forgalmasabb 
helyi piachelyek hálózatát rekonstruálni, majd ezek alapján térképen ábrázolni, 
hogy mely városnak van nagy és melynek kis vonzáskörzete vagy melyik önellátó 
a saját gazdaságában és melyik nem. Eredményeik közül -  főként a mezővárosok 
szempontjából -  nem lényegtelen megemlíteni, hogy a források a gabonából feles
leget termelni képes, továbbá jelentős árukivitellel rendelkező települések fejlődését 
valószínűsítik a legjobban.5

A funkcionális nézet egy másik vállalkozása Beluszky Pál nevéhez fűződik, aki 
az igazgatási funkció megragadásával állított fel rangsort a 19-20. század fordulójá
ra vonatkozóan6, megállapítva többek között, hogy a városfejlődés államilag deter
minált volt a dualizmus korában. Az egyes központi funkciójú intézmények, mint 
mutatók előfordulási gyakorisága, valamint a közigazgatási központi szerepkör és 
a városhierarchia alakulása közötti kapcsolatok mellett számunkra jóval fontosabb 
a lakossági arányokra és azok regionális különbségeire vonatkozó következtetések. 
Eszerint a kiegyezést követő évtizedekben a hazai városállományon belül a polgári 
fejlődés nem hozott jelentős változást sem a funkciók, sem pedig -  és ezúttal ezen 
van a hangsúly -  a helyi társadalmak szerkezete terén.7 Habár beszélhetünk szűk 
polgári réteg kialakulásáról, a városi szegénység (béresek, szolgák, napszámosok, 
pásztorok, cselédek) aránya jóval magasabb volt; ez a mezővárosok esetében az 
árutermelő mezőgazdasági tevékenységgel is magyarázható. A fenti mutatók alap
ján Kiskunhalas mezőváros (az 1870-es évektől rendezett tanácsú város) a megyei 
és járási székhely jellegű központok közötti átmeneti kategóriába tartozott, míg a 
városhierarchiában a legnagyobb csoportot képező „kisváros” szinthez sorolható. 
A sorszámmal ellátott 245 városi település közül a 155. helyen szerepelt.8

Egy újabb tanulmányban Beluszky Pál és Győri Róbert a hierarchikus rangsort 
a városi funkciók olyan mennyiségi mutatóival állította fel, mint például a közszol
gálati vagy a kereskedelemből élő keresők, továbbá a házicselédek és az ügyvédek 
száma. Ezek segítségével akár a városokban élő középrétegek számára is tudunk 
következtetni. A mezővárosoknál a cselédtartás egyik lényeges követelménye volt a 
középosztályhoz való tartozásnak, így a házicselédek száma szinte nélkülözhetetlen 
adatforrás ennek megállapításához. A hierarchia meghatározó elemei közül végül 
kiemelhetjük az adott városnak a vidék (és annak lakosságának) ellátásában játszott 
szerepét. A felmérések eredményeit a szerzők térképen is ábrázolták, melyről kide
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rül: a regionális központként feltüntetett Kiskunhalas és az alföldi kisvárosok -  más 
régióktól eltérően -  gyakran még saját népességüket sem tudták ellátni, tehát a váro
si központi funkcióik által ellátott vidéki lakosságszámuk igen csekély.9 A háttérben 
utalhatunk arra is, hogy a ritka településhálózat miatt a mezővárosoknak a közvetlen 
vidékkel fenntartott kapcsolata meglehetősen szűk körűnek bizonyult.

A városi szerepkörök vizsgálata ugyanakkor egy olyan társadalomtörténeti 
kérdést is felvet, ami leginkább a mezővárosokon keresztül követhető nyomon: a 
jobbágyfelszabadítást követő, térségenként eltérő időpontban és módon megkezdő
dő paraszti polgárosodást és -  ennek megfelelően -  a polgárosodó paraszti réteg 
alakulását. A problémakörön belül néprajzi és szociográfiai elméletek egyaránt 
születtek. Az előbbi tudományág képviselői közül Barabás Jenő és Kosa László a 
népi kultúra táji megoszlásának okai között a társadalmi közvetítő közegek szere
pét kutatva hívta fel arra a figyelmet, hogy a 18. század végétől emelkedő városi 
lakosság nagy része agrárnépesség volt, s csupán egy kis részük tekinthető iparos 
-  bányász -  kereskedő elemnek.10

A paraszti értékrenden belül első helyen álló föld dominanciájával kapcsolatban 
Gerő András a meglehetősen nagy határral (171 ezer kát. holdas) Szabadka tör
vényhatósági jogú városnál meg is említi: „Lánccal mérik az embert -  ahogy ezt a 
birtokolt föld mérőeszközét magában foglaló, e vidékről származó mondás tartja.” 11 
A kifejezés a 112 ezer holdas kiterjedésű halasi határban sem volt ismeretlen: több 
helyen a források „lánc”-ban adják meg a föld nagyságát, ami országosan elterjedt 
mérőeszköz volt; 1000-1200 négyszögöles területet (szántót, rétet) jelentett.12 Mivel 
az egyes ambíciókat, egyéni életcélokat is a földbirtok (és annak növelése) határozta 
meg, nem véletlen, hogy más foglalkozási csoportok (legfőképp az iparosok) csupán 
a helyi lakosság szolgáltatási igényeit voltak hivatottak kielégíteni.

A fenti okok miatt bár a városok -  mezővárosok között valóságos polgári tele
pülés kevés volt, mégis ezek polgárosító hatása bizonyult erősebbnek, mint a vidéki 
arisztokráciáé és nemességé: „Míg a város kereskedelmi vonzásával, árucikkeivel, 
valamint egyházi és kulturális intézményeivel formálta a vidéket, a nemesség első
sorban társadalmi és viselkedési modellt kínált”.13 Mondhatni: nemesség híján ez a 
meghatározás különösen érvényes az alföldi mezővárosokra, melynek erőteljesen 
differenciált társadalmában nem a nemes, hanem a piacra termelő vagyonos cívis 
gazda állt az élen. Értékrendjében a népi paraszti motívumok mellett feltűnnek a 
legfontosabb parasztpolgári erények, mint amilyen a becsületesség, mérsékletesség, 
szorgalom, versenyszellem, vállalkozókedv, szakadatlan tevékenység és a piacra 
termelés. Mikrotörténeti szinten ezek a személyiségjegyek jól megfigyelhetőek az 
egy-egy visszaemlékezésben elénk táruló egyéni életutak tanulmányozása során.

A mezőváros további sajátossága társadalmán túl, hogy fejlettségi mutatói 
(munkaszervezet, határhasználat, megfelelően kiépített településrendszer) szoro
san kötődnek az agrárjellegéhez.14 Nem véletlen tehát, hogy 1848 előtt a földesúri 
függés alatt álló „oppidumok” definiálásakor a mezőgazdasági termelés, vala
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mint a saját szükségletek kielégítésére irányuló helyi piac kielégítése jelent meg 
legfőbb ismérvként. A dualizmus idején rendezett tanácsú városokká válhattak 
(pl.: Kiskunhalas, Nagykőrös, Cegléd), melyek a helyi társadalom szintjén abban 
különböztek a nagyrészt korábbi szabad királyi városokat tömörítő törvényhatósági 
jogú városoktól, hogy utóbbiak lakossága nem mezőgazdasági munkát végzett, 
hanem az ipari és kereskedelmi szektorban dolgozott, részben pedig szellemi fog
lalkozású volt. Gergely András az 5000 lakoson felüli, sok helybeli születésű, nagy 
agrárnépességű és nagy külterületi népességű településeket sorolta a mezőváros 
kategóriába.15 Utóbbi tényező jelentőségét a tanyásodás folyamatának harmadik 
hullámával magyarázza, országos szinten ugyanis ez az 1860-as évek első felére 
lezárult szemben az alföldi városokkal, ahol ezután is nőtt a külterületi népesség 
részaránygyarapodása a belterülethez képest. Bár látványos növekedés főként Kecs
kemét és Kiskunfélegyháza esetében figyelhető meg16, a jelenség -  mint majd látni 
fogjuk -  Kiskunhalasnál is megfigyelhető.

A kül- és belterület, valamint ezek népessége kapcsán szólni kell az 1930-1940- 
es években Erdei Ferenc elmélete körüli vitákról a mezővárost meghatározó kritéri
umokkal összefüggésben. Erdei 1937-ben a „Magyarország felfedezése” sorozatban 
„Futóhomok” című könyvével a Duna -  Tisza közének társadalmát kívánta bemu
tatni 3 nagyobb centrumot elkülönítve: 1. Mezővárosok (pl.: Kecskemét, Nagy
kőrös, Cegléd, Kiskunhalas); 2. Kiskunsági jövevény falvak (pl.: Kiskunmajsa, 
Kiskőrös, Bácsalmás); 3. Ősi kun szállások (pl.: Kunszentmiklós, Szabadszállás, 
Fülöpszállás).17 Kitért az alföldi társadalom sajátos, „poláris osztottságára” is, mely
nek értelmében a vagyonos parasztpolgár alatt a mezővárosi munkásság áll, a kettő 
között pedig számos kisparaszti -  átmeneti -  réteg helyezkedik el. Utóbbiak félig 
önálló, félig alkalmazott egzisztenciák; ide sorolta a haszonbérelt vagy felesben 
művelt földön dolgozó „zöldségesek”-et, a konvencióért szőlőt művelő, a birtokossal 
szemben alárendelt helyzetben lévő „kapások”-at és a városkörüli „mezei kertek”-et 
felváltó tanyákon foglalkoztatott „kertészek”-et (más elnevezésük: „tanyásjobbá
gyok”). A jobbára katolikus vallású kertészek egy részének sikerült javítani hely
zetén, így törpebirtokossá, szőlősgazdává válhattak, miközben gazdaságtörténeti 
szempontból nem mellékes, hogy a térségben a földművelés mellett (vagy helyett) 
fejlett kertkultúrát honosítottak meg. A kertgazdálkodás a kiskunsági -  nagy határú 
-  városokra (pl.: Halas vagy Kecskemét) különösen jellemző volt.

Erdei a mezővárosokkal részletesen későbbi müvében, a több ponton is bírálható 
„Magyar városokéban foglalkozott. Kiskunhalas ezek soraiba megyei városként 
tagozódott be olyan településekkel, mint Békéscsaba, Nagykőrös vagy Nyíregyháza. 
A mezővárosok társadalmán belül legnagyobb létszámúnak a falusi lakosságtól 
különböző (szabad) parasztságot jelölte meg és ennek megfelelően hangsúlyozta is, 
hogy a mezőváros „mind e mai napig megmaradt a parasztság városának.”18 Lakos
ságának tárgyalásakor ugyanakkor ezzel ellentétesen írja, hogy a mezővárosok 
társadalma „nagyban és egészben egységes polgári társadalom.” 1'’ Természetesen ez
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utóbbi kijelentés teljes mértékben nem állná (nem állhatná) meg a helyét, Erdeinél 
viszont tudni kell, hogy ő a mezőváros valamennyi lakóját a falusi keretek közül „ki
mozdult”, s ezáltal attól máris különböző népességként tartotta számon és a polgár
ság soraiba sorolta be őket. A korábban már említett -  agrártermelőként értelmez
hető -  parasztpolgárság (cívisek) azonban a mezővárosi társadalomnak csupán kis 
-  felső- részét alkotta. Ettől jóval szélesebb réteg viszont a parasztsággal egy szinten 
élő, három csoportot magában foglaló „kispolgárság”. Erdei ide sorolta a városias 
hatásoktól távol álló tanyás kisgazdákat, a kisebbségben élő, különböző nemzetisé
gű kereskedő- és iparos réteget, valamint -  külön említve -  a zsidó kispolgárságot, 
mely megtartotta különállását. Végül ismételten különálló, de egyben a legnépesebb 
(50%-ot kitevő) kategória nála a mezővárosi munkásság, melynek nagyobbik része 
mezőgazdasági, kisebbik része -  vegyes összetételű -  ipari munkás volt.

Bírálatok és kritikák Erdei más műveivel kapcsolatban is felmerültek, sokszor 
egyes társadalmi tételeinek rendszertelenségét, pontatlan fogalomhasználatát rótták 
fel hibaként.20 Személye körül egyes tudományágak is összecsaptak egymással: 
Novák László itt elsősorban a településföldrajz képviselőjének, Mendöl Tibornak 
Erdei Ferenccel folytatott vitájára hívja fel a figyelmet. Ennek hátterében az elté
rő értelmezési keretek álltak. Mendöl például teljesen összeegyeztethetetlennek 
tartotta a mezőgazdaságot a városi fejlődéssel, így az alföldi városokat is több 
települést (köztük tanyákat) tömörítő óriásfalvaknak nevezte, amelyek „magjában 
kisebb-nagyobb város található.”21 Vele szemben Erdei egységes, városi tudattal is 
bíró településfajtáról beszélt, sőt a „Magyar tanyák” című könyvében leszögezte, 
hogy a tanyát nem önálló településként, hanem városrészként kell kezelni. Halas 
esetében ugyanakkor elismeri: az itteni nagy- és kisgazdatanyák, mint külterületi 
lakott helyek népességének egy része - főképp az idegen bevándorlók (szegediek, 
kistelekiek, csongrádiak) már csak piaci kapcsolatot tartottak fenn a várossal „ál
landó kinnlakók”-ként.::

A tudományos viták kereszttüzében a falu és mezőváros kutatások eközben 
folytatódtak. A 20. század elején Györffy István, majd a 30-as évektől a népi írók 
vezetésével újabb munkálatok zajlottak országszerte -  bővítve ezzel a szociográfiai 
irodalmat. Sárközi György szerkesztésével útjára indult a „Magyarország felfede
zése” című sorozat, melynek részeként látott napvilágot többek között Féja Géza: 
„Viharsarok” vagy Erdei Ferenc: „Futóhomok” és „Parasztok” című alkotása. Köz
vetlenül a második világháború kitörését megelőzően, 1939 júliusának elején Erdei 
irányításával előadásokkal és tanyabejárásokkal egybekötött vegyes szociográfiai 
gyűjtésmunka kezdődött Kiskunhalason és Kiskunfélegyházán is. Az eredménye
ket a kéziratos, olykor naplószerű társadalomrajzok őrizték meg, melyek a korabeli 
állapotokra és a helyi parasztság legégetőbb problémáira is fényt derítenek. A halasi 
táborban elhangzott előadások egyben fontos útmutatóként is szolgáltak a későbbi 
vizsgálatokhoz; illetve szolgáltak volna, hiszen a háború kitörése a további gyűjtő
munkában törést okozott.
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Erdei Ferenc bevezetőjében („Szociológia. Mi a társadalom? Mi a szociográfia?”) 
mindenekelőtt az alapfogalmak tisztázásával a társadalomkutatás módszereit ismer
tette három lényeges pontot kiemelve: 1. Morfológiai tényezők vizsgálata: milyen 
körülmények között hogyan érintkeznek egymással az egyes csoportok, milyen éghaj
lati, földrajzi, gazdasági, közlekedési és történelmi feltételek adottak, amelyek között 
adott társadalmi egység él; 2. Struktúrák elemzése: társadalmi osztályok,2' vérségi 
és időbeli csoportok, nemzetségi családok számbavétele, polgárias formák keresése, 
gazdasági, kulturális, nevelési, szociális és vallási egyesületek, körök fellelhetősége 
és működésének tanulmányozása; 3. Társadalmi szövevények, viszonylatok feltárása: 
egyének és csoportok, vezetők és vezetettek, társadalmi rétegek és osztályok egymás
hoz való viszonyának, valamint a vagyon presztízsének feltérképezése.

A megadott szempontok szerint közel 10 napig tartott Kiskunhalas szociográ
fiai „felvétele”, mely idő alatt statisztikailag felmérték a város bel- és külterületét 
(Márkus István szóhasználatával: „belsőváros” és „külsőváros”), a lakóházak álla
gát és fajtáit, a gazdálkodás módjait (tervszerű és tervszerűtlen), az elemi iskolázta
tás helyzetét és számos -  írásban lejegyzett - interjút készítettek tanyasi gazdákkal 
és gazdasági cselédekkel. Utóbbiak jelentőségét az egyes birtok- és családtörténetek 
rekonstruálásának lehetősége adja, de az életmód, egészségügy, helyi folklór, gon
dolkodás- és mentalitás vizsgálatához is adalékokat találunk bennük. A gyűjtött 
információkat vitaelőadásokon tárgyalhatták meg a jelenlévők; ezek közül Györffy 
György a kunokról és a jászokról, Tálasi István pedig a bevándorlásokról beszélt. 
Végül is az újabb eredmények feldolgozására a politikai események miatt nem 
kerülhetett sor, így a halasi feljegyzések is maradtak kéziratos formában.24 Önálló 
kötetben csupán Papp László: „Kiskunhalas népi jogélete” című munkája jelent 
meg Györffy István gondozása alatt (Magyar Táj- és Népismeret könyvtára, 1941). 
A több helyszínt is érintő program lezárását végül a „Tanya, falu, mezőváros” című 
kötet kiadása jelentette szintén 1941-ben.

A mezővárosi kutatások a második világháború idején, a nehéz politikai helyzet 
ellenére sem álltak le. 1940 nyarától Járdányi Pál, Majláth Jolán és Márkus István 
- részben Domanovszky Sándor támogatásával és közbenjárására - megkezdte 
Nagykőrös gazdaság- és társadalomtörténetének feltárását, elsőként -  számadás
könyvek és jegyzőkönyvek vizsgálatával -  a 17-18. század feldolgozását. Felmérése
ik eredményét 1943-ban tették közzé tanulmány formájában.25 A város 19-20. száza
di fejlődésének, néprajzának és történetének nyomon követése Novák László Ferenc 
nevéhez fűződik, aki 1994-ben elkészítette Nagykőrös városmonográfiáját is.26

A falusi és mezővárosi kutatások 1945 utáni időszakában a kvantitatív módsze
rek kerültek mindinkább előtérbe. Új forrásnak számító adókönyvek, jegyzékek, 
polgárkönyvek, házassági anyakönyvek stb. felhasználásával például lehetőség 
nyílt egy-egy régió városainak demográfiai vizsgálataira (helyben születettek, 
bevándorlók számának és arányának megállapítása, a migráció mértékének és irá
nyainak ábrázolása térben és időben), továbbá a társadalomtörténeti jelentőséggel
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bíró vagyoni rétegződés kérdésének tanulmányozására. Néprajzi oldalon ebben a 
Fél Edit (és részben Hofer Tamás) által 1951-től vezetett „Atány -  vállalkozás”27 
járt az élen, mely monografikus módszert követve újításokat is hozott a korábbi 
vizsgálatokat követően. Elég csak a tárgyak és a társadalmi rétegződés összefüggé
seire utalni, mellyel más szemszögből láthatjuk át egy-egy település társadalmának 
hierarchiáját. Forrásként náluk a hagyatéki iratok még nem játszottak elsődleges 
szerepet, mivel általában a lakosságnak egész kis részére terjedtek ki.

A mezővárosi blokk történeti metszetek szerinti vizsgálata Tóth Zoltán szekszár
di kutatásaiban hozott új eredményeket. Az eredetileg szociológiai jellegű háztar
tásfelméréshez (1972) kapcsolódó elemzés -  a 19-20. század fordulója társadalmi 
csoportszerkezetének kimutatásaival -  a társadalmi rétegződés (és átrétegződés), 
valamint a társadalmi rétegmozgások kérdéseire helyezte a hangsúlyt, az addig 
többnyire mellőzött -  vagy mint az előzőekben láthattuk, sokszor nem kellő meny- 
nyiségű adatot szolgáltató - forrásanyagnak számító árvaszéki iratokra támaszkod
va. Utóbbiakon belül a szerző a családi és vagyoni adatokat tartalmazó hagyatéki 
leltárak alapján érzékeltette Szekszárd kistermelői rétegének belső különbségeit. 
A két időmetszetet vizsgáló mikrostrukturális kutatás társadalomszerkezeti hipo
tézisből kiindulva részletezi az egyes rétegkategóriákat és mobilitási formákat, 
majd az elvégzett háztartáselemzéssel bemutatja a kistermelő családok szerkezetét, 
generációs folytonosságát, immobilitását és életformáját. Külön kiemelendő az az 
esettanulmány, mely egy háztartás (Schiszler Károly kádármester) életviszonya
iban a társadalmi irányvétel, a családi szereposztás, a tárgyi feltételek, illetve az 
iparosháztartás belső- és külső munkamegosztása szerint három történeti réteget 
különböztetett meg: a birtokos parasztit, a mezővárosi kispolgárit és modern városi 
kispolgárit -  jól érzékeltetve a „kispolgárosodás” folyamatát, valamint a mezővárosi 
kispolgári életformamodell főbb elemeit.28

Mikrotörténeti és tárgyi néprajzi szempontból tehát a hagyatéki leltárak szerepe 
végül meghatározónak bizonyult. Más mezővárosok közül Cegléd esetében Kocsis 
Gyula29 végzett háztartáselemzést tárgyak alapján az 1848 utáni korszakból, de 
Kiskunhalas sem maradt ki a hasonló jellegű kutatásokból. Granasztói Péter szin
tén ezzel a módszerrel dolgozott, amikor a helyi mezővárosi társadalmat vizsgálta 
a 18. század második felétől a 19. század közepéig. Mintegy 200 halasi hagyatéki 
leltárban (inventariumban) rögzített tárgy került így mennyiségi elemzés alá jól 
kimutatva a tárgyi világ összetételét, struktúráját és az ezen keresztül tükröződő 
társadalmi csoportokat. Tanulmányában30 alapvetően négy, külön-külön további 
alcsoportokra bontható réteget különített el: 1. Nagygazdák (redemptusok) és módo
sabb iparosok: jelentős mértékben rendelkeztek vagyontárgyakkal (bútor, ruhanemű, 
ágynemű, háztartási és gazdálkodási eszközök, szerszámok stb.) és állatállomány
nyal; 2. Középgazdaságok tulajdonosai: őket leginkább az eszközkészletük (illetve 
annak mennyisége), továbbá a földbirtok nagysága és állataik száma különböztette 
meg az első csoporttól; 3. Kisgazdák: bár a 2. csoporttól alig különböztek vagyoni
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helyzetük tekintetében, mégis -  főként gazdálkodási - eszközeik mennyisége alap
ján kimutathatóan kisebb szántó-, kert- és szőlőterület volt a birtokukban. Legalul 
a megélhetésüket bérmunkával kiegészíteni kényszerülő elszegényedett iparosok, 
gazdák és ezek özvegyei álltak, akik kellő vagyon hiányában önálló gazdálkodást 
sem tudtak folytatni.

Az egyes csoportok nagysága, társadalmi összetétele ugyanakkor számos 
demográfiai kérdést vet fel. Ezen a téren Melegh Attila több mint két évszá
zad népesedéstörténetét írta meg, s egészen az első világháborúig foglalkozott 
Kiskunhalas népmozgalmi adatain keresztül a város társadalmával.11 Részben 
szociológiai módszert követve korspecifikus születési és halálozási (mortalitási) 
ráták felhasználásával vizsgálta a demográfiai átmenetek időszakát (1875-1914), 
a kapott eredményeket táblázatban rendszerezte. A mutatószámok közül Melegh 
a várható élettartam kalkulációját is számba vette, mely adatok rendszerezésével 
az adott időpontban érvényes életkilátásokról is képet nyújtott korcsoportok, 
nemek és két felekezet (katolikus, református) szerint. Illusztrációi közül kor
szakunkra vonatkozóan a grafikusan ábrázolt kiskunhalasi korfák emelhetők 
ki, melyek 1890-ben és 1900-ban nemenként mutatják a város korszerkezetét, 
utalva egyben az egyes korcsoportok mortalitási mutatóinak különbözőségére. 
Történeti forrásai közül a szerző anyakönyvek segítségével követte nyomon a 
vallási közösségeken belüli változásokat, a katolikus bevándorlás következmé
nyeit. A kutatási eredményekről -  hivatkozás szintjén -  a következő fejezetben 
még lesz szó.

Felekezeti viszonylatban a zsidó társadalomfejlődés 18-19. századi sajátossá
gainak megírásával Ö. Kovács József monográfiája12 bír hasonló jelentőséggel, 
aki az „emancipáció -  asszimiláció -  szekularizáció és antiszemitizmus” folya
matain keresztül vonta elemzés alá a zsidó közösségeket elsősorban Kecskeméten 
és Kiskunhalason, külön kitérve a gazdasági modernizációban, a polgárosodás
ban és az urbanizációban betöltött szerepükre. A halasi rész rövidebb terjedel
me természetesen a két város nem egyenlő súlyával magyarázható, a megjelölt 
szempontok kidolgozottsága azonban így is jól tükrözi az izraelita népesség 
lakóhelyi és foglalkozási elhelyezkedését, vagyoni helyzetét, házassági kapcsola
tait, kialakuló polgári öntudatukat, végül pedig az ellenük irányuló antiszemita 
megnyilvánulásokat.

Az eddigiektől némileg eltérően, táji -  történeti szempontból közelítette meg 
A. Gergely András a lokális társadalom viszonyait. Vizsgálatai tér és idő vonat
kozásában vontak le következtetéseket egyes életstratégiák, eszmék és világ
képek, társadalmi pozíciók és kötöttségek, valamint a helyi „egynemű” etnikai 
csoport ún. mikromodelljét szemléltetve.33 Ebben, de más munkáiban is a szerző 
nagy jelentőséget tulajdonított a különböző régiók térkapcsolati rendszerének, 
mentalitás- és ideológiatörténetének, továbbá tradícióinak -  részben -  kulturális 
elemzésének.14
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A város -  mezőváros társadalmának kutatástörténetét felvázoló bevezető lezá
rásaként a halasi (vagy halasi kötődésű) szerzők, helytörténészek -  témánkat érintő 
- munkáira itt csak felsorolásszerűen essék szó - a teljesség igénye nélkül.35 Élet
művét tekintve országosan is nagy jelentőségű Nagy Czirok László (1883-1970) 
jegyző, múzeumigazgató néprajzi munkássága. Nyomtatásban megjelent müvei 
közül társadalomtörténetileg a régi pásztorvilágot megörökítő írásai a legfontosab
bak, kéziratban azonban több mint fél évszázadot felölelő vegyes gyűjtése maradt 
fenn a parasztgazdaságokról, egyes iparosokról és a kiskunhalasi népéletről. Ösz- 
szefoglaló munkái révén hasonló jelentőséggel bír id. Nagy Szeder István (1876- 
1936) építész, helytörténész hagyatéka, melynek egy része ma még feltáratlan. 
Könyv formájában napvilágot látott adatgyűjtéseinek és négy kötetes várostörténe
tének külön érdeme, hogy primer forrásnak számító iratokat, okleveleket közölnek. 
A történészek által a társadalmi mobilitásvizsgálat egyik megközelítési módjának 
tartott iskoláztatás kérdésének behatóbb tanulmányozásához Gszelmann Adám 
volt iskolaigazgató oktatástörténeti kutatásai, míg a történeti megismerést gyakran 
nagymértékben elősegítő személyes jellegű emlékanyag közzétételében Ferró Róza 
közgazdász, író családtörténetei szereztek maradandó érdemet. Utóbbiaknál egy 
nemes (Péter család), egy kispolgári (Ferró család) és egy paraszti (Nagy Mézes 
család) família élettörténetén, családfáin és emlékiratain keresztül még pontosabb 
képet kaphatunk a korabeli viszonyok alakulásáról, miközben valamennyi esetben 
ügyelnünk kell a megfelelő forráskritika használatára. Ez a historiográfiai ösz- 
szegzésben szereplő kutatások (feltárt eredmények) és elkészült munkák egészére 
nézve érvényes kritérium.

Halasi társadalom a kiegyezéstől az első világháborúig

Népesedés és népmozgalom
Az 1848-1849-es magyar szabadságharc leverését követően Magyarország 

népességének növekedését a történészek egészen az 1880-as évekig az ún. hagyo
mányos modell érvényesüléseként értelmezték, mely korai és általános házasodást 
mutatva gyökeresen eltért a korabeli Nyugat -  Európa országaitól. Katus László 
mindezt két tényező, a nupcialitás (a szülőképes házas nők aránya) és a házas ter
mékenység egyaránt magas értékeinek alakulásával szemléltette. Megállapította, 
hogy a magas születési arány magas halálozással párosult, így a természetes sza
porodás növekedésére a 70-es évekig jól kimutatható mortalitási többlet gyakorolt 
fékező hatást. Részben az egészségügyi viszonyok javításának, részben a gazda
ság eredményeinek növelésének köszönhetően csak az 1880-as évektől gyorsult 
fel igazán a népességszám növekedése a demográfiai átmenet megindulásával 
összefüggésben.36 Ennek látható jele mindenekelőtt a több országra kiterjedő jár
ványok (pandémiák) fokozatos háttérbe kerülése volt; ezt követően a halálozást
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helyi előfordulású betegségek (endémiák) határozták meg. A demográfiai átmenet 
rövid időszaka végül nem hozott komolyabb népességrobbanást: csökkent ugyan 
a mortalitás mértéke, de ezzel párhuzamosan a házas termékenység is csökkenő 
tendenciát mutatott.5

Lokális szinten hasonló demográfiai folyamatok zajlottak le Kiskunhalas 19. 
század második felének lakossága körében is. 1880 előtt -  az országos szint
nek megfelelően -  a népességszám gyarapodása inkább mutatott stagnálást, 
mint dinamikus fejlődést. Nagyobb mértékű növekedésre csak ezután, illetve a 
századfordulótól került sor, melynek következtében a korszak végére csaknem 
megduplázódott a lakosság száma. A demográfiai átmenet előtti és utáni viszo
nyokat külön érdemes összevetni egymással a növekedés mértékének figyelem- 
bevételével:

1. táblázat. Kiskunhalas népességszámának alakulása a dualizmus idején
Év 1850 1857 1869 1880 1890 1900 1910

Fő 12783 13046 13127 15039 171523S 19866 24381

Változás
+2,96% +14,05% +22,73%

+ 90,73%

A rendelkezésre álló adatok tanúsága szerint 1850 és 1857 között mindössze 
303 fővel, ezután pedig 1869-ig csupán 81 (!) fővel nőtt a város egész lakosságának 
száma. Az 1870-es évek polgármesteri jelentéseiből39 ráadásul az is kitűnik, hogy 
olykor némi visszaesés is tapasztalható: 1874 végén például 350 fővel kevesebb 
lakost regisztráltak, mint 1870. január 1-jén. Utóbbi adatok azért is meglepők, mert 
-  ahogy arra Melegh Attila is rámutat -  Halason az 1855-ös kolera volt az utolsó 
demográfiai válság, az 1873-as járvány már nem járt jelentős halandósági kataszt
rófával.40 Ezt a tényt igazolja, hogy az országosan 1872 és 1874 között pusztitó, 
éhínséggel kísért kolerát az egészségügyi kimutatások alig tüntetik fel halálok
ként Kiskunhalason. Jelenlétéről az 1873. évi polgármesteri jelentés így tudósít: 
„Az országosan uralgó cholera városunkban csakis szórványosan lépett fel, és 
járvánnyá nem nőhette ki magát, mi is kizárólag az e czélra alakított egészségügyi 
bizottmány czélszerű s erélyes intézkedésének, mindenre kiterjedő figyelmének, és 
a lakosság engedelmességének köszönhető.”41

A helybeliek megbetegedési (morbiditási) arányait vizsgálva ebben az évti
zedben a legtöbben tüdőgümökórban (és más tüdőbetegségben) haltak meg, de 
sok áldozatot szedett az először 1873-ban fellépő roncsoló hatású toroklob is. 
Viszonylag magas ezen periódus alatt a csecsemő- és gyermekhalandóság: azok
ban az években, melyekre vonatkozóan adatokkal rendelkezünk a halva született 
és az egy éven aluli gyermekeknél csaknem mindig megközelítette a 30%-ot, míg 
az 1-15 éves korosztály esetében mindvégig 20% körüli értéket találunk. Látható
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tehát, hogy az endémiák már követték Halason az országos átlagot; közülük a 
tuberkulózis (TBC) és a gyermekbetegségek gyakorisága állt az élen. A halálok
ok között az erőszakos bűncselekmény és az öngyilkosság nem számottevő (5% 
alatti) a korszakban.

Az 1880-as évektől a népességszám láthatóan nagyobb mértékben emelkedett 
igazodva a demográfiai olló kinyílásának általánosító hatásához. Habár a fennma
radt polgármesteri jelentések42 szerint az előző évtizedhez képest ekkor még nem 
csökkent jelentősen a halálozások száma évenkénti lebontásban, a város összla
kosságszáma mégis több mint 2000 fővel emelkedett tíz év alatt. Mindez a koráb
bi időszak néhány száz fős gyarapodásával szemben mindenképpen jelentősnek 
mondható. A következő évtizedben azonban már erőteljes javulás észlehető, 
mely újabb, közel 3000 fős növekedést eredményezett. A kedvezőbb mortalitási 
viszonyok mellett a csak lassú növekedést mutató születések száma alig játszott 
szerepet ebben, sőt Melegh Attila számításai szerint 1890 és 1900 között 38,9 
ezrelékről 30,5 ezrelékre csökkent a születési arányszám.43 Ennél lényegesebb az 
a -  jórészt katolikus többségű -  bevándorlás, melynek jelentőségét a tanyásodás 
fellendülése és a gazdálkodásban történt változások kapcsán is fontos hangsú
lyozni. A csekély mennyiségben fellelhető adataink ellenére megfigyelhető, hogy 
1850 és 1880 között a bevándorlók száma több évben is hasonlóan alacsony érté
ket mutat: 1857-ben például csak 5, 1876-ban 8 főt jegyeztek be. Ezen időszak 
alatt talán csak az 1875. év a kivétel, amikor 59 kertész család (207 fő) érkezett 
Halasra.44 A halasiak által „idegennek” tekintett bevándorlók aránya a korszak 
második felében emelkedett nagyobb mértékben főként azon szegedi vagy Szeged 
környéki családok révén, akik az 1879-es árvíz után a halasi pusztákon felépített 
tanyákon telepedtek le.

A századfordulót követően a természetes szaporodás már állandó növekedést 
mutatott: az élveszületések és a halálozások értékeit tekintve tíz év (1900-1910) alatt 
2301 fős többlettel találkozunk, míg a tényleges szaporodás 4515 főt tett ki. Az 1880- 
1890-es évektől kinyíló demográfiai olló az 1900-as években újabb utánpótlást 
adott a népesség gyarapodásához, hiszen ezen perióduson belül az élveszületések 
évenkénti átlagszáma már 724 fő volt, miközben a halálozásoké viszonylag válto
zatlan maradt, s 500 fő körül (494 fő) stagnált. Mindez ismét a mortalitás kedvező 
alakulását mutatja, melynek következtében a természetes szaporodás meghaladta 
évenkénti átlagban a 230 főt.45 A város dualizmuskori népmozgalmát az 1. ábra46 
szemlélteti.

A népesedésvizsgálaton belül külön kell foglalkoznunk a rendkívül dinamikus 
tanyásodás kérdésével, ezzel együtt pedig a külterületi népesség számának és ará
nyának alakulásával. Mint a 19. századi belső migráció egyik fő iránya, e témakör 
jelentőségét Kövér György országos szinten nem véletlenül hangsúlyozza: a telepü
léshálózat és a mobilitás összefüggéseit nézve „a két legdinamikusabb népességfel
szívó helynek a két szélső pólus bizonyul a települések rendszerében: a főváros és a
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1. ábra. Kiskunhalas népmozgalma a 19. század második felében és a századfordulón

tanyák.”47 A Kiskunság területén a folyamat újabb, az eddigieknél erőteljesebb hullá
ma indult el, melynek hátterében több tényező játszott egymással összefüggő szere
pet. Halas esetében az 1861 és 1863 között zajló határtagosítással és legelőfelosztással 
nem csupán a földszerzés akadályai hárultak el, hanem intenzívebb gazdálkodási 
formák alkalmazása is lehetővé vált, megváltoztatva ezzel a szántóföldi termelés 
eddig domináns szerkezetét.

A puszták korszakon belüli népességére vonatkozóan adatokat szolgáltat
hat a Kiskunság járási kapitányságai által -  14 pontban megadott séma szerint 
-  elkészített 1857-es statisztikai leírás, mely 506 tanyát említ a város határában, 
rajta 600 családdal.48 A felmérésben külön pontban olvasható, hogy a kiköltözés 
mértéke ekkor még minimális volt. Felekezeti megoszlásban a katolikusok és a 
reformátusok arányát Galgóczy Károly 1877-ben megjelent megyemonográfiája 
adta közre tanyánkénti bontásban, azonban a közölt adatai vitathatók: Kiskun
halas bel- és külterületi lakosságát 14295 főre teszi49, míg az ezévi polgármesteri 
jelentés 1876-ban 13262, 1877 végén pedig 13354 főt említ.50 Számok helyett 
érdemesebb az arányokat figyelembe venni Galgóczynál, melyekből kiderül, 
hogy az „idegen” bevándorlás ellenére katolikus többség csupán hat puszta (Tajó, 
Bodoglár, Balota, Eresztő, Alsó-Felső-Szállás és Kis-Telek) esetében mutatható 
ki. Sajnos teljes népességükre vonatkozóan először csak az 1910. évi népszámlá
lásból nyerhetünk adatokat:
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2. táblázat. K iskunhalas külterületi népessége 1910-ben5'

Külterület
Népesség

száma (fő) aránya (%)

Balota 1483 11,93

Felsőkistelek 1295 10,42

Öregszőllők 1250 10,05

Tajó 1209 9,72

Felsőszállás 1052 8,46

Bodoglár 848 6,82

Zsana 811 6,52

Fehértó 799 6,43

Pirtó 700 5,63

Füzes 651 5,24

Eresztő 543 4,37

Göbölyjárás 491 3,95

Debeák 402 3,23

Alsószállás 365 2,94

Rekettye 206 1,66

Alsókistelek 154 1,24

Egyéb külterület 173 1,39

Összesen 12432 100

A lakosság korszerkezetének vizsgálatát szintén a népszámlálási kötetek teszik 
lehetővé -  szinte egyedüli statisztikai forrásként. Szociológiai értelemben itt az 
„életkor” mint diszkrét mérési szintű változó tüntethető fel, melynek (gyakran 
ötéves lebontásban közölt) csoportokba sorolásával meghatározhatjuk adott népes
ségen belül a gyermek- és munkaképes korú lakosság, valamint az idősek arányát. 
Többek között így határozható meg, hogy mely településeket fenyegeti az elöregedés 
veszélye. Melegh Attila nemenkénti ábrázolásban készítette el Halas korfáját 1890- 
re és 1900-ra vonatkozóan, mely lefelé szélesedő lépcsőzetes elrendezést mutat jól 
érzékeltetve a gyermek- és fiatalkorúak többségét.52 Mindkét évben, mindkét nem 
esetében a 0-4 év közöttiek alkotják a modális (leggyakoribb) korcsoportot, az eltelt 
időszak alatt jelentősebb változást csak a 10-14, illetve 15-19 év közötti népesség 
arányának emelkedése hozott. Ezt kiegészítendő a 2. ábra53 az ezt követő tíz éves 
periódus (1900-1910) változásait próbálja -  némileg összesítve -  felvázolni hat (na
gyobb) korosztály számbeli alakulásán keresztül.
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2. ábra. Kiskunhalas népessége korcsoportok szerint 1900-ban és 1910-ben

□ 1900-ban
□ 1910-ben

0-6 év 6-14 év 15-19 év 20-39 év 40-59 év 60 év
fölött

korcsoportok

A magyarországi népszámlálások közül korszakunkban az utolsó kettő (tehát 
az 1900-as és az 1910-es) a korábbi demográfiai adatokon kívül a magyarul 
tudók, illetve írni-olvasni tudók számára és a családi állapotra vonatkozóan is 
közöl részletes adatokat. Ezeken belül -  a fenti ábra korcsoportjait nézve -  a nem 
házasok (nőtlenek és hajadonok) magas száma (10353 fő: 52,11%; illetve 12986 
fő: 53,26%) a viszonylag fiatal lakossággal54 magyarázható. Az adatokból az is 
kitűnik, hogy a demográfiai átmenet több helyen is megfigyelt tendenciáival 
szemben, Halason nem csökkent a házasságok száma; 1900 és 1910 között évente 
átlagosan 181 házasságot kötöttek. A magas házasodási hajlandóság egyébiránt az 
Alföld egészére jellemző volt, szemben például az ország nyugati határszélével 
vagy a Szászfölddel.'5 Ha ismét a korspecifikus megoszlást vagy a válások mini
mális számát nézzük, megállapítható, hogy a házasságban élők aránya a népes
ségszám gyarapodását követve alig mutat változást: 1900-ban 41,27%, 1910-ben 
40,22%. Itt szükséges megemlíteni, hogy a lakosság nemenkénti megoszlásában 
sem tapasztalható jelentős differencia. Végül az analfabétizmus felszámolása 
terén csak lassú fejlődést tapasztalunk: a századfordulóra alig sikerült 50% alá 
szorítani az arányukat, s a dualizmus végére is -  főként a város külterületeiből 
adódóan -  az összlakosságnak alig több mint fele tudott írni-olvasni.
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Vallás és nemzetiség
A társadalmi szerkezet vertikális vizsgálata szempontjából mind a felekezeti, 

mind a nemzetiségi viszonyok feltárása lényeges kérdés a népesség összetételének 
tükrében. E két tényező -  főként időbeli -  alakulását párhuzamosan tanulmányoz
va, mindez részben a felekezetiség etnikai következményein, részben a felekezeti 
és anyanyelvi házasságok nyomon követésén keresztül értelmezhető igazán. Külön 
dimenzióként elemezhető a fenti mutatók paraméterei mentén a tevékenységszerke
zet, azon belül pedig a foglalkozási viszonyok.56 Ennek fényében nem véletlen, hogy 
a kereskedelmi és hiteléletben egyaránt felülreprezentált -  szakirodalmát tekintve 
jól feldolgozott -  kiskunhalasi zsidósággal nem itt, hanem a társadalmi rétegeket, 
foglalkozási csoportokat tárgyaló fejezetben foglalkozunk részletesebben.

A mezőváros ősi lakossága református vallású volt ugyan, azonban a 19. szá
zad második felében betelepültek számának emelkedésével csökkent az arányuk. 
Borzsák Endre néprajzi gyűjtése (1939-1940) során főként a halasi juhászokat 
kutatva mutatta ki, hogy jelentős részük dunántúli, cseh, morva vagy német ere
detű, római katolikus vallású jövevény volt (családnevek: pl.: Pajor, Pecznyik, 
Racsmán, Smolcz, Tallér), a tősgyökeres református családok (pl.: Tarhós, Zseni), 
s velük együtt a régi hagyományok ápolása is lassan háttérbe szorult.'7 Ezzel együtt 
a tanyák közötti kapcsolat („közösségi életmegnyilvánulás”) is lazult, az egyéni 
érdekek felülkerekedtek a közösségi érdekeken. A vallási átalakulás ellenére a 
református egyház igyekezett megtartani vezető szerepét a város életében. Tevé
kenységük egyik legnagyobb érdeme, hogy a Református Egyházi Hivatal kezdte 
el -  Szász Károly püspök révén -  a személyes adatok (születés, halálozás, stb.) 
vezetését már az 1750-1760-as évektől. A református népesség számának csökke
nése a 19-20. század fordulójára gyorsult fel igazán, ami a következő táblázatból 
is jól kiolvasható:

3. táblázat. Vallási megoszlás Kiskunhalason a 19. század második felében58

Felekezet
1857 1880 1890 1900 1910

fő % fő % fő % fő % fő %

Római katolikus 3697 28,34 5961 39,64 7515 43,81 9963 50,15 13972 57,31

Görög katolikus - - 2 0,01 - - 15 0,08 18 0,07

Evangélikus 4 0,03 84 0,56 126 0,73 186 0,94 213 0,88

Református 9183 70,39 8492 56,47 8973 52,30 9054 45,57 9407 38,58

Görög keleti - - 1 0,00 3 0,02 17 0,09 36 0,15

Izraelita 162 1,24 499 3,32 538 3,14 603 3,03 681 2,79

Egyéb - - - - - - 28 0,14 54 0,22

Összesen 13046 100 15039 100 17155 100 19866 100 24381 100
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A római katolikusok arányának növekedését jól szemléltetik a Váci Püspökség 
évkönyvei59 is, azonban adatait csak alapos forráskritikával szabad kezelni, tekin
tettel a számok összesítésében felfedezhető hibákra és esetleges hiányosságokra. 
Ennek megfelelően abszolút számok helyett itt inkább relatív adatokkal hivatkozunk 
a változásokra. A külterületek szerint is részletezett adatsorok kimutatása alapján 
50 év alatt (1863-1913) 27%-ról 58%-ra emelkedett a római katolikusok aránya, 
míg hasonló százalékos megoszlásban a reformátusoké 69%-ról 38%-ra csökkent. 
A fentiekben jelzett vallási átalakulás fokozatosságát mutatja, hogy 1896-ban már 
közel azonos arányt (47%, illetve 50%) képviselt a két felekezet, a századfordulót 
követően viszont a katolikus egyház végleg átvette a vezető szerepet. A következő 
táblázat településszerkezeti szempontból ábrázolja a főbb felekezetek arányának 
változásait. Az adatok pontatlanságára utalhat, hogy az egyházi schematizmusok 
1883-ban, 1885-ben és 1896-ban a pusztákon, tanyákon élőket tisztán katolikus 
népességnek tüntetik föl, ami figyelembe véve a népszámlálási adatokat, megkér
dőjelezhető:

4. táblázat. Kiskunhalas bel- és külterületi népességének relatív vallási megoszlása
a dualizmus idején (%)m

Felekezet
1863 1873 1883 1896 1913

bel
terület

kül
terület

bel
terület

kül
terület

bel
terület

kül
terület

bel
terület

kül
terület

bel
terület

kül
terület

Római katolikus 15,72 66,60 16,17 70,43 25,79 100 25,11 100 44,41 71,94

Evangélikus 1,68 0,30 1,42 - 1,20 - 0,98 - 1,19 0,52

Református 78,60 33,10 78,75 29,57 68,91 - 69,73 - 48,52 27,06

Izraelita 2,24 - 2,06 - 4,10 - 4,18 - 5,34 0,09

Egyéb 1,76 - 1,60 - - - - - 0,54 0,39

Összesen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

A m ár említett felekezeti házasodás vizsgálatához az anyakönyvek mellett 
a polgármesteri jelentések is kiváló (összegző) forrásként használhatók; igaz, 
csak 1879 után és sajnos nem rendszeresen közük a házasságok milyenségét. 
Mindenesetre az nagyobb időtávlatban rögtön kiderül, hogy a vegyes házasságok 
száma folyamatosan emelkedett a korszakban: 1879-ben még csak 26, 1906-ban 
már ennek majdnem a duplája, 51 az ilyen esetek száma. Endogámia főként 
az izraelitákat jellemezte, míg a regisztrált exogám házasságok tekintetében a 
reformátusok álltak az élen. Vallási tekintetben a korszakról általánosságban 
elmondható, hogy a házasodási szokásokat leginkább a homogenitás jellemezte: 
a vegyes házasságok aránya nőtt ugyan, de az 1910-es évekre alig érte el éves 
lebontásban a 30%-os arányt. Országos szintet nézve a zártság különösen a fal
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vakban volt meghatározó erejű hosszú időre. Fontos végül megemlíteni, hogy a 
társadalmi endogámiának a felekezeti természetesen csak egy része, ezen kívül 
megkülönböztethetünk etnikai, társadalmi rétegbeli vagy foglalkozási csoport
beli (kulturális) „azonosságra törekvést;”61 nagyobb időszakot felölelve viszont 
utóbbiak mérése sokkal nehezebb feladat.

A nemzetiség kérdése az anyanyelvvel összefonódva került a demográfiai és 
társadalomtörténeti kutatások középpontjába. Részletesebb elemzése azonban nagy 
jelentőségre csak azokban a térségekben és azon helységeknél tett szert, ahol a 
kisebbség arányának változása számottevőnek bizonyult a történeti folyamatokban. 
Kiskunhalas esetében a dualizmus alatt a magyarság aránya szinte kizárólagos 
(98%), minimális növekedést talán csak a németek számában tapasztalhatunk. 
A más nemzetiségűek jelenléte százalékukat tekintve szinte alig észlehető (kb. 1%), 
ami egyben utal arra is, hogy a városba újonnan érkezettek is magyar anyanyelvűek 
voltak. A történeti és néprajzi vizsgálatokban gyakran kiemelt helyen lévő etnikai 
csoportelemzés ennek megfelelően itt nem lehetséges.

Etnikai szempontból viszont elmaradhatatlan és egyben külön területként 
is kezelt a cigányság helyzetének tanulmányozása. Mind történeti, mind pedig 
-  később -  szociológiai irányból közelítve a kérdést, az etnikai hovatartozás egyes 
esetekben való megállapítása nem kis problémákat okozott az adatok feldolgozá
sánál. Statisztikai forrásként elsőként ismét a népszámlálási kötetek említhetők, 
melyek a cigány népcsoportot anyanyelv szerint írták össze. A közölt eredmények 
ellenben forráskritikával kezelendők, mivel az OMKSH által 1893. január 31-én 
végrehajtott első hazai cigányösszeírás -  immár származás alapján -  jóval maga
sabb értékben határozta meg az etnikai csoport létszámát. Kiskunhalas esetében (de 
a többi településnél is) az össznépességet az 1890. évi népszámlálás adataival tünteti 
fel és ahhoz is viszonyít, tehát az adatok az utóbbi évre vonatkozóan érvényesek. 
Az összeírás a 10% fölötti részarányt meghaladó településeket tekinti a cigányok 
által sűrűn lakottnak, ami Halasról nem mondható el: az 1890-ben regisztrált 17138 
főnek mindössze 1, 02%-a (175 fö) volt cigány származású a városban, a következő 
50 évben pedig ebben az arányban szinte semmilyen változás nem történt (1941-ben 
is csak 1,20% az arányuk)62

Nagy Czirok László kutatásai szerint a legrégibb halasi cigánytörzs a Puczola 
nevet viselte, eredetük pedig -  írásos anyaggal bizonyíthatóan -  még a „kuruc kor
szakra” vezethető vissza. A család későbbi leszármazottai a 19. század második felére 
Bodoglár pusztára költöztek, s ezt követően a többnyire vándorcigányoknak számító 
társaiktól eltérően le is telepedtek a tanyán. A „Piktor” ragadványnévvel felruházott 
família életmódja jól reprezentálja a pusztán élő cigányok helyzetét, mindennapi éle
tét: létfenntartásuk elengedhetetlen kelléke volt a kéregetés, amiért cserében -  pótol
va a tanyán ismeretlen írott sajtót -  rendszeresen tudósították a környékbelieket a 
legújabb hírekről. Földművelés és kupeckodás mellett vályogveréssel és bőrkikészí
téssel foglalkoztak, a helyi vásárokon pedig zenekarba („bandába”) állva mulattatták
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1. Teknővájó cigányok, 1930-as évek. Szűcs Károly 2001. 45. kép alapján

a gazdákat. A Piktorok utódai a legelötagosításokat követően hagyták el a tanyát a 
pásztorokkal együtt, s más -  szomszédos -  városokban szóródtak szét.63 A cigányok 
helyzete szinte semmit nem változott a következő száz évben. Keserű sorsukat élethű, 
szociográfiai jellegű leírásokon, saját készítésű fényképeken és filmeken keresztül a 
20. század első felének egyik legnagyobb hatású fotográfusa, Lakatos Vince (1907- 
1978) örökítette meg. Az újságíróként (majd szerkesztőként) először a Halasi Hírlap
nál dolgozó „szociofotós” rendszeresen publikált cikkeket több lapban is a Kiskun
ság szegényparaszti társadalmának életéről, legégetőbb problémáiról. Munkássága 
azonban a filmezésben csúcsosodott ki igazán a második világháború után, mellyel 
több elismerő díjat szerzett. A cigányokról így írt 1936-1937 telén: „A szegény cigány 
meg olyan, mint a kerítésen reszkető veréb. Kéricsél, kunyerál, lopkod. Űzik, hajtják, 
innen is, onnan is/Keresztények, pogány hittel, pogány erkölccsel.”64 Úgy tűnik, hogy 
ez az állapot ma is érvényes: jelen társadalmunk egyik legfőbb vonása a roma lakos
ság katasztrofális szociális helyzete, mely sürgős megoldást igényel.

Társadalmi rétegek, foglalkozási csoportok
A 18-19. század fordulójától, de különösen 1848 után a halasi társadalmat már 

nem a redempció szerinti rétegződéssel vizsgálhatjuk. Miként arra Bagi Gábor még 
az előző korszak (1745-1848) elemzésénél rámutatott, a társadalmi átalakulás első
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érezhető jele a jászkun társadalom etnikai és foglalkozási csoportokkal (iparosok, 
kereskedők, görögök és zsidók, honoráciorok, cigányok) való ötvöződése volt.'1" 
Ennek folytatásaként a forradalom vívmányai, majd a polgári korszak agrár- és 
iparfejlődése új körülményeket teremtett. A már korábban említett tanyásodás, a 
váltógazdaságra való fokozatos áttérés, a bérmunka tömeges megjelenése, a sok
oldalú technikai változások vagy a hazai iparfejlődést nagyban meghatározó kis
ipar előretörése mind-mind általános jellemzői (s egyben előzményei) az 1867-es 
kiegyezést követő időszaknak.

Külön kiemelendő tényező ezek közül a gazdálkodási tevékenység, mely a 
mezővárosi társadalom valamennyi rétegét érintette. Az ezzel párhuzamosan 
átalakult paraszti munkaszervezet és technológia alapjává a földművelő, önellá
tásra törekvő és az állattartó, árutermelő közösségi üzem egymástól való elkü
lönítése vált.66 Gazdaságtörténeti szempontból térségünkben nem mellékes, hogy 
az egyre inkább belterjessé váló állattartás megszervezésének joga a redemptus 
gazdáké lett, miközben -  főként -  az 1860-as évektől szőlőtermesztésbe, valamint 
a szántóföldi művelés extenzív fejlesztésébe kezdtek. Velük szemben -  a sajátos 
hierarchiának köszönhetően -  a nemesek sem élvezhettek elsőbbséget. Az alföldi 
(„városlakó”) parasztgazdák helyzetének és rétegződésének vizsgálatánál -  mint 
majd látjuk -  a családi üzemszervezet lényeges elemzési szempontnak bizonyult. 
Rajtuk kívül külön foglalkozunk az iparosokkal, a kereskedőkkel, a városi sze
gényekkel és -  új elemként -  a mezőgazdasági bérmunkásokkal (agrárproletari
átus). Az egyes hivataloknak, továbbá a várost irányító apparátus összetételének, 
elöljáróságának és szolgáló személyzetének bemutatására szintén külön pontban 
kerül sor.

Birtokos gazdák, városlakó parasztok
Kiskunhalas természeti adottságainak megfelelően a városlakó parasztság 

megélhetését kevésbé a földművelés, sokkal inkább az állattenyésztés határozta 
meg. A gazdálkodásban történt változások következtében a 19. század közepétől 
egyre jobban tört előre a zöldség-, szőlő- és gyümölcstermesztés, ami méginkább 
megerősítette a mezőváros lakosságának -  mondhatni kizárólagos -  mezőgazdasági 
jellegét. A széles gazdaréteget jelzi, hogy az 1850-es évek közepére a nagybirtokos
ok száma 126, a kisbirtokosoké 1632 volt Halason.67 Az egyes birtokkategóriákat az 
1900. és 1910. évi népszámlálás négy csoportba sorolta, országos szinten jól elkü
lönítve a nagybirtokosokat (1000 kát. hold fölött), a középbirtokosokat (100-1000 
kát. hold közöttiek), a kisbirtokosokat (5-100 kát. hold közöttiek) és a kisbirtokos 
-  napszámosokat (5 kát. hold alattiak). Ezt a felosztást visszamenőleg alkalmazva 
1882-ben a 3492 bejegyzett halasi birtokos 0,17%-a volt nagybirtokos, 7,04%-a 
középbirtokos, 43,53%-a kisbirtokos, míg 26,06%-a kisbirtokos -  napszámos. 
A fennmaradó 23,2%-ba tartozók földbirtokkal nem, csak házzal vagy vetemé
nyes- és szőlőterülettel rendelkeztek.68 1900-ban a 100 kát. hold fölötti birtokosok
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és haszonbérlők száma 215, illetve 95, a kisbirtokosoké és kisbérlőké (5-100 hold 
közötti földterülettel rendelkezők) 1158, illetve 390 főt tett ki.69

Ahogy arra több szociográfiai gyűjtés is rámutatott az 1930-as években, a tanyán 
élő népesség és a városi belterület polgári lakossága között nem lehetett éles válasz
tóvonalat húzni. Márkus István Nagykőrös példáján igazolta, hogy a mezőváros belső 
munkaszervezetét (beleértve az igazgatás, a presbitérium és az egyesületek munkáját 
is) „az őstermelésből kivált, de ahhoz kapcsolódó mesterségek és a minden zugban 
jelenlevő termény- és állatkereskedelem, gyümölcs- és zöldségkereskedés szálai szőt
ték át.”70 A mezővárosi polgárosodás tekintetében viszont fontos, hogy a tanyasiakkal 
szemben a városban élő -  legalább 30 kát. hold földdel rendelkező -  gazdák életmódja 
már gyökeresen eltért. A felső réteg tagjai a 20. század első felében már vállalko
zóként jelennek meg előttünk, akik elsődleges célja a piaci viszonyok alakulásának 
megfelelően a haszonszerzés növelése volt. Szintén városi jellemvonás esetükben az 
aktív társadalmi és közéleti szerepvállalás és a város irányításában való részvétel.

A helyi társadalom szerkezetében korábban is különleges, de nem meghatározó 
szerepet játszó nemesség száma nőtt ugyan, részben a redemptusok címszerzéseinek, 
részben a beköltözéseknek köszönhetően, nagy részük azonban a parasztsághoz közel
álló közép- vagy kisbirtokosként, értelmiségiként, illetve kisiparosként próbált megélni. 
Jól példázza mindezt a Halas egykor legtekintélyesebb famíliájának számító kiséri Péter 
család, mely 1629-ben kapott nemesi oklevelet II. Ferdinándtól. A hatalmas vagyon 
később a birtokaprózódással osztódott fel. A családtagok 19-20. századi életpályáit vizs
gálva már észrevehetők a hanyatlás jelei: foglalkozási viszonylatban a földbirtokosok 
és értelmiségiek mellett egyre gyakrabban találkozni földművesekkel és iparosokkal.71 
Az ún. „úri birtokos” életformát ezt követően csak kevesen tudták fenntartani.

A nemesség aránya megfigyelhető a birtokosok név szerinti adataiból is. 
Az 1895-ös mezőgazdasági összeírás üzemszerkezeti vizsgálatokra is alkalmas 
adatsorai már túllépnek a tulajdonviszonyokon és birtokok helyett az egyes gazda
ságok nagyság szerinti megoszlására helyezik a hangsúlyt.72 Az ez év végének álla
potait bemutató, de csak 1897-ben kiadott gazdacímtár ugyanakkor a legnagyobb 
(100 kát. hold fölötti) birtokosok és bérlők gazdaságairól tájékoztat, közölve az 
alkalmazott dolgozók számát, valamint a használt fontosabb gépeket, eszközöket. 
Az 5. táblázat Kiskunhalas tíz legnagyobb gazdaságát mutatja be.

A feltüntetett birtokosok, mint „nagygazdák” kerültek a halasi társadalom 
legmódosabb társadalmi csoportjai közé. Tagjai között nemcsak a korábbi kiváltsá
gokat birtokló redemptusokat találjuk, hanem más rétegeket is. A legnagyobb bir
tokkal a város legvagyonosabb zsidó családja, a főként kereskedelemmel foglalkozó 
Hofmeister família rendelkezett. A háttérben mindenekelőtt az ingatlanvásárlási 
tilalom feloldása (1860) állt, mely után a kiskunhalasi zsidók felső rétege ingatlanok 
vásárlásával igyekezett vagyonát biztosítani.73 Ennek nagyságáról tanúskodik az 
alkalmazottak magas száma, a gazdaság állatállománya, valamint a megfelelő gép- 
és eszközellátottság. Mindhárom tényező fontos mutatója a vagyoni helyzetnek;
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5. táblázat. A legnagyobb birtokosok és bérlők Kiskunhalason 1895-ben74

Gazdálkodó neve
Főfoglal
kozása

A birtoklás 
jogcíme

Birtok-
nagyság 

(kát. hold)

Cselédek
száma

Állatok
száma

Gépek
száma

Hofmeister testvérek földbirtokos tulajdonos és 
haszonbérlő

4104 43 2638 129

[Kolozsvári] 
Kiss István

országgyűlési
képviselő tulajdonos 1955 13 256 24

[Kolozsvári] 
Kiss Sándor földbirtokos tulajdonos 1918 9 178 10

Halász D. Ferencz földbirtokos tulajdonos 1500 2 630 18

Tóth-Baranyi Károly haszonbérlő haszonbérlő 1100 2 76 12

Ónodi János és társa földbirtokos tulajdonos 1023 12 378 9

Babó Benő földbirtokos tulajdonos és 
haszonbérlő 968 10 154 24

Gyenizse József haszonbérlő haszonbérlő 855 4 178 10

Vájná János és társa földbirtokos tulajdonos 796 6 109 14

Katona Antal haszonbérlő haszonbérlő 780 8 251 16

közülük a cselédekkel külön pontban foglalkozunk. A tartott állatok száma alapján 
a juhtartás dominanciája egyértelmű: a Hofmeisterek esetében ennek aránya 70% 
fölötti a többi jószághoz képest. A gépek a technológiai fejlettségen kívül már egy- 
egy gazdaság intenzív fejlődési lehetőségeit tárják elénk. Összetételükből megálla
pítható, hogy a talajműveléshez szükséges felszerelés valamennyi nagyobb üzemi 
egységnél rendelkezésre állt: így például ekét, igás szekeret és boronát mindenhol 
írtak össze -  néhol nagy mennyiségben is.

Megfelelő, de nagyságrendileg értelemszerűen kisebb mértékű volt az ellátott
sága a közép -  és kisgazdaságoknak. Az 1848 előtti korszakot vizsgálva Granasztói 
Péter a hagyatéki leltárak alapján nemcsak a gazdasági eszközök mennyiségi elté
résével, hanem az egyes csoportok eltérő anyagi kultúrájával is éreztette a különb
ségeket. Kutatási eredményeiből számunkra leginkább a társadalmi pozícióra és a 
vagyoni helyzetre vonatkozó adatok lényegesek. Ezek egyrészt a középgazdaságok 
tulajdonosainak vegyes összetételét mutatják, melynek vagyonosabb része főként 
juhtartó módos gazda, esetleg iparos vagy kereskedő volt, míg a szegényebb részt 
képviselő ekés földművelők már a hierarchiában alattuk álló kisgazdákhoz hason
ló csoportnak nevezhető. Utóbbi réteg tagjai közé sorolta Granasztói a földet, 
illetve csak szőlőt művelő, továbbá a kisebb redemptiós vagy kevés veteményes-, 
kukorica- és káposztafölddel rendelkezőket.7' Helyzetüket 1850 után a felgyorsult 
birtokaprózódás és az újra előretörő tanyásodás nagyban befolyásolta. A feudális 
elemektől és kötöttségektől megszabadult családi üzemek századfordulós képe
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jól kirajzolódik a ránk maradt visszaemlékezésekből. Csonka Mihály és Gyenizse 
Lajos halasi parasztgazdák középbirtokainak fejlődését így jól nyomon követhetjük 
az általuk írt gazdasági leírásokból és néprajzi pályázatok anyagából (lásd később). 
Ezen memoárok egyben fontos és elsődleges forrásai a korabeli kollektív és egyéni 
életpályák elemzéséhez is.

A kisgazdák ugyanakkor a városlakó parasztság igen széles rétegét alkották. 
Egy részük nem tartotta érdemesnek a tanyára való kiköltözést, mások a városi 
életmódjuktól nem váltak volna meg szívesen, tehát tudatosan döntöttek így. 
Halas esetében az ún. „atlasz -  parasztok” ennek a rétegnek egy érdekes, valójá
ban viszont csak elnevezésükben különös csoportját alkották. Eredetüket Márkus 
István is kutatta: ezek szerint tagjai a református kun őslakók soraiból kerültek 
ki, akik gyakran „urakként viselkedve” már nem is tekintették magukat paraszt
nak és a tanyájukat is inkább kiadták bérbe. Ellenpéldaként ismét a katolikus 
betelepülteket, továbbá az „ősfoglaló redemptus kun és a gyütt -  ment, beszivár
gott, irredemptus nemkun ellentétet” 76 említhetjük. A kisgazda réteg nagyobb 
redemptiós földdel korábban sem rendelkezett, legfeljebb kisebb városközeli 
szőlőket, veteményeseket és réteket birtokoltak. Vagyoni helyzetük, gazdasági 
felszereltségük természetesen szintén szegényesebb volt az előzőektől, ezért -  fel

tételezhetően -  jövedelemkiegészítés 
céljából olykor mezőgazdasági (esetleg 
ipari) napszámosmunkát is vállaltak.

A halasi gazdák különböző csoport
jainak életmódjára az 1861-1863. évi 
tagosítás (commassatio) eltérő hatást 
gyakorolt. Az 1862-1869 közötti tago- 
sítási jegyzőkönyvekből77 kiderül, hogy 
sokan nem értettek egyet a történtek
kel és panaszt nyújtottak be sérelmeik 
orvoslására. Az 1861. április 16-i -  Jász
berényben tartott - közgyűlés iratai azt 
mutatják a beadott folyamodványok 
alapján, hogy a tagosítás során több 
kisbirtokot távoli pusztákra szorítottak 
ki. Ezek földje gyakran kevésbé szánt
ható és rosszabb minőségű volt a korábbi 
területeknél, amit az 1863. évi példátlan 
szárazság és az 1866. évi fagyás csak 
súlyosbított. Mivel a befektetett munka 
ezáltal nem térült meg, a várt -  és egy
ben a gazdaság működtetéséhez szük
séges -  haszon elmaradt. A következ

468

2. Szalai László földbirtokos, 1890-es évek. 
Janó Ákos (szerk.): Kiskunhalas. Helytörténeti 

monográfia. 1965. 119. TJM F2199



ményeket az alábbi szemelvény kellőképpen reprezentálja: „az 1861-dik évi mártzius 
második napján kikaptuk a bent hagyott használható földünket és a legelő részletet 
egy darabban Zsana pusztán; a mérnöki számítás szerint negyvenhárom lántzot és két 
ölet [kb. 108 hold], A homok részt a majsai határon, melyet később tudtuk meg, hogy 
huszonkilencz lántzos [kb. 73 hold]. Ebből aztán mintegy öt lántznyit bevetettünk 
árpával és babbal, mely a rá következett szeles száraz idők végett szűkén fizetett.”™

Nagy Czirok László Bodoglár puszta földjeinek eladása kapcsán írt a kialakult 
helyzetről: „Már most meglévén rakodva a halasi nép földdel, a messzibb részeken 
kapott redempciós jussát kénytelen volt élelem és jószágok beszerzéséért -  ami 
hallatlanul drága volt -  áruba bocsátani.”79 A helyzetet kihasználva az erősebb 
majsai és szanki családok hozzájutottak a „bodoglári láncos földek” nagy részéhez. 
Az 1880-as évekre a birtokosoknak már csak alig 1/3-a volt törzsökös halasi gazda, 
ráadásul ezek birtokai is felaprózódtak az egyes generációkon keresztül. A városha
tár más földjeire szintén jellemzőek voltak a fenti folyamatok; úgy tűnt tehát, hogy a 
helyi társadalomban végbement belső változásokkal párhuzamosan a területek egy 
része kicsúszott a redemptus népesség kezei közül.

Az életmód vonatkozásának másik -  mindenképpen pozitív -  oldala a mező
városi polgárosodással köthető össze. A halasi gazdák többségére jellemző két- 
lakiság igazolhatja azt az elméletet, mely szerint a magyar tanyához hozzátar
tozott egy mezővárosi ház, s a kettő 
együtt „kényelmes és a művelődést 
elősegítő rendszert” képezett. A város 
szerepkörén belül a polgári fejlődés 
-  ezúttal kultúraközvetítő -  jeleit lát
hatjuk, ami megnyilvánult az embe
ri mentalitásban, gondolkodásmódban 
is. Ezt elősegíthette, hogy a városban 
volt az iskola, kórház, később a szín
ház, mozi, (nép)könyvtár, valamint a 
gazdasági és kulturális egyesületek.
Márkus István 1939-ben több olyan 
helyszíni interjút készített idős hely
beliekkel, melyekből a művelődés és 
oktatás felértékelődése tűnik ki. Orbán 
Ferenc paraszt-író a régi halasi pásztor
életről verses krónikát írt, melyben jól 
szemlélteti a változásokat. Az egykori 
pásztorcsaládok időközben nagybirto
kos gazdává vált utódainál a jómód és 
gazdagság már megkövetelte a ranghoz 
és címhez illő iskolai végzettséget: „Ha

469

3. Kispolgári család, 1910 körül. 
Goldmann Miksa felvétele. TJM 14399



már gazdák lettünk, neveljünk urakat is.”80 Utóbbi gondolat a felső réteg azon 
szándékát tükrözi, miszerint többségük igyekezett fiait gimnáziumba (de legalább 
polgáriba) járatni, hogy az érettségi megszerzésével méltó, müveit urakat nevelje
nek belőlük. A 20. században a bérmunkát alkalmazni tudó gazdacsaládokban így 
meghatározóvá vált a tanulás szükségességének felismerése, ezzel együtt pedig a 
gyermekek iskoláztatási, neveltetési igénye.

Iparosok és kereskedők
A polgárosodás fejlődésének egyik alapfeltétele az ipar és a vállalkozás szabad

ságának biztosítása volt. Kiskunhalas ipari élete elsősorban a céhek megalakulását 
követően lendült fel, melyek biztosítani tudták a lakosság áruszükségletét, szer
vezetileg pedig a szegedi és kecskeméti céhekhez tartoztak.81 Az iparűzők számát 
Palugyay Imre leírása 194 fő körül határozta meg 1854-ben, mely csoport nagy 
részét takácsok és csizmadiák tették ki.82 A céhbeli iparosok munkáját szigorú céh
szabályzat irányította. A meglehetősen összetett képet mutató csizmadiacéheknél83 
például három pontban rögzítették az inasokra, a (mester) legényekre és a mesterek
re vonatkozó szabályokat. Kimondták többek között, hogy az inasfelvételnek füg
getlennek kell lennie a vallásfelekezettől, továbbá az inasnak hatheti próbát szük
séges tennie, a tanulási idő pedig a céhbeli szabóknál, csizmadiáknál, szíjjártóknál 
és gombkötőknél három, a szűcsöknél négy év megszakítás nélkül. A legényeket 
három éves „vándorlásra” kötelezték a kellő ismeretek és tapasztalok megszerzése 
végett, mely időszak alatt nem köthettek sem egymással, sem más helybeli céhekkel 
semmiféle szövetséget. A „bizonyság -  levél” megszerzése, majd az elkészítendő 
kézi m unka („remek”) elfogadásával a legényt mesternek nyilváníthatták.84 A céh
szabályzat egyik lényeges pontja, hogy a konkurencia kizárására törekedve tiltotta 
egymás vevőkörének elcsábítását és az ezúton történő haszonszerzést.

A szabadságharcot követően az egész birodalomban olyan rendelkezéseket adtak 
ki, melyek -  ekkor még a céheket fenntartva -  lényegében mindenki számára bizto
sították az iparszabadságot. 1867 után módosult a szakigazgatás: ezen belül „a keres
kedelmi és iparügyi igazgatás a kereskedők és iparosok szakmai szervezetei útján 
valósult meg.”85 A változásokkal lépést tartva a céhek is ipartársulattá szerveződtek, 
melyekről az 1872. évi 8. törvénycikk rendelkezett. Eszerint mind az ipartársulatok, 
mind az ipartestületek a kereskedelmi miniszter felügyelete alá tartoztak, érdekkép
viselettel és önigazgatási jogkörrel felruházva. 1873 és 1876 között a céhélet végleg 
megszűnt a városban. 1884-ben ugyanakkor megszületett az iparhatósági megbízot
tak működésére vonatkozó törvény (17. te.), mely az érdekvédelmi funkciókon kívül 
pontosan meghatározta, hogy kik ellenőrzik az iparhatóság vagy ipartestület által 
vezetett lajstromokat, kik vizsgálják a műhelyeket és a gyárakat, valamint kik láto
gathatják a tanonciskolákat.86 Az új szabályozásoknak megfelelően az iparengedéllyel 
rendelkező mesterek 1885-től szervezett ipartestületekbe tömörültek, melyek összeté
tele városonként változhatott: Budapesten például az esztergályosok, a kosárfonók és
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a kaptafakészítök egy ipartestületbe tartoztak. A szervezet hivatali funkciói mellett 
idővel az iparosok kulturális és társasági életének színterévé vált.

A halasi levéltárban gyűjtött adatok alapján Nagy Czirok László az iparosok -  
kereskedők arányát alig 10%-ra becsülte. Adatai szerint 1858-ban a bognár-, kovács- 
és szűcsiparban egyaránt 17 mester működött, míg a csizmadiáknál 33, a takácsoknál 
pedig 59 mester dolgozott. Az ágazatok közül a tímáripar volt a legkevésbé kifejlett 
Halason és viszonylag kis vagyonúnak számítottak a szabók is kiváló szaktudásuk 
ellenére. A két legrangosabb mesterségnek a bognárt és a kovácsot, a legősibbnek 
pedig a szűcsöt tartották Halason; utóbbi azonban kellő tőke és felszerelés hiányában 
inkább a szomszédos városokban (pl: Kiskunfélegyháza, Kiskunmajsa) lett virágzó 
iparág. Más alföldi településekhez hasonlóan fejlettnek számított viszont a malom
ipar. A korábbi szárazmalmok száma fokozatosan csökkent: 1870-ben 30, 1900-ban 
12, 1920-ban már csak 2 működött. Utóbbiak az 1930-as években álltak le végleg. 
A későbbi szélmalmok esetében a gőzmalmok megjelenése okozott hanyatlást: szá
muk a 19. század második felében még nőtt ugyan (1860: 30, 1872: 44), a század- 
fordulót követően azonban már folyamatos a csökkenés (1900: 33). A legutolsó szél
malom a második világháború idején szűnt meg.87 Az átalakult szakmaszervezettel 
a régi iparágak háttérbe szorultak, helyüket újak váltották fel. Előbbiekre jó példa 
a takácsmesterség fokozatos eltűnése, mely a len, kender és gyapjú gyárban történő 
szövésével magyarázható. Az új szakmák között ugyanakkor a (magán) hentesek 
számbeli növekedése emelhető ki, akik ipari adó fizetése mellett végezték -  immár 
képesítéshez kötött - munkájukat. A módosabbak (pl.: a Szél család) a disznóvágás
sal és húskiméréssel szerzett jövedelmüket (kupec) kereskedéssel is kiegészítették.88

Korszakunk statisztikai forrásai közül elsőként az 1868. évi városi iparos 
-  kereskedő összeírás említhető, melyben különösen a zsidók magas arányára 
hívhatjuk fel a figyelmet. Országos szinten az iparostársadalom szinte valameny- 
nyi csoportján belül megfigyelhető a számbeli növekedésük, miután politikai és 
polgári jogi értelemben vett emancipációjuk számukra is széles körű lehetőségeket 
biztosított az iparűzésre. Foglakozási megoszlásukat, ezzel együtt pedig a Halason 
betöltött gazdasági és társadalmi helyzetüket Ö. Kovács József vetette össze ezen 
szektor más tagjaival (6. táblázat).84

A fokozatos iparfejlődés eredményeképpen Galgóczy Károly 1877-es megye
monográfiája 260 iparost és kereskedőt említ önálló vállalkozóként, bővebb 
adatokhoz viszont csak később, az 1900. évi népszámlálás után juthatunk. 
A foglalkozásszerkezetet az 1904-es polgármesteri jelentés még a házasságkötések 
szempontjából is részletezi: a 180 megkötött házasságból a vőlegények között 16 
önálló iparost (8,89%) és 9 iparos segédet (5,0%) találunk. Ugyanebben az évben a 
halotti anyakönyvek 10 iparost és 3 iparos segédet említenek.90 A népszámlálás válla
lati statisztikája egyértelműen a kisipar túlsúlyát mutatja: többségük (67,67%) segéd 
nélkül dolgozott, s a legmagasabb alkalmazotti létszám is csak ritkán haladta meg a 
tíz főt. Ágazati lebontásban a könnyűipar területén jelentősen nőtt a ruházati és az
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6. táblázat. Kiskunhalas iparos — kereskedő rétege 1868-ban ’

Foglalkozás
A városban összesen Ebből zsidó

fő % fő %

Szatócs 37 38,14 24 45,27

Kereskedő 20 20,62 18 33,96

Húsvágó, metsző 2 2,06 2 3,77

Szabó 19 19,60 2 3,77

Bizományos 2 2,06 1 1,89

Cipész 8 8,25 1 1,89

Malomtulajdonos 1 1,03 1 1,89

Pék 3 3,09 1 1,89

Szappanos 1 1,03 1 1,89

Szűcs 2 2,06 1 1,89

Üveges 2 2,06 1 1,89

Összesen 97 100 53 100

élelmezési iparban tevékenykedők száma (154, illetve 106 fő); mellettük hasonló ará
nyokkal az építőipar rendelkezett (116 fő).91 1906-ban az 565 iparos és kereskedőből 
5 volt gyáros, 352 képesített, 25 engedélyhez kötött, 59 pedig egyéb iparos.92

Az iparos réteg csekély súlya rekrutációjának vizsgálatával is igazolható. Több 
forrásban fordul elő a „félparaszt mesterember” megnevezés,93 ami egyértelműen 
utal a városi lakosság zömének paraszti származására. Mezővárosi sajátosság, 
hogy sokaknál az ipar nem kizárólagos tevékenység volt; emellett földbirtokkal 
is rendelkeztek, így ezen társadalmi csoport nem különíthető el élesen a birtokos 
paraszti kategóriától. A már többször említett tétel igazsága tehát ismét bizonyított: 
a helyi társadalom szinte valamennyi tagja gazdálkodott, a biztos megélhetéshez 
az iparűzés gyakran később sem bizonyult elegendőnek. Egy-egy iparos életrajzból 
kiderül, hogy a szülők egy része valóban földműves volt, nem egy esetben viszont 
-  nem meglepő módon -  egykori céhtagokkal találkozhatunk. Hatházi János (sz. 
1878) ácsmester elődei szintén parasztok voltak, sőt ő maga is kanászként kezdett 
öt elemi kijárása és néhány év ipari iskola után. A tanyai életet otthagyva előbb ács, 
nádazó, majd falverő munkákon dolgozott. A katonáskodást követően a Kisiparosok 
Országos Egyesületének fiókjához került és két évig inas, több mint tíz évig pedig 
ácssegéd volt. Az 1910-es évektől már az egyik budapesti cégnél tevékenykedett 
egy gyártelep építésén. Az első világháború után szerepet vállalt a közéletben: 
az építőipari munkások szakszervezetének egyik alapító tagja, majd törvényszéki 
elnök lett.94 Életpályája jól példázza a generációváltás jelenségeit, az egyéni ambíci
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ókat és lehetőségeket, s az utóbbival összefüggésben -  egyéni szinten -  a korszakok 
közötti különbségeket.

Habár külön csoportként tárgyaljuk őket, valójában a kereskedők és az iparo
sok közötti kapcsolat a 19. század második felétől egyre szorosabbá vált a piaci 
viszonyok alakulásának megfelelően. Amíg korábban maguk az iparűzők adták 
el saját termékeiket, addig a dualizmus idején -  főként a céhek felbomlásával -  az 
értékesítésben már egyértelműen a kereskedőké a főszerep. Számuk Kiskunhala
son ugyanakkor lassú emelkedést mutat: 1854-ben még csak 43 főt találunk ebben 
a szektorban, s az 1900. évi népszámlálás idején is mindössze 199 keresőt (390 
eltartottal) soroltak a „Kereskedelem és hitel” rovatba. A már idézett 1905-ös pol
gármesteri jelentés a házasságot kötők foglalkozási megoszlását vizsgálva öt önálló 
kereskedőt és egy kereskedősegédet említ a vőlegények között.95 A szektorba tarto
zók arányának növekedéséhez később nagyban hozzájárult, hogy mind a termelést, 
mind a kereskedelmi élet fejlődését jelentős mértékben segítették az infrastrukturá
lis beruházások: 1885-ben megépült a Budapest -  Zimony közötti vasútvonal, amit 
1893-ban az első kövesút átadása követett.96

A kereskedők tevékenységét (az iparosokhoz hasonlóan) Geringer Károly, a közpon
ti helytartóság vezetőjének ideiglenes utasítása (1851)9 szabályozta, melynek rendelke
zéseit a kereskedelmi és iparkamarák felállítása egészítette ki. Az utasítás elkülönített 
ugyan három réteget a kereskedőkön belül (feltételekkel nem korlátozott tevékenységű 
szabad kereskedők, csak bizonyos árucikkeket tartható kalmárok és szatócsok, vala
mint házaló kereskedők), Halason azonban a 18. század végétől valamennyiben a zsi
dók képviseltették magukat, végleg kiszorítva és tönkretéve a „görögök” gyűjtőfogalom 
alá tartozó kereskedőket. A zsidók meglehetősen differenciált társadalmi rétegződést 
mutattak: „Megtaláljuk közöttük a házaló, batyuzó, kocsmatartással foglalkozó, igény
telen, szerényéletmódot folytató kereskedőket csakúgy, mint a tőkés nagykereskedelem 
úttörőit.”98 Vagyonukhoz sokszor magas társadalmi pozíció is járult.

A kereskedelmi tevékenység fajtáit vizsgálva a fentiekben említett három csoporton 
belül további formákat különíthetünk el, ezekre vonatkozóan viszont bővebb források 
(pl.: címtárak) csak a következő, két világháború közötti korszakra állnak rendelkezé
sünkre. Mindenesetre tény, hogy Halason a kereskedelem legfejlettebb változatának 
számító boltokban, üzletekben folyó árusítás már jelen van a korszakunkban; többsé
gük természetesen zsidó kézben volt. Ezt bizonyítja, hogy a városban (illetve egész Pest 
-  Pilis -  Solt -  Kiskun vármegye területén) törvény (1884. évi XVII. te.) szabályozta 
például a boltok mellett a fogadók, vendéglők és kávéházak működését, valamint a 
kávé- és pálinkamérés rendjét. A törvénycikk egyes pontjaiban közös, hogy ilyen egy
ségek nem létesülhettek templomok, iskolák, kórházak és más középületek szomszéd
ságában, hatóságilag elfogadott árszabállyal, feltüntetett árakkal kellett dolgozniuk, 
bizonyos termékek (pl.: szeszes italok) árusításához pedig kimérési engedélyre volt 
szükségük.99 Az ún. zsibárus üzleteket megtűrték ugyan, azonban működésüket szigo
rú rendőri ellenőrzéssel korlátozták, a főbb utcákon pedig nem nyithattak boltokat.
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4. Zsidó bolt a Fő utcán (Kohn Antal), 1905 körül.
Szakái Aurél: Kiskunhalas anno. 1994. 119. kép. TJM 14748

A bolti kereskedelem mellett működő házalás továbbra is fennmaradt, bár 1898 
decemberében rendelettel tiltották a vándorárusok heti vásárokon való kereskedé
sét. A házalók többnyire eltérő etnikumú és társadalmi helyzetűekből álltak, akik 
településről településre és házról házra járva próbálták portékáikat eladni a bolti 
árnál gyakran jóval olcsóbban. Az ellenük hozott szankciók részben a (konkurens) 
helyi kereskedők érdekeit képviselték, részben a tevékenységüket zaklatásnak minő
sítők kívánalmainak tettek eleget. A városban tartandó országos vásárok látogatása 
ellenben továbbra is megengedett volt a számukra. Konkrét adatok hiányában csak 
feltételezni lehet, hogy az ország egyes részeihez hasonlóan a házaló kereskedelem 
a Kiskunságban kultúraközvetítőként is funkcionált,100 hozzájárulva ezzel a paraszti 
polgárosodáshoz.

A szektoron belül élenjáró zsidó kereskedők nagy része vagy birtokos paraszt
családból vagy kereskedő -  iparoscsaládból származott. Vállalkozásaik közül 
országos jelentőségűvé a Schneider család által 1852-ben alapított Kiskunhalasi 
Baromfifeldolgozó Vállalat nőtte ki magát, melynek irányítása Schneider Ignác 
utódai között öröklődött generációkon keresztül.101 Az elsősorban baromfi és tojás 
felvásárlásával és ezek belföldi értékesítésével foglalkozó vállalat sikeressége 
nemcsak a város adóbevételét növelte meg jelentősen, hanem a kereskedelemmel 
összefonódó hiteléletben is fellendülést hozott.
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Köztisztviselők, városi segédszemélyzet
A várost vezető és ellátó apparátus hierarchiáját az eltérő fizetési fokozatok 

határozták meg. A bérből és fizetésből élők ezen csoportján belül alapvetően három 
(alsó, középső, felső) kategóriát különíthetünk el (zárójelben az 1885 októberében 
megállapított évi járandóságokat tüntettük fel):102

1. Az elöljáróság soraiba tartozott a legmagasabb járandósággal rendelkező 
polgármester (1200 forint), a főjegyző (1050 forint), a rendőrkapitány (550 forint), 
a három aljegyző (egyenként 500 forint), a tiszti főügyész (200 forint), a számvevő 
és árvaszéki könyvvivő (600 forint), a közgyám (400 forint), a közpénztárnok (400 
forint), a városi mérnök (600 forint), az adószedő pénztárnok (400 forint), az adóel
lenőr (400 forint), a városi főorvos (400 forint), valamint az egy személyben alorvos 
és halottkém (450 forint).

2. A segéd- és kezelőszemélyzet egyes tisztségei nyilvánvalóan már alacsonyabb 
bérezésü kategóriát alkottak. Ide sorolták a város egyes pénzügyeit kezelő és gazdá- 
szati teendőit végző „gazdát” (300 forint), az állatorvost (200 forint), a rendőrségi 
fogalmazót (300 forint), a közrendért, valamint személy- és vagyonbiztonságért 
felelős két rendőrbiztost (egyenként 300 forint), a szülésznőt (100 forint), a királyi 
törvényszéktől küldött iratokat átadó kézbesítőt (300 forint), a városi adóvégrehajtót 
(500 forint), az életfogytig megválasztott tíz írnokot (egyenként 300 forint), a városi 
kertészt (300 forint) és a kéményseprőt (150 forint). Később a főjegyző felügyelete 
alatt dolgozó és ügyiratokat vezető iktatókat („igtatókat”), a becsüst és a különböző 
díjnokokat is itt találjuk.

3. A legalsó kategóriában a szolgák és cselédek foglaltak helyet. A megnevezé
sük természetesen nem a mezőgazdasági bérmunkásokra és nem is a házi cselé
dekre utal. A közfeladatokat ellátó személyzethez nyolc tisztség tartozott; közülük 
a házfelügyelő („dobos”) munkája volt a legösszetettebb. A városháza környékének 
rendbetétele mellett felügyelt a fogházra, ő kezelte a kőnyomdát, árveréseken pedig 
kikiáltóként szerepelt. Évi juttatása 164 forint (+ lakás és ruházat biztosítása) volt. 
Közvetlenül a polgármester parancsát teljesítették a hivatali szolgák (6 fő, egyen
ként 144 forint + ruházat), akik egyben a hatósági iratok kézbesítésében is közremű
ködtek. A rendőrkapitánynak alárendelve és a rendőrségi ügyekre vonatkozó iratok 
átadására hat rendőrt („baktert”) alkalmaztak (egyenként 164 forint + ruházat), míg 
a város bel- és külterületén a lovas hadnagyok (3 fő, egyenként 264 forint + ruházat) 
teljesítettek szolgálatot végrehajtva a rendőrségi tisztviselők utasításait. Éjjeli őrként 
két őrszolgát (egyenként 144 forint + ruházat), tűzőrségi szolgálatra két toronyőrt 
(egyenként 160 forint) foglalkoztattak, míg az utcák és közterek tisztántartásáért, 
a kóbor állatok befogásáért a gyepmester (sintér, 144 forint) felelt. Időszakos mun
kában (főként telenként) külön fogadtak fel éjjeli őröket, fuvarozás és tűzrendészeti 
célból pedig előfogatosokat.

A városvezetés az összes választott vagy kinevezett tisztviselő, valamint a 
segéd- és kezelőszemélyzet nyugdíj járandóságáról is gondoskodott. Az 1885-ös sza
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bályrendelet értelmében: „Halas ren
dezett tanácsú város összes tisztvise
lői, segéd és kezelő személyzet, nem 
különben azok özvegyei és árvái, jelen 
szabályrendeletben megállapított nyug
díjban vagy végkielégítésben, illetőleg 
a tisztviselők árvái kegydíjban része- 
síttetnek és e czélból városi nyugdíjas 
alap létesíttetik.” 103 A jogosultságnak 
ugyanakkor számos feltétele volt: 40 
évi szolgálat után az illető maga kér
hette nyugdíjazását, míg más esetben 
az idős kor vagy az állás betöltését aka
dályozó betegségnél, továbbá a hatósá
gi szervezet átalakítása folytán történt 
munkahelyelvesztésnél lehetett kérni a 
nyugdíjba vonulást.

Kiskunhalas város képviselőtestületi 
tagjait az 1871. évi XVIII. te. alapján 
csak fele részben választották, míg az 
önkormányzati képviselők másik fele az 
ekkor bevezetett virilizmus intézményé

nek megfelelően a legnagyobb évi egyenes adófizetők közül került ki. A viriliseknek 
városi (községi) lakosnak vagy birtokos, nagykorú polgároknak kellett lenniük, s a 
fizetett adóösszeg nagysága szerinti sorrendben kerülhettek be a testületbe, illetve 
a megyei törvényhatósági bizottságokba. A 19. század második feléből fennmaradt 
polgármesteri jelentések nagy része külön -  egymástól elválasztva -  közli a virilis 
és a választott képviselők névsorát pontosan feltüntetve az állami adójuk nagyságát. 
Foglalkozási megoszlásukra vonatkozóan csak 1874-ből vannak adataink. Ezek 
megfelelnek az országos tendenciáknak, miszerint döntő többségben a legnagyobb 
föld- és házbirtokosok nevei szerepelnek a listán: Halason a 66 virilista közül 45 fő 
(68,18%) birtokosként van jelölve. Rajtuk kívül az értelmiségi foglalkozásúak mutat
nak többséget; közöttük ügyvédekkel (12 fő: 18,18%), mérnökökkel (2 fő: 3,03%) és 
orvos -  gyógyszerészekkel (2 fő: 3,03%) találkozhatunk. Az alábbi táblázatok104 két 
időpontban közük a tíz legtöbb adót fizető polgár adatait. Érdemes megfigyelni az 
adóösszegben 20 év alatt történt változásokat (7-8. táblázat).

Habár 1893-ban az egyes személyek foglalkozását a jelentés nem minden eset
ben tünteti fel, a tagok számának emelkedésén kívül például jól észrevehető, hogy 
az értelmiségiek már nagyobb arányban képviseltetik magukat. Feltételezhető, hogy 
a lista csak az értelmiségi foglalkozásokat említi, vagyis a többi személy továbbra is 
földbirtokos lehetett. Ezt támaszthatja alá, hogy sok az ismétlődő személynév (pl.:

5. Szuper József halasi járásbíró, 1880-as évek. 
TJM F I846
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Hofmeister, Kolozsváry, Pázsit család) a közbeeső évek jegyzékeiben. A birtokosok 
azonosításához, adatainak elemzéséhez az 1895-ös állapotokat leíró gazdacímtár 
(1897) nyújt összehasonlítási lehetőségeket. Az utóbbiban feltüntetett gazdák rang
sorolását és vagyoni helyzetének felmérését ezáltal a fizetett adónagyság szerint is 
elvégezhetjük.

7. táblázat. Kiskunhalas felső virilisrétege, 1874

Folyószám Az adózó neve
Az állami adó összege

Foglalkozás
forint krajcár

1. Zseny József 1236 43 ügyvéd

2. Kolozsváry István 1070 10 földbirtokos

3. Farkas Imre 656 50 orvos

4. Bikády János 555 24 ügyvéd

5. Fridrich Alajos 523 91 ügyvéd

6. Vári Szabó István " 503 84 ügyvéd, polgármester

7. Pázsit Antal 502 62 ügyvéd

8. Kellner Dávid 501 76 földbirtokos

9. Gyárfás István 454 93 ügyvéd

10. Tóth János 407 58 mérnök

8. táblázat. Kiskunhalas felső virilis rétege, 1893

Folyószám Az adózó neve
Az állami adó összege

Foglalkozás
forint krajcár

1. Halasi takarékpénztár'“ 
(képv. Gaál Endre) 1521 65 -

2. Farkas Imre 1347 14 orvos

3. Kolozsváry Kiss István 737 6 földbirtokos

4. Ifj. Szüry István 592 62 n. a.

5. Schilling Ede 546 - ügyvéd

6. Vári Szabó István 512 86 ügyvéd, polgármester

7. Kolozsváry Kiss Sándor 509 2 n. a.

8. Szilády Áron 499 12 lelkész

9. Szuper Lajos 476 44 orvos

10. Bibó Dénes 465 89 n. a.
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Cselédek és napszámosok
A birtokos gazdák és bérlők alatt a helyi társadalomban már az agrárnépesség 

legszegényebb rétegei álltak. A többnyire nem önálló, rendszeres bérmunka nélkül 
megélni képtelen paraszti egzisztenciák közé soroljuk a gazdasági cselédeket vagy 
szegődményeseket és a mezőgazdasági bérmunkásokat (napszámosokat). Az utóbbi 
réteget Bosnyák Béla a zsellérekkel azonosította a Szabolcs megyei Oros nagyközség 
gazdaság- és társadalomrajzát vizsgálva, akik sorsa alig különbözött a cselédeké
től.107 Ez lehet a magyarázata annak, hogy a földek szétaprózódásával egyre nagyobb 
számban jelenlévő törpebirtokosokat a statisztikák a „mezőgazdasági napszámos” 
kategóriában is feltüntették.108 A két csoport közötti különbség főként abból adódik, 
hogy a mezőgazdasági munkás napszámból és részes munkából élt, míg a cseléd 
alacsony szintű életvitele ellenére sem számított tipikus bérmunkásnak.

A cselédtartás rendszerének kialakulása a 16-18. század közötti időszakra tehető. 
Az Alföld egyes vidékein elnevezésükre több változat is született: a népi kifejezés 
„szógának, szógalegénynek nevezte a nőtlen, 12-30 éves hivatalosan éves cseléd, 
mindenes cseléd, gazdasági cseléd, bennkosztos cseléd terminológiával illetett cse
lédeket.”100 Valamennyi megszólítás eredetükre és a személyi függőséggel azonos 
társadalmi helyzetükre utal. Munkaviszonyukat, munkajogi statusukat az 1876. 
évi XIII. te. (az ún. cselédtörvény) szabályozta, mely előírta az írásbeli szerződés 
megkötését, benne a bérezés módozatainak és munka feltételeinek meghatározásá
val. A szegőd menye' alapon történő díjazás értelmében a cseléd konvenciót kapott, 
amely némi készpénzből, földhasználatból és természetbeni szolgáltatásokból 
(lakás, gabona, tűzifa, tej stb.) tevődött össze.

Korszakunkban a cselédek, napszámosok, zsellérek, továbbá a kisgazdák és 
iparűzők számára vonatkozóan először az 1850-1851. évi -  korántsem teljes -  adó
összeírásból vannak adataink.110 A külterületekre vonatkozó forrás az egy kategó
riába sorolt házas zselléreket, kertbirtokosokat és napszámosokat együttesen 340 
főben, a cselédeket 340 főben, a második kategóriába tartozó 50 hold alatti gazdá
kat 1147 főben, az állami tisztviselők, honoratiorok, egyházi javadal masok és ezek 
szolgáit 52 főben, az iparűzők és kereskedők számát pedig 263 főben adja meg. 
Tanyák szerinti lebontásban az egyes társadalmi rétegek aránya a következőképpen 
alakult (9. táblázat).

A cselédek és mezőgazdasági munkások száma folyamatosan emelkedett a későbbi
ekben: 1857-ben még 684 cselédet és 963 napszámost írtak össze Halason, az 1900. évi 
népszámlálás azonban már a keresőket és eltartottakat szétválasztva a mezőgazdasági 
cselédeknél 1067, illetve 708 főt, a napszámosoknál 1862, illetve 3106 főt említ.111

A cselédtörvényt 1907-ben módosították oly módon, hogy a gazda-cseléd 
közötti vitás esetekben -  a kis- és nagyközségeknél -  az elsőfokú döntési fórum 
a járás élén álló főszolgabíró lett (1907. évi XLV. te.). Az eljárás során az írásbeli 
panaszokat nyilvános szóbeli tárgyaláson vitatták meg a bizonyítékok figyelem- 
bevételével. Kiskunhalas város szabályrendelete részletesen meghatározta a
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9. táblázat. A külterületi adózó népesség K iskunhalason 1850-1851-ben"0

Tanyák
Házas zsellérek, 
kertbirtokosok, 
napszámosok

Cselédek
50 kát. hold 
alatti mezei 

gazdák

Iparosok, keres
kedők

Adózók ösz- 
szesen

Tajó 15 16 41 - 72

Bodoglár 24 6 31 - 61

Balota 7 9 9 - 25

Eresztő 8 7 6 - 21

Rekettye 2 5 10 - 17

Felsőszállás 7 3 6 - 16

Alsószállás 3 3 9 1 16

Göböljárás 8 2 3 - 13

Füzes 7 2 6 - 15

Fehértó 4 3 6 - 13

Pirtó - - 3 - 3

Kistelek 1 - 2 - 3

Inokai csőszház 1 - - - 1

Pusztai 13 2 3 17
soronkívüliek

Összesen 100 58 135 1 293

külső cselédek szegődési és felmondási idejét: „A felmondásnak a szolgálati idő 
lefolytát megelőző két hó előtt kelletvén megtörténnie: a külső cselédek felmon
dási ideje általában az újév napján [korábban Szent György napján: április 24-én] 
déli 12 órakor kezdődő szolgálati időt megelőző két hónapra, vagyis november hó 
első napjára állapíttatik meg” (51 Kivételt ez alól csak a juhászok képeztek: 
számukra a gazdasági év hagyományosan Szent Demeter napjától (október 26) 
Szent Demeter napjáig tartott, így a felmondási idő is az azt megelőző két hónapra 
(pontosan augusztus 30-ra) esett. A szolgálati időt szigorúan be kellett tartani: 
aki a szolgálati év első napján nem állt munkába vagy engedély nélkül szolgálatát 
elhagyta, szökevénycselédnek minősült (56.§).

A társadalmi hierarchiában többséget képviselő agrárszegénység bemutatását 
nehezíti, hogy soha nem alkotott egységes réteget. Egyes csoportjai között sok az 
átmenet és az átfedés. A mezőgazdasági munkásságon belül a munkacsúcsok ide
jén (aratás, cséplés) és a különféle alkalmi munkákra (pl.: kapálás) szerződtetett 
ún. szabad mezei bérmunkások képviseltek nagyobb tömegeket."3 A legtöbbször 
félig nincstelen napszámosok száma a két világháború közti Magyarországon már
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nehéz fizikai munkának megfelelően 
a férfiak juttatása értelemszerűen a 
legmagasabb volt, míg az évszakok 
közül a nyári napszám fizetett a leg
többet. A pénzbeli juttatást Halason 
napi háromszori étkezés (kommenció) 
biztosítása egészítette ki. Az élelemjá

randóságon belül húst hetente kétszer adtak, míg a szeszes ital fogyasztását korlá
tozták. Pest -  Pilis -  Solt -  Kiskun vármegye területén az 1890-es évek első felében 
a napszám éves átlaga a következőképpen alakult:

jóval meghaladta a gazdasági cseléde
két és elérte a milliós nagyságrendet. 
A bérforma alapján a szakirodalom 
megkülönböztette a teljesítménybéres 
részeseket (szakmányosokat), az idő
béres napszámosokat és az átmene
ti típust képviselő átalány („átaljás”) 
munkásokat. E réteg ráadásul gyakran 
egybemosódott a mindenes, ugyanak
kor főként állattartással kapcsolatos 
munkákra felvett summássággal, akik 
aránya szintén jelentősen nőtt a 19-20. 
század fordulójára.

A napszámosok bérezése nemenként 
és évszakonként változott. Előbbinél a

10. táblázat. Napszámbérek évi átlaga a Kiskunságban 1890 és 1895 között114

Bérek
(forintban)

Férfiak Nők Gyermekek

tavasz nyár Ő S Z tél tavasz nyár Ő S Z tél tavasz nyár Ő S Z tél

Ellátással 47 82 53 36 34 51 36 28 24 35 26 18

Ellátás nélkül 59 95 65 46 42 62 46 35 31 44 35 25

A fenti rétegektől némileg eltérnek a kert- és szőlőmunkások, akik napszámban 
ugyan, de szakmájukban dolgoztak, mégpedig huzamosabb ideig. A szőlőkapá
sokkal kötött munkaszerződés pontosan rögzítette a munkálatok rendjét (fedés és 
nyitás, metszés, karózás, kapálás, vesszőválogatás, kötözés, permetezés), a munkás 
felelősségét, illetve a járandóságokat. Győrfi József birtokos mintegy 3,5 kát. hold 
szőlőjének és gyümölcsösének gondozására fogadott fel kapásokat. A velük kötött 
munkaszerződés115 értelmében bérük 320 és 440 korona között váltakozott, melyet 
a tulajdonos utólagos havi részletekben fizetett ki. A természetbeni járandóságok
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7. Iskolások. Katolikus elemi 2. osztálya és Horváth Ilona tanárnő, 1914-15-ös tanév. TJM 16729

közül használati jog illette meg őket a szintén általuk művelt veteményes fele részé
re, továbbá 1-1 malacot is tarthattak. A felmondási határidő 1,5 hónap volt. A sző
lőkben és gyümölcsösökben dolgozó szakmunkások helyzete jobb volt társaiknál: 
„előbb-utóbb önállósították magukat: tartós bérletet vállaltak vagy földet szereztek, 
s azon gazdálkodtak.” 116 Ilyen jellegű (feles) bérletekre sok példát láthatunk majd a 
Horthy-korszak időszakából.

Életpályák
Csonka Mihály és Gyenizse Lajos paraszti naplói

A néprajzi és történeti megismerés számára az egészben vagy töredékben fenn
maradt paraszti naplók elsődleges források egy-egy település társadalmának vizs
gálatához. Forrásértékük jelentőségét elsősorban a belőlük kirajzolódó élettörténet 
és a többnyire hiteles, bár szubjektív módon ábrázolt korrajz adja. Valójában egy 
„speciális társadalmi dokumentum”, mely az egyén életének főbb állomásain, ese
ményein keresztül nemcsak egy személyiséget mutat meg, hanem az adott -  lokális 
-  társadalom életére és rendszerére (szokásaira, hagyományaira, rítusaira) is érvé
nyes következtetéseket enged.117 A kutatók ugyanakkor minőségbeli különbséget 
tesznek az életpálya és az élettörténet között. Utóbbi módszertani vonatkozásában 
az egyénnel kapcsolatos történések, történéssorozatok helyett sokkal inkább fon
tosabb egy helyi közösség viszonyaira nézve az elbeszélés általánosabb, kollektív 
jellegű kijelentéseket tartalmazó része. Szubjektivitásából kifolyólag azonban ezen
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iratok kezelése csakis megfelelő forráskritikával történhet. Niedermüller Péter 
megfogalmazásában: a történeti igazság szempontjából leginkább arra kell figyel
nünk, hogy „az egyén milyen mértékben volt része az általa elmondott társadalmi 
helyzetnek; életének az adott története, eseménye mennyiben reprezentálja azt a 
társadalmi, történelmi helyzetet, amelynek az adott esemény része.” 118

Csonka Mihály kiskunhalasi parasztíró és Gyenizse Lajos középbirtokos gazda 
írásos visszaemlékezései az 1880-as évektől egészen a Horthy -  korszak közepéig 
nyújtanak adatokat a birtokos gazdaréteg korabeli életviszonyaihoz. A kéziratok 
egy része -  gondozott, táblázatokkal és illusztrációkkal kiegészített formában 
-  nyomtatásban is megjelent a Néprajzi Közlemények külön kötetében. Jól meg
figyelhető közös vonásuk a végig középpontban álló paraszti gazdaság, s az erre 
vonatkozó feljegyzések, melyek kiváló lehetőséget nyújtanak a falusi társadalom 
alapegységének számító, a családi közösségekre és munkaerőre épülő paraszti ház
tartásainak elemzéshez.119 A mindennapi tevékenység, munka és egyes gazdálkodá
si folyamatok bemutatásán túl a mezőváros és a hozzátartozó tanyavilág fontosabb 
eseményei, az olykor éves lebontásban közölt időjárási adatok, a gazdaság bevéte
leinek és kiadásainak alakulása, a termés- és jószágárak, a gazdasági cselédek és 
fogadott napszámosok bérezése valamint a politika (pl.: Bosznia -  Hercegovina 
1908. évi annektálása, az első világháború, Magyarország 1919-es román megszál
lása) is helyett kapott bennük.

Összterjedelmét nézve óriási, közel 2000 oldalas a középbirtokos Csonka Mihály 
(1875-1963) néprajzi hagyatéka, melyben önéletrajzán és családtörténetén kívül 
megtalálhatjuk a paraszti gazdálkodás és életvitel szinte valamennyi szakaszának 
aprólékos leírását. Feljegyzései főként az 1880 és 1950 közötti időszakra vonat
koznak, így a változások nyomon követhetők az első világháborúval bekövetkező 
korszakváltás után is. A földbirtokos család történetében fordulópontot az 1884. év 
jelenthetett, amikor a nagyapjuk halála után a birtok az utódok között került volna 
felosztásra. A paraszti mentalitást mutatja, hogy ezt megakadályozandó, a szülők 
akár magas kamatra felvett kölcsönnel is, de pénzzel megváltották a gyermekek
re eső részt, így egyben tartották a családi vagyont: „A néném és bátyám részét 
is mink használtuk, tehát egész volt a birtok, de akkor még nem sok szántó volt, 
nem sokat termett, jószág állományból pénzeltünk ha kellett.” 12" A Csonka Mihály 
tulajdonában lévő birtok nagyságát 1895-ben a Gazdacímtár 101 kát. holdban jelöli 
meg, vagyis a család korántsem tartozott Halason a legvagyonosabbak közé, a két 
világháború között pedig már nem is találjuk meg őket a 100 hold fölötti birtokosok 
között. A birtokszerkezetet nézve a szántóföld aránya 50%-ot tett ki, míg az állat- 
állományt 12 szarvasmarha, 2 ló és 2 sertés alkotta ebben az évben. A felszereltség 
és az eszközállomány megfelelt a hasonló területű gazdaságokénak; a fogadott cse
lédek száma azonban összesen 1 fő volt.121

A középparaszti birtok nagyságára, vagyonára és termelési lehetőségeire 
nézve fontos adatokat szolgáltathat az alábbi leírás: Csonka Mihály gazdaságában
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a termesztett növények közé tartozott a búza, rozs, árpa, zab, kukorica, burgonya, 
köles, napraforgó, egyes takarmánynövények (pl.: lóhere, takarmányrépa), tök, 
bab, paprika, paradicsom, káposzta, uborka, hagyma; mindezt zöldség-, gyü
mölcs- és szőlőtermesztés egészítette ki. Büszkesége a helyi viszonylatban nagy 
mennyiségű dinnye volt, melyből pálinkát is főztek. Az állatállományt tekintve 
20 szarvasmarhát, 10 sertést, 6 birkát, 80 ludat, 100 pulykát, 60 kacsát, 100 
baromfit és mintegy 50 kaptár méhet említ. Eredményes termelés szerinte csakis 
megfelelő szakértelem és tapasztalat birtokában lehetséges, mely egyben a gazda 
sokoldalúságát is bizonyíthatja: „Nincs a világon egyetlen szakma, ami annyiféle 
tárgykörrel és más aprósággal bírna, mint a gazdálkodás.” 122 Ezt elősegítendő, 
közel 200 kötetes könyvtárában történelemi és vallásos könyvek mellett gazda
sági művek és lexikonok is szerepeltek az „olvasó, művelődő paraszt” mintájává 
emelve személyét. Ennek megfelelően nem hiányozhat a memoárból a helyi iskola 
és egyes tanítók bemutatása sem.

A családi és személyes jellegű anyagban Kiskunhalas gazdaságtörténete is jól 
megrajzolható. Kiemelendő esemény az infrastruktúra fejlődésének köszönhetően 
a Budapest -  Zimony közötti vasútvonal kiépítése (1882), amely kedvezően hatott 
a gabonatermesztésre, s a piaci viszonyokra. A módosabb gazdák közül többen 
is irigylésre méltó helyzetbe kerültek. Csonka Mihály számára Besenyei István 
birtoka jelentette az egyik mintagazdaságot: a vasút által is érintett gazdaságban a 
legkorszerűbb módon és eszközökkel folyt a termelés. Állítólag itt használtak elő
ször gőzcséplőgépet Elalason. Konkrét adatok híján csupán feltételezni lehet, hogy 
gazdagparaszti birtokról van szó, melynek egy részét a tulajdonos bérbe adta ki, 
saját („házi”) gazdaságának teendőit pedig béresek végezték.122

A korabeli paraszti élet- és értékrend méginkább érzékelhető a Elalashoz tartozó 
Bodoglár -  pusztán élő Gyenizse Lajos (1857-1940) visszaemlékezéseiben, mely 
kéziratos formájában 1932-ben készült el. A szerző csaknem minden évet külön 
tárgyal, kivételt csak azok képeznek, amelyben a gazdaságát közvetlenül érintő 
-  jelentősebb -  esemény nem történt. Életpályájában végig meghatározó a tanyasi 
gazdálkodás, melyben 14 éves korától kezdve -  miután szülei kivették a gimnázium
ból - aktívan részt kellett vennie. 1887-ben megnősült, így a gazdasági munkákban 
később már fiai is segítették: a tanulásban kevésbé eredményes Lajos az elemi isko
lát követően kitanulta a pásztorságot, s több kézimunkát is elsajátított. A kovácsnak 
készülő fiúra azonban a művelt („tudós”) embernek számító apa többször keserűen 
jegyezte meg: „az iskolában nem volt jó tanuló / de hát ide kint szükség lett a csa
ládi segítségre és ennek meg a tanulásra.” 124 Második gyermeke, Károly szintén 
birkapásztor lett, de bátyjától eltérően jobban tanult az iskolában. Nem fejezhette be 
tanulmányait a harmadik fiú, Antal sem, mivel a gazdaság működéséhez szükség 
volt a családi munkaerőre. 1907-ben a családon belüli munkamegosztásnak megfe
lelően Lajos béres, Károly kocsis és lógondozó lett, míg a legkisebb Antalnak -  a 
gimnázium harmadik osztályát otthagyva -  a mintegy 40 darabból álló sertésállo-
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3. ábra. Gyenizse Lajos bodoglári birtokának művelési ágak szerinti megoszlása 1925-ben

mányt (emellett kb. 20 darab fiasbirkát) kellett kanászként őriznie. Gyenizse Lajos 
lánya, Krisztina feladata a háztartás ellátása volt. Neveltetésében a fő szempontot 
láthatóan nem az iskoláztatás, sokkal inkább egy szorgalmas tanyai gazdasszony 
képzése jelentette.125

A család tulajdonában lévő föld nagyságáról hiteles adatot elsőként csak az 1925. 
évi gazdacímtár nyújt, ahol már a terület helye, Bodoglár -  tanya is fel van tüntetve. 
Eszerint -  Csonka Mihályénál jóval nagyobb -  összesen 436 kát. hold nagyságú 
birtok volt Gyenizse Lajos és felesége tulajdonában. A birtokszerkezet és termelés 
a 3. ábrán szerepel126

A következő tíz év alatt a földbirtok területi nagysága és szerkezeti megoszlása 
nem változott, viszont 1935-ben a közel 440 holdas birtok mellé már egy 48 holdas 
kisbérlet is tartozott. A gazdaság állatállományáról és felszereltségéről nincsenek 
adataink ezekből az évekből.

1929-ban kezdetét vette a gazdasági világválság, mely a magyar mezőgazda
ságot is súlyosan érintette. A termény- és jószágárak valójában már 1927-1928-tól 
csökkentek, ami a gazdák legnagyobb részét lehetetlen helyzetbe sodorta. Forgótőke 
hiányában vetőgabonát, műtrágyát és gazdasági eszközöket sem tudtak beszerezni, 
így az 1-2 hektáros kisbirtokosok túlnyomó többsége tönkrement vagy eladósodott. 
Bár országos szinten a szerkezeti struktúraváltás elmaradt a mezőgazdaságban, a 
válságba került gabonatermelés új, kifizetődő termelési ágakra való áttérésre kész
tette a gazdák egy részét. Halason -  a kecskeméti és a nagykőrösi példa nyomán 
-  többen a gyümölcstermesztésben látták a kiutat, így a homokos talajon alma, 
cseresznye, meggy és körtetermelésbe kezdtek -  nem sok sikerrel.
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A válság jelei Gyenizse Lajos bodoglári gazdaságában is megmutatkoztak: 1927 
után a bevétel nagysága nem haladta meg a kiadásokét, 1931-ben pedig már jelentős 
deficit adódott a mérlegben, melyre korábban nem volt példa. A felvett, mintegy 600 
pengő kölcsön csak enyhíteni tudta a problémákat, a termelési költségek és az eladha
tó terményből származó bevétel közötti aránytalan eltolódás következtében azonban 
tovább romlott a gazdaság fizetőképessége. A fennmaradó tiszta jövedelem összege a 
következőképpen alakult a gazdasági válság kezdete és csúcspontja között:

11. táblázat. Gyenizse Lajos bodoglári gazdaságának vagyoni helyzete
1927 és 1931 között'21

Év/összeg 1927 1928 1929 1930 1931

Eves összes jövedelem 12175 P 39 f 11176 P 18 f 5796 P 93 f 4710 P 70 f 1920 P 77 f

Éves összes kiadás 2712 P 79 f 2751 P 37 f 3347 P 93 f 2618 P 41 f 2249 P 49 f

Éves tiszta jövedelem 10002 P 60 f 8424 P 81 f 2449 P 2092 P 29 f -328 P 72 f

A táblázat tanúsága szerint a családi vagyon gyarapodása a bevételek fokozatos 
visszaesése következtében a 20-as évek végére megtorpant, míg a gazdaság évi bruttó 
bevétele vizsgált fél évtized alatt több mint 50%-kal, évi nettó bevétele pedig 85%- 
kal (!) csökkent. A válság mélypontján, 1931-ben már a jószágeladás sem fedezte a 
kiadásokat, így keletkezett a veszteség. A kereslet hiánya és az alacsony felvásárlási 
ár sokaknál fizetésképtelenséget idézett elő. A tönkrement őstermelők legfeljebb a 
Halasi Gazdasági Egyesület segítségében, illetve az 1934 utáni lassú javulásban bíz
hattak. Az 1932 májusában lezárt paraszti napló ellenben még a teljes kilátástalanság 
állapotában búcsúzik az olvasótól, nem látva kiutat az adott helyzetből.

Halasi társadalom a két világháború között

Népesedés és népmozgalom
Magyarország népesedési viszonyait a korszakban döntő módon befolyásolta 

a demográfiai átmenet időszakának vége az 1920-as és 1930-as évek fordulóján, 
valamint a trianoni békeszerződést követő új állami elrendeződés. A lakosságszám 
gyarapodása lelassult, növekedésének üteme az első világháború előttinek csaknem 
felére esett vissza. A természetes szaporodás szerény mértékű emelkedése passzív 
népesedési mérleget eredményezett, s 1920-tól kezdődően több régióban az elörege
dés folyamatához vezetett.128 A vizsgált időszakban rendelkezésre álló források száma 
bővült ugyan az előző korszakhoz képest, azonban a több regionális és községsoros 
adatot nyújtó statisztikák egyben számos társadalomtörténeti kérdést is felvetnek. 
Ilyen probléma lehet például hogy az 1920. évi és az 1930. évi népszámlálási kötetek
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ugyanannak a társadalmi rétegnek más-más besorolást adtak: előbbinél így az 1-10 
kát. holdas birtokosok még mezőgazdasági bérmunkásként, utóbbiak ellenben már 
kisbirtokosként szerepeltek.129 Forrásaink ezek figyelembevételével mind vallási és 
nemzetiségi, mind foglalkozásstatisztikailag részletesebb adatokat szolgáltatnak; 
utóbbi jelentőségét különösen a népesség gazdasági aktivitásának felmérési lehe
tősége adja. A népességi és mezőgazdasági összeírásokon túl a nagyobb számban 
fennmaradt iratok, dokumentumok, visszaemlékezések, családtörténetek és a helyi 
sajtó publikációi segíthetik egy-egy település társadalmának vizsgálatát.

Az első világháború idején Kiskunhalas munkaképes korú férfi lakosságának 
zömét (több mint 5000 főt) vezényelték a frontra, leginkább a kis- és középparasztság 
soriból. A későbbi tudósítások szerint a módosabb nagygazdák gyermekei a családi 
összeköttetések és befolyás révén menekültek meg a háborús katonáskodás alól. 
A város emberveszteségét sokáig csak találgatták, s bár a halasi első világháborús 
emlékműre 756 nevet véstek fel, ennél jóval több volt az áldozatok száma. Biztosnak 
tűnő adat csak az 1920-as évek végén került nyilvánosságra, mely külső harctereken 
elhunytak számát 1003 főben véglegesítette. Jelentős volt a település anyagi vesz
tesége is: a rendszeres adózás és beszolgáltatás mellett a háború utolsó évére (1918 
januárjára) a halasi lakosság mintegy 14 millió koronát „jegyzett” hadikölcsönre.110 
A háborús helyzet észrevehető a népmozgalmi adatokban (lásd később) is, a követke
ző évtizedtől viszont ismét töretlen a népességszám növekedése a korszakban. Újabb 
visszaesés csak a második világháború alatt, illetve azt követően tapasztalható:

12. táblázat. Kiskunhalas népességszámának alakulása a Horthy-korban
Év 1920 1930 1934 1938 1941 1949

Fő 26088 28829”' 29645 31000 33758 32260

Változás
+29,40% -4,44%

+23,66%

1920-ban a kormány elrendelte a polgári népesség, a tanköteles gyermekek, 
továbbá a vetésterület, az állatállomány, valamint a gépek háztartások szerinti 
összeírását. Ennek összegzése során számos hiányosságra derült fény. Az összeíró 
biztosok (43 fő) azt az utasítást kapták, hogy ellátottnak vegyenek minden olyan 
háztartást, amely saját termése, keresménye, vagy járandósága alapján a következő 
gazdasági évre ellátottnak minősíthető. Az eredmény meglepő lett: 2516 ellátott 
családdal szemben 3665 család ellátatlannak jelentette be magát, felhívva a figyel
met a város közellátási problémáira. Az összeírásból több városi és pusztai (tanyasi) 
háztartás kimaradt, így a végső adatok nem egyeznek meg a népszámlálási kötetek
ben feltüntetettekkel (pl.: 25653 fős lakosságszám), több ponton mégis kiegészítik 
azt. Ilyen fontos rész például az őstermelők vagy az iparos és gyári munkások 
létszámának nemenkénti bontásban közölt adatai.
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A dualizmus alatt még demográfiai válságot okozó, sokszor egész országrészeken 
pusztító járványok erre a periódusra teljesen eltűntek, mely részben a medikalizáció 
20. század eleji fejlődésének köszönhető. Habár a történelmi források között kiemel
kedő helyen álló éves polgármesteri jelentések csak az 1930-as évekre vonatkozóan 
maradtak fenn a korszakunkban, az ezekben közölt tisztiorvosi jelentések az orvoslás 
városi intézményesülésének fokozatos fejlődéséről tudósítanak. Az 1870-es évtized
ben még viszonylag magas csecsemő- és gyermekhalandóság csökkentésére folya
matosan kiépítették az orvosi kezelő- és ellátórendszert, valamint a csecsemő helyes 
táplálására és gondozására irányuló szaktanácsadást. 1923-ban megalakult a Kis
kunhalasi Stefánia Fiókszövetség, mely az Országos Stefánia Szövetséghez tartozó 
védőintézetként próbált javítani a betegápolás körülményein. A lakosság morbiditási 
mutatói továbbra is a fertőző betegségek előfordulási gyakoriságáról tanúskodnak. 
Az 1 éven aluli gyermekeknél első helyen a bélhurut állt, míg a felnőtteknél a gümő- 
kóros halálozások száma nőtt meg 1930-ra.132 Az egészségügyi ellátás lassú javulása 
ellenére (járvány) kórház nem épült a városban ezen időszak alatt.

Népmozgalmi adatok már jóval nagyobb mennyiségben állnak rendelkezésre
-  részletes, felekezeti lebontásban is. 1920 és 1930 között közel 2800 fővel nőtt 
Kiskunhalas lakossága, mely magasabb érték ugyan az előző évtized növekedésétől 
(1910-1920: +1707 fő), viszont jóval alacsonyabb a századfordulós arányoktól (1900- 
1910: + 4515 fő). Utóbbival összevetve a tényleges szaporodás alig haladta meg a 
10%-ot a Horthy - korszak első felében, míg a természetes szaporodás közel 9%-os 
értéket mutatott.13 Az 1930-as években a népességnövekedés látványosan felgyorsult: 
10 év (1930-1941) alatt közel 5000 fővel emelkedett a jelenlévő népesség szám, s ezzel 
a tényleges szaporodás mértéke meghaladta ezen periódus idején a 17%-ot. A migrá
ció csekély súlyára utal, hogy a vándorlási különbözet minimális, értéke 2% körüli.

Az első világháború előtti korszaknak megfelelően alakult népmozgalom két 
fontos mutatójának, az élveszületésnek és a halálozásnak az adatai: a 20-as években 
a század első éveihez képest visszaesett kissé az élveszületések átlagszáma (csak 
700 fő/év alatti értékekkel találkozhatunk), miközben a mortalitási arányok lénye
gében nem változtak (átlag 455 fő/év), sőt némileg csökkentek.134A város népmoz
galmának alakulását 5 éves lebontásban a 4. ábra szemlélteti.

A dualizmus korszakához hasonlóan a Magyarországon megkésett urbanizáció 
hatására még a két világháború között is intenzív tanyásodásról, s jelentős számú 
külterületi népességről beszélhetünk. Különösen igaz ez a mezővárosokkal teli 
Alföldre, ahol az utóbbiak aránya egy-egy települést vizsgálva gyorsabban nőtt, 
mint a belterületi népesség. A növekedés ütemét -  főként a 2. táblázattal összevetve
-  jól szemléltetik a következő adatok, melyek az 1920. évi népszámlálás alapján 
tüntetik fel a városhoz tartozó tanyák lakosságát. Érdemes megfigyelni azonban, 
hogy nem minden pusztán emelkedett a népesség száma (13. táblázat).135

A külterületi népesség összlakosságon belüli aránya 1920-ban és 1930-ban 
egyaránt 52%-ot mutatott, ami -  igaz, csupán kismértékben -  igazolja e tájegység -
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4. ábra. Kiskunhalas népességmozgalma a Horthy-korban

korszakon belüli -  általános tendenciáit; ebben az esetben a pusztán, illetve tanyán 
élők számának további emelkedését. A magyarázat a szociográfusok korabeli kuta
tásai szerint mindenekelőtt abban rejlik, hogy a különálló faluval szemben a tanyák
nak megmaradt a kapcsolata a közeli várossal, vagyis csak viszonylag kis távolság 
választotta el az egymástól már különvált lakó- és munkahelyet. Jelentőségüket 
tovább erősítette, hogy az 1930. évi népszámlálás idején már az itt épült lakóházak 
száma is magasabb volt Kiskunhalas belterületéhez képest (3595 db: 53%).

Demográfiai vizsgálatunkat ismét a lakosság korszerkezetének és családi álla
potának felmérésével zárjuk. A részletesebb statisztikai források segítségével a két 
világháború közötti három népszámlálás évében hasonlíthatjuk össze az egyes kor
csoportokba tartozók számának alakulását. Az 5. ábrából jól kitűnik, hogy az előző 
korszakkal ellentétben csökkent a 6 éven aluliak aránya szemben a 60 év fölötti 
korosztállyal, mely 1920-ban és 1941-ben is meghaladta az előbbit. Szembetűnő 
változás ugyanakkor, hogy amíg a századelőn a 40-59 évesek száma alulmaradt a 
látszólag kisebb kategóriát alkotó 6-14 év közötti korosztály népesebb táborához 
képest, a Horthy -  korszak második felében az előbbi csoport száma nagyobb 
mértékben emelkedett. Mindez azonban még nem feltétlenül az elöregedés folya
matának előrehaladtára utal, hiszen a legfiatalabb korcsoporton belül tapasztalható 
még mindig a legnagyobb mértékű (50% fölötti) növekedés. Az egyes kategóriákba 
sorolt népesség arányának alakulását az 5. ábra136 mutatja.
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13. táblázat. Kiskunhalas külterületi népessége 1920-ban"'

Külterület
Népesség

száma (fő) aránya (%)

Öregszőllők 1529 11,20

Balota 1522 11,15

Zsana 1511 11,07

Felsőszállás 1153 8,45

Fehérkistelek 1119 8,20

Fehértó 948 6,94

Pirtó 945 6,92

Bodoglár 865 6,34

Füzes 856 6,27

Eresztő 639 4,68

Alsószállás 599 4,39

Tajó 562 4,12

Göbölyjárás 510 3,74

Inoka -  Kistelek 393 2,88

Debeák 276 2,02

Rekettye 129 0,95

Bogárzó 93 0,68

Összesen 13649 100

A népszámlálási adatok tükrében megállapítható, hogy bár az idősebb kor
osztályba soroltak aránya egyre magasabb ebben az időszakban, a családi állapot 
szerinti megoszlás tekintetében alig történt változás a század első feléhez képest. 
Továbbra is magas a nem házasok (nőtlenek és hajadonok) száma, bár 20 év alatt 
némi csökkenés figyelhető meg az arányukban; 1941-re a házasságkötések szá
mának csekély emelkedésével alig lépte túl az 50%-ot. A 20-as években átlag 259 
házasságot kötöttek évente, mely lényegében megfelel a világháború előtti legutolsó 
népszámlálás és az 1930. évi összeírás közötti periódus 18%os népességnövekedé
sének, figyelembe véve a század első két évtizedének népmozgalmi adatait. Utóbbi
akból kiderül, hogy éves lebontásban átlagosan mintegy 30%-kal nőtt a megkötött 
házasságok száma a békeévekben. A csúcspontot az 1920. év jelentette, amikor 
327 párt adtak össze Halason. A válások száma továbbra is minimális, arányuk 1% 
alatti. Az analfabétizmus javítása terén a Horthy-korban már kedvezőbb a kép: a
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város összlakossága körében a második világháborúra sikerült visszaszorítani az 
írástudatlanok arányát 21%-ra, s ez a javulás a külterületi népesség körében is meg
figyelhető, hiszen a 30-as években már több mint 65%-uk tudott írni és olvasni.'37

Művelődés, vallás és nemzetiség
A két világháború között nem történt lényeges változás a kiskunhalasi lakosság 

felekezeti megoszlásában. A katolikus hitközség híveinek száma tovább emelkedett 
és az 1930-as évek közepére meghaladta a 20 ezer főt. Ebben jelentős szerepet 
játszottak azok az egyesületek, melyek részben az iskolai oktatásban való rész
vételükkel hatásos módon járultak hozzá a hitélet fejlődéséhez (pl.: Katholikus 
Népszövetség, Katholikus Önképzőegylet). 1922-től a városban római katolikus 
polgári leányiskola is működött, miközben bővült az elemi iskolákban folyó hitok
tatást végző lelkipásztorok száma.138 A második világháborút megelőzően ebben 
a Kalocsai Iskolanővéreknek volt döntő érdemük, akik ily módon a szellemi élet 
virágzásához, valamint a katolikus szellemű oktatás és nevelés eredményességéhez 
járultak hozzá. 1934-ben az összes iskolás gyermek közel 75%-a római katolikus 
vallású volt Halason,139 de a számbeli növekedés a népmozgalmi adatokból is jól 
nyomon követhető (lásd alább). 1927-ben az egyházi hivatalt hat személy töltötte be: 
Gulyás Ferenc esperes, Jávor János és Győry Antal segédlelkészek, dr. Zeisz Károly 
világi elnök, Hangódy István kántor és Benyák Imre egyházszolga.140
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Az iskoláztatás egyes rétegeken belüli vizsgálata különösen fontos a falusi - 
mezővárosi szocializáció és a társadalmi mobilitás alaposabb tanulmányozásához. 
Utóbbit példán keresztül is szemléltetjük egy helyi család többgenerációs vizs
gálatával, melynél -  mint majd látni fogjuk -  az oktatás szerepe nagymértékben 
meghatározó a különböző foglalkozási csoportok alakulásában és öröklődésében. 
A hitélet fejlesztésén kívül a templom, valamint az egyházi keretek között egyre 
bővülő oktatás az eddigieknél sokkal kiterjedtebb művelődési kereteket biztosított. 
A világi életben az újonnan létrehozott vagy újjászervezett egyletek, egyesületek 
önképzőkörök és kaszinók (pl.: Úri kaszinó, Polgári olvasókör -  Kis kaszinó, 
Református önképzőkör, Protestáns Nőszövetség, Római katholikus Szent József 
kör, Ébredő Magyarok Egyesülete) a polgárosodás további térnyeréséhez járultak 
hozzá. A két világháború között a gazdagabb paraszti rétegek által olvasott napi- és 
hetilapok valóságos fórumaivá váltak a művelődésnek, a később megjelenő rádió és 
mozi pedig a modernizálódó életforma részévé vált.

Az oktatás fejlődése a Kiskunhalasi Református Egyházon belül kezdődött koráb
ban -  Szilády Áron (1862-1922) munkájának köszönhetően, aki a 19. század végén 
korszerű reálgimnáziumot hozott létre a városban. Az ősi református közösség híveinek 
száma azonban fokozatosan csökkent, arányuk a korszak végén már alig haladta meg a 
30%-ot. Az egyházi élet irányításban Szabó Zsigmond és Pataky Dezső lelkészek mel
lett Benkő Barna segédlelkész, dr. Babó Imre ügyvéd-főgondnok, Tóth Kálmán kántor 
és Orbán Balázs egyházszolga vett részt.14' Habár a többi felekezet aránya elenyésző, 
jelenlétüket igazolja például, hogy ebben az időszakban például már baptista imaház is 
működött a városban. Tevékenyen működött továbbá a zsidó hitközség, melynek veze
tősége 1922-ben alapítványt hozott létre a szegény gyermekek iskoláztatásának anyagi 
támogatása céljából.142 Emellett Halason izraelita elemi iskola is működött. A korszak 
vallási viszonyainak alakulását a következő táblázat adatai mutatják.

14. táblázat. Felekezeti megoszlás Kiskunhalason a két világháború közöttIJ’

Felekezet
1920 1930 1941 1949

fö % fő % fő % fő %

Római katolikus 16069 61,60 18387 63,87 22085 65,42 21840 67,70

Görög katolikus 40 0,15 42 0,14 160 0,47 100 0,31

Evangélikus 307 1,18 453 1,57 758 2,25 577 1,79

Református 8846 33,91 9129 31,67 9763 28,92 9210 28,55

Görög keleti 34 0,13 17 0,06 45 0,13 21 0,06

Izraelita 742 2,84 668 2,32 742 2,20 299 0,93

Egyéb 50 0,19 133 0,46 205 0,61 213 0,66

Összesen 26088 100 28829 100 33758 100 32260 100
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Az előző korszak egészére jól hasznosítható, szinte folyamatosan megjelenő 
polgármesteri jelentések a két világháború közötti időszakban csupán összesített 
kimutatást adnak a felekezeti házasodás vizsgálatához. Az 1930-as évek közepéig 
vezethető adatsorok mindenekelőtt a vegyes házasságkötéseknek csak kismértékű 
emelkedéséről tanúskodnak, mellyel lazult ugyan a házasodási szokásokat és tra
díciókat korábban jellemző homogenitás, de úgy tűnik, továbbra is meghatározó 
maradt. Eves lebontásban arányuk 30% körül mozgott 1920 és 1930 között, de a 
következő évtizedben újabb csökkenés tapasztalható.144 A többi felekezet híveinek 
száma továbbra sem számottevő.

A vallási életben történt igazi változások nem is a statisztikán, sokkal inkább más 
szempontú megközelítéseken keresztül érthetők meg. Több korabeli beszámoló és fel
jegyzés a lakosságon belüli vallási közömbösség, illetve elvallástalanodás -  országos 
szinten is észlelhető -  terjedésére hívta fel a figyelmet. Természetesen nem általános 
jelenségről van szó, de különösen a tanyán élők körében vették észre szociográfu- 
sok, hogy sokan csak az örökölt tradíciók nyomására gyakorolják hitüket, tényleges 
gondolkodásuknak azonban vallásuk tanításai már nem felelnek meg: „A hívőkről 
lenézőleg nyilatkoznak, mint általuk rég túlhaladott álláspontról. Érdekes a Bibliáról 
való felfogásuk is. Olyan valaminek tartják, amelyben sok hanyagság és furcsaság 
van, de nyíltan nem mernek vele szakítani.” 145 Némileg vegyes képet mutat ez a tár
sadalom a folklór oldaláról is, hiszen a korszakban továbbra sem tűntek el a babonák 
vagy a népi hagyományozás útján terjedő költészeti elemek.

A vallási hovatartozás és az egyházi élet kérdéskörétől egyszerűbben ábrázol
hatok a nemzetiségi viszonyok. A trianoni határváltozásokat követően sem tapasz
talható számottevő kisebbség jelenléte Halason, a magyarság aránya a korszakban 
végig 98% fölötti. Más nemzetiségek közül csupán a németség alig több mint 200 
fős csoportja említhető. Az etnicitás terén az 1941-es népszámlálás nyújt a valós 
viszonyokat hűen rögzítő adatokat, melynek kérdőpontjai között az anyanyelv mel
lett a nemzetiségi hovatartozás kérdése is szerepelt. Az összeírás helyességének 
megítélése azonban vitatott, amit jól bizonyít a cigány népesség számában mutatko
zó differencia. Amíg ugyanis a népszámlálási kötet alapján ekkor mindössze 14-en 
vallották magukat cigánynak, addig az 1941. év járási és városi adatai 404 főre (!) 
becsülték a számukat.14'’ Hasonló eltérések ily módon más nemzetiségűeknél is fel
tételezhetők az adatsorokban, megkérdőjelezve azok valóságosságát.

Társadalmi rétegek, foglalkozási csoportok
A helyi társadalmi viszonyok történeti alakulását döntő módon a Horthy -  kor

ban is az országos tendenciák határozták meg, beleértve ebbe a századfordulót 
követő paraszti polgárosodás ütemének lelassulását, a nagy gazdasági világválság 
minden gazdasági szektort érintő hatását és a mezőgazdasági népesség ezt követő 
-  számbeli -  csökkenését. Természetesen lokális szinten valamennyi folyamaton
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belül találhatunk eltéréseket, ellenben a helyi példa nagyban alátámasztja a kor
szak talán legnagyobb dilemmáját: a polgári fejlődés ellenére a hatalom és a társa
dalom egyaránt megőrizte rendies szerkezetét és vonásait. Az ún. „rendi -  kérdés” 
vagy „kaszt -  kérdés” 147 megítélése azért is problémás, mivel a rendi tagoltság 
elviekben a 19. század közepéig volt meghatározó Magyarországon, valójában 
viszont nem tűnt el a későbbiekben sem. Jól szemlélteti mindezt a következő 
beszámoló az 1930-as évek végéről, mely hűen tükrözi a halasi parasztgazdák 
szemléletét: „Meg van bennük [a parasztokban -  A.P.] az a tudat még mindig, 
hogy ők a parasztok rendjéhez tartoznak s az urak felettük álló rendjével nem 
egyenlőek. (...) Észreveszi [a paraszt -  A.P.], hogy hiába halad előre a polgáro
sodás útján, ő maga már nem lehet igazi úr, de talán majd a fia az urak rendjéhez 
fog tartozni.” 148

Úgy tűnik tehát, hogy az egyébként jól kimutatható polgári igények ellenére 
továbbélt a mezővárosokban (és a falvakban) a hagyományos paraszttársadalom, 
bár jellegét tekintve kétségkívül sokat változott az elmúlt századokhoz képest. 
Vagyoni helyzetéből adódó tagoltsága ugyanakkor még szélesebb határvonalat 
húzott egyes rétegei közé, megbontva ezzel a parasztságról alkotott egységes 
képet. A két világháború között egyre többen hagyták el -  igaz, nem végleg és 
nem teljesen -  a mezőgazdaságot és mentek dolgozni a bányába vagy egyes ipari 
ágakba, ami egyben csökkentette a túlnyomórészt agrárjellegű alföldi városokba 
történő népességbeáramlást is. A polgárosodás legszembetűnőbb jele e társa
dalmi réteghelyzetére nézve változatlan, ám életmódját és szemléletét tekintve 
olykor kispolgárinak nevezhető paraszti „rend”-nél az iskoláztatás és a művelődés 
felértékelődésében mutatkozott.149 Legnagyobb presztízsnek bár még mindig a 
vagyont jelentő föld számított, de a módosabb paraszti családoknál már a gyer
mekek értelmiségi pályákon való taníttatásával is találkozhatunk (lásd később a 
Nagy Mézes család példáját). Természetesen mindez a polgárcsaládok körében is 
megfigyelhető.

A különböző társadalmi rétegek számbavételénél a birtokos parasztoktól elkü
lönítve vesszük az önálló egzisztenciával gyakran nem vagy csak alig rendelkező, 
alsó osztályokba sorolt agrárproletariátust, mely Erdei Ferenc megfogalmazásában 
a mezővárosok „javak birtoklása szerint tagozódó polgári társadalmának” 150 termé
ke: először ugyanis ezeken a helyeken jött létre a fizikai munkájáért kapott bérből 
megélni próbáló mezőgazdasági munkásság. Márkus István nagykőrösi csoporto
sítását figyelembe véve a birtokos és vállalkozó nagygazdák, a jóval alacsonyabb 
vagyoni kategóriába sorolható kisparasztok és a nagyrészt napszámosokból vagy 
részes munkásokból álló szegényparasztok erősen differenciált tömbjéről lesz itt 
szó. Emellett a társadalmi statusában gyakran hasonló városi kispolgárság vizsgá
latánál a helyi iparos- és kereskedőréteg (köztük a zsidók) helyzetének alakulásával 
foglalkozunk, míg a köztisztviselő, közalkalmazotti és értelmiségi középosztálybe
liek ismét külön pontban kerülnek tárgyalásra.
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Gazdák, földbirtokosok
M int a Márkus-féle kategorizálásnál láthattuk, maguknak a társadalmi rétegek

nek a behatárolása sem egységes a szakirodalomban. Problémás egyrészt a 100 kát. 
hold fölötti „úri” nagybirtok alsó határának megállapítása, másrészt a parasztság 
fogalmának meghatározását a birtokos réteg, illetve a részben önálló, részben 
bérmunkás paraszti tömegek elválasztása nehezíti -  különösen egy olyan korszak
ban, amikor tovább nőtt az életképtelen kisbirtokok tulajdonosainak, valamint a 
földnélkülieknek a száma.1'1 A helyi társadalom vizsgálatánál megtartjuk az előző 
korszaknál is alkalmazott birtokos paraszti kategóriákat. Utóbbiak esetében fontos 
felhívni a figyelmet arra, hogy a gazdag-, közép- és kisparaszti réteg meghatáro
zásnál tájegységenként változott a földminimum -  holdakban kifejezett -  nagysága; 
a külterjes gazdálkodást folytató Alföldön ez általában magasabb számokat muta
tott. A parasztság alsóbb csoportjainál továbbá sokszor üzemszervezeti elemzéssel 
kaphatunk pontos képet: ily módon a tulajdonjogi fogalomként kezelt birtokhoz 
képest a többnyire önellátó családi gazdaság és a vállalkozásszerű piaci gazdaság 
fogalmainak tisztázása is lényeges szempont a Horthy-kor birtokos parasztságának 
osztályozásához.152

Elvégezve a vizsgálatokat lokális szinten is megállapítható, hogy az 1848-as 
jobbágyfelszabadítást követő száz esztendő talán legnagyobb társadalomtörté
neti ellentmondása rejlik ebben a kérdésben: a magyar parasztság számának és 
arányának növekedésével párhuzamosan csökkent a megélhetésüket biztosító 
gazdaság mérete, ellátottsága. Sárkány Mihály ennek négy -  egymást kiegészí
tő -  funkcióját határozta meg: termelő- és elosztó egység, mely a fogyasztás, 
később pedig az árutermelő vállalkozás alapja.151 A gazdaságok termelési kapa
citása ugyanakkor a rendelkezésre álló eszközállomány és igaerő függvénye 
is. Statisztikai elemzésüknél nem a tulajdonjogi természetükből kell kiindulni, 
hiszen a föld és népesség viszonyát nem a tulajdonosok vagy bérlők száma, 
hanem az általuk működtetett mezőgazdasági üzem határozta meg. Kiskunha
las esetében az előbbi felmérését az is nehezítené, hogy hiányoznak az előző 
korszakban nagy számban fennmaradt, ilyen adatokat is közlő polgármesteri 
jelentések. A parasztgazdaságok vizsgálatát ellenben elősegíthetik az 1935. évi 
agrárösszeírás kötetei, melyek -  települési lebontásban -  az 1895. évitől jóval 
részletesebb információkat szolgáltatnak a tényleges gazdálkodási viszonyokról. 
Elsőként a birtokkategóriákban történt változásokat nézzük meg, majd az egyes 
gazdaságok működését elemezzük.

Az adatok tanúsága szerint az 1880-as évek elejéhez képest több mint 40 év 
alatt (1882-1935) az 1000 kát. hold fölötti nagybirtokosok aránya lényegében nem 
változott és továbbra sem érte el az 1%-ot. A 100-1000 holdas kategóriába tartozó 
középbirtokosoké mintegy 3%-kal (7, 04%-ról 4,23%-ra), az 5-100 holddal ren
delkező kisbirtokos parasztoké pedig 6%-kal (43,53%-ról 37,50%-ra) csökkent.154 
A birtokaprózódás és a földreform eredménye viszont, hogy az 5 hold alatti,
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ún. kisbirtokos-napszámos csoport aránya megközelítette a 30%-ot a korszak 
végére igazodva ezzel az országos tendenciákhoz. Bár az összeírást általánosan 
elfogadottnak tekintik, adatai megkérdőjelezhetők, mivel az adóreform ügyében 
1934-re összeállított osztálybesorolási statisztika némileg másként közli a város 
birtokosságának megoszlását: 1000 kát. hold fölött 3, 500-1000 hold között 7, 
100-500 hold között 129, 15-100 hold között 1161, 15 hold alatt pedig 4784 egyéni 
földtulajdonost regisztrált.155 Ez összesen 6084 birtokos, ami 393 fővel több mint 
az 1935. évi összeírásban szereplő (5691 fő) adat.156 Összehasonlító vizsgálatunk 
folytán itt az utóbbi forrást vesszük alapul a rendezettebb és részletezettebb 
kimutatások végett. Jól észrevehető például ezekből a tagosítások előrehaladása: 
az 1 tagból álló birtokok aránya már 68%-ot tett ki, amely az összes földterü
lettel (112195 kát. hold) közel arányosnak (46624 kát. hold: 42%) tekinthető. 
A tulajdonbirtokok számának emelkedésével párhuzamosan már kevesebb volt a 
haszonbérietek száma és területe is.

A következő táblázat Kiskunhalas tíz legnagyobb birtokosát mutatja. A terület- 
nagyságokat érdemes összevetni a 40 évvel korábbi állapotokkal (lásd 5. táblázat), 
s bár az egyes gazdaságok felszereltségéről ezúttal nincsenek egyénenként rész
letezett adatok, a művelési ágak szerinti kimutatás és az aranykorona értékekben 
feltüntetett földkataszteri tiszta jövedelem jól tükrözik a gazdálkodás jellegét és a 
belőle származó bevételek nagyságát:

15. táblázat. A legnagyobb birtokosok és bérlők Kiskunhalason 1935-ben'

Birtokos, bérlő 
neve

Földbirtokok művelési ágak szerinti megoszlása 
(kát. hold)

Kataszteri 
tiszta jöv. 

(AK)
összterület szántóföld kert rét legelő egyéb

Pázsith Antal 1555 278 3 83 1158 33 1934

Babó Benő 987 191 3 80 693 20 2736

Nagy János 91 5i5k 323 - 33 515 44 -

Farkas Elek 844 273 3 80 394 94 2703

Nagy K. József 777 177 1 76 457 66 1385

Kolozsvári Kiss 
Pál

748 225 1 65 356 101 3317

Kolozsvári Kiss 
László 663 136 4 98 306 119 2007

Nagypál Sándor 652 312 - 85 215 40 2230

Csikós Sándor 584 82 1 21 444 36 348

Gaál Mihály 570 234 5 45 269 17 2665

4 9 5



A dualizmus korának megfelelően a leggazdagabb birtokosok egy része a két 
világháború között is aktív módon részt vett a város irányításában. Farkas Elek 
(1871-1956) például az egyik legnagyobb földbirtokosként jelentős közéleti szerepet 
töltött be, mint a városi képviselő testület és a megyei közgyűlés, majd az ország- 
gyűlés felsőházának tagja, Pázsith Antal édesapja pedig főbíró volt. Az ugyancsak 
vagyonos Kolozsvári Kiss családban is találhatunk nagy személyiségeket az elmúlt 
időszakban, köztük országgyűlési képviselőt és halasi polgármestert. Értelmiségi
-  művészeti pályáról a Nagypál vezetéknév az egyik legismertebb Nagypál László 
(1915-1982) operaénekes és zenetanár után. A család másik tagja, Nagypál Ferenc, 
mint a városi Gazdasági Egyesület társelnöke, a Magyar Kamara elismerésében 
részesült. A Gaál família tagjai között szintén több értelmiségi fordult elő, köztük 
tanár, író és árvaszéki ülnök.159

A kereső paraszti népesség társadalmi helyzetét, illetve a helyi agrárviszonyok 
alakulását a mezőgazdasági üzemszerkezet -  vizsgálattal szemléltethetjük talán a 
legjobban. Észrevehető, hogy a haszonbérietek súlya -  némi csökkenés ellenére
-  továbbra is jelentős; közöttük a kis- és középparaszti bérletek dominanciája nem 
változott. A saját kezelésű üzem és a bérlet közötti átmenetet az ún. vegyes gazdasá
gok jelentették. Ilyenkor a nagybiroknak egy részét a tulajdonos bérbe adta, a másik 
részén pedig maga gazdálkodott. A fenti táblázatban is szereplő Nagypál Sándor 
birtokából például Gyenizse Balázs 580 holdat bérelt. Olykor a nagybirtokosoknak 
is voltak bérleteik: Babó Benő 367 holdassal rendelkezett. 1935-ben a kiskunhalasi 
gazdaságok megoszlása a következőképpen alakult:

16. táblázat. Paraszti üzemnagyság -  kategóriák Kiskunhalason 1935-benw

Kategóriák 
(kát. hold)

Gazdaságok Terület Haszonbérietek

száma aránya (%) kát. hold arány (%) kát. hold arány (%)

1000 fölött 2 0,03 4355 3,89 - -

500-1000 9 0,16 6665 5,95 1495 6,37

200-500 71 1,23 19214 17,15 4831 20,60

100-200 162 2,81 21901 19,55 5502 23,46

50-100 293 5,09 20678 18,46 5295 22,58

20-50 639 11,09 20445 18,25 4516 19,26

10-20 615 10,68 8774 7,83 1091 4,65

5-10 684 11,87 4927 4,40 502 2,14

1-5 1737 30,15 4411 3,95 204 0,87

1 hold alatt 1549 26,89 634 0,57 16 0,07

Összesen 5761 100 112004 100 23452 100
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A táblázat sorai lefelé szélesedő sávot mutatnak érzékeltetve a kisbirtokok túlsú
lyát, leginkább az 5 hold alattiakét. Ezen kistulajdonosok számára az agráriumban 
már 1928-tól elkezdődött gazdasági válság leküzdhetetlen problémákat okozott, amit 
Gyenizse Lajos kiskunhalasi gazda példáján az előző fejezetben már részleteztünk 
(gazdaságának jövedelmi viszonyait a válság idején a 10. táblázat mutatja). A tőle még 
kevesebb földdel rendelkezők helyzete a válság mélypontján (1932) végképp tarthatat
lanná vált. Mindezt tovább súlyosbította a fennálló adórendszer, melynek megváltoz
tatása egyre időszerűbb lett volna. Ezt támasztja alá a Duna -  Tisza közi Mezőgaz
dasági Kamara 1936. évi beszámolója: „A földadónál a rossz és elavult, igazságtalan 
kataszteri tiszta jövedelmet, mint adóalapot, a kisbirtok súlyosabb földadó terhét, a 
házadó igazságtalan voltát, a haszonbér után járó kereseti adónál a létminimum beho
zatalát, a jövedelem és vagyonadó erősebb megadóztatását kifogásoljuk.” 161

A háttérben valójában az a kettős teher állt, mely révén a magánbirtokosok bérlő
iktől egyrészt a lehető legmagasabb bérleti díjat igyekeztek behajtani, másrészt erre 
még rájött a föld adója is. Mint már volt róla szó, a 30-as években többen az utóbbit 
sem tudták kifizetni és nagymértékben eladósodtak. Ha ehhez még hozzávesszük 
a kisbérieteket,162 valamint a városi köztulajdonban lévő -  szintén leginkább bérlet
ként hasznosított -  mintegy 3238 kát. hold nagyságú földterület bérlőit, a kialakult 
helyzetet igen komolynak mondhatjuk. Ezen az 1936-os telepítési törvény sem tudta 
megnyugtatóan rendezni: ennek eredményeképpen Halason 95-en jutottak földhöz 
összesen 1032 kát. hold nagyságú területen (átlagosan 10,9 kát. hold/fő) és 529-en 
házhelyhez 146 holdon (átlagosan 0,3 kát. hold/fő).163 Az évtized végén kezdődő 
második világháború, majd az azt követő szocialista átszervezés alapjaiban változ
tatta meg a magyarországi parasztság helyzetét és a hazai birtokstruktúrát.

A Horthy-kor gazdasági és társadalmi fejlődése összességében nem tudott igazán 
eredményesen hozzájárulni ahhoz a dinamikus polgári fejlődéshez, amely a század 
elején volt érzékelhető. A társadalmi hierarchiában továbbra is legalul lévő paraszt
ság megmaradt a hagyományos, de sokszor tervszerűtlen gazdálkodás mellett, 
amely életmódjukat tekintve -  a szociográfusok szavaival -  a „látástól vakulásig, 
a gyerekkortól a megrokkanásig tartó munkát” jelentette. A paraszti polgárosodás 
jeleit elsősorban (szinte kizárólag) a jómódú gazdarétegnél tapasztalhatjuk, amely 
látványos felemelkedést hozott számukra. Nőtt körükben az iskolázottság, többen 
közülük értelmiségi pályára kerültek. Kollektív életpályájukra példaként szolgál a 
földbirtokos családból származó Gyenizse Katalin (1903-2003) életútja, mely nap
lószerű formában könyvként is megjelent.

A memoár szerzője Halas egyik legnagyobb birtokosának, Berki Andornak a fel
ségeként élhette a gazdag polgári családok mindennapjait. О maga leérettségizett, 
lánya, Berki Viola (1932-2001) pedig főiskolát végzett és festőművész lett. Családja 
-  férje unokatestvéreként -  kapcsolatban állt a szintén festő Thorma Jánossal (1870- 
1937), aki képzőművészeti alkotásaival világhírnévre tett szert. A visszaemlékezés 
több halasi birtokos családról tesz említést, melynek tagjai szakítva a tradicionális
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8. Paraszti család. Bánóczki László és családja, 1920 körül. TJM 14214

földművelő életformával magasabb pozícióba emelkedtek (pl.: Fábián vagy Varga 
család). A nagy társasági életet (pl.: kirándulások, nagy vadászatok, kiállítások 
látogatása) élő Berki család élete a második világháborúig csaknem zavartalan
nak mondható, ami még a középrétegekre sem mondható el ebben az időszakban. 
Vagyoni helyzetüket, s az újításokat kedvelő nagypolgári életmódjukat már a lakó
ház részletes bemutatása is sejteti: „A konyha és a cselédszoba az alsó épületben 
volt. Mikor ide költöztünk, rendeltük meg az ebédlő és úriszoba bútort Pesten. 
A sarokszoba volt a szalon, gyönyörű berakásos bútorokkal. (...) A nagyszoba volt 
az ebédlő, egészen modern bútorokkal. (...) Pesten vettünk még egy csodálatos 
antik berakásos könyvszekrényt (...) olyan híre volt, hogy talán az összes halasi 
asztalos megkérte Bandit [Berki Andort -  A.P.), hogy tanulmányozhassák.” 164 

A feljegyzések a városi ház mellett kitérnek a család birtokában lévő kül
területekre is. A „tanyai életképekből” jól kirajzolódik a pirtói és a harkai 
(harkakötönyi) birtokok nagysága és kiváló felszereltsége (pl.: csirkekeltető, 
pálinkafőzőé), valamint számos újítási kísérlet (paprika-, sárgadinnye- és ame
rikai mogyorótermesztés), melyekről a korabeli sajtó (Gazdalap) is tudósított. 
A család, s egyben a birtokos osztály életében az 1940-as évek hoztak törést; 
a megélt események leírásából nehéz egyértelműen megállapítani, hogy a náci 
fenyegetettség és megszállás vagy az azt követő „proletáréletet” hozó kommunis
ta rendszer okozott-e nagyobb károkat és tragédiát a még mindig többségben lévő 
paraszti társadalom számára.
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Iparosok és kereskedők
A dualizmus korának dinamikus gazdasági fejlődése az ipari és kereskedelmi 

életben egyaránt élénk üzleti forgalmat bonyolított le. Az első világháború, majd 
az azt követő Tanácsköztársaság időszaka így lényegében egy jól működő, bőséges 
ellátást és bevételt produkáló piaci forgalmat tört meg, mely folyamatot csak bete
tőzött a nagy gazdasági világválság. Az ipar és kereskedelem még alig állt talpra, 
amikor -  ebben a szektorban lényegében már 1926 második felétől -  újabb, minden 
eddiginél súlyosabb következménnyel járó változások kezdődtek el. 1928-1929-ben 
az agrártermékek árának zuhanásával a gazdák pénztelen helyzete komolyan érin
tette a főképp mezőgazdasági alapokon nyugvó kereskedelmi életben résztvevőket 
is. A túltermelést mutató iparnak hirtelen nyersanyaghiánnyal, valamint a termékei 
iránti kereslet visszaesésével kellett szembenéznie. A válság először az építőiparban 
jelentkezett: sem köz-, sem pedig magánépítkezésekre nem volt igény, elindítva 
ezzel az ágazaton belüli hanyatlást. A városlakók mértéktartóbb életmódja miatt 
a fogyasztás visszaesett, így az iparcikkek ára is csökkent. A munkanélküliség 
szektoron belüli növekedése helyi szinten óriási arányokat öltött. Az egyik halasi 
újság közlése szerint Kecskeméten 1930-ban a kádáriparban 100%-os, a szabóipar
ban 90%-os, az építőiparban 80-90%-os, a kovács- és bognáriparban pedig 60- 
80%-os volt.165 A vidék vásárlóerejének elvesztésével a kiskereskedők nagy része 
tönkrement, a nagykereskedelem pedig leginkább a baromfi, tojás, gyümölcs és 
bor felvásárlására, továbbá egyes fűszeráruk importjára korlátozódott. 1931. július 
13-án a Bethlen -  kormány háromna
pos bankzárlatot rendelt el, amely a 
végső csapást jelentette a forgótőkével 
amúgy sem rendelkező kereskedőréteg 
számára.

A kedvezőtlen gazdasági helyzet 
ellenére az önálló iparüzők és keres
kedők száma is nőtt a válság évei
ben, ami elsősorban a kényszerű fog
lalkozásváltás, illetve a más pályákon 
történő megélhetési lehetőségek kere
sésével magyarázható. A differenciált 
iparostársadalom szerkezetét tekintve 
két csoportot érdemes elkülöníteni: 
az életformájukban, mentalitásukban 
inkább a parasztsághoz közelítő, még 
mindig „céhes jellegű” parasztiparoso
kat, illetve a már korszerűsödő, szolgál- „ „ ,,, ,. , , ,

; . „ . 9. Reklamhirdetes, 1927.
tató jellegű „tőkés szakmák kepvise- Karrier Ágoston: Kiskunhalas város
lóit. A nagyobb számban rendelkezésre útmutató- és címtára. 1927. 65.

Csupity József
BÁDOGOS ÉS SZERELŐ 

KISKUNHALAS, SZÁSZ KÁROLY ÜT 
7

Mint bádogos elvállal minden о 
szakmába vágó munkát, úgymint: 
épület és disz mii bádogos munkát, 
и legegyszerűbbtől a  legdíszesebbig.

Régi rendszerű permetező gépek 
szakszerű átalakítását vermorel 
rendszerűre Írásbeli jótállás mellett.

Mint szerelő elvállal mindenféle víz
vezeték munkát, úgymint modern 
fürdőszoba b e re n d e z é s t, valamint 
angol clozetok és házi csengők 
s z e r e lé s é t  j ó t á l l á s  m e lle t t!

Állandóan nagy raktára v a n :
mindenféle zománcozott és bádog edényekben.

Olcsó és pontos kiszolgálás!
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álló és részletesebb statisztikákon belül 
különösen szembeötlő a „harmadik 
szektoraként számontartott szolgálta
tói szféra kibővülése, de sok esetben 
megfigyelhető az ún. „régi” szakmák
nak az új piaci követelményekhez való 
alkalmazkodása is. A korabeli hir
detések és reklámok nagy száma jól 
illusztrálja mindezt.

Kiskunhalason az iparosok szakmák 
szerinti megoszlása a következőképpen 
alakult a 30-as években:

17. táblázat. A kiskunhalasi Ipartestület tagjainak szakmai megoszlása
az 1930-as években166

Iparosok
1930 1933 1938

fő % fő % fő %

Asztalos 40 4,98 39 7,57 47 7,65

Ács 7 0,87 3 0,58 5 0,81

Bádogos 7 0,87 7 1,37 10 1,63

Bognár 16 1,99 15 2,91 19 3,09

Borbély 27 3,36 29 5,63 32 5,21

Cipész 58 7,21 58 11,26 69 11,24

Cukrász 2 0,25 4 0,78 4 0,65

Csizmadia 14 1,74 22 4,27 23 3,75

Droguista 2 0,25 2 0,39 2 0,32

Esztergályos 2 0,25 2 0,39 2 0,32

Építőmester n. a. - 3 0,58 2 0,32

Fényező, mázoló 2 0,25 3 0,58 1 0,16

Fényképész 3 0,37 3 0,58 4 0,65

Férfíszabó 36 4,48 38 7,40 35 5,70

Fésűs 1 0,12 1 0,19 1 0,16

Fogtechni-kus 1 0,12 1 0,19 1 0,16

Hentes és mészáros 18 2,24 22 4,27 20 3,26

Kalapos 3 0,37 3 0,58 3 0,50

Kovács József
szíjgyártó és nyerges 

Kiskunhalas, Jósika ucca 2. szám.
Alapítva 1879. — Több kiállításon kitüntetve.
Ajánlja sa já t készitménvU f  -/.ers/.amait é s  ostorait. Nagy- választék 
a  legjobb minőségű ostomveickben. К ak tár ott tart ruiudenféto ló
szerszám  tisz ti tü szerek И u, m. vaselin, ap re tu r, nyeregszappan és 
izzasztókat. — Megrendelések pontosan eszközöltetnek. Javítások 
ju tán y o s  árban  a l e g r ö v i d e b b  i d ó  a l a t t  e l k é s z ü l n e k .

10. Reklámhirdetés, 1927. 
Karrier Ágoston: Kiskunhalas város 

útmutató-és címtára. 1927. 80.
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Kaptafa-készítő 1 0,12 1 0,19 1 0,16

Kádár 9 1,12 7 1,37 7 1,14

Kályhás 1 0,12 1 0,19 1 0,16

Kárpitos 6 0,75 3 0,58 4 0,65

Kefekötő 1 0,12 1 0,19 1 0,16

Kelmefestő 1 0,12 1 0,19 2 0,32

Késes és köszörűs 7 0,87 4 0,78 4 0,65

Kémény-seprő 2 0,25 2 0,39 2 0,32

Kocsi-fényező n. a. - 3 0,58 3 0,50

Kosárfonó 10 1,24 7 1,37 7 1,14

Kovács 40 5,00 45 8,74 51 8,31

Kozmetikus n. a. - 1 0,19 2 0,32

Kötélgyártó 4 0,50 3 0,58 2 0,32

Kötszövő n. a. - 2 0,39 3 0,50

Könyvkötő i 0,12 1 0,19 1 0,16

Kőfaragó n. a. - 1 0,19 2 0,32

Kőműves 17 2,11 15 2,91 21 3,42

Lakatos 16 1,99 21 4,08 24 3,92

Molnár és daráló 34 4,23 17 3,30 20 3,26

Műszerész 3 0,37 3 0,58 3 0,50

Női fodrász 4 0,50 5 0,97 17 2,77

Női szabó 4 0,50 15 2,91 38 6,20

Nyomdász 2 0,25 2 0,39 2 0,32

Órás és ékszerész 3 0,37 5 0,97 6 0,98

Paplan-készítő 1 0,12 1 0,19 1 0,16

Papucsos n. a. - 9 1,75 9 1,47

Pék 12 1,49 14 2,72 24 3,92

Rézműves 1 0,12 1 0,19 1 0,16

Szíjgyártó 7 0,87 6 1,17 6 0,98

Szobafestő -  mázoló 11 1,37 14 2,72 14 2,28

Szűcs 6 0,75 5 0,97 6 0,98
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Tetőfedő n. a. - 3 0,58 2 0,32

Üveges n. a. - 4 0,78 2 0,32

Vendéglős 48 5,97 13 2,52 21 3,42

Villany-szerelő 4 0,50 7 1,37 10 1,63

Egyéb 309 38,44 17 3,30 14 2,28

Összesen 804 100 515 100 614 100

A nehéz gazdasági helyzetnek megfelelően alakult a műhelyekben alkalmazot
tak létszáma is: az előző éveknél jóval kevesebb szerződést kötöttek, így amíg a 
Horthy-kor első szakaszában évente kb. 200-300 fő dolgozott segédmunkásként 
vagy tanoncként, addig 1934-ben előbbiek száma 234, utóbbiaké pedig csupán 
187 fő volt Kiskunhalason. A 30-as évek második felében már kissé nőtt ugyan 
a számuk, a válság jeleit mégsem sikerült teljesen felszámolni a foglalkoztatott
ság terén. 1938-ban például mindössze 12 asztalos-, 17 cipész-, 8 csizmadia-, 3 
kovács-, 3 bognár-, 1 molnár-, 9 kőműves- és 3 vendéglőstanoncot jegyezetek 
fel.167 A tanoncokkal szigorú, általában a munkaadó által egyoldalúan megállapí
tott feltételeket (munkaidő, bérezés stb.) tartalmazó szerződéseket kötöttek, amely 
gyakran teljesen kiszolgáltatottá tette őket. A törvény előírása szerint legalább 
négy, 1936 után pedig legalább hat elemi iskolai végzettséggel kellett (volna) 
rendelkezniük.

Közvetlenül a gazdasági válságot követő években épült meg az új állatvásártér, 
miközben 1935-ben folytatódott a Baromfifeldolgozó Vállalat új helyiségekkel való 
bővítése is. Ugyanebben az évben a híres halasi csipkét készítő Kiskunhalasi Csip- 
kemühely (Csipkeház) városi üzemmé alakult. Az itt foglalkoztatottak száma az év 
végére elérte a 45 főt, keresetük napi 1 pengő 20 fillér - 1 pengő 40 fillér között 
mozgott. A kiállítások szervezésén túl a Csipkeház a külföldi (amerikai, olasz, fran
cia, német stb.) megrendeléseknek köszönhetően óriási forgalmat bonyolított le, így
1939-ben az épület bővítésére került sor. Működése a második világháború idején 
szünetelt, tárgyainak egy részét pedig ellopták.168

A kereskedők helyzete lényegében az iparosréteggel párhuzamosan alakult, 
köszönhetően az általuk előállított árucikkek eladásában játszott, s egyben a két 
csoport között közvetlen kapcsolatot biztosító szerepüknek. Mint a piacot uraló 
Schneider-cég példája is bizonyítja, a válság a nagykereskedelemben kisebb mérté
kű volt, a baromfitenyésztés, baromfikereskedelem jelentősége és fejlődése pedig 
az Alföldön a 20. század elejétől kezdve töretlennek mondható. Más a helyzet azon
ban a kisiparosokkal gyakorlatilag azonos társadalmi státusú kiskereskedőknél. 
Az 1920-as évek közepén a létszámuk a következőképpen oszlott meg: borkeres
kedő: 10 fő, bőrkereskedő: 3 fő, bútorkereskedő: 4 fő, cukorkaáru kereskedő: 2 fő, 
divatáru kereskedő: 6 fő, fakereskedő: 5 fő, fűszeráru nagykereskedő: 2 fő, füszer-

502



és vegyeskereskedő: 30 fő + Hangya Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet,169 
Köztisztviselő Fogyasztási és Termelő Szövetkezet, gabona- és terménykereskedő: 
7 fő, gyapjúkereskedő: 2 fő, gyümölcskereskedő: 2 fő, kézműáru kereskedő: 14 fő + 
Hangya Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet, könyv- és papírkereskedő: 1 fő, mar
hakereskedő: 1 fő, mész- és cementkereskedő: 6 fő, nyerstermény kereskedő: 8 fő, 
rövidáru kereskedő: 5 fő, ruhakereskedő: 3 fő, sertéskereskedő: 12 fő, sörkereskedő: 
3 fő, tollkereskedő: 1 fő, üveg- és porcelánkereskedő: 5 fő + Hangya Fogyasztási 
és Értékesítő Szövetkezet, varrógép- és kerékpár kereskedő: 2 fő, vaskereskedő: 
7 fő + Hangya Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet, virágkereskedő: 1 fő; mindez 
összesen 144 bejegyzett céget jelentett Kiskunhalason, beleszámítva a „Hangya” 
több érdekeltségét.170

1929-re a halasi kereskedők aránya visszaesett az előző évekhez képest, újabb 
növekedés az iparosoknál tapasztalt kényszerű jelenségekből kifolyólag indult meg. 
A két réteg együttes létszáma végül a századfordulóhoz képest 36%-os emelkedést 
mutatott: 1905-ben 565 főt, 1930-ban 885 főt találunk ezekben az ágazatokban. 
A számbeli csökkenést, majd az újabb lassú növekedést követően 1930-ban 81, 
1934-ben pedig 110 -  üzlettel rendelkező -  kereskedő volt a városban. Utóbbi évben 
a boltosok száma és aránya a következőképpen oszlott meg szakmánként:

18. táblázat. Boltos kereskedők Kiskunhalason 1934-ben '

Kereskedők Fő (Cég) Arány (%)

Fűszer- és vegyeskereskedő 66 60,00

Rőfös kereskedő 12 10,91

Cipő- és divatáru kereskedő 9 8,19

Épület- és tűzifa kereskedő 5 4,54

Borkereskedő 5 4,54

Vasáru kerekedő 5 4,54

Terménykereskedő 4 3,64

Bőrkereskedő 2 1,82

Papír- és írószer kereskedő 2 1,82

Összesen 110 100

A legfeljebb 1-2 segéddel dolgozó kereskedők vagyoni helyzete többnyire nem 
tette lehetővé a korszerűsítést, illetve a bolt és árukészlet bővítését. Gyakran fordult 
elő, hogy a tulajdonos bérbe adta a helyiséget. Ilyenkor a szerződő félnek pontosan 
be kellett tartani a feltételeket, melyek aprólékosan szabályozták a bérbeadás idejét, 
módját és folyamatát. Győri József fűszerkereskedő családjának vagyoni feljegy
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zései között például 12 pontból álló bérleti szerződés olvasható. Az alábbi szemel
vények az üzlet bérbeadásának legfontosabb mozzanatait hangsúlyozzák: Bérlet 
esetén az első évben az árukészletért átalány fizetendő: 3000 P, az üzlet bérlésének 
havonkénti díja 160 P. (...) „Ha a bérlő az árukészlet értékét egyszerre nem fizetheti, 
úgy felosztva negyedévenként vagy havonként előre fizetheti részletekben, de ekkor 
-  mert átvett áruértékről van szó -  csakis kezesség mellett egy évig tartó biztosítás
sal.” (...) A bérleti határidő: 3 év; az utolsó bérleti évben félévi felmondással, esetleg 
kölcsönös további meghosszabbítással. (...) Az üzleti berendezést és felszerelést 
bérlő köteles 12000 P értékben, tűz ellen biztosítást kötni. (...) az átadást követő
en mindennemű költség, adó, illeték a bérlőt terheli. (...) A bérlet tartalma idején 
előzetes kölcsönös megállapodás folytán az üzleti helyiségen szükséges építkezési, 
javítási munkálatok a bérlőt terhelik, melyekhez a tulajdonos hozzájárulása nem 
szükséges. A beépített tárgyak a tulajdonosnál maradnak! (...) Az üzlethelyiséget a 
bérlők albérletbe a bérbeadó beleegyezése nélkül nem adhatják ki.17’

A bérbe adott helyiségek magas számára utal, hogy az erről készült kimutatás17’ 
ebben az időszakban mintegy 30 bérbeadó céget (kereskedőt) közöl, feltüntetve 
üzleteik pontos térmértékeit. A nevek között természetesen sok zsidót találunk,

11. Kálmán Dezső rőfös üzlete bejáratában, 1940 körül. 
Szakái Aurél (szerk.): „Legyen világosság!” 2001. 52.
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akik üzletük mellett gyakran raktáraikat is kiadták bérbe. A Práger család neve 
például vasáruházukról lehet ismert még a 19. század második feléből, leszárma
zottai azonban a listán már rőfös bolttal és lapszerkesztő üzlettel vannak jelen. 
Hasonló szakmával foglakozott továbbá a Langermann família, mely az 1930-as 
években nyitotta meg vaskereskedését Kiskunhalason, mely -  kisebb megszakí
tással (második világháború, deportálások) -  egészen az 1951-ben bekövetkezett 
állomosításig működött. Jellemző módon a zsidó kereskedőknek a város politikai 
életében is szerepük volt, miközben a kereskedésen kívül egy részük gazdálkodott 
és a többletjövedelméből más városokban is indított vállalkozást (pl.: a Schwarcz 
család malom- és téglagyárai, fa- és építőanyag lerakatai).174

A zsidók szektoron belüli pontos számát csak feltételezni tudjuk: valószínű, 
hogy az 1930. évi népszámlálásban feltüntetett 668, illetve az 1941. évi népszám
láláskor összeírt 742 izraelita főként a kereskedők közé tartozott. Az 1922 óta 
működő Kereskedők Egyesületének elnöke a szintén zsidó származású Adám Dávid 
bornagykereskedő volt, aki egyben a helyi hitközség vezetőjeként is tevékenykedett. 
A szervezet 1933-ban kapott saját székhelyet, feladata pedig az érdekképviseleten 
túl az árak és a szakmák szerinti haszonkulcsok alakítása, valamint a város keres
kedelmi életének irányítása volt. A második világháború előestéjén az országban 
már minden ötödik kereskedőt soroltak a zsidók közé, akik nagy részére a német 
megszállást követően a munkaszolgálat, a gettó és a deportálás várt. Miközben csa
ládok ezrei szakadtak szét, a túlélők helyzete 1945 után sem lett jobb: szabadpiaci 
jellegű, magántulajdonban lévő vállalkozásaik a szovjet típusú ipari és kereskedel
mi politika útjába kerültek.

Az agrárproletariátus
A magyar társadalom legnépesebb társadalmi csoportját a Horthy-korban is az a 

széles agrárproletár réteg alkotta, mely először kétségkívül a mezővárosokban jelent 
meg. Szűkebb értelemben két réteget sorolhatunk ide: egyrészt azokat a gazdasági 
cselédeket (uradalmi cselédek és a parasztgazdaságokban foglalkoztatott gazdacse
lédek), akik nem feltétlenül tartoztak az agrárszegénység legalsó szintjéhez, hiszen a 
konvención (cselédbéren) kívül használatba kapott földjükön -  a szükségletek fede
zésén túl -  piacra is termeltek. A csoporton belül elkülönítjük a béreseket és szol
gákat, akikkel az 1930-as évekig általában csak szóban, később viszont már írásos 
szerződésekben állapodtak meg. Az előbbi esetekben számos visszaélés fordult elő, 
hiszen sokszor tanú jelenléte nélkül született meg az egyezség. Utóbbiakban viszont 
már pontosan rögzítették a munkakörülményeket, a bérfeltételeket és egyéb kiköté
seket, majd a dokumentumot tanúk aláírásával is hitelesítették. A szolgák esetében 
a konvenciót (pénz és természetbeni juttatások) kiegészítette a teljes ellátás, vagyis 
a szállásadás és az étkeztetés. Fontos, hogy amíg ennél a társadalmi osztálynál sza
bad bérmunkásokról, munkahelyüket és munkaadóikat szabadon megválasztó -  és 
szabadon szerződő -  önálló munkavállalókról, illetve éves szegődményesekről van
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szó, addig az agrárproletariátus másik 
nagyobb rétegét a tisztán bérmunkából 
élő, ugyanakkor félig nincstelen mezei 
munkásság alkotta. Társadalmuk dif
ferenciáltságára utal, hogy megtalál
juk közöttük az alkalmi napszámosként 
dolgozni kénytelen törpebirtokost, az 
önálló gazdálkodást folytatni alig képes 
részest és szakmányost, illetve a cselé
dekhez közel álló, huzamosabb időre 
szerződtetett summást.175

A vizsgált térségből kifolyólag külön 
kell foglalkoznunk az átmeneti statust 
(félig cseléd, félig napszámos) képvi
selő tanyasi cselédekről, akik helyzete 
Halas és környékén nem adott okot 
panaszra. Kiss Lajos 100 holdas balotai 
birtokán például a megkérdezettek elé
gedetten nyilatkoztak életviszonyaik
ról: nem hajtották túl és nem nézték le 
őket, élelemellátásban naponta négyszer 
részesültek, jogaikat pedig biztosítva 

érezték. Utóbbiak közül a legfontosabbak a munkaviszonnyal álltak kapcsolatban. 
Eszerint a gazda ok nélkül nem bocsáthatta el a cselédjét, ellenkező esetben egész 
évi bérét is ki kellett fizetni. A felmondás időtartamát egyes helyeken 15 napban 
állapították meg; ennek letöltése nélkül azonban a birtokos nem volt köteles kiadni 
a bért a cselédnek. Az írásbeli szerződések elterjedése után a kapott juttatásokat 
cselédkönyvben kellett vezetni, néhol ezen kívül bérleveleket (szegődő leveleket) 
is kötöttek.176

A kiskunhalasi cselédek és mezőgazdasági munkások száma a két világhábo
rú közötti népszámlálások tanúsága szerint alig változott: 1920-ban -  keresők és 
eltartottak szerint -  a házi cselédeknél 576, illetve 48 főt, a napszámosoknál 120, 
illetve 97 főt írtak össze. 1930-ban az előbbi csoportban 560, illetve 28 főt, az utób
biban 109, illetve 53 főt találunk. Helyzetüket ismét a szociográfiai kutatásokból 
ismerhetjük meg a legjobban. Orbáczi Imre vegyes néprajzi gyűjtése viszonylag 
átfogó képet nyújt a korszak bérezéséről, ezáltal pedig a társadalmi réteg megél
hetési lehetőségeiről. Az anyagokban megfigyelhetők a cselédbér tipikus formái: 
a természetbeni lakás, a terményjáradék, a földhasználat, az állattartási jog és az 
igen csekély pénzbér. 1939-ben gyűjtött adatai nagyrészt helyszíni interjúkból 
származnak, ezért forráskritikával kezelendők. Feljegyzései alapján hat csoportot 
vizsgálhatunk:

12. Cseléd. Fehértó, Dobó-villa, 1935 körül. 
TJM 17686
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1. Kommenciós cselédek: 10 q rozs, 6 q búza, 1200-1600 négyszög-öl kukorica
föld, 500-600 négyszög-öl burgonyaföld, 20-24 kg búza, 20-24 kg köles, 20-24 kg 
szalonna, továbbá szoba -  konyhás lakás kamrával (esetleg részkonyhával) és sza
bad tüzelő. Az állattartás mértékét (az állatok számát) a gazdasághoz tartozó legelő 
nagysága szerint szabályozták. Pénzbeli juttatását legtöbb helyen negyedévenként, 
néhol havonta kapta meg.

2. Házi (háztartási) cselédek („bennkosztosok”): 2 q búza vagy rozs, 1 tehén téli 
és nyári eltartása, illetve 230-250 pengő.

3. Pásztorok (gulyások, juhászok, kanászok): 2 q búza vagy rozs, élelmezés,
I pár csizma, illetve 250-300 pengő. Nagy Czirok László gyűjtése szerint Halason 
1934-ben a városi tanács 348 pásztort fogadott fel, a nagyobb gazdák pedig további 
95 pásztort szegődtetettek. Összesen tehát 443 fő őrizte az állatállományt.1'

4. Napszámosok: bérezésük évszakonként változott: tavasszal 1-1,50 pengő, nyá
ron 3-4 pengő, ősszel 3-3,5-4 pengő, télen 1 pengő.

5. Részesek -  aratómunkások: a learatott termény minden 100 mázsája után
II q gabona, illetve minden aratónak 1 szekér szalma vagy 1 szekér tengeri vagy 
50 kg rozs.

6. Részesek -  cséplők: a többnyire saját munkaeszközzel, bandákban dolgozókat 
(általában 24 fő) „a cséplési százalék” 50%-a illette meg.

A részesbérleteknek több fajtája lehetett: „Feles a termés akkor, ha vetőmagot 
a részes ad, valamint a kapálást és a törést is elvégzi”. A feles emellett köteles a 
termést hazaszállítani a gazdának. „A harmados mindenben azonos a felessel, de a 
gazda a ráeső részt maga szállítja haza. (...) Negyedes részelésről akkor beszélünk, 
ha a gazda ad vetőmagot és két fogatos kapálást, a részes csak kézikapával utána 
igazítja, a harmadik kapálást elvégzi és letöri a kukoricát.”14

A gazdasági válság az agrárproletariátust is súlyosan érintette. Egyre kevesebb 
munkást vettek fel, a napszámbérek pedig jelentősen visszaestek. A halasi gazdák a 
kialakult helyzetért elsősorban az adózási rendszert okolták, melynek magas terhei, 
illetve az alacsony gabonafelvásárlási árak miatt a munkabérek kifizetése is nehéz
kessé vált. Lassú javulás csak a 30-as évek második felétől figyelhető meg -  főként 
a bérek nagyságrendi növekedése terén.

Életpályák
A Nagy Mézes család foglalkozási csoportokon belüli intergenerációs mobilitása
A rétegződés -  elemzések egyik legfontosabb részét az egyéni életutakon 

nyomon követhető társadalmi mobilitásvizsgálatok jelentik, melyek egyének és 
csoportok különböző társadalmi -  gazdasági pozíciók közötti mozgását, azok 
időbeli változásait szemléltetik. A szociológusok a társadalom egy-egy pontjáról 
való elmozdulást vertikálisan elemzik; ez alapján beszélhetünk lefelé, illetve
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felfelé irányuló mobilitásról.17'' Az alkalmazott módszerek közül számunkra az 
egyes generációk társadalmi ranglétrán bekövetkező lecsúszását vagy felemel
kedését tanulmányozó intergenerációs (nemzedékek közötti) mobilitás kérdései 
a legfontosabbak. Kiindulópontként -  nem véletlenül -  a különböző foglalkozási 
csoportok előfordulási gyakoriságát, valamint az egyes ágazatokban való részvé
telt és munkavállalás jellegének vizsgálatát lehetővé tevő -  adatbázisként szolgáló 
-  anyagok, dokumentumok feltárását kell elvégezni. Ezek forrásértékét nagyban 
növeli, hogy belőlük az iskoláztatás mértékére, a pozícióváltás esélyeire és követ
kezményeire, illetve az adott életkörülményekre vonatkozóan is következtetéseket 
vonhatunk le.

A hazai társadalomtörténeti kutatások csak részben érintették a fenti problé
mákat. Térségünkhöz közeli társadalmi mobilitásvizsgálatot Erdei Ferenc vég
zett Makó társadalomrajzáról írt tanulmányában, mely egy parasztcsalád négy 
nemzedékén keresztül kísérte figyelemmel a falusi, paraszti életmód fokozatos 
megszűnését, a földműves pálya későbbi generációkon belüli teljes elhagyását és 
az oktatásban való részvétel arányainak növekedését.180 Modelljének értelmezése 
szerint „az igazi társadalmi átlépésekre főként a nemzedékváltások adtak alkal
mat: a szülői aspirációk gyakorta a gyermekekben váltak valóra.” 181 A nemzedékek 
közötti átrétegződés és a mesterségek öröklődése szintén fontos eleme a mobilitási 
szintek elemzésének.

Erdeihez hasonló tanulságokat vonhatunk le a kiskunhalasi Nagy Mézes család 
történetét és leszármazási vonalát követve, melyhez Ferró Róza magán kiadásban 
megjelent családtörténeti művét182 használtuk alapként. Kutatásai szerint a Nagy 
Mézes család ősei a 18. században még szinte kivétel nélkül szegény napszámo
sok voltak, 100 évvel később azonban már valamennyi utóduk rendelkezett saját 
házzal és földdel. Vallásukat tekintve a 19. század végéig a római katolikus volt a 
domináns, majd vegyes házasságok révén református felekezetűek is megjelentek a 
rokonságban. A kötet Nagy István (1834-1914) és Árvái Tekla (1836-1910) gyerme
keitől követi végig a család történetét. A foglalkozási megoszlást nézve jól kimu
tathatók a változások: a kilenc gyermek közül — leszámítva két fiatalon meghalt 
személyt -  még hat földműves napszámosként dolgozott, egyedül a legidősebb fiuk, 
Nagy István lett iparos, szélmolnár; utóbbi mesterséget azonban három generáció 
folytatta tovább. Az unokáknál az ipari munkavállalás már jóval gyakoribb: magas 
arányt képviseltek például a Schneider-cégnél dolgozók (Nagy Sándor vagy Nagy 
Antal családja), de nem csekély az önálló iparosként tevékenykedők vagy -  külö
nösen a harmadik generációban -  a kereskedők száma sem. Az „ősi” foglalkozás, 
vagyis a gazdálkodás mellett a harmadik nemzedékben összesen 17 családot említ
hetünk, amely az unokák magas (közel 60) számához, illetve az előző korszakokhoz 
viszonyítva kis arányú paraszti népességre utal. A negyedik generáción belül jófor
mán csak Nagy Erzsébet és Nagy Rozália utódai között láthatunk földművelőket, 
igaz egy részüket tsz-tagként.
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Külön említést érdemel az első fiú, Nagy István egyik gyermeke, aki férjével 
együtt 1905-ben kivándorolt Amerikába. Ezt megelőzően Nagy Anna cseléd, férje 
lakatos gyári munkás volt, azonban a jobb megélhetés érdekében -  az országban 
többekkel együtt -  a kivándorlás mellett döntöttek. Nem mellékes itt megemlíteni, 
hogy egészen az első világháborúig a Magyarországról távozóknak több mint fele 
gazdasági cseléd vagy napszámos volt, így ez a család megfelelően reprezentálja a 
korabeli viszonyokat. Pennsylvaniában ismét gazdálkodással kezdtek foglalkozni, 
eközben pedig áttértek a hazánkban még csak elismert (így erőteljes állami ellen
őrzés alatt álló) baptista hitre.143 13 gyermekük között főként értelmiségi pályákon 
dolgozókat, vállalkozókat és hivatásos sportolókat találunk. Utóbbira példa, hogy 
két fiú, Emrick Kocsis és Albert Kocsis is golfjátékos volt, amellyel -  figyelembe 
véve, hogy manapság a világon az egyik legjobban fizetett sportról van szó -  jelen
tős vagyonra tehettek szert.

A következő oldalakon a Nagy Mézes család négy generációt átívelő foglalko
zásszerkezetét foglaltuk össze táblázat formájában. Az ábra két részre bontható: 
elsőként Nagy István és Árvái Tekla gyermekeinek és unokáinak, majd a harmadik 
és negyedik nemzedék összehasonlító adatait közöljük. Neveket és évszámokat 
csak az első két generációban tüntettünk fel, az unokák és dédunokáknál a neme
ket betűjelzés mutatja (f: férfi, n: nő). A szükséges információkat az „mj (meg
jegyzés)” rövidítés alatt adtuk meg, míg a hiányos részekre a „n. a. (nincs adat” 
jelölés utal.

19. táblázat. A Nagy Mézes család foglalkozásszerkezete184

1. GENERÁCIÓ: NAGY ISTVÁN (1834-1914) ÉS ÁRVÁI TEKLA (1836-1910)

2. GENERÁCIÓ: GYERMEKEK 3. GENERÁCIÓ: UNOKÁK

GYERMEKEK foglalkozása házastárs
foglalkozása UNOKÁK foglalkozása

házastárs
foglalkozása

1. unoka (f) csizmadia n. a.

szélmolnár

2. unoka (n) 
mj.: 1905-től 
Amerikában 

éltek)

gazdasági
cseléd

lakatos gyári 
munkás

1. család: szélmolnár,
iparos

3. unoka (f) molnár molnár
Nagy István 
(1859-1892)

4. unoka (n) n. a. cipész

5. unoka (f) kőműves n. a.

6. unoka (f) kőműves n. a.
feleségének 2. 
férje: molnár 7. unoka (f) kovács gyári munkás

8. unoka (n) író bognár
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9. unoka (f) szőlőmunkás
(Schneider)

munkás
(Schneider)

10. unoka (f) mj.: 7 hetesen 
meghalt -

2. család: 
Nagy Sándor földműves nap

számos háztartásbeli 11. unoka (f) földműves nap
számos n. a.

(1860-1923)
12. unoka (f) földműves nap

számos -

13. unoka (n) varrónő iparos

14. unoka (n) munkás
(Schneider)

munkás
(Schneider)

3. család: 
Nagy Julianna 
(1862-1954)

földműves földműves
15. unoka (n) huszár n. a.

16. unoka (f) fatelepi munkás n. a.

17. unoka (f) földműves
napszámos gazdálkodó

18. unoka (f) mj.: 20 évesen 
meghalt

-

19. unoka (f) mj.: 2 évesen 
meghalt

-

20. unoka (n) földműves földműves

21. unoka (n) gazdálkodó gazdálkodó

4. család: 
Nagy József földműves földműves

22. unoka (n) mj.: 4 évesen 
meghalt

-

(1865-19/6)

23. unoka (f) mj.: 1 évesen 
meghalt

-

24. unoka (n) földműves tehenész

25. unoka (f) mj.: 1 évesen 
meghalt

-

26. unoka (n) mj.: 1 évesen 
meghalt

-

27. unoka (f) földműves háztartásbeli

28. unoka n. a. n. a.
5. család: 

Nagy Rozália 
(1866-1868)

mj.: 2 évesen 
meghalt

- - - -

5 1 0



29. unoka(0 mj.: halva 
született

-

6. család: 
Nagy Mária 
(1867-1945)

30. unoka (n) gazdálkodó gazdálkodó,
kertész

gazdálkodó gazdálkodó 31. unoka(n) mj.: 7 hetesen 
meghalt

-

32. unoka (f) mj.: 2 hetesen 
meghalt

-

33. unoka (f) földműves földműves

34. unoka (n) felvásárló
(Schneider)

munkás
(Schneider)

35. unoka (f) földműves n. a.

7. család: 
Nagy Rozália 
(1869-1940)

36. unoka (n) földműves n. a.

földműves (?) földműves nap- 37. unoka (n) n. a. n. a.
számos

38. unoka (n) ápoló fuvaros

39. unoka (0 földműves n. a.

40. unoka (f) mj.: 16 évesen 
meghalt

-

8. család: 
Nagy Erzsébet 
(1871-1933)

n. a. nádazó

41. unoka (f) mj.: 16 évesen 
meghalt

-

42. unoka (f) mj.: 19 évesen 
meggyilkolták

-

43. unoka (n)
szolgáló 

mj.: 17 évesen 
meggyilkolták

-

44. unoka (n) kistermelő kistermelő

8. család: 
Nagy Erzsébet n. a. nádazó

45. unoka (f) nádazó,
gazdasági cseléd gazdálkodó

(1871-1933) 46. unoka (f) gazdálkodó n. a.

47. unoka (n) mj.: 2 évesen 
meghalt

-

48. unoka (f) földműves n. a.

9. család: 
Nagy Imre 

(1873-1881)
mj.: 8 évesen 

meghalt
- - - -
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10. család: 
Nagy Terézia 
(1877-1960)

háztartásbeli állatkereskedő,
kupec

49. unoka (n) háztartásbeli kistermelő

50. unoka (n) munkás
(Schneider) juhász

11. család: 
Nagy Antal 
(1879-1944)

földműves nap
számos n. a.

51. unoka (f) mj.: 3 hetesen 
meghalt

-

52. unoka (n) munkás
(Schneider)

erdőgazdasági
munkás

53. unoka (n) munkás
(Schneider)

vegyes keres
kedő

54. unoka (n) munkás
(Schneider)

munkás
(Schneider)

55. unoka (f) rakodómunkás -

56. unoka (f) traktoros
(Gépállomás) n. a.

NAGY ISTVÁN (1834-1914) ÉS ÁRVÁI TEKLA (1836-1910) LESZÁRMAZOTTAI

4. GENERÁCIÓ: DÉDUNOKÁK

UNOKÁK DÉDUNOKÁK foglalkozása házastárs foglalkozása

1. CSALÁD

1 .unoka

1. dédunoka (f) cipész n. a.

2. dédunoka (n) n. a. cipész

3. dédunoka (n) takarító gazdálkodó

4. dédunoka (f) cipész n. a.

2. unoka

5. dédunoka (n) könyvelő, majd tanár n. a.

6. dédunoka (f) hivatásos golfjátékos n. a.

7. dédunoka (f) kamionsofőr, 
majd útellenőr n. a.

8. dédunoka (n) n. a. n. a.

9. dédunoka (fj mj.: 10 hónaposán 
meghalt

-

10. dédunoka (f) szerszámügynökség
tulajdonos irodai alkalmazott

512



2. unoka

11. dédunoka (f) hivatásos golljátékos n. a.

12. dédunoka (n) tanító (képesítés nélküli)
őrmester, 

majd felvigyázó

13. dédunoka (f) repülőgép szerelő, 
golfjátékos

n. a.

14. dédunoka (f) cementműhelyi munkás n. a.

15. dédunoka (n) vállalati alkalmazott kereskedő

16. dédunoka (f) betonozó, esztergályos n. a.

17. dédunoka (f) mj.: 8 hónaposán 
meghalt

-

3. unoka

18. dédunoka (f) molnár n. a.

19. dédunoka (n) molnár n. a.

20. dédunoka (f) asztalos, molnár -

21. dédunoka (f) férfíszabó kereskedő

22. dédunoka (n) varrónő kereskedő

4. unoka

23. dédunoka (n) cipőfelsőrész készítő cipész

24. dédunoka (f) mj.: 1 évesen meghalt -

25. dédunoka (f) cipész n. a.

26. dédunoka (f) férfiszabó szabóinas, 
majd főkönyvelő

27. dédunoka (f) férfiszabó női szabó segéd

28. dédunoka (n) női szabó segéd vonatvezető (MÁV)

29. dédunoka (n) női szabó segéd, majd 
főkönyvelő

n. a.

5. unoka n. a. n. a. n. a.

6. unoka

30. dédunoka (n) kötő - hurkoló n. a.

31. dédunoka (f) asztalos n. a.

32. dédunoka (n) gyógyszertáros cipész, majd molnár

33. dédunoka (f) vasesztergályos háztartásbeli

7. unoka

34. dédunoka (n) szövőnő vasesztergályos

35. dédunoka (f) asztalos műszerész

36. dédunoka (f) lakatos varrónő

37. dédunoka (n) könyvelő
vendéglátóipari 

alkalmazott, majd edző
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7. unoka
38. dédunoka (n) orsózónő szövőgyári művezető

39. dédunoka (n) távbeszélő központ kezelő vasesztergályos

40. dédunoka (f) kovács háztartásbeli

41. dédunoka (n) Tüdőgondozó Intézeti 
alkalmazott teherszállító

42. dédunoka (f) bognár
Varrónő, majd a 

Tejbegyüjtő Vállalat 
dolgozója

43. dédunoka (n) mj.: 1 évesen meghalt -

8. unoka 44. dédunoka(n) szakácsnő, majd 
gyermekgondozó tanácselnök

45. dédunoka (n) könyvelő üzletkötő

46. dédunoka (n) főnővér nyomdaipari szakmunkás

47. dédunoka (n) főszakács géplakatos

48. dédunoka (f) kőműves Patyolat Vállalati 
dolgozó

49. dédunoka (n) gyermekápoló nyomadaipari
technikus

2. CSALÁD

50. dédunoka (n) munkás (Schneider) felvigyázó (MÁV)

9. unoka 51. dédunoka (n) munkás (Schneider) vasutas (MÁV)

52. dédunoka (f) csizmadia, majd portás 
(Schneider) munkás (Schneider)

10. unoka - - -

53. dédunoka (n) mj.: 7 évesen meghalt -

54. dédunoka (f) hentes és fűszeres varrónő
11. unoka 55. dédunoka (n) n. a. n. a.

56. dédunoka (f) hentes, majd kocsis háztartásbeli

57. dédunoka (n) ápoló mentőautó vezető

12. unoka n. a. n. a. n. a.

58. dédunoka (f) kereskedő asszisztens

13. unoka 59. dédunoka (n) mj.: 3 hónaposán meghalt -

60. dédunoka (n) kereskedő kereskedő
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14.unoka

61. dédunoka(n) vasutas (MÁV) Gépállomási dolgozó

62. dédunoka (n) dohánygyári munkás kőműves

63. dédunoka (f) Baromfifeldolgozó Vállalati 
dolgozó

fodrász, konyhai 
alkalmazott

64. dédunoka (n) női szabó, majd vegytisztító motorszerelő (TSZ)

65. dédunoka (n) mj.: 6 hónaposán meghalt -

3. CSALÁD

15. unoka 66. dédunoka (n) földműves földműves

67. dédunoka (f) mj.: 4 évesen meghalt -

16. unoka n. a. n. a. n. a.

4. CSALÁD

17. unoka 68. dédunoka (f) Állami gazdasági alkalmazott kereskedő

69. dédunoka (n) portás villanyszerelő

18. unoka - - -

19. unoka - - -

20. unoka 70. dédunoka (n) szakács Állami gazdasági alkalmazott

21. unoka 71. dédunoka (n) Dohánybeváltó Dohánybeváltó

22. unoka - - -

23. unoka - - -

24. unoka 72. dédunoka (f) udvaros (kórháznál) konyhai alkalmazott 
(kórháznál)

25. unoka - - -

26. unoka - - -

27. unoka

73. dédunoka (n) Erdőgazdasági dolgozó n. a.

74. dédunoka (n) Erdőgazdasági dolgozó Erdőgazdasági dolgozó

75. dédunoka (f) kereskedő boltos takarító

28. unoka

76. dédunoka (f) n. a. n. a.

77. dédunoka (n) szövőnő ápoló

78. dédunoka (n) háztartásbeli katonatiszt

79. dédunoka (n) Állami gazdasági alkalmazott n. a.

80. dédunoka (f) (továbbszolgáló) katona n. a.
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5. CSALÁD

- - - -

6. CSALÁD

29. unoka - - -

30. unoka 81. dédunoka (n) háztartásbeli fűtő (MÁV)

82. dédunoka (n) háztartásbeli pályaőr (MÁV)

31. unoka - - -

32. unoka - - -

33. unoka 83. dédunoka (f) kazánfűtő (MÁV) háztartásbeli

7. CSALÁD

34. unoka 84. dédunoka (n) n. a. n. a.

35. unoka n. a. n. a. n. a.

36. unoka n. a. n. a. n. a.

37. unoka n. a. n. a. n. a.

38. unoka n. a. n. a. n. a.

39. unoka n. a. n. a. n. a.

40. unoka - - -

8. CSALÁD

41. unoka - - -

42. unoka - - -

43. unoka - - -

44. unoka 85. dédunoka (n) TSZ - tag gazdálkodó

45. unoka

86. dédunoka (n) munkás (Schneider) pénztáros

87. dédunoka (f) mj.: 8 évesen meghalt -

88. dédunoka (n) könyvelő n. a.

89. dédunoka (f) hegesztő finommechanikai
műszerész

90. dédunoka (f) kamionsofőr kereskedő

91. dédunoka (n) hídépítési munkás gazdálkodó

92. dédunoka (f) hegesztő könyvelő
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45. unoka
93. dédunoka (n) tejüzemi alkalmazott n. a.

94. dédunoka (f) n. a. boltvezető

46. unoka
95. dédunoka (n) háztartásbeli buszvezető

96. dédunoka(0 mj.: 18 évesen meghalt -

47. unoka - - -

48. unoka n. a. n. a. n. a.

9. CSALÁD

49. unoka - - -

10. CSALÁD

50. unoka n. a. n. a. n. a.

51. unoka
97. dédunoka (n) háztartásbeli kistermelő

98. dédunoka (f) mozdonyfutő (MÁV)
Pamutipari Vállalati 

dolgozó

11. CSALÁD

52. unoka - - -

53. unoka

99. dédunoka(0
traktoros

(Erdőgazdaság)
szőlőmunkás

100. dédunoka (f) gépkocsivezető
(Erdőgazdaság) kereskedő

101. dédunoka (n) betanított ipari munkás szobafestő - mázoló

54. unoka
102. dédunoka (n) üzletvezető n. a.

103. dédunoka (f) géplakatos, esztergályos eladó

55. unoka
104. dédunoka (f) férfiszabó óvónő

105. dédunoka (f) asztalos eladó

56. unoka n. a. n. a. n. a.

57. unoka

106. dédunoka (f) kőműves, traktoros kötő - hurkoló

107. dédunoka (n) szakács kőfaragó, gépkocsivezető

108. dédunoka (f) gazdálkodó gazdálkodó
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zasságok révén metodistákkal is kapcsolatba 
került. Ennek a csoportnak Magyarországon lé
nyegében alig voltak jogai, s az „el nem ismert 
felekezetek” közé sorolták őket.
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Népi építészet
Juhász Antal

Az 1850-1950 közötti évszázad kiskunhalasi népi építészetéről a fennmaradt 
épületek és az idős nemzedék emlékei alapján ma már csak hézagos leírást adhat
nánk, ezért korábbi adatgyűjtésekre, kéziratokra, a 19. századi épületek fényképe
ire, rajzos dokumentációjára, kis részben építészeti dolgozatokra támaszkodunk. 
Természetesen igyekeztünk a helyi levéltárban építkezési tárgyú ügyiratokat, 
tanácsi szabályrendeleteket felkutatni, de efféle forrásokat csak elszórtan talál
tunk. Emiatt szükségszerűen merítjük a fejezet anyagát a 20. században írt 
paraszti emlékezésekből és néhány, 1960-70-es években készített, már szakszerű 
adatfelvételből.

Nagy Czirok László, a halasi népélet neves krónikása 1950-ben írt tartal
mas dolgozatot a helyi építkezésről. Idős adatszolgáltatói révén számos hiteles 
adalékot az 1860-1900 közötti évtizedek építő gyakorlatáról is.' Csonka Mihály 
parasztgazda 1950-51-ben írta meg önéletrajzát, majd -  Nagy Czirok László ösz
tönzésére -  részletes leírást készített a házépítésről, az építkezésen dolgozó ácsok, 
asztalosok és kontárok munkájáról. Kéziratának hitelét, értékét aláhúzza, hogy 
képesítés nélkül maga is részt vett tanyai építkezéseken.2

Az 1950-es évek végén és a 60-as évek első felében Janó Ákos múzeumigazga
tó készített fényképeket és feljegyzéseket a város és egykori határa hagyományos 
jellegű paraszti épületeiről. 1964 és 1965 nyarán Janó megbízása alapján, Bárth 
János egyetemi hallgató végzett népi építészeti anyaggyűjtést a város 1950-52 
előtti határának tanyáin. 88 halasi tanya „háztörténetét”, népi építészeti jellemzőit 
jegyezte föl, több tanyán részletrajzokat, család- és gazdaságtörténeti adaléko
kat is rögzített. Adatgyűjtése 1995-96-ban folytatott határjárásunk idején már 
elérhetetlen, épp ezért forrásértékű anyagot nyújt feldolgozásunkhoz.3 Magam 
a Néprajzi Múzeum és az Országos Műemléki Felügyelőség által szervezett 
„falukutatás” keretében 1971-ben végeztem népi építészeti anyaggyűjtést Kis
kunhalason és korábbi hatalmas tanyavilágában. Balotaszálláson, Imrehegyen, 
Kunfehértón, Pirtón, Zsanán és a Halas határában maradt Alsószálláson, Füzes 
pusztán 17 lakóépületet, a városban 2 parasztházat mértem föl és 7 tanyáról készí
tettem helyszínrajzot. Mindegyik tanyáról és városi házról népi építészeti leírás 
és legalább öt-hat fényképfelvétel készült.4 Az adatfelvétel munkájában társam 
és segítőm Bárth János volt. 1995-96-ban terepmunkám elsődleges célja a tele
püléstörténeti kutatás kiegészítése volt, s ez a tradicionális népi építészet addigi 
anyagát már kevéssé gyarapította.
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A z építkezés m eghatározói

A köznép építkezését mindenkor elsősorban természeti körülmények hatá
rozták meg. A Duna-Tisza közi mezőváros parasztsága a tárgyalt időszakban a 
környezetében lelhető földet és növényeket -  fákat, nádat, gyékényt, vesszőket
-  használta hajléka és gazdasága építéséhez. Különösen így volt ez az 1850-70- 
es években, mielőtt a Budapest-Zimony közötti vasút (1882), utóbb a járható 
közutak kiépítése Halast bekapcsolta volna a gazdaság és a kereskedelem vérke
ringésébe.

A másik meghatározó tényező a mezőváros népességének gazdasági és társa
dalm i helyzete, illetőleg társadalmi rétegződése volt. Tehetős redemptusok tégla
gyáraktól, mezei téglaégetőktől vásároltak építőanyagot, alapozásra az Alsó-Kis
kunságon több helyen föllelhető darázskünek nevezett réti mészkövet használtak,5 
födém- és tetőszerkezetnek a városi fatelepen -  némelyek a szegedi szálházakban
-  szereztek be fűrészelt gerendákat, tetőléceket. A lakossága többsége viszont a 
20. század első harmadáig döntően a környezet adta építőanyagokat használta.

A népi építkezést természetszerűen meghatározta az, hogy kik végezték 
illetve irányították az építés munkáját. Halason viszonylag későn, 1819-ben 
alakult az ács-molnár-kőműves céh. 1852 és 1856 között 40-45 céhbeli ács- és 
molnármestert tartottak számon.6 A középkori és kora újkori faragómolnárok 
építették a malmokat és értettek a házépítés famunkáihoz is. Halason és több 
alföldi mezővárosban híres malomács dinasztiák dolgoztak. Szegeden a magyar 
faragónak  nevezett, céhen kívüli kézművesek hajómalmokat építettek és ács
munkát is végeztek.7 Az ácsmesterség sok helyen csak a 19. század közepe táján 
vált külön a malomács- és molnármesterségtől, Szegeden pl. a csak házépítésen 
dolgozó mestereket német ácsnak nevezték. Mindebből arra következtetünk, 
hogy az 1850-es években 40-46 halasi ács-molnár iparos a házépítéssel szemben 
inkább a molnárságból, a szélmalmok javításából és építéséből élt. A paraszti 
építkezés famunkáinak nagy részét képesítés nélküli barkácsolók, ezermesterek 
végezték. Ez a 20. század első két évtizedére is jellemző, különösen a tanyák 
építkezésében. A képesítetlen paraszt specialisták munkájának egyik velejárója, 
hogy hosszú ideig fennmaradtak a nemzedékről nemzedékre öröklődő építési 
technikák és építésmódok.

A mezőváros népi építészetére is hatottak a Jászkun Kerület építési szabály
rendeletei. Már az 1802-ben hozott rendelkezés igyekezett korlátozni a tűzveszé
lyes nádfedél alkalmazását és a fakémények helyett előírta a kő- vagy téglaké
mények építését.8 A tiltó rendelkezéseket nem tartották be, visszatartó hatásuk 
hosszú évtizedek múlva sem érvényesült. A városi tanács a 19. század végén is 
engedélyezte -  pontosabban: engedélyezni kényszerült -  több városi ház nádte
tejének javítását.9 A nádtetős parasztházak a városban, s többnyire a tanyákon az 
1960-70-es éveket is megélték.
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Az építkezés módja. A fal anyaga és technikái

A 19. század második felére -  és a korábbi időkre is -  jellemző építési technikák, 
eljárások leginkább a tanyák építkezésében maradtak fenn.

A halasi homokpusztákon földet vásárló telepesek első hajléka földbe vagy a 
homokbucka oldalába mélyített építmény volt, amit putrinak, a szegedi földxo\ 
származók gunyhónak neveztek. Tálasi István írja: „A földbeásott fedett enyhelyek 
-  pu trik - a régi pásztorok használatában (...) telelő építmények voltak. Ritkán köté
sig,. inkább térdig ástak, s a gunyhókfalát többnyire zsomhóból, sárból, betapasztott 
fonásból készítették (...). A régi pásztorputrik berendezésükben azonosak azokkal a 
tiizelős telelögunyhókkal, amelyek a Duna-Tisza közén Halastó! Bugyiig a szálláso
kon a béresek telelőjéül szolgáltak.’’"' A földbe mélyített hajlékok az Árpád-kortól 
a 20. század közepe tájáig végigkísérték a tájon élt köznép történetét. Különösen 
mások szolgálatában lévő pásztorok, béresek és kevés földű parasztok laktak rövi- 
debb-hosszabb ideig ilyen házakban.

A putri, más néven fődgunyhó úgy készült, hogy 50-70-150 cm mély gödröt 
ástak, oldalát karókkal, napraforgószárral vagy vesszőfonadékkal bélelték, olykor 
be is tapasztották, hogy a föld be ne omoljon. A kb. 3 méter széles, 4-5 méter hosszú 
gödör két végén, középre egy-egy oszlopot ástak, azok tartották a szelemengeren
dát. Teteje nádból, faágakból, szalmából készült, amire földet hordtak, hogy nagy 
hidegben ne hüljön ki a földbe ásott lakás. A két végfalat és hosszanti oldalán az ala
csony felmenő falat gyephantokból, némelyek vályogból rakták. Ha bucka oldalába 
mélyítették, kevésbé mélyre kellett ásniuk. Az ilyen putrinak nem mindig készült 
szelemenes teteje, hanem fiatal fatörzseket, nádat fektettek fedélváznak, arra rozsét, 
szalmát hordtak, majd vastagon földdel borították. így bogárhátú lett a teteje. Bel
magasságát olyanra szabták, hogy a födél illetve a szelemen alatt egy felnőtt ember 
kiegyenesedhessen. A putriba földbe vájt lépcsőkön vagy meneteles lejárón közle
kedtek. Általában egyetlen helyisége volt, ahol vályogból rakott tűzhelyen főztek,

1. Földkunyhó 1956-ban. Szarkás-Debeák puszta. 2. Földkunyhó, putri 1963-ban. Balota puszta. 
TJM F2301. Janó Ákos felvétele TJM F6904. Janó Ákos felvétele
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melegítettek. Kezdetleges füstelvezetője kevéssel nyúlt a födél fölé. A deszkákból 
ácsolt ajtó mellett apró ablakszem engedett be némi világosságot.

A 19. század utolsó évtizedeiben és a 20. század elején a homokpuszták első fog
lalói nemcsak halasi földön, hanem tágabb környékén -  a szabadkai, szegedi földtől 
Soltvadkert, Kiskőrös, Kecskemét határáig -  ideiglenes hajléknak készítették és a 
megtelepedés utáni első-második esztendőben általában két- vagy háromosztatú, 
felmenő falú lakóházakat építettek. Miután korábbi lakásukat elhagyták, földjüket 
-  akiknek volt -  eladták, födél kellett a család feje fölé, tehát a szükség kényszere 
tartotta fenn a földházak építését. Az 1920-30-as években, amikor Balota, Debeák, 
Felsőkistelek puszta legsivárabb homokföldjeit is művelésbe fogták, a helyi és kör
nyékbeli szegény parasztok újabb nemzedéke ismét földbeásott putrikban húzta meg 
magát."

A pusztákon megtelepülök közül sok család gyephantokból építette első lakóhá
zát. A város egykori határában, idős tanyaiak több helyen emlékeztek a gyeptéglás 
építkezésre, de meglévő hantházra az 1970-es évek elején már nem leltünk. Alapos 
utánajárással ezt valószínűleg még föl lehetett volna deríteni, de akkor erre nem 
jutott idő. Szeged határában viszont megtaláltam a gyeptéglás építkezés több relik- 
tumát, fölmérést, fényképeket készítettem 1960-as évekig fennmaradt hantházak
ról. Utóbb Szeged vidékén és több Duna-Tisza közi kutatóponton föltártam ennek 
az építkezésnek az emlékanyagát.12

Fő forrásom Rózsa Balázs I Háncs pusztai parasztember részletgazdag vissza
emlékezése egy Kiskunhalas-Debeák pusztai hantház építésére és jellegére.1'

A szegedi földről Balota pusztára települt Rózsa család egyik sarja, Rózsa 
Ferenc 1896 táján adta el Sasheverőn levő tanyaföldjét és Debeák pusztában vett 37

3. Gyephantból épített tanya 1963-ban. 4. Gyephantbó rakott fal részlete. Mórahalom
Rúzsa 911. Juhász Antal felvétele, 1968 határa, Juhász Antal felvétele, 1968
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és fél kát. hold homokot, egy Bögyös nevű rekettyéi gazdától. Előbb gunyhót épített, 
hogy a családnak legyen hol laknia, amíg házát fölépíti.

Ősszel építkeztek. Legelőször a vógyben, ahol hamarabb elérték a talajvizet, 
kutat ástak. A ház helyét partosabban jelölték ki, ahonnan majd „leszalad a víz a 
laposba.” Az épülő háztól dülöhossznyi (kb.180-200 méter) távol találtak alkalmas 
földet, ahol a hantokat szedték. „ Kemény gyöp volt jó  hantnak, a puha gyöpbű nem 
löhetött jó  hantot vágni." Utóbb szántónak használták azt a területet, ahonnan a 
gyephantokat szedték, nagyrészét veteményesnek, mert „lapos volt”, de a búza, répa 
is jól termett benne. „A gyöpszín ereje vót az a föd. ”

Ásóval vágták a hantokat, előbb néhány öl hosszan (löl=l,896m), majd kereszt
ben. „Egy gyöphantot másfél sukk hosszúra, egy sukk szélesre vágtak és jó  fé l sukk 
vastag volt."'* A hantot szedő ember az ásót alányomta, fölfektette rá a hantot és 
kibuktatta a helyéről. Kocsira rakták és hordták az építés helyére. A kiásás után 
mindjárt hozzáfogtak a falrakáshoz, mint mondják: „Annál jobb a gyöphant, minél 
frissebb. ”

Falazás előtt a ház helyét lapáttal „kiigenyesítették”, vagyis egyenesre nyesték, 
és leástak három szelemenágast, amelyek a tetőgerincen lévő szelemengerendát 
tartották. A mélyen leásott ágasokat (oszlopokat) körülrakták hantokkal, így bele
simultak a falba.

A hantokat a gyepes oldalukkal lefelé rakták egymásra. A debeáki hantházban 
a hantok hossza adta a fal vastagságát, de két szegedi tanyán azt tapasztaltuk, hogy 
két hantot illesztettek egymás mellé: egyiket hosszában, a másikat keresztben, így 
a fal vastagsága meghaladta a 60 cm-t. A hantokat rendszerint úgy rakták egymás
ra, hogy a felső sorban lévő hant közepe az alatta fekvők illeszkedésére kerüljön, 
vagyis kötőre falaztak.

Miután egy sor hantot beraktak, a tetejére sárgaföldhöl készített maltert lapátol
tak, amit kézzel simítottak el a falon.

Még az építkezés előtt három-négy kocsirakomány sárgaföldet (agyagot) vittek 
a helyszínre. Az agyagrakás közepébe mélyedést vágtak, abba vizet öntöttek és a 
vízzel alaposan elkeverték. A sűrű malter adta a hantfal kötőanyagát. Nem minden 
esetben használtak kötőanyagot. Egy csengelei tanya falában figyeltük meg, hogy a 
hantsorok közé ritkán nádszálakat fektettek, ami bizonyára a kötést szolgálta, hiszen 
a gyöpszínbc nyomódó nád összetartotta a hantokat. Falrakás közben beállították és 
körülfalazták az ajtófélfákat, jól megfaragták a hantokat, hogy tartsák az ajtófalat. 
A falat olyan magasra rakták, hogy az ember „bele ne üsse a fejét a gerendába.” 
A fölrakott hantfal egyenetlenségét ásóval, lapáttal megnyesegették, majd polyvás 
sárral kívül-belül betapasztották.

A Debeák pusztai hantház két osztatú: szoba-konyha tagolású volt, szelemenes 
tetőszerkezetét náddal fedték. Rózsa Ferenc utóbb a ház végéhez lóistállót épített, 
annak a falát is gyephantból rakták. 1904-ben a család vályogból új lakóházat épí
tett és utána állandóan már nem laktak a hantházban. Miután a gazda legényfiai
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megnősültek, az új párnak ott volt a lakása, amíg nem építettek maguknak. Amikor 
a fiatal házasok éppen nem laktak benne, kamrának, tárolóhelynek használták, pl. 
a nagylánynak gyűlő „tollegyetmást” tartották ott. Rendszerint „kisház”-nak emle
gették. 1926-ban bontották el, az egyik legényfiú nősülése előtt, hogy a régi épület 
ne csúfítsa a tanya arculatát. Bontáskor a hantok elváltak a maltertól és ásóval a 
hantokat szét lehetett feszegetni. A földön fekvő gyephantok elporhanyósodtak, 
mert a fagy „szétszítta” azokat, de az egészben maradt hantokból az új tanya végé
hez még kamrát tudtak építeni.

Az évente tavasszal és ősszel rendszeresen tapasztott, meszelt hantházak hosz- 
szabb ideig is otthont adtak rászorult tanyai családoknak. A Szeged város Csórva 
kapitányságában, tíz hold városi haszonbérleten 1901-ben épített hantházat 1956-ig 
lakták, utána aprójószágokat tartottak benne és 1965-ben verték szét. Szintén Sze
ged határában, Csengele kapitányság „Majsai hármas” határrészén 1884 körül épí
tett hantházban 1968-ban is laktak. Mindkét hajlék eredetileg ház-pitvar beosztású 
volt, és utóbb színt illetőleg istállót toldottak hozzá.1'

A Duna-Tisza közi régióban a puszták 19-20. századi kiosztása után épített hant
házak jól példázzák, hogyan alkalmazkodtak a parasztcsaládok az adott gazdasá
gi-társadalmi viszonyok között a természeti feltételekhez, -  miközben alakították, 
formálták is a futóhomok világát, amibe beleszülettek.16

Az 1860-as években készült helynévgyűjtemény a halasi Tabánt így jellem
zi:,,...zjgy neveztetik a legrégibb városrész (4., 5. tized)... , mely kezdetben útszái, 
udvar nélküli házai meg most is meglévő sövény épületeinek régiségét tanúsít
ja . . .”'1

A fűzvesszőből font sövény sárfalú építmények vázszerkezete volt, melyeket 
a Duna-Tisza közén mindenütt ismertek, különösen folyók mellékén, vizenyős 
területen, ahol a fűz termett. A város határában Rekettye puszta utal a rekettye
fűz honosságára. Sövényfalú épületekre a legidősebbek is kevesen emlékeztek. 
A Dúdoli parcelokban, ahol szegényparasztoknak osztottak apró parcellákat, 
többen „fonyással csinálták” a házukat. A vesszőfonatot mindkét oldalon vasta
gon tapasztották. A Baki család Debeák pusztai birtokán, a juhász-tanya mellett 
nádtetős, 8-900 birka befogadására alkalmas birkaszín állott. Faoszlopokra deszkát 
szögeitek, körbevették fűzfa-fonattal, s azt kívül sárral betapasztották. Hossza 15, 
szélessége 5 méter, három oldalán zárt, a negyediket nyitottan hagyták.16 Nagy 
Czirok László említi a rekettyefűzből fonott kerítéseket és górékat. Utóbbiak kb. 
másfél méter magas, kúp alakú tárolók voltak. Alól nyílást hagytak, ahol a csöves 
kukoricát kiszedhették.19

Több tárgyi emléke maradt fenn a nádvázas sárépítkezésnek. Kiskunhalason és 
környékén ennek a falazatnak a technikáját a helybeliek állításos falnak, nádállí
tásnak, vagy egyszerűen állításnak nevezték. Az épület négy sarkára erős akácfa 
oszlopokat ástak le. A sarokoszlopok közé még néhány vékonyabb akácoszlopot 
ástak. Ezután a készülő fal vonalában kis árkot mélyítettek, amelybe sűrűn erős
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6. Nádállítás megroskadt tanyai épületben. 
Imrehegy, Debeák 34.

Juhász Antal felvétele, 1995

5. Nádfal, nádállítás. Felsőszállás 56.
TJM F7772. Bárth János felvétele, 1965

nádszálakat állítottak és azokat dróttal, vízszintesen elhelyezett karókhoz, lécekhez 
korcolták. Az így készült nádvázat mindkét oldalán betapasztották.

Az állítás, nádállítás általában tanyai melléképületek: nyári konyha, különféle 
színek, pl. birkaszín falazata volt, lakóházat csak tartósabb építőanyag híján, nagy 
szükségben lévő szegényparasztok építettek ily módon. Akik nem tudtak nádat 
szerezni, hasított akác- és nyárfa karókból készítették az állításos fa l vázát. Ilyen 
volt a Rekettye 113. sz. tanya állításos birkaszíne és a Pirtó Csősztelek dűlői törpe- 
birtokos tanya nyári konyhája.20 Az ugyanilyen anyagú és szerkezetű falazatokat a 
szegedi tanyákon tutajfalnak, tutajra épültnek nevezték.21

A nádvázas sárépítkezésnek egy másik változatát is alkalmazták, ami abban 
tért el az előzőtől, hogy a leásott oszlopokhoz mind a két oldalon karókat, léceket 
szögeitek. Ezeknek a karóknak, ún. korcoknak a külső oldalához sűrűre fogott 
nádréteget kötöztek, ezáltal 16-18 cm távol két nádsor alkotta a fal vázát. Homok 
és oltott mész keverékéből sűrű maltert kevertek, melyet vödrökkel a két nádré
teg közé öntöttek. Miután a malter megkötött és kiszáradt, a falat homokos sárral 
betapasztották. A fal vastagsága rendszerint 25 cm, magassága 2 m volt. Nagy 
Czirok László szerint az ilyen falazatot is állításos falnak nevezték és szinte kizá
rólag egy-két holdas szegényparasztok, túlnyomórészt a szőlőhegyekben építettek 
ilyen hajlékokat.22 Az arató és cséplőrészből, napszámból élő szegény családok ilyen 
házait lakhandinak említették. A kifejezést Pusztaszentimrén (ma Soltszentimre) is 
hallottuk, kezdetleges határbeli hajlék jelölésére. Sztrinkó István Jánoshalmán, az
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illancsi tanyákon találta meg ennek a faltechnikának az alkalmazását, ahol öntött 
ház vagy öntésfal megnevezése volt ismeretes.2j

A földfalak közül a 19. század második felében a vertfal építése volt a gyako
ribb. Jellemző erre, hogy az 1963-64-ben fölkeresett régi tanyák lakóházai közül 
64 vereti falú volt és kisebb hányaduk (13) épült vályogból. A vályog használata 
a 19. század végétől szorította vissza a vertfal építését.

A parasztember legelőször földet hordott az építkezéshez, amire késő ősz volt 
a legalkalmasabb. A város körüli földhányó gödrök bői a gazdák ökrösszekéren, 
kisparasztok, kisgazdák lovaskocsin hordták a földet, de a határ mélyebb fekvésű 
területein is ástak falveréshez való agyagot. Régebben nem ástak alapot, csupán 
elegyengették a ház helyét. Visszaemlékezésből ismert, hogy Csonka Mihályék 
vertfalú tanyája 1835-ben homokra épült, alapozás nélkül. Paraszti tapasztalat, 
hogy az agyag vizes esztendőben „elolvad”, a homok viszont elnyeli a vizet, ily 
módon szárazon tartja a falat. Ezért azt tartják, ha a vert falat agyagra építik, a 
belvizes évek után megroskadt és összedőlt volna.24

A 19. század végén már 30-40 cm mély alapot ástak, a kiásott földet visszala
pátolták és furkóval jól ledöngölték. A fal vonalában egy-másfél méter távol utóbb 
szarufának, gerendának használatos épületfákat ástak le, azokon belül helyezték 
el az egy sukk széles falverő deszkákat. A gerendákat istránggal összekötötték és 
a deszkák közé a fal vastagságának megfelelő rudakat tettek merevítőnek, hogy 
ezzel biztosítsák a fal egyenlő vastagságát. Az agyagot a deszkák közé lapátol
ták, ha száraz volt, meglocsolták. A 8-10 cm-es földréteget furkóval ledöngöltek. 
Három-négy ember egymás nyomában haladva furkózta a földet. A sukkos desz
kák közét három-négy földréteggel verték tele és az egyes rétegekre kötőanyag
nak töreket vagy nádtörmeléket szórtak. Málló tapasztású illetőleg bontásra kerü
lő házakon az aprószalma és nádcsörmő mutatja a vertfal rétegeinek vastagságát. 
A ház főfalaival körben haladtak és miután a 30 cm magas vertfal elkészült, a 
deszkákat feljebb emelték. 9-11 sukk (2,7-3,3 m) magas falat vertek, az építtető 
igénye szerint. Vastagsága két sukk volt, két méter magasságban és afölött csök
kentették a fal vastagságát. A ház sarkaira kötésnek nádat vagy vesszőt tettek a 
falba. Az ajtók, ablakok helyét utólag vágták ki ásóval. Az anyafal után verték fel 
a közfalakat 30 vagy 45 cm vastagságúra.

A falverésen hat-nyolc ember dolgozott. A munkát mesterember vagy iparen
gedély nélküli barkácsoló irányította, aki értett „a fal vezetéséhez.” Tavasszal és 
nyáron dolgoztak, mert időre volt szükség a fal száradásához, mielőtt tapasztásához 
hozzáfoghattak.

A 19. század második felében egyre többen építették vályogból házaikat, a 
városban pedig a 20. század első évtizedeitől vált gyakorivá a téglaépítkezés. 
Vályogfalnak alapot ástak, amibe a visszadöngölt földre téglát, a tehetős építke
zőknek terméskövet raktak. A város határában Tajó pusztában és Kőkúton vágtak 
építkezésnél használt darázskövet.
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1. táblázat. A lakóházak építőanyaga K iskunhalason

év kőből vagy 
téglából

vályog V. sár 
kő V. téglaalap

vályogból V. 

sárból
fa V. más 

anyag
összes lakó

ház

1910 131 (2,6%) 889 (17,5%) 3924 (77,1%) 142 (2,8%) 5086 (100%)

1930

belterület 227 1318 1670 6 3221

külterület 114 364 2772 345 3595

együtt 341 (5%) 1682 (24,7%) 4442 (65,2%) 351 (5,1%) 6816 (100%)

A 20. század elején a lakóházak négyötöde téglaalap nélküli, földből és meg
munkált sárból épült, elenyészően kevés a téglából épült ház. 1930-ból jól látható 
a városi és a tanyai építkezés közötti szintkülönbség: a fa és más növényi anyagok 
(pl. nád) falazatban való alkalmazása szinte kizárólag a tanyákra volt jellemző, és 
ugyanott a téglaalap kevésbé elterjedt, mint a városban.

Födém, tetőszerkezet, fedél

Falazás után a megszáradt vertfalra helyezték az épület hosszában fekvő mes
tergerendát. A két végfal és a közfalak közepén ásóval mélyedést vágtak, hogy a 
16-20 cm metszetű, négyszegletes fenyőgerenda felső része egy szintben legyen 
a fallal. Igényes építtetőknek a mestergerenda alsó éleit kissé legyalulták és az 
utcai szoba ajtó felőli oldalán bevésték az építés évszámát, néhol az építtető(k) 
nevét is. Pl. „Anno 1772. N. Cz. M.” -  ez a bevésés Nagy Czirok Márton (a város 
krónikásának egyik elődje) Víz utcai házában maradt fenn, vagy „Építtették Nagy 
Czirok László és felesége Gázon Mária 1883. ”26 Egy Balota pusztai tanya (12-13. 
kép épülete) mestergerendájába ezt vésték: „SÁGI MIHAL 1872Г

A mestergerendán keresztül a falakra fektették a fiókgerendákat úgy, hogy a 
hátsó falon egy-másfél, az elülső falon két-három sukkal túlnyúljanak. így képző
dött a ház elején széles, hátul keskenyebb ereszei, más néven csurgás. A  hosszanti 
falra régebben két sor lécet, utóbb ún. sárgerendát fektettek, hogy a fiókgeren
dák ne a puszta falra nehezüljenek. A 20. század első évtizedeiben terjedt el az 
a födémszerkezet, amelyben a fiókgerendákat nem a mestergerendára fektették, 
hanem alá helyezték, és a húzógerendának nevezett mestergerenda fölülre, a pad
lástérbe került.

A gerendás födém vázára régebben fahasítványokat, nádat vagy napraforgó
szárat fektettek és arra vastagon szalmás sarat terítettek. Az udvaron előkészített 
agyagrakást meglocsolták, bőven szalmát szórtak rá és lovakkal jól megtapos- 
tatták. A sarat vasvillával adogatták föl a padlásra, elegyengették, majd miután 
megszáradt, polyvás sárral elsimították. Halason alkalmazták a pólyás födémet 
is, amelynek a készítését viklizésnek mondták.2 A viklik kb. egy méter hosszú
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karók vagy lécek, ezeket körültekerték szalmával, közben híg sárba forgatták, 
majd száradni hagyták, a szalmás sárhurkába pólyáit Vikiiket szorosan egy
más mellé illesztették a fiókgerendák előre kivésett vájatába, majd vastagon 
tapasztották. A viklis födém erősebb, tartósabb volt az előzőnél, de igen mun
kaigényes, ezért ritkábban alkalmazták. A 19. század második felében a tanyai 
építkezésben is elterjedt a deszkafödém, elsősorban a módos gazdák körében. 
Egyszerűbb az a formája, ahol a simára gyalult fenyődeszkákat egymás mellé 
illesztették. Erősebbnek bizonyult a dupla deszkázás, ahol a deszkák széleit 20-30 
cm-re egymásra eresztették, jóllehet ez a megoldás több faanyagot igényelt. Felül 
a deszkamennyezetet is vastagon betapasztották, alul pedig némelyek barnára 
mázolták. Az 1971-ben felmért, 1860- és 1880-as években épült zsanai és balotai 
gazdatanyák lakóházai deszkapal/atúak voltak.

A Kiskunságban és szomszédságában a 19. század második felében jelen
tősen megnőtt a szarufás tetőszerkezetek aránya, a régebben leggyakrabban 
épített szelemengerendás tetők rovására.2* Ezt tanúsítják halasi terepkutatásaink 
tapasztalatai is: Bárth János 1964-65-ben hatvan tanyai épület közül kettőben 
talált szelemengerendás tetőszerkezetet, magam pedig 1971-ben mind a 17 tanyán 
horogfásnak nevezett szarufás szerkezetű tetőre bukkantam. Nagy Czirok László 
gyűjtéséből úgy tudjuk, hogy a tető gerincét képező, gömbölyű szelemengerendát 
az épület két végén földbeásott ágasok (oszlopok) tartották.29 Egy későbbi nem
zedék emlékezői szerint a vertfalra az épület végfalain és a közfalakon talpge
rendákba csapolt ollóágasokat helyeztek és ezekbe rakták a szelement. A szegedi 
tájon a tárgyalt időszakban az utóbbi, kecskelábnak nevezett tartószerkezetet 
alkalmazták.

Említettük, hogy igényes építkezők a szálházban vásároltak épületfát, de kis 
pénzű családok a földjükön vagy erdőben vágott akácfából, némelyek nyárfából 
bárdolták a horogfákat. Minden horogfát a fiókgerenda két végébe vésett vájatba 
illesztettek, így a tető ácsolása annyi pár horogfát igényelt, ahány fiókgerendát 
(keresztgerendát) helyeztek el a födémben. A horogfák megerősítésére a tetőcsúcs 
alatt egy vízszintes átkötőt csatoltak be, amely elterjedt eleme ennek a tetőszer
kezetnek és Halason is kakasul lőnek nevezik. Ezután a horogfákra helyezték a 
tetőléceket, nádfedél alá a nádléceket. Rögzítésük régebben faszöggel történt. 
Miután a tetőszerkezet elkészült, a tetőgerincen „zöldágat á l l í to t ta k Frissen 
vágott faágat vagy hosszú rudat fölvirágoztak és a gazda annyi színes zsebkendőt 
vagy fejkendőt kötött rá, ahány munkás dolgozott az építésen. A szokás a 20. 
század első felében is élt.

538



2. táblázat. A különböző fedélanyagok gyakorisága'"

év
A fedél anyaga

cserép, pala, 
bádog

zsindely vagy 
deszka

nád vagy 
zsupszalma egyéb összes lakó

ház

1910 886 (17,4%) 443 (8,7%) 3757 (73,9%) - 5086 (100%)

1930

belterület 1794 93 1334 - 3221

külterület 1187 53 2355 - 3595

együtt 2981 (43,7%) 146 (2,2%) 3689 (54,1%) - 6816 (100%)

1949 4479 (57,1%) 20 (0,2%) 3342 (42,6%) 5 (0,1%) 7846 (100%)

A 20. század elején Kiskunhalason a lakóházak közel háromnegyede (74%-a) 
náddal volt fedve, s a nádtetős házak aránya még 1930-ban is elérte az 54%-ot. 
A statisztika azt mutatja, hogy a paraszti polgárosulás a hatósági szabályrendeletek 
hatására sem terjedt ki a lakóépületek avitt födelének korszerűsítésére, legfeljebb az 
új házakat építették cseréptetösre. A nádfedeles házak aránya a tanyákon magasabb 
(57%), de a városban is számottevő (41,7%) volt 1930-ban. Számos példát ismerünk 
rá, hogy az avult nádtetőt nem cserélték cserépfedélre, inkább megjavították. Tegzes 
Ignácz 1890-ben háza nádteteje javítására kért engedélyt. A tanács azzal a feltétellel

7. Tanya nádazása 1971-ben. Juhász Antal felvétele
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járult hozzá, hogy négy éven belül a lakóházat zsindelyfedéllel látja el. Hasonló kérel
met nyújtott be abban az évben Dobó Menyhért, Benyák Pál, Schneider Ignácné, és a 
város tanácsa mindegyik felújítást azzal a feltétellel engedélyezte, hogy a nádtetőt öt 
éven belül (!) lebontják, illetőleg zsindelyre cserélik.’1 Nem valószínű, hogy a háztu
lajdonosok a határidőt megtartották, illetőleg a hatóság azt szigorúan ellenőrizte.

A nádtetők szívós fönnmaradását döntően két tényezőnek tulajdonítjuk: a kb. 
egy sukk vastag nádfödél kiváló hőszigetelő, ezért a padlás nyáron nem melegedett 
föl, hűvös maradt -  sok család lécekkel elkerített padlástérben tartotta a szalonnát, 
sonkát, kolbászt -  , télen viszont nem hűlt le a levegője, másfelől a vihar tépázta 
födél javításához mindig lehetett nádat szerezni és voltak hozzáértő nádazó speci
alisták. Zsúpszalmát házfedésre már nem használtak, kisebb ól, vagy verem, szín 
fedésére is alig vagy ritkán.

A zsindely jószerével csak a vasút kiépülése után (1882) után jelent meg a 
parasztok építkezésében’2 és szűk három évtized múlva mindössze 443 ház, a lakó
házak alig 9%-a volt zsindelytetejű. Korábban a református templomot, paplakot, 
iskolát, a városi középületeket és a malmokat fedték zsindellyel. A fenyődeszkából 
metszett, tetszetős zsindelyfödelet elsősorban módos gazdák, úri birtokosok alkal
mazták. Jellemző, hogy a cserépfedél gyakorisága 1910-ben éppen kétszerese volt a 
zsindelyének. A zsindelyfödél utóbb egyre visszaszorult, mivel új házat nem zsin- 
delyeztek, élettartama pedig jóval rövidebb volt, mint a nádfedélé. Utóbbi kedvelt 
voltát mutatja, hogy 1949-ben a lakóházak 42%-a (!) még nádtetős volt.

A nádazást terjedelmi okok miatt nem ismertetjük, be kell érnünk annyival, 
hogy hozzáértő nádazó specialisták munkája volt. A városi nádasokban csaknem 
minden családnak term ett nádja. A levágott, kévébe kötött nádat a felső és az 
alsó szénáskertben kúpokba rakva tárolták és a felhasználás előtt szállították 
a helyszínre. A nádazó szerszámai: furkó, nádvarró tű, kaloda, dnggató lapát, 
pallódeszka, fickónak nevezett, 4-5 méter hosszú, vékony fenyő szálfa, a nád 
leszorítására. A nádazáson általában három ember dolgozott. A tetőn elterí

tett nádat régebben fűzvesszővel vagy 
gyékénykötéllel „varrták” a nádlécek
hez, utóbb erre drótot használtak. A 
tetőgerincre két koporsódeszkát tet
tek, és azokat másfél-két méter hosszú 
kalodafákkal rögzítették. A jól fölvert, 
gondozott, mohától megtisztított nád
tető 40-50 évig is eltartott. A megko
pott, kigödrösödött tetőt duggatássál 
javították.’3

A helyi népi építkezésben leggya
koribb, a 19. század végéig csaknem 
kizárólagos volt a nyeregtető és annak

8. Nádtetős melléképület kalodákkal, Füzes
puszta. TJM F4743. Janó Ákos felvétele, 1960
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9. Farazatos istálló ábrázolása a zsanai csőszház 
1813. évi rajzán. BKML Kh. T9.

10. Deszka oromzata lakóház. Épült 1914. 
Balotaszállás 229. Néprajzi Múzeum F 259313.

Juhász Antal felvétele

változata: a csapott nyeregtető. Utóbbinál az elülső oromzatot a tetőcsúcsnál kissé 
„lecsapták.” Ez a tetőforma a cserépzsindely, elsőként a hódfarkú cserép megjele
nése óta terjedt el.

A tanyákon a 19. században épültek ún. lekontyolt, vagy farazatos tetejű istál
lók, amilyeneket Tálasi István említ a Kiskunságról.14 A zsanai csőszház 1813-ban 
készült rajzolatán, a lakóház mellett ilyen, az épület mindkét végén csapott tetőszer
kezetű istálló látható.

A ház végét régebben vesszőfonadékkal vagy botfákhoz, karókhoz korcolt náddal 
rakták be és azt kívül betapasztották. Az oromzat készítésének ez a módja, főleg a 
nádállítás különösen a tanyákon maradt fenn, ahol még 1971-ben is megörökíthettük. 
Utóbb elterjedtek a fűrészelt fenyődeszkákból készült deszkaoromzatok, melyeknek 
helyi kutatók számos változatát örökítették meg.15 Az állóhézagos deszkaormokon az 
ácsok két vagy három, változatos formájú szellőzőnyílást fűrészeltek. Az oromzatokat 
két oldalról a vihar vagy más néven verébdeszkák, alól a vízvető deszka határolták.

A 19-20. század fordulóján Kiskunhalas népi építészetében is megjelentek a nap
sugaras díszítésű oromzatok. Bálint Sándor nyomán tudjuk, hogy az oromdíszítés 
a barokk egyházmüvészetben gyökerezik és fő kisugárzó központja Szeged volt. 
Valószínű, hogy a szegedi földről Halasra települő római katolikus családok révén 
bukkant föl. Előfordulása szórványos.36

Azok az építkezők, akik nem jutottak fűrészelt fenyődeszkához, vályoggal vagy 
téglával rakatták a házoromzatot. 1900 tájától ez vált leggyakoribbá.
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11. Végdeszkás oromzatok a 19. század második feléből: Bercsényi utca 6., Nyúl utca 8., 
Batthyány utca 15., Árpád utca 10. Rébék Benő 1996. 2, 4, 6, 11. kép alapján

A ház tagolódása és tüzelőberendezése

A 19. század második felében a három osztatú: szoba-konyha-kamra tagolású 
parasztház volt a leggyakoribb Halason is. Két osztatú: szoba-konyhás hajlékokat a 
puszták első foglalói közül törpebirtokosok, kisparasztok építettek, ám legtöbbjük 
rövid időn belül kamrát toldott lakóházához. Tartósan, hosszú éveken át a 19-20. 
század fordulóján és utána 6-10 hold debeáki, felsőkisteleki, balotai homokföldön 
megtelepedők, az Öregszőlőkben és a Dúdoli-földön házat építő családok éltek két 
osztatú hajlékokban. Gazdák, módos parasztok négy-öt osztatú házakat építettek 
mind a városban, mind határbeli birtokukon. A nyeregtetős, egysoros gazdaházak 
leggyakoribb beosztása: szoba-konyha-szoba-kamra, vagy szoba-konyha-szoba- 
kamra-istálló. Gyakori, hogy az istállót a lakóházzal egy végben, egy födél alá 
építették, ami kisebb gazdákra is jellemző, akiknél így szoba-konyha-kamra-istálló 
volt az épület tagolódása. Mindez beleillik a Duna-Tisza köze és az Alföld nagyobb 
térsége paraszti lakóházainak egykorú összképébe", ami természetesen összefügg a 
régió természetföldrajzi adottságaival, a gazdálkodás és a társadalmi körülmények 
egyben-másban hasonló jellegével. A sommás jellemzést az emlékezés és terepku
tatások alapján azzal egészítjük ki, hogy Halason nagyobb volt a négy és öt osztatú 
parasztházak aránya, mint pl. a szegedi tájon.
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12-13.Vertfalú, nádtetős, négy osztató tanya elől- és hátulnézetből. 
Balotaszállás 101. Néprajzi Múzeum F259319-259320. 

Juhász Antal felvétele, 1971

Csonka Mihály 75 holdas gazda 1886-ban épített házat felsőszállási birtokán, 
amelyben két szoba, konyha, kamra és lóistálló készült, a ,, szobák földesek , nem 
igen csináltak akkor még padlás szobát... ” -  emlékezett gyermekkorára a gazda 
fia. Nagyapja már 1835-ben két szoba-konyha-kamrás házat épített tanyáján, 
amelyhez utóbb toldott istállót.38 A Baki család Eskü téri (ma Marx tér) városi 
házában két padolt szoba, konyha és éléskamra volt.

A három osztató ház bejárata az 1850-1880-as években még szinte minde
nütt a szabadkéményes (nyitott kéményü ) pitvarba nyílt. Kivül lécvázas félajtó 
volt, melynek hallottam cserény, rostély megnevezését, belül pedig deszkából 
ácsolt ácstokos levélajtó. Innen nyílt a szoba- és a kamraajtó. A több osztató 
lakóház további helyiségei az udvarról nyíltak (1. ábra). Az elülső vagyis utcára 
néző szobát első vagy nagyszobának, a hátulsót kisszobának mondták. Sajátos, 
hogy a helybeli emlékezők (Nagy Czirok László, Csonka Mihály, Gyenizse 
Lajos) nem említik e két lakóhelyiség nagyház-kisház elnevezését, s ezeket idős 
adatközlőimtől magam sem hallottam.39 Az 1960-70-es években tanyákon még 
megfigyelhető volt, hogy a fent leírt, egysoros lakóházhoz először a pitvarajtó 
elé készítettek kis toldalékot: két oszlopra náddal vagy cseréppel fedett féltetőt, 
úgynevezett kis ereszt. Utóbb ezt meghosszabbították „a ház elején”, de kezdet
ben oldalt nyitott faoszlopos volt. Városi házban a toldalékul épített eresz alá 
kiskapu nyílt. Nehéz kideríteni, hogy mikor kezdték a nyitott ereszei beépítését: 
először a két végén falaztak el kiskonyhái, kiskamrát, a középső része nyitott 
maradt, deszka vagy vályogból rakott könyöklővel. Majd az ereszet végig 
beépült és azt már a gang jövevényszóval illették. A Délalföldön ereszeinek, 
ereszaljának, néhol színaljának nevezett tornác beépítése az egész nagytájon 
hasonlóképpen történt. Ugyanakkor a közelmúltig fennmaradtak részben nyi
tott, oszlopos tornácó házak, elsősorban volt gazdatanyákon. Ezeket ámbitusos 
háznak nevezik.
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14. Vertfalú, nádtetős tanya. A Ván-család építette 1884. Zsana IV. kér. 33. NM F259247. 
Juhász Antal felvétele, 1971

15. Zsana IV. Kér. 33. sz. tanya lakóházának alaprajza. 
Fölmérte Juhász Antal és Bárth János 1971-ben
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16. Nagygazdaház, a nádtető gerincén kalodákkal, Tompa u. 3. Néprajzi Múzeum F259268.
Juhász Antal felvétele, 1971
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17. Király Gyenge László nagygazda házának alaprajza, Tompa u. 3. 
Fölmérte Juhász Antal és Bárth János 1971-ben
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Jelmagyarázat: 1. Szabadtűzhely
2. Kemence
3. Rakott tűzhely
4. Sütő

18. Nagygazda-tanya vertfalú, cseréptetős lakóháza, Balotaszállás 81. 
Fölmérte Juhász Antal és Bárth János 1971-ben

19. Vályogfalú, nádtetős szegényparaszt tanya, Pirtó 79. Fölmérte Juhász Antal és Bárth János 1971-ben. 
1. rakott tűzhely, 2. ágy, 3. asztal, 4. sublót, 5. kaszli, 6. szék, 7. kaminkémény

20. Nádtetős kisparaszt tanya, Kunfehértó 151. 
TJM F6533. Bárth János felvétele, 1964

21. Kis, nádtetős eresz a pitvarajtó előtt. 
TJM F11315. Bárth János felvétele, 1974
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22. Az Orbán-Baki-féle műemléki védettségű gazdaház utcai nézete, Kiskunhalas Marx tér 1. 
Épült a 18. század második felében. Falazata rakott sár, fedele nád. 

Szoba-konyha-szoba-kamra tagolású. Baki Judit rajza, 1994.

Az ereszet vagy gang beépítésével az egysoros parasztház kétsorossá vált és az 
ámbitus, a kiskonyha stb. új igényeket elégített ki. Nyáron a fedett eresz alatt étkez
tek, a kiskonyhában főztek és ott pihentek le.

A városban a 19. század vége felé több cívis építtetett fordított vagy utcafrontos 
lakóházat. Ezek a Kiskunságban és Alföld-szerte kibontakozó paraszti polgároso
dás kifejezésformái, amelyekre részletesen nem térhetünk ki.40

A szabadkéményes konyha Délalföldön ismert, régebbi pitvar megnevezését az 
1960-as évek közepén az idősebbek sem említették, -  igaz, Nagy Czirok László sem 
használta ezt a kifejezést.41 Pedig 1964-65-ben több tanyán még nyitott kéményű 
konyhát lehetett találni.
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A konyhát a mestergerenda alatti bolthajtás két részre tagolja: belső, kémény 
alatti részét füstösnek, kéményfüstösének vagy kéményajjá nak nevezték, a külsőnek 
nem volt külön megnevezése, vagy egyszerűen konyhának említették. A kémény 
alatt a kemence szája (fűtőnyílása) előtti, szabadtűzhelynek mondott 60-70 cm szé
les padkán főztek, vaslábra, vasháromlábra tett cserépfazekakban. A szabadtüzhely 
bolthajtás felöli sarkába patkó alakú katlant, építettek, amelyen bográcsban főztek, 
vagy melegítették a vizet. Két szobás lakóházban mind a két szobában volt kemence 
és a konyhában a kemencék szája előtt szabadtűzhely. Több helyen a tűzhely belső 
sarkában is készítettek ugyanolyan katlant. A katlan patkó formájú fala kb. egy 
sukkra magasodott a padka fölé.

A konyhaajtóval szemben, a kémény alatt hasáb alakú padka volt, amelyet asz
talpadkának, tálalópadkának, némelyek középső padkának neveztek. Ide tették a 
megfőtt ételt, hogy kihűljön és étkezés után az elmosogatott tálakat, tányérokat. 
A tálalópadka mögötti falmélyedésben az ún. tálasfalra cserép tálakat,- tányérokat 
függesztettek. Az 1940-es évekig kevés helyen -  Nagy Czirok László szerint legfel
jebb 15-20 háznál -  maradtak meg a tálalópadkák. Bárth János 1964-65-ben két fel
sőszállási tanyán derítette föl a 18-19. századi alföldi konyhai tüzelőberendezésnek 
ezt a régi elemét.42 (24. kép. Felsőszállás 78.) A kutatók az Alföld más településein 
is megtalálták a konyhai középpadkát és a halasihoz hasonló használatát. Valószí
nűnek látszik, hogy eredetileg tűzhelyül szolgált és szerepe a 19. század második 
felében módosult a fentiek szerint.43

A tüzeléskor, kemence fűtésekor keletkező füstöt a tetőtérben egyre szűkülő 
szabadkémény vezette el. Régebben a favázra fonott sövényt vagy nádat vastagon 
betapasztották. Az összefűzött nádra tapasztott szabadkéményt a halasi pusztákon 
megtelepedő szegediek tutajkéménynek nevezték. Ha a sártapasztás lehullott, az 
ilyen kémény a szikráktól könnyen tüzet fogott, ezért a hatóságok tiltották a hasz
nálatát, mégis sok helyen megélték a 20. századot. Utóbb a szabadkémény kürtőjét 
vályogból, a tető fölé nyúló kéményfejet téglából rakták. Disznóvágás után a kürtő
be épített rudakra függesztve füstölték a sonkát, kolbászt, szalonnát, disznósajtot.

A szabadkéményes konyhát városi házakban a 19. század végétől, a tanyákon 
valamivel később egyre többen lepallatolták. Előbb a kéményalja kapott meny- 
nyezetet, de a kemence szája előtti szabadtüzhely fölött a légtér nyitott maradt és 
ezt deszkaajtóval rekesztették el a konyhától. A konyhai tüzelőnek ezt az átmeneti 
formáját a Duna-Tisza köze egész térségében kam innak nevezték. A füstmentessé 
tett konyhában vályogból rakott tűzhelyen főztek, de gyakorinak mondható, hogy 
a szobabeli kemence mellé készítettek rakott tűzhelyet. Idős asszonyok az 1920-as 
években is ragaszkodtak ahhoz, hogy a szabadtűzön főzzenek. „Télen sokat fagyos- 
kodtak az asszonyok, amikor a szabadkonyhában fűtöttek -  írja Csonka Mihály 
-  mert a konyhaajtót ki kellett nyitni, másként füstölt a kemence?*4 Ezért a szabad
kéményes konyhák teljes lepadolása a maga idejében fontos civilizációs újítás volt 
a népi kultúrában .
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24. Tanya szabadkéményes pitvara, Felsőszállás 78. és 80. Bárth János 1999. nyomán.
1 szabadtűzhely, 2 a kemence szája, 3 katlan, 4 középpadka, 5 falmélyedés (bóthajtás), 6 bóthajtás

A szoba hagyományos tüzelőberendezése a sárkemence. Kerek, csonkakúp alakú 
változatát Nagy Czirok László banyakemencének említi, de hallottuk búboskemence 
megnevezését is. Először a kemence alapját rakták ki vályogból és a közét földdel, 
homokkal töltötték fel. Ezután kb. 4 sukk (120-124 cm) hosszú karókat, léceket vertek 
le az alapba 10-15 cm távol és ezeket nyír- vagy fűzvesszővel két helyen összekötötték. 
A karók közé nádat, napraforgószárat állítottak. Az udvaron szalmás sarat készítettek. 
A meglocsolt sárgaföld rakásra szalmát szórták, azt kapával összevágták és lábbal jól 
megtaposták. A megmunkált sárból hosszúkás darabokat gyúrtak és az elkészített 
váz köré rakták, erősen oda „zöcskölve”, hogy a szalmás sárcsomók egybesimuljanak. 
A kemencerakó folyamatosan haladt a munkával a kemence tetejéig, oda elhasznált
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25. a., Búboskemence, berakott tűzhellyel, Felsőszállás 78. 
b., Szobabeli kemence berakott tűzhellyel és sütővel, Debeák 78. Fölmérte, rajzolta Bárth János.

Bárth János 1999. 227. nyomán

26. Berakott tűzhely sütővel, balra a kamin 27. Padka nélküli búboskemence, mellette gyári 
deszka ajtaja, Zsana, Jójárt tanya. takaréktűzhely, Zsana, Jójárt tanya,

Sztrinkó István felvétele Sztrinkó István felvétele

kocsikerékráfot, arra sűrűn léceket tett és a tetejét besorolták. Úgy rakta a kemencét, 
hogy sárfala kb. három ujjnyi vastag legyen. Mikor ezzel elkészült, finom polyvás 
sárral besimította Ezután kiégették a kemencét: ügyeltek, hogy lassú tűzzel égessék, 
mert ha a fa- és nádváz gyorsan elégett, megroggyant a sárkemence.

A kemencét széles padka övezte, a szobaajtó felől volt a kispadkája, ahol télen 
idős asszonyok szerettek üldögélni -  innen az öregasszonypöfögő elnevezése a

550



28. Faoszlopos tomácú gazdatanya, Kunfehértó 55. TJM F6531. Bárth János felvétele, 1964

f5«

29. Utcafrontos ház, eklektikus vakolatdíszítéssel, Bástya u. 6. TJM FI 0800. Vorák József felvétele, 1971
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kispadka fölött készült a kemence válla, a belső sarokban pedig a kucó: kisgyerme
kek kedvelt téli tartózkodási helye.45 A kemence száját a konyha felől az előte zárja 
le, melyet vesszővázra tapasztott sárból készítettek.

A banyakemencéket az 1900-as évektől kezdték kiszorítani a vályogból, utóbb 
téglából rakott négyszögletes, csonkagúla alakú kemencék, amelyeket már nem 
ezermesterek, hanem kőművesek készítettek.

A kemencét régebben szalmával vagy nádtörmelékkel, kutúval fűtötték. Tél idő
ben a nádasokban a város mindenkinek engedélyezte a kutúvágást. Utóbb akácrő- 
zsét, szőlővenyigét és bármilyen ház körüli éghető anyagot használtak tüzelőnek.

A kemence télen a ház fűtésére, egész éven át kenyér-, kalácssütésre és főzésre 
szolgált. A bablevest, szármát rendszerint kemencében, cserépfazékban főzték meg. 
„Nagynéném a Besnyei úriknál szolgált. Mesélte, hogy a nemzetes asszonnyal 
tizenkét kenyeret sütöttek naponta. Bennkosztos cselédeik voltak, sokat kellett sütni- 
fő zn i...” (özv. Szalai Lászlóné, sz. 1909. visszaemlékezése)

A házbeli kemencéket az 1930-40-es években kezdték elbontani, de némelyek 
már korábban megváltak tőle. „A búboskemencét 1927-ben dobtam ki -  mondta egy 
városban élő asszony. -  Megharagudtam rá, nem szerettem a szalmát húzni-vonni. ” 
Öntöttvas kályhát vagy cserépkályhát állítottak a szobába, de a kemencét, mint 
sütő alkalmatosságot akkor még nem nélkülözhették, ezért sokan az udvaron vagy 
a nyári konyhában készítettek másikat helyette.

M elléképületek. A tanyák m ikrokörnyezete

Igaerővel rendelkező, teheneket tartó parasztembernek nélkülözhetetlen volt az 
istálló. Új házat, tanyát építő kisparaszt, ha a hajlék elkészültekor fogytán volt az 
anyagi ereje, rövid időn belül legelőbb istállót „ragasztott” házához. A 18. század 
végén 69 összeírt halasi tanyán 40 különálló és 17, juhszínnel egybeépített istállót 
vettek számba, vagyis az istálló volt a tanyák leggyakoribb melléképülete.46

A homokbuckák között megtelepedő parasztok a bucka oldalába ástak 
putriistállót. Agasos szelemenes tetejét náddal, gyékénnyel fedték, falát karók
kal, zsombóval bélelték. 1964-65-ben a tanyajáró kutató Debeák pusztában két 
putriistállót talált.4

A zsanai csőszház 1813. évi rajza farazatos tetejű melléképületet, bizonyára 
istállót tüntet föl. A szakirodalomból ismert, hogy a 18-19. századi farazatos istál
lók padlás nélküli épületek, amelyekben a béresek a pusztán telelő jószágokkal egy 
födél alatt háltak és főzni, melegedni az istállóban tüzet is raktak. A tüzelős-istállók 
az egykori kiskunsági szállások jellegzetes épületei voltak.48

Említettük, hogy az istállót mind a Belsőségben, mind a tanyákon gyakran épí
tették a házzal egy végben. Másik, ugyancsak gyakori helye a lakóház hátsó vége 
után, rá merőlegesen volt, hogy a konyhaajtóból rálássanak. Méretét a gazda állat-
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30. Tanyai kisgazda istállója, Balotaszállás 
229. Néprajzi Múzeum F259314. 

Juhász Antal felvétele, 1971

31. Egy födél alá épített istálló és tágas szín a 
Gyenizse tanyán. Imrehegy, Debeák 34. 

Juhász Antal felvétele, 1995

32. Tanyaudvar: háttérben tyúkól-marhaistálló- 
kocsiszín tagolású melléképület, Zsana IV. kér. 33. 

Néprajzi Múzeum F259245.
Juhász Antal felvétele, 1971

33. Tanyai melléképület: balról jobbra kocsiszín, 
baromfiólak. Balotaszállás 229.

Néprajzi Múzeum F259315.
Juhász Antal felvétele, 1971

állománya határozta meg: a kisparaszt egy istállóban tartotta lovát és szarvasmar
háit, a gazdák külön tartották lovaikat és marháikat, a nagygazda tanyákon külön 
ököristálló épült.

Baki István nagygazda 1920 táján épült Fehértó pusztai tanyáján nyolc lónak 9 m 
hosszú istálló, tizenhat szarvasmarhának kb. 15 méter hosszú tehénistálló készült. 
Paplógó Ferenc Balota pusztai tanyáján 1934-ben építtetett 25 szarvasmarha tartá
sára nagyistállót, amelyben két végjászol, közepén forgójászol készült, ahová egy
mással szembe kötötték a teheneket. A béres vagy a gazdalegény a lóistállóban hált. 
Tanyán az istálló gyakran a kocsiszínnel és a takarmányossal egy födél alá került.

A disznóknak és a tyúkoknak külön ólat építettek. Ahol egy vagy több anyako
cát neveltek, ott külön fiaztatót falaztak el és külön ólban tartották a hízónak való 
süldőkéi. A fedett disznóól elé fedetlen, lécvázas akol, újabb nevén kifutó készült, 
ahol az állatokat vályúból etették. A baromfinak legtöbb tanyán ól készült: külön a
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34. A debeáki Gyenizse tanya nádtetős lakóháza, 1927. Jakab Antal felvétele. TJM 14317

35. A Debeák pusztai Gyenizse tanya dél felöl, 1927. Jakab Antal felvétele. TJM 14319

554



36. Akó  és akószín a Gyenizse tanyán, Imrehegy, Debeák 34.
Néprajzi Múzeum F259141. Juhász Antal felvétele, 1971

tyúkoknak, a csirkéknek, és ahol kacsát vagy libát neveltek, azoknak is. A tanyákon 
a 20. században is voltak földbeásott, nyeregtetős tyúkvermek. (39. kép)

A tanyai állattenyésztés jelentős ágazata volt a birkatartás, ezért sok tanyán 
építettek kisebb-nagyobb birkaszínt. Fala rendszerint állítás, nádállítás, födele nád. 
A Rekettye puszta 113. számú tanyán, amelyekhez kb. 70 hold föld tartozott és felét 
hosszú ideig legelőnek használták, két birkaszín épült: nyári és téli. Az utóbbi szín 
falát vályogból építették.49 Nagygazda tanyákon, ahol falkányi, több száz birkát 
tartottak, vertfalú birkaistálló is épült.

A heverő marháknak a gazdák akót és akószínt készítettek. Az akó kerített 
terület, melyet régebben garádáa1 vettek körül. A garád  rőzsével, dndvával, 
vagyis szalmás trágyával és tüskös gallyakkal megerősített emberi magasságú 
földhányás, amit az állatok farkasok elleni védelmére építettek. A 19-20. század 
fordulója óta, miután már nem kellett éhes farkasok támadásától tartani, a garádoí 
földbeásott oszlopokhoz erősített, karámszerü kerítés helyettesítette. A többnyire 
négyszögletű akó egyik sarkába építették a három oldalán nád falazatú, egyik 
oldalán nyitott nádtetős akószínt. Nagy Czirok László, Baki Károly nagygazda 
Rekettye pusztai és Csonka Mihály felsőszállási akószínjét írja le.50 Baki Károly 
birtokán a garádot akácoszlopokból és hasítványokból készített kerítés pótolta, 
egyszárnyú nagykapuval és a kerítés négyszögletű akót fogott közre. Benne kb.
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37. A Debeák pusztai Gyenizse tanya.
Fölmérte 1971-ben Bárth János és Juhász Antal, utóbb Bodor Géza
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38. A debeáki Gyenizse tanya dél felől. Előtérben veteményeskert. 
Juhász Antal felvétele, 1995

10 öl hosszú (!), vertfalú, nádtetős épület volt, melyet a kutató istállónak említ. 
A nagygazda 30-40 heverő marhát tartott az akóban. Csonka Mihály tanyáján 
az akót garád vette körül, és egyik sarkában volt az oszlopokra épített, kontyos 
nádtetejű marhaszín. 1950-ben bontották le. A tradicionális nagyállattartó épít
mény talán utolsó halasi példányát 1971 őszén a Debeák pusztai Gyenizse-tanyán 
örökíthettük meg.51 A tanya lakóépületétől délnyugatra kb. 50-60 méterre és a 
melléképületektől is 25-30 méter távol, a laposon volt a négysarkos, 14 lépés 
hosszú, 8 lépés széles, karámszerű akó, nyugati sarkában a három oldalról kor
colt nádfalú, farazatos, más néven kontyolt tetejű akószín, marhaszín. Gyenizse 
Balázs (sz. 1923.) tehenét és borját tartotta a szín alatt. 1995 októberében, amikor 
újból a tanyán jártam, az akószín már nem állott. A kocsi, szekér, ekék, boronák, 
vetőgép stb. tárolására a tanyákon kisebb-nagyobb szín épült, más melléképülettel 
egy födél alatt, vagy féltetős toldalékként.

A krumplit, répát, régebben a búzát is elvermelték az udvarban vagy a tanya 
körül. Búzásvermet csak partosabb helyen készítettek, és ahol jelentős gabona
fölösleg termett. Leginkább másfél méter hosszú vermet ástak; fenekét és oldalát 
vastagon rozsszalmával bélelték, színültig öntötték gabonával, lefödték szalmával, 
a kiásott földet a tetejére lapátolták, sírdomb alakúra simították, négy sarkát meg
jelölték karóval.
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39. Tyúkverem és két tyúkól, Balotaszállás II. kér. 152. Néprajzi Múzeum F259307.
Juhász Antal felvétele, 1971

A krumplis- és répásveremnek két formája a sírverem és a lejárás verem. 
A sírverembe létrán jártak  le, a másikba földbe vájt vagy fából ácsolt lépcsőn. 
Lejáratát deszkaajtóval látták el. Néhol a sírveremnek csak akkora ajtaja volt, 
hogy a gyermeket küldték le a verembe krumpliért.

Azok a gazdák, akik a tagosítás után egyre több földet törtek föl szántónak, 
a gabonának különálló kamrát, magtárat építtettek városi telkükön vagy tanyá
jukon. Ezek tágas 6-7 méter hosszú, 6 méter széles épületek, bennük deszka 
hambárokkal. Bacsó László zsanai tanyáján az istállóval egy födél alá padolt, 
deszka mennyezetű, alápincézett magtár épült, gerendájába az építőmester bevés
te az építés évét: 1886.

Régebben a kukoricát padláson vagy kamrában tárolták, olykor fosztatlanul. 
A 19. század végén módos gazdák, úri birtokosok portáin jelentek meg a keményfa 
oszlopokra épített, lécvázas górék, elterjedésük a 20. század első harmadára tehető. 
A góré alatt sok helyen disznó és baromfiólat alakítottak ki, vagy szerszámokat 
tároltak, másutt a góré mellé illesztették a féltetős, nyitott oldalú kocsiszínt.

A tanyákon új melléképület a nyárikonyha. Nagy Czirok László szerint az az 
igény hozta létre, hogy nyaranta az asszonyok főzéskor, kenyérsütéskor ne szen
vedjenek a konyhai és szobabeli hőségtől. A halasi népélet kiváló ismerője szerint 
„a nyári konyha legtöbb tanyán fedetlenül állt”: a szabad ég alatt banyakemencét 
készítettek és a kemence szája előtt volt a tűzhely padkája, ahol főztek.52 Az is elő-
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40. Krumplisverem, Imrehegy, Debeák 16. 
Néprajzi Múzeum F259130.
Juhász Antal felvétele, 1971

41. Gyenizse Balázs a kukoricagóré mellett, 
Imrehegy, Debeák 34.

Juhász Antal felvétele, 1995

42-43. Nyárikonyha elől- és hátulnézete, Rekettye 31. Juhász Antal felvétele, 1995

fordult, hogy csak vályogból rakott tűzhelyet készítettek a szabad ég alatt, melyet 
nyári tűzhelynek neveztek (pl. Rekettye 137. sz. tanyán). A fedetlen kemence és 
szabadtűzhely kézenfekvőén a nyárikonyha korai változata, ilyent az 1960-70-es 
években már elvétve találtunk, azok fölé cseréptető került és nyári kemencének 
nevezték. Viszont számos más tanyán épült különálló nyárikonyha: egyosztatú épít
mény, benne berakott tűzhely, és a háta mögött belülről fűtött kemence. Kecskelábú 
asztal, pad, egy-két szék, több helyen ágy is került ide. Nyáron át ez a tanyaiak ked
velt tartózkodási helye. Halason, más kiskunsági településeken és Észak-Bácskában
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lacikonyhanak nevezik.53 Ha valami 
kallódó tárgyat keresnek, úgy mondják: 
„...kinn van a laciban.”

Számos parasztember tartott 2-6, 
némelyek 10-20 méhcsaládot. A városi 
háznál a melléképület oldalához, áll
ványokon helyezték el a méhkasokat, 
tanyán a 19. század utolsó évtizedétől 
különálló méhest építettek, ahol a kap
tárok mellett vacok (heverő alkalmatos
ság), deszkapad, asztal is helyet kapott.

A bort legtöbben kamrában tárolták 
A városi háznál, utóbb a tanyán úri sző
lőbirtokosok építtettek különálló pin
cét: a kb. egy méter mély pincegödör
nek hasonló magas oldalfalat húztak fel 
és náddal födték. Nagygazdák tanyáin 

padlásos pince is épült. A pincepadlást kamrának használták. A 20. század közepe 
felé egy holdnyi vagy több szőlőt telepítő gazdák is építettek pincéket.

Barkácsoló parasztok tanyáján az istállóval, kamrával egy födél alatt, vagy 
külön épületben faragóműhely is volt. A szabadkéményes konyhák lepadlásolása 
után számos tanyán építettek vályogfalú, cseréptetős húsfüstölőt.

A tanyák mikrokörnyezetéről, a tanyatelkek beépítettségről kitűnő tájékozódást 
nyújt a város 1879. és 1911. évi kataszteri térképe. A települést tárgyaló fejezetben 
14 ábrán mutatjuk be jóval több tanya épületegyüttesét és közvetlen környékét. 
A térképészek csaknem kivétel nélkül egyértelműen jelölték a lakóházakat, a mellék- 
épületek rendeltetésére, jellegére viszont egyrészt méreteik, elhelyezkedésük, másrészt 
a terepmunka tapasztalatai, vagyis a fennálló tanyák és az idősek emlékezése alapján 
következtet a kutató. Egy valamit nem rögzítenek a kataszteri térképek: hol volt kerítés 
a tanya körül? Az 1879. évi színes térképszelvények készítői más-más színnel jelölték a 
tanyatelket, a különböző művelési ágakat (szántó, rét, legelő, szőlő stb.) és meghúzták 
azok határát, ám a tanya és a tanyát körülvevő rét vagy legelő határvonala nem, -  vagy 
éppenséggel kevés esetben -  jelent kerítéssel történő körülhatárolást.

Az 1911-es kataszteri térképen a művelési ágak kezdőbetűi (L=legelő, R=rét, 
K=kaszáló stb), a helyrajzi számok és a tanyatelek ud. (=udvar) jelölése utalnak a 
földterület rendeltetésére, de a határvonal ott sem jelent kerítettséget. Kizárólag a 
kataszteri birtokvázlatok és újabb térképek alapján tehát nem rajzolható teljes, hite
les kép a tanyák mikrokörnyezetéről, ezért ezúttal is figyelembe vesszük az elődök 
följegyzéseit és a terepkutatás tapasztalatait.

Hogyan választotta meg a tanya helyét a birtokán építkező parasztember? Mit 
vett figyelembe, mielőtt hajléka, gazdasága építéséhez fogott?

44. Udvari kemence volt nagygazda tanyáján, 
Pirtó 11. kér. 93. Néprajzi Múzeum F259112. 

Juhász Antal felvétele, 1971
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Utaltunk rá, hogy a régióban -  éppúgy, mint országszerte -  az észak-észak
nyugati szelek uralkodnak. Halas határában a tanyai házat leginkább háttal észak
nyugatnak építették. Ezt mutatják a 19. századi, 20. század eleji térképek és közeli 
évtizedek megfigyelései. Előfordul, de ritkábban, hogy a lakóház hátulsó vége néz 
északnyugat felé. Ezáltal a ház eleje, bejárata védve volt az uralkodó szelektől.

Ha a föld közelében országút vezetett, akkor a házat úgy építették, hogy első 
homlokzata az útra nézzen, de -  mint Nagy Czirok megjegyzi -  pár száz méterrel 
beljebb. Kézenfekvő, hogy biztonságosabbnak tartották a közúttól távolabb lakni. 
A dülőutakhoz hasonlóan, de közelebb építkeztek.

Ha a gazda birtokán homokdomb terült el, kiváltképp ahol nyár as bokorerdő 
is volt rajta, a homokhát déli oldalán, a nyárfás közelében építettek, amely védte a 
tanyát a viharoktól. Ábráink erre több példát mutatnak. Nagy Czirok László írja, 
hogy nagyapja a domb oldalát „lefaragta”, a tanyahelyet elegyengette, így gazdasá
ga a nyáras homokhát védelmében feküdt.54
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45. Pázsit Antal nagygazda Füzes pusztai tanyája 1971-ben. Fölmérte Juhász Antal és Bárth János, 1971
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46. A Zseni család Füzes pusztai tanyája 1911-ben, Tanya 663. 1911. évi kát. térkép 187. szelvény.
A tanyatelek számításunk szerint 8.439 négyszögöl, 5 kát. hold 439 négyszögöl területű volt

Ugyancsak Nagy Cziroktól tudjuk, hogy a redemptus-ivadékok régebben, de az 
1863-ban befejezett tagosítás utáni években is lehetőleg a birtok közepén építettek, és 
a jószomszédok a biztonság érdekében úgy, hogy tanyáik egymáshoz közel legyenek.

„A messze pusztarészeken a tanyákat úgy építették fel, hogy elejükkel a város 
felé néznek, s nem a szomszédos közelebbi helyiségek (pl. Majsa felé), bár így cél
szerűbb lett volna... Ezzel a Halashoz tartozás jutott kifejezésre” -  vélekedik Nagy 
Czirok László. Megállapítása bizonnyal a törzsökös halasi családokra vonatkozik. 
Mindenesetre figyelmet érdemel, hogy a tanya elhelyezésében a széljáráson, a dom
borzati és közbiztonsági körülményeken, az utakon kívül a városhoz való kötődés 
is szerephez jutott.

A kataszteri térképek tanulmányozásából az a következtetés szűrhető le, hogy a 
19. század végi -  20. század eleji tanyák körül leggyakrabban legelő és rét terült el. 
Istállóban, ólakban tartott állataikat kora reggel, a pásztorgyerekek őrizetével így
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közvetlenül a legelőre eresztették. Az állattartásnak az egykorú tanyai gazdálko
dásban betöltött elsődleges szerepét ismerve ez kézenfekvő összefüggés. Természe
tesen számos példát találunk arra, hogy szántó, szőlő és gyümölcskert volt a tanya 
mellett, -  ezt döntően a talajviszonyok határozták meg. Az látszik fontosnak, hogy 
a fentieken kívül már a tanyahely megválasztásakor figyelembe vették, hogy a 
közelben jó füvű legelő és/vagy rét legyen.

A térképek és az emlékezések nyomán eléggé pontosan megállapítható, mekkora 
területet hagytak meg, illetve használtak tanyateleknek. Nincs hely adatgyűjtésünk 
elemzésére, csak arra szorítkozunk, hogy nagygazdáknak 3-5 kát. holdas, gazdák
nak 2-3 holdas, kisparasztoknak általában 1-1,5 holdas tanyatelkük volt, és törpe- 
birtokos családok is hagytak a tanya körül rendszerint 800 négyszögölnyi térséget, 
ahol -  az épületeken kívül -  eperfák, akácfák, a szalmakazal, szénaboglyák és 
szárkúpok voltak. A tanyatelken szedegetett eleséget a baromfiállomány és a disz
nók, a nagyjószágokat pedig a telekkel összefüggő vagy közeli legelőre csapták ki. 
Újabban a tanyatelket is udvarnak nevezik, mint a városi porta ház melletti terét.

„ Kerítést nem vontak a tanyák körű! - ír ta  Nagy Czirok László 1950-ben -  A szegedi 
nagyárvíz (1879) után a határ déli részén tömegesebben megtelepedett szegedi, dorozs
mai parasztok azonban a tanyájukat, a melléképületekkel s udvarral együtt elkerítették 
s elkerítik ma is, de a törzslakosság ezt a szokást a mai napig sem vette át. ”5i

A szegedi tanyák sem voltak mindig kerítettek. A népéletet kitűnően ismerő 
Tömörkény István erről 1904-ben így írt: „A tanyáknak kerítése régebben nem volt, 
ma is csak azoknak van, (...) amelyek útszélen állanak, azoknak sem mindnek.” 
Néhány évvel később már azt állapította meg: „Már most kerítés csinálandó min
denféle jószágnak, (...) mert ha más földjébe belemegy, rettentő háborúk és bírsá-
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47. Kisparaszt tanyatelke Bodoglár puszta, 
1911. évi kát. térkép, 20. szelvény

48. Kisparaszt tanyatelke Göböljárás, 
1911. évi kát. térkép 206. szelvény



golások keletkeznek a törvény előtt. ”56 A szegedi tanyákon azért kerítkeztek, hogy a 
jószág ne okozzon kárt a szőlőben és a veteményben. Szeged és még néhány alföldi 
mezőváros határában ugyanis a 19. században kibontakozott a belterjes növénykul
túrák (paprika, káposzta, zöldségfélék, szőlő) termesztése, az tette szükségessé a 
kerti növények védelmét. Előbb a veteményest, a palántást, a tanya melletti szőlőt 
szegték kerítéssel, utóbb kerítették be az egész tanyatelket.57

Amikor Szeged régi közigazgatási határát az 1960-as években Halas, Majsa 
felé elhagytam, mindjárt szembetűntek a kerítetlen tanyák. De azokra az évekre a 
korábbi Balota, Eresztő, Zsana pusztán is terjedt a tanyák bekerítése, föltehetően a 
szegedi földről odatelepülök példájára. Többen csak a tanya melletti konyhakertet és 
szőlőt kerítették (pl. Balotaszállás 229., Kunfehértó II. kér. 48. sz. tanyán), de ez is 
mutatta, hogy a kerítettség mennyire a belterjes növénytermesztés függvénye.

Az 1964-65-ben leírt 88 régi halasi tanya közül 31-nek nem volt és a határjárás ide
jéig sem készült kerítése.55 Ahol kerítkeztek, ott legkorábban sövénykerítés készült, de 
többnyire akáckarókból, a módosok lécekből, szegény parasztok rőzséből, szárízekből, 
napraforgószárból, oszlopokhoz rögzített dróttal szegték a kerítést. Sok törzsökös halasi 
gazdaember a 19. században épült tanyája telkét az 1959-60-ban végrehajtott terme
lőszövetkezeti átszervezésig nem kerítette be. így az állatokat az istállókból, ólakból 
közvetlenül kicsaphatták legelni. Ezek a tanyák a kutatónak a tanyakialakulás korai 
időszakát idézik: úgy állnak a néhol ma is hepehupás talajszintű határban, mintha csak 
nemrégiben csöppentette volna oda őket a dolgos, élhetést kereső emberi igyekezet.

A kataszteri térképek számos tanya körül tüntetnek fel árkokat: 1. A tanyák 
települése és népessége c. fejezet 7., 9., 12., 16., 17. ábráit. Árkokkal szérűskertet, 
tanya melletti kertet, szőlőt, gyümölcsöt, néhol legelőt vettek körül. Miért volt 
szükség ezekre az árkokra? Az árkolás a földmagántulajdon körülhatárolásának 
és védelmének régi, kezdetleges módja. Tálasi István írja, hogy a Kiskunságon „a 
jószágtartó kertek kerítése egyszerű árok” volt több más mellett.59 A széles árokkal 
védett szérűskertben lévő kazlakhoz, boglyákhoz az állatok nem tudtak hozzáférni, 
s az ugyanígy körülvett legelőkről nem csellengett el az őrizetlen jószág. Csapadé
kos esztendőkben a „föld árja” némely helyen veszélyeztetett tanyákat is, de a város 
határának nagyrésze 110-115 méter tengerszint feletti magasságú, s említettük, 
hogy a tanyákat mindenütt a partos fekvésű földekre építették.

Adatközlők

Kiskunhalason 1971 őszén, 1995 októberében és 1996-ban két alkalommal folytattam több napon 
át települési és népi építészeti adatgyűjtést. 1998. szeptember 2-án és 2003 júliusában a Körzeti Föld
hivatalban, a Levéltárban és a Thorma János Múzeumban végeztem kiegészítő adatgyűjtést. E három 
intézmény munkatársainak segítőkész támogatását ezúton is köszönöm.
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Adatszolgáltatóim 1971-ben: Baki Sándor (1889), Bagány Józsefné Bálint Erzsébet (1892), Vörös 
István (1892-1984) Pirtó, Kosár Imre (1905) Balotapuszta, Bakodi László Zsana, Modok László 
Zsana, Figura Gábor Alsószállás, Fleisz Illés (1900) Debeák puszta, Vajda Sándor (1906) Pirtó, özv. 
Szalai Lászlóné (1909), Gyenizse Balázs (1923) Debeák puszta.

Az 1995-1996. évi terepmunka adatszolgáltatói: Paplógó Ferenc (1916) Balota puszta, Mészáros 
Ferenc (1919) Bodoglár, Gyenizse Balázs (1923) Debeák puszta, Dobos János (1933) Zsana, Huszta 
Imre (1935), Pető Ferenc Kunfehértó, Áts János (1951) Kunfehértó.

2003-ban Baki Istvántól (1923) kaptam értékes családtörténeti és tanyatörténeti adalékokat. 
Mindannyiuk emlékezését hálásan köszönöm.
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A halasi viselet
Székely né Körösi Ilona  — Gyarmati Andrea

Bevezetés

„Az ország egyik néprajzilag legjobban felkutatott helysége" -  olvashatjuk 
a Néprajzi Múzeum Adattárának Értesítője 1952. évi kötetében Kiskunhalasról. 
A kiskun mezővárosról készült néprajzi gyűjtések és publikációk ezt követően is 
számottevően gyarapodtak, a halasi viselet áttekintő összefoglalása azonban napja
inkig nem készült el. Dolgozatunk feladata ennek a hiánynak a pótlása. Munkánk 
során mindenekelőtt a korábbi néprajzi gyűjtések, kéziratos források és a Thorma 
János Múzeum gyűjteményének viseleti darabjai nyújtottak támpontot és segítséget. 
Mint más, hasonló fejlődési utat bejárt alföldi városok esetében, Kiskunhalas vise
letének alakulására is hatással volt a helyi társadalom fejlettsége, gazdasági hely
zete, és környezetének, a Duna-Tisza közi településeknek az öltözködési kultúrája 
is. Nem elhanyagolható szempont a helybeliek mentalitása sem: a kiskun öntudat, a 
magyaros viselethez való ragaszkodás, az értékes ruhadarabok státuszszimbólum 
jellege. A 19. század második felétől a viseletben egyszerre vannak jelen régi és új 
elemek: hosszú ideig megmarad a házi alapanyagok előállítása, korán eljutnak a 
gyári textíliák, és befogadásra kerülnek a polgári divathatások is. Mindez együtt
véve változatosságot eredményez a ruházkodásban.

Női viselet
f

Alsóruha
Ingváll
A 19. században a női viselet egyik alapvető darabja Kiskunhalason is az ingváll, 

amelyet az 1870-80-as évekig a házilag szőtt, illetve takácsokkal szövetett kender
vagy lenvászonból készítettek. A varrás „kézen” történt, hiszen a varrógépek elter
jedése csak később lett általános a vidéki városokban és falvakban; Halason is soká
ig egy varrógépet tartottak számon. Gyenizse Lajos visszaemlékezése szerint az 
ingváll „derékon alul ért, az ujja könyéken felül; a mellen a nyakból lefelé csöcsön 
alul érőig lehasítva, amit reávétel után, a reá varrott pertlikkel több helyen össze
kötöztek. A hétköznaplóak többnyire simák, egyszerűek voltak, de már az ünnepi 
ingvállat sokféleképpen díszítették ...”' Az ingváll szabásáról, varrásáról és díszíté
séről -  más halasi viseleti darabokhoz hasonlóan -  a legrészletesebb gyűjtőmunkát 
és leírást Kiss Mária csipkevarró asszony készítette, aki az 1950-es évek elején mint
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a Néprajzi Múzeum önkéntes gyűjtője, több témában végzett néprajzi adatgyűjtést. 
Megörökítette többek között édesanyja, özvegy Kiss Imréné Gőzön Sára (1952-ben 
91 éves) visszaemlékezéseit. Hasonló adatokat rögzített az 1930-as években több 
gyűjtésében Nagy Czirok László is.2 A leírásból a hagyományos szabásvonalakat 
őrző, bevarrott ujjú női ing típusára ismerhetünk. Az ingderék elkészítéséhez két rőf 
anyagot használtak fel. Nem vágták el a méterárut, hanem félbehajtották, a hajtás 
vonalába esett a válla. Kézzel varrva, apró tűzőöltésekkel vállfoltokat erősítettek 
az anyagra, majd kivágták a nyakát és az elején levő hasítékot. A nyakkivágáshoz 
körben egy kb. három ujjnyi széles anyagot varrtak beszegésként, amellyel egyút
tal kialakították az összehúzásra szolgáló pertli „házát”. A szegés szélét csipkével 
szegték be, amely a pertli összehúzása után fodorszerűen álló ingnyakat díszítette. 
Csipkés nyakat az ünneplő ingvállaknak készítettek. A csipkéket a lányok és asszo
nyok otthon maguk horgolták. Az ingváll ujját egy szélből (egy vászon szélességé
ből, kb. 80 cm) szabták, hossza könyökig ért. Az ujja végét is pertlivel húzták össze 
és csipkével díszítették. Az ingujj buggyosan, a csipke fodrosán állt. A följegyzett 
adatok szerint az ingvállat úgy is készítették, hogy a derekát durvább vászonból 
varrták, a vállfoltot és az ujját pedig finomabb gyolcsból, sifonból.1 Az 1930-as 
években a legidősebbek még emlékeztek arra, hogy az ingváll ujja az összehúzásnál 
„nemzeti szalag fé lével” volt összehúzva.4

Az ingvállhoz (az adatközlők által,, magyar ingvállnak ” nevezett ruhadarabhoz) 
a lányok és asszonyok pruszlikot vettek föl, amelynek ismertetésére még vissza
térünk a felsőruhákról szóló fejezetben. Azt azonban itt kell megemlíteni, hogy 
a klasszikus népviseletek időszakát követően, amikor az ingváll-pruszlik-kötény 
összeállítás helyett polgári hatásra divatosabb ujjasokat, blúzokat kezdenek viselni 
a nők, akkor a „pruszlik” visszaszorul alsóneművé, mintegy a „melltartó” szerepét 
betöltve a felsőruhák alatt. A Thorma János Múzeum gyűjteményében több ilyen 
női mellényt, pruszlikot őriznek a 20. század első évtizedeiből. Az 1910-es évekből 
származó darabok ujjatlanok, elöl gombosak, szabottak, melltől lefelé és a hátnál 
szűkítő toldásokkal vannak ellátva. Díszítésük lyukhímzés és gépi csipke. Az 1930- 
as évekből pruszlik néven többek között egy rövid derekú, fehér vászon anyagú, 
rövid ujjas ruhaneműt őriznek, amely elöl végig gombos, a mell alatt a deréktól 
felfelé kiinduló 6-6 letűzéssel szűkített, nyakkivágása körben slingelt díszítéssel 
ellátott, a nyakkivágás alatt körben elöl-hátul virágos, lyukhímzéses díszítés; 
hasonlóan a slingelt végű, hímzett ujjakhoz.5

Az ingvállak eleje gombokkal záródott, de ezeket pertlivel is lehetett helyettesí
teni, amit bokorra kötve díszítésként is kedveltek.Gyenizse Lajos idézett visszaem
lékezésében arról is említést tett, hogy az ingváll (rövid ing) és pendely korában a 
hosszú ing viselése is előfordult. „Az úrinők -  hír szerint -  már azidőben is ingváll 
és pöndöl helyett hosszú inget viseltek, amely nem házilag készült anyagból, hanem 
patyolat, Hon meg rumburgi vászonból, készen, megvarrtan hozódtak valahonnan a 
boltosok által. Drágák voltak, így a közönséges lakosok azt nem vásárolták. ”6
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Az ingvállat, inget a pendelybe bekötve hordták. A nyáron, ünnepre pruszlikkal 
viselt rövid inget, ingvállat később általánosan használták az éppen divatos ujjasok, 
blúzok alatt, alsóingként.

Pendely
Az ingvállal együtt viselt hagyományos női fehér alsóruha, a pendely (pöndöl) 

takácsszőttes vászonból, majd gyári sifonból is készülhetett. Hossza egy arasz
nyira térden alul ért, elkészítéséhez Halason három szél, egyes adatközlők 
szerint négy szél anyag kellett. Szabása egyszerű volt, a régi paraszti viseleti 
darabokra jellemző anyagtakarékos megoldás és a házivászon szélességéhez való 
igazodás jellemezte. Az összevarrt szelek alját fölszegték, a derekánál beráncol
ták. Ez kétféleképpen történhetett. Korábban a deréknál visszahajtott anyagból 
párkányt képeztek, amelybe szalagot (pöndölmadzagot) húzva összeráncolták a 
szoknya felső szélét, amely így éppen úgy nézett ki, mint a gatyakorca. (Pártának 
is nevezték.)

Fejlettebb formája volt, amikor a pendelyt egyenletesen beráncolták és gallérba 
foglalták. A deréknál a pendelynek hasítéka, slicce volt (hossza kb. az egész hosz- 
szának egynegyede), itt a gallér két végére egy-egy rőf hosszú szalagot, gallantot 
varrtak, amivel a viselője a dereka körül rögzítette a pendelyt.7

A paraszti viselet tartós és kedvelt darabjai voltak a rövid ingváll és pendely 
együttes használatát helyettesítő hosszú ingvállak, vállas pendelyek, amelyek a 
polgári viselet finomabb anyagú hosszú ingeinek, kombinéinak funkcióját töltötték 
be. A századforduló éveitől az 1930-as évekig készült kiskunhalasi darabokból töb
bet is őriz a Thorma János Múzeum gyűjteménye. Többségük egybeszabott, lefelé 
enyhén bővülő, ujjatlan, nyakkivágása kerek vagy szögletes. Anyaguk vászon, eset
leg (1920 körül) flanell. Díszítésük lyukhímzés, gyári hímzett szalag vagy csipke, 
farkasfogas szegés a széleken: a karöltő és a nyakkivágás vonalában. Általában 
mindkét vállon egy-egy gombbal záródnak (kivéve azokat a darabokat, amelyeknek 
a mellrész fölött csak keskeny pántja van).8 A századforduló szoknyadivatjához is 
igazodtak a szabott aljú pendelyek, amelyeknek több részből szabott, lefelé bővülő 
aljához még egy kb. 30 cm széles, beráncolt anyagot, fodrot varrtak. Alján és a 
toldásnál csipkével vagy slingelt lyukhímzéssel díszítették. Felső része -  dereka 
-  vállpántos, vagy ívesen szabott karöltővel és nyakkivágással készült. Az ünnepi 
viselet alsóruhái voltak.4

Az alsóruhák között említendő a női alsónadrág, bugyi, amelynek használata 
csak az 1930-as évek körül lett általános. Boltban is vásárolták, de a tartós, szépen 
hímzett darabokat otthon készítették. A bugyi bő szárú, csaknem térdig érő volt, 
szárain oldalt hímzéssel vagy csipkével díszített hasíték volt. Szabása többféle lehe
tett, dereka madzaggal záródott vagy gumis volt. A legtöbb női alsónadrág a két 
szára között alul nyitott volt.

A pendely a rövid ingvállal, illetve a hosszú ing hálóruhaként is szolgált.
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Alsószoknya
A díszesebb felsőszoknya alá Halason is alsószoknyákat öltöttek a nők. Anyaguk 

vászon, perkál, gyolcs, sifon volt. Az 1870-es években általában négyszeles bőségü 
alsószoknyákat varrtak, később a bővebb és szabott, fodros formák is elterjedtek.

Készítésük a pendelyhez hasonlóan egyszerű volt: a szeleket összevarrták, a 
hátulján egy arasznyi hosszúságban hasítékot, sliccet hagytak, hogy könnyen fel 
tudják venni. A deréknál beráncolták és keskeny gallérba foglalták a szoknyakorcot, 
mindkét oldalán apró, erős öltésekkel összevarrva. Az alsószoknya mindig bővebb 
volt, m int a pendely, amely fölé felvették. Az ünnepre szánt alsószoknyákat díszí
tették, az alját slingelték vagy csipkét horgoltak rá, esetleg gyári hímzett csíkokat 
alkalmaztak. Az alsószoknyák alját szélesen felhajtották, hogy jó tartást biztosítson 
a felső szoknyának. Ugyanezt a célt szolgálta, hogy erősen keményítették házilag 
készített keményítővel, amit meghámozott és megreszelt, vízbe áztatott burgonyá
ból nyertek. A pendely fölé ünnepre 3-4, keményített és zörgősre vasalt alsószok
nyát húztak.

Az alsószoknyák fodros formája is gyakori volt. Ennek a felső része háromszeles, 
a kb. térdmagasságban hozzátoldott alsó része, a fodor, jóval bővebb, kb. 5 szeles 
volt. Ezt az anyagot beráncolva illesztették a felső részhez, a toldásnál valamilyen 
díszítő elemet alkalmaztak (hímzett csík, csipke stb.). Az alját ugyanígy slingeléssel 
vagy csipkével díszítették.

I. Alsószoknya, 1910 körül. TJM 62.40.40.

Nem lehetett túl gyakori, mert az 
egykori adatközlők is különlegességként 
emlegették, de előfordult az ún. „pely
hes szoknya ”. „ Öreganyánk mutatott egy 
alsószoknyát, amit „pölyhös ’’szoknyának 
hívtak. Ez jött a felső szoknya alá. Ha a 
pöhöly melegedett -  felduzzadt s úgy állt 
mint az abrincs. Erre jött a pruszlik. ”'° 
Egyes adatközlők szerint a lúdpehellyel 
töltött pelyhes szoknyát krinolin tetejébe 
használták. Nagy Czirok László gyűjtése
iben szerepel egy halasi gazda lánya, aki 
krinolinban ment az esküvőre."

A Thorma János Múzeum gyűjtemé
nyében több évtized alsószoknya-vise- 
letét reprezentáló darabok találhatók, 
az 1870-es évektől az 1930-as évekig; 
az egyszerű szabású, ráncolt, díszítetlen 
alsószoknyától a szabott, fodorral bőví
tett és gazdag hímzéssel, slingeléssel, 
csipkével díszített darabokig.12
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Farpárna (bufándli)
A far és a csípő erősítésére, hangsúlyozására alkalmazták. Házivászonból készí

tették, és élesztőkorpával, a „léhább eleje korpával” kitömték. A derékon elől kap
csokkal vagy madzaggal összekötve erősítették föl. Ennek segítségével a sovány nő 
is erősebbnek látszott. A bufándli-divatról születettek az alábbi sorok:

„ Hogy fölkerült a bufúndli munka 
Akkor ugyan kapós volt a korpa.
Amit három asszony szitált volna 
Azt két leány bufándlinak hordta... ”b

Felsőruhák
Szoknya
A kiskunhalasi paraszti viselet -  más alföldi mezővárosok viseletéhez hasonlóan

-  a parasztpolgári öltözködésre jellemző hosszúszoknyás viselet volt. Az 1870-es 
évek táján csaknem bokáig érő, a századforduló éveiben bokáig érő szoknyákról 
szólnak az adatok. „A rövid. ún. gurgulya szoknya itt nem volt tartós és kapós.”'4 
A munkára használt szoknyákat valamivel rövidebbre hagyták.

Nagy Czirok László 1930-as évekbeli gyűjtései szerint az ingvállas-pruszlikos- 
szoknyás halasi viselet -  különös tekintettel a szoknyákra -  a következőképpen 
nézett ki: „Ehhez [az ingvállhozj jö tt a 6 szeles szoknyák kivasalva, keményítve. 
Volt később fodros is köztük, félig fodros is volt a szoknyák közt. A szoknya kb. felén 
elvágták, illetve annyit szabtak, hogy alig térdig érjen, akkor ugyanazon anyagból 
sokkal bővebb anyagot toldtak hozzá bokáig formán érőleg, hogy fodros, ránczos, 
szóval bokorugrós legyen. Az alja zsinóros volt. Ugyanilyen volt 3-4 szoknya egy
más tetején s tánc közben jókat vágódott s a lány szoknyája az asztalról az üveget, 
mécset letarolta. Menés közben mint a szép ürüfarok -  vágódott rajta jobbra-balra. 
A 70-es években volt ez divat, sőt a 80-as években is. Utoljára Suba Julis -  Sándor 
Józsefné, Nagy Lászlóné Török Mária viselték.”'5 Sass István öreg pásztor 1939- 
ben, 93 éves korában gyerekkorából 10 szeles (!) bő és hosszú szoknyákat idézett 
föl, valamint fodros szoknyákat, amelyeket emlékezete szerint nemigen viseltek.16 
Tálasi István kiskunsági összefoglalójában írja erről a viseletről, hogy Halason 
pávának nevezték azt a nőt, aki 5-6 díszes szoknyát is felvett magára.17

A századforduló éveiben a szoknyaviselet inkább a polgári viselet ízlésvilágához 
közeledett. Anyaguk változatos volt, hétköznapra festő, kanavász, ünnepre kásmír, 
batiszt, selyem, különféle bársonyok, selymek, szövetek, posztók. Kedvelték az 
egyszínű, anyagában mintás textileket. „Igen csak mind szövött mintásak voltak. 
Az anyaguk színe és a minták színe egy volt. Szövött minták voltak az anyagokban. ”
-  olvashatjuk Kiss Mária munkájában.,s Egy szoknya öt szél bőségű volt. Többnyire 
otthon, maguk varrták meg. A szeleket összevarrva beráncolták, sliccet hagytak
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rajta, begallérozták és a gallér két végére kapcsokat varrtak. A bokáig érő szok
nyák alját három-négy ujjnyira felhajtották, az aljára koptatót (kefezsinórt) varrtak. 
A drága anyagok kevésbé igényeltek díszítéseket a szoknyákon, adataink szerint 
csak fodrot, vagy letüzött díszítő varrásokat alkalmaztak. Valószínűleg a korábbi 
és egyszerűbb anyagú szoknyákra vonatkozhatnak a „pántos szoknyáról” szóló 
adatok, amelyek szerint a szoknyát az alsó harmadánál fölvarrt csíkkal díszítették. 
„ Vócznak hírták azt a madzagot, amit a nő a szoknyájára kívül varrt oda az ina haj
tása táján. Ez már divatozás volt. A fodrot helyettesítette. Olyan forma volt -  fehér 
színű, mint a lámpabél. Különböző színű szoknyákra varrták.”'9

Kötény
A kötény a magyar női viselet egyik legfontosabb darabja, és a paraszti öltözetek 

jellemzője. A paraszti viseletekben még akkor is ragaszkodtak a kötényhez, amikor 
egyébként a teljes öltözet már inkább a polgári divat hatásait tükrözte anyagában és 
szabásában egyaránt. A kiskunhalasi adatközlők egybehangzó véleménye szerint a 
régmúlt időben nőt kötény nélkül látni nem igen lehetett. A kötény viselését levéltári 
adatok is megerősítik. A kötény valamivel rövidebb volt, mint a szoknya. A hétköz
napi, munkára való, valamint a „konyhakötő” anyaga házilag készült kender- vagy 
lenvászon, majd finomabb gyári vászon. A vásznat kékre vagy feketére festették. 
Erősek és színtartóak voltak, jól bírták a mosást, mángorlást vagy vasalást, és a mezei

5 7 4
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munka közben az erős napsütés sem vette ki a színüket. Ezek a kötények téglalap 
alakú félkötők voltak. Szélességük a vászon szélessége, hosszuk 1 rőfnyi. Miután alul 
és fölül beszegték, a kötény felső végénél mindkét oldalon a szélétől négy ujjnyira 
srég hajtást csináltak, amelyet a visszáján levarrtak, és ehhez a hajtáshoz erősítették 
jobbról is, balról is az egy-egy méter hosszú gallantot, megkötő madzagot.

A szabatlan, téglalap alakú kötény csinosabban állt a viselőjén, ha elöl, a kötény 
közepén is varrtak egy szűkítő hajtást a visszáján. A négyzet alakú felsőrésszel ellátott, 
megkötős vagy nyakba akasztható pántos kötény csak a 20. században terjedt el.

Az ünnepi kötények bővebbek, derékban ráncoltak, finom gyári anyagból 
készültek, mint például selyem, lüszter, batiszt. Díszítésük lehetett hímzés, vagy 
csipke. Leggyakrabban fekete selyemből készültek, ezt többféle öltözethez fel lehe
tett venni. Ezeken az ünneplő kötényeken nem volt zseb.

A kötény viselése akkor is illendő, sőt kötelező jellegű volt a halasiak körében is, 
amikor a paraszti viselet a polgári viselet számos elemét átvette, magába olvasztotta. 
Aki az ünnepi kötény viseletét elhagyta, arról az a rossz vélemény alakult ki, hogy 
kikapós. „Régen, aki kötőt nem viselt, azt «szömélynek» [erkölcstelennek] tartották,”w

Pruszlik
A felsőruhaként viselt fehér ingváll (magyar ingváll) tartozéka, az ingváll fölött 

hordva a nyári és ünnepi viselet része. Magyaros viseletnek tartották. Ujjatlan, deré
kig érő, karcsúsított, szorosan testhezálló ruhadarab. Lányok és asszonyok egyaránt 
viselték. Hétköznapra egyszerűbb anyagokból, ünnepre nehéz, drága kelmékből 
készült, például bársonyból, azonos színnel beleszőtt virágos atlaszselyemből.

Az 1930-as években már csak hallomásból ismerték a paszomántos pruszlikot, 
amelynek alja arany paszomántos volt. Elöl ezüst kapcsokkal záródott és két oldalt 
ezüstgombok díszítették, mindkét oldalon 5-6 db, vagy ennél is több. A nyaka és a 
karöltője is arany vagy ezüst színnel volt beszegve, sőt még a többi részén is tettek 
rá kisujjnyi széles arany vagy ezüst paszománydíszeket. A krepines pruszlik későb
bi, és ez is a díszítésről kapta a nevét. „Zsinór féle anyagból volt a krepin, kissé 
bodros. Karikákra ki volt sujtásozva, úgy, mint a magyar kismándlikon látható 
varrásos minták, virágminták... Öreg Mamlecz Antalné Németh Mária és Király 
Józsefné (hadnagyné) Sárközi Juliánná viselték utoljára a krepines pruszlikot és 
fehér fodros ingvállt a 70-es évek utóján. ”:1

A magyaros zsinórozott pruszlikot Kiss Mária leírásai szerint a szélein és a hátán 
zsinórozták, és elöl a gombolásnál a gombházakat is zsinórból alakították ki.

A téli pruszlikok posztóból, pargetból (barhent) készültek, ezeket nem díszítet
ték, a réklik, ujjasok alatt viselték.

A 19. század végétől a pruszlik már nem volt ingvállal önállóan viselt felsőruha, 
hanem visszaszorult alsóruhává, amelyet a különböző ujjasok, blúzok, réklik alatt 
viseltek, és gyakorlatilag a melltartó szerepét töltötte be az újabb, polgári hatásra 
átvett ruhadarabok alatt.
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Ujjasok, blúzok
A pruszlik és ing fölött viselt blúzfélék a polgári divat jellemző darabjai, ame

lyek az egész Duna-Tisza közén elterjedtek és beépültek a helyi viseletkultúrába. 
Szabásuk, anyaguk, színűk és díszítésük igen változatos, elnevezésük is sokféle. 
Általánosságban ujjasnak, blúznak, réklinek nevezték, Halason vizikliről is történt 
említés. (Ez könnyű, ujjas felöltő volt, festett kéktarka anyagból, esetleg vászonból 
vastag vászonnal bélelve, csípőig érő, rövid derekú.)22 Anyaguk vászon, szövet, 
lelőtt, selyem, müselyem, ripszselyem, taft. Hosszú ujjúak, és az ujjak szabásán 
tükröződik leginkább a polgári hatás: az 1880-as, 1890-es évek divatját némi 
késéssel követve, erősen szabott, ívelt, toldott, görbe szabásvonalú „sonkaujjakat” 
varrtak. Az ilyen blúzok Halason a múzeumi gyűjtemény tanúsága szerint egészen 
korán megjelentek.2' A blúzok elöl végig gombosak voltak, nyakuk kerek kivágású 
vagy kis gallérú; használtak slingelt fodrot és gépi csipkével díszített rátett gallért 
egyaránt. Az 1920-as évek darabjain nagy, kihajtott gallérokat is találunk. Az ujjak 
hamis kézelővel, kézelőpánttal záródnak, az 1920-as években gyakori a valódi 
kézelő is az ujjasokon. A kézelő gombos vagy patentos. Formájuk lehetett lefelé 
bővülő, rövid; vagy pedig erősen karcsúsított, derékig testhezálló, deréktól lefelé 
pedig bővített, vagy fodros aljú. Ezeknek az alsó része rásimult a szoknyára. A blú
zokat tűzéssel, szalaghímzéssel, csipkeszalag rátétekkel, levarrt hajtásokkal díszí
tették. A hosszú aljú blúzok derékrészéhez hátul (a toldáshoz) övét is varrtak saját 
anyagából. A téli blúzokat felülről derékig bélelték meleg parget (flanell, barhent)

4. Női blúz rajza és szabásmintája, 
1870-es évek. TJM 55.40.4.
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5. Női blúz rajza és szabásmintája, 
1870-es évek. TJM 55.61.1.
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6. Női blúz rajza és szabásmintája, 
\  1890 körül TJM 55.58.1.
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7. Női blúz rajza és szabásmintája,
1890 körül. TJM 74.4.1.

8. Női blúz rajza és szabásmintája, 
1890-es évek. TJM 55.154.2.



10. Női blúz rajza és szabásmintája, 
1910-es évek. T.IM 87.9.7.
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9. Női blúz rajza és szabásmintája,
1910 körül. TJM 90.1.8.



12. Női blúz rajza és szabásmintája, 1920-as évek. TJM 81.15.2.
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11. Női blúz rajza és szabásmin
tája, 1920 körül. TJM 58.20.1.1.



anyaggal. Ezeknek az ujjasoknak az elkészítése bonyolultabb volt, mint az egyszerű 
ingvállak vagy a szoknyák megvarrása, ezért többnyire varrókkal végeztették el az 
anyag kiszabását, az összeállítást és megvarrást pedig otthon maguk csinálták.

A legszebb, ünneplő ujjasok fekete vagy barna, dohányszínű selyemből készül
tek, azonos anyagú szoknyával. A gazdagabbak és a polgári divatot legjobban köve
tők a hozzávaló kötényt is ugyanabból az anyagból varrták.

Kendők, vállkendők (jegykendők)
A vállkendők is a paraszti viselet jellemző darabjai voltak, amelyeket az ujjasok 

fölé, vállra terítve és sarkaikat hátul a derékon megkötve viseltek. Négyszögletes 
formájúak, nagy méretűek (némelyik 200x200 cm-nél is nagyobb), és többnyire 
selyemből készültek. Leggyakoribb a fekete selyem volt, széles fekete rojtozással és 
színes virágmintákkal. A selyem vállkendők bolti áruk, gyári hímzéssel, amelyeket 
készen vásároltak. Változatosságuk jellemzésére idézzük a Thorma János Múzeum
ban őrzött, az 1880-as évek és a századforduló közötti időszakból származó váll
kendők közül tíznek a díszítésre vonatkozó leírását Gyarmati Andreától: 1. „ Szélein 
kb. 30 cm széles feketével szövött dús virág minta. Közepén szétszórva tenyérnyi 
kisebb virágokkal. Széléhez rácsosán font selyemrojtok vannak rögzítve. ” 2. „Feke
te selyem alapon kb. 24 cm széles sávban a kendő szélein körbefutó fekete virágminta. 
Középen apróbb virágdíszítés. A széleit körben rácsra font rojtok díszítik. ” 3. „Fekete 
műselyem. Szélén kb. 35 cm széles színes virágú díszítés (piros, zöld, sárga, kék, 
rózsaszín). Szélein rácsos, színes selyemrojtozással.” 4. „Fekete selyem alapon kb. 
30 cm szélességben kék-zöld virágos díszítés van beleszőve. Középen szétszórt zöld  
színnel szőtt virágfejekkel. Széleihez rácsos fonású kék-zöld-fekete színű rojtok 
vannak varrva.” 5. „Lila selyem alapon kb. 30 cm szélességben nagyfejű virágmo
tívum van beleszőve. Középen apróbb virágmintával. Széleihez rácsos fonású lila
fekete rojtok vannak szőve.” 6. „Körbefutó geometrikus és virágmintás fekete szőtt 
díszítés. Középen elszórva apróbb rózsaszálakkal. Szélein rácsos selyemrojtokkal.”
7. „Barna selyem. Szélein kb. 30 cm széles barnával szövött dús virágminta. Köze
pében szétszórva apróbb virágok. Széléhez rácsosán font fekete-barna selyemroj
tok vannak rögzítve.” 8. „Széleit kb. 32 cm széles geometrikus és nagy virágfejes 
narancssárga beszövés díszíti. Közepén elszórt virágfejekkel.’’ 9. „Sötétbarna 
selyem alapon körben kb. 35 cm-es szélességű barna virágdíszítés. Középen 12 
db virágcsokor barna gépi hímzéssel. Fekete, 20 cm-es rojtok.” 10. „Bordó színű, 
szélén zöld színű, gyári hímzésű virágmintás motívum kb. 29 cm-es szélességben 
körbefut. Közepén apróbb bordó virágok. Kb. 8 cm-es horgolásból kiinduló rojtok 
kb. 18 cm hosszan, melyek fekete, zöld és piros színűek.”21'

A vállkendők szövetből és gyapjúból is készülhettek. A télen viselt, meleg, 
fekete gyapjú berliner kendőket saját anyagából készített rojtok díszítették. A két 
világháború közötti években népszerű volt a fekete plüssbársony, amelynek rojtjai 
„rácsra fonva”, fekete selyemből voltak.

581



A vállkendők az 1880-as évek táján a jegykendő funkcióját is betöltötték. 
„A jegy kendő a házasságoknak a háromheti, azaz 21 napi gondolkozó idejének, 
a jegyességnek volt a foglalója. Három hét alatt, ha valami hibát találtak úgy az 
egyik félben, mint a másik félben, vagy esetleg nem tetszettek egyik a másikának, 
mielőtt az oltár elé álltak megesküdni, míg a házassági esküt el nem mondották 
a templomban, addig elmaradhattak egymástól.” -  olvasható Kiss Mária gyűj
tésében, Kiss Imréné Gózon Sára elbeszéléséből.25 A „beiratkozáskor” a legény 
jegypénzt adott a lánynak, az pedig szépen becsomagolva, szalaggal átkötve 
átnyújtotta a legénynek a jegykendőt. Ezután indultak -  ünnepélyesen, szép fekete 
ruhába öltözve -  az iratkozásra. Iratkozás után a legény hazavitte a nagy selyem 
jegykendőt és átadta az édesanyjának, aki vigyázott rá, eltette a sublót fiókjába. 
Esküvő után adta vissza a lánynak, akkor már a menyének, az újasszonynak. 
„Leány az édesanyjával ízlésük szerint nagy rojtos nyakravaló szép selyemkendőt, 
leginkább rózsásat vettek. Rózsák voltak a nagy selyemkendőbe beleszőve. Voltak 
olyanok is, akiben az alapszínből voltak a rózsák beleszőve. De voltak olyanok 
is, hogy piros rózsák és zöld levelek voltak beleszőve. Láttam sárga rózsásat is. 
A nagyságuk 2 méter körül volt. Igen sok szép változatos színűek voltak. Fekete 
alapon fekete rózsák, fekete alapon lila rózsák. ” -  olvashatjuk Gózon Sára vissza
emlékezéseiben. A jobbmódúak a jegykendőnek szánt selyemkendő vásárlásakor 
ugyanolyan fejre való kendőt is vettek.

Ha a jegyesek az esküvő előtt összevesztek, vagy a lány hűtlen lett, a legény visz- 
szaküldte a jegykendőt a lánynak. De akadt olyan is, aki bosszújában szétszakította, 
és a csizmájába húzta bele kapcának, úgy, hogy a rojtjai kilógjanak a csizma szárán, 
és mindenkivel így tudassa a történteket. „Borízű” Gyenizse Lajosról mesélték, 
hogy így ment el a templomba, meg a piacra, hogy minél többen lássák.26

13. Vállkendő, 1880-as évek. TJM 80.12.1. 14. Vállkendő, 19. század vége. TJM 57.25.1.
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A jegykendőként vásárolt vállkendőt ünneplőruhához, templomba viselték. 
Kereszteléskor templomba menet ezzel takarták le a gyermeket. Sokan meghagy
ták a családjuknak emlékbe, mások pedig azt kérték, hogy a jegykendővel együtt 
temessék el, vagy hogy ez legyen fölterítve szemfödélnek. A szegényebb módú
ak, akik a drága selyem vállkendőket nem tudták megvenni, hasonló formájú, de 
olcsóbb anyagból készült rojtos kendőket vásároltak jegykendő gyanánt.

Kabátfélék
Az ujjasok mintájára, hasonló szabásvonalakkal, de vastagabb és meleg 

anyagokból a nők számára is készültek téli kabátfélék. Bársonyból, posztóból, 
ünnepre fekete selyembrokátból szabták és meleg anyaggal bélelték. A gallérra, 
kézelőre és a kabát aljára körben sok esetben szőrmedíszítés is került. A kézelő
nél és a szűkítő, karcsúsító varrásoknál zsinórdíszítést is alkalmaztak.27 A nők 
korábbi téli viseletéhez sorolható a „duczi”, amelyet a 19. század közepén visel
tek. „Ez posztóból volt. Némelyik báránybéléses. Ki volt az alja körül, az ujjai 
is s a nyaka is prémezve, feketeszín prémmel, fekete báránybul. Ennek híjján 
más, hosszú szőrű prémmel helyettesítve. Ez is bokrosaljú volt. Kerek, kötött, 
vagy csontgombra. Sárvári Istvánné Paprika Sára viselte utoljára s talán öreg 
Baracskai Mihályné Pusztai Zsuzsánna a 60-as évek végén.” -  említették az 
1930-as évek adatközlői,28 akik egy 
ennél régebbi darabra is felhívták a 
gyűjtő figyelmét. „A csuhéj öregebb 
a ducinál. 48 előtt már elterjedt volt.
Ezt még a háború után is lehetett látni 
1-2 öregasszonyon. Az inahajlásig 
ért. Fekete gyöngyökkel volt némelyik 
kicifrázva. Belseje vattával, vagy szőr
mével. Ez is prémes volt. Csak nyakba 
gombolódott.” A kabátfélék között 
említették az 1930-as évek adatköz
lői a női bandzsúrt, amely posztóból 
készült, báránybéléssel, elöl a szé
lein és az ujjak végén prémezéssel.
A szücsmunkák közül a dakut vagy 
dakuködment viselték nők, majd a 20. 
század folyamán a modern szabású 
bundákat és a bekecseket, amelyeket 
napjainkig is készítenek és viselnek.
Az 1930-as évektől a polgári viselet 
részeként elterjedtek a különféle téli
kabátok is.
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15. Fiatal pár kisgyerekkel, 1910 körül. 
Gárdi Imre felvétele. TJM 14215



16. Női bársony cipő, 1930 körül. TJM 99.7.2-3.

Lábbelik
A hagyományos lábbeliviselethez a 

nők körében is hozzátartozott a csizma. 
A 19. század 60-as éveiben az asszo
nyok puhaszárú, magas vagy félma
gas, keskeny sarkú csizmákat viseltek, 
oldalvarrott, és bélés nélküli szárral. 
Az 1930-as évek 80-90 éves adatközlői 
már csak hallomásból tudták a régi öre
gektől, hogy Halason piros csizmát is 
viseltek a lányok, asszonyok, amelynek 
csak a sarka volt fekete.29

A cipő kezdetben kizárólag az ünnepi 
viselet része volt. A 19. század második 
felére vonatkozó halasi adatok említik a 
lányok és menyecskék csörgős patkójú 

cipőjét, amelynek a sarka vassal volt borítva. A sarok belső felénél és a talp hajlá- 
sánál helyezték el a rézből vagy kaszapántból készített kerek vasat, ami zörgött, és 
járás közben a viselőjére irányította a figyelmet. A 20. század első felében általános 
lett a cipő viselése. Az ünnepi viselethez a bőr, ebelasztin, valamint a gombokkal 
záródó, bársony felsőrészü cipők is használatosak voltak. A cipőkhöz nyáron fehér 
pamut harisnyát, télen ún. „bokás kapcát” viseltek. Ezt gyapjúból, kézzel kötötték, 
térden felül pertlivel megkötötték. A talpa alá szattyánbőrt varrtak. A boka fölött 
piros, kék, esetleg más színű belekötött színes csík díszítette. Az adatközlők szerint 
a bokáskapca papucshoz is jó volt. A papucsokat boltban, vásárban szerezték be. 
A nevezetes helyi szűcsmesterek közül Németh János 1870-es évekből származó 
mintarajzai papucsra való díszítéseket is tartalmaznak, de arról nincsenek adataink, 
hogy készültek-e és helyben árusításra kerültek-e ilyen díszítésű lábbelik.30

Németh János mintarajzai között harisnyakötő díszítésére szolgáló csíkminta 
is szerepel. A Thorma János Múzeum gyűjteményében egy 1930-ból származó, 
Markovics Mária által készített harisnyakötő található, amely szalagszerü selyem
pánt alapon színes stilizált virágokkal van sűrűn telehímezve.31

Haj- és fejviselet
Az emlékezet szerint a lányok mindig hosszú, leeresztett, egy vagy két ágra 

befont hajat viseltek. Orbán Ferenc 1937-es elbeszélése szerint „a szabadabb lányok 
2 ágra fonták. A gazda- s jobb lányok 1 ágra. ”32 A lányok hajadonfővel jártak, még 
télen is így mentek a templomba. A párta viseléséről a harmincas években is már 
csak hírből hallottak. A lányok hosszú hajába -  a fonat végén -  színes pántlikát tet
tek, csokorra kötve, amelyből a két szalagvég az „inahajlásáig”, sokszor a szoknya 
aljáig is leért. Tánc közben a lányok a karjukra vették pántlikás hajfonatukat.
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17. Halász D. György portréja, 1871. 
Készítette Tumó Máté. TJM 80.11.1.

18. Halász D. Györgyné portréja, 1871. 
Készítette Tumó Máté. TJM 80.11.2.

19. Középkorú férfi portréja, 1901. 
Készítette Tumó Máté. TJM 2000.17.2.

20. Középkorú nő portréja, 1901. 
Készítette Tumó Máté. TJM 2000.17.1.
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Az asszonyok is simán hátrafésülték és két ágra, hármas fonásra befonták a 
hajukat, majd hátul kontyfésűt tűztek a hajba és erre csavarták fel a fonatokat. 
A kontyra kontykendőt kötöttek, Kiss Mária leírása szerint a következőképpen: 
„A kendőt három sarokra hajtották, a behajtott sima kendő közepét a feje hátuljára 
terítette, úgy, hogy a kendő közepe legyen a feje közepén, akkor megfogta a két 
szélső sarkát és a kontyon alul keresztben vette és a konty fö lé fölvezette és ottan 
a konty fölött csokorba kötötte. A középső sarka pedig a hátán lelógott, a kötésen 
alul maradt. ”33

A századfordulón a fiatalasszonyok horgolással készült és selyemmel szegélye
zett fekete főkötőket viseltek.

A fejkendő viselése kötelező jellegű volt az asszonyok számára. A háromszögle- 
türe hajtott kendő sarkait az áll alatt kötötték meg.

A fejkendők anyaga, színe, mintája a vállkendőhöz hasonlóan rendkívül válto
zatos volt. Ünnepre selyem, bársony, egyszínű vagy mintás, többnyire rojtokkal is 
ellátott kendőt kötöttek, hétköznapra olcsóbb és egyszerűbb anyagokból készültek, 
kedvelt volt a helyben készült kékfestő fejkendő is.

A polgári viselet elem ei a női öltözködésben

A polgári viseletre jellemző ruhadarabok és kiegészítők — ha nem is azon
nal az aktuális divat megjelenésekor, hanem némi késéssel -  a nagyobb alföldi 
parasztvárosokba, így Kiskunhalasra is eljutottak. Drágaságuk és újszerűségük, 
szokatlanságuk miatt nagy tömegben nem terjedtek el, de hatásuk érezhetővé vált. 
A polgári divatot a helyi parasztpolgári társadalom legfelső rétege követte, átvették 
az iparosok, értelmiségiek. A ruházat egyes elemei beépültek a paraszti viseletbe, 
mint például a blúzok, ujjasok, amelyeket egy új divatú polgári viseleti darabból 
alakítottak át, idomítottak a helyi öltözethez. Kiskunhalasról arra is akad példa, 
hogy egy kifejezetten polgári jellegű alsóneműt (midért, fűzőt) nagygazda családok 
nőtagjai használnak, de ez nyilvánvalóan a kivételek közé tartozik.34

A polgári viselet alább felsorolásra kerülő elemeire több példát is találunk a 
Thorma János Múzeum gyűjteményében.

Az 1900 körüli alsószoknyák selyem, batiszt, géz, finomabb klott anyagokból, 
vagy ezek kombinálásával készültek, szabottak, derékpántba foglaltak. Díszítésük 
többnyire gépi csipke rátét, hímzett szalagdísz, vagy fodor. Van közöttük olyan, 
amelyiknek az alja hátul fecskefarokban végződik. Egy hosszú, alul fodros, szabott, 
magasított derekú alsószoknya derékrészét halcsontmerevítővel szűkítették.

Több, Kiskunhalason használt, halcsontmerevítős fűzőt is őriznek a gyűjtemény
ben az 1880-as, 1890-es, 1900-as évekből. Ezek elöl fémkapcsokkal, hátul befűzött 
szalagokkal, zsinórokkal záródtak. Alapanyaguk vászon, damaszt, díszítésük gépi 
hímzett anyag, csipke, fodor. Halason Kohn Benő divatáruházában lehetett kapni.
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Az 1910-es években használt fehér vászon madeira „melles” a paraszti viselet 
pruszlik formáját őrzi, az 1920-as, 1930-as évek hasonló ruhadarabjai már a későbbi 
melltartó formájára emlékeztetnek, amelyek a melltartó rész alatt még szélesebb 
derékrésszel vannak ellátva, hátukon pedig több gombbal záródnak.

Az alsóneműk között említendők még a hosszú ingvállak, és finom anyagokból 
-  batiszt, csipke -  készített, hosszú, szabott, vállpántos kombinék.

A szabott, hosszú szoknyákhoz -  amelyeknek anyaga vékony szövet, selyemszö
vet, pamutvászon, selyem -  ugyanolyan anyagú felsőrész is készült. A kívül hordott 
blúzokhoz és a ruhákhoz textilből varrt, merevítőkkel ellátott öveket is készítettek. 
Az egyik Halason használt estélyi szoknyát, amelynek fekete tüll anyagát gazdagon 
kivarrták flitterrel, Szabadkán készítették, onnan került a viselőjéhez.

A kötények nem tartoztak hozzá a polgári viselet ünneplő és utcai öltözeteihez. 
A finom fehér vászonból, pamutból készült, hímzett, szabott, kerekített aljú, mell
résszel és nyakba akasztós pánttal ellátott köténykék viszont elsősorban a polgári 
háztartásokban voltak megtalálhatók. A gyárilag hímzett, csipkével díszített finom 
tüll anyagú ráncolt kötényeket fiatalasszonyok viselték, és hasonlókat találunk a 
díszmagyar öltözetek részeként is, amelyekre még visszatérünk.

A polgári viselet blúzai jelentős mértékben hatottak a parasztviselet ujjasa
inak kialakulására. A múzeum gyűjteményében az 1870-es évektől az 1930-as

21. Orbán Duccos József és felesége, 1890 körül. 
TJM F1071

22. Fiatal nő kétrészes alkalmi ruhában, 1905. 
TJM F8979
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évekig készült és használt darabokat 
őriznek, amelyek jól tükrözik ezeknek 
az évtizedeknek a divatját és válto
zásait. A hagyományos paraszti vise
leti darabokkal szemben az alapvető 
különbség, hogy ezek nagyon bonyo
lult szabásminták alapján készültek, 
szabottak, toldottak, többségük hosszú 
aljú. Gallérjuk magasan záródó, csipke 
rátétes. A blúzok eleje hajtásokkal, 
csipkékkel, betétekkel -  olykor egészen 
bonyolult megoldásokkal, patentokkal, 
gombolásokkal variálva - ,  tűzések
kel díszített. Az ujjasokra jellemző 
a görbe vonalú szabás, a sonkaujj, 
amelyhez a századforduló éveiben a 
váll erős ráncolása járul, miközben a 
ruha ujja a könyéktől lefelé egészen 
szűk. A blúzok anyaga selyemszö
vet, selyem, bársony, taft, selyemtaft, 
pamutvászon, batiszt, pamut. Bélésük 
finomabb vászon volt.

Az 1920-as, 1930-as évek egybeszabott ruhái hosszúak, szabottak, ujjuk szűk, 
valódi kézelő található rajtuk. Változatos gallérmegoldásokkal készültek. Anyaguk 
szövet, selyem, díszítésük többnyire csipkerátét, színük sötét.

A régi polgári felsőruhákhoz tartozott a 19. században a pelerin, amely félkör 
alakú palást, anyaga finom vászon vagy taft. Régebbi formája -  kb. az 1880-as éve
kig — hosszú, kb. lábszárközépig érő, díszítése zsinóros motívumokból áll. A század 
végi, századforduló körüli pelerinek rövidek, gazdagon díszítettek. Az álló nyakat 
többnyire gépi csipkefodor szegélyezte, hasonlóképpen körben az alját is, több 
sorban. Elöl a nyaknál nagy fekete selyem szalagcsokorral eltakart kapoccsal rög
zítették. A rövid, fekete pelerineket a csipkék mellett még fekete gyöngyhímzéssel 
is díszítették.

A kosztümszerű ruhákhoz való kabátok a századfordulón szövet, vászon, ripsz 
és selyem anyagokból készültek, a melegebbek -  béléssel -  szövetből, posztóból, 
bársonyból. Szűk ujjúak, kézelőfelhajtással, erősen szabottak, karcsúsítottak, lefelé 
bővülőek, és ami feltűnően megkülönbözteti őket a parasztviseletben használa
tos kabátoktól: hosszúak is vannak közöttük. Díszítésük paszomány, zsinórozás. 
Az 1920-as években használt, Spindre János által készített halasi női szövet kabá
ton, -  amely térd alá ért -  a kézelőn, a galléron és a kabát alján fekete selyemszala
gos díszítést láthatunk.

23. Fiatal nők buggyos, illetve szűk ujjú blúzban, 
1910 körül. TJM F8968
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Az 1930-as években műszőrméből is készítettek rövid női kiskabátot. A kabátok 
nyakára rövid, kihajtós hegyes gallért, vagy nagyobb kabátgallért tettek.

Szép darabokat tartalmaz a múzeum gyűjteménye a 19. század utolsó harmadá
ban viselt főkötőkből. A legegyszerűbbek fekete gyöngyfonalból horgoltak, a 19. 
század végén készültek. Az 1870-es, 1880-as évek főkötőit kör alakú drót mere- 
vítésre erősített tüli, selyem és csipke anyagokból varrták, fekete gyöngy díszíté
sekkel és selyemszalagokkal, a fejtetőn ráncolt selyemmel, elöl illetve a fejtetőn 
masnival, hátul szalagokkal.

A női kalapok később terjedtek el és jelentek meg Kiskunhalason is.
A századforduló és a századelő sálkendői háromszög vagy hosszú, keskeny 

téglalap alakú textilből készültek. Anyaguk gyári kötött, tüli, géz, a melegebb 
daraboké bársony, buklékötésű gyapjú. Rácsra font rojtokban vagy csipkeszegély
ben végződtek. Az áttetsző tüli és géz sálkendőket gazdagon díszítették csipkével, 
áttört vagy rátétdíszítéssel; ezeket estélyi ruhákhoz viselték. Színük többnyire feke
te, sötétbarna, vagy fehér, törtfehér. A kiegészítőkhöz tartoztak a gyöngyfonalból 
kötött kesztyűk, a könyékig érő, áttört díszítésű müselyem kesztyűk, és a csipkével, 
horgolással, hímzéssel, szálkihúzással díszített zsebkendők.

Női díszmagyar
A magyaros jelleget hangsúlyozó, kifejezetten reprezentatív, ünnepi alkal

makra felvett díszviselet, amelyből a Thorma János Múzeum két teljes együttest 
őriz. A két világháború közötti években újjáéledt a díszmagyar viselése, bizonyos 
rangok, közszereplők, ünnepélyek kapcsán elvárás volt az ilyen ruha felöltése (pl. 
polgármester felesége, bálanya, zászlóanya stb.).

Az itt leírt női díszmagyar öltözetet Bulcsi Károlyné Thorma Katalin (1833- 
1927) viselte férje 1865-ben bekövetkezett halála után a 19. század végén.

Mente: Fekete bársonyból, lefelé bővülő, ujja lefelé szélesedő és kézelőjénél 
hasított, kerek nyakkivágású, gallér nélküli. Hátán, elején, a nyakkivágásnál, az 
alján és kézelőjén zsinórozással díszített. A mentét panyókára vetve viselték.

Felsőrész (ingváll): Háta és eleje fekete bársonyból készült, karcsúsított, elöl 
kapcsokkal záródó, eleje alul „fecskefarkas”, körbefutó zsinórozás díszíti. Ujja 
gyári csipkéből készült, könyökénél összehúzott, fodros. Kerek nyakkivágását álló 
tüll fodor díszíti.

Szoknya köténnyel: A szoknya derékban ráncolt selyembrokát fekete tüll bélé
sű, előtte gyári csipkéből készült köténnyel, ami a derékhoz van varrva. A csipke 
szélét és alját aranyszínű beszövés díszíti.

Párta fátyollal: Anyaga fekete selyem és tüll. A félköríves drótmerevítés tüllel 
van bevonva, amelyet elöl fehér gyöngysor díszít. A pártából hátrafelé kb. térdig érő 
fekete fátyol lóg, rajta aranyszínű hímzett díszítések.

Tarsoly: Téglalap alakú, fekete bársony táska, rajta körben ezüstszínű gyári 
horgolt szalag, közepén mindkét oldalon ezüstszínű hímzett virágmotívum.35
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Csecsemő és gyermekviselet

A legkevesebb adat a csecsemő- és 
gyermekviseletről maradt ránk, ami 
nem csoda, hiszen ez csak a legszük
ségesebb ruhadarabokból állt. A cse
csemő pólyáján, pelenkáján, takaróján 
kívül a kising és a főkötő említendő. 
Az 1910-es évekből maradt babahol
mik között található egy csíkos szövésű 
fehér batiszt főkötő gyári szalagdíszí
téssel, áll alatt megkötővel, az 1920-as 
évekből pedig egy díszesebb, minden 
bizonnyal ünnepi alkalmakra szánt, 
vászonból készült babafőkötő, elöl, az 
arcot körbevevő lyukhímzéses szegély- 
lyel, a fejtetőn lyukhímzéssel, áll alatt 
megkötővel.36 A keresztelőre vitt gyere
ket templomba menet nagy selyemken
dővel, a szülők jegykendőjével takarták 
le. A hétköznapi egyszerű vászon kis- 
ingre ilyenkor az alkalomra készített, 
fehér cérnából horgolt, hosszú ujjú, 
hátul szintén nyitott babakabátot készí

tettek. Ugyanez gyári kötött anyagból is készült, boltban vásárolható volt. A már 
járni tudó gyerekre hosszú inget adtak, kisfiúra és kisleányra ugyanolyan szabásút. 
Az iskoláskorú gyerekek már fiús, illetve lányos ruhát kaptak. A fényképek tanú
sága szerint a fiúk és a lányok ruhája ugyanolyan volt, mint a felnőtteké. A polgári 
viseletben a gyermekek ruhái nem utánozták ilyen mértékig a felnőtt viseletét.

A férfiak viselete

Hétköznapi és ünnepi vászonruhák
A 19. század végéig a halasi népviselet alapvető darabjai közé tartozott a fér

fiak bő ujjú inge és bő gatyája, amelyek funkciójukat tekintve alsó- és felsőruhák 
egyaránt lehettek. A kender és len termesztése, valamint feldolgozása ekkor még 
szorosan hozzátartozott a paraszti gazdaságok és háztartások életéhez. Maguk 
vetették, nyütték, áztatták, szárították, törték, tilolták, gerebenezték és fonták, szőt
ték. E munkák közül többnyire csak a nagyobb mennyiségű szövést bízták külön
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szakemberekre, a helybeli takácsokra. A háztartáshoz és a kelengyékhez szükséges 
textilféleségek mellett ebből a helyben készült vászonból szabták a férfiak vászon 
alsóruháit is. Ugyanakkor az 1870-es, 1880-as évektől egyre jobban terjedtek a 
finomabb gyári termékek, a rumburgi, a patyolat és a Honi vászon, amelyeket 
nagyon kedveltek a halasiak. Ezeket is házilag szabták és varrták, akárcsak a női 
ingvállakat, pendelyeket, és kézzel, mivel a varrógép használata még nem terjedt 
el. A vásárolt méteráru drágább volt, nem mindenki engedhette meg magának. 
Gyenizse Lajos visszaemlékezései szerint nóta is született a szép vásznak miatt 
adósságba keveredett halasiakról: „Az adós, az adós / Kinek a gatyája gyolcs / Lám 
az enyém daróc, / Nem is vagyok adós...”'1 A finom gyári méterárukból, amelyeket 
Honnak, gyolcsnak, pergálnak neveztek, a férfiak ünneplő ruháit szabták. Az 1870- 
es -  1880-as évek halasi férfiviseletét, a házivászonból és a vásárolt alapanyagokból 
készülteket egyaránt „lenge magyar” viseletként emlegették.,í!

Ing
Az ingeket a női ingvállakhoz hasonlóan -  szögletes szabásminta alapján -  készí

tették. Az ing eleje és háta 1-1 rőf hosszúságú volt, de nem vágták el az anyagot, csak 
félbehajtották a váll vonalánál. A nyak két oldalánál -  mindkét váll felől -  vállfolttal 
megerősítették, ezután vágták ki a nyaka helyét és elöl a gomboláspánt helyét. Itt 
mindkét oldalon visszahajtották és beszegték az anyagot a gombok és a gomblyukak 
számára. A gomboláspánt alatt egy kis pántot varrtak az ing elejére, alatta beráncol
ták az anyagot. A kerek nyakkivágáshoz beráncolták az ing hátán és elején a bőséget 
és keskeny nyakat varrtak rá. „Az ing ujjai olyan bővek, ráncosak voltak, hogy ha 
tánc közben a kezét magasra fölemeli és ujjaival pattogtat is, az ingujj szélessége 
nem hagyja el az oldalát, a csípőjét. ”y" Az ingek elejét gombok híján pertlivel fogták 
össze, ebben az esetben három-három pertlit erősítettek az ingeleje kivágásához. 
A hétköznapló ing rövid volt, alig ért derékon alul. Az 1930-as években a legidősebb 
adatközlők még emlegették a régi, még ennél is rövidebb ingeket: „Az ingderekak köl
dökig értek... Ha lehajolt a paraszt, a félgirincze kilátszott nyáron s veresedett. ”40

A hétköznapló inget csak szerényen díszítették díszítő öltésekkel, esetleg 
kiszávonyázták vagy suprikálták, azaz szálhúzásos technikát alkalmaztak.

Az ünneplő ingek hosszabbak és az ujjuk bővebb volt, mint a hétköznapi ingeké. 
A gyári vásznak elterjedésének idején ezeket már az új anyagokból szabták, amelyek fino
mabbak, fehérebbek, és a házivászon szélességnél szélesebbek voltak. Ezekre az ingekre 
szélesebb nyakszegést csináltak és az elejük porcelán gombokkal záródott. A gombokat itt 
is pótolhatták arasznyi hosszú színes pertlikkel, amelyeket a nyaknál és lejjebb 2-3 helyen 
bokorra kötöttek. Az ing nyakát, elejét, sőt még a „boíjúszájú” ingujj szélét is díszítették 
hímzéssel, szálhúzással, rojtozással, slingeléssel, vagy horgolt csipkével.

Vászonból a 20. század első felében is készültek férfiingek, de ezek már a polgári 
minták hatására gallérral és kézelővel ellátott darabok. Elöl ezek is csak félig nyitot
tak, vállfolttal ellátottak és a hátuk hajtásokkal bővülő.
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25. Férfiing rajza és szabásmintája, 
1860-as évek. TJM 65.32.1.
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26. Fiúing rajza és szabásmintája, 
19. század második fele.

A rekonstrukciót 1965-ben készítette 
özv. Király Béláné. TJM 65.41.1.



Gatya
A „maguk szőtte-fonta” kendervászon vagy lenvászon gatyát a lányok és asz- 

szonyok négy szélből varrták: mindkét szára két vászon szélességű volt. Hossza 
a boka fölött kb. 5 ujjnyira végződött. Szabott üleppel, pöcivel állították össze, a 
nadrágszár belső részét eresztékkel, ineresztékkel bővítették. Előbb a két szárát 
varrták meg, majd az egész nadrágot összeállították. A kb. 2 ujjnyi széles, lehajtott 
és levarrt gatyakorcba gatyamadzagot -  másfélujjnyi széles fehér pertlit húztak, kb. 
2 méter kellett egy gatyához. A gatyaszárak alját a fonákjára felhajtották, azsúroz- 
ták, tűzőöltéssel körbevarrták. A rojtos gatyát főleg a pásztorok kedvelték. Ennél 
az azsúrozás alatt a vászon keresztszálait kihúzták, s a függőleges szálak alkották 
a rojtot. A gyári anyagból készült ünneplő gatyák 6-8 szelesek voltak, tehát bőveb
bek, és hosszabbra szabták őket, mint a hétköznapi gatyát.

Az inges-gatyás parasztviselet virágkorában a bőgatyát télen is viselték, ezt vették 
föl a suba alá is. „...suba-gatya. Ritkábban volt posztónadrág. Ha volt is, csak 1 volt 
a háznál. Hétköznap kifordítva viselték. ”41 Ritkábban egy másik bőgatyát vettek fölé, 
később pedig posztónadrágot viseltek. A gatya tetejébe csak nagyon hideg télben 
húztak nadrágot. Nagy Czirok László egyik rokona úgy emlékezett a fiatalkorára 
1937-ben: „Abba az időbe ha elhozta az isten a tavaszt, a paraszt a nadrágot levetötte, 
a 6 szeles lion gatyát vette fe l (rojtos volt)... A nyakba a selyemkendő -  bu korra kötve 
— nem maradt el. Selyömbül volt az inneplő ruhához. A pipa, mög a sallangos kostök-

27. Tanyás gazda családjával, 1903. Cholnoky Jenő felvétele. TJM F1823
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zacskó -  mégpedig cifra -  a zsebbiil nem maradt el.” Más így jellemezte a korabeli 
viseletét: ,,Bő borjúszájú ing, gatya, pakfon gombos mellény, pörge kalap. Pálca: 
meggyfából, bunkóval a végén. így járt Vili Sándor is a Pólya Zsófival. Mikor mentek, 
ropogott rajtuk a ruha. ”42

Ismert volt Halason a zsáknadrág vagy kukoricanadrág, amely zsákvászonszerű házi- 
szőttesből készült, téli és nyári viseletre egyaránt. „Igen tartósak voltak. Néha befestet
ték őket feketére, de a nevüket akkor sem vesztették el. Még bálba vagy templomba menet 
is használták így’ feketére festve. Egy emlegetett pásztornak is volt már búj tár korában is. 
El is nevezték Kukorica Janinak, később, mikor felnőtt Kukorica Jancsinak. ”43

Vászonból a posztónadrágok viselésének idején is varrtak gatyát, amelyet csak 
alsónadrágként hordtak. Szűk szabású volt, derékban megkötővel húzták össze, 
szára lefelé szűkült.44

Ugyancsak vászonból készült a kitlinek vagy pénzelnek nevezett nyári béléste- 
len felöltő.4'

Posztó és egyéb felsőruhák
A „lenge magyar” virágkorában -  a 19. század második harmadában -  a posz- 

tóviseletek is ismertek és elterjedtek voltak Halason, amelyeket a helybeli „vé
konyszabók”, „magyarszabók” készítettek. A viseletben járó férfiak ruhatárában

29. Gáspár Benő és felesége, 1910 körül. 
Goldmann Miksa felvétele. TJM 20053
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28. Tóth G. Imre, 1881. TJM F2026



azonban jóval kisebb számban szerepeltek, mint a vászon öltöző ruhák. Télire és 
ünnepre viselték. Vannak olyan visszaemlékezések is, amelyek szerint az egész 
héten hordott posztónadrágot vasárnap visszafordították, „s inneplő lett belőle”. 
Orbán Sándor 75 éves gazda 1930-as évekbeli elmondása szerint „Regenten minden 
gyereknek nem készült posztóruha. Hol egyik, hol másik, hol az apa ment el benne. 
Hétköznap kifordították, hogy a bélése legyen kívül s úgy dolgoztak. Téliben jártak  
nyáron is, mert csak egy öltözet volt... Ahol 4 legény volt, csak 2 öltöző ruha készült. 
Ennyi volt ezüstgombra. Ha a legény házasodott, visszamaradt a kisebbeknek [ő 
az esküvőre kapott újat]. ”46 A „lenge magyar” visszaszorulásával párhuzamosan a 
posztóruhák egyre nagyobb teret kaptak és a parasztpolgári viselet elmaradhatatlan 
darabjai lettek. Megjelenési formájuk, szabásmódjuk és főként díszítésük hosszú 
ideig őrizte a régi „magyaros ruha”, a mente-dolmány-nadrág együttes jellemző 
vonásait, kiegészülve az ujjatlan dolmánnyal vagy lajbival (mellény), amely a leg
korábban beépült a népviseletbe és a fehér vászon ingnek és gatyának is fontos és 
közkedvelt tartozéka lett.

A nadrág-mellény-posztóujjas együttesek a századforduló táján már egyre több 
polgárias és németes hatást is mutattak, amelyekre például a gallérformák változása 
vagy a zsebek megjelenése is jellemző.

30. Nagy Czirok László hagyományőrző céllal 
készített ünnepi viselete. Mente, 1931. Készítette 
Pintér Karnyó János magyarszabó. TJM 55.71.2.

31. Nagy Czirok László mellénye, 1931
TJM 55.71.1.
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Nadrág
A posztónadrág sima, testhezálló, szűk szabású volt, szára lefelé egyre szűkült. 

Derekán két ujjnyi széles korcot hagytak, amelybe nadrágszíjat húzhattak. A nad
rág szárának alján elöl hasíték volt, két oldalt rávarrva pedig talpallót erősítettek rá, 
hogy a csizma fölhúzásakor ne csússzon föl a nadrágszár. Ennek a nadrágnak nem 
volt zsebe, egykori adatközlések szerint az apróbb holmikat (például zsebkendő, 
kesztyű) a nadrág ellenzője mögé dugták, amikor éppen nem volt rajtuk zsebbel 
ellátott kabátféle. Az ellenző a nadrág elejének lehajló része, az elején levő nyílást 
takarja. Az ellenzős nadrágok fejlettebb változatain az ellenző alatt gombolás is 
található. Az „ellenzős magyar nadrág” néven országszerte ismert és Halason is 
használatos nadrág egyik legfőbb jellemzője a zsinóros díszítés, „vitézkötés”, amely 
különösen elöl a combrészen volt feltűnő, de zsinóros díszítéssel látták el a posztó
nadrágot hátul, valamint az oldalvarrásoknál is. A téli viselethez a posztónadrágo
kat flanell anyaggal bélelték. Az ellenzős posztónadrágokat csizmával viselték.

A nadrágokat a későbbiekben zsebekkel, valamint elöl rejtett gombolással készítet
ték. A parasztság körében közelmúltig közkedvelt csizmanadrág Halason is haszná
latos volt. Mindenekelőtt annyiban tért el az egykori vitézkötéses posztónadrágoktól, 
hogy görbe szabásvonalakkal szabták a nadrág szárát, amelynek a csizma szárába 
kerülő része egyenes, illetve lefelé szűkülő, és szorosan testhezálló volt, a csizma

32. Nagy Czirok László nadrágja, 1931.
TJM 55.71.3.

33. Zsinóros posztónadrág, 19. század második fele. 
TJM 55.66.1.
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fölött viszont bővebbre hagyták.47 Elöl rejtett gombolásúak voltak, derekukon több 
gomb, illetve az összehúzásra szolgáló csat volt, a nadrágszár alján talpalló.

A rajthuzlinak nevezett nadrág a régi katonai viseletek emlékét őrizte. Térden 
aluli része bő volt, talpallót nem tettek rá, a csizmaszáron kívül viselték, bokáig ért. 
Térdig föl volt hasítva, a hasítékot gombolással erősítették össze. A szárain kívül 
színes posztócsík, és sűrűn egymás mellé varrt laposfejü, sárgaréz gombok díszítet
ték. Főként a pásztorok hordták. Ez a rajthuzli maradt meg utoljára a pásztoroknak. 
A 90-es években ment ki a divatból, de Farkas János nevű juhász még a városon is 
viselte a háború alatt, 1926 táján halt el. Valamikor a város hadnagyai is rajthuzlit 
viseltek. Juhásznadrág néven is említik.48

A férfiak nadrágviseletében a pantalló -  mint a polgári viselet egyik eleme 
-  csak a 20. században vált általánossá. Korábban csak a zsidóság -  mint a polgá
rosodásban Halason is élenjáró társadalmi réteg -  körében volt közkedvelt. Nagy 
Czirok László egyik 1930 körüli gyűjtése szerint „ Vári Szabó István 48-as honvéd
százados, ügyvéda  későbbi polgármester viselt először pantallót Halason, 48 után. 
A régi urak mind magyar ruhát viseltek. ”49

Mellény
A posztó ruhatár és egyben a hagyományos paraszti férfiviselet jellemző és 

nélkülözhetetlen darabja volt a posztómellény, amelyet ujjatlan dolmány, kislajbi 
vagy kismándli néven is emlegettek. A legfiatalabbaktól a legöregebbekig mindenki 
hordhatta, s egyaránt lehetett a téli és a nyári viselet része. A fekete (ritkábban sötét
kék) posztónadrág és a hozzá viselt kabát, felöltő anyagából készült. Ez a ruhadarab 
volt a régi nyári ünneplő (a „lenge magyarnak” nevezett, vászonból készült bő ing és 
bő gatya) kiegészítője is. Az ujjatlan mellények derékig értek, elöl és hátul is szoro
san testhez simultak, karöltőjük mélyen kivágott volt. A régebbi darabok nyakrésze 
a hagyományos nemesi viselet mintájára magasan záródott, keskeny, álló gallérja, 
nádor- vagy Petőfi-gallérja volt.50 Az újabb szabású mellények V alakú kivágással, 
kihajtott gallérral készültek. A mellény sűrű gombolással záródott; a csont, pakfont 
vagy fémgombok egyúttal a ruhadarab díszítéseként is szolgáltak. A módos paraszt
legények és a pásztorok 3 gombsorral díszített kislajbija a rangot és gazdagságot is 
jelezte. A különböző elnevezésű (fogolytojás, csöcsgomb stb.) ezüst gombsorokat, 
pitykesorokat az ékszerekhez hasonlóan örökölték a családtagok.

A fekete posztóöltözetek mellényét a nadrághoz és a kabáthoz hasonlóan vitéz
kötéssel, zsinórozással díszítették, főként az elejét és a széleit. A mellényt téli vagy 
nyári béléssel látták el. Mindkét oldalán egy-egy kicsi, bevágott zseb volt.

A polgári divat hatására a 20. század elejétől készültek mellények bársonyból és 
selyemből is, ezeknek a V alakú kivágását kihajtott gallér, esetleg sálgallér díszí
tette. A hagyományos paraszti és a polgári öltözetek elemeit egyaránt idézik azok 
a mellények, amelyeknek az eleje zsinórdíszítéses posztó, magasan záródó álló 
nyakkal, hátulja pedig csattal összehúzott selyem.51
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34. Férfi zsinóros mellényben, 1900 körül. 
U M  F757.

35. Pityke gombsor és részlete, 19. század vége. 
TJM 55.38.38.

36. Ezütgombok.
Felső sor: pókhálógomb, srófos ezüstgomb, 

csikósgomb.
Középső sor: rajthuzlis gombok.

Alsó sor: bojtárgomb, csöcsgomb, 
metszett tomyosgomb.

Nagy Czirok László 1959. 213. alapján
37. Zsinóros mellény, 19. század második fele. 

TJM 55.22.10.
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Kabátfélék, ujjasok
A Halason viselt férfi ujjasok közül a 20. század első felében végzett néprajzi 

gyűjtések lejegyzéseiben gyakran előfordul a bandzsúr nevű ruhadarab említése. 
,,Posztóból először a bandzsúrok jöttek divatba. Gyerekkoromba ehhez nadrág ritkán 
volt. Gatya jött hozzá ” -  emlékezett vissza 1939-ben Modok Sándor 86 éves gazda.52 
Elmondása szerint a bandzsúrnak „hüvelykes tenyérnyi alja volt, derékban szabva, 
később lett arasztos alja, úgy hogy hasonlított a huszár atillához. Nyaka nem volt pré
mes, se az alja, mint a dakué. ’’Kiss Mária 1950-es évek elején készített viselettörténeti 
gyűjtéséből a bandzsúr fontos jellemzőit ismerhetjük meg: „Magyarosan zsinórozva, 
az elejéről két kisujjnyi vastagságú zsinór hosszúkás zsinóros gombbal összegom
bolva, keresztben véve nyakbavetve volt, a háta közepén lelógott az összegombolás. 
Nyakbavetőnek hívták. Némelyiken még a hátán a lapockák közölt még bojt is lógott. 
Ha melege volt, az egyik vállára vetette. Ilyenkor félvállon viselte.”51 A  kabátféle 
szabásáról nem szól, de a néprajzi gyűjtések adatai egybehangzóan azt erősítik meg, 
hogy derékban szabott, hátul deréknál kissé kiálló, toldással fodros, „bukrosaljú” volt. 
Viselési módjával kapcsolatban a „nyakbavetőt” említik. Anyaga fekete posztó. Nagy 
Czirok László egyik adatközlője a szebeni posztót is megemlítette: „Tifliposztó igazi 
gyapjúból. Erdélyben, Szebenben készültek... Ebből lettek a nyakbavetős bandzsúrok. 
Lószőrből volt a zsinór. Rabok készítették Szegeden -  Vásárhelyen lehetett kapni.”54 
A bandzsúrokat vattával, egyes adatok szerint bárányszőrmével bélelték. A bandzsúr

38. Mente eleje és háta, 19. század második fele. TJM 55.22.8.
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nagy valószínűség szerint azonos a Halason az 1860-as évek végén divatba jött, és az 
1870-80-as években virágkorát élő zsinóros felöltővel, amely „átalgombolós, néme
lyiknek nyakbavetö zsinórja is volt. Ezt Árvái Mihály viselte legtovább. A háború után 
is még felvette. Volt köztük bukrosaljú is.”55

A bandzsúr szabása, díszítése és viselési módja a nemesi öltözetek hagyomá
nyait és a dolmányos-mentés viseletét idézi, amely a 19. század második felében a 
parasztság ruházatában is továbbélt. A bandzsúr elnevezés máshol is ismert volt; 
így nevezték például a galgamácsai férfiak „menteállású”, nyáron vállra vetve, télen 
felöltve viselt vőlegénykabátját,56 és a közeli Kecelen a 20. század elején viselt kék 
vagy fekete színű, derékban szűkített és csípő alatt kissé fodrosra bővülő, zsinórdí- 
szítéses posztókabátot.57

A posztónadrággal azonos anyagból készült az ujjas mándli, nagymándli vagy 
nagyfölöltő, nagykabát vagy -  Halason gyakori elnevezéssel dóka, nagydóka5* 
Karcsú, testhezálló kabát volt, amelynek ünneplő darabjait gazdag zsinórozással és 
gombolással díszítették. Báránybőrrel vagy vattával bélelték. A halasi magyarsza
bók készítették.59

Nem tudjuk pontosan, mit rejt a „bojszi kabát” és a „bojszi nadrág” elnevezés, ame
lyet egy 1935-ös gyűjtésben olvashatunk. „Ez kívül pelyhes volt. Fekete gombokra.60 
Valószínűleg vattás vagy tollas bélésű téli ruhadarabról van szó -  akárcsak a női viselet
ben előforduló „pelyhes szoknya” esetében, vagy pedig bolyhozott felületű anyagról.

39. A debeáki Gyenizse család, 1927. Ifj. Jakab Antal felvétele. TJM 14318
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A felsorolt posztóruhák díszítése a „magyaros zsinórozás” volt, amely a 19. szá
zad második felében és a század elején élte virágkorát. A drága zsinórdíszítések, 
vitézkötések alkalmazása 1848 előtt tilos volt a társadalom alsóbb rétegei számára. 
Az 1860-as évektől azonban a parasztság öltözködésében is egyre nagyobb teret 
foglaló posztóruhák legfőbb díszítése volt, és sokáig az is maradt, az Alföldön még 
akkor is ragaszkodtak hozzá, amikor már régen „kiment a divatból”, és nyugati, 
polgári hatások formálták az öltözködési kultúrát.

A zsinórozás a díszmagyar öltözeteknek is elengedhetetlen része volt. A paszo- 
mányos és gombkötő termékeket nagyobb városokban, esetleg vásárban lehetett 
beszerezni, de Halason is működött gombkötő mester.61

A paraszti és parasztpolgári öltözködési kultúrában a 20. század elejétől a fér
fiak ruhatárának alapvető darabja lett a posztókabát, amely zsebekkel, kétsoros 
gombolással és kihajtott gallérral készült.

Férfi díszmagyar
A 19. század második felében divatba jött díszmagyar -  amely a régi nemesi 

öltözet darabjainak fölelevenítésével a magyaros viseletét és ezzel együtt a nemzeti, 
hazafias érzések külső megjelenítését demonstrálta -  a 20. század elejéig élt, majd 
a két világháború közötti években újra sokan magukra öltötték. Kiemelkedő helyi 
és országos rendezvényeken, évfordulós ünnepségeken, szoboravatókon, fogadá
sokon, bálakon vármegyei és városi elöljárók, rangos személyiségek jelentek meg 
ebben a történelmi díszviseletben. Drága előállítási költségei és státuszszimbólum 
jellege miatt csak a társadalom egy szűk rétege viselte. A parasztság ruházatában 
a 20. század első felében a „magyaros” díszítést a sötét posztóruhákon alkalmazott 
zsinórozás jelentette. A díszmagyar viseletek darabjai a fekete mellett különböző 
színűek lehettek (pl. kék, meggypiros).

A díszmagyar öltözet darabjai: zsinórdíszítéses, vitézkötéses nadrág; magasan 
gombolódó zsinórozott, zsinórgombokkal záródó ujjas (dolmány); zsinórozott mente, 
amelyet vállra vetve is viseltek, menteöv, tarsoly. A nadrág szára alul szűk volt, 
ehhez az öltözethez csizmát viseltek. A cipővel viselhető, pantallós díszmagyar a 20. 
század terméke.

Haj- és fejviselet
A férfiak hajviseletéről szóló adatok alapján elmondható, hogy a halasiak a 19. 

század második felében még viseltek hosszú hajat. „1570 előtt labahajat viselt sok 
paraszt, felpördítették a kalapszélhez’’ -  emlékezett 1934-ben egy 81 éves halasi 
gazda.62 Egy másik adatközlő szerint ,,A férfiak kerekre vágott hajat viseltek, kétol
dalt a fü l tartotta. Lúd, disznózsírral kezelték. A kikapibb legények boltbeli szagos 
olajakkal kenegették. 2 borbély volt csak, a Rumi meg a Mészáros,”63 A hosszú, 
befont haj főként a pásztorok körében volt sokáig népszerű. A fonat a kalap alatt 
lógott hátra.64
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A 19. század közepén még élt a kun süveg viselése, ezt követően a parasztok és 
a pásztorok körében egyaránt a kalap lett az általános. A süveget télen-nyáron visel
ték. Nem gyapjúból készült, hanem marha- és lószőrből verték össze a kalaposok. 
Halason az emlékezet szerint még hordtak süveget az 1860-as években, Szombati 
János például erről kapta a Süvegös Szombati nevet.65

A süvegviseletet követő legkorábbi kalapokat marhaszőrből készítették, enyves 
vízzel gyúrták össze a kalaposok. „Ennek az a hibája volt, hogy ha megázott, kiázott 
belőle az enyv, olyan lett a széle, mint a vén szamár fü le  -  lekonyult. Igen jómódú 
ember volt, akinek gyapjú kalapja volt. ”66

A kalaposok által készített, jó minőségű, feketére festett gyapjúkalapok funk
ciójukat és formájukat tekintve alapvetően kétfélék: a paraszti viseletre készültek 
gömbölyű tetejűek, a pásztoroké magasabb, hegyesebb tetejűek voltak. „A hegyes 
kalap azért volt jó, hogy arról könnyen leszalad az esővíz”67 Az emlékezet alapján 
a kis szélű, pörge kalapok után az 1880-as években a nagyobb karimájú kalapok 
jöttek divatba, ezek is erős, gömbölyű tetejű pörge kalapok voltak. Nagy Czirok 
László egyik adatközlője szerint az 1860-as években még a halasiak is hordtak 
olyan magas tetejű kalapokat, mint később a kunszentmiklósiak és környékbeliek. 
A halasi pásztorok kalapja alacsonyabb volt. „Kemény, erős, vastag nagyszélű, 
alacsony tetejű kalapokat hordtunk, aki bennszülött halasi juhász volt. Nem ment 
az eső a nyakunkba. ”68

A kalapokat toliakkal és pántlikával díszítették. A hagyomány szerint a halasiak 
„bíbicbubojásoknak” nevezték el az 1848 előtti csendbiztost és legényeit, kócsag
tollas kalapjukról. A halasiak darutollat tűztek a kalapjuk mellé, majd az 1850-es 
évektől a pántlikás kalap jött divatba. A pántlika -  többnyire fekete selyem -  2-3

ujjnyi széles volt. „A pántlika 2 ágon 
hátul megkötve kb. I arasztra lógott s 
lobogtatta a szellő. A hetyke legényeké 
hosszabb volt. A válla hegyét is verte 
a széle” -  emlékezett vissza 1939-ben 
Modok Sándor 86 éves gazda, aki 1855- 
ben, négyéves korában már kapott pánt
likás kalapot.69 A kalapot álladzóval 
rögzítették a fejen -  ez különösen a sza
badban élő pásztorok számára, illetve 
szeles időben volt praktikus. Az álladzó 
a nyalkább legények számára szintén 
selyemből készült. Kiss Mária csip
kevarró asszony néprajzi gyűjtéseiben 
így jellemezte a halasi kalapviseletet: 
„Hosszúkás gömbölyű tetejű, posztóból 
volt. Pörge volt egy kicsit a széle, a

Csikóskalap Gulyáskalap

Juhászkalap Pásztorsüveg
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színe fekete. A széle bele volt foglalva fekete ripsz szalagba, keskenyen. A fészke 
körül volt véve két ujjnyi ripszszalaggal, oldalt dupla szalagcsokor volt. A szalag 
alsó szélén egy spárga vastagságú fekete zsinórba foglalt gumi volt, az egyik vége a 
kalaphoz volt erősítve, a másik vége ráhurkolva. Ha szeles időben ment valahova, 
vagy mindig lovagolt, a zsinórt legombolta a kismándlijához, vagy a fölőtő gomb
hoz, hogy ha a kalapját el is vitte a szél, a zsinór visszatartotta,”10

Kalaposmesterek közelmúltig dolgoztak Halason. A helybeli készítmények mel
lett azonban az első világháború után a külföldi termékek is megjelentek.71

Télen meleg sapkát -  báránybőr kucsmát -  viseltek a férfiak. Színe többnyire 
fekete, belül fehér aprószőrű báránybőr béléssel. A módosabbak ünnepre fekete per
zsasapkát is csináltattak. Szűcsök készítették és a helyi vásárokban is kapható volt.

Lábbelik
Mint a Kiskunságban általában, a halasi férfiak viseletében is a csizma volt a 

legfontosabb lábbeli, amelyet ünnepi és hétköznapi kivitelben egyaránt készítettek 
a csizmadiák. Anyaga hétköznapra puhább marhabőr, ünnepre kordován, majd 
bokszbőr. A csizma szára hétköznapi viseletre puhább, az ünnepi keményszárú 
volt, orra kissé hegyes, sarka középmagas és keskeny. Az ünneplő csizma szárának 
felső szélét zsinór szegélyezte, amely elöl középen két magasított cakni között zsi
nórgomb díszítésben végződött. A „rámás” csizma bokarésze és lábszára teljesen 
sima, ránc nélküli volt. A sarok és a boka táján belül egy feszítő eszközt -  bufándlit
-  helyeztek el, hogy a csizma anyaga ott is szépen kisimulva feszüljön. A bufándlit 
vásárokban árulták, egyszerre többet is vettek belőle.77 Azt tartották, hogy a rámás 
csizma a jómódú, nyalka legények viselete volt. „Egyetlen ránc se volt rajta. Pasz- 
szolt mindenütt. Az eleje embereknek volt. ” -  Ilyet viselt az emlékezet szerint Péter 
Pál komisszáros is.7'

A halasi hagyomány szerint az 1870-es években jött divatba a ráncos csizma, 
amelyet „húzómuzsikaszárúnak” neveztek. Ezeknek a szára csak a felső szélétől 
számítva kb. 5 ujjnyi szélesen volt kemény és sima, alatta a bokáig csupa ránc. Ezt 
a csizmaviseletet célszerűtlensége miatt a századforduló előtt elhagyták.

Pásztorok viselték az ún. bagófüles csizmákat, amelyeknek a szárán fülszerű 
kihajlás volt, ez alá lapos bőrgombot varrtak és a szélét kicaknizták.74

A csizmákba bőr vagy textil kapcát húztak és nagy hidegben összetört szalmát 
is tettek bele, hogy meg ne fázzon a lábuk.

A csizmákra szerelt sarkantyúkat -  amelyeket hagyomány szerint az olasz és 
a „régi burkus-francia háborúkból” hazajött huszárok viseltek és terjesztettek el
-  Halason is divatba jöttek már 1848 előtt. Főleg az ünnepi csizmaviselet része volt, 
de emlékezet szerint voltak, akik hétköznap is hordták. „Tarhós Istvánpásztorkodó 
ember (gulyás) beszélte nekem 1883 táján, amikor 50 év körüli volt Tarhós, hogy 
az ő legénykorában, tehát 1855 táján a pásztorok sarkantyús csizmában voltak a 
barmoknál, de még a szöllőkapások közt is igen sok volt, akik hajnalban mikor
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mentek ki kapálni, az utakon lépdelve meg lehetett hallani a sarkantyúk pöngését. 
A sarkantyú sokakat felbuktatott a szőlőtőkékben” -  emlékezett Darányi István 76 
éves gazda 1936-ban.75

A sarkantyú kissé fölfelé hajlott a csizma sarkán, ezüst, pakfont vagy sárga
réz anyagból készült. A csizmán ezenkívül patkót (karimás patkót, rudas patkót) 
viseltek.

A századforduló táján a sarkantyú lassan kiment a divatból, de egyesek még 
később is hordták. „A sarkantyús csizmákat azért hagyta el a férfi nép, mikor a 
hosszú szoknyák divatba jöttek, beleakadt a sarkantyúk taréjjá (magyar sarkantyú
ról van szó) a női slingelt szoknyák aljába... Tánc közben Zseni Mária szoknyája 
alját teljesen lehasítottam 1 méter hosszan. 10 frtotfizettem  érte. A lány rítt. A lányt 
más táncoltatta s fordulás közben beleakadt.”1'1 A századforduló után Darányi 
János volt az egyik ismert halasi személy, aki nem hagyta el a sarkantyú viselé
sét, ezért ragadt rá a „sarkantyús Darányi” név. „Pápaszemet viselt és sarkantyús 
csizmát.” Nagy Czirok László az adatok gyűjtésekor megjegyezte: „...én még Vas 
Imre legénybírót is ismertem a 90-es évek vége felé, ö is sarkantyús csizmában 
járt, mikor bejött a piacra, vagy vendéglőbe, ahol Dékáni Árpád rajztanárral 
barátkozott. ” Cseri Gábor 81 éves bognár 1928-ban még emlékezett Zseny Móricra, 
aki sarkantyúval viselte a pantallót. Sarkantyút hordott apja, Zseny István, Péter 
Antal és Péter Pál komisszáros is.7’

Az egykori halasi céhek közül az egyik leghíresebb a csizmadia céh volt. 
A derék mesterek közül megőrizte az emlékezet Monda János, Józsa János, Kupa 
Lajos, Kupa László, Szécsény István, Cseri József, Nagy Pál és Segesvári csizmadia 
nevét. Cseri Gábor 83 éves bognár (apja Cseri Imre bognár, nagyapja Cseri István 
csizmadia) 1930-ban a 19. századi csizmadiamesterek közül kiemelte Kupa Lászlót, 
akinek „minden munkája arany volt.” „Thúróczy István jegyzővel azért volt olyan 
jóban, mert igen komót és szép állású csizmákat csinált neki. Egyszer a szegedi 76- 
iki országos ipar és terménykiállításon, ahol Halasnak egy külön szép nagy szobája 
volt, Thúróczy zergebőr csizmáját is kiállították. ” „Aranyba kellene foglalni annak 
a kezét, aki ezt csinálta” -  mondták a bíráló bizottság tagjai.78

Kiegészítők
A 19. században a férfi viselet kiegészítője volt a nyakravaló, amelyről korábban 

már szóltunk. Anyaga gyapjú, gyakrabban selyem volt. A nyakon megtekerve és 
az áll alatt lapos csomóra kötve viselték, a vége többnyire rojtos volt. A pásztorok 
által viselt nyakravalók köldökig is leértek, a paraszti viseletben rövidebbek voltak. 
A pásztorviseletnek fontos kiegészítője volt a szépen hímzett, szűcsök által készí
tett dohányzacskó, a kostökzacskó f

A fiatal férfiak menyasszonyuktól kapták a ruhájuk díszeként viselt zsebken
dőt. Az eljegyzés és „iratkozás” után a legény látogatást tett a jegyesénél, ajándé
kot vitt és ajándékot kapott: „Ekkor a leány egy szép csipkés szélű zsebkendőt ad
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a legénynek, a jegyesének. A legény a kabátja alján levő balzsebébe teszi a szép 
csipkésszélű fehér zsebkendőt, úgy hogy a zsebkendő közepét összefogja, hogy 
csipkésszélű sarkai a zsebből kimaradjanak, és ottan viseli a zsebkendőt. Ez azt 
jelenti, hogy ő már vőlegény. A csipkét igencsak maga horgolja a zsebkendő szé
lére a leány. ”80

A halasi szűr
Az öltözködés és a népművészet szempontjából egyaránt jelentős darabok a 

halasi viselet történetében a szűr és a suba, amelyekről külön is szólunk. Mindkettő 
általánosan elterjedt felsőruha volt a parasztság és a pásztorok körében egyaránt; 
legtovább ez utóbbiak viseletében őrződött meg.

A szűrök vastag, sűrűszövésű szűrposztóból készültek, esőben nem áztak át. 
Az emlékezet szerint „...a régi időben készült szűröket, ha a szél átjárta is, de 
az esős időkben át nem ázott, úgy legurult arról a reá esett esővize, mintha ott se 
lett volna. A nagy zápor esőtől pedig olyan keménnyé lett, hogy a földre állítva 
úgy megállt, mintha valaki magára vette volna azt, s eleresztve nem guzslódott az 
össze.”*' Úgy tartották, hogy a magyar juhok gyapjából készíthető ilyen szűrposz
tó, és számontartották a nagyszebeni szürposztógyár készítményeit. A szűrposztó 
alapanyag színe fehér, szürke, fekete vagy „mákos” volt.

A szűr egyenes szabásvonalakkal, 
szögletes darabokból készült. A hosz- 
szúszűr mellett használatos volt a rövid 
szűrdolmány, vagy kankó. A csikósok 
számára készült hosszú szűrt a többinél 
kissé rövidebbre szabták. A szűr bevar
rott ujja is egyenes szabással készült.
Az ujj funkciója szerint kétféle lehetett: 
a parasztembereké egyéb kabátokhoz 
hasonlóan felölthető volt, hogy dolgozni 
is tudjanak benne; míg a pásztoroknál a 
bevarrott végű szűrujj volt célszerűbb: 
legeltetés közben a szűr ujjábán vitték 
magukkal apróbb tárgyaikat és az élel
met. A szűrt elöl a nyaknál szíjon levő 
rézcsattal lehetett összecsatolni. „Igen
csak fölterítve viselték. Ha viharos idő
ben kocsin lovakat hajtott, akkor vette 
fö l hogy a szél ne hajtsa le róla, mivel a 
gyeplő szárát fogni kellett lóhajtás köz
ben. Ha pásztoremberen volt, az csak 
összefogta magán, az nem öltötte föl, az
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41. Szűrt viselő pásztorok Kiskunhalason, 1934. 
Györffy István felvétele. Néprajzi Múzeum 158418.



42. Halasi cifraszűr elől- és hátulnézete, 1909. Készítette Gaál Imre szűrszabó. 
Néprajzi Múzeum 1447. Gáborján Alice: Cifraszűrök. Bp. 2000. 37. alapján
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ujjai üresen lógtak. Juhászemberek bevarrták az ujja végét és a jószág után járva, 
az ujjábán helyezte el a kenyeret és a szalonnát, früstökre, a jószág után menni 
kellett és az ennivalóját nem hagyhatta el magától. ”82 A szűr eleje mindkét oldalán 
kb. 10 cm szélesen vissza volt hajtva, ez a kihajtó hátul a nagy négyszögletes szűr
gallérban végződött. Levéltári források kerek gallérú szűrökről is tesznek említést, 
ezeknek a viselését a 19. század folyamán tiltották a hatóságok.83 A szögletes gallért 
kapagallérnak is nevezték. A szűrgallér dísze volt a rajta csüngő ún. szürgallértök, 
amelyet kétrétegű szürposztóból szabva a gallér két alsó sarkára varrtak és színes 
fonallal kihímezték vagy kicsipkézett szélű színes posztódarabbal díszítették. Ezek 
nélkül a szűrnek nem volt értéke. A régi népéletben a bosszúállás és megcsúfolás 
egyik formája volt az illető szűréről a szürgallértök levágása, ha azonban kitudó
dott, kemény büntetés járt érte.

A szűr gallérját, elején a visszahajtást és az alját díszítették rátéttel vagy hím
zéssel. „A J'ehér szűröknek a gallér alsó sarkain srégen a közepe felé haladva szép 
piros, zöld rátétes magyaros virágokat varrtak.” -  olvashatjuk Kiss Mária 1953-as 
gyűjtésében. — ,,Némelyiken szép magyaros virágokat hímeztek. Az elején is, a visz- 
szahajtón azzal a díszítő varrásokkal, hímzésekkel, amivel a gallért, azzal díszítet
ték; voltak zsebkörüli díszítések is, de zseb nem volt. Ujjait is ugyanúgy díszítették, 
mint a gallér sarkait. Sötétebb szűröket is ugyanúgy, de egy színéhez illő színnel 
cifrázták ki,... már nem a piros és a zöld színnel. Ezeket már az idősebb emberek 
számára készítették. ” A Néprajzi Múzeum gyűjteményében két kiskunhalasi szűrt is 
őriznek, mindkettő Gaál Imre szűrszabó munkája, és 1909-ben vásárolták. Az egyik 
béleletlen, anyaga sávolyosan szövött és ványolt, puha, fehér szűrposztó. Szabása 
megfelel az eddig leírtaknak: vállvarrása nincs, egyenes nyakú, gallérja téglalap 
alakú, eleje kihajló, ujja befenekelt. Az oldaltoldás csak két részből áll; az aszaly, 
amely a háromrészes oldaltoldású szűröknél a középső darab, itt csak díszítéssel 
van jelezve. A kézi és gépi varrásokhoz nyersszínü fonalat használtak. Díszítése 
viszonylag szerény: piros, fehér és zöld posztózás a galléron, az elejen, az aszályon 
és az ujja befenekelésen, kiegészítve fehér-rózsaszínü-zöld bojtokkal, piros-fehér- 
zöld sodrásokkal, fekete és rózsaszínű zsinórozással. A gallért kézi hímzés díszíti, 
amelynek színei rózsaszínű, barna és fekete; alsó sarkain fehér-zöld-piros csücskö. 
Az elején piros szív alakú posztó összeakasztóval kapcsolódik. Gál Imre szűrszabó 
másik munkája, amely Beluleszkó Sándor és Madarassy László gyűjtéseként került 
a múzeumba, anyagát tekintve durvább fehér szűrposztó, díszítése, megjelenése 
viszont az előzőnél sokkal gazdagabb. Kissé eltér a szabása is: van vállvarrása és a 
négyszögletes gallér fölött kis álló gallérja, az ún. kisnyak, nyaka íves, ujjai hasí- 
tékosak (nincsenek befenekelve), két elejére pedig lefelé keskenyedő hosszú sávot 
varrtak. Szegélyeit fekete szőrszalaggal, fekete és bordó posztócsíkokkal keretezték. 
Gallérja kézi hímzéssel, színes gyapjúfonallal telehímzett, és az itt látható minták 
egy részét alkalmazták az ujjak, az oldalak és a szűr aljának díszítéséhez is. A gallér 
alsó részének koronás címermotívuma hátul a felhasítás fölött is megjelenik.84
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A szűr a paraszti viseletből fokozatosan kiszorult, és a századforduló után a 
pásztorok közül is egyre kevesebben használták. Mint Nagy Czirok László írja a 
kiskunsági pásztoréletröl szóló munkájában, a pásztorok is inkább az olcsó eser
nyőt vásárolták meg; s a hagyomány szerint erre mondta a híres halasi szűrszabó, 
Babó Ferenc városgazda: „Földhöz vágtam a mestörségöt, mikor megláttam, hogy 
a juhász is paraplit tart a kezében, a szamár hátán. ”85

A halasi suba és a szűcsmesterség
A legértékesebb és a legtartósabb -  gyakran egy életre szóló -  felsőruha a suba 

volt. Halasi adatok szerint a fiúk vőlegény korukban kapták az első subát.
A suba a magyar juh kikészített szőrös bőréből készült, ujjatlan, hosszú, 

kerek szabású szücsmunka. Bőségétől függően minimum 5-6, de inkább 9-10 
bőr volt szükséges hozzá, az „egykerék” elnevezésű nagy subát 12, néha 16 
bőrből szabták. A suba keskeny, felálló nyaka fekete, rövidszőrű báránybőrből 
készült. Gallérja a hátán egy egész fekete báránybőr, lábaival együtt (debreceni 
kormos gallér). Elöl a nyaknál szattyánnal behúzott fagombbal gombolódott, a 
gombházat összesodort szattyánból készítették. A bőrök összeillesztéseihez kes
keny szattyánbőr csíkot -  vócot -  erősítettek. Az ünneplő subákat irharátétekkel 
és hímzéssel gazdagon díszítették. A hétköznapi, mindennapos viseletre készült 
darabokat nem cifrázták. „Ezek egyszerűbb subák voltak. Használták tanyai 
családok, nők is, sőt még a gyerekeket is beleültették a kocsin. Abban nem fáztak  
meg, nem járta  át a télnek a hideg szele. A kocsizó subák bokáig értek, belül 
viselték a szőrös felét... Ha eső esett, vagy hó, akkor a szőrét hagyták kívül, mert 
a bőrére káros hatással van, ha megázik. Voltak még szép feketeszörű, fekete  
bőrű subák is. Lehetőleg védték az esőtől a subákat, inkább a szűrt vették fö l  a 
parasztok esőben. ”S6

A 19. század utolsó évtizedeiben Halason még négy magyar szűcs műkö
dött (Monda Mihály, Kaszás Lajos, Németh János, Csényi József), rajtuk kívül 
néhány kontár és mindössze egyetlen német szűcs, aki gallérokat, sapkákat 
készített. A mesterségről és a szűcshímzések motívumkincséről az eddigi leg
teljesebb gyűjtőmunkát Nagy Czirok László végezte. 1896-97-ben mint Dékáni 
Árpád rajztanár tanítványa, iskolai dolgozathoz gyűjtötte a halasi szücshímzések 
motívumait. Munkáját rokoni körben, sógora, Csonka Mihály tanyáján kezdte, 
éppen lakodalmi előkészületek közben, amikor Mihály bátyja bemutatta új subá
ját. Még ebben a tanévben felkereste Németh János szűcsmestert is, és hatvan 
darab rajzot készített a mester által használt hímzésmotívumokról.87 Németh 
János eredeti rajzai még az 1870-es években, vándorútja során készültek. Nagy 
Czirok László az 1930-as években gyűjtött ismét Németh Jánosnál, és Csényi 
Józsefnél, akinek apja, nagyapja, dédapja, sőt a fia is szűcsmester volt Halason. 
Mindkettőjük adatközlése hozzásegít bennünket a halasi szűcsmunkák történe
tének megismeréséhez.
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43. Suba, 1880-as évek. Készítette Németh János. TJM 58.17.1.

44. Suba, 1903. TJM 62.48.1.
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A halasi subát már a színéről is meg lehetett különböztetni a más városban 
készültektől. A szűcsök sárga szatinóberrel festették a bőröket, amelyek világossár
ga színt kaptak. (A kiskőrösi és a kecskeméti suba fehér, a szegedi sötétsárga, a sza
badkai barnássárga volt; a félegyházi hasonlított a halasihoz, de kissé sötétebb színű 
volt.) A mintákat hímzés előtt tintával rárajzolták a bőrre. Az általuk használt motí
vumokat és a színösszeállításokat saját ízlésük szerint változtatták a szücsmesterek. 
Munkájukat jól meg lehetett különböztetni egymásétól; Csényi József például söté
tebb színekkel dolgozott, mint Németh János. A halasi subákat mindenütt fel lehetett 
ismerni a máshol szokásosnál élénkebb színű díszítésekről. A hímzést berliner (fes
tett gyapjú) fonallal vagy selyemmel készítették. Németh János még évtizedek múlva 
is büszke volt arra a berlinerrel hímzett subára, amelyet az 1870-es években 100 
forintért varrt Topán Mihálynak, s „amilyen a két víz közt nem igen volt...’m A halasi 
szücsmesterek megfordultak és tapasztalatokat szereztek Kecskeméten, Kiskőrösön, 
Szegeden, Félegyházán és Szabadkán is. Becsülték a Kecskeméten szerzett ismere
teket és általános volt a vélemény, hogy Félegyházán nemigen készültek igazi szép, 
munkás subák, mivel a félegyházi szűcsök vásárra dolgoztak, és a könnyen eladható, 
-  olcsó -  kevesebb bőrből szabott subákat készítették. „Halason pedig sok gazdag 
paraszt készíttetett 100 forintos drága subát... Legkülönb volt a 80-as években a 
Szűry Istváné, aki leggazdagabb paraszt s hozzá nemes ember volt. Nyilván Csényi 
József csinálmánya volt. ”89
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45. Szűcshímzés. Suba rajza. Készítette id. Németh János. TJM 4720



46. Suba válltányérja, 1955. február. 
Janó Ákos felvétele. TJM FI496.

Csényi József szücsmester feljegyzései szerint a suba díszítésénél a szegélymun
kán a virágminták színei az alábbi sorrendben következnek: piros, fehér, kék, sárga, 
rózsaszín, lila. A virágok színeit többféleképpen variálták: fehér virágban piros 
petty, a pirosban sárga, a kékben fehér, a sárgában kék, a rózsaszínben lila, a lilában 
rózsaszín. Összesen 11 színt használtak. A drágább subákon a vállán, az elején és 
a hátán nagy virágok voltak. A piros, fehér, zöld színű irhaszalagok több sorban 
egymás mellé varrva a suba alját díszítették. A suba aljától kb. 30 centiméternyire 
rózsafelnek nevezett színes virágokat hímeztek.

A suba a két világháború közötti években lassan kiszorult a halasiak visele
téből is. „Új suba vagy 25 év óta nem készült Halason. 1933-ban egy hideg téli 
vasárnap a publikumon még 11 subás embert olvastam meg. A nevüket felírom: 
Egyed Izsák Sándor, Török Imre, Horváth Imre... Ma még 3 szép subát tartok nyil
ván Halason. Kettő a Csényi munkája, egy a Németh Jánosé. Utóbbi Modok István 
tulajdonában van Felsőszállás pusztán. Ez selyemmel van hímezve s jó  karban 
van. Figyelmeztettem, hogy múzeumba kívánkozik s megbecsülje... Az utóbbi 4-5 
esztendőben Halason már kivarrott subát a piacokon nem láttam. Itt-ott akad még 
a gazdáknál, de nem öltik magukra, mivel megcsodálják őket benne! ” -  jegyezte 
föl Nagy Czirok László 1949-ben, s idézte egyik adatközlőjét: „így ősz mög a fene  
lassan mindön ősi szépségöt, szabadságot.’"’0

A szűcsök legjelentősebb készítménye a suba volt, emellett azonban a ruházat 
egyéb darabjai is kikerültek kezük alól: báránybőr kucsmák, ujjatlan mejjedzők, 
mellesek, és a Halason is kedvelt daku, dakuködmen, majd a polgári divatot követő 
bundák, kabátbélések, prémgallérok. Németh János szűcsmester rajzai között bőr
ből készült harisnyakötő díszítése és papucshímzés is található.1'1
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47. Suba hátulsó része gallérral, 1955. február. 
Janó Ákos felvétele. TJM FI495



48. Szűcshímzés. Suba-válldísz. Készítette id. Németh János. TJM 4729
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49. Szűcshímzés. Suba-válldísz. Készítette id. Németh János. TJM 4719



50. Szűcshímzés. Suba-válldísz. Készítette id. Németh János. TJM 4725

51. Suba-válldísz. Készítette id. Csényi József. Nagy Czirok László 1959. 208. alapján
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52. Szűcshímzések. Németh János halasi szűcsmester rajzaiból. 1. Suba-válldísz külső szegélye. 
2. Suba-válldísz alsó része, csüngő alakban. 3. „Vállcifra” oldal és alsóra hajlított részlete.

4. „Vállcifra” részlete. 5. „Elejecifra” részlete, páva. 6. „Elejecifra” részlete, madár. 7. „Vállcifra” 
alsó szegélyrészlete. 8. „Elejecifra” részlete. Néprajzi Múzeum EA 2344/41, 42, 63-66, 69, 70.
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Összegezés

Dolgozatunkban nem törekedhettünk teljességre, az egyes viseleti darabok ismer
tetésén keresztül azonban remélhetőleg sikerült érzékeltetni az olvasó számára azt a 
tendenciát, amelynek során a halasi viselet fokozatosan átalakult és egyre több polgári 
elemet olvasztott magába. Ugyanakkor néhány hagyományos viseleti darab tovább élt 
a 20. század első felében is. A népviselet leghamarabb a gyári anyagokat vette át, majd 
a szabásvonalakat (például az ujjasok esetében). Ezt követően az öltözetek általános 
megjelenése keltett polgárias hatást -  például a szoknya és az ujjas, sőt egy idő után 
még a kötény is, azonos anyagból készítve, kosztümszerü viseletét eredményezett. 
Később jelentek meg és terjedtek el a különböző kiegészítők (pl. kesztyű), végül pedig 
a kifejezetten népviseletre utaló darabok -  kötény, vállkendő, fejkendő -  elhagyása, 
majd a teljes kivetkőzés következett. Összegezve elmondható, hogy Kiskunhalas 
viselettörténete a fejlettebb mezővárosok, alföldi parasztvárosok viseletével párhu
zamosan fejlődött. A 20. században itt nem alakult ki újabb stílusú, a környezetétől 
elütő, díszes viselet, mint néhány közeli településen (pl. Kalocsa, Kiskőrös), inkább a 
nagyobb alföldi városok öltözködési kultúrájával mutatott rokonságot (pl. Kecskemét, 
Szeged). A hagyományos népviselet elemei legtovább a pásztorok körében éltek.

A halasi viselet történetének további, teljesebb körű feltárásához a jövőben az 
eddig még ki nem aknázott források — pl. végrendeletek, inventáriumok, és egyéb 
levéltári dokumentumok - , valamint megközelítési lehetőségek (pl. vallás és vise
let) kutatása is hozzájárulhatna. A viseleti darabok közül kiemelkedő népművészeti 
értéket képvisel a halasi hímzett suba, amelynek készítésmódja és motívumkincse 
részletesebb bemutatásra is méltó lenne.

Köszönettel tartozunk Gyarmati Árpádnénak a női blúzok, férfiingek és Vida 
Ágnesnek a szűcshímzések rajzolásáért, valamint Kiss Bélának a tárgyfotózásért.
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Az emberi élet fordulóinak szokásai Kiskunhalason
1890 és 1940 között

Szőnyiné Vas Lívia

A z  1930-as évek Halasáról így ír Erdei Ferenc:1 „Halas nem parvenü város és 
polgárai nem parvenü polgárok, régóta kísérlik már a polgárosult életet. (...) Halast, 
mint a legrégibb mezővárost, legjobban is köti a múltja. Semmit sem mutat a többi 
mezővárosok buzgó és türelmetlen törekvéseiből. Halas nem siet.”

Jelen tanulmány részben erről a Halasról ad egyfajta képet a nép által őrzött szo
kásokon keresztül, hiszen az összegyűjtött adatok visszanyúlnak erre az időszakra 
is. Egyúttal a változások ívét is megpróbálom követni, amikor összevetem ezeket az 
élő emberi emlékezetben már föl nem lelhető ismeretanyaggal a 19. század utolsó 
éveiből. így mintegy 50 esztendő hagyományvilágát öleli fel a munkám.

Az emberélet fordulóihoz kapcsolódó szokások kutatása

A szellemi kultúra kutatásán belül mindig nagy figyelem kísérte a népszokás
ok vizsgálatát. Olyan jelenségekről van szó, amelyek a társadalom minden egyes 
tagjának életét végigkísérték, meghatározták. Ezek pedig az emberi létforma vál
tozásával együtt alakultak; kibővültek, elmaradtak, tartalmukat vesztették vagy 
éppen csak a hiedelemanyagban őrződtek tovább. Ugyanakkor a szokásvilágra oly 
jellemző térbeli tagolódásról sem szabad elfeledkeznünk.

Ezen problémák kiindulópontjai a magyar folklórkutatás minden irányzatának, 
így a szokáskutatásnak is. Úgy gondolom, hogy csak ezek figyelembevételével 
sikerülhet hiteles képet adni szülővárosom néprajzának e fontos fejezetéről. Mindig 
szem előtt kell tehát tartani a fölmerült kérdéseket, hogy sikerült-e ezeket megvá
laszolni; az elemzésre, rendszerezésre tett kísérleteket és természetesen a már jól 
kipróbált módszereket.

Az emberi élet szokásai három nagy fordulóponthoz kötődnek: a születéshez, 
a házasságkötéshez és a halálhoz. Mindegyikhez szokáscselekmények egész sora 
kapcsolódik, hiszen az egyén és a társadalom szempontjából kiemelkedő esemé
nyek: egy állapotból egy másik, teljesen új külsőségekkel és tartalommal bíró 
állapotba való jutást jelölnek. Ezért oly fontosak már az előkészítő mozzanatok, az 
elhagyás-befogadás elválaszthatatlan kettőse és nem kevésbé jelentős a mindezek
hez fűződő, gyakran jelenségformáló hiedelmek szerepe sem.

A szokások ugyanakkor szoros kapcsolatban állnak a népi kultúra más területe
ivel, elképzelhetetlenek például az ezen alkalmakat kísérő népköltészeti, népzenei 
alkotások nélkül. A vallás által előírt viselkedési formák is kötelezőek a közösség
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minden tagjára nézve. Nem elhanyagolható a vizsgált társadalmi berendezkedés 
sem, még egy adott földrajzi területen élő társadalmon belül is más-más jelensé
gek emelkednek ki a különböző rétegek, csoportok szokásvilágából. Mindezek
ből következik, hogy a népszokások kutatását különböző megközelítési módok, 
többszempontú elemzések jellemezték és jellemzik napjainkban is.

A magyar nyelvterület egyes részeit a szokáskutatások különböző mértékben érin
tik. így kiemelten vizsgált terület pl. a palócok lakta vidék, vagy Kalotaszeg. A Duna- 
Tisza közének településeiről azonban igen keveset tudunk ezen a témán belül. Kiskun
halas néprajzának eddigi közölt adatai sem tekinthetők e szempontból teljes körűnek. 
Magyarázatként szolgál, hogy a Kiskunság egyik régóta kiemelkedő fontosságú 
mezővárosaként sajátos néprajzi adottságokra tett szert. Hiszen egy ilyen nagyhatárú 
településen számolnunk kell a polgári és paraszti létforma nagyarányú keveredésével.

A szokás-leírások csak a házasságkötéssel kapcsolatosan ismeretesek; így a 
legkorábbi lakodalom-leírás Thúry József tollából. Az önkéntes gyűjtők az ese
ménysor egy-egy mozzanatát emelték ki; Csonka Mihály3 a vőfélyekről, Kiss Mária4 
a jegykendőről, Nagy Czirok László' a leánykérésről írt cikket. Megjelentek tanul
mányok a halasi népdalokról/’ öltözetről7, a népi jogéletről,8 ezeknek egyes részletei 
szintén fontosak szempontunkból. Ugyanígy jelentősek pl. Nagy Czirok László 
gyűjtései, amelyek hatalmas anyagmennyiséget ölelnek fel.

Mindezen fenti tanulmányok jelentik vizsgálatom forrását az 1890 és 1920 közötti 
időszakra vonatkozóan, mivel saját gyűjtéseim révén ezekhez az évtizedekhez már 
nem juthattam el. Szülővárosomban 1993 júliusa és 1995 februárja között egyetemis
taként végeztem gyűjtéseket kérdőív alapján, amelyeket hangfelvételek is rögzítenek. 
Ezek az adatok akkor 70-90 éves adatközlőktől származnak, akiket arra kértem, hogy 
gyermek- és ifjúkorukra emlékezzenek vissza és annak az időszaknak a szokásait 
próbálják meg felidézni. Ok többször utaltak arra, hogy tudomásuk szerint szüleik 
idejében mi történt másképpen és mi maradt meg a korábbi időkből ugyanúgy. (Két 
60 éves adatközlőmet kifejezetten a szüleik fiatalkorából ismertekről kérdeztem).

így írásomban a „régen”, „korábban” kifejezések a vizsgált korszak első felére 
vonatkoznak, míg a „később”, „majd”, stb. utalások a megjelölt időszak második 
felére. Az 1890-t megelőző, illetve az 1940-t követő időszak adataira csak akkor 
tértem ki, ha fontos összefüggést fedeztem fel a köztes időszakban.

Adatközlőim részletes felsorolása a tanulmány végén található, itt jelöltem a 
név mellett a gyűjtés idejét, majd a születési helyet, évet és vallást. Az átláthatóság 
kedvéért sorszám szerint szerepelnek, mert így a szó szerinti idézetek után a sorszá
mokat tudtam feltüntetni zárójelben. Azonos sorszámot kaptak a házaspárok, illetve 
egy esetben apa és lánya, mert őket közösen volt alkalmam megkérdezni. Termé
szetesen az egyéniségektől függően eltérő mennyiségű adatot tudtam rögzíteni, így 
volt akitől többet, volt akitől kevesebbet idéztem.

Az 1-től 6-ig terjedő sorszámmal jelölt adatközlők római katolikus, a 7-11-ig 
terjedő sorszámúak pedig református vallásúak. Polgári származásúak az 1,4, 7, 8,
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9, 10, paraszti származásúak a 2, 3, 5, 6, 11 sorszámmal jelölt személyek, azonban 
fontosnak tartom megjegyezni, hogy -  mint számomra több esetben is kiderült 
-  családjuk révén közvetlenül ismerték a másik réteg szokásait is, hiszen a mezővá
rosi létformából adódóan ezek a rétegek nagymértékben érintkeztek egymással.

Mindezek figyelembevételével dolgozatomban arra törekszem, hogy hiteles 
képet nyújtsak Kiskunhalas szokásvilágának változásairól az 1890-es évektől kez
dődően a 20. század közepéig.

A születés szokásköre

Gyermek a családban
A halasi emberek vélekedése szerint „gyerek nélkül semmi célja nincs az embe

ri életnek.”9 Ezért a családokban igyekeztek minél több gyermeket felnevelni, az 
„egyke” soha nem is volt divat. A 20. század elején általánosan jellemzően a kato
likus családokban nagyobb volt a szaporulat, mint a reformátusoknál és a legtöbb 
gyermek a szegényebb réteg körében született.

Terhesség
Gyermektervezésről nem lehetett beszélni, a házasságkötést törvényszerűen 

követték a születések: „Nem volt olyan, hogy betervezzük, hogy hány gyereket 
akarunk”(8); „Amikor észrevettem, hogy elmaradt a betegségem és tudtam, hogy 
terhes vagyok, édesanyámmal, meg a régi öregekkel beszélgettünk, de nem is voltam 
a kilenc hónap alatt orvosnál” (10). A fiatalasszonyt leginkább édesanyja és anyósa, 
a napa látta el tanácsokkal és a babakelengyét is együtt készítették el. Legtöbben 
egészen a szülésig dolgoztak, csak a betegesebb asszonyokat próbálták meg kímélni. 
Orvoshoz nem jártak, csak kiválasztottak egy bábaasszonyt, aki segített a szülésnél.

Néhány hiedelem is kapcsolódott a terhes asszony viselkedéséhez, de egyre kevésbé 
gondolták, hogy igaz: „Ha megkívánt valamit, megadták neki, mert különben megbe
tegszik vagy elmegy a gyerek”(3); „Ha még nem látszott a terhesség és savanyút kívánt 
az asszony, akkor már mondták neki, hogy terhes vagy”(8); „Ha hegyes az asszony 
hasa, fiú lesz a baba, ha lapos, akkor leány várható”(3); „Szülés előtt dolgozni költött, 
főleg hajlongani, hogy a csontok mozogjanak, hogy a szülés könnyebb lögyön”(9).

Megesett lány
„Nagy szerencsétlenségnek tartották, ha egy lány megesett, fattyat vetett;” 10 

„Az ilyen lányt megszólták, társai alig fogadták be, néha a család is elzavarta, olyankor 
elment szolgálni”(6); Ha földje volt, férjhez mehetett, de csak alantasabb állású legény 
vehette el. „Volt, hogy szándékosan csinálták úgy, ha ellenezték” (8), ha a szülők elle
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nére volt a kapcsolat. A gyermek apja nem tartotta kötelességének, hogy a gyermekkel 
törődjön, a lány családja nevelte fel. A „fattyúval” szemben rendszerint elnézően vi
selkedett a társadalom.

Szülés
Amint közeledett a szülés ideje, a fiatalasszony egyre jobban mentesült a mun

kából és „figyelték, hogy mikor kell bábáért menni” (3); „Amint jöttek a fájdalmak, 
készítették a fürdővizet” (11). A szülések otthon történtek, „a szokásos helyén feküdt 
az anya” (6). Régebben ágyát mennyezetig érő lepedővel vették körül,'1 így takarták 
el a környezettől. Arra is jó  volt, hogy az „újszülöttet ki ne cseréljék, s szemmel meg 
ne verjék.”

Mindig a legközelebbi ember szaladt el a bábáért, „az ember vagy a szomszéd, 
mikor kit tudtak elküldeni. Addig is mindig maradt valaki az anyával, és volt, hogy 
mire megérkezett a bába, meg is szült” (6). „Ha rokon volt, nem kellett fizetni, kü
lönben igen” (3). A halasiak a bábákban nagyon megbíztak: „A bábanénit régóta 
ismertük, hosszú bőszoknyás parasztnéni, mindig fehér kesztyűben, homloka is le
kötve kendővel, nagyon tiszta volt, az vezette le a szülést” (8).

A gyermekágyas asszony
Általában szülés után egy héttel kelt fel az anya, de „volt, aki már 2-3 nap 

után”(10). „A bábanéni járt minden nap rendbetenni az anyát és füröszteni a babát, 
ameddig szükségesnek tartotta” (8). Ezalatt lehetőség szerint a rokonok és szomszé
dok segítettek a családnak. Jöttek látogatóba, gyermekágyi látogatásnak mondták, 
és senki sem érkezett üres kézzel. „Vitték az anyának az ebédet a rokonok, mindig 
más, a keresztelői ebédet: gyönge, finom ételeket pl. csigalevest, ami betegágyas
nak való” (9); „Az egész család evett belőle, sokszor úgy megszaporodott” (6). 
A betegágyi vagy keresztelői ebédben (ritkán komatálnak mondták) a legfinomabb 
és legtáplálóbb ételek voltak: baromfihúsleves, paprikás, sült hús, sütemények 
(főleg rétes) és bor. „2-3 hétig jártak a rokonok, a régi asszonybarátnők, ismerő
sök” (10). „Divat volt, szinte kötelességének érezte az ember. Azt mondják, abból 
ered, hogy a kis Jézust is, amikor megszületett, a napkeleti bölcsek meglátogatták, 
ez annak a maradványa” (6).

Keresztszülők és a keresztelő
„A keresztelő pár hétre volt, a beteges babát pár napra rá bevitték mögkörösztölni, ha 

nem volt életképes” (8); „Ha olyan kis élettelenke volt a baba, a bába is mögkörösztölte, 
bábakörösztségnek mondták, úgy számított, hogy nem pogány” (6).

A szülők már előre gondoskodtak a keresztszülők kiválasztásáról. Leggyakrab
ban egyikük testvére és házastársa, illetve jegyespárja volt. Régebben 5-6 komát
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hívtak a keresztelőre, de az volt a valódi, amelyik a keresztvíz alá tartotta a gyer
meket. Ezzel a műrokonsági formával így a rokonsági kapcsolatot erősítették: „bá
tyámék kereszteltek, én meg nekik, így alakult a testvérség, komaság” (3). Azonban 
előfordult, hogy „a koma az apa legénykori, katonakori cimborája volt” (11), tehát 
bővítették a család kapcsolatait. Az ilyenfajta komát nagy becsben tartották, ,,ko- 
mámuramnak szólították, ha ott volt, nagy ünnep volt” (6).

A keresztelőn csak a szűk rokonság és a bába vett részt. Gyalog, később kocsi
val vagy fiákerrel mentek. Néha csak a bába és a keresztanya vitte el a gyereket. 
Ha több komaasszony volt, akkor azok is elkísérték őket. A keresztanya fogta kezé
ben a gyermeket, az egykori jegykendővel volt letakarva, majd hazaérve földobták 
az a tükörre.1

A keresztelő általában vasárnap délelőtt volt, a reformátusok egyszerre több gye
reknek tartották, a katolikusoknál csak egy gyereket kereszteltek. „A keresztszülők 
is mentek az Úr asztalához, kiálltak a szülők meg a keresztszülő, a pap sorban 
mondta: Judit, keresztellek én téged Juditnak, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. 
Ámen” (9). „A bába segített kitakarni a csecsemőt. Volt keresztelőn mondandó 
imádság és ének is” (11).

A keresztelő után ünnepi ebédet tartott a család, régen uzsonnát és vacsorát; 
baromfilevest és paprikást főztek, „kalácsot kemencébe, túrós lepényt” (5), és rétest 
is sütöttek. Csak a szűk család vett rajta részt, inkább „csendesen beszélgettek, rit
kán mulattak” (9); „Ha nagyon szegények voltak, nem volt díszebéd” (4).

A keresztszülők vásároltak ekkorra a csecsemőnek „kis réklit, féketőt, 
dísztakarót, fodros, csipkés, hímzett selyempaplant” (8). Lányoknak általában 
fülbevalót ajándékoztak még, sokszor a bábaasszony lyukasztotta ki a párnapos 
újszülött fülét. A keresztszülők később is megajándékozták a gyermeket szüle
tés- és nevenapján, „a keresztanya ruhafélét, a keresztapa valami hasznosat vett 
neki” (7). Egy családon belül a gyerekeknek lehettek ugyanazok a keresztszülei, 
de egyenként mások is.

A bábát a szülők fizették meg, a keresztanya is kezébe nyom némi pénzt 
kézfogáskor,13 ha több koma volt, azok is, mert őket a bábaasszony hívta meg, mint 
vendégkomákat.

Az újszülöttel kapcsolatos hiedelmek
Az újszülöttel kapcsolatban igen kevés hiedelemről tudunk. Azt mondják, ron

tás ellen nem védték, de valószínű, ez volt a célja annak, hogy a keresztelői ebéd
ről elmenőben a keresztanya néhány pengőt csúsztatott a féketőjébe észrevétlenül. 
„Az edényeket, amikben az ételt vitték, el kellett mosni, mert ha nem, akkor szeplős 
lesz a kisbaba; arra is vigyáztak, hogy a pelenkák és a kisruhák ne ázzanak el” (2), 
ennek oka azonban nem ismert.
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A házasságkötés

A házasság célja

A házasságkötést és a szaporodást emberi kötelességnek tartották Halason: „men
tek a paphoz, és adták össze őket, hogy szaporodjanak” (5). Ezért a családok mindig 
arra törekedtek, hogy leánygyermekeiket jól és időben férjhez adják, a fiúkat pedig 
tisztességgel kiházasítsák. Ezt az eseményt a legkiemelkedőbbek közé sorolták, igye
keztek méltóképpen megünnepelni, ragaszkodva a helyi hagyomány szokásaihoz.

A házasulandók kora

A 20. század kezdetén a „jó magaviseletű” lány 18-20 éves koráig férjhez ment, 
„a legények is nősültek, amint a katonaságból hazajöttek” (9). Ez az I. világháború 
óta 4-5 évvel feljebb tolódott, csak a 24-25 éves lányt és a 29-30 éves legényt tar
tották vénlánynak illetve vénlegénynek. Ezt azonban nem tekintették rendes álla
potnak, ha valaki „korán túl sem házasodik, pedig módjában volna, ott valami hiba 
van”.14 Lányok között többször előfordult, hogy „nagyon csúnya volt, vagy a szülők 
nem engedték” (11). A vénlegényt nem becsülték sokra, háta mögött kigúnyolták: 
„azért nem házasodott meg, mert az asszony eszik”(7).

Párválasztás

A jövendőbeli kiválasztásakor sok tényezőt figyelembe vett a házasulandó és csa
ládja: vagyoni helyzetet, tisztességet, vallást, kort, egészséget, munkabírást, ügyessé
get, jóságot; a szépséget kevésbé. Leginkább a családon belüli hatalmi viszonyoktól 
függött, hogy kinek mekkora volt a beleszólása. Korábban igen gyakori volt, hogy 
„inkább a szülők választottak a vagyoni helyzet alapján” (9), mindig hasonló rangú, 
módú párt kerestek: „vonzotta a föld a földet” (5). De kizárólagosan vagyoni indokból 
kevesen házasodtak, „az ilyeneket meg is szólták, hogy nem fontos nekik a gyerekeik 
boldogsága” (3). Jobb módú lányokat inkább adtak szegényebbhez, ha tisztességes 
volt és dolgos, de módos legény ritkán vett el kevés vagyonú lányt.

Korábban erős volt a vallási ellentét is, aztán fokozatosan enyhült a 30-as évekre. 
A gyökeres református gazdacsaládok pl. „nem eresztettek be más vallását” (11), 
még a gyökeres halasi katolikus családoktól is tartózkodtak sokáig. De a szegé
nyebb rétegek is igyekeztek kerülni a vegyes házasságot: „külön egyezség kellett, 
hogy melyik templomban esküdnek és milyen vallásúak lesznek a gyerekek” (9). 
Ha nem tudtak megegyezni, „még a jegyességet is felbontották” (4).

A rokonság szintén hagyományszerűen házassági akadálynak számított, a katoli
kusoknál néha azért unokatestvérek kerültek egybe, „hogy a vagyon ne menjen szét” 
(1), a másod-unokatestvérséget nem vették szigorúan.
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A 19. század végén más városrészből sem hoztak menyasszonyt, a városban 
lakók tartózkodtak még a tanyaiaktól is. Később is szívesebben választottak hala
si párt.

A 4-8 éves korkülönbséget ítélték meg kedvezőnek a férfi javára, fordítva 
ritkán házasodtak. Esetleg nagyobb különbség esetén vagyoni előnyökről lehe
tett szó.

A fiatalok általában beletörődtek a szülői döntésbe, de előfordult lányszökte- 
tés is, ha a lánynak annyira ellenére volt a kiszemelt legény. Egy adat szerint ezt 
uzkocsizásnak nevezték, „mert előre házaséletet éltek és akkor már kénytelenek 
voltak beleegyezni a szülők is, mert megtörtént minden” (8). Más esetben csak 
sokára bocsátottak meg, „sőt ki is tagadták a fiatalokat” (11).

Ismerkedés
Legények és lányok az élet különböző területein találkozhattak: társas összejö

veteleken, templomba járáskor, vagy ,, amikor korzóztak a főutcán ” (3). Nagyon jó 
alkalom volt még a búcsú vagy a rokoni ünnepek, pl. névnap, disznótor, lakodalom. 
A fonóházak már a századfordulót sem érték meg Halason, a hatóságok szüntették 
be, mert gyakran törtek ki verekedések az orsóleső legények között, de a lányok és 
mamák is összekaptak egy-egy kedvelt legény miatt.15

Ehelyett a tánciskolák, bálok váltak az ismerkedés színterévé, ahova a lányok 
16-17, a fiúk 17-18 éves koruktól jártak. Mindenkinek megvolt a külön köre, más 
és más helyekre járt a cseléd, a gazda, az iparos, a kereskedő és az úri réteg: „az 
Ipartestületben voltak az iparosbálak, teadélutánok, az Úri Kaszinóba az értelmiség 
járt, meg a nagygazdák, az Ady Endre utcában a napközi volt a Polgári Olvasókör, 
oda mindenkijárt” (1); „a 48-as Körben voltak bálák, oda a gazdák jártak, a tanyá
ról is nagyobb ünnepekkor” (5). Főleg farsangidőben voltak bálok, meg a naptári 
ünnepekhez kötődően. Itt a kezdeményező szerep általában a fiúké volt, „amikor 
táncra kérték a nekik tetsző lányokat” (8). „A lányok nem mertek kosarat adni, 
mert akkor összefogtak a legény barátai és nem hívták többet. De megesett az is, 
hogy kitáncoltatták a lányt” (1). Ha a fiú érezte a rokonszenvet, megkérdezte, „hogy 
hazakísérheti-e, majd, hogy udvarolhat-e” (8). Ezután együtt jártak szórakozni, 
„a templomból is a legény kísérte haza a lányt, rövid időt már náluk is töltött, de 
vacsorára nem maradhatott” (10).

„Rokonságban, baráti körben ajánlták egymásnak a fiatalokat” (9), főleg idősebb 
asszonyok: „Ismerték mindkét családot, a helyzetüket, próbálták összebeszélni 
őket: jó lesz ez teneked, próbáld mög vele” (8). Vagy a szülők figyelmét hívták fel 
egy-egy házasulandó legényre, eladó leányra. Komendálásnak, összekomendálás- 
nak nevezték az ilyet, az asszonyt pedig cenzárnak, komendálónak, pénzt vagy pl. 
búzát ígértek neki. Lehetett valamelyik ismertebb násznagyoskodó ember is, akihez 
a szülők komendálás miatt fordultak.
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Leánykérés
A századfordulón még megvolt a leánykérés rendje. Legelőször megpróbálták 

kipuhatolni a lány és a szülők szándékát egy rokon vagy ismerős révén. Ha úgy 
vélték, hogy szívesen látják a legényt, egy kijelölt nap (amiről a lányos háznál is 
tudtak) délutánján a fiú egy idősebb rokon emberrel, aki a násznagya lett, felkereste 
a lányos házat. Itallal kínálták a vendégeket, beszélgettek, majd a násznagy egysze
rűen vagy mondókában előadta jövetelük célját. Ritkábban rögtön választ adtak, 
de legtöbbször úgy búcsúztak, hogy majd megüzenik a választ. Ha beleegyeztek 
a házasságba, hamarabb, ha nemleges választ adtak, később érkezett a válasz, a 
lányos násznagy vagy keresztapja vitte a hírt.

Évtizedek alatt azonban egyre jobban megkopott ez a szokás, gyakran a két fiatal 
beszélte meg a házasságot, vagy „egy adandó alkalommal maga a legény kérte meg 
magának a szülőktől lányt” (1). A hagyományokhoz jobban ragaszkodó családoknál 
„a rokonságból egy idősebb ember vagy a vőfély kérte meg a lányt. Egy megbeszélt 
határidőre kérték a választ, hogy elfogadják-e az ajánlatot vagy nem” (9). A válasz 
„a szülőktől függött, meg kellett, hogy a lánynak is tetsszen valamennyire” (6). 
Ha a házasság mellett döntöttek, rögtön meghatározták a kézfogó idejét.

Sikeres lánykéréskor a legény szülei ellátogattak háztűznézöbe és a vagyoni 
ügyeket megbeszélni, „volt ahol a stafírungot is kikötötték” (5). Végül eldöntötték 
a beiratkozás időpontját.

Kézfogó
A kézfogó hagyományaiban is az egyszerűsödés figyelhető meg, a múlt század 

végén még számtalan apró mozzanatból tevődött össze, amelyeknek megvolt a maga 
jelentősége. A kijelölt napon a legény násznagyával együtt jelent meg a lányéknál, 
a násznagy kikérte őt beiratkozásra a szülőktől. Útnak indulás előtt a legény jegy
pénzt adott a lánynak foglalóba: papírba csomagolt szép aranypénzt, vagyonához 
mérten 25-100 Ft-ot. A lány pedig nyakravaló rózsás selyemkendőt mint jegyken
dőt nyújtott át a fiúnak. E kendő a házasság 3 heti gondolkodóidejének, vagyis a 
jegyességnek a foglalója volt. A násznagyok is kaptak kendőt a fáradságukért és 
mert tanúk lesznek.16 A papnál történő beiratkozásra ünnepélyesen, fekete ruhá
ban vonultak a fiatalok és a két násznagy. A pap beírta őket, a fiatalok aláírták a 
jegyességet, a násznagyok is. Visszafelé már mint jegyesek egymás mellett men
tek, a násznagyok kísérték őket. Ünnepi ebéd, vacsora várta őket a lányos háznál 
a napszaktól függően. A jegyespár az asztalfőn ült, mellettük a násznagyok, majd 
mindkét részről a szülők és testvérek. Rendszerint étkezés előtt a násznagy felhívá
sára, némi ünnepélyességgel adtak egymásnak kezet a fiatalok, innen az elnevezés. 
De mondták ezt az alkalmat jegyváltásnak, eljegyzésnek is -  az I. világháború óta 
inkább ez utóbbit használják. Ha eddig nem volt meg, ekkor került sor a jegyváltás
ra. A lány jegykendőnek fejre való kendőt is adhatott és szokás volt, hogy egy fehér
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inget is, amit jegy ingnek mondtak. Korábban még a vőlegény is adott jegy ruhát a 
menyasszonynak,' volt hogy a fiú anyja is vett a lánynak úgynevezett fejbekötő 
ruhát, piros pettyes selyem- vagy kartonkendőt. A jegykendőt nagy becsben tartot
ták és jelképesen végigkísérte az egész emberi életet. A vőlegény még néhány forint 
kötőpénzt csúsztatott a lány kezébe, amikor kikísérte.

Az 1920-as évektől kezdtek elmaradni a fenti ősi rítusok, az ünnepélyes közös 
étkezés maradt meg, amin a szűk család vett részt: ,,a vőlegény, a szülei meg a tanú 
mentek el a lányos házhoz” (9). Ha nem volt pénz ennek megrendezésére vagy 
más okból (pl. halál), a legény egyszerűen elment és elvitte a gyűrűt a lánynak. 
A kölcsönös gyűrüadás régebben úri szokás volt,18 majd a polgári és a paraszti 
rétegek is átvették és ajándékoztak mellé órát vagy egyéb ékszert is, amennyiben 
anyagi helyzetük engedte.

Kötött étrend nem volt, beszélgettek, iszogattak, mulatósra sem került sor; bár 
volt, hogy „az eljegyzést kis lakodalomnak is mondták” (8).

Jegyben járás
A kézfogótól az esküvőig tartó időszak idővel egyre hosszabb lett, a 3-4 hétből 

több hónap, de „fél esztendő az már nagyon hosszú lett volna” (8). Ezalatt a fia
talok házon kívül alig voltak együtt, a lánynak a templomon kívül egyáltalán nem 
illett nyilvánosan mutatkozni. A vőlegénye gyakran meglátogatta, de hosszan nem 
időzhetett ott. Később fokozatosan enyhültek ezek a szabályok, a „jegyesek együtt 

jártak bálba” (11), gyakran látogatták egymást.
Külsőleg is jelezhették a jegyben járást, pl. ha a lány egy csipkés szélű zseb

kendőt adott a legénynek, aki kabátja bal alsó zsebébe tette, hogy látsszon a csipke 
(a lány horgolta). Ebből mindenki tudta, hogy már vőlegény. A pásztorok körében 
egyenesen kötelező volt a jegykendő viselése az esküvőig.'1* A 19. század végén a 
katolikusoknál az is szokás volt, hogy a jegyesek ezüstpénzt hordtak a csizmában, 
azért, hogy az irigyek meg ne ronthassák és el ne választhassák őket.0

De a jegyet fel is bontották, ha valamelyik fél meggondolta magát. Volt, hogy 
a szülők változtatták meg döntésüket, de inkább a fiatalok találtak kivetnivalót a 
másik viselkedésében. Ha a menyasszony viselkedése szúrt szemet, a vőlegény visz- 
szaküldte a jegykendőt, ha a vőlegény, akkor a lány küldte el a jegypénzt. Amelyik 
fél jogos ok nélkül bontotta fel a mátkaságot, tartozott visszaadni a kapottat, de az 
adottat nem követelhette vissza. így fordult elő, hogy a legény hűtlen jegyese ken
dőjét széthasította és kapcának használta, a rojtot a csizmaszáron kihagyva. Ennek 
emlékét őrzi egy halasi népdal:

Edös anyám, kedves édös anyám
Gyüvő ősszé’ én mögházasonnám,
A kit kérők, de a ’ nem gyiin hozzám.
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Uly an kevély lányok járnak ere.
Rá se níznek a szögén legénre.
Most is ulyan kis Ián haragszik rám,
A csizmámba kapczának se húznám.2'

Némelyik elhagyott vőlegény pedig esküvőjén a hűtlen lány jegykendőjét rúdra 
kötötte és kocsin ülve lobogtatta.”

Az 1920-as évektől jegyfelbontást a karikagyűrű visszaküldése jelentette „ha 
mégsem tetszett a szülőknek a másik, úgy küldték el valakivel a gyűrűt” (6). Ilyen
kor a két család általában haragot tartott egymással.

Régi hagyománya van a móring-adásnak,23 főleg a módosabbak körében maradt 
meg a századfordulóig. A kézfogó előtt vagy után írták meg a móringlevelet, amely
ben a leendő férj 200-1000 Ft körüli összeget, ritkán földet biztosított a leendő 
házastársának, különösen, hajóval fiatalabb volt.

A lakodalom időszaka

A halasi lakodalmat leginkább az őszi vagy téli hónapokban tartották: „divat 
volt, hogy megvárják, hogy kiforr a bor” (9); de néha farsangban vagy májusban is 
lehetett. Nyári lakodalom csak az uraknál fordult elő.

Tisztségviselők

A lakodalom előkészületei közé tartozott a tisztségviselők kijelölése és megfoga- 
dása. A násznagyoknak már lánykéréskor és kézfogókor is megvolt a szerepe. Hajdan 
azonban igen felelősségteljes feladatuk is volt: hivatalosan meg kellett vizsgálniuk 
a házasulandók kilétét, magaviseletét, és ha nem a rendelkezések szerint jártak el, 
büntetést is kiszabtak rájuk. Később szerepük formálissá vált, a megtiszteltetés nyil
vánult meg abban, hogy őket kérték fel esküvői tanúknak. „Legtöbbször a fiatalok 
keresztszülei lettek a násznagyok, ők fizették az esküvői szertartás költségeit” (2).

Ha minden rendben volt a házassághoz, felkérték a vőfélyt - régiesen vőfér, 
de Halason leginkább vöfénynek mondták -  fontos tisztének betöltésére. Vagy 
a komaságból került ki, vagy az ismerősebb vőfélyeskedő emberek, legények 
közül, jó l megfizették, részt kapott a kásapénzből, a menyasszonytánc árából és a 
muzsikások béréből. Ügyes, víg kedélyű, költői tehetségű embert választottak, aki 
„ügyesen ejti ki a szót és sok rigmust tud”24, hiszen ő lesz az események irányítója. 
„A jobbmódúaknál két vőfély is volt” (11), a menyasszonyét a szülők, a vőlegényét 
saját maga fogadta meg. Szegényebbeknél csak a vőlegénynek volt vőfélye. A lányos 
ház vőfélyének kevesebb dolga volt, mert oda kevesebb vendéget hívtak általában. 
Adatközlőim szerint a polgári réteg egyre kevésbé fogadott fel vőfélyt, szerepüket 
a násznagyok vették át.

628



Szakácsot is fogadtak, mert a házi
asszonynak nem lett volna ideje a kony
hai teendőket ellátni. Voltak olyan idő
sebb asszonyok, akik „számtalan lako
dalmat kifőztek” (11).

Meghívták a koszorúslányokat és 
legényeket (2-6 pár) is, „akik a baráti 
társaságból vagy rokonságból kerültek 
ki” (8). Előfordult, hogy a menyasszony 
vitte a lányokat, a vőlegény a fiúkat, „a 
párok nem is ismerték egymást” (4).

Meghajtom magamat alázatossággal, 
Kiküldetésemet végzem bátorsággal, 
Tóth G. uramnak követője lettem...2'

így kezdte mondókáját, amelyben közölte a megjelenés óráját, és hogy várják a 
háziakat ebédre, vacsorára, „a 3-4 órás táncvigalomba.”2'’ Mindenütt kínálták pálin
kával, borral, dohánnyal, száraz étellel. Csak egyszer járt körbe. Az 1930-as évek
től a fentiek már lényegesen egyszerűbb formában maradtak meg: „a vőfély előre 
bejelentett időben -  általában vasárnap délelőtt -  elment azokhoz, akiket elvártak a 
lakodalomba, ott legtöbbször meg is kínálták” (7).

A rokonságot régebben mindig másodízig hívták meg, akinek nagy volt, igye
kezett nagy lakodalmat rendezni, hogy mindenkit meg tudjon hívni. A szegény 
rokonok a gazdagoknál csak „udvaros, kamarás, csapos”27 és más efféle tisztségben

Hívogatás
A menyegző előtt egy héttel zajlott 

le a vendégek lakodalomba való meg
hívása, hogy legyen idejük elkészülni.
Ezen a vasárnapon reggel a vőfély a 
menyasszonyi háznál „früstökölf ’ és ott 
díszítette fel őt a menyasszony vagy két 
koszorúslány: bal mellére szép virágot 
tűztek pántlikával, s a kalapja mellé is 
került virág. Némely vőfélynek pálcája 
is volt meggyfából, szintén feldíszítve. A századforduló előtt még ezeket a vőfélyi 
jelvényeket is rigmusban kérte ki és köszönte meg. Fel voltak neki írva a nevek, 
hogy kiket hívjon meg, nehogy az italfogyasztás közben kihagyjon valakit. Sorba 
járta a kijelölt házakat:

. Kollár Antal és Szalai Mária ( t 1904) esküvői képe 
Tumó Máté festménye, 1905. TJM 2003.54.1.
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2. Nagykálózi József és Babó Julianna esküvője, 1913 körül. Árpád utca, Babó ház udvara TJM 14431

___
3. Kovács János és Nagy Kolozsvári Julianna esküvői képe, 1912. október 26. 

Goldmann Miksa felvétele. TJM 16584

630



voltak, majd idővel egyre kevésbé a rokoni kapcsolat lett a fontos, inkább, hogy 
minél rangosabb emberek legyenek ott. „50-60, de 200 személy is lehetett a nász
nép, ki mennyire bírta; akiket meghívtak, kötelező volt visszahívni” (8).

Ha elfogadták a meghívást, azzal jelezték, hogy a lakodalom előtt 1-3 nappal elvit
ték ajándékaikat a meghívó házhoz. Ezek kiválasztásában kevésbé az érték játszott 
szerepet, inkább, hogy a fiatalok új életükben jól tudják használni. így „a vőlegény 
boroskészletet, vizeskészletet, esetleg kávéskészletet, vasalót, rézmozsarat kapott, 
míg a menyasszony ágyneműhuzatot, abroszt és konyhai edényeket, tányérokat” (9). 
Az étkezéshez is hozzájárultak: baromfit, tejet, tojást, vajat, cukrot vagy kész süte
ményt küldtek. Néhol úgy illett, hogy a násznagy egy élő bárányt ajándékozzon.

Abból tudták meg, hogy hány személyre főzzenek, hogy kik vitték el ajándéka
ikat; ezt a vőfélynek kellett számon tartania.

A lakodalmat Halason a legszegényebbek is igyekeztek megtartani, mert régi 
szokásnak tekintették. Megfigyelhető, hogy ugyan a korábbi idők szertartásai 
maradványaikban még léteztek a vizsgált időszakban, de nem tulajdonítottak nekik 
mélyebb jelentőséget, inkább tréfának, mulatságnak fogták fel az ősi formákat, 
rigmusokat.

Úgy vélték és vélik ma is, hogy „a parasztlakodalmak voltak a nagy lakodalmak, 
a nagygazdáké (300-400 holdas)” (2), több adatközlő is egyetértett abban, hogy 
„régen nem volt olyan nagy készítés, mint most” (5). Sokszor pedig a legfontosabb 
mozzanatokra korlátozódott egy-egy házasságkötés megünneplése, mert valami
lyen okból nem volt módja a családnak nagy lakodalomra. Ilyen ok volt pl., „hogy 
a vőlegény nevelt fiú volt” (4); a családban haláleset történt, vagy hogy „már nem 
voltak fiatalok a házasulok” (11), de a háborús időszak is megviselte annyira némely 
családot, hogy nem tellett lakodalomra.

Készülődés a lakodalomra
Az esküvő hetében megkezdődtek az előkészületek. Halason régi szokás szerint 

külön tartottak lakodalmat a menyasszonyos és a vőlegényes háznál. így mindkét 
fél a saját meghívottjait látta vendégül, a két helyszín eseményei néhány ponton 
érintkeztek csak. Később az egyszerűség kedvéért egyre többször egy helyen tar
tották, lehetőség szerint a fiús háznál.

Elsőként a lúdgegekészítésre került sor. A közelebbi rokon és ismerős asszonyok 
jöttek el. Jól beosztották egymás között a munkát: „volt aki gyúrta, másik nyújtotta, 
kis kockára darabolta, harmadik megpödörte” (9). A férfiak ezalatt külön szobában 
diskuráltak, iszogattak. Ahova nem küldtek aprósüteményt, azt is együtt készí
tették, majd levágták az állatokat, birka és baromfi nélkül elképzelhetetlen volt a 
halasi lakodalom. „Volt, hogy borgyút is vágtak, disznót csak ritkán” (9). U.

Időben meg kellett fogadni a muzsikásokat is. Cigányoknak is mondták őket, bár 
Halason cigányzenekart soha nem hívtak lakodalomba; „nem ültek volna le velük
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4. Darányi Mihály és Nagy Czirok Erzsébet esküvője, 1920. TJM 14451

egy asztalhoz, nem ettek volna többet abból a tányérból.”28 Parasztemberekből (3-8) 
állt össze a magyar banda, akik maguktól tanultak meg zenélni. Játszottak vonós 
hangszereken, de rézfúvósokon is, mikor melyikre volt szükség. A 19-20. század 
fordulójáig gyakran egy dudás is „kimuzsikálta” a kisebb lakodalmakat, volt, hogy 
egy klarinétossal vagy hegedűssel együtt, majd kezdték megkedvelni a citerát (Ha
lason tamburának is mondták) és a tangóharmonikát.

Kisebb lakodalom esetén házon belül rendezték el a padokat, asztalokat; ha 
szűknek ígérkezett a hely, „sátrat csináltak az udvaron” (7). Ehhez mindig férfike
zekre volt szükség. „A tányérokat, tálakat, poharakat is úgy hordták össze” (10).

Ágyvitel
A beharangozó események közé tartozott Halason az ágyvitel vagy ágykiadás. 

Leggazdagabb formája a századforduló idején élt, majd egyszerűsödés figyelhető 
meg e téren is. Az esküvőt megelőző napon kezdtek gyülekezni a fiús háznál a 
vőlegény koszorúslegényei, legénykomái és a vőfély irányításával fölszalagozott 
lovakkal, ostorokkal és kocsikkal elindultak a menyasszonyos ház felé. De nem 
egyenesen oda vették az irányt, danolva, kurjongatva, ostorpattogtatások közepette 
hajtottak végig a város utcáin, igyekezve minél nagyobb feltűnést kelteni. Zeneszó 
kísérte nótájukat:
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5. Esküvői kép, 1932 körül. Madarasy Papp M. felvétele. TJM 17368

Ere gyere, itt az út,
Nyisd ki, kislány, a kaput29

Azonban nem kaptak azonnali bebocsátást: szalmakötél és közepén szalmabábú 
állta útjukat. Ezeket vagy eltávolították vagy átugrottak rajta, de vigyázniuk kellett, 
mert drótkötelet is rejthettek a szalma közé, majd beljebb kerültek és a vőlegény 
vőfélye versben kérte ki a menyasszony ágyát, holmiját. Amikor még divatban volt 
a fonás, fonóasszonyok ültek a szobában és azt válaszolták, hogy még csak most 
készül a kender.30 Ekkor tréfás alkudozást folytatnak az ágyért, a vőlegény vőfélyé
nek találós kérdéseket is meg kell felelni. Végül megegyeztek az árban, amit a vőle
gény fizetett ki a magával hozott aprópénzből. Volt, hogy ekkor vacsorát tartottak 
a menyasszonyos háznál, a vőfély birkapörkölttel, túrós és mákos rétessel valamint 
borral kínálta a vendégeket. De az alku után legtöbbször felrakták a kocsikra az 
ágyat a megfelelő számú vánkossal, párnával, dunnával, a tulipános ládát, később 
a sublótot, sifonért a menyasszony ruháival. Korábban a lány stafírungja a szülőket 
terhelte, később a rokonok is egyre többet adtak a fiataloknak, de a koszorúslányok 
is segítették az ágyneműfélék elkészítésében. Idővel a menyasszony készen vásárolt 
szoba- illetve konyhaberendezést is vitt a házasságba.

Нь
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A hazafelé induló kocsik kerekéhez 1-2 üres fazekat vágtak az ottmaradók, mond
ván, hogy „akkor váljanak el egymástól, mikor ebből edény lesz.”31 Ismét bejárták a 
várost, a vőfély beköszöntötte az ágyat. Az érkező legények és a tyúkkopasztásban 
elfáradt háziak vacsorához ültek, majd táncra is sor kerülhetett.

Az I. világháború után gyakran csak egy kocsival mentek az ágyért, a 
többi bútort régebben elvitték. Az ágyvitel ekkor már 1 héttel megelőzte a 
lakodalmat. Paraszti származású adatközlők szerint „az ágykiadás ugyanolyan 
lakodalom volt, csak nem volt a menyasszony felöltözve. Elmentek az ágyért 
zászlós menettel, a lovakon zsebkendő kiszalagozva, az ostoron is, nagy hanggal 
vonultak. Pötyke kis felvonulás volt.” (3). A polgári családoknál a konyha- és 
hálószobabútort is volt, hogy kocsin vitték el, és a „stafirungot is, ami mind a 
menyasszony dolga volt: dunna, párna paplan, hímzett konyhagarnitúra, ágy
nem ű” (8). Ezt az eseményt egyfajta búcsúnak is tekintették a lányos háznál, a 
legénybúcsút pedig vagy a fiús háznál vagy a kocsmában tartották. „Összegyűl
tek a legénycimborák és utoljára kimulatták magukat” (9). Nótájuk is volt erre 
az alkalomra:

Orbán Béni muzsikája miből van...;
Talán bizony szomorúfűzfából van?
Két szömömbül a könnyet is kicsalja, kicsalja,
Ezt a kislányt feleségül akarj a f

Az esküvő
A szükséges előkészületek és a templombeli háromszori kihirdetés után elér

kezett az esküvő napja. A századforduló idején a lakodalmi nap a reformátusoknál 
kedd, szombat, esetleg csütörtök volt, a katolikusoknál hétfő vagy szerda, ha nem 
volt ünnepi vagy böjti hét. Későbbi adatok szerint vasárnap is lehetett, egyre inkább 
a hétvégére tolódott.

A 19. század végén még az egész napra szükség volt, hogy minden mozzanat 
beleférjen az események sorába és jelentőségét mutatja, hogy a résztvevők 24, 
olykor 48 órán át is igyekeztek jelen lenni. Már reggel gyülekezett a két násznép 
a házaknál, ahol itallal, süteménnyel kínálták őket. Ünnepélyesen felöltözött a 
menyasszony, a vőlegény és a koszorúspárok. A menyasszony régies öltözete fekete 
selyemből volt, idővel a divatot követve fehér ruhát kölcsönöztek vagy varrtak szá
mára. A koszorúslányok feltüzték a fejére a fehér koszorút, majd maguknak is. Ők 
lehetőség szerint egyforma rózsaszínben vagy világoskékben voltak. A vőlegény és 
társai fekete öltönyt, fehér inget viseltek, „a parasztlakodalmakban priccses nadrá
got és görbeszárú fényes csizmát” (4).

M indkét helyen eltáncoltak 1-2 nótát, mert a muzsikások is megérkeztek már, 
majd a vőfély kikérte a vőlegényt szüleitől és megköszönte nekik a nevelést.
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6. Gáspár Imre és Csatáry Gabriella esküvője, eskető Ván Benjámin református lelkész,
1941. október 4. TJM 14496

7. Gáspár Imre feleségével a templomi esküvő után, 1941. október 4. TJM 14495
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8. Menyasszony és vőlegény (Kocsis Irén és Csányi Jenő pék) esküvő után a konflisban, 1941 június

Elindult a menet a menyasszonyért: a vőfély elöl, utána a lányok, asszonyok, a 
vőlegény a koszorúsok között, a férfiak, a muzsikások hátul.

A megérkező nászmenet előtt kinyitták a kaput, de csak öten mentek be: a 
vőfély, a vőlegény, násznagya és két koszorúslegény. A vőfély beköszöntötte a 
vőlegényt és rigmusban kérte ki a lányt. A násznagy is versben kérte, hogy virá
gozzák fel őket. Erre a menyasszony fehér szalagos, kétágú mirtuszvirágot tűzött 
a vőlegény bal mellére, a koszorúslányok pedig szalag nélkülit a legényeknek. 
Az ő virágukat ágaival felfelé tűzték, a vőlegényét lefelé, jelezvén, hogy „neki 
már leáldozott a legényélete” (8). A lányos vőfély elbúcsúztatta a menyasszonyt 
szüleitől, testvéreitől, leánypajtásaitól, ő pedig meghatott sírással búcsúzott.

A két násznép közös menetté alakulva indult a templomba: „legelöl a vőfély 
ki lobogózott, virágos végű bottal” (4). Követi a menyasszony két koszorús lány 
között, majd az asszonynép, a vőlegény két koszorúslegényével, a férfinép, 
és hátul a két banda rézfúvósokon játszva. A gyerekek szüleikkel vonultak, a 
férfiak kezében, zsebében borosüveg, isznak, kínálgatnak, danolnak. „Sarokra 
asszonyok, gyün a menyasszony!” (7) -  hangzik a kiáltás és sokan ki is jönnek 
az utcára, hogy kibeszélhessék a násznépet. Néha a vőfély is „ugrik párat a 
zenére”.

A templomba először az ún. elzáró asszony („valami érdemesebb, úri nő”33) megy 
be a menyasszonnyal, majd a „nyoszolyólányok”, a nők és végül a férfiak a vőfély
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vezetésével. Az esküvő előtt a papnak már fonott kalácsot és bort, esetleg egy pár tyú
kot adtak. Reformátusoknál istentisztelet után került sor a szertartásra, mikor a vőfély 
kivezette a legényt az Úr asztalához, majd meghajlással kérte ki az elzáróasszonytól 
az első padban ülő menyasszonyt. Szokás volt, hogy egy bibliát adott a fiataloknak, 
melybe később a születéseket írták. A templom előtt a vőlegény vőfélye kikérte a 
menyasszonyt a násznépétől és meghívta őket kállátóba éjfél utánra.

Az 1920-as évektől az események súlypontja áttevődött délutánra. Volt, hogy 
a polgári esküvőt délelőtt tartották, vagy más napon, de „erre csak a násznagyok 
kísérték el a fiatalokat, utána kisebb ebédet tartottak” (3). így a vendégség csak 
délután kezdődött a két háznál és mulatásra sem futotta az időből az esküvő előtt. A 
búcsúztatások és kikérések a régiek szerint történtek meg, a virágkikérés azonban 
elmaradt. A lányos háznál általában megkínálták az egész vendégsereget, „az utca
beli embereket is borral, süteménnyel, fonott kaláccsal” (10) és vonulás közben is 
jutott az utcán bámészkodóknak, akik „kiálltak az utcára menyasszonyt nézni” (8). 
Csökkent a szerepe a koszorúslányoknak, legényeknek, mert inkább a násznagyok 
vezették a menyasszonyt és a vőlegényt.

Ha tanyasiak voltak a családok, „felszalagozott lovaskocsikra ült fel a násznép” 
(3), esetleg „télen szánkóra” (4), hogy bejöjjenek Halasra. Útközben többször meg
álltak, kínálgatták a bort. A városon belül sokáig gyalogosan vonultak az eskető- 
be/esküdtetőbe (a múzeummal szemben volt), majd a templomba, „a fiáker csak 
a 40-es évek elején jött divatba” (8). Ha nem mindenkinek tellett rá, akkor azok 
előbb odamentek a templomba gyalog. Többnyire a parasztlakodalmakban kísérték 
a menetet muzsikások, de a polgárcsaládoknál is előfordult, hogy „zenekar is ment; 
rezesbanda, hátul ment, vigasság volt” (10).

A helyiek szerint a házasság az egyházi esküvővel jön létre, a polgári házasság- 
kötést csak előírt tehernek tekintették.34 Ezért a templomit csak valláskülönbség 
vagy a második házasság esetén hanyagolták el (a 30-as évektől fordult elő).

A lakodalmas ház
Ha két helyen volt lakodalom, „az esküvő után kétfelé vált a menet” (9). A meny

asszony már férjével vonult az új otthon felé a vőfély mögött, esetleg násznagya és 
koszorúslányai is velük tartottak. Kocsiban is már együtt ültek. „Ha egy háznál 
rendezik a lakodalmat, mindenki odamegy” (10).

A 20-as évektől a szertartások közé tartozik, hogy esküvő után fényképészhez 
megy az ifjú pár és a legfontosabb tisztségviselők is.

Az érkezőket zeneszó fogadta a fiús háznál, a vőfély beköszöntötte a meny
asszonyt és bebocsátást kért násznépének. A menyasszony így szólt az őt fogadó 
örömszülőkhöz: „Fogadjanak szeretettel lányuknak!” Apósa, régiesen az ipa kezet 
fogott vele, anyósa, a napa meg is csókolta, „vagy a lány mindkettőjüknek kezet 
csókol” (8). Régi hagyomány szerint a vőfély ekkor verset mondott arról, hogy
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násznépe elveszített valamit és itt szeretnék megtalálni. A katolikusok egy régi szo
kása szerint ilyenkor fogyasztja el közösen a vőlegény és menyasszony azt az almát, 
amelyet eddig a vőfély hordozott jegykendővel ékesített botján.

Lakodalmi étkezés

A lakodalom főétkezése régen az ebéd volt, majd az időbeli eltolódás miatt a 
vacsora lett. Ennek irányítása mindkét háznál a vőfély kezében volt és igen nehéz 
feladat jól megszervezni. Már a terítést is ő irányította, tudnia kellett, hány vendég 
lesz, mennyi teríték kell. Ha készen volt, az új párt leültettte a főhelyre, lehetőleg az 
ajtóval szemben, melléjük a násznagyokat vagy a koszorúspárokat. Az örömszülők 
legtöbbször nem ültek le, egész idő alatt a vendégek megfelelő kiszolgálásáról gon
doskodtak, kínálták őket, megtöltötték az üres tálakat.

A századforduló lakodalmi ebéde szertartásosságában és a feltálalt ételekben 
is különbözött a 20 évvel későbbitől. Miután mindenki elfoglalta helyét, a vőfély 
különböző rigmusokkal csigázta fel az érdeklődést, beszámolva a konyhai esemé
nyekről. Majd kezében az első tál étellel jött be, 3-4 legény kísérte: a „fönnforgók”, 
„talpallók” vagy „talponállók”. Az étkek a következők voltak: húsleves lúdgege 
tésztával; a levesben főtt hús mártással, töltött káposzta, halasiasan szármát; 
„birke” és baromfipaprikás avagy „pörkölt húsok”; baromfifélék (pulyka, tyúk) 
sülve, hozzá aszalt gyümölcs; elmaradhatatlan a „túrós-lepény” vagy a „túrós 
rétes” és a „tejbekása”; néhol tortát és különböző aprósüteményeket, kalácsféléket is 
ettek. Volt, ahol előfordult még „savanyú becsinált”, marhapörkölt, pacal és kuglóf. 
Az ételek mellé bort ittak, a vőfély külön-külön mindent fel köszöntött (volt, hogy 
énekelve) és ún. közbeszólásokkal'5 szórakoztatta a vendégeket pl. a házasságról 
elmélkedvén. Mikor a kására került a sor, bevezette a bekötött kezű szakácsnét és 
pénzt gyűjtöttek neki a vendégektől..

Mielőtt fölkeltek az asztaltól, a vőfély mindenkit sorra köszöntött, a muzsikások 
tust húztak rá. Majd kihordták az asztalokat és folytatták a táncot vacsoráig.

A nyoszolyólányoknak egész ebéd alatt figyelniük kellett, nehogy a vőfély és 
a talpalok tréfából valahogy összefűzzék a menyasszony ruháját vagy játékbabát 
dobjanak alá, mert ez ugyan jó mulatság lenne, de nekik szégyenükre válik.

Délután négytől este tízig tartott a mulatozás. Akkorra aztán az udvaron nagy 
bográcsokban megfőtt a paprikás, újból berendezkedtek és felszolgálták a vacsorát. 
Ez már csak másfél órás volt, a vőfély is kevesebb rigmust mondott el.
^M ikorra  a vacsora vált a központi étkezéssé, módosultak az elkészített ételfajták 

és a hozzájuk kapcsolódó rítusok. Továbbra is a vőfélyé a vezető-szervező szerep, 
rajta múlt a rendezvény sikere: „Az ételeket mindig rigmussal hozza be, mögötte 
a tálakkal asszonyok vagy a fiatalság” (8j. Ami minden lakodalomban megvolt: 
tyúkhúsleves legtöbbször lúdgegével, birka-, baromfi- vagy marhapaprikás, barom
fifélék sülve és házi aprósütemények. „Tortát általában minden család vitt magával”
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9. Esküvői ebéd, 1935 körül. TJM 20057

(4) és sok helyen előfordult még, hogy „kőtt kalácsot” (diós, mákos, túrós töltelék
kel), fonott kalácsot vagy rétest sütöttek közösen. Később divat lett a cukrász által 
készített torta és a kávé. A kásának azonban emléke sem maradt.

A későbbi időszakban is előfordult, hogy ebédet és vacsorát is tartottak, másodszor
ra valami egyszerűbbet főztek frissebben. Leginkább a birkapaprikáshoz ragaszkodtak, 
„mégpedig bográcsban főzték” (9) és ezt legszívesebben férfiemberre (ha lehet pász
torra) bízták. „Az étkezést egy rövid imával kezdték és a himnusszal zárták” (10).

Mulatás
Tánc alá zenéléshez a muzsikások vonós hangszereiket vették elő; „a hegedűt, 

brácsát, nagybőgőt valamint még a cimbalmot és a klarinétot” (3). Ha az étkezés 
alatt zenéltek, „ők is megvacsoráztak a felszolgálókkal együtt” (7). Ezalatt a ven
dégek elhelyezkedtek. Néhány asztalt bent hagytak, az öregek köréjük ültek, de 
azért a fiatalabbak is falatoztak innen. A lányok koszorúban ültek vagy az anyjuk 
elé álltak s a legényeket nézegették. A szülők próbálták ismertetni a fiatalokat 
egymással. Valaha léteztek kimondottan lakodalmi táncok pl. „lakodalmi körtánc”, 
„lakodalmi lippentős”; tréfás páros tánc volt a „takácstánc”,3'’ de ismerték még a 
„magyarpolkát”, „dobozai” vagy „Dobozy-csárdást”. Táncszünetben a legények 
nevettető játékokat is bemutattak, ilyen volt pl. a „pitlis malom”, „oláh medvetáncol - 
tatás”, „zálogosdi”, de verbuváló játékként „remondát” is játszottak. Sokáig fönn
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maradt a lakodalmakban a következő párbeszéd is a zenészek és a mulatók között:
Ne hagyd abba, föntmaradt az egyik lábam. -  Tedd le, ha föntmaradt.”37
A vőfélyek is megmutatták, hogyan kell táncolni, „csak úgy dongott a föld 

alattuk” (11).
Idővel divatba jött a keringő, a boston és kevésbé hagyományos tréfák is előfor

dultak pl. „pénzt szórtak szét, amit a menyasszonynak kellett összesöpömi vagy a 
menyasszony cipőjét lehúzták és eldugták” (8).

Az öregek legkedveltebb elfoglaltsága a nótázás volt; „bandába álltak össze” (9), 
addig a muzsikások pihentek vagy „megfizették őket egy-egy nóta elhúzására” (7).

Kállátó, menvasszonykontyolás
A lakodalmas házak közötti kapcsolatot a kállátósok biztosították. A 19. század 

végén alkonyat tájban indult el egy csoport (15-30-an) a lányos háztól kállátóba 
(kárlátó) a másik házhoz. Az asszonyok, lányok ajándékot vittek a menyasz- 
szonynak: szőlőt, diót, almát vagy kalácsot. Danolva, a szembejövőket kínálgatva 
vonultak, a vőlegény házánál már készültek fogadásukra, a muzsikások a kapuban 
várták őket. Azt mondták, elvesztettek egy madarat, engedjék be csoportjukat, 
hogy megkeressék. A násznagy azonban csak akkor akarta beengedni őket, ha 
megmutatták „igazságlevelöket”. Meg is tették és végre bemehettek. Átadták az 
ajándékokat, majd megvendégelték őket a háziak és együtt mulattak tovább.

Ezalatt a vőlegény, a menyasszony, a koszorúspárok egy külön helyiségben 
letették koszorúikat, bokrétáikat, s egy asszony beköti a menyasszony fejét „me- 
nyecskésen”. Itt csak a legközelebbi hozzátartozók lehettek jelen, „felkontyolásnak” 
mondták, az asszonyok közé való felvételt jelentette.

Majd a menyecskét bevezették a mulatók közé, egy asszony mellette égő gyer
tyát és tányért tartott. A vőfély bemutatta az új asszonyt, a zenészek lassút húztak, 
a vőfély pénzt dobott a tálba és táncolt egyet a menyecskével erre a nótára:

Erdő, erdő sűrű erdő árnyába
Fülemüle busán dalol magába
Busán dalol, bánatába könnyezik
Keservére, fájdalmára párja visszaérkezik5S

Mások is pénzt dobtak és táncoltak vele, az asszony pedig mindig elkiáltotta, 
hogy mennyit. Mikor már mindenki volt, a vőlegény váltotta ki a menyecskét. Ezek 
után a kállátósok hazamentek, a háziak kikísérték őket. Otthon aztán elhalmoz
ták kérdésekkel az érkezőket: mit láttak, mit tapasztaltak, jól érzi-e magát az új 
menyecske, nem sírdogál-e még most is, nem fordít-e hátat az urának.

A „kállátóba menés” egészen a 40-es évekig megmaradt, de néhány motívum 
megváltozását vehetjük észre. Csak éjfélkor indultak el, ajándékot sem vittek álta-
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Iában. „Igyekeztek észrevétlenül beszökni a másik házba” (8), de megesett, „hogy 
szalmacsóvát kötöttek elébük a kapura és sokáig nem is engedték be őket” (9). 
„A menyasszony fátylát a vőlegény vette le, a násznagyáé vagy -asszony kötötte 
be a fejét pirospöttyös kendővel” (8). „Át is öltözött a menyecske piros-fehér pety- 
tyes, bő ráncos ruhába, fehér kötővel; a koszorúslányok segítettek neki” (7). „Saját 
maguk varrták a ruhát, babonaság volt, hogy máséban ne esküdj” (10). Az első 
táncot a vőlegénnyel járta el és közben énekeltek:

Nemsokára menyecske lesz ebből a lányból,
Kerek kontyot csavarnak a hajából.™

„Mindenki megtáncoltatta, még a legkisebb gyerek is” (8). Pénzért táncolni csak 
a szegényeknél volt divat, a halasiak büszkesége sokszor nem engedte; a századfor
duló után általában „a szülőkön múlott, hogy engedték-e a pénzszedést” (11).

Az is előfordult, hogy a vőlegényes házból „visszalátogattak a másik házba, 
külön terítettek nekik, legtöbbször szívesen látták őket” (9).

Hajnali események
Az igazi gazdalakodalmak a 19. század végén még 2-3 naposak voltak. Majd 

századunk második évtizedétől többnapos lakodalomra egyre kevésbé akadt 
példa.

Szokás szerint hajnalban még egyszer terítettek, a birkapaprikás került újra az 
asztalra hidegen vagy melegen, esetleg töltött káposzta vagy más disznóhús.

Először az öregek mentek el, a fiatalok tovább mulattak. Minden távozót kikísér
tek a muzsikusok, „fúvós hangszereiket vették elő újra, akkor kaptak pénzt a zsebbe” 
(11); „még a kapuban is táncoltak egyet a vendégek búcsúzásul” (7). A végére csak 
10-15 legény maradt, akik aztán „elmentek tyúkverőbe” a lányos házhoz, egyes ada
tok szerint „a vőlegény és menyasszony is velük tartott” (8). Próbáltak minél kisebb 
zajjal járni, hogy ne vegyék észre őket. „A tyúkólban aztán megpiszkálták a tyúko
kat, el is kapdostak belőlük” (11). A múlt század végén több házhoz is elmentek a 
meghívottak közül. Nevetségesen fel voltak öltözve, s nagy hanggal járva mindenütt 
hazudtak valamit, hogy ezt vagy azt keresnék. Amit tudtak, el is loptak, pl. kolbászt, 
szalonnát, tyúkot, csirkét. Az értékes tárgyakat visszaadták, de az ennivalót nem. 
A tyúkverőbe járókat is megvendégelték, ahol szívesen látták őket.40

A lakodalom utáni elrendezési munkálatokon a vőfélynek még egyszer kezébe 
kellett venni a dolgok irányítását. Ebben is rokonok, barátok segítettek, de mula- 
tásra nemigen került sor: „szétbontották a sátrat, visszavitték a kölcsönkapott tár
gyakat” (8).

Az „avató” szokása a 20. századra már teljesen elveszett. Ezt inkább a katoliku
sok gyakorolták a lakodalom utáni nap reggelén, amikor az új asszonyt elvezették a
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templomba. A lányos ház vendégei a templom körül igyekeztek ellopni a menyecskét, 
hogy a vőlegénynek pálinkával kelljen kiváltani.

Naszebéd

A lakodalmi szokáskör teljes lezárásaként került sor Halason a nászebédre. 
A lakodalom után 1 héttel vasárnapi ebédet tartottak a vőlegényes háznál, majd a 
következő vasárnap a menyasszonyos háznál, „hogy az örömszülők ismerkedjenek” 
(9). Régebben nagyobb szabású volt, a násznagyok és közelebbi rokonok részvételével 
még mulattak is egyet, a későbbiekben már „nem volt jellemző a nagy vigalom” (8).

A fiatalok új életüket legtöbbször a férj szüleinek házában kezdték, de „ha a 
lányos háznál volt szükség férfikézre” (5), vagy több hely volt, oda is „mehetett a 
vő segítségnek” (3). így a méltóképpeni megünneplés után következtek az új körül
ményekhez igazított „dolgos hétköznapok.”

Halál és temetés

A halál előjelei
Különböző előjelekből következtettek a halál bekövetkezésére. Leginkább az 

álmok mutattak rá, hogy valaki meg fog halni a közeljövőben. Ha álmában kihúz
zák az ember fogát vagy azt más baj éri, akkor halál lesz a rokonok vagy jóbarátok, 
ismerősök között. Ha a foghúzás fájdalmas, közelebbi hozzátartozó hal meg hama
rosan. Alomban nyers tésztával bánni is halált jelent a háznál vagy a rokonságban. 
Ugyanezt jelenti, ha pappal álmodik az ember, a takarítás álombéli megjelenése is 
erre utal. Csirkékkel álmodni vagy más fekete szárnyas állat álombéli előfordulása 
gyászt, szomorú hírt vagy betegséget jelent.

De különböző állatokhoz is kapcsolódtak halált jósló hiedelmek: Ha a kutya vonít, 
esetleg az ablakhoz is kapaszkodik, „a fal tövét kaparja, vagy szűköl” (3); ha a bagoly 
a háztetőn huhog vagy az ablaknál röpköd, akkor a családban, a rokonságban hama
rosan halott lesz. Halált jelent, ha beteg, öreg ember testére mászó pókot talál. A tyúk 
„kukorikolása” vagy ha szokatlanul kicsit tojik, szintén halált, illetve kárt jelez a ház
nál. Abban az esetben, ha a „pocok a ház előtt túr, valakit ki fog túrni a házból” (3).

Egyéb jelenség is jelezhet halált a régiek hite szerint: ha valaki maga után becsukja 
az ajtót és magától kinyílik, az illető hamarosan meghal. Csillag letűnését látni, halált 
jelent a családban. Érdekes, hogy a másik nagy életfordulóhoz is kötődnek ilyen hie
delmek. Ha lakodalmas menet gyászmenettel találkozik, közel beálló halálra gondol
nak. Új párok közül, amelyik lefekvés után először alszik el, az hal meg hamarabb.

A fenti hiedelmeket az emberi emlékezet már alig őrizte meg, fokozatosan visszaszo
rultak, így saját adatközlőim -  egy kivételtől eltekintve -  sem tudtak beszámolni róluk.
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Agonizálás és halál
Koruktól és hitüktől függően másként viselkedtek a 20. sz. első felében élő embe

rek a halállal szemben. Általában irtózattal néztek elébe, de a szenvedők, elhagyottak, 
ínséggel küszködök óhajtották is. A fiatalok jobban féltek a haláltól, az öregek nyu
godtan, megbékélten várták. „Legszebb halálnak tartották, ha egyszerűen elalszik az 
ember.”41 Hetekig, hónapokig csendesen üldögéltek, méláztak, hívatták a hozzátarto
zókat, hogy utolsó rendelésüket elmondják nekik. Jól szemlélteti ezt a lelkiállapotot 
egy ilyen utolsó kívánság a századforduló idejéből, ami a feleséghez szólt: „Kösd föl 
az államat, mert mindjárt möghalok.”42

Volt, aki tréfás végrendeletet íratott, mások így búcsúztak:

Isten vezéröljön, megáldjon bennötöket!
Az Úr hordozzon békivelÚ

A haldoklóhoz saját vagy hozzátartozói kívánságára kiment a pap az egyházfival 
s feladták neki az utolsó kenetet, reformátusoknál az úrvacsorát. Igen régi szokás az, 
hogy nagybetegért könyörögtetnek a vasárnap déli istentiszteleten.

Ha a haldokló arca elváltozik, szemeivel merően néz, talán már nincsenek fájdal
mai és nincs is észnél -  tartották. Más megfigyelések szerint a „haldokló levegő után 
kapkod, és halott szaga van.”44 A haldoklóhoz általában nem szóltak, „mert különben 
nehezen hal meg és szenved” (2), ezt a halál utáni percekre is érvényesnek vélték.

Első teendők a halál bekövetkezésekor
Az általam vizsgált időszakban otthon haltak meg az emberek, „a kórházból is 

hazavitték a temetés napján és ott ravatalozták fel az elhunytat” (9).
A következőkben véghezvitt cselekmények nagyjából mindkét felekezetbelieknél 

megegyeztek. Elsőként a halottas szobában „a tükröt behúzták fekete posztóval” (11), 
ennek okát nem tudni. Régi eredetűnek tartják és talán azért történt, hogy senki se 
láthasson a tükörből a halottra, mert sokan megijednének. „Körben a falra is aranyroj- 
tos fekete függönyt akasztottak, amit a koporsóstól hoztak ki” (6), vagy a temetkezési 
vállalkozásból lehetett bérelni. Ugyancsak régebbi szokás volt az óra megállítása, 
hogy jelezzék és megmaradjon az emlékezetben a halál ideje.

Legtöbbször egy tekintélyes rokont vagy jóbarátot megbízott a család a teme
tés körüli teendőkkel: pap, kántor, temetődiákok, harangozás rendelésével; fizetés 
intézéssel; koporsó, koszorú vétellel. Egy adat szerint gyászba öltözött kis csopor
tok nádszállal a kezükben mentek az asztaloshoz, így vették le a halott méretét.45 
A megbízott mindig férfi volt: a funerátor. О szólt a rokonoknak is a halálról, teme
tésről és az orvos-halottkémet is értesítette. A családból valaki gyászkarszalagot, 
fekete kendőt vásárolt. Rögtön szóltak a templomba, hogy harangozzanak, volt aki 
többször harangoztatott, fizetett is érte.
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A halott körüli további cselekmények

A halál után először a halott kinyíljtóztatására került sor. Ezen Halason azt értet
ték, hogy a halottat egy ún. szalmaágyra fektetik. „Ha közvetlen hozzátartozó volt 
mellette, az fogta le a szemét és fölkötötte az állát” (8). Legtöbbször gondoskodtak 
olyanról, aki fizetség ellenében, de „szegényebb helyen egy néni szalonnáért vállalta 
el a mosdatást és öltöztetést” (3), ám előfordult, hogy egy családtag végezte el: „Azt 
mondták, fürdették a halottat, de csak egy kicsit megtörülték” (6). Az arc mosásáról 
azt gondolták, „hogy ezzel csak a régi szokást utánozzák”.56

„A halottat legszebb, legkedvesebb ruhájába öltöztették” (1); „Az idősebbeknek 
m egvolt, hogy ez lesz a halotti ruhám” (8); „Volt, aki meghagyta, hogy mit adjanak 
rá” (6). Férfiakat ünneplőbe, azaz fekete ruhába, fehér ingbe, nyakkendőbe öltöztettek, 
miután megborotválták őket és hajukat is rendbehozták. „Régen ingbe, gatyába temet
ték a férfihalottat, nadrágját, kismándliját, ünneplőruháját a tehetősebbek adták rá, 
újabban a szegények is”.4 Asszonyra, lányra is ünneplőt adtak, az idősebbek fejét fia
talkori selyemkendőjével kötötték be. Az eladó lány fejére koszorút tettek, régebben 
pártát48 és menyasszonyi ruhába öltöztették, de idősebbeket is saját rendelkezésükre, 
hogy „öltözetük mintegy mennyei belépő legyen”49; „Volt olyan, hogy egy kislányt is 
felöltöztettek menyasszonynak” (10). Kisgyermekeket ingben temettek el. „A halottra 
zoknit illetve harisnyát húztak, de cipőt nem” (9). Az öltöztetés női munka volt.

Igen régi adatok szerint a halottat a mestergerenda alatt nyújtóztatták ki pár szál 
deszkán és lepedővel takarták le, miután tagjait egyenesre kihúzogatták. „Néhol pénzt 
tettek a szemére, hogy ne nyíljon ki” (10), a zsidók pedig cserépdarabot.50 A fej alá 
Halason nem volt szokás vánkost tenni, az elhalt szalmáját később elégették.

Mikor megérkezett a koporsó, a temetést rendező asztalos vagy vállalat küldött
jének segítségével belefektették a halottat és felravatalozták. „A halott kezeit imára 
tették vagy összekulcsolták” ( 11), nők kezébe imakönyvet, zsoltárt, katolikusok 
olvasót helyeztek. Nők mellé „leánykori emlékeit, szerelmes leveleket vagy más 
emléktárgyakat tettek” (7). Férfiakhoz pedig pipát, dohányzacskót, dohányt, acélt, 
kovát, taplót. „Valaki a hangszerét kérte, másnak a mankóját adták oda , a juhászok
nak a mellényét meg a kalapot, ha valami kedvence volt” (3). Egyes adatok szerint 
nem volt szokás koporsóba kalapot tenni, mások szerint viszont azért tettek, hogy 
„ha megjelenik az Úr előtt, tudjon kalappal köszönni” (8).

Katolikusok a koporsó körül gyertyákat gyújtottak. A koporsóban a halotti lepel felével 
takarták le a halottat, de „sok látogató kitakarta, hogy még egyszer holtan is láthassa” (11).

Virrasztók

A halálesetnek híre ment, „meg a kisajtóra is ki volt írva a gyászjelentés” (7). 
Jöttek az ismerősök, barátok részvétet nyilvánítani. A katolikus családoknál a 20. 
század első harmadában még élt a virrasztó vagy sirató szokása: „elő volt írva
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10. Molnár Mátyás a ravatalon, 1920 körül. TJM 17464

a népek szerint, hogy virrasztás legyen” (6), és egyes református családokban is 
megtartották. A legrégebbi emlékek szerint azon az éjszakán is volt, amit a haldokló 
utoljára fenntöltött, legelterjedtebben azonban „a halált követő éjszaka volt gyüle
kezet: asszonyok, emberek mentek, imádkoztak, gyertyát gyújtottak, kitakarták a 
halottat” (3); „Ide mindenki mehetett: rokon, szomszéd, barát” (6). Inkább asszo
nyok jártak, férfiak és gyerekek kevésbé.

„A halottat körülállva vagy -ülve együtt énekeltek” (2) énekes könyvekből, 
pl. zsoltárból, és imádkoztak, sírtak. Volt, hogy fogadtak egy asszonyt (vagy töb
bet), aki állandóan imádkozott, énekelt. Meg is fizették, siratóasszonynak, vagy 
énekesasszonynak mondták. Ha férfiak elmentek, ők inkább a másik szobában kár
tyáztak vagy „a pincében iszogattak, néha be is rúgtak, danoltak” (6), és még össze 
is különböztek. Éjfél felé hazamentek a virrasztók, a család pedig, (ha volt) külön 
szobában feküdt le. Más adatok szerint a „siratóasszonyok, akik fogadva voltak, 
addig, míg eltemették, ott voltak” (10). 1959 óta kötelező a temetői ravatalozás, s a 
virrasztó ősi szokása azóta tűnt el.

Harangozás
A harangozás igen fontos szerepet játszott az emberélet utolsó fordulójához kötő

dő hagyományokban. Minden mozzanatban megvolt a helye, jelzéssel élt a szélesebb 
és szűkebb környezet számára, információt szolgáltatott magáról az elhunytról és az 
események folyásáról. A várható halált előre jelezték, amikor bekövetkezett, akkor
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is rögtön a harangozóhoz küldtek: „Hírharangnak mondták, amikor bejelentettem, 
hogy meghalt az uram, vagy bejelentettük, hogy beteg nagyon, imádkozzanak a 
papok érte, hogy váltsa meg az Isten, vagy meggyógyítsa, ez volt és van most is” 
(10). Reformátusoknál hétköznap háromszor, katolikusoknál a megrendelt időben 
harangoztak a család kívánsága és vagyoni helyzete szerint. Csak a tanyai világban 
fordult elő, hogy nem harangszó tudatta a halált.

„Zsíros halottról”51 beszéltek, ha jobban hallatszott a harangszó, és gondolták, hogy 
a harangozó szívesen húzza, mert ajándékot kapott, pl. szalonnát, cipót. „Háza, födje, 
rétje vót -  ezt értették ki a harang szavából” (9). De a szegények nem tudtak sok dol
got adni, „csak egy harang szólt: Ringye, rongya, rongya, rongya vagy inge-gatyája, 
inge-gatyája” (7).

Temetés napján a reformátusoknál a reggeli istentisztelet után 2-3 perces ún. kisha- 
rangot húztak az összes haranggal, ahány halott csak volt, annyiszor. Ugyanígy, mikor 
a pap elindult a halottas háztól is. A szertartás után a harangozó a toronyból figyelte, 
hogy mikor indul a menet, és addig húzta a köteleket, míg a temetőbe nem értek, majd 
az ottani szertartás befejezésekor, „míg be nem húzták a sírt” (7).

Katolikusoknál az volt a szokás, hogy a kápolnában végzett szertartás után a kápolna 
csengettyűjével csengettek, míg a sírhoz nem értek, ezt „lélekharangnak monták” (11).

Szertartás a halottas háznál
Az ősi temetkezési szokások a századforduló táján szűntek meg, amikor először 

létesült temetkezési egylet Halason, abból kiválva Brancs Vilmos nyitotta meg temet
kezési vállalatát.52 A régi életstílusú emberek még jó darabig ragaszkodtak az ősi for
mához, de egyre inkább tért hódítottak a kényelmesebb, gondtalanabb szokások.

Általában a halál bekövetkezése után 2-3 nappal volt a temetés. Nyáron gyorsan 
intézték, mert „szagos volt a halott, jártak is permetezni, nyáron naponta többször” (4). 
A tanyán élők közül, „akinek volt Halason is háza, bevitték és onnan temették el” (3).

Az elhunyt búcsúztatására a temetőbe indulás előtt a háznál került sor. A refor
mátusoknál azzal kezdődött a szertartás, hogy a pap a kántorral kilépett a parókia 
ajtaján, s a kapuban rájuk váró diákok csatlakoztak hozzájuk. A halott házánál 
nyitott kapu várta őket, felsöpört, tiszta udvar. A konyhaajtóval szemben székek 
álltak, ezekre a pap és a kántor ült. Már sokan összegyűltek, nemcsak a rokonok, 
mindenki, aki részvétet érzett, még a legkülső tanyán lakóknak is illett eljönni.

Rendszerint bent a szobában is elbúcsúztatták a halottat a katolikus családoknál. 
Esetleg csak ott és „már tették is a koporsót az utcán álló gyászkocsira” (6).

A századforduló táján azonban élt még a koporsótétet szokása. Ekkor a katoli
kusoknál a pap a szobában a koporsóban fekvő halottat beszentelte és imádkozott 
érte. A reformátusoknál is előfordult: a szertartás előtt vagy a megelőző nap a 
család és 1-2 szomszéd, ismerős jelenlétében a kántor énekelt, a pap imát mondott 
az elhunyt felett. Megrendelni nem lehetett és nem is fizettek érte, az egyház kez
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deményezte az arra érdemesnek tartott személyek esetében pl. a templom előéneke- 
seknél. Az 1910-es évektől csak a katolikusoknál fordult elő.

Az udvari búcsúztatás a néhány perce lezárt koporsó kihozatalával kezdő
dött; a koporsókészítő asztalos vitette ki 2 emberrel az odaszállított emelvényre. 
„Az öregeknek fekete volt a ravatalon a teríték, a fiataloknak világoskék” (8). 
A legközelebbi hozzátartozók ültek köré. A reformátusoknál először egy versszak 
eléneklésére került sor, a kántor és 4, 8, 12 vagy 24 diák énekelt a rendezők igénye 
szerint: „a gimnázium énekkara járt, kisdiákok vagy nagydiákok, megfizették őket” 
(7). „Majd a pap imát mondott, felolvasott a bibliából, elmagyarázta és elbúcsúztat
ta a rokonaitól a halottat” (9). Jó pénzért vagy saját kezdeményezésből beszédet is 
tartott, amit imával zárt. Éneklés után elindultak a temetőbe. Egyes adatok szerint 
még a szertartást végző „pap öltözéke is attól függött, mennyi pénzt adtak, ha nem 
fizették meg, kisingbe ment temetni, ha pénzesebb volt a halott, palástban ment” (6), 
és ugyancsak módosabb családoknál „volt három papos temetés is” (4). Katolikus 
adatközlők elbeszélése alapján „a ministránsgyerekeket kérték, külön fizettek érte, 
a hozzátartozók a temetőben adtak nekik pénzt” (2).

A búcsúztatót maga a pap írta a bejelentett adatok alapján, ha megrendelték tőle. 
Ez mindig egyik legmeghatóbb mozzanata volt a szertartásnak: „az borzasztó is volt, 
nagy volt akkor a sírás, amikor felemlegették” (6). A századforduló előtt még az özve
gyek pl. ráborultak a koporsóra és hangos jajveszékeléssel sírtak.'4 Később azonban 
rászólt a pap arra, aki túl nagy hangon siratta a halottat.

A kisajtón kívül megálltak, míg a koporsót a gyászkocsira tették. A koszorúkat, élő 
virágcsokrokat is ide helyezték, majd a sírhalomra vagy a sírba.

Búcsúztató szövegek
Halotti búcsúztató énekek a 19. század elején a reformátusoknál is voltak, a 

kántor énekelte ezeket. A katolikusoknál a 20. század kezdetén is szokás volt elő
adásuk, de idővel elmaradt. Egy ilyen verses búcsúztató fűződik Kazinczy László 
református kántor nevéhez:

Szép leány volt Mihály Eszti
De ötét a halál elmeneszti.
Édesanyja Sütő Mari
És dédanyja Tegzes Klári,
Mi az élet, lárifárijb
Tóth Kálmán református kántor a század elején (fiatalon) az úti éneket kezdte s 

énekeltette a diákokkal. Patikák közelében pl. így:

Halál ellen nincs orvosság
Ezt tudja az egész világ.. j b
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Egy katolikus kántor pedig a következő verset írta és énekelte el:

Szomorú nagy eset történt vala rajtam 
Mert mint látjátok, immáron meghaltam.
Ember, ne késsél hát rólam példát venni,
A sült kukoricát legjobb nyersen ennij1

A gyászmenet

Mikor nem volt még gyászkocsi, a Szent Mihály lován vitték ki a halottakat a teme
tőbe, „ha nagyon súlyos volt vagy messziről vitték, oldalatlan pőre kocsin.”58 Gyerme
kek és fiatalok temetésekor sokáig használták még a Szent Mihály lovát. Hajadonokat 
legények vittek, gomblyukaikban mirtusz ágakkal. „A halasi zsidók valamilyen egy
szerű készítményen, gyalogsorban vitték halottaikat, 4 ember felváltva.”59

„Ha legény vagy lány halt meg, egy nő felöltözött menyasszonynak (akinek jegye
se volt, akkor az) és úgy ment a koporsó után, olyan szimbólum volt, mert fiatal volt 
még” (6). Legényt néha 4 lány vett a vállára, de rendszerint a legények oldalán lépdel
tek művirággal a hajukban, a legények pedig a kalapjukon. Lányt lánytársai, legényt 
cimborái is vihettek, a férfi- vagy asszonyhalottat férfirokonok, komák. 3-10 éves 
gyermeket lányok vittek, kisebbet keresztanyja. Fennmaradt egy mondás is Halason: 
„Ne félj a haláltól, a Szent Mihály lovától, mert erre még senki nem ült fel magától.”60 

Szent Mihály lova mindkét egyháznak volt, erős vastag fából készíteték. 1 méter 
magas, hossza kb. 3 méter, szélessége is 1 méter, 4 rúdja volt. A századfordulótól a 
gyászkocsik voltak forgalomban inkább, ez tulajdonképpen egy magasra emelt ravatal 
volt, amelyet lovak (2-4) húztak. A lovak is rojtos szegélyű fekete posztóval voltak 
letakarva, „fejükön fekete tolldísszel, bóbitával” (9). A gyászmenet nagyon komor 
volt ezek összhatásaként. Az I. világháború után új, mennyezetes gyászkocsik jöttek 
divatba, Halálkocsiknak is nevezték ezeket. „Zsinóros, fekete öltözetű emberek (a 
vállalkozásból) kísérték tollas süvegben, gyászhuszároknak vagy halálmadaraknak 
mondták őket” (7), részvételükért külön kellett fizetni .

A tanyavilágban azonban sokáig még az asztalosok számítottak „koporsósnak, vele 
rendezték a koporsót meg a többit; valaki mindig odaadta a lőcsös kocsiját is halottas 
kocsinak” (3).

A gyászmenetben elől ment a pap a kántorral, „a koporsót a gyászkocsin vitték, 
ami az egyletesé volt; lassan, lépésben haladtak a lovak” (8), majd a kocsi mögött a 
hozzátartozók. „A járókelők félreálltak, levették a kalapot” (9); „az üzletek is lehúz
ták a rolót, ha jött a gyászmenet, ha elmentek, akkor visszahúzták, így adták meg 
a tiszteletet” (7). Katolikus szertartásnál „3 fiatal vagy kisgyerekek zászlóval men
tek, elöl volt a feszület középen, mellette a két lobogó” (6). Ha a tanyákról temettek 
valakit Halason, „bejárt a rokonság 12 kocsival is mentek, legelöl a halottas” (5). 
Zenés temetésről nincs adat.
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11. Özv. Ván Sándorné Modok Zsófia hagyományos díszítésű koporsója, 1938. augusztus

A koporsó
Az 1930-as évek második felétől a koporsók elkészítése, díszítése is nagyot vál

tozott. Az utolsó ősi módon díszített koporsója özvegy Ván Sándorné Modok Zsófi
ának volt 1938. augusztusában.61 Megfigyelhetjük, hogy megegyezik egy századfor
duló idejéből származó leírással.62

A sír, a sírbatétel
A gyászkocsi a temető kapujánál nem ment tovább, később a temetkezési válla

latok kocsija a sírig is elhajtott. A kaputól a halálmadarak vitték tovább a koporsót 
az odakészített Szent Mihály lován, vagy, „ha a halott fiatalember volt, akkor a 
barátai” (11). A református temetőnél a kapun belül 20 lépésre letették az oratórium 
előtt, majd a pap imát vagy orációt mondott, miközben a gyászolók körülvették. 
Innen már nem ment tovább, a jelenlevők 1 versszakot énekelve vonultak a sírhoz. 
Más adatok szerint „a sírnál is a pap mondott imát, majd beszentőte a sírt” (6); „Volt 
a református temetőben egy épület, ott is megállt a pap, mondott egy áldást, meg a 
sírnál is” (10); „Az énekkar a sírnál is énekelt még” (9).

A századforduló táján a család gondoskodott a sírásásról, közvetlen rokonok, 
komák díjtalanul és önként végezték el a kiásást és behúzást. Kora reggel (a temetés 
napján) jelentkeztek a halottas háznál. Bejelentették, hogy mennek sírt ásni, itallal
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12. Koporsó vitele a katolikus temető kápolnájától, 1950-es évek

13. A gyászkocsin lévő koporsó kísérése a sírhoz, 1950-es évek
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kínálták őket, „sírásás után pedig ahol futotta, egy kis zsíros früstökre és borra is 
szívesen látták őket.”63

A csősz mutatta meg nekik a sírhelyet. A sírok mélységében rang, kor, családi 
állapot szerint nem tettek különbséget, csupán a kisgyermekek sírját ásták kevésbé 
mélyre. A módosabbak már ekkor „a temetőcsőszt fogadták meg az ásásra” (8), 
később a temetkezési vállalat szervezte a sírásást.

A sírba kötélen eresztették le a koporsót, néhányan egy-egy marék földet szórtak 
utána. Évente háromszor sírbeszédet is mondott a pap elhantolás előtt.

A pásztorok temetése az önálló kun pusztákon az ottani pásztor temetőkben 
történt külön regulák szerint.64 A népdal így szólt erről:

A kisbujtár oly szegény volt.
M áj’csak koporsója se volt.
Letették a fö ld  aljába.
Kis fekete subájába.65

Halason a temetők mindig az egyházak tulajdonában voltak a város különbö
ző részein. A baptistáknak nem volt temetőjük, ezért a régi vallásuk szerintiben 
temették el őket. A felekezet nélkülieket a temető szélén, az árokpart közelébe 
tették. „A csecsemő- és gyermeksírok is külön részen voltak, a gyermekházak
ban.”66

A még kereszteletlenül elhaltakat szertartás nélkül temették el, de legtöbbször 
kiment hozzájuk a pap, csakúgy mint az öngyilkosok temetésére: „Öngyilkost is 
eltemettek, ha katolikus, ha református volt” (4). Másik adatközlőm szerint „öngyil
koshoz nem ment ki a pap, a temető szélébe temették” (3).

Temetőcsőszházak kezdettől voltak, a csőszöket az egyház fizette.

A halotti tor
Levéltári adatok szerint a 18-19. században a tor megtartása szokás volt Hala

son, de a nagy mulatozás miatt igyekeztek betiltani, csakúgy, mint a hangos vir
rasztásokat is.67

Régebben tort tartani a halottal szembeni kötelességnek számított, az I. világ
háború után aztán egyre kevésbé: „Tor volt, ahol volt” (8); „Tor nem volt, csak, 
ha vidékiek voltak, azoknak” (4). A halottas háznál vacsorára gyűltek össze a 
hozzátartozók meghívás nélkül. Ha fájdalmas volt a halálozás, nem hangoskodtak, 
előfordult, hogy örültek a nagy örökségnek és vígabban voltak, de tánc és muzsika 
akkor sem volt. Annak is fellelhető a nyoma, „hogy valaha mint a halott lakodalma 
illette meg az ifjat, házasulatlanul elhunytat a tor”6S

A papot, kántort is meghívták nagyobb torozásokba. Előfordult, hogy a kántor 
saját szerzeményét énekelte borozgatás közben: pl.
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Örök Isten, téged kérünk,
Örömünkben, bánatunkban,
Te légy segítségünk.
Mert kik tőlünk elválnak
egy szebb és boldogabb hazában
Újra feltalálnak..."4

De megesett, hogy más előénekes fakadt tréfás sorokra:

Szomorú a halál a gyarló embernek,
A város házánál sok embert megvernek.
Oh, fájdalom, mely nehezen várom,
Mondják-e már, hogy elég immáron.7(1

Idővel csak a módosabb katolikus családok tartottak tort, még sátrat is állítottak 
néha, olyan sokan jöttek: „Annál rosszabb nincs, mint a halott tor, mert lakodalom
ban annyi személyre terítenek, amennyi meg van híva, de temetésre nem tudják, 
mennyien mennek el, oda elmegy, aki jó ismerőse volt, szerette” (6). Birkát vagy 
marhát vágtak, paprikást főztek belőle. Egyik tanyán élő adatközlőm szerint „jobb 
helyeken volt halottas tor, a temetés után elmentek a halottas házhoz, ahol meg 
vöt terítve, birkapaprikás volt. A végén még daloltak is.” (3). Van rá adat, „hogy a 
torban az elhunyt helyét kihagyják, neki is terítenek, s a vacsora kezdetén felkiált a 
gazda az elhaltra célozva: Gyere velünk sógor!”71

A torokhoz kapcsolódott Halason a koldus- és cigányetetés szokása.72 Ha módo
sabb családból halt el valaki, a város cigányai közül a háznál ismerősök nagy rész
vétnyilvánításokkal fölkeresték a halottas házat. Száraz ételt, vagy a tor maradékait 
kínálták nekik, s bort vagy pálinkát, amit elfogyasztottak és hálálkodva távoztak. 
Akik már voltak, hírt adtak a többieknek, s ahol szépen fogadták őket, az ismeret
lenek is odamerészkedtek. A temetés napján s a torban nem illett alkalmatlankodni 
a cigányoknak, mégis megjelentek néha.

A halasi reformátusok egyes kiválóbb emberről mint prédikációs halottról 
emlékeztek meg. A temetés után a gyászolók egy része visszament a templomba. 
Gyülekezőre húzták a harangszót, s a pap emlékbeszédet és imát mondott, amiért 
külön díjat kapott. A katolikus családoknál „divat volt a temetés utáni gyászmise 
a templomban, közvetlenül a temetés után vagy másnap, amire a rokonok is itt 
maradtak” (4).

A gyász

Külső jele a férfiaknál semmi, majd a fekete kar- és kalapszalag, nőknél sötét 
ruha. A temetéskor szokásos volt a rokonoknak gyászzsebkendőt adni. „Ha szülő,
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házastárs halt meg, akkor 1 évig” (8), más közeli rokonok fél évig tartották a gyászt. 
„Táncolni nem jártak addig” (9), egyébként változatlanul folyt az életük. Közeli hoz
zátartozó halálának napját az első évben emlegették, temetőbe a katolikusok jártak 
el gyakrabban. A sír gondozása a család terhe volt, de ezzel sokan szegényebbeket 
bíztak meg pénzért, vagy a temetőcsőszt.

Összegzés

Tanulmányomban mintegy 50 év szokásanyagának összegyűjtésére vállalkoz
tam, amely szokások a 19. század utolsó évtizedétől az 1940-es évekig éltek Kis
kunhalason. Két időszak hagyományvilágát vetettem össze: az 1890 és 1920 közötti 
anyagot írásos forrásokból ismertem meg, míg az 1920 és 1940 közötti adatokat 
személyes gyűjtések során rögzítettem. Számomra legérdekesebbnek a két időszak 
közötti különbségek, a változások iránya, illetve ezek magyarázata bizonyult, így 
tanulmányom egyfajta változásvizsgálatnak is tekinthető.

Mint a fejezetek arányaiból kitűnik, különböző mennyiségű adatra bukkantam 
az emberi élet három nagy fordulójához kapcsolódóan. Csakúgy, mint elődeim, 
legkevesebbet a szülés-születés hagyományairól tudtam meg. Ezt az eseményt 
tekintették legkevésbé ünnepi alkalomnak, a maga legtermészetesebb módján élték 
meg, alig változtatta meg a különböző társadalmi rétegek hétköznapjait. A külvilág 
reagálása is jól beilleszkedik a mindennapokba, ez a családról való gondoskodást 
jelentette, amely egyértelműen a nőkre hárult.

Mint a néprajzi kutatások egyik kedvelt témája, a házasságkötés szokásköre a 
leggazdagabb. Bár a 40-es években szinte még minden mozzanatra emlékeznek, 
már nem gyakorolták aktívan a szokáskör összes elemét. Polgári származású adat
közlőim felhívták a figyelmemet, hogy „az igazi lakodalmak parasztlakodalmak 
voltak, ott még minden megvolt” (1). Ok viszont úgy érezték, hogy nekik nem a 
régit kellett követni, inkább a divatosságát, újszerűségét hangsúlyozták egy-egy 
eseménynek. Másképp vélekedtek a paraszti származásúak, szerintük „szépek vol
tak a régies szokások” (11), ma is jó érzéssel gondolnak rájuk.

A lakodalom Halason is egész közösséget megmozdító erővel bírt, csak kivéte
lesen folyt visszaszorított keretek között. Tehát az emberi életben elfoglalt kiemelt 
helyét kellett tükrözni és kifejezni megünneplésével, azaz külső megnyilvánulá
saiban.

A végső fordulóhoz fűződő hagyományok változtak legkisebb mértékben a vizs
gált 50 év alatt. Ezek a változások is többnyire a kor fejlődéséből adódtak. A legtöbb 
hiedelem is ehhez az eseményhez tartozott, hiszen ez a legkevésbé racionálisan 
felfogható. A közösségnek ekkor is össze kellett fognia az egyén, az itt maradók 
érdekében és ez emberibbé tudta tenni ezt a helyzetet. Ezért gondolnak a halasi 
emlékezők sajnálkozva arra az időre.
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A társadalom különböző rétegeinek eltérő hagyományait azokon a pontokon 
emeltem ki, ahol ezek az általam feldolgozott írásos, valamint a saját gyűjtéseimből 
kitűnnek. E különbségek egyértelműen a családok anyagi helyzetéből adódtak, sok
szor történik utalás arra, hogy ezt csak a módosabbak tehették meg, a szegényebbek 
nem. Mindezekből arra lehet következtetni, hogy bizonyos szokáselemek megléte 
tulajdonképpen a rendelkezésre álló anyagi eszközöktől függött.

Kevésbé hangsúlyozottak a paraszti és a polgár származásúak szokásai közötti 
különbségek, ritkán említették meg ezt szempontként adatközlőim. Úgy tűnik, 
jelentősebb volt számukra, hogy egyes szokáselemek újszerűségét, divatosságát 
hangsúlyozzák a már nem gyakorolt régiekkel szemben. Mindezek magyarázata
ként szolgálhat a sajátos mezővárosi létforma, amely az általam vizsgált időszak
ban egyértelműen meghatározta Kiskunhalas lakóinak életét. Ebben keveredtek a 
paraszti és a polgári lét elemei, szinte nem volt olyan család, amelyikben pl. csak 
iparosok lettek volna és ne foglalkoztak volna földműveléssel. Ugyancsak a paraszt
családok életét is nagy mértékben befolyásolta a városban élés, még ha ez a város 
határában levő tanyákra vagy ma már önálló falvakra is vonatkozott. Ez látható pl. 
a szórakozási formákban vagy a város intézményeinek, szolgáltatásainak igénybe
vételében.

A vallási hovatartozásból adódóan viszonylag kevés eltérő mozzanat nyilvánul 
meg. Mivel adatközlőim református és római katolikus vallásúak -  a város min
denkori népességét reprezentálva -  és a felhasznált írásbeli források is szinte csak e 
két vallás képviselőinak szokásait dolgozták fel, nem kívántam a többi felekezethez 
tartozó, jóval kisebb létszámú népesség szokásanyagával részletesen foglalkozni, 
így csak akkor utaltam a más vallásúak szokásaira, ha forrásaim vagy adatközlőim 
ezeket nyomatékosan kiemelték. A városrészek közötti különbségekre az általam 
vizsgált témában ugyancsak ritkán derült fény, míg az egykor tanyának, ma falunak 
számító, de Halashoz tartozó területeket illetően néhány sajátos mozzanatra buk
kantam, amelyekre az adott helyeken utaltam.
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Az esztendő szokásai Kiskunhalason 1850-1950
Bakó Terézia — Bakó Katalin

Bevezető

Tanulmányunkban Kiskunhalas és a jelenleg önálló, de a tárgyalt időszakban 
közigazgatásilag Halas városhoz tartozó településrészek jeles napjait és a munkaal
kalmakhoz kötődő szokásait mutatjuk be. Munkánk során elsősorban a kiskunha
lasi Thorma János Múzeumban található kéziratos forrásokra, valamint a Magyar 
Néprajzi Atlaszban1 közölt, Kiskunhalasra vonatkozó adatokra támaszkodtunk. 
További információkat találtunk a helyi sajtó 1850 és 1950 között megjelent példá
nyaiban. Mai adatfelvétel, gyűjtés a tanulmány tárgyával kapcsolatban készült, de a 
feldolgozott időszakra elég nehéz volt használható ismereteket szerezni.

Az esztendő szokásainak tárgyalása előtt szükségesnek tartjuk néhány fogalom 
meghatározását. A Magyar Néprajzi Lexikon szócikke alapján szokásnak nevez
zük „a társadalmi együttélési formákra jellemző tevékenységek és elgondolások 
történelmileg kialakult köznapi megjelenési módját, amely az emberi cselekvés, 
magatartás és gondolkodás kulturális erejének mértékét, kiterjedtségét és minősé
gét is tükrözi... Szokásnak minősül minden társadalmi jelenség, ha működését az 
egyöntetűség, az ismétlődés és a szabályozottság jellemzi, még akkor is, ha a sza
bályozottság nem jelent többet, mint a gyakorlat erős megszokottságát.”2

A népszokás a „parasztság életének történelmileg kialakult rendjében a társada
lom más osztályaitól és rétegeitől eltérő módon szabályozza a munkát, a társadalmi 
érintkezést, a környezetről való gondolkodást, a hétköznapok és az ünnepek egész 
rendszerét, tartalmát. A fogalom egyidős a néprajzi kutatás hazai indulásával: tudato
san először Réső Ensel Sándor használta 1867-ben megjelent munkájában. Korábban 
a szokás szerepére közvetlenül utaló fogalmak helyettesítették, mint a nép játékai, a 
farsangolás, betlehemezés stb... Tágabb értelemben népszokásnak nevezzük a népi 
közösségek életrendjében mutatkozó egyöntetűségeket, amelyek az élet meghatáro
zott alkalmain a közösség tagjainak viselkedését, gondolkodását szabályozzák.”3

Réső Ensel Sándor így írt könyve bevezetőjében: ,,A szokások, melyek itt 
egybegyűjtvék, nemzetünk szellemének kifejezései. Nyelvben, szokásban él a nem
zet, mond Kővári, s míg a nyelv, nemzeti irodalom művelése, életfeltétel; szintén 
az a nemzeti szokások ápolása, nemesítése; hazafiúi kötelesség ezeket búvárlani, 
s ha viharok fenyegetik azt, fiatal nemzedéknek emlegetni, hogy öröksége gyanánt 
tekintse ”4

Réső Ensel után többen foglalkoztak a magyar népszokásokkal: Ipolyi Arnold, Marót 
Károly, Róheim Géza, Dömötör Tekla. Az előbb említett kutatók különböző szempont
ból -  pl.: eredet, mitológiai felfogás, formai megjelenés -  vizsgálták a szokásokat."
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Dömötör Tekla így definiálta a népszokásokat: „Mi tehát a népszokás? Volta
képpen a kultúra hagyományozódásának spontán formája, az a keret, melyben a 
nép ünnepe és hétköznapja lejátszódik... Egyszerre illemtan, erkölcsi kódex, íratlan 
törvény, művészet, költészet, színjátszás, mítosz és mágia. ’*

A népszokások tipizálásától eltekintünk, azokról bővebben „A magyar folklór” 
kötet ide vonatkozó tanulmányában olvashat az érdeklődő.

Az alábbiakban az időpontokhoz kötődő ünnepekkel foglalkozunk. A témát 
tárgyaló könyvek az alábbi címszavak alatt említik a jeles napokat: az év ünne
pei, kalendáris ünnepek, naptári ünnepek, dramatikus népszokások. Verebélyi 
Kincső tanulmányában így ír a jeles napok funkciójáról: „Az időpontokhoz kötő
dő népszokások alapvető funkciója az, hogy szervezze, tagolja, kijelölje az idő 
parttalan folyását. Az idő linearitása és körforgásjellege egyszerre van jelen az 
időpontokhoz kapcsolódó ünnepekben. Az állandóság — ismétlődés — változás (ez 
utóbbi persze a hagyomány által megengedett mértékben) az időpontokhoz kötött, 
ünnepek tartományában is érvényesülő vonások. A magyar paraszti kultúrában 
a je les napok jelentését és megjelenési form áit is alapvetően két rendszer hatá
rozza meg. Az egyik a munka: földművelés és állattartás. A másik a keresztény 
vallás (ok) liturgiája. ”8

Ez a kettősség végig jellemzi a szokásokat, ezek egyszerre követik az éghaj
lati változásokat (pl. a négy évszak), valamint a keresztény liturgia ünnepköreit 
is.9 A jeles napok tárgyalását általában az egyházi liturgikus év kezdetével, azaz 
adventtel, s nem a naptári évkezdettel (január 1.) szokták kezdeni, ezért mi is 
ehhez igazodva a téli ünnepkör egyik időszakával, a karácsonyi ünnepkörrel 
kezdjük.

Téli ünnepkör

A téli napforduló, a télközép ünnepei -  karácsony, újév -  és a farsang elválaszt
hatatlanul összefonódtak ünnepekkel, szórakozást biztosító együttlétekkel.

A karácsonyi ünnepkör
A karácsonyi ünnepkört -  mint azt Verebélyi Kincső tanulmányában részlete

sen kifejti10 -  több szempontból is lehet elemezni. Egyszerre találhatóak benne a 
kezdet (ld. advent, várakozás, a különböző céllal alkalmazott jóslások), a befeje
zés (betakarítási munkák, a megtermelt javak feldolgozása -  len, kender, kukorica 
- , disznóvágások), valamint a sötétség, a sötétségtől való félelem elleni védeke
zések különböző megnyilvánulásai (pl. karácsonyi gyertyagyújtás). A karácsony a 
kereszténység egyik legnagyobb ünnepe, Jézus születésének napja. A karácsonyi 
ünnepkör adventtól vízkeresztig tart.
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Advent
Advent a várakozás, a karácsonyra való készülődés időszaka, az azt megelőző 

négy hét, a test és a lélek felkészítése az ünneplésre, Jézus születésére, a liturgiái 
évkezdetre, a természet megújulására. Ez az időszak fontos szerepet tölt be a hét
köznapok megszervezésében, minden jelentést kap, a korábban egyszerűnek, min
dennapinak tartott munkafolyamatok új jelentéstartalommal bővülnek."

Fonóházak, kukoricafosztók
Ugyanakkor ebben az időszakban (Katalintól Karácsonyig) zajlottak olyan, 

elsősorban a társas élet körébe tartozó események, amelyek a gazdasági munkák
hoz kötődtek. Ilyen társas alkalmak voltak a fonóházak, amelyek, az 1880-as évek 
végéig léteztek Halas város területén. Amikor a mezőgazdasági munkák befeje
ződtek, az asszonyok munkaidejük jelentős részét fonással töltötték. November 
második felében kezdődött a fonás, s gyakran farsangig is tartott. Tilos volt a fonás 
azonban az egyházi ünnepeken, és a dologtiltó jeles napokon, mint pl. Luca napján. 
Az asszonyok, lányok összegyűltek ilyenkor a fonóházaknál, énekeltek, beszélget
tek, dolgoztak.

Nagy Czirok László feljegyzéséből tudjuk, hogy igen közkedvelt szórakozási 
formája volt a fiatalságnak. „Az 1870-es évekig Halason is széliében termelték a 
lent és a kendert. A termést otthon megtilolták, s ugyancsak otthon, meg a fonóhá
zaknál felfonogatták a nők és a leányok, azután gombolyagokra szedték, s a szö
vőszékeken sokan maguk megszőtték, vagy annak elvégzését a takácsmesterekre 
bízták... A nők a legtöbb háznál, egész éven át, foglalkoztak fonással és szövéssel, 
s mint a szájhagyomány is fenntartotta, már a régi századokban úgynevezett fonó
házakat hoztak létre, hogy a fiatalság, de az öregek is közösen szórakozhassanak, 
társaloghassanak.

így volt ez Halason 1869-ig, amikor a fonóházakat az ott tapasztalt gyakori 
kilengések miatt a hatóság betiltotta, de egészen megszűntetni nem tudta, mert 
vagy másfél évtizedig a nők titokban tovább folytatták az addigi szokást, de már 
sokkal kisebb mértékben, míg végre az 1880-as évek végével a fonóházak végleg 
megszűntek. Csak az elöregedett nők fonogattak még néhány családban... 5-6 
helyen is volt tizedenként fonóház. (A város 6 tizedre volt felosztva) Egy ilyen fonó
házba 10-12 nő is egybegyűlt fonáshoz. A hatóságok sohasem nézték jó  szemmel 
az ilyen összejöveteleket, mert férfi ember látogatók is betelepedtek a fonókba... 
A háziasszony a fonóasszonyok számára készített cukros vagy mézes borokat, egy 
pofosfazékban a «kucóban» rejtette el és egy seprűvel letakarta. Ki-ki, amikor rákí
vánt, oda lábujjhegyezett, hogy az emberek ne is vegyék észre, jó t könnyítettek annak 
tartalmán. Hogy az embereket kijátszók, ha fonóasszony érkezett, a háziasszony így 
jelezte az érkezőnek a bor helyét: Seprő, kóré, naturáré, ott a ficsuráré! Úgy látszik, 
hogy jobban pedrődött a fonal, ha közben borral nyirkos ították. Azt is tartották, hogy a
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fonó asszonyok, lányok, hogy szép arányos fonalat fonhassanak, ujjuk begyét sűrűn 
megnyálazták. Ha nyáluk fogyott, aszalt meggyet, vagy aszalt szilvát ettek, hogy 
több legyen a nyáluk.

A hatóság az éjjeli tülkös bakterokat mozgósította a fonóházak és összejövetelek 
ellen. Ezen úgy segítettek, hogy az egyik nap az egyik, másik nap a másik háznál 
jöttek össze. Ha nem zavarta őket senki, éjfélig is elfonogattak. Beszélgettek, tréfál
koztak, s a dalokat is előszedegették.

A fonás olajmécsvilágnál történt. A leányok külön fonóházaknál gyülekeztek..., 
leginkább valamelyik özvegyasszony házánál, ahol nagyobb szoba volt. A háziasz- 
szonynak egy-egy téli időszakra fejenként 1-2 forintot fizettek, s 1-2 meszely babot 
vittek, egyezség szerint az elégséges olajat, később a petróleumot is. A leányok is 1- 
3 ilyen fonóházzal rendelkeztek tizedenként. Egy-egy fonóházban 10-15 leány gyűlt 
össze, néhol ennél több is. Az ilyen fonóházakban napi vendégek voltak a legények, 
kik a lányokkal akartak szórakozni. A fonóházakban csak egy ágyat, egy szekrényt 
és egy kisebb asztalt hagytak, a többi helyekre a fa l mellett hátas padokat helyeztek, 
körbe, s azokon ültek és fonogattak a leányok. A legények részére alig 1-2 szék állt 
rendelkezésre.

A társalgás szépen és békésen folydogált, de előfordult, hogy egyik-másik legény 
ittas Jövel jelent meg. Az ilyenek tréfás beszédei és cselekedetei emelték ugyan a 
hangulatot, de többször összekoccanásokra vezettek. A féltékenység miatt a fonóház 
udvarán, vagy a kisajtóban még verekedésekre is sor került.

Az igazoltató tülkös bakterek vagy tizedbírók este 10 órakor igyekeztek a fiatal
ságot távozásra kényszeríteni, de a legények jó  borra! megitatták vagy le is pénzel
ték a felügyelő személyeket. így váltak lehetségessé a záróra utáni mulatozások, a 
táncok. ”'2

„A fonóházakon kívül a kukoricafosztás, fosztóbál biztosította a szórakozást. 
Az ilyen összejöveteleket késő ősszel tartották, mikor már nem nagyon végeztek 
munkát a határban, a mezőgazdasági munkák befejeződtek, s még nem volt nagyon 
hideg (alább olvashatjuk, hogy a ház nyitott részein tartották ezeket: az ámbituson, 
kamrában, fészerben. ” Buhin Balázs saját tapasztalatai alapján Nagy Czirok László 
egy ilyen eseményt is közread: „Fosztóka, fosztóbál volt a neve. Szomszédok, isme
rősök, rokonok, s a házi legények, leányok pajtásai jelentek meg a fosztókában. 

-Többen, ha észrevették a zajt, hívatlanul is, de idegen ezt nem tehette meg. Szégyen 
lett volna rá. A f  osztás este, korai vacsora után kezdődött, s aki idejében odaért, még 
a vacsorából is megkínálták. Ahol ámbitus nem volt, ott a kamrában vagy a nyitott 
fészerben volt a fosztóka. Ilyenkorra főztek egy nagy bogrács kukoricát, s végezté
vel azzal kínálkoztak, de pogácsa, szőlő, dió, egy-két pohár bor is került. Egy ilyen 
fosztóbálon közepesen számítva 10-15-en voltak jelen, a gazdagabbaknál 25-30-an 
is. Szegénynél, gazdagnál, ahol fiatalok is voltak, majd mindenütt került tamburás, 
vagy fiótás, klárinétos. A munka végeztével, úgy 10 óra tájban rázendítettek a fiata
lok, táncoltak, de olykor a vénekben is felrázódott az igyekezet, s a bátyámuramék
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is elhúzták a nénémasszonyokat néhány fordulóra. Az öregek rendszerint jobban 
értettek a tánchoz, s a fiatalok sokszor félreálltak, s úgy bámulták az öregeket. Az 
ilyen jó  táncos öregebb emberekkel szívesen mentek a lányok is táncolni . . .A tánc 
igencsak 1-2 óra hosszáig tartott, ritkán hajnalig. Fosztás közben sokat tréfálkoztak, 
meséltek, daloltak is. ”13

Luca (december 13.)
Luca alakját a nemzetközi néprajzi irodalom a sötétség, a tél erőinek démo- 

nikus megtestesítőjeként értelmezi. Számos, nem dramatikus jellegű szokás és 
hiedelem kapcsolódik e naphoz.14 Ez utóbbiak a termékenységet, a következő 
évi jó termést, kedvező időjárást; az állatok és a közösség tagjainak egészségét; 
jó házastársat hivatottak biztosítani. Luca napja dologtiltó nap volt, elsősorban a 
tűvel való foglalatosságot tiltották, ugyanakkor lehetett meszelni, mosni, tapasz
tani. Tilos volt a nőknek kimenni az utcára, mert azt tartották: szerencsétlenséget 
hoz a házhoz.

Halason e naphoz kötődik a legtöbb lejegyzett hiedelem, ezek meghatározták 
az egész nap, sőt a karácsonyig tartó időszak feladatait (pl. Luca-búza, Luca- 
széke).

Időjósló hiedelmek: „Amilyen az időjárás Luca napján, olyan lesz a január 
hónapi is ”. „Ha Luca napján hó esik, nagy tél lesz. ” „Luca napján 12 dióhéjba 
sót tettek. Minden dióhéj 1-1 hónapot jelentett. Ha a só a következő napokon vala
melyik dióhéjban megnedvesedett, azt a hónapot vizesnek hitték, a többit pedig 
száraznak.

Termékenységjóslók: „Luca napi ebédre, vacsorára sok apró magú gyümölcsöt 
ettek, s abból főztek, hogy bő termés legyen a jövő esztendőben. ” Tóth Abonyi 
Balázs úgy emlékszik, hogy nagyapja mindig készített „ búzaboronát ”, s ezekből a 
kalászokból Luca napján kiverte a szemeket, mindig 100 szemet számolt, elvetette, 
majd amikor kikelt, megszámolta, hogy hány kelt ki, abból következtetett a termés
re.16 „Luca napján ne adj ki a házból semmit, mert amiből kiadsz, abból a jövő évben 
mindig szűkében leszel. ”, vagy „elviszik a hasznot”. „Ha Luca éjjelén, ha a szom
széd szénáját, szalmáját meglopják, elviszik onnan a hasznot”. ,, Takarmányt senki 
ne lophasson a gazdaságból e napon, mert elviszik a szerencsét. ”'

A ház, a telek elhagyásának tilalma: „Nem mentek el a háztól sehová, hanem 
mostak, meszeltek, tapasztottak, ha mást nem, akkor a kemencét. ” „Luca napján a 
gazdasszony ne menjen el otthonról, hogy ülős baromfiai le ne ugráljanak a fészek
ről, s ott hagyják a tojásokat. ”ls

Állattartás, az állatok egészéségének hiedelmei: „Hogy több legyen a kakas, mint 
a jérce, férfi sapkába vitték a tyúkok alá a tojásokat. ”. „Nem volt szabad varrni, mert 
akkor tyúkjaink nem tojnak. ”. „Luca napján ne varrjunk, mert bevarrjuk a tyúkok 
fenekét, s nem tojnak”. „A régi gazdasszonyok, de többen ma is, Luca napján a sza
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kajtóba kölest merítettek, s az udvaron az összes baromfiakat maguk köré gyűjtötték, 
csalták, s jó  nagy körben a kölest maga körül széjjelszórta. A gazdasszony ott állt a 
kör közepén, amíg csak a köles szemeket a baromfiak fe l nem szedték. így sokat tojtak 
és pedig az ólban, nem pedig szerteszéjjel a földeken, a gabonákba. ” ,, Hogy az álla
tokkal szerencsénk legyen, a gazda iparkodjék egy maréknyi szalmát a szomszédból 
hozni, s azt a maga állataival megetetni”. „Luca napján a kútba piros almát dobtak, 
és Újév napján vették ki, s az apró és nagyobb jószágokkal megetették. A ló vagy a 
tehén szájába nyomták, kisebb szeletenként. Gyakran két almával cselekedték így, 
hogy minden állatnak jusson. Még az embernek is kellett enni belőle. ”19

Szerelmi jóslások: „A kíváncsi és a babonában hívő lányok Luca napja előtti 
estén 13 db cédulát készítenek, s mindegyikre más-más férfi utónevet írtak, de a 
13-ikra név helyett keresztet rajzoltak. Azután karácsonyig minden nap egy-egy 
cédulát a tűzre tesznek, s azt elégetik. így egy cédula marad Karácsony napjára. 
Azt megnézik, hogy milyen utónév van rajta. Hiszik, hogy olyan nevű lesz a férjük. 
Ha a keresztes cédula maradt ki, akkor nem mentek férjhez. ” „A férfiak Luca nap
jára virradóra megálmodják, hogy kit vesznek feleségül, de az előző napon böjtölni 
kell, s a fejaljhoz tükröt, fésűt, s egyebeket tettek, hogy az álom biztos legyen. 
Ha nem álmodott semmit, akkor úgy hitték, hogy az illető férfi nem fo g  megnősülni. ” 
„A leányok Luca napján 13 nevet írtak cédulákra, s azokat összekeverték, a cédulá
kat gombócokba tették, s amelyik elsőnek jö tt fe l fövés közben, megmutatta a leendő 
férj nevét. ” „ Ólmot is öntöttek többen. Amilyen alakú lett az ólom, arról megtudták, 
hogy milyen mesterségű lesz a leendő férj. ”2"

Luca-búza
Ez a szokás is a sötétség, s a rossz ellen való védekezés egyik módja. Luca 

napján kezdődik a búzanövelés, hogy karácsonykor zöld ággal lehessen díszíteni, s 
ezzel is lehessen elhárítani a sötétséget.21

„Egy tányérba búzát vetettek, locsolgatták, hogy mielőbb kikeljen. Az ablakban 
napos helyen tartották. Ha Karácsonyra kizöldült és sűrű lett, akkor jó  termést vár
tak. Az állatokkal megetették, rontás ellen. A tyúkok jó l tojtak tőle. ”

„Szokás volt, hogy a katolikus oltárra is tettek belőle, ettől szerencsét vártak. ”22

Luca-szék
A 13 fából, szög nélkül, titokban, férfikéz által készülő szék alkalmas volt arra, 

hogy megláthassák karácsonykor az éjféli misén, úrfelmutatáskor a boszorkányt. 
Ez a szokás szintén kapcsolódik a sötétség démonikus erőit megtestesítő hiedelem
alakhoz (Luca, boszorkány), valamint a sötétség legyőzéséhez.23

Egy Luca-székhez, de nem a boszorkányhoz kapcsolódó adatot találtunk: „Luca 
és Karácsony közötti 13 napon keresztül csinálnak egy kis gyalogszéket, úgy, hogy 
mindennap csinálnak valamit rajta. Ha karácsonykor a templomban erre a székre 
ülünk, a jövő  évben mindenhez szerencsénk lesz. ”
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Disznótor, Tamás napja (december 21.)
Halason a disznóölések „Tamás hajnalán” történtek. „Befogásuk a Szent 

Mihály-nap körüli krumpli- meg tökszedés idején történt. Tamás napjáig nem vala
mi nagy időtávolságról van szó, de abban az időben még az volt a hiedelem, hogy 
amely hízó Szent Mihálytól disznóölő Tamásig meg nem hízik, azt hiába etetik 
tovább, nem hízik az meg azután sem.”24

A disznótor a téli időszak kedves szórakozása és nagy eseménye volt minden 
családnak. Mint minden szokás, ez is sokat változott az évek során, s ez már a szá
zadfordulón érezhető volt, amint Gyenizse Sándor elbeszéléséből is megtudhatjuk. 
Azt mondja, hogy „Polgáraink nem csapnak ma már olyan torokat, mint apáink, 
nagyapáink ...A  mai disznótorok -  sajnos -  végbemennek a legtöbbször úgy, hogy 
még a szomszédban sem tudnak róla. ”

A Nagy Czirok tanyán, 1901. december közepén a disznótoros vacsora a 
következőképpen zajlott. A vacsora kötött, meghatározott rendje azt mutatja, 
hogy annak nagy hagyománya volt. Arról sajnos nincs adat, hogy voltak-e 
maskarások a disznóvágás idején. A disznótorban résztvevők: szülők, testvé
rek, unokatestvérek, sógorok, sógornők, barátok, segítők, a cselédek és Hajma 
Kovács József, kiváló asztali tamburás dalos feleségével. Összesen 20 személy. 
A disznótorra a disznóvágást követő napon, szombaton került sor, mivel egyéb
ként a sok munka miatt a vendégelés nehezebb lett volna. A meghívott vendégek 
kocsival, vagy gyalogosan érkeztek, általános szokás volt, hogy mindnyájan 
megjelentek.2'

„Amíg a vendégek gyülekeztek, én a megterített asztal sarkán félrehúzom az 
abroszt, ráteszem az asztali tamburámat veregetém, (Hajma készítette 1 mázsa búzá
ért meg két ezüst forintért), de közkívánatra át kell adjam a helyemet Hajma Józsi 
bátyámnak, aki világraszólón értett hozzá. No majd én kezdők hát egy régebbit! 
-  mondja József bá el is kezdte, hogy:

A halasi városháza de sárga 
Abba van a kis angyalom bezárva 
Ne fé lj rózsám, nem vagy még el felejtve 
A rabláncod hosszabbra lössz eresztve...

A felesége meg dalolt hozzá:

Az erdőben nincs magasabb a fánál 
Nincs hírösebb a halasi kislánynál 
Mert itt a lány olyan, mint a jegesfa 
Rásüt a nap, leolvad a jég róla.
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Közben nem is fig ye l oda mindenki, hanem a szomszédjával beszélget, édes
anyám bepillant a konyháról, hogy a vendégekkel is szót váltson, de főleg azért, 
hogy megérkezett-e mindenki. Beleköt a tamburásba. Te csak mindig az ilyen avas 
nótákat verőd rajta! -  Jó zse f bá ’ átvált:

Virágos a kunhalasi temető 
Oda sétál két gálánt lány délelőtt 
Mamlec, Halász utána mén 
A két szép lány gálántan mén 
Ihajla, de csuhajla

Földre hajlik az almafa dús ága 
Bodor Eszti kék szoknyája csüng rajta 
Bodor Eszti a zöld fűben  
Mamlec Pista az ölében 
Ihajla, de csuhajla.

Közben újabb vendég érkezik.
— Aggyon az Úr Isten több disznótoros jó  estét mindnyájatoknak! Szíves híváso

tokra bízvást megjelentünk!
— Hozta Isten sógorékat! -  mondja édesapám, szálljanak le, aztán kerüljenek 

bejjebb! Majd János, a béres kifogja a lovakat, a subákat, pokrócokat mög majd 
lerakjuk ide az ámbituson a vacokra...

Hasonlóképpen köszönti a háziakat az újonnan érkező vendég, ugyanúgy 
a háziak is a vendéget. Miután mindenki megérkezik, megtörténik a leültetés. 
Az elhelyezkedés rendje: A konyha felőli asztal végén a gazda, gazdasszony... 
majd az idősebb párok, azután a fiatalabb párok. A nőtlenek, hajadonok, az asz
tal másik vége felé, végül a házhoz tartozók... Édesanyám, mint gazdasszony nem 
foglalhatja el a helyét a vacsora vége feléig, édesapám többnyire bent van, a béres 
pedig kint helyt áll.

— No most már, tessék ám leülni mindönkinek, mert a fülem csengésibül úgy 
vöszöm észre, hogy csakugyan akar ám itt valami lönni! Belép a Böllér:

Uraim az asztal mög vagyon terítve 
Kés, kanál, vellával vagyon ékesítve 
Én is megérkeztem híres Perzsijábul 
Követül küldöttek engömet Szittyákul.
Utánam érkeztek mögterhelt tevéjim 
Mindgyár követköznek én pompás étkeim 
Párizst, Londont hét nap bejártam szamáron 
A sütét Afrikát két télön, két nyáron
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Valamennyi négert nevirül ösmertem 
Nékik a Szaharán paprikát ütettem 
Afrikábul möntem Ausztráliába 
Alig fé l nap alatt - fá j t  is lovam lába.
Áldott világ van ott e sé hiszik talán 
Siitt malacok mönnek, a zembörök után 
Ha éggy kutat ásnak, borra szalad tele 
Túrus lepőnbü van a házak födele 
Szalonna hidakba kötik át a folyót 
És ami a legfőbb, nem fizetnek adót 
Amerikában is megfordultam kéccör 
Azsiját bejártam össze-vissza héccör 
Vótam ebédön a kinaji császárná 
Ott aluttam el a fekete kávéná.

Amint tehát láttyák, sokat tapasztaltam 
Én a hazugságot nem könyvbü tanultam 
Sarkon fordulok hát, s a konyhára mögyek 
Ha ételt nem hozok, akko Bandi lögyek.

A böllér elmegy, a vendégek megdicsérik, majd rövid időn belül ismét belép.

Jó estét kívánok ez szép vendégségnek 
Nagynak és kicsinynek, ifjúnak öregnek 
Amint látják mostmá nem gyüttem messen 
Ételtü melegszik mind a két tenyerem 
Itt a finom szármát, jó  forrón főhoztam 
Mit hogy e né ejcsek, mindég imádkoztam 
Né is forgológgyon én előttem senki 
Nehogy vastag nyakát lé forrázzam néki.
Ki ebbü jóllakik, könnyen beszél avval 
Aki nem övött, csak ezelőtt hat nappal 
De, hát nem dicsérőm, dicsérje mög magát 
Mer belevágtam két oldal szalonnát,
Három disznócskának e lej it, hátujját,
Keresse mög benne, ki Julit, ki farkát.

Leteszik a tálakat, s a böllér folytatja -  Hát csak, tessék kérőm, jó  apetitussal!
Édesanyám is beérkezik a konyhából, s kínálkozik -  Lásson hát hozzá mindönki!
Azt hiszem jó l mög hagytuk savát-borsát... tessék, ám szödni mindönkinek. Aztán
ögyenek is sokat belőle, mer nem lössz ám más! Közben vesznek is a tányérokba, de
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elkezdődik a beszélgetés minden féléről. Ki a szármát dicséri, ki pedig a disznókról, 
malacokról beszél... Rövidesen belép a böllér, vállán két boros kulaccsal, a kezében 
2 üveg borral, s következőket mondja:

Hej tisztőtt vendégük látom, szomorkodnak
Nem is csuda, hisz a torkajik szárannak
Tudom a szomjúság mejj kínos állapot
Hoztam hát kezembe két teli kulacsot
Szélös e világon bár sokat kószátam
Tokajon, Ménösön eleget próbátam
Egert, Budát, Gyöngyöst bár mind sorba jártam
Még ilyen jó  borra séhun sé találtam
Bor ez, amely föl üt patikai szőrre
Nyájasságba ered minden víg embörre
Drága adománya ez a Teremtőnek
Kedves unokája ez a szőlőtőnek
Aggyon Isten mindön jó t
Am i tavaly szűkén vót
A némötnek bugyogót
Lögyön rajta ezörfót
Tótnak pedig jó  kaszát
Hadd arasson a magyarnak jó  búzát
És mint a némöt monggya
Te vörös disznó, mars az áristomba! így él

Tovább biztatja a házigazda, evésre, ivásra vendégeit. Nagy a derültség, mindenki 
beszélget, szólnak a napi politikáról, új adók bevezetéséről stb. A böllér segítségeivel 
elkezdik kihordani a szármátos (töltött káposzta) tálakat, majd ismét belép a böllér.

Itt hozom a kakast egész taréjával 
Vögyön ebbii ki-ki égy-égy jó  nagy tányérral 
Minap találkoztam, égy nagy gavallérral 
Kinek mindön zseb tele vót tallérral 
Csudálatra méltó va/a kövérsége 
Pedig tudom hogy má vót hét felesége 
Kérdeztem hunét van e jó  egészsége 
Aszonta kakas hús vót az elesége.

Belépett ismét édesanyám és kínálta a vendégeket. -  Tessék már most ebbü a kakas 
paprikásbul is! Egy egyben hagyott szármátos tál közelébe ő is leül, és ő is eszik. Közben 
a böllér is elmond néhány mókás történetet, kiviszi a tálakat, majd ismét megjelenik.
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Ilyen pompás ételt, amilyet most hozok 
Az égbe sé láttak magik az angyalok

, Sült pecsönye, hurka, kohász került sorra 
Ha ilyet kaphatna a baka a táborba 
S utána a torkát borral öntözhetné 
Még az ördögöt is pokolba kergetné 
Ősapáink midőn háborút viseltek 
Mindég hurkát, kóbászt, sült pecsönyét öttek,
Fél világ bámuta, hősi bátorságik 
Ránk is átszármazott e dicső szokásik 
Tessék hát uraim le teszöm a tálat,
Bűbájos illata tőccse be a házat,
Igyanak rá bort is, ürüljön a pohár 
Krumplit, vizet nyeljön a tyúk, mög a szamár.

Tovább kinálkodtak a szüleim, testvéreim, szednek is jó  kedvvel. A böllér is belép 
a friss borokkal, és a következőket mondta:

Aggván Isten mindön jó t 
Ami tavaly szűkén vót 
A némötnek bugyogót 
Lögyön rajta ezer fő t 
Bort, búzát, barackot 
Kurta farkú malacot 
Szekerünkbe kereket,
Poharunknak feneket 
Hogy ihassunk eleget!

Leteszi az üvegeket, a régieket elviszi az asztalról, tovább folyik a beszélgetés is, 
a férfiak a férfiakkal, a nők inkább maguk között. A böllér újabb tálakat hoz be, most 
túrós lepénnyel. Ehhez is já r rigmus.

Kedves vendégeim túrós lepényt hoztam 
Bíz erre a konyhán igen sokat vártam 
Vögyenek belüle, s ki-ki, mint tuggya 
Magyarosan föcskefarokra harapja 
Szívesen kínálom ebbü is vögyenek 
Kéthárom darabot, még forró ögyenek!

Édesanyám is és a nővéreim is biztatják a vendégeket, hogy vegyenek a lepény
ből, még meleg. Most vették ki a forró kemencéből.
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Közben a böllér belép, és az alábbiakat mondta:

Vacsoránk végive, így kezdőm szavamat,
Éltesse az Isten a házigazdánkat.
Lögyön hajlékiknak szeretet szállása 
Röpködjön fölöttik Istennek áldása 
Díszes szép tagjai ezön vendégségnek 
Örvendözzenek, még sok számos évnek 
S  majd hogy éltünknek végire elérnek 
Az ég polgárjai minnyájan lögyenek.
Muzsikásaink is sokáig éjjenek,
Az éhenhalástu sohasé féljenek 
Hangszereik szögön ritkán pihenjenek 
Valahányszó csak köll mindenkó zengjenek,
Kik hasú bankókkal a zsebük tejjön mög 
De a szakácsnénk is kívánt jókat vögyön 
Tél, tavasz, nyár és ősz kedve szörint legyön 
Ha pedig összedűl lelkinek sátora 
Fedezze tetemit sok áldás bíbora 
Végre e szavakka végezöm a szólást 
Egészségikre az e kötött vacsorát.

Édesanyám ismét kínálgatja a vendégeket, elhordják az asztalról a tálakat, 
tányérokat, evőeszközöket, majd a fehér abroszok helyett tarka abroszokkal terí
tik le az asztalokat. A böllér még friss borokat hoz és rigmusol is.

Szív vidámítására isten a bort adta 
Ezt még Szent Dávid is jó  ízűén megitta 
Gazdánk a hordáját régen kifúratta 
A szőlőtermésit mind bele csurgatta 
Tessék hát használni, mindnyájan igyanak 
E disznótorunkban vígan mulassanak 
Köszöntsék a kancsót, ne szomorkodjanak 
D e a böllérnek is borocskát adjanak.

Isznak is, de elkezdenek dúdolgatni, énekelni szebbnél szebb dalokat.
Hajma felesége kezdi az alábbi énekkel:

Már ezután úgy élem világom 
Kalapom a jobb szömömre vágom 
Kalapom a jobb szömömre vágom 
Csak a szabadságos kis könyvemet várom
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Pántlikás a kiskalapom széle 
Azt is az én kis angyalom vötte 
Azt is az én kis angyalom vötte 
Könnyes szemmel a kalapomhoz tűzte

Megindul a szebbnél-szebb dalok áradata. Lassan a többi vendég is belesegít. 
József bácsi meg az asztalra teszi a tamburáját és elkezdi szépen pengetni. Mi tán
colni kezdtünk, később az öregebbek is, mások is példánkat követték. így ment ez 
kivilágos-kivirradtig. Indulás előtt a férfiak összekapaszkodva elénekelték az alábbi 
éneket.

Eleget öttünk-ittunk már 
Vigyön az ördög haza már 
Félig van már a hordó 
Nem éri már a lopó 
Eri — éri — éri 
Csak a szélit éri 
Ha a rózsám akarja 
Közepét is éri.

Karácsony, Ádám és Éva napja (december 24.)
A karácsonyra való készülődéssel kapcsolatban csak az étrendre és a karácsonyi 

asztalra vonatkozóan találtunk adatot. Valószínűleg már korábban elkezdődött a 
készülődés, a takarítás, a háznak és környékének tisztítása, rendbetétele. Korábban 
írtuk, hogy Luca napján nem mentek sehová, hanem meszeltek, tapasztottak, mos
tak. December 24-én egész nap tartott az ünnepre készülés, sütés-főzés, a karácso
nyi asztal és az ajándékok rendezgetése. A fellelhető adatok szerint nagy gondot 
fordítottak a karácsonyi asztalra, amelyet jelentős mágikus erővel, szerencsehozó, 
egészséghozó szereppel ruháztak fel, a rajta kínált ételeknek is megvolt a szerepük. 
Lényeges elem például, hogy az asztalról semmit nem dobtak ki, mindent felhasz
náltak, a karácsonyi maradékokat az állatokkal etették meg.26

Halason az asztal alá szalmát, egy szakajtóba búzát, kukoricát tettek. A hiedelem 
szerint ezen az éjszakán a szalmán megpihennek az angyalok, de a szalma a kis 
Jézus fekvőhelyét is jelenthette. „A karácsonyi asztal morzsalékát a kutyáknak ki 
ne öntsük, hanem söpörjük össze, s egy zacskóban akasszuk szegre. Ha valamelyik 
gyermekünk foghányásban, hideglelésben, hasmenésben stb. szenved, ebből a mor
zsából kell tarhonya-rostában megfüstölni, azután a morzsalékot ki kell önteni. Még 
kismalac bajára is használ. ”21 „Hogy egészséges maradjon jószágod, a karácsonyi 
asztalról egy egészséges almát vess a kútba. ”28 „A karácsonyi almacsutkát, a dió
héját a gyermekek -  ha felkelnek -  rakják az asztalra, a gazdasszony szedje össze

669



egy ruhácskába, s akassza egy szegre. Ha az állatok közül valamelyik megbetegszik, 
azzal kell megfüstölni, hogy meggyógyuljon. ”

A karácsony esti vacsorára, valamint a böjtre vonatkozóan kevés adatot találtunk, 
de a Néprajzi Atlasz kiskunhalasi feljegyzése alapján tudjuk, hogy a katolikusok 
inkább böjtöltek, „csak este ettek gyümölcslevest, mákosgubát. A reformátusok is 
mákosgubát főztek, de utánna megették a hurkát -  kolbászt is.”29

Karácsonykor is fontos szerepet töltöttek be a hiedelmek: „ Karácsonykor, ami
kor éjféli misére harangoznak, szótlanul adj a jószágnak enni. Mikorra beharangoz
nak, jóllaknak. Ekkor, vigy be egy marék szénát, tedd le az asztal alá, s maradjon ott 
egész karácsonyon. Vigyél egy egészséges almát a vályúba, arról itasd a teheneidet. 
Abban az évben nem döglik meg a jószágod. ” ,, Karácsony nap előtti estén, vacsora 
után a ház leánya az asztalról a morzsát letörli a kötényébe, ki viszi az udvarra 
és kiönti, és amerre a kutya ugat, arról jön  a leánynak kérője. Ha nem ugatnak 
a kutyák, akkor a következő évben nem lesz, aki őt feleségül megkérje. ” „Hogy 
egészséges legyen a jószágod, karácsonyi asztali gyertyák világánál a családtagok 
egy-egy kosárka szénát, almát vagy diót tegyenek az asztal alá, a gazda szótlanul 
menjen az istállóba, a szénát tartsa a jószág elő, ami marad, szórja a birkák etető 
sorompójába. Felesége ezalatt, egy-egy almát vagy egy-egy marék diót adjon a gye
rekeknek. ’’ „Ha lovad vagy tehened hasas és szeretnéd tudni, hogy a kiscsikó vagy 
a kisborjú milyen nemű lesz, figyeld, hogy karácsony reggelén férfit vagy nőt látsz-e 
először. Különösen, ha házadhoz mennek. Olyan nemű lesz. ”30

A Luca-szék éjféli misén történő használatáról nincs adat, történet, csak a koráb
ban már idézett, szerencsét ígérő változat maradt meg.

A karácsonyfa állításának szokása német eredetű, Magyarországon a 19. század 
első felében jelent meg. Először az arisztokrata, majd a polgári körökben. Halason 
„ a gyerekeket elküldik hazuról, s titokban elkészítik, hogy a gyerekek ne lássák. Ha 
kész, je lzik  kis csengőkkel, hogy megjött a karácsonyfa. Örülnek a gyerekek. Úgy 
tudják, hogy a kis Jézuska hozta. ”31

A karácsonyfa alá ajándék is került, nemcsak a gyermekek részére, hanem a fel
nőttek is megajándékozták egymást. A férj vett egy selyemkendőt a feleségének, a 
feleség cigarettatárcát, dohányzacskót, ruhaneműt.

Kántálás, betlehemezés
Az adventi időszakban, karácsony előtt elkezdődő dramatikus népszokások 

középpontjában elsősorban Jézus születésének története, vagy az eseményt feldol
gozó mondakör egy-egy mozzanata áll.32

A halasi adatokból arra következtettünk, hogy a kántálás és a betlehemezés 
alatt a betlehemezést értették, nem tettek különbséget a két szokás között, egymás 
szinonimájaként használták a kifejezéseket. Nem választható szét az idézetekből 
egyértelműen, hogy melyik adat vonatkozik a betlehemesre, s melyik a kántálásra. 
Először a betlehemes ismérveit és adatait, majd a kántáláshoz kapcsolódó informáci-
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1. Betlehemes férfiak, 1930-as évek. Lakatos Vince felvétele

ókat adjuk közre. Az adatközlők visszaemlékezéseinek néhány eleméből az derül ki, 
hogy a leírások főként a betlehemesekről szólnak: 1. volt szereposztás (pásztorok, 
angyal, háromkirály), s volt szövegük is („rigmusoltak maguk közt össze”); 2. beöl
töztek pásztorruhába, volt láncos botjuk; 3. volt velük betlehem is; 4. a házhoz való 
bebocsátás menete a betlehemesekéhez hasonlított (pl. a már beeresztett szereplő 
behívta társait); 5. az ajándékozáskor kiemelték, hogy a legtöbb szöveget mondó, s 
a vezetői funkciókat betöltő legöregebb pásztor kapja a pénzt vagy az élelmet.

Betlehem: A fiúkból álló csapat tagjai vittek magukkal fából vagy papírból készült 
betlehemet, amelyben kukoricacsutkából készített bábuk voltak elhelyezve, s rudakra 
rakva hordozták. A mérete az egyik leírás szerint 3-4 sukknyi (1 sukk kb. 30-35 c m 1) 
magas lehetett, fordított V-alakú volt a teteje. Világítását gyertyákkal oldották meg.

Szereplők: a betlehemezők pásztornak és angyalnak öltöztek be, más szereplőről 
nincs adat.

Szöveg, dallam: a betlehemezésnek szövege is volt, erre azonban nem emlé
keztek sem a szerzők, sem a Nagy Czirok László által megkérdezett adatközlők: 
„s ott fekve rigmusoltak maguk közt össze, de ezekből nem tudok.” Énekeltek is, 
főleg az ismertebb, s valószínűleg mindenki által ismert egyházi énekeket adták elő. 
A reformátusoknál a „Krisztus Urunknak áldott születésén” kezdetű dalt biztosan 
énekelték, de a többi dalról, valamint a katolikusok dalanyagáról nem tudunk eddig 
semmit.
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A felekezeti megoszlás is érdekes: úgy tűnik, hogy a csoportok a szerveződéskor 
nem nézték, ki katolikus és ki református, „felekezeti hovatartozás nélkül” válo
gattak maguk közé társakat, de erről csak egy adatközlő, Tóbiás László vélekedett 
így, a többi erről nem tett említést. Arról nincs adat, hogy különbséget tettek-e a 
ház kiválasztásakor, hogy református vagy katolikus a gazda, s arról sem tudunk, 
hogy ha nem tettek különbséget abban, hova menjenek betlehemezni vagy kántálni, 
a repertoár a felekezet szerint változott-e (pl. más karácsonyi éneket énekeltek a 
katolikus vagy mást a református háznál).

Nem kerülhetjük ki az iskola befolyását sem; nem zárhatjuk ki, hogy egy-egy 
szöveget a tanító, a kántor tanított meg a fiúknak.

Az udvaron, a konyhában, valamint a szobában betlehemezhettek. Előbb a szüle
ik házánál, majd a közvetlen környezetükben, s ritkán mentek a távolabbi utcákba, 
mert az ottani betlehemezők nem nézték jó szemmel a „betolakodókat”.

Úgy tűnik, hogy betlehemezéskor a város társadalmi rétegeiből mindenki kép
viselhette magát (a gazdagok is engedték gyerekeiket betlehemezni), s nemcsak a 
városi, hanem a pusztai, tanyasi lakosság is betlehemezett, kántált.

Az ajándékot (kalács, egyéb ennivaló, pénz) általában a legöregebb pásztor sze
repét eljátszó, s valószínűleg a legtöbb szöveget mondó „rigmusoló” kezébe adták. 
A kapott élelmet, összeget kint vagy a betlehemezés befejeztével osztották szét. Érde
kesség, hogy mindkét, Nagy Czirok által gyűjtött idézet említi, hogy a betlehemezők 
a kapott ajándékokon kívül a háziak éléstárából el-elcsentek egy-egy szál kolbászt.

Az alábbi -  özv. Kis Imréné Gőzön Sára 1952-ben történt elbeszélése nyomán -  
Nagy Czirok László által lejegyzett betlehemest valószínűleg református felekezetű- 
ek adták elő.34 „Mint szerte az országban, úgy Halason is divat volt a kántálás, betle
hemezés. A szülők beleegyezésével, gyakorolták az iskolás gyerekek, de került közéjük 
kamaszkorban lévő is. Kislányok nem szoktak résztvenni a kántálásban. E karácsony 
heti népszokás lényege abban állott, hogy a gyerekek, esetleg felnőttek segítségével 
egy ,, betlehem ”-nek nevezett, 3-4 suknyi méretű35 házikót állítottak össze, már nem 
használt, avas deszkából, s azt fordított V alakra be is fedték. A betlehemi istállóba 
egy kis jászolt helyeztek, abba pedig valamilyen (különféle) formában beléhelyez- 
ték a „kis Jézust” is, s apró gyertyadarabokkal kivilágították, s az előre elkészített 
„Szentmihály lova ” nevű fa  készítményre erősítették, melynek elől-hátul 2-2 fogója  
(rudja) volt, s azok közé állva, 2 gyermek kényelmesen hordozhatta. Az esti órákban, 
az egy társaságot képező, 3-4 gyermek elindult a város valamelyik részén házalni, és 
pedig: eleinte a szüleik háza táján... később más uccákban vagy városrészekbe is 
átmentek. Az utóbbi eset ritkábban fordult csak elő, mivel a másik városrészen más 
betlehemesek, kántálók jártak, s azok ellenezték a betolakodást. A kiszemelt háznál, 
mivel már este volt és legtöbb helyen zárt kisajtóra találtak, bezörgettek a kisajtón. 
Ha kutyaugatásra nem jö tt ki senki a házból, odább léptek az ablakhoz, amelyikből 
világosság szűrődött ki, s ott zörgettek. Ha kinyitották az ablakot, akkor így kezdte 
az egyik „ pásztor” — Jó estét uraim! Kinn állnak társaim! Be szabad-e vinni a
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betlehemöt? Ha nem engedték meg, akkor odébb álltak, ha pedig megengedték és 
kisajtót nyitottak, akkor benyomultak az ámbitusra, de ha csak lehetett, a konyhába 
vagy a szobába is, ott letették a betlehemet, s 2-3 pásztor, a kifordított subákban, 
csinált szakállakkal vagy bajuszokkal földre keveredtek, s hosszú botjaikat is maguk 
mellé vették. Vezérük, a csörgőpálcával állva maradt, s az általa megadott jelre 
elénekelték a 63-ik dicséret első-második versét, Krisztus Urunknak áldott születé
sén -  kezdettel. Azután az alábbi verset mondotta a vezetőjük, a csörgőpálcás:

Krisztus születék, úgy hallotok 
Angyali verset éneklék 
Örülj te is kereszténység 
Ma született néktek az idvesség.

Mennyben, hogy legyen részetek 
Több karácsonyt is érjetek,
Azt kívánja fiacskátok 
Mennyből áldás szálljon rátok 
Végre az eget bírjátok!

Utána:

Megsült a malachús, jó l érezem a szagát 
Bárcsak nékem adnák a hátulsó combját 
Pajtáskám is várja a fényes garaskát 
Magam is meginnám a mézes borocskát!

A gazdasszony belépett a másik szobába, s szedett össze egy kis harapni valót, 
s megkínálta őket. A kapott ajándékokat a magukkal vitt zsákba, a garasokat, kraj
cárokat pedig zsebükbe rejtették a betlehemesek, aztán mindeneket megköszönve 
odább mentek egy házzal. Ha a konyhában zajlott le a kántálás, amíg a gazda, gazd
asszony az ajándékokért elléptek onnan, a szabadkémény alatt füstölőre tett kolbá
szokból egy-egy szálat a csörgőpálcával legamóztak a füstről, s dugták a zsákba. 
Néhol csak az ablakot nyitották ki a kántálóknak. Ilyenkor az ablak alatt énekeltek, 
rigmusoltak, s ott is adogatták ki nekik a kalácsot, meg a garasokat. Egyik-másik 
helyen a szereplésük közben csípőfogóval (piszkavassal) megfogták a pénzdarabo
kat, s azokat megmelegítették a tűzhelyen, s úgy adták ki nekik az ablakon. A meleg 
pénzeket a kántálók ilyenkor eldobták a hóba, mert megsütötte a kezüket. Az ablakon 
adták ki nekik a gyufát, melynek világánál megkereshették a hatosokat. (Az ezüst 
hatos vékony volt, s jobban átmelegedett.) Ahol ablakot nyitottak nekik, ott így 
kezdték a beszédet:
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Jó estét kívánunk!
Kántálók vagyunk 
Énekelnénk egy-két versöt,
Ha meghallgatnának kigyelmetök
H át mondjátok el, meghallgatunk bennötöket. ”

Szintén református az alábbi feljegyzés. Id. Modok Sándor elbeszélése alapján 
1939-ben Nagy Czirok László jegyezte le:35 „5-6 ösmerös gyerek, 10-14 évesek, 
valamelyik szülei házánál felöltöztek pásztornak, ködmön (hogy rosszat mutas
son kifordíva) szűr, suba, dolmány, rossz sapkák (nyakáig leért). Nagy botokat 
(horgos, bunkós) a kézbe, a botok végére a bunkó felő l avas láncokat kötöttek. 
Ha verte a földhöz a bot végét, a lánc zörgött. A régi öregek házánál a rossz 
gyereket avval ijesztették, hogy m ajdgyün az ördög, az elvisz. Aki a láncos botú 
volt, az lett volna hát az ördög. Betlehemet csináltak fából... vagy papirosból, 
két arasznyi37 széles volt. Abban kis bárány, gyertyák. Tetején fogó... Ahol lámpa 
égett, ha ismeretlen ház volt is, letették a betlehemet, s egy kivált közülük, s 
odament az ablakhoz. Zörgetett. Szöröncsés jó  estét kívánunk kigyelmetöknek! 
Bevihetjük-e, (vagy be szabad-e vinni) a betlehemet? Mondták, nincs rá szükség, 
elmöhettök, akkor odébb álltak egy házzal. Ha pedig azt mondták -  Gyertök be!
-  Akkor bementek. Előbb ment a legöregebb (pásztor), beköszöntött a szobába. 
A többiek a konyhában várakoztak, míg szólt nekik — Szöröncsés jó  estét, itt a 
Betlehem, lögyenek szívesök meghallgatni. Ezután engedély adatván, kiszólt
-  Gyertök be! -  (a konyhában egy kis mécset gyújtottak a betlehemesek, hogy ne 
álljanak ott sötétben. Ritka eset volt, de megtörtént, hogy a kéményben széjjel 
néztek egy kis kolbász miegyébért.) Ekkor így tántorogtak be, bebukdácsoltak 
a küszöbön a földre, s ott fekve rigmusoltak maguk közt össze, de ezekből nem 
tudok. Kisvártatva a betlehemet a szoba asztalára helyezték, ki volt nyitva az 
ajtaja, ott látszottak a pásztorok csumából, ott volt Jézus is. Énekelni kezdtek:
-  Krisztus Urunknak, áldott születése (dicséret). Pénzt, ennivalót kaptak. A 
rigmusoló kezébe adták a gazdák. Kívül elosztották, vagy a kántálás végén. Éjfél 
tájig já r ta k  Adventben, s még Újév estélyén is. A gazdagabbak is megengedték a 
gyermekeiknek. Tanyákon is gyakorolták e népszokást. ”

Egyik adatközlőnk szerint: ,, 4-5 főből álló „ banda ’’járt a maguk által készített, 
figurákkal ellátott betlehemi istállóval kántálni. Pásztorok és angyal szerepében 
jelentek meg a betlehemesek, a szövegeket a legöregebb pásztor mondta, főleg egy
házi énekeket énekeltek. Sajnos már nem emlékszik a szövegekre — így nem tudtuk 
lejegyezni. Kihangsúlyozta, hogy csak fiúk  jártak kántálni, vallási hovatartozásuktól 
függetlenül, együtt is. ”36

Halason kántálhattak is, valószínűleg újév napján is járták a házakat.
Egy karácsonyi köszöntőt mi is közreadunk. (Nagy Czirok Lászlónak id. Modok 

Sándor diktálta le 1933-ban)37
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Harangoznak -  hallgasd -  mennyben az angyalok 
Zengnek mennyországnak paloták és falak 
Született a Krisztus kies Betlehemben 
Mely kételyt találsz itt ama kietlenben.
Szedjed itt a mannát, mely szállt e telekben 
Kenyérnek hívaták Kánaán földében.
Megvirágzott -  szemléld — Áronnak vesszeje 
Elrontatott törvény átkának ereje 
Adatott kegyelem szép zöld sík mezeje.
A mennyei várból, a lelki toronyból 
Fehér zászló lobog, kitétetvén abból 
Isten irgalmából.
Szerzett minden jónak lelki jóvoltából 
Született a Krisztus szent születésével 
Azokat ti néktek adja nagy bőséggel 
Éljetek örökké, szentek seregében.

Karácsony első napja (december 25.)
A kereszténység egyik legnagyobb ünnepe. Jézus születésének napja. Ez a 

nap is dologtiltónak számít és család tagjai igyekeztek együtt lenni, és ünne
pelni. A gazdasági munkálatok, a legszükségesebb feladatok elvégzéséről így ír 
Verebélyi Kincső: „az ünnep csúcspontján, december 24-e estéjén és december 
25-e délelőttjén azonban már ezek is szünetelnek, sok helyen még főzni sem illett 
ilyenkor. ”38

Halason is tilos volt a gadasági munkákat, valamint a ház körüli feladatokat, 
sőt a főzést is elvégezni. Karácsony napján a menü tyúkhúsleves, töltött káposzta 
volt. Vili Antalné szerint a pulykahús, a hal a későbbi időkben vált karácsonyi 
étellé, „ezen a napon nem dolgoztak, nem is főztek, hanem mentek templomba, 
majd onnan hazaérve jó  étvággyal fogyasztották el a korábban elkészített ételeket.. 
Az ünnepi ebéd a finom tyúklevesből, töltött káposztából állt. ”39

A naphoz kapcsolódó hiedelmek: „Karácsony első napján délben az asztalon 
elhullott morzsát tegyük el, és abból a következő évben, ha beteg nagy jószágunk 
van, annak adjunk belőle és meggyógyul tőle. Szent Karácsony ünnepének első 
napján férfi jön a házhoz, a tehéntartó gazdának a tehene bika borjút ellik. Ha nő 
megy először, akkor üsző fia  lesz a tehénnek a következő évben.

Szent István vértanú és Szent János evangélista ünnepe (december 26-27.)
Ismeretes, hogy e két férfinév igen népszerű, így az István- és János-napi 

köszöntés a karácsonyi ünnep részévé vált. A névnapköszöntés egyben a bará
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tok, ismerősök ünneplő alkalma is. Nagy Czirok László saját tapasztalatai és 
feljegyzései alapján megtudjuk, hogy:42 „A halasi nép az első világháború idejé
ig jobban összetartott, s az atyafiság, sógorság, meg a jó  szomszédok sűrűbben 
meglátogatták egymást. Névnapok alkalmával pedig az ilyen atyafilátogatás 
szinte kötelező volt. A z ünnepeltek -  gazda, vagy gazdasszony -  vagyoni erejűk 
m értékéig igyekeztek a névnapra érkezőket illőképpen jó l fogadni és meg is 
vendégelni.

Gyermekkoromban, s még a század elején is, egyik gyerek (lányok is) a másik
nak adta a kilincset a névnapos háznál. A gyereksereg ilyenkor várta a garasokat, 
ezüst hatosokat, vagy húszasokat, amit meg is kaptak, mert pénzajándék nélkül nem 
is illett a gyermeket elbocsátani. A köszöntő gyermekeket jó  töpörtüs pogácsákkal, 
vagy más süteményekkel, néhol hideg húsokkal is megkínálták. A köszöntés ideje 
reggel, az iskolába menéskor, vagy onnan kijövőben, délelőtt 11 óra után történt. 
A rokon gyerekeknek a zsebjeikbe is dugdostak süteményt, amit hazamenőben már 
az útban elfogyasztottak, vagy kisebb testvéreiknek is juttattak belőle... Nemcsak a 
fia ta l gyermekek, hanem a felnőtt f  iatalok is (mindkét nembeli) rigmusos köszön
tőket mondtak.

Múzsám keljetek fe l  éccaka lettetek 
Szomorú homálynak fényét levettétek.
Mondjátok Istvánnak, hogy isten éltesse,
Éltesse sokáig, sok örömet érjen

Üdvét lelje benne hálás gyermekében.
A nagy úr vegye fe l  hatalmas karjára 
Öntse zápor módra mint tulajdonára 
Bőven áldásait végre meglássátok 
Az egek várait.

A z öregebbeknél nem volt szokásban a rigmusban köszöntés, de előfordult. A 
távolabb eső rokonok — akiknek gyermekei a reggeli órákban nem voltak köszön
teni —, megérkezéskor a gyermekeket bocsátották előre, utánuk a szülők fejezték 
ki, a beljebb lépéskor jó  kívánságaikat...pld. ilyeneket hallottam -  Engeggye az 
isten, hogy több örvendetös János napokat érhessünk erővel, egésséggel, békes
séggel, mind közönségösen. Ne búval, bánattal, hanem minél több örvendetös 
vidám napokkal! Isten éltesse az egész háznépet, hogy velünk együtt még sok
szor mögérhessék ezt a János napot. Erre a válasz ilyenféle volt — Köszönnyük 
a mögtisztölést! Engeggye az Isten, hogy tik is érjétük, velünk együtt! Vessétök le 
subát, nagy dókát (nagykendőket -  az asszonyokra célzás), aztán kerülje tök beljebb! 
Amikor én mentem köszönteni, ezt az akkor divatos, de régi eredetű köszöntő rig
must mondtam:
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Paradicsom kertben virágzott már egy fa  
Annak egyik ágán nyőtt egy aranyalma 
Melynek leszedöje István volt valaha 
E földön élőknek kegyes pártfogója.

Angyali trombiták vígan harsogjátok 
E köszöntésemre örömet mondjatok 
Ahány csillag ragyog a kerek égen 
Annyi áldás szálljon az Istvánok fejére.

Elmondtam rigmusom
Aggyá к mög hatosom
Ha egy garast kapok, el se fogom fogni
Ha egy hatost kapok, mög fogom köszönni.

Utána meghajtottam magamat..., aztán előre tartottam a sapkát, vagy kala
pot... Be tessékelik a vendégeiket, az asztalhoz ültetik, a gyerekek pedig a 
ház gyerekeivel az asztaltól félrébb szórakoznak, játszanak a gyalogszékeken. 
A házigazda visz be bort a kamrából a kancsóban és sorban megvendégeli a ven
dégeket. Mindig először ő iszik a kancsóból...tovább adja sorban a mellette ülő
nek és sorban megy körül, mindenki iszik, mindenkinek...egészségére kívánják... 
A vacsoraidő elérkezik, a háziasszony az ő segítségeivel megtérítteti az asztalt 
vacsorához. Első fogás étel: tyúk húsleves lúdgége tésztával, második fogás: szár
mát, harmadik fogás: bárány, vagy birkapaprikás, tyúk paprikás, savanyú papri
ka, negyedik fogás tejes kása (tejben főtt rizs) szépen tálakra kiöntve a keményre 
fő tt rizs és fahéjas cukorral bőven behintve és mazsola szőlővel behintve, igen 
finom. Ötödik fogás: sült húsok, pecsenyék, amilyen baromfi bővebben volt az 
ünnepelt népvnapjakor. Például sült pulyka, vagy tyúk, vagy liba, vagy kacsa 
pecsenye, esetleg disznópecsenye. Ezekhez volt kompótnak megfőzve cukros víz
ben aszalt szilva, aszalt meggy. Csészékbe, fahéjjas cukorral meghintve tálalták 
föl. Néha, mustban fő tt birset is adtak a pecsenyékhez. Még a pecsenyékhez üres, 
tejes, fonott kalácsot is adtak. Hatodik fogás: túrósrétes, diós rétes, mákos rétes, 
almás rétes, meggyes rétes. A túrós rétest nem cukrozták, de a többi réteseket jó l  
meghintették porcukorral. Közben ivogattak és a vacsora véget ért. Vacsora után 
is borozgattak, emelgették a kancsót...sorban éltették egymást... Mikor a bor jó  
hangulatot keltett, daloláshoz fogtak:

Bort iszik az utón járó 
Akár szegény, akár báró 
Ha olyan is mint a napfény 
Ha pénze nincs, szegény legény.
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Dalolt az egész társaság. Elővették a tamburát, s a fiatalság tamburált, táncol
tak, mulattak éjfél után két óráig, sőt ha jó l érezték magukat hajnalig is mulattak. 
Azután mindenki hazament.”

A fentiek közlése nem jelenti azt, hogy a város névnapi szokásai mindenkinél azonos 
módon történtek, valószínűleg nem volt mindenütt ilyen nagy vacsora. Az általunk meg
kérdezett adatközlők szerény, inkább csak szűk családban történő vacsorát említenek.

Aprószentek (december 28.)
Országszerte ismeretes szokás, hogy a legények és a fiúgyermekek jártak házról 

házra, a magukkal hozott vesszővel és a leányokat, menyecskéket megcsapkodták, s 
jó egészséget kívántak. Halason ezt a szokást „suprikálásnak” vagy „mustármagozás
nak” hívták. Nagy Czirok László jegyzeteiből megtudtuk: „ Azért mentek suprikálni, 
hogy a háznál meg ne himlősödjön senki. A legények vesszőkből 6-8, sőt több ágú, 
jó  félméteres hosszú suprikálót fontak, s annak végére színes pántlikákat fontak be. 
A beköszönés versben történt, utána elkapták a leányok vagy asszonyok karját, s el 
veregették a hátukat. Suprikálás után — ami leginkább a délelőtti órákban ment végbe 
— hideg ételekkel, kalácsokkal, cukros süteményekkel kínálták meg őket. Le is ültek, 
s ettek-ittak, azután tovább mentek, de csak ismerős házakhoz. Többen is jártak egy 
csoportban. A lányok büszkék voltak rá, hogy őket megsuprikálták. ”4'5

Egy másik adat szerint: ,,Mustármagozással vagy suprikálással tisztelték meg a 
legények a leányokat, aprószentek napján, december végén. Szép piros, vagy sárga 
fűzfavesszőből, 6-8-12 ágra, 80-100 cm hosszúra, s a vékony végébe rövid, többszí
nű pántlikákat fontak közé. A másik (vastag) végét is körül kötötték. 1-2, vagy több 
legény (csoportosan) jártak házról-házra, ahol ismerős leány lakott, s az alábbi 
köszöntőt mondották:

Azér gyűttem (gyüttünk) a fagyon 
Hogy mögmondjam mi vagyon 
Aprószentek ma vagyon 
Minden embör vigadjon.

Utána a leányt megsuprikálták. Vállára, meg a hátára ütögettek a suprikáló 
vesszővel. A leányok több helyen bezárkóztak idejében, hogy a suprikálást kikerül
hessék, de a legények beugráltak a kapukon is, s a lányokat kíméletesen megvesz- 
szőzték (suprikálták). Ilyen beköszöntésről is tudok: «Engeggye az Isten, hogy több 
aprószentek napját érjenek erővel, egészséggel, békességgel!» Még rigmust is tettek 
hozzá: «Bút ne láss! Keléses ne légy! Jövő ilyenkorra harmadmagaddal légy!»

A suprikálás után a szívesen látott suprikálókat étellel-itallal megkínálták, kik azt el 
is fogadták, s kb. negyedórái kedélyes beszélgetés után tovább álltak. ,M Id. Vili Antalné 
„emlékszik ugyan, hogy jártak suprikálók, de köszöntőre már nem emlékszik.45

678



Szilveszter és Újév (december 31., január 1.)
A naptári év utolsó napja szokásai összefolynak az újévi szokásokkal. Szilvesz

ter estéjének legjellemzőbb szokása, hogy a legények, a pásztorok járták végig 
az utcákat kürtökkel, kolompokkal és nagy zajjal kergették el az óévet. Figyelték 
és tartották azt is, hogy „Ha az új esztendőben először férfi jön a házhoz, akkor 
szerencsénk lesz abban az esztendőben, ha nő jön, akkor nem lesz szerencsénk. ” 
„A baromfi kikaparja a szerencsét, a disznó pedig befelé túrja. így hát lencse, bab 
vagy borsóval sertéshúst, lehetőleg az orrából ettek. Amennyi szem babot vagy bor
sót ettek, annyi pénzük lesz az újesztendőben. A legkiadósabb ételeket készítették. 
Igen gyakori volt a sült malac, a módosabbaknál el sem maradhatott.

Újév napján összegyűlt a rokonság, és az alábbi köszöntőt mondták:

Az Úr Jézus Isten fia  
E világnak megváltója.
Elküldötte ő a Szendéikét 
Hogy idvezítse ő népét.

Kinek bőséges áldása 
Maradjon rajtatok java 
Sok új esztendő napokra 
Virasszon boldog órákra.*1

Vízkereszt (január 6.)
E nappal zárul a karácsonyi ünnepkör és kezdődik a farsang. Vízkereszt a 

FIáromkirályok napja (Gáspár, Menyhért, Boldizsár). Tóbiás László adatközlőnk 
elmondta, hogy Halason is szokás volt, hogy „három fiú, ritkán három leány, 
fehérbe öltözve jártak házról-házra. Egyikük, kezében, egy hatágú csillagot tartott, 
amelynek közepére még egy gyertyát is tettek. A házakhoz csak akkor mentek be, ha 
erre engedélyt kaptak. Engedélyt a -  Szabad-e a csillaggal bejönni, a Háromkirályt 
köszönteni? -  kérdéssel kértek.”

Farsang
Hagyomány szerint a farsang Vízkereszt napjától Hamvazószerdáig tart. A téli 

ünnepkör másik, kisebb egységként kezelt részének farsang elnevezését egyaránt 
használhatják az egész időszakra, a Vízkereszttől Hamvazószerdáig tartó hetekre, 
valamint a téli időszak búcsúztatását befejező három napra: farsang vasárnapjára, 
hétfőjére, és húshagyókeddre.

Míg az advent és a karácsony időszaka inkább szakrális, ennek a periódusnak 
nincsenek ilyen jellegű vonásai, voltaképpen a farsang az előbbiek ellenképeként
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tekinthető. Farsangkor minden a hétköznapok szigorú rendjének kötelékétől való 
elrugaszkodás, a felszabadulás jegyében zajlik, kinyílik a közösség tagjainak tere, 
gyakori színtere a kocsma és az utca. Ilyenkor a szabadságra, a kötetlenségre, az 
illem határát súroló szövegek és kommunikációs formák használatára való törekvés 
a jellemző.48

Farsangkor folytatódik az ősszel betakarított len és kukorica feldolgozása. 
A disznótorok sora sem szakad meg, s gyakoriak a lakodalmak is (melyekkel a 
kötet egy másik tanulmánya foglalkozik). Ezekből a tevékenységekből kifolyólag 
majdnem mindennaposak voltak a fosztókák, a fonóházi mulatságok, a disznóto
ros vacsorák, s nem utolsósorban a lakodalmi vigasságok. Halason is a fenti leírás 
szerint zajlott a farsangi időszak. A paraszti lakosságon kívül a polgári réteg tagjai 
is báloztak, a halasi korabeli sajtó sűrűn tett arról említést, hogy farsangkor külön
böző egyletek, iskolák tartottak bálokat, összejöveteleket, sokat jótékonysági céllal 
rendeztek meg.49

Nagy Czirok László leírásaiból most a fosztókákra és a fonóházakra, mint tánc
alkalmakra és a fiatalság ismerkedési színhelyére vonatkozó részletet közlünk:50 
„ Egy arra kiszemelt legény asztali tamburát is vitt magával, azt elkezdte pengetni, 
a legények, leányok pedig táncra perdültek. A fonóházakba már 10-12 éves leányok 
és ugyanilyen korú legények is jártak, az ilyen fiatalok többnyire a fonóházakban 
tanultak meg táncolni. Csárdás táncokat lejtettek, de más, szokásos magyar népi 
táncokat is. Táncközben, ha a legényeknek jókedvük kerekedett, a csárdás rendes 
formáját az ugrásra, mártogatósra váltották fel. Közben jó l megforgatták a lányo
kat... A legények közben hujjogattak.

A padlásig, mög vissza,
A jegykendőm add vissza,
Én a kendőt nem adom,
Inkább sárba taposom!

A másik legény:

Ereszd el a hajamat,
Kimulatom magamat!

Bacsó László gazda régi feljegyzései között találtam az alábbi ide tartozó alkal
mi rigmust (az 1850-es évekből).

Uttza tzurkó ugorj egyet
Ne sajnáld a tzipellődet
Ha elszakad, mögént vöhetz
Azér bizon kurva löhetz.
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Pörgesd, pörgesd az orsót 
Köszöntsd reám a korsót 
Igyál tehát vén kurva 
Egész világ bolodja.

A fiatalság szórakozásának leggyakoribb formája az volt, hogy a legények a 
lányok előtt körbe sétálva, közülük hol egyik, hol másik, egy-egy nekik tetszőbb 
leány előtt megállapodott, s beszélgetni kezdtek. Emiatt... a fonás nem haladt. 
Ebből semmi baj nem származott. Amelyik leánynak így legénye nem került, annak 
orsóját a kezéből kivette valamelyik legény, s oda adta egy másik legénynek, aki 
még elfoglalva nem volt. Az orsójától megfosztott leány kezdetben haragot színlelt, 
s kérte vissza az orsóját, erre a legény odalépett, s ekkorra többen is elkiáltották: 
— Egy csók az ára! — A legény várta a csókot, le is hajtotta a fejét a lány előtt és 
szemérmesen követelte az ítélet végrehajtását, a csókot... Többnyire meg is kapta. 
A legények összebeszéltek, így tudták egymás szándékát, azt is, hogy melyik legény
nek, melyik leány iránt van egy kis vonzalma. A leány ezzel szintén tisztában volt, s 
ha a legény tetszett is neki, ezt igyekezett is kimutatni, s a legényt szívesen engedte 
maga mellett hosszabb ideig is...

A fonóházaknál lefolyt szórakozások igen alkalmasak voltak arra, hogy az akko
ri idők viszonyaihoz mérten, a fiatalság ismerkedjen, szórakozzon. Az így keletke
zett házasságok legnagyobb része szerelmi házasság volt, a házasélet legerősebb, 
legbiztosabb alapköve. Amit otthon az öregek okoskodtak ki -  legtöbbször a vagyo
ni érdekeknek megfelelően -  abból csak érdekházasság lett a legtöbbször, melyben 
igazi és keresett boldogságát egyik fé l sem találta meg, hanem csak összeszoktak, 
mint az ökör a párjával.

Szokás szerint a felszegi legényt nem engedték az alszegi legények a maguk tájé
kára, vagy a Tabánba és viszont. Ha mégis átlépték a kiszabott vonalat, botokkal jó l 
elverték a betolakodókat, de bicskázás Halason soha nem fordult elő.

A fonóházi verekedésekről 1925-ben, az akkor még élő 90 éves Mészáros István
tól az alábbi adatokat jegyeztem fel: «Az orsóvátásná lőtt mög a petek. A Csapóékná 
vöt a fonyóház, aztán neki szalajtottam a legényöket a rétnek (nádasoknak), hanem 
egyszörcsak vágtatnak ám vissza: vág ám a fejemre (a bottal) egyszörre kettőt is! 
Két helyön kapott szellőt a fejem! A Tót Pőre mosott ki a vérbül.»”

A Magyar Néprajzi Atlasz Kiskunhalason kitöltött kérdőívéből a farsang végé
vel, „farsang farkával” kapcsolatos kérdésekre adott válaszokból tudjuk meg azt, 
hogy volt „farsangolás”, „a fiatalság számára, házaknál, köztereken, pajtákban 
tartották a farsangi bált.”5'

A farsanghoz szorosan kötődik a tánc, a zene. Ilyenkor előfordulhattak kifeje
zetten erre az időszakra jellemző táncok is (pl. lapáttánc...).52 Sajnos Halasról és a 
környékbeli tanyákról még a legfrissebb kutatások sem tudtak ilyen jellegű tánco
kat gyűjteni, Felföldi László néptánckutató szíves közlése szerint.
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Tuskóhúzás
A vénlánycsúfolás a farsangi lakodalmas időszakban férjhez nem menő, vén

lányként számon tartott hajadonok kigúnyolása, némelykor elég durva, megszé
gyenítő formában. Ezeket általában a legények szervezték, s sokszor végig kellett a 
leányoknak vonulniuk a településen.53

Halason is megvolt ez a szokás: „Az adatközlők, Sas Gergely és Halász 
Lajosné, arra a kérdésre, hogy milyen közös cselekmény, felvonulás, alakosko
dás, tuskóhuzás, stb.volt farsang végén, a tuskóhuzást említik. „Öreg lányokkal, 
legényekkel húshagyó délutánján göcsöt húzattak, kötéllel, nevetség tárgyának, 
becsapásképpen. Voltak, akiket be lehetett csapni. Egy ismerős vénlánnyal is körül 
húzatták a városházán. ”54

Alakoskodás
Ezek a szokáscselekvések a karneváli hangulatot idézik, sokszor a fordított 

világot jelenítik meg (pl. férfiak női ruhába öltöztek és fordítva). A maszkok és a 
különböző alakok különböző történeti rétegből származnak. Az állatmaszkoknak 
eredetileg termékenységvarázsló funkciója is volt (mára ez elmosódottá vált), a 
zsánerfigurák (orvos, cigány, pap) pedig újabb keletűek, s esetenként kapcsolatba 
hozhatóak a népi/népies színjátszás hagyományaival.55

Halason is, nemcsak a farsang végét jelentő utolsó három napon, hanem más, 
ebben az időszakban zajló táncos-zenés társasági alkalmakkor is beöltöztek. „Fel
öltöztek maszkoknak, s kimentek az utcára, vagy a szomszédokba, ahol nem ismerik 
fe l őket. Ez egy mulatság volt nekik. Ekkor nem dolgozott senki, kimentek farsangol
ni f  Disznóöléskor és a lakodalmakban, a fiatalok, de a középkorúak is felöltöztek 
«maszkának», sokféleképpen, pl. ördögnek, kéményseprőnek, a nők betyárnak. 
Készen is vettek állarcot, pl. kecskefejet. Az ördög lánccal, seprűvel megy, s zörgeti 
a láncot. Aki cigányasszonynak öltözött fel, s hányta a kártyát, annak valamit adtak 
is. Ingyen nem csinálta. ”57

Hamvazószerda
A farsang időszakát hamvazószerda zárja. Ennek részletes rendjéről nincsen 

halasi adat, de valószínűsíthető, hogy ezen a napon már nem ettek olyan bőségesen, 
mint a farsangi időszakban. S az is valószínű -  a meglévő adatközlői vélemények 
szerint hogy a katolikusok jobban tartották, szigorúbban vették a böjtöt, mint a 
református felekezet tagjai.58

Tavaszi ünnepkör

A tavasz a természet újjászületésének ideje, az új élet kezdete. Közeledtével 
a jó  gazda készülni kezdett a tavaszi munkához, „előkészítették a vetéshez a
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vetőmagot, de ha az időjárás engedte, a gyümölcsfát is tisztogatták, az erdei fák  
tisztítását is elkezdték a tanyákon, meszelgették a gyümölcsfákat. ”

Itt is, csakúgy, mint a karácsonyi ünnepkörben, jellemző a kettősség: egyrészt az 
egyházi év eseményei köré csoportosuló szokások, másrészt pedig a mezőgazdasági 
munkák eredményességét, a jó és bőséges termést biztosító cselekedetek befolyá
solják a mindennapokat. Az egyházi év ünnepei szerint ezt az ünnepkört tovább 
bonthatjuk a húsvéti ünnepkörre és a pünkösdi szokásokra.54

A húsvéti ünnepkör
A húsvét a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe, e napon ünnepük Krisztus 

feltámadását. Húsvétkor ér véget a 40 napig tartó nagyböjt. A húsvét az egyházi év 
mozgó ünnepeinek is középpontja. Ezt a napot előzi meg hét héttel a farsang vasár
napja és követi 50 nap múlva a pünkösd.

Nagyböjt
A húsvét előtti hat hetet nevezzük így, Halason a neve: bűt.60 Ez az időszak a 

bünbánat, a gyász és a húsvéti ünnepre való felkészülés jegyében zajlik. Mivel a 
húsvét ún. mozgó ünnep, így a nagyböjt kezdete (és a pünkösd is) a húsvéti idő
ponthoz kötött. Konkrét, a böjtöléssel, annak étrendjével, a különböző tilalmakkal 
kapcsolatos adatunk nincsen, valószínűleg hasonló lehetett az étrend a nagypénteki, 
alább ismertetett ételekhez, de nem biztos, hogy olyan intenzív volt, mint a nagyheti 
böjtölés, s az is valószínű, hogy nem mindenki tartotta be az egyház böjti előírását.

A nagyböjt idejére eső határnapokról azonban találtunk néhány feljegyzést. 
Az időjóslás itt is fontos momentum. Figyelték az időjárást, az állatok viselkedését, 
amelyből a tapasztalataik alapján következtetni tudtak arra, hogy milyen tavaszra, ter
mésre, gyarapodásra számíthatnak az adott évben. „Ha Gyertyaszentelő napján szép 
idő van, akkor rossz, hideg tavasz lesz. Ilyenkor azt mondták az öregek, jobb hogy a 
farkas ordítson, mint a nap süssön. Ha hideg van, azután jó  tavasz következik. Már
cius hónapban örülj, ha sok szél fúj, s hóból vagy homokból fúvóst csinál, mert jó  ter
mést jelent. Amilyen az időjárás Virágvasárnapkor, olyan lesz a gyümölcstermés.”6’1

A mezőgazdasági munkák elkezdésére is vonatkozik néhány hiedelem: 
„A krumplit nagyhéten vagy a 100-ik napon, esetleg Gergő napján kell vetni, hogy 
sok teremjen és nagyok legyenek. A dinnyét a 100-ik napon, vagy Márk napján kell 
vetni, hogy százat teremjen. Az árpát, zabot -  ha lehet -  jégtörő Mátyás napjára el 
kell vetni, hogy jó  termést adjanak. ”f’2

Szent György napja (április 24.)
Ehhez a határnaphoz elsősorban az állatok kihajtásának tényét szoktuk kap

csolni, valamint ezen a napon szegődtek el a pásztorok, béresek. „A nagybarmok,
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falkák, nyájak, kondák és a csürhék közlegelőkre hajtásának, az u.n. tavaszi kive
résnek, vagy kiállításnak az idejét az idő kinyiltához szabva, Szent György-nap 
táján, kedvezőbb időjárással pedig, ha a mező kizöldült már, valamivel korábban, 
de mindenkor idejében kihirdette a helyi hatóság. ’*ъ

Itt is idézhetünk néhány hiedelmet: „ Szent György-nap előtt gyíkot, kígyót 
fogni szerencse. ”, ,, Szent György-nap előtt talált kígyót szerencse jelének tartották. 
Fejét pénzdarabbal -  lehetőleg ezüst húszassal -  levágták, s pénzes erszényükbe 
tették, mások a baromfi itató vályújába. Megmaradt részét a küszöb alá ásták el, 
ahol a jószág aludt. Fia többet is találtak, a lakóház küszöbje alá is ástak el, feje  
nélkül. Ma is találunk a régi küszöbök alatt.” „A Szent György-nap előtti lepke is 
szerencsét hoz. Futottak is érte. Aki elfogta, pénzes tárcájába tette, a nők, kivált 
a lányok, kis zsacskóba varrva a nyakukba hordták, hogy jó l férjhez mehessenek. 
A lányoknak csak a fehér lepke volt jó, a férfinek mindegy volt.”, „Ha a békák 
Szent György-nap előtt megszólalnak, korai tavaszodás és esős nyár lesz.” „Szent 
György-nap előtt, nem jó  tojást eladni vagy kiadni a háztól, mert nem sikerül a 
baromfi nevelés. ’**

Harmathúzás
A néphit szerint, ekkor mentek harmatot szedni is, ezzel vették el mások tehené

nek erejét, egészségét, a gazda szerencséjét. Hiedelmek ezzel kapcsolatban: „Szent 
György-nap előtt éjjel, vagy hajnalon, a más legelőjén ha harmatot szedünk, s azt 
a teheneinkkel megitatjuk, sok tej, túró és vaj lesz a háznál.” „Hogy teheneid jó  és 
sok tejet adjanak, feleséged a más földjén, kora hajnalon, a harmatos füvön lepedőt 
húzzon, s a vizes lepedőt otthon a tehenek hasa alatt csavarja ki a földre, aztán a 
lepedővel a tehenek hátát törölgesse meg. Ahonnan a harmatot lopja, ott a tehenek 
kevesebb, vagy véres tejet adnak. ”65

Gyenizse Lajos elbeszélése alapján, Nagy Czirok László feljegyezte számunkra 
a harmathúzás szokását. „A múlt század dereka táján, az 1870-es, sőt még az 1880- 
as években is, a babonásabb tanyai gazdasszonyok a Halas környéki pusztákon nagy 
buzgósággal gyakorolták a harmathúzást. Szent György-nap éjszakáján fehér lepe
dőket húzgáltak a szomszédok legelőjén, azok a babonás nőszemélyek, akik teheneket 
fejtek, vagy birkatejjel bajmolódtak. A harmattól ellucskosodott lepedőkből egy tejes 
cserépköcsögbe csurolták ki a mezők harmatvizét, s ezt mindaddig ismételgették azon 
éjszakán, vagy hajnalon, míg a köcsögjük meg nem telt harmatvízzel.

A harmathúzó nő, — hogy munkája sikeresebb legyen — szótlanul szökött ki a 
gyepre, s úgy is lábujjhegyezett vissza. A más legelőjén így szerzett harmatvizet 
holdfogytakor bográncsba öntötte, s szabad katlanon, tőzegből rakott tűzön felfor
ralta, s néhány maréknyi lajtorjatüsök zöldjét és gyökerét is megfőzte, végül az előre 
összegyűjtött minden fajta tejes edényeit a felforralt harmatvizen eggyenként és 
valamennyit jó l megbugyogtatta. A kihűlt harmatvízből a fejős jószág itatóvályújába, 
fejősállatonként 1-1 fölözőkanállal belétett.
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Az ilyen vízből itatták meg napfelkelte előtt a fejős jószágokat. Az volt a hiedelem, 
hogy az így elkészített víztől a fejős jószág nemcsak hogy sok tejet ad, hanem hogy a 
tej nagyon fölös is lesz tőle, s a gazdasszony sok tejfölt, túrót vihet a hetipiacokra, s 
dudos bugyellárissal térhet onnan vissza. Viszont a szomszéd, akinek a legelőjéről a 
harmatvíz begyűlt, megpukkadhat mérgében, mert annak a fejős jószágai nemcsak 
hogy kevés tejet adnak, hanem ami kicsit fejhetnek is, az ugyan nem lesz fölös, meg 
sem alszik, hanem savóvá változik át. Savanyú lesz a túrója is, így tehát a piacokon 
nem lesz versenytárs, ami az ő malmukra hajtja a vizet.

A harmathúzással foglalkozó helyeken lett is tejhozam bőségesen. Az ilyen gazd- 
asszonyokat majd fölvetette a pénz. Az ilyen helyeken aztán szélesebb is, meg hosz- 
szabb is volt ám az eladó lányok haj fonó piros pántlikája. Amely tanyában pedig 
kevés tejet fejtek, ott bizony keskeny haj fonó pántlikára se jutott pénz. A harmathúzást 
az ügyesebbek holdfogytával meg-meg ismételgették.

Minthogy pedig a harmathúzó gazdasszonyokat néha nyakon is csípték, szóval a 
titokra világosság derült. Szent György-nap éjszakáján a hiszékenyebb gazdák őriz
tették is a legelőjüket. Aki jó l kifigyelt, gyakran hallhatott Szent György-nap éjsza
káján női jajgatást, meg ilyenféle szavakat -  Majd adok én neked harmathúzást!... 
-  aztán piff-puff. Meg ilyeneket -  Adják ide a lepedőmet! -  vagy -  Ezt ugyan az 
életben el nem kapod! -  Te ilyen, te olyan. Néha a harmathúzóknak is úgy felé vertek, 
hogy lepedőben kellett őket hazaszállítani.

Utóbb, hogy a harmathúzás sikeres legyen, női ruhába öltözött férfiak hajtották 
végre, amikor, ha tettenérés is volt, a szomszéd legelőtulajdonos húzta a rövidebbet. 
Még el is altattak közülük néhányat úgy, hogy volt, aztán nincs.

Nagyhét
A húsvéti ünnepkör a virágvasárnap és a nagyhét készülődéseivel veszi kezdetét. 

Kitakarították a házat, az istállót, az ösvényeket, a kutakat, a házaknál meszeltek, 
kimosták a télen használt textíliákat.67

Nagycsütörtök
Ehhez a naphoz tartozó hiedelmet, rituális mosakodásra, vízhordásra utaló ada

tot nem találtunk, az viszont biztos, hogy ettől a naptól fogva nagyszombatig nem 
harangoztak, hanem kereplővel hívták misére a híveket.6*

Nagypéntek
Jézus halálának emléknapja, ezen a napon, és még Nagyszombaton is a gyász, a 

liturgikus cselekvések száma nő, a mindennapi, szokásos cselekvések sora csökken. 
Ezeken a napokon szigorú böjtöt tartottak: „A legöregebbek emlékezete alapján 
a reformátusok és a katolikusok nagypénteki étrendje a pattogatott kukorica és a
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hajában fő tt krumpli volt fő tt tojással. ” „A hajába fő tt krumpli neve tréfásan «kecs
kehús», «pirtói szármát» volt. ” „ Csonka Mihály szerint az ebéd sok helyen vallás- 
különbség nélkül meggyleves, rántás nélkül, tejfelben kevés lisztet habartak rá. így 
lett «böjti leve». A böjt neve: bűt. Ahol gyerekek voltak, bibié, vadkacsa, szarkato
jást szedegettek, abból lett a böjti ebéd, de a gyerekek már a szedés után nyersen 
is megitták. Én magam is varnyú és a szarkatojást. De a veréb tojás is «bejárt.» ”69 
Tóth Abonyi Balázs úgy emlékszik vissza, hogy „a reformátusoknál, amikor az első 
csillag feljött, akkor már lehetett zsírosat enni, de sok nem tartotta a böjtöt. ”

Nagypéntekhez is sok hiedelem fűződik. Kiss Mária gyűjtéséből tudjuk: „nagy
pénteken napfelkelte előtt a házat szótalanban körül kell söpreni, hogy a kígyók, 
békák a háztól távol maradjanak. ” „Nagypénteken hajnalban szótalanban, ha 
szomorúfűzfa alatt fésülködünk meg hosszú hajunk lesz. ” „ Ha nagypénteken tyúkot 
vágunk addig, míg a templomban vannak, eltesszük húsvétra, s megfőzzük, akkor a 
következő évben a baromfiainkhoz szerencsénk lesz. ”70

Húsvét vasárnapja
Jézus feltámadásának ünnepe. A keresztény hagyományok szerint húsvét még a 

karácsonynál is fontosabb ünnep. Régi húsvétok egyik legszebb eseménye a katoliku
sok körében az ételszentelés volt. A reggel megszentelt élelmet: sonkát, tojást, kalácsot, 
bárányt, egyes vidékeken bort vagy pálinkát is, húsvét vasárnap reggelén ételszentelés 
után fogyasztották el. Itt is jellemző mozzanat: semmit sem szabad kidobni, veszendőbe 
hagyni -  csakúgy, mint a karácsonyi asztalnál.

Az ételszentelés motívuma Halason is megtalálható, Gyenizse Lajos mesél
te el, hogyan zajlott a sonkaszentelés. „Még a múlt század első felében történt. 
Amint közeledett a húsvét, ezt megelőzte rendesen a sonkaszentelés. Ez aktusra 
gyülekeztek is a templomba szenteltetni akarók, és ki-ki vivén magával a szentelen
dő sonkácskáját.” '

Húsvéthétfő
A fiatalság viszont a húsvéthétfőt várta a legjobban. Ez a profán ünneplés napja, 

ekkor rendeztek bálokat, mulatságokat, hajnaltól délelőttig pedig természetesen 
locsolkodtak.

Nagy Czirok László 1938-ban, Molnár Ferenc elbeszélése alapján lejegyezte 
azt a húsvéti locsolási szokást, amelyet régen tartottak.72 „Az 1880-as években még 
nagyban járta Halason is a húsvéti locsolkodás. Jaj volt annak a nőnek, akit a 
locsolkodók szárazon kiszoríthattak, mert a túl búzgó locsolkodók nem elégedtek 
meg azzal, hogy pár csepp vizet öntsenek a fejére, hanem, ha megfoghatták, oda 
vonszolták a kúthoz. Ha hatan voltak, 6 vödör vizet lottyantottak a nyakába. A nő 
ilyenkor kiabált, jajgatott, de a legények a tettet végrehajtották. Nem volt kegyelem. 
Nagyobb, vagy tartósabb harag nem igen lett belőle, mivel hogy ez volt a szokás.
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Egy-egy tanyában gyülekeztek a tanyai legények, öten-hatan is. Indulás előtt 
egynek zsákot adtak a nyakába, ki azt két rétűen hordozta tanyáról-tanyára. A tett 
helyeken enni, innivalóval kínálták meg a locsolkodó legényeket, még ha durván 
ment is végbe a locsolkodás. Az előjük tett sonkadarabokból, kolbászokból, sütemé
nyekből, amit el nem fogyasztottak, bele tették a zsákba, s úgy indultak tovább.

Egyszer egy ilyen locsolótársaság verődött össze édesapám tanyájában (én még 
csak gyerek voltam akkor). Mikor megfrüstököltek, azt mondja az egyik:

-  No, most már útnak indulunk! Hanem zsákot is vigyünk ám!
-  Ki legyen a zsákos? -  Rá sózták Szikora András sógorunkra. Szikora sógor 

mindjárt ki is ugrott a szobából, hamarosan meg vissza.
-  Ne keressétök, találtam én má egyet! -  Szikora sógor bekötötte a zsák száját, s 

kétrétűén a nyakába is akasztotta, mint a vető paraszt szokta a vetőmaggal.
Elindult ki. Sorba vették a tanyákat. Ahol elvégezték a locsolkodást, néhol csak 

a konyhában vagy a szobában a vizeskancsóból vagy egy vederből intézték, megkí
nálták őket étellel, italokkal, de a maradék ételeket, kalácsokat, cukros süteménye
ket forgatták bele a zsákba. Csak úgy egymás tetejére. Rájuk is esteledett. Szokás 
szerint, ahol kezdték, ott végezték. így ez a társaság is hozzánk került vissza.

Az én legénykoromban, -  a századforduló idején -  már csak hírét hallottuk a 
locsolkodás durva módjának. Jó magam is már üvegből locsolkodtam a szomszé
dos tanyákon, ahol lányok is voltak. A féldecis forma üvegekbe „okkulumot” meg 
rózsavizet kértünk a patikába, úgy gondolom 10 krajcárért. Mások is így csinálták 
és csinálják napjainkban is. A régebbi szokásnak csak az emléke maradt fenn. ”

A későbbi időkben tovább változtak ezek a szokások. Akinek nem futotta kölni
vízre, az a jó  illatú szappanlevét használta a locsolkodáshoz -  tudjuk meg id. Vili 
Antalnétól. Ekkor már a locsolkodásért tojást, pénzt adott a leány a locsolkodó 
fiatalnak. Kislány korában az alábbi verseket mondták:

Én kis kertész legény vagyok,
Rózsavízzel locsolkodok,
Megkérem a házasszonyát 
Engedje meglocsolni a leányát.

Más:

Zöld erdőben jártam,
Kék ibolyát láttam,
El akart hervadni 
Szabad-e locsolni?73

Tóth Abonyi Balázs úgy emlékszik e szokásra, hogy a locsolkodás -  gyerme
keknek, fiataloknak, idősebbeknek egyaránt délig tartott. A locsolkodásért cserébe,
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mint gyerek virágot kaptam és pénzt. Festett tojás nem igen volt szokásban, csak 
rendes fehér tojás. A locsolkodókat természetesen megkínálták süteménnyel, 
innivalóval, s Tóth Abonyi Balázs szerint a sonka jellegzetes húsvéti étel, inkább 
vacsoraétel, de a locsolkodók megkínálásakor is jelen van, a kolbásszal együtt.74

Pünkösd
A Húsvétot követő 50. nap, ez is mozgó ünnep. Ekkor a tavaszi játékok és a 

mulatságok kerültek előtérbe, ilyenkor választottak pünkösdi királyt és pünkösdi 
királynét. Habár a feljegyzések nem tartalmaznak Halason is megtalálható, konk
rétan Pünkösdhöz kötődő szokást, azért megjegyezzük, hogy Szomjas Schiffert 
György, a Hej, cserényem előtt című, Kiskunhalas népdalait bemutató könyvében 
említi: „így Halason 1856 körül élt az a szokás, hogy tavasszal és nyáron vasárna
ponként lányok és legények kézzel összefogódzkodtak és a «Szántottam gyöpöt...» 
népdalra kapusjátékot játszottak. A párok egymás mögött az összefogott kezüket 
magasba emelve folyósót alkottak és ebben a mindenkori utolsó pár átbújt és első 
lett. A sor lassan haladt előre.”15 Mivel a Pünkösdhöz szorosan kötődnek a játékok, 
elképzelhető, hogy ezt, és ehhez hasonlókat szívesen játszottak.

Májusfa-állítás
Nagy Czirok Lászlónak lehetősége adódott, hogy adatközlői, Darányi István, 

Orbán Sándor és özv. Kiss Imréné elbeszélése alapján lejegyezhesse a májusfa 
állításának szokását:76 „A májusfákat május hónapban állítottákfel, vasárnaponként. 
Az előkészülethez már a reggeli órákban hozza fogtak a lányok, legények, s a 
májusfák díszítésében jártasabb fiatal vagy öregebb asszonyok is.

A májusfák két félék voltak: Egyik fe lét a célra alkalmasabb köztereken, vagy a 
sűrűbben betanyásodott pusztarészeken, az előre kiszemelt tanya udvarán, a másik 
felét meg egy-egy valamelyik legénynek különösen kedves leány ablaka alá, még 
éjjeli időben és észrevétlenül állították fel, szintén többek segíségével. Egyik-másik 
legény, ezzel a jövendőbeli feleségének is kiszemelt leányt akarta megtisztelni. Az 
ilyen májusfa nagy dicsőség volt a leányra. Aki azt kapta, néha csak arról tudta 
meg, hogy azt kinek köszönheti, hogy az illető legény még azon a napon arra elsé
tált, de ilyenkor nem köszönt. Volt rá eset, hogy csak később tudódott ki, az ilyen 
kedveskedő legény személye.

Este, már a legény ellátogatott a leányhoz. Az ilyen, személynek szóló május
fákat nem kendőzték fel, hanem a 4-6 m magas májusfa hegyébe, a legény egy jó  
fogásnyi kerti, vagy mezei virágot és árvalányhaj csomót helyezett. Az oldalára 
meg végig, apró szegekkel, zöld ágakat szurkált fel, s azok közé szintén valamennyi 
virágot illesztett, s egy négyzetsuknyi fehér karton papírra ügyesen ráírta, vagy 
ráíratta: Juliskának vagy Pannikának.
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Nagyobb és díszesebbek voltak a városban, a köztereken vagy a sűrűn lakott 
Öregszőlőkben, vagy az arra kiszemelt tanyák udvarain és többek által, közösen 
felállított májusfák. Ilyen májusfákat állítottak Halason: A mai Szabadság téren, 
a Suba Imre háza közelében, régebben pedig, amíg az be nem épült, a Gyulai ház 
mellett, ugyancsak a Szabadság téren, a Zilah féle szárazmalom mellett, a mai Kun 
téren, a promenádon, a mai gimnázium udvarán. Ez volt a legfelkapibb hely, mivel 
a város szívében volt. A mai Battyáni utca betorkolásánál, a hegykútnál, a Szántai 
kútnál, a mai Kálvin téren, a vermeknél a Nyári Panna kocsmája mellett, ahol a mai 
Szép utca a Hunyadi utcába betorkollik, Ván Gergelyék kapujában, a mai Rákóczi 
téren. A város napkeleti oldalán, a vásártéri Ürgés kocsma előtt.

Bár, a szokások szempontjából nincs jelentősége annak, hogy hol állítottak 
májusfát, hiszen az a fontos, ahogyan állították, mégis fontosnak tartottuk felsorol
ni, annak megmutatására, hogy akkoriban hány helyen tudtak májusfát állítani.

A hozzávaló vickó fenyőt a kereskedőnél szerezték be, de volt rá eset, amikor 
erdei jegenye, vagy akácfát szereztek valamelyik legény szüleinek az erdejéből.

Minden májusfának volt egy udvara, ahol azt feldíszítették. A májusfák hegyé
be, egy kis abrincsra, az egyik sarkánál fogva, gombostűkkel színes zsebkendőket 
tűzdeltek. A 6-8 méteres akác, vagy fény őrá d végére pedig, orgonavirágot és 
kinyitott, esetleg még tavalyról őrizgetett árvalányhajat, amit mészben meg is 
sárgítottak. A májusfák oldalaira végig zöld ágakból készített koszorúkat, színes, 
selyem fejkendőket és színes nagy kendőket tűzdeltek fel, a tett nap délelőtjén az e 
célra kiszemelt, s a közelben lévő egyik ház udvarán. A kendők mellé piros és más 
színű és nemzetiszín szalagokat, pántlikákat szúrkáltak fel, szintén gombostűkkel, 
a kerti, az orgona és mezei virágokat ugyanígy az egész rúdon végig. A hozzávaló 
kendőket, pántlikákat, virágokat a leányok adogatták össze, s még kölcsön is kértek 
a szomszédoktól. A májusfák feldíszítését a lányok, legények végezték, egy-két idő
sebb, hozzáértőbb asszony segítségével. Ilyen segítő asszonyok voltak: Dobrádiné 
Modok Mária és Hajma Kovács Józsefné Csapó Mária.

Mikor a májusfát így elkészítették, a legények vállaikra véve, a helyszínre szállí
tották és ott megfelelő mélységű gödröt ásva már a délelőtti órákban felállították.

A májusfák alatti táncvigalomhoz hatósági engedélyt szereztek a legények, s 
a hatóság 2 rendőrt küldött a helyszínre, kik ott ügyeletes szolgálatott végeztek 
a mulatság végéig. Beavatkozásukra csak ritkán volt szükség, mivel a legények 
között is voltak erre megválasztott vagy megbízott személyek (legénybírók), akik 
a rendre felügyeltek, s a netáni rendetlenkedőket a májusfa alól elparancsolták. 
Parancsukat teljesíteni kellett, mert ha kellett, a két kezénél fogva karra fogták, s 
elvezettők a helyszínről. Ha a kiutasított legény visszamerészkedett (ilyen csak ittas 
személlyel történt meg), akkor a rendőrök fogták közre, s még nyakon is verték, ha 
erre rászolgált.

Az alkalomra a 1880/90-es években a legjobb magyar bandát, Kúra Imrét vagy 
Orbán Bénit fogadták meg a legények úgy, hogy a fejenként járó 10 kr. belépődíj, s
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amit még egy-két, parancsra vagy kérésre elhúzott nótáért kapnak, az övéké. Esős 
időben nagy ribilom lett, mert a selyemkendőket féltették. Volt rá eset, hogy emiatt az 
egész mulatság dugába dőlt vagy derékon félbeszakadt.

Minden májusfa alatt volt egy „csuvár”, aki a májusfa alatt, széken ülve és egy 
kis asztalra könyökölve a kendőkre, s a májusfára ügyelt. Belépti díjat nem fizetett, 
oda vitték neki az ebédet, még pedig a lányok közül valaki. Délután a csuvár szedte 
a belépődíjat, egy ellenőrnek kijelölt legénnyel. Az ellenőrködés is igen megtisztelő 
volt a választott legényre. Gyakran egy leány ellenőr is volt. Ilyen csuvár volt sok
szor a Balázs Imre sógor. A csuvárra is igen megtisztelő volt a megbízatás.

Délután 3 órakor, az istentisztelet után kezdődött a tánc, s tartott naplementig. 
Csak a csárdást és a Dobozi csárdást táncolták, de régebben más, magyar táncokat 
is, mint a magyar polka, a halasi lippentős, s a rezgőtánc.

Vőfélyes Kis Lajos és szintén a vőfélyeskedö Borbás Lajos voltak ebben az időben 
a leghíresebb táncosok, meg Hajma Kovács József, aki régi táncfiguráit az 1930-as 
években rendezett Vásártéri népünnepélyeken, a 70 éven is felüli életidejével még több 
egymásutáni évben bemutatta... Régebben a Borízű Gyenizse János, meg a selyemtal
pú Nagy Czirok Márton voltak a leghíresebb táncosok a májusfák alatt. E két kiváló 
táncos híre, napjainkig fennmaradt... Egy-egy májusfa alatt 40-50 pár, de néha 100 
pár is táncolt. A táncoknak nagyszámú nézőközönsége is volt. Több százan is nézték. 
Közöttük sok öreg ember, öregasszony, meg egész fiatal lányok és gyerekek, akik 
között mindig akadt, aki egy kissé távolabb táncraperdült. A májusfák alatt lesték el 
az öregebbiktől a tánclépéseket és táncfigurákat, s próbálgatták otthon.

A századforduló után változott a nép ízlése és felfogása. A gazdagok egyre 
rátartósabbak lettek, s utóbb már nem is vettek részt a májusfák alatti táncokban, 
csak messziről nézték.... Naplementekor a banda elfútta a mar sót, s a társaság 
széjjel oszlott. De ott maradtak a rendező legények, leányok. A májusfát a földből 
kiemelték, s bevitték a legények a vállaikon ahhoz a házhoz, ahol feldíszítették. 
A leányok gondosan leszedték a maguk kendőiket, s a kölcsönzőiteket is. A május
fá t az udvar egyik sarkába lefektették, vagy valahová odatámasztották a legköze
lebbi vasárnapig, amikor elölről kezdték a munkát.

Bori alkapitány szüntette meg a májusfázást 1910 körül. Becsukott markú ember 
volt, s irigyelte a fiatalság boldogságát. Szekér Pál főkapitány nem ellenezte soha, 
magyarázta Orbán Sándor. Utoljára 1940-ben láttam Halason májusfát az Öregsző
lőkben, ahová útközben le is telepedtem és figyeltem. ”

Megkérdeztük adatközlőinket is. Amíg Tóbiás László szerint Halason nem volt 
szokás májusfa-állítás, addig Tóth Abonyi Balázs bácsi tudta, hogy „a hozzá közeli 
kocsmánál, a Török Juca néni kocsmájánál volt fa-állítás. A díszítést Juca néniék 
végezték, mulatozás viszont nem volt, csak aki arra járt, betért egy fröccsre, külö
nösebb nem volt'.' Id. Vili Antalné úgy emlékszik, hogy a legények éjszaka odalop
ták a fát, ahhoz a házhoz, ahol a számukra kedves leány lakott, azt fölzászlózták, 
borosüveget is kötöttek rá.
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A nyár ünnepei

Halasra vonatkozóan alig találtunk adatot. Sem Szent Iván napjára (június 
24.), sem pedig az aratásra, annak kezdetére, s végére vonatkozóan nem ismerünk 
visszaemlékezést. Az aratást általában Péter és Pál napja körül szokták elkezdeni. 
Szomjas-Schiffert György könyvében azonban megemlíti „A társas-éneklés és 
tánc további alkalmai voltak az arató-ünnep, a szüret, a dohány simítás, a csomó
zás, a névnap, a disznótor, a lakodalom és a bálák.”11

Az aratóünnep valószínűleg nyár végén, augusztus 20. körül lehetett, de ez az 
ünnep viszonylag újabb keletű, nem tudhatjuk biztosan az idejét.

Az ősz ünnepei

Az ősz ünnepei a betakarítás, a hálaadás, a befejezés jegyeit viselik magukon. 
Ekkor tartották a szüreti felvonulásokat is. Ezeket a tevékenységeket általában 
közösen végezték.™

Szüret
Az őszi vigasságok közé tartoztak a szüreti mulatságok. Modok Sándor elbeszé

lése alapján Nagy Czirok László lejegyezte, amit a halasi szüretről fontosnak tartott. 
Megtudhatjuk, hogy volt olyan időszak, amikor nemcsak a dagasztó, hanem a mosó- 
teknők is megteltek újborral. „Év szerint az 1878-as és az 1908-as esztendőket emlí
ti, amikor a darazsak soha nem látott sokasága miatt szüreti reményeik azokban az 
években sem teljesültek. Az 1870-es, 1880-as években még majd minden harmadik 
ház udvaráról, négyökrös, csöngös szekér fordult ki ilyenkor a hajnali harangszó 
után, s a sánterfákon hordók, meg szüretelők szorongtak. De ott szuszogott egy-egy 
jó  vágó is, mely a tett helyre érve hamarosan kirántódott a bőréből. Fölöstököm után 
meglékelődtek a korai szűréssel, vagy avas borokkal tellett csobolyók, s még délelőtt 
megeredt a nóta. Délebédre húslevest, húsos káposztát és bográcsban főtt paprikást 
szolgáltak fe l széliében. A vacsora a maradékokból telt ki... Estefelére kelvén, már 
furulya, klarinét, meg tamburaszó hangzott mindenfelé. Egy-egy módosabb helyen a 
magyarbandák tették a szolgálatot, s a fiatalság szilaj táncokat lejtett. A mulatozók 
lármája közé vegyül a szekerek tengely nyikorgása is, mert bizony abban az időben 
még egész éjjel hordták a frissen szűrt levet hazafelé.”14

Szent Mihály napja (szeptember 29.)
A Szent György napkor (ápr. 24.) kieresztett marhák is e napig maradtak a 

pusztán. Kiss Mária feljegyzéseiből tudjuk, hogy ezt a napot időjárásjósló napként
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is számon tartották. Megfigyeléseiken alapuló jóslások szerint, azt tartották, hogy
„ha ezen a napon a birkák összefekszenek rakásra, vagy közel egymáshoz, akkor 
hideg tél lesz, ha széjjel, akkor nem lesz hideg a tél, vagy ha Szent Mihály éjsza
káján és hajnalban északról fú j a szél, erős tél lesz, a gazdáknak takarmányról kell 
gondoskodniuk. 'm

Dömötör (október 26.)
Molnár Ferenc elbeszéléséből81 tudjuk, hogy „a dömötörözés pásztorszokás, 

pásztorünnep volt, de csak a juhászoknál volt divatban, hogy egy ilyen dömötörözési 
alkalomra az ugyanazon pusztabeli juhász számadók gyülekeztek a feleségeikkel, 
felnőtt családtagjaikkal, valamelyik számadó juhász lakásán, vagy a vándorjuhász 
tanyáján.

A bojtárokat vagy a jó  ismerős gazdákat nem hívták meg az ünnepélyre, hogy 
bizalmas beszélgetéseiket azok ki ne hallgathassák. Ellenben meghívták a szom
szédos csikós, gulyás számadókat, s a rokon vagy sógor, jó  barát csikós, gulyás, 
juhász számadókat a távoli pusztákról is. Néhányat. Az ünnepélyeket a tehető
sebb juhász számadók rendezték, s a meghívások a tett nap előtt már kb. egy 
hónappal megtörténtek, személyes meghívás, vagy izenet által... A számadóné 
már egy hónappal előbb megkezdte a készülődést az alkalomra. Kiválasztották 
az öreg fogatlan birkát, ami a vásárban nem kellett... Az ünnep előtti napon már 
levágták -  kivették a bőréből —, hogy a húsa szikkadjon.

A kom m endes juhász az alkalomra a gazdáját meghívta családostól, de nem 
szerették, ha meg is jelent, mert akkor szabadon nem beszélgethettek. Ezt a 
gazdák is tudták jól, s ha valamelyik családja nélkül meg is jelent, a vacsora 
után nem sokára valami kitalált mentséggel eltávozott... Ennek aztán örültek is 
mindnyájan, hogy a nem közülük való gazda eltávozott. A borát hívta meg vol
taképpen, mert az ilyen meghívott gazdák az alkalomra mindnyájan küldtek egy 
csobolyó, vagy kishordó bort, ha nem is mentek el.

A dömötörözés csak este fe lé kezdődött. Egymás után érkeztek a meghívot
tak... gyalogosan vagy szamárháton... A beköszönés többnyire ez volt:

-  Engeggye az Isten, hogy több Dömötör napját érjünk erővel, egészséggel, 
lélöküdvösséggel! Amelyikünket az isten kiszállít ebbül az árnyékvilágbul, a 
másvilágon lögyön örök üdvössége!

-  Úgy engeggye az isten -  volt a válasz a gazda részéről, de a többiek is 
mondották vele együtt... A beköszönés után, az érkező m indenkivel kezet fogott, 
még pedig, jobb felöl kezdte, s balról végezte...

A juhászné előre megkérte valamelyik komaasszonyát, hogy már előző nap is 
menjen el segíteni a készülődéshez, mert sült tészta féléket is készítettek. A mi 
időnkben ilyenkor már tányérok, s kés, kanál, villa pohár is került az asztalra, 
ami régebben aligha volt. A z asztalt nem terítették le.
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A vacsorát már esthajnalon feltálalták. A húst bográcsostól, kutyagerinc
re (fakoszorú) tették. A sült tésztákat öblös tálakban és jó l  meg is cukrozták. 
Gyakori volt a fánk sütés is, de csak a tett estén készítették, s melegen adták 

fel. Ilyenkor valami bőrdudás is előkerült a tájékról... bandástul a hegedűkkel, 
esetleg más flótás, tamburás vagy klarinétos, vagy valami tanyai parasztbanda, 
amilyenek többfelé is voltak a pusztákon, kivált a gazdalegények sorában.

A bojtárt is beültették, de csak a konyhába..., majd küldték, hogy menjen a 
falkához.... Vacsora után megkezdődött a férfiak és a nők külön-külön beszélge
tése... Közbe a fiatalja táncolt is a muzsikaszóra, ami az öregekben is felrázta  
az igyekezetei. Az öregebje is ki-ki lépett a táncra. A virtusosabbak magános, 
a másik juhásszal páros pásztori táncokat mutattak be, hogy a fia ta lok is 
tanulhassák meg. Ilyet magam is láttam, mert a mi juhászainknál is volt ilyen 
dömötörözés több ízben is...

Éjfél után a bor hatása alatt elkezdődött a dicsekvés... olyan, ami sokszor 
sértő is, így aztán többször megesett, hogy a dömötöröző cimborák össze is vere
kedtek... Ilyenkor az asszonyok, lányok rivalkodása is hallatszott, de bíz, azokra 
nem igen hallgattak, mert a juhász a pipáját, szamarát is többre becsülte a fe le 
ségénél.... Ha a vérből kimosakodtak, több alkalommal újra összebarátkoztak, 
s békével vállfák e! a hajnali szürkületben... így zajlott hajdanában, még nem 
régiben is a halasi juhászok dömötörözése. De már csak az emléke él. Ilyenkori 
dalaikból megjegyeztem:

Dömötörön van az idő,
Nincsen a tarlókon mező,
Szomorkodnak a juhászok.

Vagy:

Dömötör felé az idő,
A juhásznak számolni kő,
Alig van egy-két ürüje,
Azon egy-két csengője 
Tologatja aláfelé 
A csólyosi csárda felé

Vagy:

Mikor esik, fújja, hordja 
Akkor áll a juhász talpra 
De a paraszt a szobába 
Alszik a paplanos ágyba”9'
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Novemberi jeles napok
A novemberi határnapoknál (Márton -  november 11., Katalin -  november 25., 

András -  november 30.) egyedül Katalinnal kapcsolatban találtunk két, országszerte 
ismert hiedelmet: „ha Katalin kopog, karácsony locsog”, vagy „ha Katalin locsog, 
karácsony kopog.” A Márton-napi ludaskásáról sem találtunk semmit, de ez nem 
jelenti azt, hogy nem létezett ez a szokás. Valószínűleg férj- és feleségjósló hiedel
mek, cselekedetek is voltak, de erről sincs adat. Halason erre az időszakra minden
képpen jellemző volt a betakarított termények feldolgozása, a korábban ismertetett 
fosztóka, a fonóházi társas együttlét. Ekkor már újra készülődnek a közösség tagjai 
a csendesebb, nyugodtabb, elmélyültebb téli estékre, amikor a közösségi élet színtere 
visszaszorul a családi házba, s újból elkezdődik egy év, egy új ünnepkör.

Befejezés

Munkánkban igyekeztünk, a rendelkezésre álló írásos és szóbeli források segítségével, 
legjobb tudásunk szerint bemutatni az adott alkalmakhoz kötődő szokásokat Kiskunha
lasról. Ezek köre korántsem teljes és végleges, hiszen az anyag feldolgozása során újabb 
kérdések, lehetőségek adódtak a témával és a korral kapcsolatban. Bár nagy hátránya a 
vizsgált korszaknak, hogy már nagyon kevés lehetőség van arra, hogy ma is élő szemé
lyeket kérdezhessünk meg, akik a 20. század első évtizedeire vissza tudnak emlékezni. 
Ennek ellenére reméljük, hogy elsősorban a leírásra támaszkodó közleményünk alapján 
képet lehet alkotni Kiskunhalas polgárosodó gazdatársadalmának szokásairól.
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Kiskunhalas oktatási intézményei 
1848-1948

Gszelmann Adám

Bevezető

A reformkori politikusok szinte mindegyike foglalkozott a köznevelés ügyével, 
a javítás, a modernizálás szándékával, végső célként a nemzeti köznevelés megszer
vezését jelölve meg. „A törvényhatóságnak szebb hivatása nem lehet, mint az oltal
ma és gyámsága alá helyezett arra rászorult földnépét ama butaságból, melyben 
saját romlására s veszélyére a tudatlanság tartja, kiemelni” -  mondta Wesselényi.' 
Széchenyi szerint: „Csak úgy remélhetünk ránk és utódainkra nézve üdvöt, ha szel
lemi alapon nyugszik jelenünk és jövendőnk, ha szellemi alapon nyugszik anyagi 
kifejlődésünk és nem viszont.” „Leendő mezőgazdáink, iparosaink, kereskedőink 
közintézeteinkben semmi nevelést nem kapnak” — írta Kossuth.2

Az 1848. évi országgyűlésen Eötvös József terjesztette elő az elemi okta
tásról szóló törvényjavaslatot. Annak indoklásában az alábbiakat mondta: 
„Szabadságot és egyenlőséget az országban valóra kell váltani. Nevelés nélkül 
azonban az egyenlőség semmi, csak puszta szó: a nevelés az, amely által az alsó 
néposztálybeliek az állam által nekik adott jogok élvezetére képessé tétetnek. 
Elhalasztani a nevelési intézkedéseket nem más, mint azon időpontot elhalasz
tani, melyben a nép azon jogát, amelyet az állam adott, valósággal élvezheti: 
mert a politikai jogokat nem csak a törvény adja, hanem a személyes képesség 
is. Mennyivel több szabadság áll törvényben, annál nagyobb lesz ami valóságos 
különbség, mely a művelt és a nem művelt osztályok között létesül. ”3 Mindezen 
javaslatok, elképzelések a nemzetre kényszerített szabadságharc miatt nem 
valósulhattak meg.

Kiskunhalas oktatási intézményei és állapotuk 1848-ban

Elemi oktatás
A városban a legnagyobb iskolafenntartó a református egyház volt. A 3 éves 

képzést nyújtó úgynevezett „nemzeti” iskola a fiúk számára nyújtott alapismereti 
szinten képzést. Ez az iskola vette át a korábbi, a gimnáziumhoz kapcsoltan működő 
előképzés céljait szolgáló intézmény szerepét is.

A református egyháztanács 1830-ban módosította a nemzeti iskola szervezetét. 
Az eddig 3 évfolyammal működő iskolát 4 évfolyamra növelték oly módon, hogy a
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3. tanév tananyagát két évre osztották el. A lányok elemi oktatását a 2 éves nemzeti 
iskolában végezték, mely 1848-ig 3 évfolyamra fejlődött.

A református egyháztanács az 1800-as évektől kezdődően „nemzeti” iskolá
nak nevezte az elemi szintű oktatásnak azon osztályait, melyeknek nem a gimná
ziumi tanulmányok előkészítése volt a fő céljuk. így különböztették meg a kétféle 
képzési formát. Az elnevezést a későbbiekben is használták, amikor már nem 
működtek a középfokú tanulmányokra felkészítő osztályok, mert azok szerepét 
is a „nemzeti” iskola vette át. Ezekben az osztályokban a tanítás nyelve minden 
téren a magyar volt.

A nagy távolságok miatt 1827-től úgynevezett szárny iskolákat is működtettek a 
város északi illetve déli részén. Ezekben csak az első két tanév tananyagát lehetett 
elsajátítani, és a fiúk-leányok oktatását nem választották külön.5

A római katolikus egyház is tartott fenn elemi iskolát. 1769-óta két évfolyamos 
keretben nyújtotta alapismereteket. 1810-ben a fiúk és a leányok osztályait külön
választották.6 Szükségtermekben tanították a gyermekeket két tanulócsoportban: 
1848-ig csak a legszorosabban vett alapismereti szint, lényegében az első és máso
dik osztály elvégézésére nyílt szerény lehetőség.'

Az 1795-ben alapított izraelita iskola tanulói 1848-ig egy tanulócsoportban 
sajátították el az alapismereteket egy nem iskolai célra épült teremben a sakter 
irányításával.

Gimnázium
1823-tól 6 évfolyammal működött. Összesen három osztályban folyt a tanítás 

két-két évfolyam összevonásával. A tanításra 3 tanárt alkalmazott a református 
egyház. Vezetője a professzor volt, kinek feladatkörébe tartozott az elemi szintű 
úgynevezett nemzeti iskola felügyelete és az ott tanítók irányítása is. Munkáját 
tanári teendői mellett végezte.

Összességében tehát 1848-ig Kiskunhalason három elemi iskola és egy hatosztá
lyos gimnázium működött. A református egyház volt a legnagyobb iskolafenntartó: 
3 évfolyamos nemzeti iskolájában 280-300 fiú illetve 250-260 leány tanulhatott. 
A gimnázium 6 évfolyamára összesen 80-100 tanuló iratkozott be.s A katolikus 
egyházközség két tanulócsoportban tette lehetővé az elemi ismeretek elsajátítását. 
A fiúk öszevont I-II. osztályába 70-80-an, a lányokéba 25-30 tanulót vettek fel.9 
Az izraelita hitközség iskolájában a sakter 30-40 gyermeknek nyújtotta az alapszin
tű ismereteket 1 tanulócsoportban.10
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Elemi oktatás

A református egyház elemi iskolái 1848-1870
Az osztrák iskolaszabályzat kiterjesztése hazánkra az egyházi -  főleg protestáns 

-  iskoláztatási autonómia korlátozását is eredményezte az által, hogy az állami fel
ügyeletet kiterjesztette ezen iskolákra is.

A Vallás- és Közoktatási Minisztérium 1855. március 23-án kelt rendelete sze
rint a nagyobb elemi iskolákat 4 osztályúvá kell tenni. A tanításhoz megfelelő tan
termeket, felszerelést és képzett tanítókat kell biztosítani. Középiskolába csak azok 
kerülhetnek, akik a 4 elemit elvégezték.

A Helytartótanács 1856-ban így jellemezte az iskolát: „A helytartóság tudo
mására jutott azon tény, miszerint a Halasi Helvét Hitvallású Népiskolák olyatén 
ki nem elégítő és elnyomorodott állapotban vannak, hogy ennek következtében az 
általános népnevelés, de különösen a jövendő gimnaziális növendékek előkészítése 
a legsajnálatosabban gátoltatik.” Az egyháztanács ezzel kapcsolatban megálla
pította, hogy „nem a tanítókban van a hiba, hanem a régi tanítási rendszerben. 
A hiány nem is olyan nagy, mint amilyennek leíratott. A tanítók valóban nem 
tehetnek eleget a kormány kívánta tanítási rendnek. Az egyház már elhatározta 
a 4. osztály felállítását, de azt eddig az egyház anyagi helyzete gátolta. Ha kell új 
tanítókat is alkalmaznak. ”

A református egyház nehéz döntés elé került. Az egyháztanács az iskolák 
átalakításával kapcsolatban úgy foglalt állást, hogy azt csak egyházkerületi enge
déllyel lehet megvalósítani, de annak működését betiltották. 1851 tavaszán tudták 
csak összehívni az egyházkerületi gyűlést. Ezen a halasi küldöttek az autonómia 
és a nyilvánosság mellett foglaltak állást és az egyházkerület segítségét is kérték 
ehhez. A nehézségek ellenére a református egyház megkezdte az elemi oktatás 
fejlesztését.

1. A reformátusok fiúiskolájának épülete. 
(Szilády Áron szobra áll ma ezen a helyen.) 

TJM 22154
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Több évi szüneteltetés után újból megnyitották a Felsővárosban, a későbbi 
Vörösmarty utcában a vegyes, fiúkat-leányokat együtt oktató iskolát, összevont I- 
II. osztállyal." 1856 őszén megnyitották a 4. osztályt. Ezzel létrejött a református 
főelemi iskola. Az igazgatás feladatával Balajthy Dénes gimnáziumi tanárt bízták 
meg, aki a szükséges és előírt felszereléseket is megvásárolhatta. 1862-től a refor
mátus elemi iskolák igazgatását Hetessy Dániel tanító látta el.12

Az 1868. évi népoktatásról szóló törvény az egyháztanácsot újabb döntés elé 
állította. Amennyiben az elemi iskolákat megtartják, a törvénynek megfelelően 
kell azokat működtetni, felszerelni, az épületeket bővíteni, átalakítani. A törvény 
lehetőséget adott arra is, hogy az iskolák a város kezelésébe menjenek át és azok 
„községi” iskolákként működjenek. Szilády Áron, az egyház vezető lelkésze, a 
város országgyűlési képviselője ezt a megoldást szorgalmazta. A város másik két 
felekezetét is csatlakozásra szólította fel, de azok elzárkóztak e terv elől. Tette 
mindezt Szilády Áron olyan céllal, hogy a református egyháznak a felszabaduló 
anyagi lehetőségek révén módja legyen a 8 évfolyamos gimnázium megteremté
sére, illetve a leányok középszintű oktatásának megoldására. Az egyháztanács 
döntése 1870. április 24-én született meg. A város és a református egyház közötti 
szerződésbe foglalták az iskolaépületek használati jogát és a volt egyházi tanítók 
további alkalmazását.13

Községi népiskolák
1870 őszétől a város tartotta fenn a volt református népiskolákat. A népoktatási 

törvény hat évig tartó mindennapi, és három évre terjedő ismétlő iskolai tanítást írt 
elő. Ezt a város csak 1885-től tudta biztosítani a fiútanulók számára. A leányok
nak az ötödik és hatodik osztály elvégzésére csak összevont formában került sor. 
A református egyház által átadott épületeket a fiú osztályok kapták meg. A leányok 
osztályait a később leányiskolának is nevezett, városi tulajdonban lévő épületben 
helyezték el, melynek helyén ma a Szűts József iskola áll.

Városunk népoktatása az úgynevezett „községi” iskolák létrehozásával új ala
pokra került. A megoldás bonyolultságát mutatja viszont az, hogy a katolikus és az 
izraelita egyház nem adta át iskoláit. Azok továbbra is egyházi iskolaként működtek 
1948-ig. A város, bár vállalkozott az iskolafenntartói szerepre, de ez súlyos anyagi 
terhet jelentett. Nehezen, 5%-os pótadó kivetésével tudta a fenntartási költségeket 
részben fedezni, ezért rendszeresen kért államsegélyt is.

Emellett tandíjat is szedtek a szülőktől. Szociális alapon nyolc fizetési osztályba 
sorolták őket, 25 krajcár és 2 forint közötti összegben állapították meg a tandíj mér
tékét. A tandíjfizetési kötelezettség 1910 szeptemberében szűnt meg.

Kiskunhalason az úgynevezett községi iskolák 1870/1907 között álltak fenn. 
Ezen idő alatt a tanulócsoportok száma 12-ről 20-ra emelkedett. A rendszeresen 
iskolába járók száma megkétszereződött.14
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1. táblázat. A községi iskola osztályainak, tanulóinak je llem ző  adata, 1875-190515
Osztályok Tanévek

1875/76 1883/84 1886/87 1888/89 1898/99 1901/02 1902/03 1903/04 1904/05

1. 68 96 52 80 70 80 76 56 77

11. 63 79 122 80 88 70 78 76 75

1I./B. - - - - - - - 30 28

11/111. - - - 38 62 76 69 - -

MI. 67 68 107 80 77 82 71 72 72

IV. 76 89 77 75 76 70 100 66 55

III/IV. - - - - - - - 49 54

V/VI. - - 65 56 - - - - -

V. 59 70 53 69 59

VI. 33 43 40 35 35

Felsőszámy I. 25 22 23 23 29 34 28 39 41

Alsószámy I. 24 29 27 22 36 23 24 31 35

Fiúk összesen 323 383 473 454 530 548 539 523 531

I. 73 98 87 78 68 82 79 60 77

II. 72 93 121 70 75 78 79 79 75

II./B. - - - - - - - 28 27

IMII. - - - 55 60 70 67 - -

III. 70 71 112 80 60 71 74 74 72

IV. 81 66 66 65 76 79 91 60 55

III/IV. - - - - - - - 58 55

V-/I. - - 45 39 59 66 70 59 66

Felsőszámy I. 31 21 22 16 21 33 19 36 32

Alsószámy I. 15 24 26 18 32 15 17 20 33

Lányok összesen 342 373 479 421 451 494 496 474 492

Fiúk és lányok 
összesen 665 756 952 875 981 1042 1035 997 1023

Annak ellenére, hogy a katolikus és izraelita egyház is tartott fenn elemi iskolát, 
a községi iskola is fogadott katolikus és izraelita tanulókat. Ezt részint az magya
rázza, hogy a katolikus elemi iskola hosszú ideig csak két évfolyammal működött, 
az izraelita elemiben is csak négy osztályt lehetett elvégezni. A nagy távolságok is 
szerepet játszottak az iskolaválasztásban.
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4. Községi Elemi Népiskola tanítói 1885-ben. (Középen Hetessy Dániel igazgató-tanító.) 
Gszelmann Adám 1998. 83. alapján
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5. A Községi Elemi Iskola tantestülete 1905-ben. Gszelmann Ádám 1998. 107. alapján

2. táblázat. A községi iskola tanulóinak vallási megoszlása 1874 — 1905'b
1874/75 1876/77 1883/84 1902/03 1904/5

Összes beírt tanuló 755 (100,0%) 665 (100,0%) 753 (100,0%) 1035 (100,0%) 1072 (100,0%)

Református 686 (90,8%) 618 (92,9%) 669 (88,8%) 768 (74,3%) 797 (74,3%)

Katolikus 61 (8,2%) 43 (6,5%) 76 (10,1%) 243 (23,5%) 250 (23,3%)

Görög katolikus - - - - 3 (0,3%)

Evangélikus 4 (0,5%) - - 8 (0,7%) 11 (0,7%)

Izraelita 4 (0,5%) 4 (0,5%) 8 (0,1%) 16 0,5%) 11 (0,7%)

A tankötelezettségről szóló törvényben előírtaknak a városban nem tudtak eleget 
tenni. Az 1904/05. tanévben a 6/12 éves iskolakötelesek száma 2241 volt. Közülük 
iskolába járt 1501 (66,9%), nem járt 740, 1906/07-ben a 2898 tanköteles közül csak 
1753-an (60,4%) jártak iskolába.

Az iskoláztatás adatai magyarázzák azt a sajnálatos körülményt, hogy 1910-ben 
a város 24381 lakosa közül a 6 éven felüli lakosságból ír és olvas 13974, analfabéta 
6738 fő, az összes lakosság 27,6 %-a.18
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6. Községi Elemi Népiskola Lányosztálya, 1898 körül. (Tanító Pethő József.) TJM 19477

Állami elemi iskolák
A városi tanács már a századfordulótól kezdve szerette volna az iskolákat átadni 

az államnak. Az indokolta ezt, hogy nem volt képes a népoktatás megfelelő feltét
eleit megteremteni. A lakosság egyre türelmetlenebbül követelte a tanteremépítése
ket, mivel több száz beiratkozott és felvett tanulót nem tudtak elhelyezni. A királyi 
tanfelügyelő is többször felszólította a várost, hogy a több mint 1000 iskolába nem 
járó gyermeknek is biztosítsák a tanulás feltételeit.

A tanácsülés 1903. december 15-én foglalkozott az iskolaüggyel, és határozatot 
hozott az államosítási eljárás megkezdésére. 1904-ben a tárgyalások eredményesen 
zárultak. Elkészült az állami tulajdonba adást rögzítő szerződés-tervezet is, de a 
koalíciós válság miatt a kormány lemondásra kényszerült.19 Az állami költségvetés
be csak 1907-ben került be a kiskunhalasi volt községi iskolák költségtervezete 36 
tanítós iskolaként. Az államosítás ténylegesen 1907. június 12-én valósult meg, a 
77.730. sz. miniszteri rendelettel. Az államivá lett tanítók dr. Nagy Mór polgármes
ter és Grézló János királyi tanfelügyelő előtt tették le az esküt.20

Az állam és a város közötti megállapodás értelmében a város vállalta az épüle
tek karbantartását, fűtését, világítását, takarítását. A kincstár javára 19800 korona 
iskolafenntartási díj évenkénti befizetését is vállalta a város. Az államosítással meg
szűnt a községi iskolaszék, helyét az állami iskolai gondnokság töltötte be.
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3. táblázat. A z  állami elemi iskola je llem ző  adatai ,1907 -  19131'

1907/08 1909/10 1910/11 1911/12 1912/13

Tanköteles (6/12 éves) 3111 3192 3298 3130 3185

Iskolába jár 1904 1973 2033 1830 1747

Iskolába járók aránya 61,2% 61,8% 61,6% 58,4% 54,8%

Az 1907/08. tanévben 83 gyerek szülei önként lemondtak az iskoláztatásról, 
mert gyermekük nem fért be a tanterembe. Az 1908/09. tanévben száznál több 
gyermeket kellett elutasítani helyhiány miatt. Az 1910-11. tanévben 180 gyermek
nek nem jutott ülőhely."

Egyre sürgetőbbé vált az iskolaépítések ügye. 1910. október 18-án 110 fős 
küldöttség kereste fel a minisztert dr. Hegedűs Kálmán országgyűlési képviselő 
vezetésével. A képviselő-testület már előzőleg elfogadta és biztosította az építendő
3 belterületi iskola építési helyét és telkét:

Központi Iskola: A Fő utca és a Kígyó utca sarkán, városi tulajdonban lévő telken.
Alsóvárosi Iskola: A római katolikus egyház tulajdonát képező Szabadkai úti 

telken, melyért a város 10.000 koronát fizet.
Felsővárosi Iskola: A Szabadság téren lévő, az Erzsébet kórház tulajdonában 

lévő telken.
A minisztérium képviselői a telkeket megszemlélték, azok ellen kifogást nem 

emeltek.23 1911-ben kezdték építeni a felsővárosi 8 tantermes iskolát Smidt D. 
Gyula budapesti építész tervei alapján. Ugyanebben az évben Szöllősi Aurél és 
Kauser Andor budapesti építészek elképzelései szerint kezdték meg az ugyancsak 
nyolc tantermes alsóvárosi iskola építését. Mindkét iskolában elindították a tanítást 
1912 szeptemberében. A központi iskola építését 1912. június 15-én kezdték meg 
Györgyi Dénes tervei alapján. A 14 tantermes iskola 1913 szeptemberére teljesen 
elkészült, s falai között megkezdődhetett a tanítás.24

1913 szeptemberében az iskolák igazgatóságait is megszervezték. I. körzet: Köz
ponti iskola, 6 fiú és 6 leány évfolyammal, 13 tanítóval. II. körzet: Alsóvárosi iskola,
4 fiú és 4 leány évfolyammal, 9 tanítóval. III. körzet: Felsővárosi iskola, 4 fiú és 4 
leány évfolyammal, 9 tanítóval. IV. körzet: Külterületi iskolák, 6 osztály összevon
tan, 1-1 tanítóval. 1913-ban 9 külterületi iskola volt a város határában.

Az új iskolák megnyitása lehetővé tette egy célszerű oktatási elképzelés 
megalkotását és megvalósítását. A Központi Elemi Iskola 6 évfolyamos lett. Hat 
évfolyam elvégzésére csak itt volt lehetőség. A másik két elemi iskolából -  ameny- 
nyiben a negyedik osztály után nem tanultak tovább -  ide iratkoztak át az ötödik 
és hatodik osztály elvégzésére a tanulók. Ez a rendszer fennmaradt 1946-ig, az 
általános iskolák létrejöttéig. A Felsővárosi és Alsóvárosi Elemi Iskolát eleve négy 
évfolyamosra tervezték. Ezekben az épületekben 4 fiú és 4 leány osztály elhelye
zésére nyílt lehetőség.
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7. A Felsővárosi Elemi Iskola az 1910-es években. Szakái Aurél 1994. 67. kép. TJM F22071

8. Az Alsóvárosi Elemi Iskola az 1910-es években. Szakái Aurél 1994. 60. kép. TJM F22155
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9. A Központi Elemi Iskola az 1910-es években. TJM 12983

10. A Központi Elemi Iskola tantestülete 1925 előtt. (Középen ül Imreh Lajos igazgató.) TJM 2004.11.97
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1913-ban megalakult az Önálló Gazdasági Népiskola. Ez az intézmény az elemi 
iskolák rendszerébe tartozott, s foglalkozott a tanköteles korú, 12/14 éves gyerme
kekkel ismétlő jelleggel. Emellett praktikus gazdasági, gazdálkodási, háztartási, 
kézügyességi tananyaggal növelték a tanulók ismereteit, fejlesztették képességeiket. 
Az iskola a Mintakertben működött, mely a gyakorlati képzés színhelyéül is szol
gált. (Ma a II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola Kollégiuma, illetve tanműhelye ez a 
terület.) A régi, oktatási célra nem megfelelő tanügyi épület helyett az 1930-as évek 
végén kapott az iskola új otthont/5

Az új iskolák megnyitásával, az igazgatóságok megszervezésével egy időben 
újjászervezték az elemi iskolák gondnokságát is. Gazdálkodási, személyzeti ügyek
ben ez a szervezet volt az illetékes, és lényegében elsőfokú felügyeleti hatósága is 
az elemi iskoláknak. A gondnokságnak függetlenített alkalmazottai is voltak, de a 
választott és kinevezett tagok hozták meg a döntéseket.

1912 és 1925 között tanfelügyelői kirendeltség is működött Kiskunhalason. 
Ennek vezetői biztosították a kapcsolatot a város iskolái, illetve a királyi Tanfel
ügyelőség között. Felügyelték az iskolák tartalmi munkáját, az iskolákra vonatkozó 
törvények betartását. Utasítási joggal rendelkeztek a város vezetését illetően is, 
amennyiben a tanügyi törvények megsértését tapasztalták.

Az iskolák közötti együttműködést szolgálták az úgynevezett közös értekezle
tek. Az évente 4-5 alkalommal, a város összes nevelőjének részvételével szakmai és 
iskolapolitikai kérdéseket beszéltek meg. Itt döntöttek a házirendekről, tankönyv
használatról, a tanügyi dokumentumok értelmezéséről is.

A város belterületén 1913 után iskolaépítés, nagyobb átalakítás nem történt. A 
három elemi iskola változatlan módon és formában működött a második világháború 
végéig. A Központi Elemi Iskolában kísérleti jelleggel megszervezték a hetedik és a 
nyolcadik osztályt. Lényegében ezzel az ismétlő iskolát mindennapossá tették a közis
mereti, illetve a gyakorlati jellegű tananyag kiegészítésével. Emiatt az iskola, de főleg 
annak udvara zsúfolttá vált. 1932-ben a gondnokság megvásárolta az iskola szom
szédságában lévő telket és ezzel növelte a tanulók mozgásterét. Ugyancsak bővíteni 
tudták a Felsővárosi Elemi Iskola udvarát azzal, hogy az Erzsébet kertből egy jelentős 
területet birtokba vehettek.26

A második világháború eseményei, a frontátvonulás és a kényszerű szünetek miatt 
az 1944-45. tanév szorgalmi idejét egy hónappal meghosszabbították.27 Az iskolák köz
ponti irányítása is megszűnt. 1945 augusztusában az elemi iskolák igazgatói levélben 
kérték a polgármestert a tanév előkészítése és az oktatás feltételeinek javítása érdekében. 
Minden iskolában sok volt az üvegezetlen ablak, bútorok hiányoztak, a felszerelésekből 
jóformán semmi sem maradt. E téren a helyzet csak 1947 tavaszán normalizálódott.28

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés 1945. augusztus 16-án kiadta az általános iskolák 
megalakításáról szóló rendeletét. Ennek életbelépését követően Kiskunhalason is 
megkezdődött az átalakítás munkája. A helyi elképzelések szerint 8 évfolyamos álta
lános iskolává csak a Központi Elemi Iskolát szerveznék át. A másik két iskolában az
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általános iskolának csak alsó tagozata lenne. A helyi hatóság tudomásul vette azt is, 
hogy a Református Polgári Leányiskola, illetve a Katolikus Polgári Leányiskola mel
lett egyházi általános iskolák létesüljenek.29 A tankerületi főigazgató elrendelte, hogy 
a város belterületén négy, nyolcosztályos általános iskolát hozzanak létre.:

I. számú általános iskola: Központi Általános Iskola
II. számú általános iskola: Leány Általános iskola a volt Állami Polgári Fiúiskola 

épületében
III. számú általános iskola: Felsővárosi Általános Iskola, mely a szervezéssel 

lényegében fiúiskola lett.
IV. számú iskola: Alsóvárosi Általános Iskola.
Fél év alatt kiderült, hogy a Leány Általános Iskola létrehozása helytelen döntés 

volt. A tanulók átirányítása a szülők tiltakozását váltotta ki. "
1948 nyarán az egyházi iskolákat -  Református Szilády Áron Gimnázium, 

Református Polgári Leányiskola, Református Általános Iskola, Katolikus Polgári 
Leányiskola, Katolikus Elemi Iskola, Izraelita Elemi Iskola -  állami tulajdonba 
vették. Az államosítással a Szilády Áron Gimnázium alsó négy évfolyama meg
szűnt. A református Polgári Leányiskola jogutóda a Felsővárosi Általános Iskola 
lett. A Katolikus Elemi Iskola és a Katolikus Polgári Leányiskola az Alsóvárosi 
Általános Iskolába, az Állami Polgári Fiúiskola a Központi Iskolába olvadt be.31

Tanyai iskolák
A 19. század közepéig a Jászkun Kerület a közigazgatás nehézségei illetve a közter

hek viselése alóli menekülés miatt tiltotta a külterületre költözést, tanyaházak építését.32
Ennek ellenére a tanyák gomba módra szaporodtak Halas 116 ezer holdas 

határában is. 1786-ban 92, 1804-ben 202, 1810-ben 229, 1832-ben 369, 1865-ben 
692, 1875-ben 795, 1882-ben 910, 1892-ben 1300, 1900-ban 1655, 1910-ben 2643, 
1920-ban 2737, 1930-ban már 3595 tanya volt a város külterületén.33 A tanyaházak 
számának növekedésével szükségszerűen együtt járt a lakosság számának rohamos 
emelkedése is. 1930-ban már többen éltek tanyákon, mint magában a városban.

Az 1868. XXXVIII. te. 47 §-a kimondta: „A tanyai lakosok gyermekei oktatásá
ról azon községek kötelesek gondoskodni, melyhez a tanyák tartoznak vagy tanyai 
iskolák állítása által, vagy olyan határokban, ahol a tanyáknak egymástóli távolsá
ga miatt tanyai állandó iskolák a célnak meg nem felelnének, járókelő (ambuláns) 
tanítók alkalmazása által. ”34

A rendelkezésnek Kiskunhalason 1891-ig nem sikerült érvényt szerezni. 1891-ig 
nem alakult nyilvános jellegű tanyai iskola. A város külterületén csak néhány zugiskola 
-  nem képzett tanító, hanem a szülők által fizetett, a téli hónapokban tanításra vállal
kozó írástudók közreműködésével -  létesült. Ilyen iskola még 1912-ben is működött.35

Az iskolaszék 1884-ben jelentést készített a képviselő-testületnek az iskoláztatás 
állapotáról. Ebben a jelentésben szerepel az az adat, mely szerint 1883-ban a 6-15
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11. Az alsóbodoglári iskola és tanulói az 1930-as években. TJM 16084

éves 2822 tanköteles közül iskolába járt 1450 (51,3%), nem járt 1372. Az iskolába 
nem járók döntő többsége külterületi lakos/''

Az első külterületi iskolák az 1890-es években létesültek. Azokat a községi isko
lák igazgatásához kapcsolták. A külterületen iskolaépítések csak a 20. század első 
évtizedeiben történtek. Addig bérelt tanyaházakban folyt a tanítás.

A város 1907-ben átadta elemi iskoláit az államnak azzal a nem titkolt szándékkal, 
hogy állami segítséggel oldják meg az iskoláztatás ügyét. Ezt követően már a képvi
selőtestület is sürgősnek tartotta az iskolaépítések ügyét nemcsak belterületen, de a 
tanyákon is. 1910 és 1913 között egy városi szempontból igen jelentős iskolaépítési 
program ment végbe. A három belterületi elemi iskolán kívül 8 tanyai iskola épült, dr. 
Hegedűs Kálmán országgyűlési képviselő közbenjárása révén, nagyobbrészt állami 
pénzből. 1913-ban már 13 tanyai iskola működött. Ezután újabb iskolaépítésekre csak 
az 1920-as években került sor. Klebelsberg Kuno miniszter iskolaépítési programjá
nak keretében 6 tanyai iskolát építettek fel Kiskunhalas határában."

1935-ben a város országgyűlési képviselőjévé gróf Teleki Mihályt, földművelési 
minisztériumi államtitkárt — későbbi minisztert -  választották. Az ő közbenjárása 
eredményeképpen épült fel Fehértón a kertészeti, kertészképző iskola 1941-ben. 
A M intakert területén aranykalászos gazdaképzés céljait is szolgáló intézmény 
létesült. Nevéhez kapcsolódik a borpincék megépítése is. Szívügyének tekintette a 
tanyai iskolahálózat bővítését is. Sikerült elérnie, hogy öt külterületi iskola építésé-
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12. Alsózsanai Hegedűs-féle iskola (1913-ban épült). TJM 22154.

hez 90000 pengő segélyt kapjon a város. Ebből - kiegészítve a város pénzével -  6 új 
tanyai iskola épült fel, melyek 1937/38-ban el is készültek. Emellett 8 meglévő isko
lát 1-1 tanteremmel bővítettek.38 Ezzel 24-re emelkedett a tanyai iskolák száma.

A második világháborúig még 4 tanyai iskola nyílt meg, nem iskolai célra emelt 
épületben, hanem bérelt tanyaházban.19

A tanyai iskolák 1907-ig a községi iskola részét képezték. Az államosítással álla
mi fennhatóság alá kerültek, s két igazgatási körzetbe sorolták. A két körzet közötti 
választóvonal a Soltvadkert illetve Szabadka felé vezető műút volt.4"

A külterületi iskolák is hat évfolyammal működtek. A hat osztály tanítása ösz- 
szevont formában történt. A szorgalmi idő tekintetében eltértek a városi iskolák 
tanítási rendjétől. Legkésőbb október 26-án, Dömötör napján megkezdték a tanítást. 
A tanév befejezése április 24-én, Szent György napján történt. Lényegében a tanyai 
iskolákban a tanév rendje alkalmazkodott a kiscselédek alkalmazásához.

A tanyai iskolákat, igazgatásukat 1945 után többször átszervezték. Az iskolák 
egy részét a városi oktatási intézményekhez csatolták, így csak egy igazgatási kör
zet maradt meg. 1946-ban a tanyai iskolákat is általános iskolákká szervezték át. 
Szükségszerűen maga után vonta ez a nyolc évfolyam kiépítését. A tanyai iskolák 
általában I-IV. és V-V1II. osztályokra bontva működtek. 1952-ben 14 tanyai iskola 
működött a város megmaradt külterületén. A 14 iskola 26 tantermében 38 tanító 
foglalkozott a gyermekekkel.
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13. Kiskunhalas tanyai iskolái 1891-1960
О Hegedűs Kálmán országgyűlési képviselő közbenjárásával 1912-1913-ban épült iskolák 
▲ Klebelsberg Kuno miniszter iskolaépítési programja során 1926- 1927-ben épült iskolák 
XTeleki Mihály országgyűlési képviselő közbenjárásával 1937-1939-ben épült iskolák

A tanyarendszer, a tanyai létforma a földosztást követően is fennmaradt, sőt a 
tanyák száma még nőtt is. Fennmaradtak a korábbi külterületi intézmények -  isko
lák, gazdakörök, népművelési tevékenység, zöldkereszt, stb. -  is.

1950-től, a tanácsrendszer létrehozásától, a kollektivizálás felgyorsulásától kezd
ve lényeges változások kezdődtek a tanyákon is. Ezt részint több község kiválása 
Halas határából -  Pirtó 1949, Balotaszállás, Zsana, Fehértó 1952-ben -  melyek, 
úgynevezett „szocialista” falvak lettek -  másrészt a tanyai létforma halálra ítélése 
jelzi. A hatalom, a politika -  az ellenőrzési nehézségek miatt is -  „szerep nélküli” 
területté nyilvánította a tanyát. Építést, felújítást nem engedélyeztek, a nagyüzemi 
táblák kialakításakor sok tanyát leromboltak, magára hagyták a tanyán maradt csa
ládokat és részint az időre bízták a végső megoldást.
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4. táblázat. K iskunhalas tanyai iskolái 1891—19604'
Bérét
iskola

Iskola-
építés

Bérét
iskola

Iskola-
építés

1. Felsőbodoglár 1927 17. Füzes 1. 1896 1902

2. Alsóbodoglár 1891 1960 18. Füzes II. 1940

3. Sűrűtajó 1891 1937 19. Alsófehértó 1938

4.Tajó II. (Külsőzsana) 1952 1957 20. Fehértó 1912

5. „Micsurin Tsz” Tajó 1960 21. Inoka 1947 1957

6. Felsőzsana 1921 1927 22. Rekettye 1. 1912

7. Alsózsana 1913 23. Rekettye II. 1913

8. Kőkút 1921 1939 24. Bogárzó 1913

9. Alsóeresztő 1913 1926 25. Botos 1940

10. Felsőeresztő 1940 26. Pirtó I. (Alsópirtó) 1898

11. Felsőbalota 1894 27. Pirtó II. (Felsőpirtó) 1914 1927

12. Alsóbalota 1927 28. Kispirtó 1938

13. Alsógöbölyjárás 1931 1937 29. Sóstó 1936 1939

14. Felsőgöbölyjárás 1913 30. Felsőszállás 1921 1927

15. Alsószállás 1913
31. Tangazdaság (Felsőszállás) 1955

16. Nagypál tanya (Alsószállás) 1955

13. Felsőszállási Klebelsberg-féle iskola és tanulói 1927-ben. TJM 22154 38. kép
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14. Kispirtói Teleki-féle iskola. TJM 2004.11.65.

Katolikus elemi iskola
A szabadságharc leverését követően még néhány évtizedig megmaradt Hala

son az elemi szintű képzésnek az a formája, amely a 19. század elején alakult ki. 
Lényegében a tanulók oktatását nemek szerint különítették el, de mind a fiúk, mind 
a lányok osztályában csak az első és második elemi osztály tananyagának elsajá
títására nyílt mód. Ennek ellenére nőtt a tanulólétszám. Mivel a fiútanulók száma 
meghaladta a százat, megszervezték a kisebb, illetve a nagyobb fiúk osztályát. 
Lényegében tehát az első és második osztályosokat különválasztották.

A század végén, az Eötvös-féle népoktatási törvény részbeni végrehajtása ered
ményeképpen az úgynevezett „kisiskolában” az első és második osztály tananyagát, 
míg a „nagyiskolában” a harmadik és negyedik osztály ismeretanyagát nyújtották. 
1887-ben a létszám emelkedése miatt a leányokat is két osztályba sorolták a fiú
kéhoz hasonló tematikával.42 A tanítói és a kántori hivatást 1891-ben választották 
külön. Ezen időtől kezdve minden osztályban, képesített tanítók dolgoztak. 1887- 
ben elkészült a kántorház telkén az új iskolaépület két tanterme. Ezt a lányok vehet
ték birtokba. 1893-ra újabb két tanterem készült el, így a fiúk is ide költözhettek a 
volt katonai kórház épületéből.43

Mivel a katolikus elemi iskolában még a századfordulót követően is csak négy 
osztályt lehetett elvégezni, ezért ebbe az iskolába kizárólag katolikus gyerekek
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15. Aromái katolikus elemi iskola épülete. TJM 18908

iratkoztak be. A tanköteles katolikus gyerekek száma 1882-ben 764 volt, de a kato
likus elemi iskolába közülük csak 300-an jártak.44 A tanulók létszáma 1905-ben 
209 volt. 1906-ban 132 fiú és 154 leány tanult ebben az iskolában. Az 1904/05. 
tanévben 250 katolikus tanköteles járt a községi iskolába.45 Az 1912/13 tanévben 
232 tanulót Írattak be. Ezzel a négy tanítót nehéz helyzet elé állította a fenntartó. 
Nemcsak a magas osztálylétszámok, de a csoportösszevonások is nehezítették a 
munkát. Az első világháború alatt csökkent a létszám. A katonai behívások miatt 
csak két tanítót alkamaztak 1916-ig. Ezt követően már három tanító foglalkozott a 
gyermekekkel. Az 1916/17. tanévben 137, 1917/18-ban 142 gyerek járt ide. A háború 
után rendeződtek a körülmények. Négy tanteremben négy tanító dolgozhatott.46

Az 1921/22. tanévvel lezárult az iskola történetének egy szakasza. 1922-ben 
települtek városunkba a Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Szegény Iskolanő
vérek. Ok látták el az 1922/23. tanévtől az elemi iskolai tanítói feladatok nagyobb 
részét, bár 1948-ig mindig alkalmaztak nem szerzetes tanítót is.47 Az elemi iskola 
életében 1921-től már lényegesebb szervezeti változás nem következett be. Meg
szűnéséig négy évfolyamos iskola maradt. A fiúk és a leányok oktatását sem 
választották külön. A nevelők felmenő rendszerben tanítottak, osztályaikat elsőtől 
negyedikig vitték.48

A második világháború után létrehozott általános iskolával kapcsolatban a római 
katolikus egyház úgy döntött, hogy elemi iskoláját és polgári leányiskoláját össze
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vonja és folyamatosan átalakítja általános iskolává. A döntés értelmében az 1946/47. 
tanévben megkezdték az átszervezést, melynek eredményeként néhány év alatt egy 
nyolc évfolyamos egyházi általános iskola jött volna létre. Az egyházi iskolák épü
letei erre alkalmasak is voltak. A nevelőtestület is rendelkezésre állt. A korábban 
is itt dolgozó iskolanővérek a létrehozandó általános iskola tanítói és tanári karát 
jó színvonalon biztosították volna. Az 1948. évi államosítások a katolikus egyház 
iskoláit is megszüntették. Az iskolaépületeket és a felszerelést az Alsóvárosi Álta
lános Iskola kapta meg. Az iskolanővérek, mivel nem vállalták, nem vállalhatták az 
állami iskolában való tanítást, feladat nélkül maradtak.44

Ortodox Izraelita Elemi Népiskola
A városba települt zsidó lakosság már a hitközség megszervezése előtt is 

szükségesnek tartotta azt, hogy gyermekeik oktatásban részesüljenek. 1795-ben 
bérelt helyiségben nyitották meg iskolájukat. Mivel megfelelő képzettségű tanítót 
alkalmazni nem tudtak, ezért ezt a munkát a sakteri teendőkkel kapcsolták össze.'" 
Az iskola történetének ebben a korai szakaszában a tanítás nyelve a német volt. 
1841-ben a szülők kérésére át kívántak térni a magyar nyelvre, de alkalmas tanító 
és tankönyvek híján ez a kezdeményezés kudarcba fulladt. Csak a Bach-rendszer 
bukását követően tértek át a magyar nyelvű oktatásra.51

1856-ban épült fel a templom. E telken kapott helyet az iskola is egy melléképü
letben még ugyanebben az évben. A hitközség meghívta tanítónak Grósz Móricot, 
aki bár egytanítós intézményként, megszervezte a négyosztályos elemi oktatást. 
1863-ban a hitközség még egy tanítót alkalmazott. Az alsó két évfolyamon az írás, 
olvasás, számolás és a beszédkészség fejlesztése volt a fő cél. A felső két évfolyam 
tanulói már földrajz, természetrajz, kézimunka, ének és fogalmazás terén is szerez
hettek ismereteket. Természetesen minden osztályban a vallás- és bibliaismeret is 
szerepelt a tanrendben.52

Az izraelita elemi iskolában tehát négy évfolyam elvégzésére volt lehetőség. 
Ez az állapot az 1868. évi népoktatási törvényt követően is fennmaradt. A négy 
elemi elvégzése után -  amennyiben nem tanult tovább a gyermek -  tanulmánya
it folytathatta a város által fenntartott elemi iskolában. Ennek az intézménynek 
1874/75-ben 4, 1875/76-ban 4, 1883/84-ben 8, 1902/03-ban 16, 1904/05-ben 11, 
1911/12-ben 2 izraelita vallású tanulója volt.53

A hitközség anyagi helyzete az 1890-es évek elején lehetővé tette az iskolaépítést. 
1893 szeptemberére készült el az új iskolaépület azon a telken, melyen a templom is 
áll. Elárom 49 m2-es tanterem, egy tanácsterem és egy iroda kapott helyet az épü
letben. A hitközségi udvarból, attól elkülönítve 286 m2-es játszóteret alakítottak ki. 
Az épületen nagyobb felújítást, tatarozást 1926-ban, illetve 1942-ben végeztek.54

1919-ben formailag állami tulajdonba vették az izraelita népiskolát, de lényegé
ben a régi módon és a szokásos keretek között folyt továbbra is a munka.55
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16. Az Izraelita Elemi Népiskola épülete. Bács-Kiskun Megyei Levéltár, Kiskunhalas VIII. 261.

Az első világháború egyik súlyos következménye volt a születések számának 
csökkenése, mely csak az 1920-as évek végére normalizálódott. A háború előtt a 
két osztályba 70/75 gyermek járt. Az 1920-as évek közepén a tanulók száma 60 
alá csökkent. Ez az egyik oka annak, hogy szívesen fogadtak nem zsidó vallású 
tanulókat is az intézménybe. Az iskolában dolgozó, jól képzett tanítók, az oktatás 
jó színvonala is vonzotta a más vallásúakat. 1916/17-ben 2, 1917/18-ban 7, 1920- 
30 között átlag 10, 1927/28-ban 3, 1928/29-ben 7, 1929/30-ban 9, 1935/36-ban 18, 
1936/37-ben 25, 1938/39-ben 27, 1939/40-ben 18, 1940/41-ben 17 keresztény tanuló 
látogatta az izraelita elemi iskolát.56

Az 1860-as évektől mindig két tanítót alkalmazott a hitközség. A vallástanítás
ban, a női kézimunka oktatásában segítséget nyújtottak óraadók is. A tanítás az 
1937/38. tanév végéig délelőtt és délután is folyt. 1938 szeptemberében áttértek a 
délelőtti tanítási rendre.57

Miután a második, illetve a harmadik zsidótörvény is megjelent 1939-ben, illet
ve 1941-ben, az iskola helyzete, fenntartása, működtetése is egyre nehezebbé vált. 
Az iskola tanulóinak száma is folyamatosan csökkent. 1938/39-ben 60, 1939/40-ben 
48, 1940/41-ben 30, 1941/42-ben 25 tanuló fejezte be a tanévet.55 1942-ben a négy 
osztállyal összevontan már csak egy tanító foglalkozott. Az 1943/44. tanévben 
még inkább fokozódtak a nehézségek. Sokan a várható üldöztetések elől elme
nekültek. 1944. május 22-én Halason maradt izraelita vallású lakosságot gettóba
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kényszerítették. Az iskolaépület is a gettó részévé vállt. Szüleikkel együtt sok tanu
lót is deportáltak.59

Az 1944/45. tanévben a kényszerítő körülmények miatt szünetelt a tanítás. 
Az 1945 nyarán hazatértek gyermekeiket a város különböző iskoláiba íratták be, 
mivel az újjászerveződő izraelita hitközség ekkor még nem tudta megteremteni az 
oktatás feltételeit. A Központi Elemi Iskolának az 1945/46. tanévben 20 izraelita 
vallású tanulója volt. Az izraelita iskola épületét nagyobb károsodás ugyan nem 
érte, de a felszerelés nagyobb része eltűnt, a tantermeket kirabolták.60 Azonban 1946 
szeptemberében újból megnyílt az izraelita népiskola. Szervezetében és tartalmában 
is megmaradt népiskolának. Nem szervezték át általános iskolává. Az 1946/47. tan
évben az iskolának 23 tanulója volt. A négy osztály tananyagát összevont módon, 
egy tanulócsoportba szervezve nyújtották. Az 1947/48. tanévben 17 tanulót írattak 
be.61 Az iskolát 1948 nyarán államosították. Az általános iskolai körzetek kialakí
tásával egy időben a volt izraelita elemi népiskolát, mint jogutód intézményhez, az 
alsóvárosi iskolához csatolták.62

Polgári iskolák

Az 1868. évi népoktatási törvény tette lehetővé a polgári iskolák létrehozását is. 
Ebbe az iskolatípusba az elemi iskola 4. évfolyamának elvégzése után kerülhettek 
a tanulók. A polgári iskolák hálózata gyorsan kiépült. 1872-ben 37, 1890-ben 173, 
1910-ben már 471 polgári iskola működött az országban, ebből 179 fiúiskola, 292 
pedig leányiskola volt. Közülük 176-ot az állam, 104-et a községek, 13-at társula
tok, 54-et magánosok tartottak fenn. Az egyházak 124 polgári iskolát üzemeltettek. 
Trianon következtében 124 fiú és 188 polgári iskola maradt. Az 1925/26. tanévben 
391 iskolában 87161 tanulót oktattak.63

Protestáns Nőnevelde, Református Felsőbb Leányiskola
Az, hogy a halasi református egyház 1870-ben átadta elemi iskoláit a városnak, 

lehetővé tette azt, hogy a nyolc évfolyamos gimnázium mellett, mely a fiúk számára 
biztosított tanulási lehetőséget, a lányok középszintű oktatását is megoldják.

Az 1868. évi népoktatási törvény felsőbb népiskolák létrehozását is lehetővé tette 
az elemi iskola 6. osztályára építve 4 és 3 éves képzési formában.

Kiskunhalason a református egyház Protestáns Nőnevelde, később Református 
Felsőbb Leányiskola elnevezéssel indított be kezdetben két évfolyamos képzéssel 
iskolát leánytanulók számára. Ezt az iskolát 1890-re négy évfolyamosra növelték.6' 
4 Ekkor nevét Felsőbb Leányiskolára változtatták ugyan, de csak a névhasználat 
utalt a felsőbb leánynépiskolára, mivel nem az országosan elfogadott terv szerint 
tanítottak. A felvételben sem igazodtak az előírt rendhez, az egyes osztályok

718



17. A Felsőbb Leányiskola 11 növendéke, a pedellus és Báthory Gábor tanár 1904-ben. TJM 17946

óratervét is helyileg állították össze. Ezek miatt a halasi Református Felsőbb 
Leányiskola nem válhatott államilag is elismert nyilvános intézménnyé, ezért 
államsegélyt sem vehetett igénybe a fenntartó. Az 1870-es és 1880-as években 
mindössze 18/20 tanulója volt évente ennek az iskolának. A létszám az 1890-es 
évektől 55/60 főre emelkedett. Az iskola fennállásának utolsó évében a négy évfo
lyamon 130-an tanultak.

Az iskola a Búzapiac téren álló, egyházi tulajdonban lévő épületben kapott 
helyet. (Ady Endre utca, ma napközi otthon.) 1892-ben megkapta a gimnázium 
korábbi épületét és ott működött 1904-ig, az intézmény polgári iskolává történt 
átszervezéséig. Az egyháztanács csak 2, az utolsó években 3 állandó tanárt alkal
mazott. A tantárgyak döntő részét gimnáziumi tanárok illetve meghívott szakem
berek tanították.65

A viszonylag magas tandíj alapján az intézménynek önfenntartónak kellett 
volna lennie, de a fenntartáshoz alapítványi tőkét és segélyeket is kényszerült 
igénybe venni.66 Az 1904. május 29-én megtartott egyháztanácsi gyűlés úgy 
határozott, hogy mivel az iskolát ebben a formában anyagi okok miatt fenntartani 
nem tudják, átszervezik azt polgári leányiskolává, igazodnak az állam által előírt 
felvételi- és tanrendhez és a fenntartáshoz államsegélyt is igénybe vesznek. Ezzel 
a döntéssel a Kiskunhalasi Református Felsőbb Leányiskola 32 évi működés után 
1904 júniusában megszűnt.
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Református Polgári Leányiskola
Az 1904-ben létrehozott oktatási intézmény a felsőbb leányiskolát jogelődjének 

tekintette, alapítási évét is 1872-re tette. Ezt alátámasztotta az a jogi lehetőség is, 
mely szerint a felsőbb leányiskola volt növendékei automatikusan átkerültek a pol
gári leányiskolába. Ez azt eredményezte, hogy a polgári leányiskola már az első 
tanévben is négy évfolyammal működött. A munkát a nyilvánossági jog birtokában 
kezdték meg. Ezzel állami felügyelet és szakmai ellenőrzés alá is került.67

1906-ra a tantestület is kialakult. Az igazgatónőn kívül még három nevelőt alkal
maztak. Mindannyian rendelkeztek a tanításhoz szükséges képesítéssel. Az ének, 
kézimunka, hittan tanítására óraadókat alkalmaztak. Az ekkor kidolgozott, tanu
lókra vonatkozó rendszabályok, az iskola belső életét meghatározó házirend az 
1933/34. tanévig érvényben maradt.68 Ekkor módosítottak, néhány kiegészítést tet
tek, s a szülők iránti tisztelet, a rendszeretet és tisztaság, az egyenruhára vonatkozó 
előírások, a vallásgyakorlás elmélyítése nagyobb hangsúlyt kapott.69 Az Egyetemes 
Református Konvent 1940-ben Rendtartási Tervezetet adott ki. Ezt figyelembe véve 
készült el az iskola Rendtartási Szabályzata, melyben a vallásos és hazafias neve
lés fokozása, a tanulók iskolai és iskolán kívüli magatartásának szigorítása kapott 
fokozott hangsúlyt.70

A kezdeti évek létszámgondjai után, az első világháborúig 100 fölé emel
kedett a tanulók száma. Az 1930-as években már 150 körüli leányt fogadtak a 
négy osztályba. Voltak tanévek, mikor egy-egy osztályba 44/47 diákot vettek fel. 
A tanulók vallási összetétele azt mutatja, hogy a református egyház nem zárkózott 
el más vallású tanulók felvételétől. Az összetételből az is látszik, ami országosan 
is jellem ezte a polgári iskolákat, hogy az iskolatípus a középosztály oktatási 
intézménye volt.71

Évente 10/20 bejáró tanulót is fogadott az iskola. Többségük Soltvadkertről, Kis
szállásról, Kelebiáról, Pirtóról és Göbölyjárásról utazott naponta vonattal Kiskun
halasra. Magántanulók vizsgára felkészítésével is növelték a létszámot. 1914/15-ben 
2, 1916/17-ben 12, 1918/19-ben 11, 1940/41-ben 4, 1941/42-ben 20, 1942/43-ban 43, 
1943/44-ben 68 magántanulója volt az iskolának.'2

A z internátus felállításának igénye már 1922-ben felvetődött, de megnyitá
sára csak 1942-ben volt lehetőség. Szathmáry Sándorné Pethő Julianna Apponyi 
téri házát (ma Ősök tere, Református Óvoda) a Református Polgári Leányis
kolára hagyta internátus céljaira. A berendezésre 10000 pengőt biztosított.73 
Ebben az intézményben kezdetben 25, bővítés után 40 tanulót tudtak elhelyezni. 
A leányotthon lakóinak nagyobb része az 1941-ben visszacsatolt bácskai terüle
tekről került ki.74

A vallás- és közoktatási miniszter tantervben fogalmazta meg a polgári leányis
kolák fő célkitűzéseit. Ebben a gyakorlati élettel való szoros kapcsolatot, a magyar 
nyelv használatában való nagyobb jártasságot, a közéleti fogalmazványok biztosabb 
ismeretét, az irodalmi tájékozottságot, a német nyelv gyakorlatias elsajátítását,
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18. A polgári iskola végzősei és tanáraik 1924-25-ben.
Első sor: ismeretlen, Tóth Imréné Kiss Klára, Pataky Mariska, Czirják Berta,

dr. Thuróczy Dezsőné, Stepanek Emőné, Kiss Gyuláné, Kiss Gyula.TJM 2004.9.1. 

5. táblázat. A tanulók vallási megoszlása, 1909-1943 '
1909/10 1912/13 1914/15 1917/18 1939/40 1942/43

Református 27 (41,5%) 50 (51,5%) 39 (44,9%) 53 (44,9%) 100 (64,9%) 107 (76,4%)

Evangélikus 2 (3,0%) 1 (1,0%) 2 (2,1%) 1 (0,8%) 16 (10,3%) 16 (11,4%)

Katolikus 24 (36,9%) 27 (27,8%) 31 34,1% 40 (33,8%) 22 (14,2%) 11 (7,8%)

Izraelita 12 (18,4%) 19 (19,5%) 19 (20,8%) 24 (20,3%) 16 (10,3%) 6 (4,2%)

Összesen 65 (100,0%) 97 (100,0%) 91 (100,0%) 118 (100,0%) 154 (100,0%) 140 (100,0%)

6. táblázat. A tanulók szüleinek foglalkozása, 1909-194376
1909/10 1912/13 1914/15 1917/18 1923/24 1933/34 1939/40 1942/43

Nagy- és középbirtokos 5 14 14 5 16 8 5 11

Kisbirtokos 12 16 12 16 21 12 29 54

Iparos 10 10 12 35 32 34 45 39

Kereskedő 8 23 11 18 16 17 18 12

Tisztviselő 13 11 11 18 18 23 16 13

Egyéb értelmiségi 12 8 12 15 14 11 7 9

Egyéb 5 15 19 11 15 15 34 31

Összesen 65 97 91 118 132 120 154 169
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19. A leányotthon épülete. TJM 22155

hazánk alkotmányának, gazdasági viszonyainak jobb megismerését, háztartási 
és nevelési ismeretek nyújtását jelölte meg fő célként. A tanterv szerint a polgári 
leányiskoláknak kerek egészet képező műveltséget kell adnia, mivel a tanulók több
sége nem tanul tovább.77

A Református Polgári Leányiskola mellett az Egyháztanács, a jelentkező igény 
kielégítésére egy-, majd később kétéves kereskedelmi szaktanfolyamot szervezett a 
polgári iskolát végzett leányok számára. Ennek célkitűzését a Vallás- és Közoktatá
si Minisztérium fogalmazta meg abban „hogy a nőknek alsóbb fokú kereskedelmi 
foglalkozásokra való felkészítését elvégezze. ”™ E tanfolyam keretében magyar 
nyelvet, kereskedelmi ismereteket, levelezést, irodai munkákat, német kereskedelmi 
levelezést, könyvvitelt, kereskedelmi számtant, kereskedelmi földrajzot, áruismere
tet, szép-, gyors-, és gépírást valamint hittant oktattak gimnáziumi tanárok, illetve 
meghívott előadók. Tíz év alatt összesen 247 tanuló szerzett képesítést a kereske
delmi szaktanfolyamon.79

A Református Polgári Leányiskolát 1946-tól 8 osztályos általános iskolává 
kezdték átszervezni, de ennek gátat szabott az 1948-ban bekövetkezett államosítás. 
Az iskola beolvadt a Felsővárosi Általános Iskolába. Ez az utódintézmény kapta 
meg az épületet is. Állami tulajdonba került a leányotthon is, abban a város óvodát 
nyitott.
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A római katolikus egyházközség polgári leányiskoláját 1922. szeptember 1-jén 
nyitotta meg. Szervezetileg a Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek 
kiskunhalasi iskolája volt. Alakulásának évében két évfolyammal indult, és az 
1923/24. tanévre fejlődött 4 évfolyamra. Önálló épülete kezdetben nem volt. A taní
tást a katolikus elemi iskolában végezték, azzal váltakozva. 1933-ban az egyház
tanács zárda építését határozta el, melyhez az iskolanővérek rendje is hozzájárult. 
Az építés 1934 márciusában kezdődött meg és az épületet 1934. november 11-én 
át is adták rendeltetésének.80 Az emeleten a clausura, a földszinten a 4 tanterem, 
illetve a 15/20 tanuló elhelyezésére szolgáló internátus kapott helyet. Az alagsorban 
konyhát és ebédlőt alakítottak ki. Az 1937/38. tanévben épült fel az iskola 200 nr-es 
tornaterme, melyet az elemi iskolával közösen használtak.

A tanulók döntő többsége katolikus volt. Tanévenként csak néhány más vallású 
leány került be az intézménybe.81

A Katolikus Polgári Leányiskola tanárai iskolanővérek voltak. Az igazgatónőn kívül 
4 tanár tanította a növendékeket. Rajtuk kívül óraadókat is alkalmaztak az elemi iskolá
ban tanító iskolanővérek közül a kézimunka, rajz, ének és testnevelés tanítására.

A tanítás az állam által előírt tanterv és óraterv szerint történt. Egyházi jellegénél 
fogva természetesen a nevelési célkitűzések között fontos helyet kapott a vallásos 
nevelés, melyet az iskola mindenkori rendszabályai is hangsúlyoztak. „Az intézet

R ó m a i  K a t o l i k u s  P o l g á r i  L e á n y i s k o l a

20. A Katolikus Polgári Leányiskola épülete. Szent Imre u. 13. Ternyák Jenő felvétele.
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célja, hogy vallásos, jó  erkölcsű, értelmes munkás honleányokat képezzen és nevel
je. A vallásosság megszilárdítására az intézet kötelezi növendékeit, hogy vasár- és 
ünnepnapokon a szentmisén és vele kapcsolatos szent beszéden jelen legyenek... 
A tanulók tűnjenek ki az egyházi és világi elöljárók tiszteletében...”*2

A Katolikus Polgári Leányiskola az 1945/46. tanévtől kezdődően fokozatosan 
megszűnt, átalakult általános iskolává. Az államosításkor az Alsóvárosi Általános 
Iskolába olvadt be. Egykori épülete jelenleg a Kereskedelmi és Vendéglátóipari 
Szakmunkásképző Intézetnek ad helyet.

7. táblázat. Az iskola tanulói létszámának alakulása, 1922 -  1944ю
Tanév Nyilvános tanulók Magántanulók Összes tanuló

I. II. III. IV. 1/1V. 1. II. III. IV. I/IV.

1922/23 42 14 - - 56 2 - - - 2 58

1923/24 49 38 16 8 111 2 1 - 3 114

1924/25 44 41 31 19 135 1 - 2 1 4 139

1925/26 44 37 30 26 137 - - 1 1 2 139

1926/27 28 39 27 31 125 2 1 3 11 17 142

1927/28 26 29 29 26 110 - - 2 6 8 118

1928/29 28 22 24 27 101 - - - 1 1 102

1929/30 36 24 21 18 99 - - - - - 99

1930/31 44 25 23 21 113 - - - - - 113

1931/32 47 39 22 19 127 - 1 1 - 2 129

1932/33 36 44 34 21 135 2 - - 1 3 138

1933/34 47 35 39 32 153 - 1 - 1 2 155

1934/35 36 40 38 43 157 - 1 1 158

1935/36 39 36 42 34 151 3 - 1 1 5 156

1936/37 36 41 32 39 148 4 - 1 1 6 154

1937/38 31 35 39 29 134 2 3 - 3 8 142

1938/39 24 31 29 39 120 - - 3 - 3 123

1939/40 47 28 27 22 124 1 2 - 3 6 130

1940/41 54 44 29 28 155 - 1 2 1 4 159

1941/42 40 44 36 22 142 8 7 2 3 20 162

1942/43 51 41 46 29 167 3 4 11 5 23 190

1943/44 53 49 41 42 185 4 4 13 9 30 215
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21. A Katolikus Polgári Leányiskola tanulói és nevelői az 1931-32. tanévben. TJM 16743

Állami Polgári Fiúiskola
Az iskola az 1926/27. tanévvel kezdte meg működését. Első igazgatója, Kárpáti 

Elemér így indokolta létrehozásának igényét: „...a város polgárainak fiai, ha közép
fokú tudományokat óhajtottak szerezni, a református gimnáziumba iratkoztak be. 
Azonban nem minden tanulónak volt szüksége a nyolc osztály tudományára: külö
nösen azok a növendékek, akik ipari, kereskedelmi, vagy földműves pályára léptek, 
csak két-három osztályt végeztek, miáltal tudásuk nem képezhetett kerek egészet. 
Viszont olyan ismereteket nem szerezhettek, melyekre nekik az életben szükségük 
lett volna. Nevelés szempontjából e tarthatatlan helyzetet felismerte városunk pol
gármestere, dr. Thuróczy Dezső, akinek kezdeményezésére és közbenjárására a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 1926. szeptember havában megnyitotta az 
állami polgári fiúiskolát. Ezzel alkalmat nyújtott a város polgárainak, hogy fia i
kat, a gyakorlati ismereteket szolgáló intézményben taníttathassák. E szerint ez az 
iskola hiányt pótló intézmény Kiskunhalason. A város polgárságának régi vágya 
teljesült, amit mutat az a körülmény, hogy mindjárt az első évben 41 rendes és 19 
magántanuló iratkozott be az iskolába. ”84

Az intézmény önálló épülettel nem rendelkezett. Az első tanévben csak első 
osztályt indítottak, s azt a Központi Elemi Iskola épületében helyezték el. Végleges 
elhelyezése érdekében a képviselőtestület építési telek és 32000 pengő felajánlása 
mellett a vallási- és oktatási miniszter támogatását kérte.85 Ezen túlmenően szertár
fejlesztéshez is támogatást adott a város.86
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22. Az Állami Polgári Fiúiskola végzős tanulói az 1941-42 tanév végén. (Osztályfőnök Nagy Ferenc.)
TJM 2004.11.53.

Az iskola az 1929/30. tanévben már négy évfolyammal működött. Elhelye
zése azonban továbbra is megoldatlan maradt. A III/IV. évfolyamot a Központi 
Iskolában, az I/II. osztályt pedig a régi városháza nyugati részén helyezték el a 
Szász Károly utcában. A két helyen történő tanítás gátolta a rendes munkát, a 
tanulók előrehaladását. Ezt a tanfelügyelő is megállapította, sőt a megoldás gyor
sítása érdekében kilakoltatta az intézményt a Központi Iskolából/ Két hónapig 
az udvaron tanítottak, míg végül a városi tanács egy magánlakás két szobájában 
adott helyet két osztálynak. Az iskola 1931-ben megkapta azt az épületet, mely 
végül egész fennállása idejére szűkös otthont biztosított tanulóinak és tanárainak. 
Az épület korábban a református egyház, később a községi elemi iskola céljait szol
gálta. Ezt az épületet az 1950-es években bontották le, s ma Petőfi Sándor szobra 
áll a helyén. Ebben az épületben három osztályt tudtak elhelyezni. A negyedik 
osztályt a református templommal szemben álló, ugyancsak egyházi tulajdonban 
lévő iskolaépületben helyezték el. Ma a Szilády-szobor áll ennek az épületnek a 
helyén. 1939-ben született döntés a polgári fiúiskola megépítésének ügyében. Tele
ki Mihály képviselő közbenjárására kapott állami segítséget a város az iskolaépí
téshez.ss A 100000 pengős segély birtokában kezdték meg az építkezést a Kossuth 
utcában. Befejezni a háborús viszonyok miatt nem tudták. Az építkezést a háború 
után folytatták, de a polgári iskola soha nem költözhetett bele, mert 1948-ban ezt 
az iskolatípust megszüntették. Az épületet a II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági 
Technikum kapta meg.
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8. táblázat. A z Á llam i Polgári Fiúiskola létszámadatai, 1926 -  1945' ‘

Tanév
Osztályozott nyilvános 

tanulók
Osztályozott magántanulók

Nyilvános és magántanulók 
együtt

I. II. III. IV. I/IV. I. II. III. IV. I/IV.

1926/27 36 - - - 36 8 5 6 - 19 55

1927/28 38 37 - - 75 5 10 8 5 28 103

1928/29 20 32 35 - 87 6 7 6 7 26 113

1929/30 33 25 23 33 114 8 4 4 5 21 135

1930/31 57 33 25 23 138 4 7 2 3 16 154

1931/32 44 51 29 24 148 - - 1 2 3 151

1932/33 46 45 47 26 164 - 1 2 - 3 167

1933/34 43 47 30 45 165 1 1 1 2 5 170

1934/35 65 40 38 32 175 - - - - - 175

1935/36 64 49 34 32 179 - - - - - 179

1936/37 58 54 42 33 187 - - - - - 187

1937/38 65 45 46 35 191 - - - - - 191

1938/39 56 59 35 38 188 - 1 - 2 3 191

1939/40 67 54 42 35 198 1 1 - 2 4 202

1940/41 55 60 45 40 200 2 1 5 5 13 213

1941/42 53 43 49 30 175 11 3 4 3 21 196

1942/43 59 53 35 42 189 15 8 8 10 41 230

1943/44 60 63 47 30 200 16 9 6 2 33 233

1944/45 49 42 42 46 179 - - - - - 179

Az Állami Polgári Fiúiskola egész fennállása idején méltatlan körülmények 
között kényszerült végezni munkáját. A kettős elhelyezés, a régi, korszerűtlen 
épületek, szertárak, a könyvtár hiánya nehezítette a tanárok munkáját. Hiányt 
pótló intézmény volt, mivel nemcsak a városban, de környékén sem működött fiúk 
részére polgári iskola. 1945 után folyamatosan szűnt meg, s 1948-ban a Központi 
Általános Iskolába olvadt be.
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9. táblázat. A tanulók m egoszlása szüleik  fog la lkozása  szerint90
Tanév 1928/29 1931/32 1934/35 1938/39 1940/41 1943/44

Középbirtokos és bérlő 17 2 9 11 5 5

Kisbirtokos - 26 26 20 45 45

Kisbirtokos, napszámos - 3 5 13 7 35

Egyéb gazdasági segédszemély - 1 2 5 1 3

Fölművelő, napszámos 5 5 5 8 8 12

Kisiparos 30 43 33 45 41 41

Egyéb ipari segédszemély - - 5 3 5 8

Nagykereskedő - 2 - - - 1

Kiskereskedő 13 9 18 9 7 8

Kereskedelmi tisztviselő - 2 4 1 2 1

Közlekedési tisztviselő - 2 - - - 1

Egyéb közlekedési segédszemély - 30 19 36 40 17

Közlekedési napszámos - - - 3 - 3

Köztisztviselő 44 5 - 1 2 1

Pap, tanár, tanító - 2 2 2 2 1

Közhivatali altiszt - - 9 7 9 4

Katona, csendőr - - 5 5 9 1

Nyugdíjas köztisztviselő - 5 - 1 1 1

Nyugdíjas altiszt, szolga - 11 22 13 11 7

Házi cseléd - - - - - 1

Egyéb ismeretlen foglalkozású 3 - 10 8 16 3

Árvaházi ellátott - - 1 - 2 2

Összesen 112 148 175 191 213 200

10. táblázat. A tanulók lakóhely szerinti megoszlása91
Tanév 1928/29 1931/32 1934/35 1938/39 1940/41 1943/44 1944/45

Helybeli 93 108 111 129 137 137 141

Vidéki 19 40 64 62 76 63 38

A vidékiek közül bejáró 14 32 46 56 66 53 27
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Szilády Áron Református Gimnázium

Az 1849/50. tanév végéig a halasi református gimnázium hat évfolyamos for
mában működött. Két-két osztályt összevont formában tanítottak, így csak három 
tanárt alkalmaztak. Mivel a tanulók száma tanévenként 60/80 fö volt, az iskola 
bővítésére sem volt szükség, a fenntartó a tanárok számának növelésére sem kény
szerült. A hat évfolyamos, összevont osztályokban folyó tanítás színvonalát csök
kentette az, hogy nem alkalmaztak megfelelő, az egyes szaktárgyakra speciálisan 
felkészült tanárokat.

Ferenc József minisztere Leo Thun megújítási szándékkal az ausztriai oktatás
ügy szervezetét az elemi oktatástól az egyetemekig egységes rendszerbe foglalta. 
Ez a tanügyi rendelet, az „Entwurf’ a középiskolát nyolc évfolyamossá tette. Lénye
gében egybeolvasztotta az addigi hatosztályos gimnáziumot a kétéves bölcseleti 
képzéssel. Bevezette a szaktanári rendszert, és a tanárok számát a nyolcosztályos 
gimnáziumban 12 főben határozták meg, egyben fizetésüket is szabályozták. 
A gimnázium nyolc évfolyamának lezárására az érettségi vizsgákat is elrendelte.

Az „Entw urf’ szerint a teljes gimnázium -  főgimnázium -  nyolc önálló évfo
lyamból áll és két tagozatot foglal magában, az al- és felgimnáziumot. Mindkét tago
zat négy évfolyamos. Algimnázium lehet felgimnázium nélkül, de felgimnázium 
működését az algimnáziumi tagozat nélkül nem engedélyezték.92 Kimondták, hogy 
csak az a gimnázium kaphatja meg a főhatóságtól a nyilvánossági jogot, azaz csak 
az az intézmény adhat az állam által is elismert bizonyítványt, mely az állami 
felügyeletet elfogadja, betartja az iskolákra vonatkozó állami előírásokat.93 Ezt az 
Ausztriában már hatályban lévő szervezetet Karl Geringer báró, császári biztos 
rendeleti úton 1849. november 6-án hazánkra is kiterjesztette.94

Az „Entw urf’ alapján az iskolafenntartóknak állást kellett foglalniuk. A döntést 
nehézzé tette az, hogy az önkényuralmi viszonyok között az egyházi testületek 
működése szinte lehetetlenné vált. A helyi presbitérium végül úgy döntött, hogy 
legalább az algimnáziumot megpróbálják a feltételek folyamatos teljesítésével fenn
tartani. Lényegében ezzel az állásfoglalással kezdődött az a több évtizedes küzde
lem, mely egyrészről a gimnázium biztos anyagi alapjainak megteremtéséért folyt 
Szilády László, illetve Szilády Áron lelkészek vezetésével, akik a pákái és a mérgesi 
pusztákból származó jövedelmet kívánták a gimnázium anyagi alapjául tenni, más
felől azon református közbirtokosok között, akik saját jövedelmüket fontosabbnak 
tartották a gimnázium fennmaradásánál.95

1851 szeptemberétől négy évfolyammal kezdődött a munka a halasi református 
gimnáziumban. Mivel nem felelt meg az „Entw urf’ előírásainak, elvesztette nyil
vánosjellegét, magániskolaként sorolták be a többi gimnázium közé, algimnázium
ként. 1855 szeptemberében már hat tanárt alkalmaztak. Ezzel jelentős lépést tettek 
a nyilvánosság elismerése felé. Az iskola ezt 1856 őszén el is érte.96 A legszüksé
gesebb eszközöket is megvásárolták. Ezzel eldőlt, hogy a gimnázium fennmarad.
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Ügyei gazdasági téren is rendeződtek a Páka alapítvány révén. Erre az alapra épí
teni lehetett. A lehetőséggel Szilády Áron élt, és szívós, kitartó munkával sikerült 
a nyolc évfolyamos főgimnáziumot kiépítenie 1868-ra, a későbbiekben pedig az új 
iskolapalotát is felépíttetni.

Az 1850-es évek közepéig a tanulók létszáma alig haladta meg az ötvenet. 
Az 1853/54. tanévben 54 tanuló járt a négy osztályba. Az 1866/67. tanévben a már hét 
évfolyamos iskolának mindössze csak 78 tanulója volt. A nyolcosztályos gimnázium 
létrejöttének első évében, az 1867/68. tanévben a tanulók száma 85 volt. Közülük érett
ségi vizsgát tett 9 diák. 1868-at követően rohamosan növekedett a tanulók száma. 1868/ 
69-ben 92, 1869/70-ben 108, 1870/71-ben már 171 tanulója volt a főgimnáziumnak. 
1868/69-ben 14-en, 1869/70-ben 20-an, 1870/71-ben 37-en tettek érettségi vizsgát. ’

A nyilvános érettségiztetési joggal rendelkező főgimnáziummá válást követően 
jelentős tartalmi és szervezeti változásokat vezettek be. A tanítási rendben, a tanév 
vitelében alkalmazkodtak az országos rendhez. Elfogadták az értékelési rendet, 
melyet minden hazai gimnázium alkalmazott^ A tanév eseményeit, az iskolára 
vonatkozó adatokat tartalmazó „Értesítőt” először az 1871/72. tanévről adták ki. 
Az 1880-as évektől rendszeressé váltak az érettségizett tanulók találkozói. Az isko
lai feladatokat az igazgató vezetésével 12 főállású tanár látta el.

11. táblázat. A tanulók létszáma és összetétele, 1868 — 189299

Tanév
Nyilvá

nos Magán Összes
tanulók

Helybeli Vidéki Érettsé- 
git tett

Ref. Ev. Kát. Izr. egyéb

tanulók tanulók vallású

1868/1869 9 9 92 9 ? 14 ? 9 9 9 9

1870/1871 ? 9 171 9 9 48 ? ? 9 ? ?

1871/1872 9 ? 169 9 9 37 9 9 9 9 ?

1876/1877 88 16 104 9 ? ? 56 10 12 25 i

1877/1878 95 16 111 9 ? 9 66 6 13 26 -

1880/1881 112 6 118 49 69 12 74 6 22 16 -

1883/1884 142 и 153 56 97 17 77 13 45 15 3

1887/1888 228 12 240 70 170 21 127 20 54 28 и

1890/1891 231 13 244 70 174 17 120 23 49 40 12

1891/1892 228 9 237 60 170 17 112 20 50 47 8

Az iskola jó híre, színvonalas munkája vonzóvá tette a halasi gimnáziumot. 
A minisztérium ennek ellenére kilátásba helyezte a gimnázium bezárását, mivel 
az épület az új középiskolai törvényben előírt feltételeknek nem felelt meg. Sürge
tővé vált a bővítés. Többen emelet építésben látták a megoldást. Mások új épület
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felépítését tartották szükségesnek. A presbitérium 1891-ben hozta meg a döntést, 
amelyben új épület emelését határozták el. Az építéshez 25000 forintos segélyt is 
igénybe vettek. Jelentős összeget adományoztak az iskola volt tanulói is. A város 
lakói közül sokan munkával, fuvarral segítették az építés ügyét."10 Az építkezés az 
1891/92. tanévben folyt le. Az 1892/93. tanévet már az új épületben nyitották meg. 
A tornacsarnok csak néhány évvel később készült el. Az új épület jó körülményeket 
biztosított az oktató-nevelő munkához. Az iskola oktatási és kulturális központtá 
vált. A könyvtár, a régiségtár, a díszterem, a tornacsarnok városi célokat is szolgált. 
A tanulást kiegészítő tevékenységek, az önképzőkör, énekkar, zenekar, sportolási 
lehetőségek, fakultatív tárgyak tanulásának lehetőségei is vonzották a diákokat. 
A vidéki tanulók étkeztetésének segítése a tápintézet megszervezése révén történt, 
alapítványok, segélyegyletek működtetésével, tandíjkedvezményekkel a szegényebb 
sorsú gyermekek tanulását is segítették.

12. táblázat. A tanulók összetétele, 1891 — 1918m

Tanév Összes
tanuló

Nyil
vános
tanuló

Magán-
tanuló

Vallás szerinti megoszlás
Helybeli Vidéki

Ref. Ev. R.kat. G.kat. G.kel. Izr.

1891/92 244 231 11 120 23 49 1 11 40 70 174

1895/96 322 316 6 118 26 104 3 2 69 84 238

1897/98 371 354 16 153 25 110 3 8 71 93 277

1899/900 375 368 7 157 35 105 - 9 68 99 276

1905/06 312 301 11 153 29 74 1 5 50 136 176

1909/10 247 240 7 106 17 58 1 4 61 131 116

1915/16 264 217 47 107 14 80 - 3 60 170 94

1916/17 279 240 39 110 10 82 1 1 67 195 84

1917/18 306 260 46 113 14 91 1 1 66 206 100

Az 1883. évi XXX. te. azon túlmenően, hogy megfogalmazta a középiskolák 
működési rendjét, az állam és az egyházi iskolák kapcsolatrendszerét is pontosította. 
Újraszabályozta az iskolafenntartók jogait és kötelességeit, szigorította az egyházi 
intézmények működési feltételeit. Ez a törvény képezte az alapját annak az állammal 
kötött szerződésnek is, mely 1909-ben államsegélyes iskolává tette a kiskunhalasi 
református főgimnáziumot. Lényegében az állam a szerződéssel a tanárok fizetésé
nek 71 %-át biztosította. Ezen túlmenően az állam a nagyobb felújításokat, berende
zések vásárlását is támogatottá alkalmanként.102 A fenntartás költségeinek nagyobb 
részét az egyháztanács teremtette elő. A fenntartási alapok közül a legjelentősebb a 
Páka pusztai alapítvány volt. Halas református redemptus lakossága még 1853-ban 
lemondott az 1161 holdas terület haszonélvezeti jogáról az iskola javára.
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23. A gimnázium homlokzata 1900 körül. TJM F602

Mivel az iskola tanulóinak több mint fele nem helybeli volt, az egyháztanács már 
1868-ban rögzítette tápintézet felállításának szükségességét, hogy „a szegény állapotú 
tanulók olcsó ellátást nyerjenek oly módón, hogy a tanulók által fizetett díjat a tápin
tézeti pénztár pótolja, de két tanuló teljesen ingyenes ellátást kapjon. Alapítványok 
is segítették a kedvezményes étkezést, melyet vállalkozóknak fizettek ki, akiknek a 
lakásán történt az étkeztetés. A vidéki tanulók közel fele jutott így meleg ebédhez.

Az első világháborút követő években egyre sürgetőbben vetődött fel az inter- 
nátus létrehozásának ügye. A megszűnt Nemzeti Munkapárt épületét kapta meg 
a gimnázium internátus céljaira. Ez a bentlakásos, egész napi étkezést is nyújtó 
intézmény 1926. szeptember 1-jén nyílt meg. Minden évben -  különösen Bácska 
visszacsatolását követően -  több mint kétszeres volt a túljelentkezés.

Szerteágazó és sokszínű tevékenység egészítette ki az iskolai, tanórai munkát. 
Ezek jelentős része -  önképzőkör, énekkar, zenekar -  szervesen kapcsolódott a 
tananyaghoz, hasznosan egészítette ki azt. Elelyet kaptak a diákéletben az ifjúsági 
szervezetek, körök is -  cserkészcsapat, önsegélyező egylet, sportkör, Bethlen Gábor 
kör, Soli Deo Gloria Collegium, Ifjúsági Diákkongregáció -  melyek részint a vallás
erkölcsi nevelés elmélyítését, részint pedig a praktikus ismeretszerzést szolgálták. 
Az Öregdiákszövetség szervezése 1921-ben kezdődött meg, megalakulására 1928- 
ban került sor. „A múlt kedves emlékeinek ápolása, ragaszkodás az iskolához, az 
elmúlt idők kedves emlékeihez, mely visszavisz minden diákot az iskolapadokba,
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24. Az intemátus fő épülete az 1930-as években. TJM 15107

a diáktanyákra, az órák izgalmaihoz, a tanórákhoz, a barátokhoz” — írta Zámbó 
Aurél az 1934-ben kiadott „Emlékkönyv” előszavában.

Az iskola könyvtárát 1760-ban hozták létre. A folyamatos adományok, fej
lesztések révén, az első világháborúig a kötetek száma megközelítette az 50000- 
et. Emellett ifjúsági könyvtár, tanári kézikönyvtár, az önképzőkör könyvtára is 
segítette az ismeretszerzést. A két világháború alatt jelentős kár érte a könyvtárat. 
A legnagyobb veszteséget az államosítás során szenvedte el.

Egyedülálló, országosan is ritkaságszámba menő kezdeményezés volt a régiség
tár létrehozása. Az 1850-es években kezdődött meg a gyűjtőmunka. Révész György 
gyűjteményének megvásárlásával 6000 darabra nőtt a régiségtár anyaga. 1874-ben 
lehetővé tették annak látogatását.104 Az 1941/42. tanévben készült leltár szerint az 
érem- és régiségtárban 10215 db érem, 278 bankjegy 2619 db régi tárgy, 63 gipsz
öntvény, 51 nyomtatvány és 31 db régi kép volt.105

A fenntartó folyamatosan -  alapítványi tőkék felhasználásával is -  segítette a 
tananyag elsajátítását szolgáló szertárak fejlesztését. Gyarapításuk, korszerűsítésük 
terén a szaktanárok sokat dolgoztak. Mennyiségét és minőségét tekintve a termé
szetrajz, természettan, illetve a fizika szertár kiemelkedik. Az 1942/43. tanévben 
15903 darabból álló anyag segítette a természetrajz és természettan tanítását. 
A fizika szertár anyagát 1941-ben Fridrich Lajos gépészmérnök, későbbi tanár ado
mánya is jelentősen gazdagította.
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25. Thury József és 6. osztálya 1893-94-ben. TJM F2123

26. A gimnázium tantestülete 1902-ben. Szakái Aurél 1994. 39. kép. TJM F22058
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34. Érettségizettek és a tanári kar 1939-ben.
Balról: Kacziba József római katolikus hitoktató, Tóth Béla, Táczi Szabó Győző, Asztalos Andor, 
Sütő József, Jónás Márton, Gulyás Sándor igazgató, Babay Béla, Jerémiás Lajos, Paczolay István, 

Zsadon László, Varga Jenő, Szende Ernő evangélikus lelkész. TJM 14477

13. táblázat. Létszám és tanulóösszetétel a két világháború között'06

Tanév
Nyil
vános

tanulók

Magán
tanulók Összes

Vallás szerinti megoszlás
Helybeli Vidéki

Ref. Ev. R.kat. Izr. Egyéb

1918/19 328 45 373 136 18 152 65 2 ? 7

1919/20 292 42 334 112 7 149 65 1 ? ?

1920/21 268 45 313 102 7 126 54 2 237 76

1923/24 301 12 313 119 11 115 50 4 251 62

1929/30 259 8 267 126 8 84 32 1 145 122

1930/31 260 10 270 134 11 75 33 2 157 113

1931/32 279 10 289 128 18 92 33 1 160 129

1932/33 285 11 296 132 20 95 34 1 168 128

1933/34 313 10 323 123 25 114 46 3 168 155

1934/35 323 22 345 121 32 122 47 2 186 159

1936/37 366 22 388 138 39 145 48 3 213 175

1937/38 352 29 381 127 42 141 41 4 202 179

1938/39 345 32 378 137 36 144 40 5 209 169

1939/40 353 22 375 148 39 139 35 8 205 170

1940/41 376 29 405 163 34 145 31 9 280 125
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A második világháborút megelőző években és a háború alatt a hazafias, politi
kai, katonai és vallásos nevelés fokozott szerepet kapott. E célt szolgálta a levente
mozgalom kötelezővé tétele, az egyenruha bevezetése, a fegyelem megerősítése, de 
a tantervi változások is.

Már a második világháborút megelőző évtizedben is fogadott a gimnázium 
leányokat, de csak magántanulóként. Többségük a polgári leányiskolákból került 
különbözeti vizsgával a gimnázium felső tagozatára.

14. táblázat. Tanulói összetétel a második világháború éveiben'01

Tanév Nyilvános
tanulók Magántanulók Vallási megoszlás Összes

tanuló

Fiú Leány Összes Ref. Ev. Bapt. Kát. Izr.

1939/40 349 5 15 20 148 39 5 142 35 369

1940/41 358 8 16 24 162 34 6 149 31 382

1941/42 313 10 20 30 164 31 4 112 35 343

1942/43 340 32 20 52 185 28 2 103 22 392

1943/44 359 38 23 61 187 33 3 116 20 420

1944/45 234 13 23 36 114 17 1 100 2 270

15. táblázat. Tanulócsoportok, osztályok és létszám a magántanulókkal, 1944 -  1948m

Évfolyamok
Tanévek

1944/45 1945/46 1946/47 1947/48 1948/49

I. 1 - 36 - - 4 - - - —

II. 1 - 44 1 -6 7 - - 2

111. 1 - 32 1 -3 6 1 - 55 - - 2

IV. 1 - 39 1 - 6 3 1 - 66 1 - 58

V. 1 -4 5 1 - 69 1 - 57 1 - 79 1 - 65

VI. 1 - 33 1 - 55 1 - 58 1 - 53 2 - 73

VII. 1 - 29 1 -65 1 -4 5 1 - 67 1 -45

VIII. 1 - 35 1 -39 1 - 50 1 - 4 4 1 -6 3

Összesen 8 - 294 7 - 3 9 8 6 - 3 5 5 5 - 303 5 - 2 4 6

Az 1943/44-es tanév már egyértelműen háborús évnek számított a gimnázi
um életében. Rendszeressé váltak a katonai behívások. Több tanárt kénytelenek 
voltak nélkülözni. Április elsején a tanítást be kellett fejezni. Ezzel egy időben a
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Vöröskeresztes kórház céljaira foglalták le az egész épületet. Az 1944/45. tanévet 
a Felsővárosi Elemi Népiskola négy tantermében kezdték meg."’9 Október 9-én be 
kellett fejezni a tanítást a front közeledése miatt. A megpróbáltatások a frontátvo
nulással sem szűntek meg. 1945 márciusában pedig orosz katonai kórház céljaira 
foglalták le az épületet. A gimnáziumnak újból a Felsővárosi Elemi Népiskola 
adott helyet.

1945 augusztusában megkezdődött az alsó négy évfolyam átszervezése reformá
tus fiú általános iskolává. 1948 júniusában az országgyűlés 1948. XXX. sz. törvé
nye alapján a helyi állami tanügyi szervek állami tulajdonba vették a Szilády Áron 
Református Gimnáziumot.110

Ipari és kereskedelm i szakképzés"1

1848 előtt a rajziskolák felállításával Mária Terézia és II. József is kezde
ményezte az iparosok képzését a vasár- és ünnepnapokra szervezett rajziskolák 
létrehozásával."2

A Helytartótanács már 1846-ban elrendelte a vasárnaponkénti rajziskolák álta
lános elterjesztését az ország egész területére. Lényegében ezt a rendelkezést erősí
tette meg Klauzál Gábor miniszter 1848 júniusában."3

A kiegyezés utáni 1872. évi VIII. te. már külön tanonciskolák létesítéséről 
gondoskodott. Ez azt jelentette, hogy a tanoncképzés céljaira külön intézmény jött 
létre, melynek fenntartásáról az állam gondoskodott. 1876-ban kimondták, hogy az 
iparoktatás tanügyi, azaz az elméleti oktatás szervezetét és tananyagát a vallás- és 
közoktatási miniszter, míg a gyakorlati jellegű képzés módját az ipari és kereske
delmi miniszter állapította meg."4

Az iparosok és kereskedők képzését az 1884. évi XVII. te., az ipartörvény ren
dezte hosszú időre. A törvény kimondta, hogy minden településen, ahol legalább 
50 tanonc van, képzésükről gondoskodni kell. Oktatás céljaira felhasználhatók a 
polgári és elemi iskolák tantermei, taneszközei és tanítói személyzete. A tanítás 
hetenként két munkanapon folyik. Emellett a vasárnaponkénti három órai rajzokta
tást is fenn kell tartani."5

Még 1877 szeptemberében rendeleti úton alkotta meg a vallás- és közoktatási 
miniszter az iparos és kereskedő tanulók elméleti képzésének első iskolai szerve
zetét, és óratervét, külön a két- illetve hároméves oktatási formára, heti 11 órára."6 
(16. táblázat)

Ezt az óratervet 1893-ban módosították. Megszűnt a kétéves képzési forma. 
Ezzel párhuzamosan a tananyagot és a tanítandó tantárgyak körét is módosították 
tantervi utasítás formájában. (17. táblázat)
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16. táblázat. Az 1877-ben bevezetett óraterv

Tantárgy
Évfolyam Évfolyam

I. II. I. II. III.

Rajzolás 3 3 3 3 3

Szám tan, mértan 4 2 4 2 2

Olvasmányok 2 2 2 2 -

Fogalmazás 2 2 2 2 -

Természettan - 2 - 2 2

Földrajz, történelem - - - - 2

Nemzetgazdaságtan - - - - 2

Összesen 11 11 11 11 11

17. táblázat. A 1893-ban bevezetett óraterv
Tantárgyak I. II. III.

Olvasás és hozzá fűzött reáloktatás 1 I 1

Üzleti fogalmazás 1 1 1

Ipari számvetés és könyvvitel 2 2 2

Rajz 3 3 3

Hittan 1 1 1

Összesen 8 8 8

Újabb szervezeti és tantervi változásra csak 1924-ben került sor.
Kiskunhalason a tanoncképzés hosszas előkészítő munkát követően 1887. 

január 1-jén kezdődött meg. Ebben a csonka tanévben előkészítő osztály indult 
81 fővel. A képviselőtestület 6 fős ipariskolai bizottságot állított fel az iskola 
irányítására.

A rajz tanításával Maár József, közép ipartanodát végzett városi tisztviselőt, a 
többi tantárgy oktatásával Tóth Imre elemi iskolai tanítót bízták meg"7 Az 1888/89. 
tanévben már kiadott tanterv és utasítás alapján állították össze az órarendet. Heti 
két alkalommal 4-4 órában, 10 hónapos szorgalmi időben folyt a tanítás a város által 
fenntartott „Községi” elemi iskola tantermeiben. Az iskolának a három évfolyamon 
1904-ben 160, 1905-ben 159, 1906-ban 223 tanulójavolt."8

A tanév vizsgával zárult. Ezt a tanulók munkáiból készített kiállítás egészítette 
ki, melyet az ipartestület nagytermében rendeztek meg. Emellett a Központi Iskola 
tantermeiben rajzkiállításon tekinthették meg az érdeklődök a tanulók előmenetelét 
a tantárgyból."9
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1924-ben a vallás- és közoktatási miniszter az ipari és kereskedelmi miniszterrel 
egyetértésben az „Iparostanonc iskolák Szervezete, Tanterve és Tantervi Utasítása” 
címmel újraszabályozta az iskolák szervezét, tartalmi munkáját, rendtartását, a 
tanítandó tárgyakat és ezekhez kapcsolódó óraterveket. Újraszabályozta a tanulók 
értékelésének rendjét is. Ezek szerint a tanonciskola négy felmenő osztályra tagozó
dik, de szervezhető a gyengébb képességű tanulók számára előkészítő osztály is.

18. táblázat. Értékelési szempontok 1924-től

Érdemjegy Magaviselet Előmenetel írásbeli dolgozat külső 
alakja

1 példás jeles szép

2 jó jó rendes

3 megfelelő elégséges tűrhető

4 kevésbé megfelelő elégtelen rendetlen

19. táblázat. Tantárgyak és óraszámok 1924-től'20
Tantárgyak Előkészítő I. II. 111. IV.

Hit és erkölcstan 1 1 1 1 1

Magyar nyelv és üzleti levelezés 3 2 1 1 -

Földrajz, történelem 1 - - -

Számtan 3 2 1 - -

Mértan 2 - - - -

Természettan, vegytan - - 2 1 -

Polgári és közgazd. ism. - - - 1 -

Ipari könyvvitel és költségvetéstan - - 1 1 2

Szabadtéri és mértani rajz - - 3 - -

Szakrajz és szerkezettan - 3 - 3 4

Technológia - - - 1 2

Összesen 9 9 9 9 9

Kiskunhalason az országosan bevezetett tartalmi és szervezeti változásokat 
követően sem módosult az iparostanonc iskola fenntartása és szervezete. Fenntartó
ja a város maradt. Államsegélyt nem tudtak biztosítani. A személyi és dologi szük
ségleteket a város költségvetéséből biztosították. A létszámok miatt már az 1920-as 
évek második felétől külön fiú- és lányosztályokat indítottak. 6 közismereti és 4 
rajzosztályban fogadták a tanulókat. Az igazgatási feladatokat 1928/29-ig Paczolay
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Győző a Felsővárosi Elemi Iskola igazgatója, ezt követően Tyukodi Jenő, a Központi 
Elemi Iskola igazgatója látta el mellékfoglalkozásként. A tanítást óraadók látták el. 
A hat óraadót a megfelelő szaktanfolyam elvégzését követően az elemi iskolák taní
tói közül választották a 4 évfolyamos iskolába járók oktatására. A fiúkat 4, a lányo
kat 2 osztályba szervezték. Az 1931/32. tanévben 226 fiút és 39 leányt, 1932/33-ban 
162 fiút és 27 leányt, 1933/34-ben 149 fiút és 25 leányt vettek fel.1:1

Az elméleti jellegű képzés terén az ipari és kereskedelmi szakmát tanulók okta
tása nem vált külön. A kereskedelmi szakoktatást színesítette az, hogy a Reformá
tus Polgári Leányiskolában a polgári iskolát végzett leánytanulók számára egy majd 
kétéves kereskedelmi szaktanfolyamot szerveztek. Ebben a formában 1924 és 1944 
között tíz év alatt 247 leány szerzett képzettséget.122

Az 1920-as években kialakult az iparostanonc képzésnek az a formája, mely 
lényegében 1948-ig fennmaradt.123
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Kiskunhalasi képzőművészet 
a kezdetektől 1945-ig

Szűcs Károly

A halasi képzőművészet kezdetei
A legrégebbi múltba visszatekintő halasi és Halas környéki tárgyi emlékanyagot 

Révész György gyűjtötte össze a 19. század második felében. Ez a római korig visz- 
szamenő, elsősorban pénzérméket és régészeti emlékeket tartalmazó gyűjtemény 
alapozta meg a halasi múzeum emlékanyagát. A leltári listák alapján mai felfogásunk 
szerint ebben a kiskunsági homok alól előásott gyűjteményben nem volt képzőművé
szeti, illetve esztétikailag kiemelkedő emlékanyag. A Révész-gyűjtemény alapvetően 
numizmatikai és iparművészeti tárgyakat foglalt magába.1

A török hódoltság előtti korból, a 17. század vége előtti időkből még írott források 
sem tesznek említést a halasi képzőművészettel kapcsolatban, bár a város környékén 
számos híres kincsleletet tártak fel a régészek.2 Az első, máig fennmaradt képzőművé
szeti emlékeinket a templomok belső tereinek díszítésére készített festmények, szobrok, 
berendezési tárgyak, illetve a köztéren elhelyezett szakrális szoboremlékek alkotják.

Kiskunhalas plébániatemplomáról 1390-ból maradt ránk az első írásos emlék.3 
A város középkori temploma 1575-ig biztosan fennmaradt, majd ezt követően, ma 
még ismeretlen időpontban a török-kori harcok következtében pusztult el. A város 
középkori plébániatemplomának pontos helyét nem ismerjük. Egy 17. század végi 
egyházi összeírás már azt említi, hogy 1667-ben református templom épült a város
ban. A feljegyzések szerint ebben a templomban festett mennyezetkazetták voltak.4 
Az első református templom épülete valószínűleg a régi katolikus plébániatemplom 
romjain épült fel, a mai református templom helyén.5 A kisszámú római katolikus 
hívő számára ebben az időben azonban nincs megfelelő, vallásgyakorlásra alkalmas 
imahely. A török hódoltság előtti időszakból, a város templomainak, lakóházainak 
többszöri lerombolásának következtében tehát nem maradt ránk festészeti vagy szob
rászati emlék.6 Ha korábban voltak is ilyen alkotások, azokat nem ismerjük.

Szakrális emlékek 
Az alsóvárosi katolikus templom

Az új katolikus templom egytornyos, barokk stílusú épületét, melyet Mária 
Terézia királynő parancsára a Királyi Vallásalapból emeltek, 1770-ben szentelték 
fel Szent Péter és Szent Pál tiszteletére.8 A templom építéséért Gföüer Jakab (más 
írásmódban Gföller Jákob), a Királyi Kamara építőmestere felelt.9 A Szent Péter és 
Pál főoltár, valamit a Szűz Mária oltár képeit Mária Terézia ajándékozta a halasi 
katolikus templomnak. Szent Mihály arkangyalt ábrázoló festmény Herpay Mihály
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kiskun kapitány nagyvonalúságának köszönhető.10 Ez utóbbi két oltár a 19. szá
zad elejére ismeretlen körülmények között elpusztult. A festmények alkotóit nem 
ismerjük. A templom építésekor a két homlokzati fülkébe Szent Péter és Szent Pál 
apostolok homokkő szobrát helyezték." A bejárat ajtaja fölött porfír emléktáblán 
a magyar korona két angyal által tartott nagycímere, valamint a „Maria Theresia 
Augusta Regnante A. 1770” (Mária Terézia Auguszta uralkodása alatt 1770-ben) 
felirat olvasható. A 19. század első feléből származik Nepomuki Szent János oltár
képe.12 Ugyancsak ebből az időből való a Páduai Szent Antalt ábrázoló festmény, 
melyet Brecska János és társai 1809-ben ajándékoztak a templomnak. Ugyancsak 
Brecska János adománya 1807-ből a mai főoltár fölött látható, ovális alakú Szent 
József kép.1'

A templom környezetében álló szobrok Kiskunhalas legrégebbi, máig megma
radt köztéri plasztikái. A templom homlokzata előtt, bal oldalon álló kőkeresztet 
és az elé helyezett fájdalmas Szűzanya alakját 1815-ben Major Mihály plébános 
alapítványából és az ő emlékére állíttatta testvére Major György. A szobrokat 
1985-ben restaurálták, de a Szüzanya alakja mára ismét nagyon megrongálódott. 
A homlokzat előtti jobb oldali kőszobor Szűz Máriát ábrázolja, karjában a gyermek 
Jézussal. Halász D. Ferenc és neje Czagány Anna állíttatta 1874-ben.’4 A templom
hajótól délre kialakított tér közepén 1910-ben helyezték el a barokk stíluselemeket 
felidéző Szentháromság szobrát. Ez a monumentum is a hitbuzgó Halász D. Ferenc 
nagyvonalúságát tanúsítja.15

A templomkert keleti oldalán 1928-ben helyezték el Nepomuki Szent János 
homokkő szobrát, amely eredetileg a mai alsóvárosi iskola helyén állt, és 1808-ban 
Kovács József adományából készült.16

A templom déli falától néhány méterre 1986-óta látható a keresztre feszített 
két lator, valamint a keresztre feszített Jézus Krisztus kálvária szobra. Mindhárom 
alkotás másodlagosan került mai helyére. Krisztus klasszicista jellegű szoborfigu
rája eredetileg a majsai úton lévő kálvária része volt, melyet több más szoborral 
együtt Gyenge Király István anyagi segítségével készült 1825-ben. A Krisztus 
szobor mellett ma látható két lator figurája azonban egy korábbi kálvária-csoport
ból valók. Ezek minden valószínűség szerint évtizedekkel előbb, még a 18. szá
zad végén, a mozgalmas és szenvedélyes ábrázolást kedvelő, úgynevezett paraszt 
barokk stílusban készültek. Az egyedi és naivan expresszív figurákból álló kálvária 
szoborcsoportot Vorák József halasi muzeológus javaslatára 1966-ban az Országos 
Műemléki Felügyelőség műemlékké nyilvánította.1

1937-1940 között, Fábián Gáspár budapesti műépítész tervei alapján a temp
lomhajót a szentély felé meghosszabbították, ám a homlokzat és a hajóbelső első 
kétharmada változatlan maradt. A templomot 1940. október 6-án újraszentelték, 
ismét Szent Péter és Szent Pál dicsőségére.18 A korábbi templomfalakat figurális 
falfestmények nem díszítették. Az új templom mennyezetét és oldalfalait az egyház
tanács felkérésére, a Halason menekültként tartózkodó két lengyel festő, al secco
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technikával készült falképekkel látta el. Malczyk Károly és neje Pawlik Milanda 
négy éven át tartó munkáját 1944. június 15-én megelégedéssel vette át a katolikus 
egyház.19

A képek különleges ikonográfiái, ábrázolási programot valósítottak meg. Míg 
a szentély mennyezetén és oldalfalain a hagyományos keresztény ábrázolási prog
ram képeit láthatjuk, addig a templomhajó mennyezetén a templom felújításában 
segédkező, adományozó halasiak arcképével találkozhatunk. A szentély záró fala 
felőli részén két angyal kíséretében a keresztre feszített, töviskoszorús Krisztus alakja 
látható. A szentély mennyezetét a török hódoltság előtti halasi Szentháromság plé
bániatemplomra utalva, az Atya, a Fiú és a Szentlélek alakja díszíti. A szentély két 
oldalfalán az Utolsó vacsora, illetve az Apostolok missziós küldetéséből vett jelenetet 
örökítették meg a festők. A középső templomhajó mennyezetén az első kép a tenger
parton csónakjából prédikáló Jézust mutatja. A csónakban áll Jézus, mellette ül Péter, 
evezőlapáttal kezében. A parton egy 24 alakból álló csoport hallgatja Jézus tanítását. 
A csoport egyes tagjai halasi embereket ábrázolnak, igaz a festő szakállal, bajusszal 
elfedte a közismert arcvonásokat. A csoport közepén találjuk a szakállas Baranyi 
László plébánost, a csoport tagjai között elvegyülve az egyházközség néhány tiszt
ségviselőjét, így Márk Lajos gondnokot és Huszár Dezsőt, az egyházközségi tanács 
tagját, valamint Gyugel Kálmán temetőgondnokot. A templom építői közül itt talál-
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kozhatunk Tóth Lajos építőmesterrel, aki a templom felújítási munkáiban vett részt. 
Az egyetlen, nem maszkírozott portrét a szőke hajú festő, Malczyk Károly készítette 
önmagáról, amint közvetlenül a tengerparton állva hallgatja Krisztus szavait.20

A középső hajó következő ábrázolásán Krisztus a mennyország kulcsait adja át 
Péter apostolnak. A vele szemben látható kép a lováról éppen lezuhanó Pál apostol 
megtérését mutatja. A középső hajó harmadik képmezője Krisztus feltámadását 
ábrázolja, utalva a húsvéti ünnepre. A hajó következő képmezőjében két, 19. század 
végi magyar festőművész képeinek másolatát találjuk. Az egyik Benczúr Gyula 
Vajk megkeresztelése című művét követi, a másik pedig Liesen-Mayer Sándor 
Arpádházi Szent Erzsébet képének utánzata.21 A templom északi kereszthajójában a 
híres Czestochowai Mária képének másolatát helyezték el.

A szentély két színes ablakfestményét, valamint az oldalhajók ablakainak üveg
festményeit Palka budapesti aranykoszorús mester készítette 1942-ben.22

A református templom
A református templom épületéről, mint „állandó oratóriumról” 1667-ben történik 

az első említés. A klasszicista templomépület -  az 1771-72 között épült bővítésével 
-  1814-1823 között készült, a szegedi Scwörtz János, Schwörtz Frigyes kőműves 
mesterek és Brandstädter János ácsmester közreműködésével. Akkor készült a 
díszes, későbarokk stílusú szószék és úrasztala Jaquitz pesti asztalosmester tervei 
alapján. A szószék kivitelezését Oberfrank Antal asztalos, Molnár Mihály képfara
gó és Lieb Antal aranyozó, egri mesterek végezték. Említésre méltó még a templom 
keleti homlokzati ajtajának delfin-alakú két, korabeli rézkilincse.22’

A református templom iparművészeti emlékei közül meg kell említeni 
Szentpéteri József (1781-1862) pesti ötvösművész által 1823-ben készített ezüst 
kenyérosztó tányért,24 amely szerepel ugyan a halasi református egyház korabeli 
leltári tárgyjegyzékében,25 ám a második világháborút követően a tányérnak nyoma 
veszett.

A zsinagóga és kegytárgyai
A halasi zsinagóga 1857-61 között épült, klasszicista és romantikus stíluselemek 

felhasználásával. Építőjét nem ismerjük.26 Az eredetileg mintegy 200-220 személy 
befogadására alkalmas benső teret 1939-ben megnagyobbították, az épület új kar
zatlépcsőket és ablakokat kapott. A karzati bővítés eredményeképp az épület nyuga
ti, udvari homlokzatán a két oldalkarzat homlokzati erkélyben folytatódott. Ekkor 
készült a templom utcai homlokzatának kapuzata is. A bővítést Grósz Ferenc 
(1900-1962) halasi mérnök tervei alapján végezték.27

A rituális kegytárgyak egy része közel azonos korú a templomépülettel. A Tóra
tekercshez kapcsolódó kegytárgyak között néhány színvonalas ötvösmunkát érdemes 
megemlítenünk, így a mintegy 100-120 éves Tóravérteket és a Tóra koronáit. „A kis
kunhalasi zsinagóga tóravértjei gyönyörűen kidolgozott, 1800-as évek végén készült
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ötvösmunkák. A díszek mindegyikének közepén a Mózesi kőtáblákat fogja közre egy- 
egy oroszlán... Körülöttük különböző ornamentikus díszítések, virág, illetve szőlőin
dák motívumai. A dísz tetején pedig koronát látunk, amely szintén szépen kidolgozott 
ötvösmunka. Közepén kis nyílás van, ahova az ünnepjelző táblát szokták behelyezni. 
A tóradíszt ezüst szélesebb lánccal helyezik a Tóratekercsre. Hasonlóan szépen 
megmunkált ötvösmunkák az életfa végének díszítései is. Ezek gyakorta használatos 
díszítőelemek a Tórákon. A halasi Tóra dísze ez a két, serlegformára emlékeztető 
életfa dísz, amelyen szintén növénymotívumokat látunk, a tetejét pedig korona díszíti. 
A teljesen megegyező darabokat pedig kis csengettyűkkel gazdagították ”2h

Korai közéleti és családi portrék
A közösségi reprezentáció első fennmaradt festményemléke Herpay Mihály 

(1720-1783) kiskun kerületi kapitányt ábrázolja zsinóros mentében, karddal az 
oldalán. A kép a nemes úr közhivatali idejében, az 1755 és 1783 közötti években 
keletkezhetett. Festője ismeretlen.29 Az első festett képek, Herpay Mihályéhoz 
hasonlóan, valószínűleg olyan kiválóságokat ábrázoltak, akik jelentős közszerepet 
vittek városunk életében.

A későbbi arcképek már elsősorban családi reprezentáció célját szolgálták. Egy
értelműen a kisnemesi magánreprezentációra utalnak a férjet és feleséget külön 
megörökítő, de egy időben, azonos méretben és hasonló beállításban készült port
rék. Ide sorolhatók Péter István halasi főbíró (1741-1814) és felesége (1742-1810) 
arcképei 1782-ből,'10 illetve Тагу Gerzson főbíró (1801-1867) és felesége portréi 
1841-ből.31 Festőik ismeretlen, gyengén iskolázott mesterek voltak. A képek minden 
esetben ünnepi ruhában mutatják az ábrázolt személyeket. A férfiak zsinórsujtással 
ellátott mentét viselnek, melyet kard vagy gyűrű egészíthet ki, a nők pedig a gaz
dagon hímzett, csipkével díszített ruhát. Mindezek az úgynevezett attribútumok a 
megkülönböztetett társadalmi rang, a nemesség illetve a férfiak esetében a magas 
rangú közéleti szerep hangsúlyozására szolgáltak. Városunk életében kiemelkedő 
szerepet játszó redemptus Péter-család néhány más tagjának is maradt ránk arcké
pe. Péter Ferenc (1757-1821) táblabíró és író portréja 1779-ből való. Az eddigiektől 
eltérően ezt a kisméretű festményt már hivatásos festő készítette Pesten, bár az ő 
nevét sem ismerjük.32

A magáncélú reprezentáció helyi szinten kiemelkedő minőségű alkotása kíséri 
Péter Dénes (1836-1904) író és presbiter portréja 1864-ből, melynek festője a Kecs
keméten működő festő és fotográfus Frankó Miklós volt.33 Ez a kis kép átvezet 
bennünket a polgári művészet korába. Ennek egyik jele, hogy Péter Dénest már 
magánemberként, polgári öltözetben örökítette meg a festő. A másik jelentős vál
tozás a korábbiakhoz képest, hogy a festő személye is egyre nagyobb jelentőséget 
nyer, amire az is utal, hogy az alkotó je le n  esetben Frankó Miklós már aláírja, saját 
nevével látja el a képet.
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A polgári művészet kora
A 19. század közepétől kezdve, a romantika és a biedermeier korától, amely a 

polgári művészet kiteljesedését hozta, már nemcsak a portré jelenik meg a helyi 
vonatkozású művészetben, de a tájkép és az életkép ábrázolásmódja is egyre szo
rosabban kötődik egy-egy jól felismerhető helyhez, egy-egy valóságos élethely
zethez. Az országos sajtóban először a híres halasiak arcképei jelentek meg, majd 
néhány életkép, de csak az 1880-as években fedezik fel a Halason átutazó festők a 
mocsarakkal, szikes tavakkal, futóhomokdombokkal és jellegzetes, szárazságtűrő 
növényekkel benépesített homokhátsági táj szépségét.

Szilády László (1812-1868) halasi lelkész arcvonásait a nagy hírű Barabás Miklós 
(1810-1898) örökíti meg, amely Szilády Károly nyomdász litográfiái arcképcsar
nokában Kecskeméten látott napvilágot 1855-ben. És ugyancsak Szilády jelentette 
meg Szász Károly arcképét, amely M arastoni József (1834-1895) alkotása.34

Az első, országosan is ismert festőművész, aki hosszabb ideig tartózkodott 
a Kiskunságban, Sterio Károly (1821-1862) volt. 1857-ben, több más művésszel 
együtt albumot készített Ferencz József és Erzsébet királyné magyarországi láto
gatása alkalmából. A Kiskunságot az albumban öt kép képviselte, közöttük talál
juk a Templomba menés Halason című alkotást. Az album anyaga szétszóródott, 
a halasi képet eddig nem sikerült megtalálni.35 A felvidéki, dunántúli és erdélyi

3. Barabás Miklós: Szilády László, 1852. 
TJM 2004.90.1.

4. Marastoni József: Szász Károly, 1864. 
TJM 2004.90.2.
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tájakat követően lassan az Alföldet, ezen belül a Duna-Tisza közét is felfedezi a 
magyar művészet. Ligeti Antal (1823-1890) Bugacpusztán dolgozik 1879-ben, majd 
szegedi származású tanítványa, Tölgyessy Artúr (1853-1920) javaslatára 1883-ban 
Kiskunhalasra is ellátogat. Az eseményről így ír a korabeli halasi sajtó: „A múlt 
héten Ligeti jeles tájképfestő meglátogatta városunkat s itt a határ több pontján 
tájképvázlatokat készített. A művész 5 napig időzött itt, mely idő alatt Péter Dénes 
úr vendége volt. A táj változatossága igen megtetszett neki, úgy hogy itt mintegy 
15 különféle vázlatot készített, melyekből néhányat még az ősz és tél folyamán  
szándéka van kidolgozni. Néhány héttel ezelőtt pedig Jankó János művész hazánk
fia  töltött néhány napot Halason hasonló célból s szintén több vázlatot vitt innen 
magával.’*1' Ligeti a következő évben kiállítja a Halasi Sóstó című olajfestményét 
a Műcsarnokban. Sajnos ennek a képnek is nyoma veszett, de hasonló sorsa jutot
tak Jankó János (1833-1896) fenti idézetben említett vázlatai is. Tölgyessy Artúr 
többször megfordul Halason és néhány képet fest a környékbeli tájról, a városról. 
Cím szerint és reprodukcióból ismerjük az 1885-ben keletkezett Halasi szélmalom 
című olajfestményét, melyet 1910-ben a Műcsarnokban megrendezett gyűjteményes 
kiállításán is bemutatott.3 A Műcsarnok 1899-es téli kiállításán láthatta a közön
ség a Tölgyessy Részlet Halasról című olajképét, amit sajnos reprodukcióról sem 
ismerünk.38 E két képen kívül több olyan festményt találunk a Tölgyessy életműben, 
melyek címüket tekintve, vagy motívumaik alapján halasi tájrészletet ábrázolhat, 
ezek közül a Homokbánya című képet érdemes megemlítenünk.39 Tölgyessy Artúr 
1902-ben, Münchenből Szegedre hazatérve ismét felkereste Halas környékét, ám a 
látogatás tényénél többet nem tudunk.40

A hivatásos halasi művészet megjelenése: a művésztanárok
A Református Lyceum tanárai között a 19. század második felétől több tudós 

tanárral találkozhatunk. Számukra az iskolai oktatás mellett a tudományos tevékeny
ség is kiemelkedően fontos volt. Szilády Áron, Baksay Sándor, Thúry József és a töb
biek nem csak a Magyar Tudományos Akadémia tagjaiként voltak egyszerre tudósok 
és tanárok -  úgynevezett tudós-tanárok -  , de városunk kultúrájában is meghatározó 
és kezdeményező szerepet vittek. Amikor a református kollégium döntése értelmében 
a rajzoktatást is magasan képzett szaktanárra bízták, Kiskunhalason a tudós-tanárok 
mellett megjelentek a Mintarajziskolát, illetve a Képzőművészeti Főiskolát végzett 
művésztanárok is, akik a tanítás mellett alkotói, művészi ambíciókkal is rendelkeztek. 
Ok tudós kollégáikhoz hasonlóan nem csak az oktatásban, de városunk kulturális 
életében is meghatározó szerepet kaptak. Első képviselőjük Biczó Géza volt.

A képzőművészeten keresztül sokat tett a halasi népélet és a halasi polgárok 
országos megismertetéséért a nagykőrösi származású Biczó Géza (1853-1907), aki 
1875-85 között a halasi református gimnázium rajztanára. Ám Biczó az 1873-1891 
közötti időszakban a kor legnépszerűbb hazai képes hetilapja, a Vasárnapi Újság
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egyik legtöbbet foglalkoztatott illusztrátora is. Biczó a halasi gimnázium első 
szakképzett rajztanára volt, aki 1871 és 75 között Kelety Gusztáv növendékeként 
elvégezte a Mintarajziskola rajztanárképzöjét. Alig kezdte meg halasi éveit, amikor 
1876/77-ben önkéntesnek vonult be Bécsbe, ahol alkalma nyílt a képzőművészeti 
akadémián tovább képeznie magát. 1880-81-ben, ismét megszakítva halasi tanárko
dását, a református egyház támogatásával Piloty tanítványa a müncheni akadémián. 
1882-83-ban a Budapesti Képzőművészeti Főiskolán a Lotz-féle festészeti osztályt 
látogatta, ahol felsőfokú rajztanári képesítést szerzett. Halasi rajztanárkodása idején 
tucatnyi halasi életképe jelent meg a Vasárnapi Újság lapjain, melyek többségéhez 
Kiséri néven a halasi virilis polgár, Kiséri Péter Dénes írt színes, anekdotizáló kom
mentárt: Alku, 1880. Kiséri szövegével; Csizmadia műhely, 1880. Kiséri szövegével; 
Sutulás (szőlőpréselés), 1880. Kiséri szövegével; Ügyes-bajosok, 1880. Kiséri szöve
gével; Csigázás, 1882; A kovácsmester, 1882; A kerítés mellett, 1883; A mi kovácsunk, 
1883; Cziczázás, 1883. Kiséri szövegével; A klárinétos, 1884; Disznóvágás, 1884. 
Egyik jelentős halasi vonatkozású képe Az Újonc, 1878-ban ugyancsak a Vasárnapi 
Újságban jelent meg. Egy katonának bevonuló legény mulatozásának mozgalmas 
jelenetét örökítette meg a festő. A képen a zenészek kíséretében, borittasan hazaté
rő legényt az idősebb férfiak és nők elutasító és meglepett mozdulatai fogadják. A 
népi-romantikus felfogású életképet a festő egy parasztpolgár szobájába helyezte, 
ahol a néprajzi leírás részletességével és hitelességével figyelhetjük meg a korabeli 
öltözetek, eszközök és a lakókörnyezet jellegzetességeit. Biczó nemcsak a Vasár
napi Újság „rajzoló-riportereként”, azaz életképfestőként közismert, de portréista 
tevékenysége is jelentős. Ugyancsak a Vasárnapi Újság, illetve a Kiss József által 
szerkesztett A Hét lapjain találkozhatunk a kiemelkedő magyar kortársairól készí
tett portréival. Ez utóbbi helyen jelent meg halasi tanártársáról, Baksay Sándorról 
készített arcképe.41 1885-től Trefort Ágost miniszter a Budapest VII. kerületi Barcsay 
utcai Általános Gimnázium rajztanárának nevezi ki Biczót. Ettől kezdve a tanítás 
erői nagy részét leköti, így csak portrék készítésére vállalkozik. A Magyar Tudomá
nyos Akadémia képzőművészeti gyűjteménye számára többek között Balassi Bálint 
és Arany János arcképét festette meg. Biczó egyik legismertebb munkája a halasi 
évekből való Kun leány és Kun ember népies portréi, melyek az Osztrák Magyar 
Monarchia írásban és képekben jelentek meg.42 Ugyancsak ebben a kiadványban 
találjuk Morelli Gusztáv (1848-1909) fametszetét Halasi sóstó címmel. A fametszet 
minden valószínűség szerint Biczó Géza eredeti rajza nyomán készült.43

Biczó Géza Kiskunhalas első professzionális képzőművésze volt, aki legtermé
kenyebb éveit városunkban töltötte. 1907-ben, a művész halálakor az egyik pesti 
tanártárs a következőképp emlékezett Biczó halasi időszakáról: „Legkiválóbb mun
kásságát Halason fejtette ki, itt élte legboldogabb éveit, mint azt ö maga is sokszor 
mondta; itt a magyar emberek között, itt találta a legjobbnak a környezetet, az 
életet. A halasi intelligencia, melyben élt és amely büszke volt rá, segítette, buzdí
totta munkásságában. A legszebb, legtipikusabb magyar alakokat szerezték neki,
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5. Biczó Géza: Újonc, 1878. Vasárnapi Újság 1878. 739. alapján

csakhogy mennél jobb motívumokat kapjon zsánerképeihez. ”*4 Biczó Géza életműve 
a halasi képzőművészet múltjában mindeddig feltáratlan. Ennek egyik oka az lehet, 
hogy eredeti művei eltűntek, rokonai már nem élnek városunkban. Biczó Géza 
díszes síremléke a nagykőrösi református temetőben található.45

Biczó Gézát az 1882/83-as tanévben Cserépy Árpád (1859-1909) helyettesítette. 
Cserépy is a Mintarajziskolában tanult, és 1882-től életképeivel, valamit kismére
tű tájképeivel szerepelt a Műcsarnok kiállításain. Műveinek jelentős része ma a 
Magyar Nemzeti Galériában található. Halasi témájú képe nem ismert, ugyanakkor 
felbukkanása várható, ugyanis Cserépy 1883-ban az „arcképek festését fénykép 
vagy természet után, itt tartózkodása idején vállalja” címmel adott fel hirdetést a 
Halasi Újságban, valószínűleg nem eredménytelenül.46

Biczó Gézát követően az erdélyi származású Dékáni Árpád  (1861-1931) került a 
református gimnázium rajztanári székébe. Dékáni 1885 és 1906 között, több mint 
húsz éven át sokoldalú kulturális tevékenységet fejtett ki Kiskunhalason: többek 
között Örzse asszony címmel népies bohózatot írt, elkészítette a halasi főutca 
rendezési tervét, hetilapot szerkesztett stb., de egyik tevékenysége sem fogható a 
halasi csipke megszületésében szerzett érdemeihez. (A korszak több más halasi 
rajztanár-festője, így Stepanek Ernő, Sz■ Csorba Tibor és Tóth Béla is kötődik a 
halasi csipkéhez, ezt a tevékenységüket, miként Dékániét is a csipke történetének 
fejezetében tárgyaljuk.)
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Stepanek Ernő  (1881-1934) követte Dékánit a halasi református gimnázium 
rajztanári székében. Stepanek Cegléden született, de 1892-ben édesapját Halasra 
helyezik állomásfőnöknek. Stepanek Ernő már itt járt gimnáziumba, rajztanára 
Dékáni Árpád volt, aki a művészpálya felé irányította a jól rajzoló, tehetséges fiút. 
Stepanek az érettségit követően a budapesti Képzőművészeti Főiskolán Benczúr 
Gyula, Hollós Károly és Pasteiner Gyula növendéke. Rajztanári képesítő vizsgáját 
Székely Bertalan előtt teszi le 1903-ban. Ezt követően Marosvásárhelyen, Szabad
kán és Kassán tanít, amikor az 1906-07-es tanévben a halasi református gimnázium 
tantestülete a volt diákját -  Dékáni megüresedett állására -  meghívja rajztanárnak. 
Ettől az időponttól kezdve, 1934-ban bekövetkezett haláláig, 28 éven át Stepanek 
Ernő a református gimnázium rajztanára, festőművész és Dékáni Halasról való 
távozását követően a csipkék legjelentősebb tervezője. 1917-ben képeiből kiállí
tást rendez a gimnáziumban. 1914-től kezdve több éven át, több képét is kiállítja 
a Képzőművészeti Társulat a budapesti Műcsarnokban. A Kilátás az ablakomból 
című halasi városképet 1917-ben IV. Károly király vette meg a budai királyi palota 
számára. A kép sajnos elkallódott. Stepanek Ernő elsősorban tájképeket festett. 
Egyik kedvelt témája a halasi szélmalmok voltak. Többször megfestette a Sáfrik- 
malmot, illetve az alsóvárosi vízparti malomsor látképét. De a városszéli nádasokat 
a református templom tornyával, a fehértói halásztanyát, vagy a gimnázium udvarát 
is megörökítette. Arcképei közül legjelentősebb az 1923-ban, közvetlenül Szilády 
Áron halála után, megfestett öregkori Szilády portré, melyet a presbitérium meg
rendelésére készített el, illetve Bessenyei István portréja.47

Sz. Csorba Tibor (1906-1985) festőművész, író, csipketervező és bölcsészdoktor. 
A felvidéki, szepességi származású ifjú48 a budapesti képzőművészeti Főiskolán, 
majd a varsói kézimunka- és rajztanárképző főiskolán szerezte művészdiplomáit. 
A varsói egyetemen bölcsészdoktori címet nyert. 1930 és 1934 között a kiskunhalasi 
polgári fiúiskolában kézimunkát és rajzot tanított. 1936-ban Varsóba költözött és ezt 
követően hosszú évtizedeken át Lengyelországban élt. 1985-ben Kiskunhalas dísz
polgára címet kapott. Csorba a halasi évei alatt -  és az itteni élményei alapján írta 
a Beszél a tanya (1934) és a Polgáristák (1936) című elbeszélés köteteit. A könyvek 
pikantériája, hogy részben diákjai halasi rajzai, részben az ő linómetszetei illuszt
rálják az elbeszéléseket. Csorba Rajzolás a malomnál, vagy a Tanya c. linómetszetei 
találhatók pl. a Polgáristák kötetében.49 Sz. Csorba Tibor elévülhetetlen érdemeket 
szerzett az első halasi csipkekalauz megírásában és megjelentetésében 1933-ben, 
ahol felhívja a figyelmet a tragikus körülmények közé került halasi csipke jelenének 
problémáira és kétséges jövőjére. írását, és csipketervezői tevékenységét bővebben 
a halasi csipke történeténél ismertetem.

Tóth Béla (1910-1996) festő, rajztanár, csipketervező, a budapesti Képzőművé
szeti Főiskolán 1927 és 1931 között Rudnay Gyula és Edvi Illés Aladár növendéke 
volt. Az 1934/35-ös tanévtől kezdve tíz éven át Stepanek Ernő utóda a református 
gimnáziumban, majd elhagyta városunkat. Később még néhány évre visszatért,
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és az 50-es évek alkotókorszakában a korábbihoz hasonló felfogásban dolgozott. 
Akvarelljein Halas utcáit és a város környéki tájat örökítette meg. Számtalan portrét 
készített. Több műve a Thorma János Múzeum kamaratárlatán tekinthető meg. Tóth 
Béla ugyancsak Stepaneket követte a Csipkeház művészeti irányítójaként és sok 
csipketervet köszönhetünk neki.50

Thorma János (1870-1937)
A „nagybányai” Thorma János külön fejezet a halasi művészet történetében. 

Thorma Halason született, családja és rokonsága neves halasi polgárok sorát vonul
tatta fel. Többek között késői rokona, az ugyancsak halasi származású és erős halasi 
kötődésekkel bíró Berki Viola (1932-2001) festőművész. Thorma rendszeresen visz- 
szajárt szülővárosába, és különösen pályája elején néhány képe egyértelmű halasi 
vonatkozással bír.

A 19-20. század fordulóján Halason is megjelentek az egész alakos életnagyságú 
portrék, és ez elsősorban Thorma János „halasi képeinek” köszönhetők. Thormát 
szülővárosa 1897-ben a gazdag halasi birtokos Bessenyei István (1835-1901) háromne
gyed alakos képének megfestésével, 1 majd 1903-ban egy nagy Kossuth Lajos portré 
elkészítésével bízza meg.52 Ma mindkét kép a Thorma János Múzeumban látható.53 
Thorma kevés halasi vonatkozású alkotása közül kiemelkedik az 1895 körül készült 
Berki Antal és felesége című kép, amely már egyértelműen a nagybányai stílusesz
mény jegyében született.'4 A Berki-családhoz Thormát rokoni szálak fűzték, mivel 
Berki Antal ügyvéd -  Berki Viola festőművész nagyapja -  és Thorma sógorságban 
voltak. Berki Viola így ír Thormáról a családi visszaemlékezések alapján: ,,Jani bácsi 
rendszerint karácsonykor látogatott Halasra a nagy szüléimhez. Nagyon jó l érezte 
magát ebben a családi körben, a nála ugyan fiatalabb Berki fiúkkal járt vadászni. 
Apámmal többször kiment a már régen felszámolt régi temetőbe, ahol szép patinás 
sírkövek szépségére hívta fe l apám figyelmét. Véleményem szerint első nagy képén 
(amit 21 éves korában festett), a Szenvedőkön felfedezhető a halasi környezet hatása. 
A temető kapu és a kapun belüli utak helyzete a halasi katolikus temető bejáratára 
utalnak. A koldusok ruhája és befelé haladó subás ember subája is tipikusan alföldi, 
és nem Nagybánya környéki népviselet. Hallottam, hogy a házaspár alakját szüleiről 
mintázta. A birtokomban lévő, a nagyszüleimet ábrázoló kettős portrét hálából fes
tette a Halason töltött szép napokért.’65 A sorok írásakor, 1997-ben még Berki Viola 
tulajdonát képezte a Berki Antalt és feleségét ábrázoló kép, melyet a művésznő halálát 
követően Kiskunhalas város szerzett meg. Ma a Thorma János Múzeum galériáját 
gazdagítja. Berki Viola másik állítása, amely szerint az 1892-ben, már a nagybányai 
években festett Szenvedőié6 a halasi katolikus temetőt, illetve halasi embereket ábrá
zolna, kétséget kizáróan nem bizonyítható. Az egyértelmű, hogy a kép tájrészlete, a 
temető bejáratától sugaras irányba induló utak elrendezése és a bejárati kapu osz
lopainak fafaragása nem Nagybányára utalnak. Ezek a motívumok sokkal inkább
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hasonlítanak a halasi katolikus temető környezetéhez, de ennek ellenére közvetlenül 
nem bizonyíthatók a kép halasi vonatkozásai. Thorma János művészetének és szülő
városának 1945 előtti kapcsolatát a festő befejezetlen nagy müve a Talpra magyarГ  
zárja. A képet a festő 1937-ben bekövetkezett halálát követően Kiskunhalas városa 
vásárolta meg, majd 1953-ban a Thorma János Múzeum leltári anyagába került.58 
A 3,8x6 méteres monumentális olajképet 1997-ben restaurálták és mai, felújított álla
potában a Thorma János Múzeumban tekinthetik meg az érdeklődők. A kiskunhalasi 
múzeum megalakulásakor, 1950-ben, dr. Zádor Anna  művészettörténész ajánlásával 
a Thorma János Múzeum nevet vette fel. Thorma Jánost szülővárosa 1975-ben posz
tumusz díszpolgárává fogadta.59

A korszak halasi festői
Ebben a fejezetben olyan alkotókról beszélünk, akik halasi születésűek, vagy 

tevékenységük szorosabban kötődik a városhoz.
Sajátos színfolt Kiskunhalas képzőművészetének múltjában Tumó Máté (1863- 

1933) tevékenysége.60 A halasi származású festőművész, aki a naiv festészet és 
az iskolázott rajztudás sajátos kombinációjával egyéni, népies stílust alakított ki. 
Elvégezte a Budapesti Képzőművészeti Főiskolát, majd műtermet nyitott Halason. 
A 20. század fordulóján az egyetlen halasi festő volt, aki arcképfestésből tartotta 
fenn önmagát. A fizetőképes kereslet gyengesége miatt számtalan esetben fénykép 
után készítette a kevésbé tehetős parasztpolgár megrendelők számára olajportréit, 
illetve grafikáit. Sok halasi családnál még ma is fellelhetők képei, mint ahogy a 
Thorma János Múzeum is jelentős gyűjteménnyel rendelkezik belőlük. A Thorma 
János Múzeumban megtalálhatók a Kiskunhalasi néptípusok című viselet- és karak
tervázlatai 1892-ből, Szekér Józsefnek, az utolsó halasi bírónak a portrévázlata, 
valamint Gázon István arcképvázlata.61 1929-ben valószínűleg saját kedvtelésére 
festette az egyéni stílust és látásmódot vegyítő, néprajzi szempontból is figyelemre 
méltó Halasi esküvői menet című életképét.

Hódi Géza (1881-1942) festőművész a képzőművészeti főiskolán Bal ló Ede tanít
ványa volt. Az akadémia elvégzése után szülővárosában, Szegeden telepedett le. 
1907-ben megnősült és felesége lakhelyére, Kiskunhalasra költözött. Hódi 1906-tól 
rendszeresen állított ki a Műcsarnokban, a Nemzeti Szalonban és Szegeden. Első
sorban aktokat, tájképeket és csendéleteket festett. A Tanácsköztársaság ideje alatt 
politikai szerepet vállalt, azért 1920-tól elköltözött Halasról és emigrációba kény
szerült. Hódi mintegy másfél évtizeden keresztül élt Halason, ezért képei jelentős 
része itt keletkezett, ám ezek jelenleg ismeretlen helyen lappanganak.62

Papp Lajos (1886-1963) festő és grafikus Kiskunhalason született. Középiskolai 
tanulmányait a helyi református gimnáziumban végezte, rajztanára édesapja kol
légája, Dékáni Árpád volt. Képzőművészeti tanulmányait Budapesten (1904-08), 
majd Stuttgartban (1909-11) folytatta. Főleg litográfiákat és rézkarcokat készített.
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6. Papp Lajos: A halasi vásártér. Muráéin Jenő 1999. 2. kép alapján

1912-ben a Nemzeti Szalonban ezüstéremmel tüntették ki, és a következő évben 
díjat nyert a Műcsarnokban is. Az első világháború után Kolozsvárott telepedett 
le, szülővárosával a kapcsolata gyakorlatilag megszakadt. Halast több rézkarcon és 
festményen örökítette meg (.Halasi vásártér, 1912; Kunsági cigánylányok).63

A halasi művészet egyik legkülönösebb és legkedvesebb jelensége, az indiai apától 
és magyar anyától származó rendkívül tehetséges festőművésznő Amrita Sher-Gil 
(1913-1941). Amrita Dunaharasztiban és Budapesten nőtt fel. Kora gyermekkorától 
a mesék és a rajzok színes világa kötötte le figyelmét. 1921 és 1929 között Indiá
ban élt, majd az 1929 és 1934 közti öt évet Párizsban töltötte. Párizsban kezdetben 
Lucien Simon tanítványa lett, és ekkor Gauguin, valamint Cezanne művészete 
hatott rá. Később az École des Beaux Arts-ba iratkozott be és egy festőnő társával 
műtermet béreltek a Montparnasse közelében. 1934 és 1938 között visszaköltözött 
Indiába, de 1939-ben ismét Magyarországon találjuk. 1939 nyarán feleségül megy 
unokatestvéréhez, Egan Viktor orvoshoz. 1939 őszén Egant katonaorvosi szolgálatra 
Kiskunhalasra vezénylik, ahová Amrita is vele tart. Itt Halason festette a Vidéki piac 
Magyarországon címen ismert festményét, amelyen a református templom fehér 
tornya, valamint tőle délkeletre, a mai Hősök terén nyüzsgő talicskás, nagykabátos, 
fejkendős és kucsmás parasztok láthatók. A szakirodalom idős Pieter Brueghel hatá
sát véli felfedezni a képen.64
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Pándy Lajos (1895 -1957) 1940 -ben tartalékos katonatisztként Kunszentmiklóson 
ismerkedett meg Berki Andorral, aki ugyancsak ott szolgált. Barátság alakult ki 
a két férfi között, ezért Pándy a negyvenes évek elején sűrűn Halasra látogatott, 
ahol jó  néhány helyi polgár arcképét olajban, vagy akvarellben megfestette. Pándy 
ekkor már jó hírű művész, aki főiskolás korában Ferenczy Károly és Réti István 
növendéke volt. Talán tanárai nagybányai múltjának is köszönhető, hogy a Thorma 
Jánossal rokonságban álló Berki Andor és közte bensőséges barátság alakult 
ki. Berki Viola a következőképp emlékezik Pándyra: Apámnak „Pándyról mint 
művészről nagyon jó  véleménye volt. ... Főleg mint portréistát tartotta nagyra. 
Meghívta Halasra, ahol több portrémegrendelést is kapott. A portrék hallatlanul 
karakteresek voltak, idealizálni nem volt. hajlandó. A halasi társaság igen meg
szerette. Szokás volt vacsora után a Nagyvendéglőben összegyűlni beszélgetni. 
Pándy papírszalvétára készített vázlatok alapján, kisebb akvarell képeket készített 
a társaság tagjairól; olyan kitalált környezetbe helyezve őket, amit a modellre 
jellemzőnek tartott. Apámat kun nemzetségfőnek ábrázolta, füstölgő jurtákkal a 
háttérben.,<65 Pándy Kiskunhalason megfestette még Farkas Elek főrendiházi tag, 
Halász D. Sándor rendőrbíró, Dobó Kálmán városi főépítész és Feró János juhász 
portréját. Nagyméretű olajképen megfestette a református kollégium számára 
Szilády Áron életnagyságú, egész alakos képét, háttérben a gimnázium épületével, 
amely ma a Református Szilády Áron Gimnázium dísztermében látható.

Halasi vonatkozású képek festői a 20. század elején
A huszadik század első felében több olyan művész hagyott nyomot a város művé

szetében, akik tartósan nem éltek itt, de valamilyen ok folytán többször visszatértek, 
így halasi motívumokkal, helyi emberekkel találkozunk a képeiken. Biczó Ilona (1886- 
1970) rajztanár és festőművész, Biczó Géza második gyermekeként már Budapesten 
született. Edasapját követve a Képzőművészeti Főiskolán rajztanárként diplomázott. 
Az első világháborút megelőző évtizedben édesanyja rokonságát többször meglátogatta 
Kiskunhalason. Ennek nyomát őrzi az a jó néhány rézkarc, akvarell és grafika, melyeken 
a művésznő halasi szélmalmokat és szikes tópartokat örökített meg nagy kedvvel.66

Az 1910 körüli években ugyancsak egy halasi szélmalomról, készült rézkar
cot találhatunk Erdőssy Béla (1871-1928) festőművész, főiskolai tanár művészi 
hagyatékában, aki valószínűleg Biczó Ilona főiskolai tanáraként kapott meghívást 
Kiskunhalasra.6'

Pécsi Pilch Dezső (1888-1949) a Képzőművészeti Főiskola tanára 1936-ban 
pár napig Halason dolgozott. Helyi emberek portréit festette meg, többek között 
Monspart főorvos fiát. Szeptemberben pár napig kitételen voltak képei Schön keres
kedő városházi üzlete kirakatában.68

Udvardy Flóra, Czakó Jenöné {1880-?) a képzőművészeti főiskolán Deák-Ébner 
Lajosnál tanult, majd Münchenben és Dachauban képezte magát. 1907-óta volt a
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Műcsarnok kiállítója. Főleg arcképeket festett, valószínűleg így került kapcsolatba 
a halasi református egyházzal, amely Szathmáry Sándorné fiatalkori arcképét ren
delte meg nála 1940-ben. A kép, amely ma a református egyház óvodájában van, 
valószínűleg Szatmáryné fiatalkori fényképe után készült.69

Újsághirdetés útján ajánlja művészetét 1886-ban Lasztig Rezső„akadémaifestő, 
aki a Nagyvendéglőben szállt meg, és arcképet fest fénykép után, vagy élőben, illet
ve restaurál. ” 0

Halasi amatőrök
A polgári művészet egyik jellegzetessége, hogy a művészeti akadémiák mellett 

a művészeti szabadiskolák esztétikailag kevésbé regulázható alkotói, valamint az 
amatőr és naiv művészek is megjelentek és egyre nagyobb szerepet kaptak a kor
szak művészetében. Jellegzetes halasi képviselőjük Bédi Sándor (1903 körül-1964) 
fodrász és amatőr festő, a hat elemi elvégzését követően szakmát választott, bár 
gyermekkora óra rendszeresen rajzolt és festett. Rendszeres művészeti oktatásban

7. Bédi Sándor festő. Lakatos Vince felvétele, 1937. Szűcs Károly 2001. 50. kép alapján
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nem részesült, híres festők híres képeinek másolásával (pl. Bihari Sándor: Bíró előtt 
c. képe) képezte magát.71 1937-ben a Központi Iskolában rendezett gyűjteményes 
kiállításán mutatta be képeit. A fennmaradt Lakatos Vince fotográfia tanúsága 
szerint szívesen festett portrékat, csendéleteket és a halasi utcákat. Két képe azon
ban figyelemre méltó. A lemondott angol király, VIII. Edward (ekkor már Windsor 
hercege) és amerikai hitvese 1937-es magyarországi látogatásakor képeslapok után 
megfestette azok életnagyságú portréját. Másik érdekes halasi képe, Soós Vincét, a 
város bolondját katonai zakóban és érdemérmekkel zsúfolva ábrázolja.2

Németh-Buhin Lajos (1907-2000) szélmolnár és amatőr képzőművész, vala
mint népi polihisztor, aki több szakmában szerzett jártasságot. Művészeti tevé
kenysége keretében portrékat, csendéleteket és tájképeket festett. A Thorma János 
Múzeum őrzi néhány alkotását, pl. Németh-Buhinék fehértó-pusztai szélmalmáról 
festett olajképet 1927-ből. ’

A korszak köztéri szobrai
Nagy Kálmán: Erzsébet királyné szobra, 1902
Nagy Kálmán (1872-1902) szülővárosában, Kiskunhalason járt gimnáziumba, ahol 

rajztanára, Dékáni Árpád korán felismerte tehetségét és a művészpálya felé irányította 
figyelmét. Nagy Kálmán 1888 szeptemberében Budapestre került az Iparművésze
ti Iskola kisplasztikái osztályába. Mesterei Bezerédy Gyula és Zala György voltak. 
Ez utóbbi műtermében sajátította el a mesterség fogásait. 1900-ben tanulmányúton járt 
Itáliában, Franciaországban és Németországban, és a kor meghatározó szobrásza, Rodin 
hatása alá kerül. August Rodin hatást mutató, festői hatású felületképzéssel, 1902-ben 
carrarai márványból alkotja meg Kiskunhalas város megrendelésére Erzsébet királyné 
életnagyságú mellszobrát. A szobor eredetileg a Közgyűlési termet díszítette,74 amely 
Kiskunhalas első világi emlékműve volt. A csipkékkel gazdagon díszített ruhát és csip
kés fejdíszt viselő királyné szobra jelenleg a Csipkeház aulájában tekinthető meg.75

Damkó József: Búsuló kuruc (Kuruc szobor), 1904
Damkó József (1872-1955) szobrász a budapesti iparrajziskolában, majd ezt 

követően négy éven át Stróbl Alajosnál tanult. Önálló stílust keresvén, az ország 
több vidékén folytatott néprajzi gyűjtőmunkát (Kalotaszeg, Kőrősfő). Pályafutásá
nak kezdetén erre a gyűjtőmunkára alapozva éri el sikereit, elsősorban a kisplasz
tika és a népies zsánerszobrászat területén. Első önálló köztéri szobra a sóskúti 
homokkőből faragott kiskunhalasi Kuruc szobor, melynek kardjára támaszkodó, 
búsuló figurája egyértelműen magán viseli a népies zsánerszobrászat stílusjegyeit. 
Ez a szobor a nemzeti múltat dicsőíti, ám egy sajátos helytörténeti aktualitással 
színezve. Ugyanis a szobor konkrétan kapcsolódik az 1703. október 5-én a város 
határában lezajlott kuruc-labanc csatához. A szobor állításának eredeti szándéka is 
a 234 elesett kuruc katonára való megemlékezéshez kapcsolódik.76 A talapzatával
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együtt 6,2 meter magas szobor különlegessege, hogy Magyarországon hosszú eve
kig az egyetlen kuruc katonát ábrázoló köztéri alkotás volt. A szecessziós jellegű 
talapzat Hikisch Rezső építész tervei alapján készült; 7

Szengvörgyi István: I. világháborús emlékmű (Hősök szobra), 1926
Szentgyörgyi István (1881-1938) szobrász, főiskolai tanár. Az Iparművészeti 

Főiskola után külföldi tanulmányutat tesz Belgiumban, ahol elsősorban klasszi- 
cizáló stílusú aktokat és portrékat készített. 1925-től a Képzőművészeti Főiskola 
szobrász tanára.74 A két világháború között sokat foglalkoztatott alkotó. A művész 
életművében egyik legkorábbi és ennek az időszaknak talán legjelentősebb köz
téri emlékműve a kiskunhalasi. A Hősi emlék, amely később az I. világháborús 
emlékmű nevet kapta, egy, a családfőt elvesztett csonka családot mutat, amely 
utalás Magyarország területi veszteségére. A lepelbe burkolózó anya óvón borul 
meztelen fiára. Mindketten egy gyászkoszorút tartanak. A szobor alatti talapza
ton Vörösmarty Mihály sorai olvashatók: „Az nem lehet, hogy annyi szív hiába 
onta vért.”

A szoboremlékmű mellett felállított két obeliszken a világháborúban elesett 
halasi hősök neve olvasható. A két obeliszk és a szobor együttes építészeti látvány
terve a szecessziós városháza tervezője, Hikisch Rezső elképzeléseit mutatják.
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8. Nagy Kálmán: Erzsébet királyné, 1902. 
Szűcs Károly felvétele

9. Damkó József: Kuruc szobor, 1904. 
Szűcs Károly felvétele



Szentgyörgyi István: Szilády Áron portréja, 1927
Szilády Áron neves halasi tudós és mecénás, aki 1862 és 1922 között hatvan 

évig volt Halason lelkész, 1865 és 1875 között a város országgyűlési képviselője. 
A nyelvész, műfordító, egyetemi tanár és folyóirat-szerkesztő. Sziládyt 1861-ben 
a Magyar Tudományos Akadémia, 1876-ban a Kisfaludy Társaság választotta a 
tagjai közé. Az ő kezdeményezésére és vezetésével épül meg Kiskunhalason a 
Református Gimnázium főépülete 1892-ben. Szentgyörgyi István szobrászművész 
nem sokkal Szilády Áron halálát követően kapott megrendelést a bronz mellszobor 
elkészítésére. Szilády Áron portréja volt az első halasi köztéri szobor, amely a város 
egyik polgárának állít méltó emléket. A szobrász a mellkép mintázásakor valószí
nűleg Ellinger budapesti fényképésznek az 1870-es évek végén készült Szilády port
réját követi.79 Szilády a fénykép készítésének idején negyven év körüli, érett férfi, 
Kiskunhalas országgyűlési képviselője, a Tudományos Akadémia tagja. Ideális kor 
egy ideálportré elkészítéséhez.80 A szobor eredetileg a modernkori Halas főutcáján, 
Kossuth utcán, az ún. Krisfóf-ház előtt állt.81 Jelenlegi helyére, a református egyház 
javaslatára a református templomtól délre fekvő kis térszegletbe 1968-ban állítot
ták.87 A szobor a református templom közelében, a Szilády Áron utca túlsó oldalán 
lévő lelkészi hivatal felé néz. Másodlagos elhelyezése, új környezete jó példa az 
átgondolt, emlékszobrot is magába foglaló térkialakításra.
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10. Szentgyörgyi István: Hősök szobra, 1926. 
Szűcs Károly felvétele

11. Szentgyörgyi István: Szilády Áron, 1927. 
Szűcs Károly felvétele



A halasi csipke
A 19. és 20. század fordulóján a szecesszió térhódításával nem csupán a jellemző, 

organikus stíluselemek terjednek el, de a modern művészet új funkciói is először 
ebben a formavilágban jelennek meg. A művészet funkcióváltásának egyik jele, hogy 
a korábbi kézműves tárgyalkotó módok is stiláris és technikai megújulást keresve, 
mind szorosabban kötődnek a kor divatjelenségeihez, valamint a tudomány- és tech
nikai- újdonságaihoz. A művészetek szervezeti feltételeit tekintve ennek következ
ménye az, hogy a korábbi, manufakturális alkotóműhelyek helyét az iparművészeti 
alkotó tevékenység váltja fel. Ez utóbbiban már különválik a formatervezés és tech
nikai kivitelezés, az oktatás, valamint a kordivatnak és a piaci feltételeknek alávetett 
értékesítés folyamata. Magas szintű kreativitás és speciális szaktudás szükséges 
ahhoz, hogy az addig nem látott formákat teremtő, korábban elképzelhetetlen tech
nikai megoldásokat felmutató iparművészeti tárgyak, épületek szülessenek. Az ilyen 
jellegű alkotások határokon túlszárnyaló hírnévre tesznek szert és óriási művészi 
presztízst nyernek. Ezt példázza a vasvázas épületek elterjedése -  melyek etalon
ja a 324 méter magas „gótikus vascsipke” (Paul Gauguin), a párizsi Eiffel-torony 
-  valamint a fényt káprázatos színekké varázsoló, organikus növénymintákat követő 
Tiffany-üveg, és ide sorolható kortársuk, a leheletfinom mintázatú, minden korábbi 
csipkénél bonyolultabb technikával előállított halasi csipke is.

A halasi csipke megszületését két embernek köszönheti. A nagyra törő ideá
loktól vezérelt Dékáni Árpád (1861-1931) gimnáziumi rajztanár szecessziós stílusú 
csipketerveinek és Markovits Mária (1875-1954) csipkevarrónak, aki a Dékáni 
által megálmodott rajzok alapján az első varrott halasi csipkéket elkészítette. Ezzel 
Markovits Mária Dékáni eredeti formavilágú és korábban ismeretlen előállítási 
módot követelő tervei alapján „feltalálta”, illetve megalapozta a halasi csipke var
rástechnikáját.

Dékáni Árpád az erdélyi Alsójárán született és 1885-ben szerzett rajztanári okle
velet a budapesti Mintarajziskolában. 1886 őszétől a halasi református gimnázium 
rajztanára két évtizeden át. 1900-ban az Iparművészeti Társulat választja tagjai 
közé, miután a népművészet motívumai alapján korszerű iskolai rajzoktatási elve
ket dolgozott ki A Dékánit a századfordulótól foglalkoztatta, hogy „ látatlan finom  
fonálból” gyönyörű mintázatú csipkét készíttessen.84 Ezzel egyidejűleg a magyaros 
stílus kidolgozását és érvényesülését követelte a hazai művészetben.85 A két szem
pont ötvöződött Dékáni csipketerveiben is. Ennek eredményeképp Dékáni csipkével 
kapcsolatos ambíciója kétségtelenül egy új, addig nem látott finomságú technikával 
előállított, ám a népművészet motívumait feldolgozó csipke volt, ami nem csak 
magyaros stílusú műveket eredményezett, de a szecessziós modernitás elvárásaival 
is tökéletesen egybevágott.86 Dékáni első csipketervein elsősorban a Halas környéki 
népművészeti formakincs, így például a halasi szűcs- és szürszabó minták, illet
ve az erdélyi, kalotaszegi népművészet egyes motívumai jelennek meg.8 1902-re 
Dékáni már jó néhány magyaros csipketervvel rendelkezett, azonban sem Hala-
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son, sem Erdélyben nem talált olyan varrónőt, aki terveit megfelelő minőségben 
kivitelezni tudta volna: hiányzott a megfelelő csipkevarró technika. Egy későbbi 
tanulmány megállapítása szerint „ terveit az akkori ismert csipkekészítő eljárások
kal kivitelezhetetlennek tartották. ”88 A halasi csipke varrástechnikájának feltalálása, 
kidolgozása a csipke történetének másik főszereplőjére, Markovits Mária csipkevar
rónőre várt.

Markovits Mária Kiskunhalason született, majd 1897-ben Budapesten a Magyar 
Királyi Állami Női Ipariskola Fehérneművarró Szakosztályán szerzett diplomát. 
Szakmájának kiemelkedően tehetséges tagja volt, aki a király számára készített 
fehérnemű garnitúra elkészítéséért 1900-ban a Párizsi Világkiállításon aranyérmet 
nyert.84 1902-ben beteg édesanyja kérésére tért haza szülővárosába, ahol fehérne- 
müvarró műhelyt nyitott. Dékáni itt kereste fel, átadva neki néhány csipketervet: 
„ Markovits próbaképpen vállalta két Dékáni csipke elkészítését. A mesternő hete
kig eredménytelenül bíbelődött a legyező varrásával. Végül arra a belátásra jutott, 
hogy csak úgy készítheti el, ha a terv rajzát hűen követve -  csipke áttörtségét s 
a tartósság követelményeit szem előtt tartva — bizonyos technikai módosításokra 
szánja el magát. A két papírlap széleit kézimunka rámára feszített vászonra varrta. 
Az ilyenképp rögzített csipkerajz most már nem csak mintául, de munkaalapul is 
szolgált. Finom len cérnából több szál összesodrásával vastagabb fonalat (kon
túrfonalat) készített. Ezt a fonalat azután úgy vezette végig az alatta levő rajzon, 
hogy a szál folyamatosságát megtartva a rajz felett a kontúrfonálból hajszálnyi 
pontossággal alakuljon ki a minta. Közben a hármas alaphoz fércelve rögzítette 
az egyetlen vonallal kialakított csipkevázat. Mivel a férceléssel a hármas alapot is 
összefogta, szükségtelenné vált a ráma. A rámáról leszerelt, ideiglenes alapjaihoz 
tűzött csipkekontúrt henger alakú, homokkal töltött párnára helyezte, úgy dolgo
zott tovább. A legyező ornamentikájának kitöltésére egyszerű, de sűrű és pontos 
vászonkötésű beszövést (stoppolást) alkalmazott. A beszövött ornamenseket látszó
lag kötetlen, valójában nagyon is rafinált elrendezésű pálcikákat alkotó öltésekkel 
rögzítette egymáshoz, illetve a munkadarab szélét képező kontúrfonálhoz. Mind 
a beszövéskor, mind a rögzítő hálózat kialakításakor a vékony cérnával a kon
túr fon álba öltött. A kontúrozást a beszövés, a rögzítő hálózat, illetve a későbbiek 
folyam án az ezt helyettesítő csipkeöltések elkészítései máig is a halasi csipkevarrás 
alapfázisai. A tervvel tökéletesen egyező csipke kialakítása után a mesternőnek 
csak a vászonalap hátulján kellett elvagdosnia a kontúrszálat lefogó fércelést, s 
előtte feküd t a kész csipke. A z eredeti terv szépségét megsokszorozó technikai meg
oldás első pillanatban meggyőzte Dékánit, megszületett az oly régóta várt új, művé
szi magyar csipke. , m  Ezzel a „csipkeszerű” megoldással Markovits gyakorlatilag 
újrakomponálta a tervet, egyúttal követve a szecessziós művészet erős kontúrrajzos 
felfogását. Markovits Mária érdeme a halasi csipke megszületésében nem csupán a 
kivitelezés bravúros technikai megoldása, mivel az általa kidolgozott, kontúrrajzot 
kiemelő csipkevarró technika egyben stiláris telitalálat is.91 A Dékáni-Markovits
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együttműködésből a halasi csipke képében nem csak a „művészi magyar csipke”, 
de egyben a modern szecessziós csipke is megszületett, mint azt a korabeli hazai és 
nemzetközi elismerések is igazolták.

A halasi csipke első négy évtizedét, amely a csipke megszületésétől, Magyarország 
második világháborús belépéséig tart, négy nagyobb periódusra osztva tárgyaljuk.*2

1902-1906
Ez az időszak Dékáni Árpád és Markovits Mária munkakapcsolatának időszaka, 

amely a csipke megszületésétől Dékáni Kiskunhalasról való távozásáig tart. Tudunk 
arról, hogy az első csipkék elkészülte előtt, 1902 elején Dékáni Árpád bemutatta 
csipketerveit a halasi Református Gimnázium rajztermében. Ezeknek a terveknek 
grafikai stílusa a korabeli szecessziós rajzművészet lágyan ívelő, tiszta vonalrajzra 
törekvő, kontúrrajzos stílusával áll rokonságban. A Dékáni csipketerveinek egyik 
reprezentánsa az úgynevezett pásztoros terítőszél grafikai rajza.43 Az elkészült csip
kéket nyilvánosan először a budapesti Iparművészeti Múzeumban mutatták be 1902 
telén.94 Az ország müvészetkedvelő közönsége figyelmét azonban a következő év 
eseményei irányították a halasi csipkére. 1903 nyarán a Magyar Iparművészet című 
folyóirat több oldalas, képekkel illusztrált ismertető cikket közölt a halasi csipké
ről.95 Ugyancsak ez évben az Iparművészeti Társulat mintegy negyven csipkét muta
tott be a karácsonyi vásáron.96 Az Iparművészeti Múzeumban szecessziós stílusú,

12. Dékáni Árpád: „Pávás” legyezőcsipke, 1903. László, Pásztor, Szakái 1996. 52. nyomán
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magyaros motívumokból álló halasi csipkéket láthatott a közönség, így pl. pávát, 
kakast, parasztfiút és parasztlányt, valamint Jancsit és Juliskát ábrázoló műveket.97 
Ebből az időszakból többnyire színes és nyers színű csipkeszegélyek, valamint apró, 
részben figurális díszcsipkék maradtak fenn.

A sikerekben bízva, Dékáni a csipkék előállításának szervezeti feltételeit is biz
tosítani kívánta, ezért 1903 elején önálló csipkevarró műhelyt hozott létre, melyet 
saját tervei szerint, magyaros stílusú bútorokkal rendezett be. Dékáni egy 12 főt 
foglalkoztató műhelyt tervezett, amely háziipari vállalkozásként,“ és feltételez
hetően iparművészeti szakmai keretek között működött volna. Az bizonyos, hogy 
a csipkevarró műhely nem kapott elég helyi anyagi támogatást.99 A halasi csipkék 
hosszadalmas, sok időt felemésztő előállítása alig kifizetődővé tette a csipkevarró 
műhely fenntartását, illetve a csipkék varrását.100 A csipkevarró műhely már kezde
tektől anyagi gondokkal küzdött, miközben a halasi csipke egyre nagyobb erkölcsi 
és művészi elismerésben részesült. 1904-ben Dékáni megkapja az Iparművészeti 
Társulat Nagy Állami Aranyérmét. St. Louisban még ebben az évben a halasi csipke 
a világkiállítás nagydíját nyeri el.

,,Az általános nemzeti felbuzdulás, melyet az új korszakkal közéletünk minden 
terén megtapasztaltunk, végre szalonképessé tette Magyarországon és külföldön 
nagy hírnévvel bíró halasi csipkét, olyannyira, hogy főrangú hölgyek halmozzák el 
a halasi műhelyt megrendeléseikkel” írja 1906-ban a Magyar Iparművészet.1"1 A hír 
azonban, ahogy ma mondanánk, csak félig volt igaz. Ebben az évben hiába nyerte 
el a halasi csipke a milánói nemzetközi kiállítás nagydíját -  két éven belül immár a 
második nagy nemzetközi elismerést -  Dékáni a mühelygondok megoldatlansága 
miatt elhagyja Kiskunhalast és az év végén Budapestre költözik.102 Ezzel Dékáni és 
Markovits Mária útjai elváltak, bár 1911-ig még a halasi csipkék többségének terveit 
Dékáni készíti.1"3 Egy pillanatra úgy tűnt, hogy Kiskunhalas nem tud mit kezdeni a 
városnak minden korábbinál nagyobb dicsőséget hozó csipkével. Kiskunhalas ekkor 
képtelen volt azt az anyagi és szervezeti keretet biztosítani, ami a halasi csipke 
további „helyi” előállításához szükséges volt.104 Csipke-ügyben a későbbi „csipke 
városa” érdemben nem segítette Dékánit, majd annak távozása után magára hagyta 
Markovits Máriát is. Ennek ellenére ez a korszak, a Dékáni-Markovits páros szoros 
együttműködésének öt éve, a halasi csipke első fénykorát jelenti.

Az a tény, hogy Kiskunhalas a későbbiekben mégis meg tudta tartani magának 
a halasi csipkét, hogy a csipkevarró műhely folyamatosan működött a következő 
évtizedekben, kizárólag a nagy anyagi és erkölcsi áldozatokat vállaló Markovits 
Máriának és munkatársainak köszönhető. Úgy vélem, ez a megállapítás máig nem 
eléggé hangsúlyozott a halasi csipke történetét tárgyaló művekben. Nyugodtan 
kijelenthetjük, hogy Markovits Máriának nem csak a halasi csipke technikájának 
kidolgozásában és fejlesztésében, valamint a csipke egyedi formaelemeinek stiláris 
megoldásaiban vannak elévülhetetlen érdemei, de a csipkevarró műhely folyamatos 
működésében is.105
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1907-1918
Ez az időszak Dékáni budapesti próbálkozásait, majd kudarcát öleli fel, miközben 

a halasi csipke újabb nemzetközi babérokat arat. Dékáni új tervekkel és új ambíci
ókkal költözött Budapestre. 1907-ben a Magyar Királyi Iparművészeti Iskolában 
tanítók számára csipkekészítő tanfolyamot vezetett, bár itt a könnyebben elsajátítható 
vert csipketechnikával ismerkedhettek meg a növendékek. Dékáni állami támo
gatással csipkekészítő tanfolyamot indított a IV. kerület Kígyó tér (ma V. kerület 
Ferenciek tere) 1. szám alatti épület utcai helységeiben is. A sürü forgalmú belvárosi 
helyen népviseletbe öltözött fiatal lányok a műhely utcai kirakatában varrták a csip
két.'06 Még ebben az évben Dékáni cikket írt a magyar csipkeverő tanfolyamokról.107 
A csipkekészítő tanfolyamok valószínűleg nem érték el a Dékáni által várt ered
ményt, így 1910-ben az Újpesti Állami Gimnáziumban rajztanárként helyezkedett 
el, 1911-ben pedig végleg kilépett az Iparművészeti Társulatból. Ettől kezdve a halasi 
műhely számára sem készített többé csipketerveket. „Közben azonban a halasi csip
ke meghódította Párizst és Londont, 1908-ban és 1910-ben a The Studio című angol 
folyóirat gazdagon illusztrált beszámolókat közölt a halasi c s i p k é r ő l . Dékáni 
Halasról távozását követően, mások tervei alapján is készültek halasi csipkék. 1908- 
ban gimnáziumi rajztanár utóda és volt tanítványa, Stepanek Ernő (1881-1934) 
tervei alapján készült csipkével találkozhatunk."’9 Stepanek az első világháborút 
követő időszakban a halasi csipke legjelentősebb tervezője lesz. 1911-től néhány 
éven át Tarr Antal (1891-?),"° Budapesten élő, halasi származású iparművész, aki 
korábban szintén Dékáni tanítványa volt, lett a halasi csipke első számú tervezője.1" 
Megjelennek az első női tervezők is, így Bazaláné Gábris Ilona , aki 1911-14 között 
az iparművészeti iskolába járt, és az Országos Háziipari Szövetség budapesti műhe
lyének tagja volt, illetve Pongrácz Margit (1883-1968), akinek pávás és krizantémos 
térítője 1916-ban készült el."2 Ebben a korszakban a tervezők száma megnőtt, de a 
csipkék változatlanul követték Dékáni szecessziós stílusú felfogását. A halasi csipke 
rajzolatának puha, lágyan ívelő vonalai, valamint motívumvilága a későbbiekben 
is sokat megőrzött az első világháborúig terjedő időszak egységesen mozgalmas 
vonalvezetésű, népies világából, melyet Dékáni szecessziós stílusfelfogású tervei 
alapoztak meg. Dékáni halasi utóéletéhez tartozik még, hogy egy általa 1909-ben 
tervezett csipketerítőt 1916-ban Habsburg IV. Károly vásárolta meg. IV. Károly és 
Zita királyné koronázási ünnepségére 1916-ban egy csipke tarsolyt készít el a halasi 
műhely. Ezzel az ajándékozási gesztussal megjelenik a direkt politikai reprezentáció, 
amely a későbbiekben oly nagy szerepet játszik a halasi csipke sikertörténetében.

Dékáni 1918-ban hazaköltözött Erdélybe, majd a világháborút követően Románi
ában maradt. Ezzel a kapcsolata végleg megszűnt a halasi csipkével.

1919-1929
Az I. világháborút követő időszak a stiláris váltás, ám egyben a gazdasági 

leépülés éveit hozza. Miközben új tervezők biztosítják a csipke formai meg
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újulását, a csipkevarró műhely működését folytonosan a megszűnés veszélye 
fenyegeti.

Az 1920-as évek közepén a női fehérnemű divatban a csipke ismét népszerű lesz, 
ám ez a divat már nem a kiválasztott kevesek, hanem a tömegek divatja, amely az 
olcsó, iparilag előállított gépi csipkét teszi keresetté. Ekkor úgy tűnik, hogy vége a kézi 
munkával előállított háziipari csipke konjunktúrájának."3 A húszas évek végén bekö
szönő világgazdasági válság tovább rontotta a halasi csipke helyzetét, minden koráb
binál komolyabban fenyegetve a csipkekészítő műhely működését. Ezt az időszakot 
meghatározzák a csipkevarrás válságának tünetei. „A divat változása és a világgazda
sági válság következtében egyre kevesebb lett a megrendelő. Markovits Mária állását 
fölmondták, s ő megpróbált megrendelőket szerezni, de munka alig akadt, végül már 
csak egy-két lánnyal dolgozott. ”114 A húszas évek második felétől bekövetkező értéke
sítési válság a halasi csipke hagyományos piacainak megszűnésével (is) magyarázható. 
A piacra kerülő halasi csipkék nagyobb hányadát mindig a kisméretű, olcsóbb darabok, 
így a gallérok, mandzsetták, finom keszkenők és legyezők tették ki -  melyek az öltö
zékek díszéül szolgáltak -  illetve a kisméretű bútorcsipkék, így a csipkeszegélyek és a 
díszcsipkék. Ezek a csipkék ki voltak szolgáltatva a divat változásainak. A kisméretű, 
ruha- és bútordísz csipkék mellett, a reprezentatív, műalkotásként szolgáló, nagyobb 
méretű csipkék, így elsősorban a térítők alkották a kollekció értékesebb darabjait, 
amiket magas áruk miatt azonban csak kevesek tudtak megfizetni. Az értékesítés 
visszaszorulása elsősorban a kisebb méretű csipkék előállítását érintette.

A jövőre vonatkozó bíztató jelek azonban már ebben a korszakban megmutat
koznak. Elsősorban Stepanek Ernő  munkásságának köszönhetően korábban nem 
használt motívumok kerülnek be az ikontárba, illetve a csipke új funkciói jönnek 
létre, melyek a művészi jelentőségük mellett kielégítették a politikai reprezentáció 
elvárásait is. A csipke stílusában is jelentős változás körvonalazódik ekkoriban. 
Elsősorban Stepanek Ernő, valamint Szebeni Mária tervein a csipke szövetének 
aprólékossá válását, sűrűsödését figyelhetjük meg, illetve a korábbi, szecessziós 
formakultúrát klasszicizáló, neobarokk elemekkel bővítő megoldásokkal találkoz
hatunk. Ezt a felfogást képviseli Szebeni Négyszögletes térítője,116 vagy „Hópehely” 
című munkája"7 a 20-as évek végéről. Stepanek tervei alapján készül el 1921-ben a 
Mátyás-címeres csipke,"* 1926-ban Horthy Miklós családi címere."4 Ezeken a mun
kákon nemcsak a textúra sűrűsödése figyelhető meg. Stepanek heraldikai elemek
kel, címerekkel bővíti a csipke képvilágát és ezzel utat mutat egy új, a későbbiekben 
sikeres út, a politikai reprezentáció irányába.

Összegzésképp elmondható, hogy a húszas évek közepére-végére a halasi csipke 
történetének válaszújához érkezett el. Formailag új, a csipkét megreformáló megol
dások körvonalazódtak, ugyanakkor a halasi csipkevarró műhely minden addiginál 
súlyosabb válságba került, ahonnan majd a világválságot követő gazdasági kon
junktúra, valamint a bajokat felismerő és orvosolni akaró városvezető tevékenysége 
mozdítja ki. Ez azonban már a következő történet része.
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1930-1941
E korszak a csipke feltámadásának, majd a második virágkornak az évtizede. Foly

tonosságát az előző időszakkal a csipke „artisztikus tartalékai” mellett a csipkevarrók 
és tervezők tehetsége biztosította, amely egyben a csipke jövőjének zálogát is képezte. 
A váltást, az előző korszaktól való eltérést a világgazdasági körülmények mind kedve
zőbbé válása hozta, illetve egy nagy formátumú helyi politikus, dr. Fekete Imre (1890- 
1970) halasi polgármester színre lépése. A menedzser hajlamú városvezető érdeme töb
bek között a Csipkeház felépítése és ezzel a csipkevarró műhely jövőjének biztosítása.

A korszak tervezői közül továbbra is kiemelkedik Stepanek Ernő. Ekkorra már 
több mint egy évtizedes gyakorlattal rendelkező Stepanek jellegzetes tervein a korai 
halasi csipkék szecessziós, és a későbbi időszak barokkos, illetve az úri hímzésből 
származó klasszicizáló formái ötvöződnek. Ennek kiváló példája az 1937-es Brüsz- 
szeli világkiállításon nagy sikert arató, 60x90 cm átmérőjű Julianna terítő, melyet 
a Magyar Nemzeti Szövetség Női Szakosztálya rendelt meg a holland trónörökös nő 
számára. A terítő a körbefutó, hullámzó körvonalak, valamint a változatos virág
minták harmonikus együttesét alkotja.'211 A már említett politikai reprezentációt 
képviselik Stepanek tervei közül Kiskunhalas kun vitézes városcímere,'2' valamint 
a helyi kuruc szobrot ábrázoló csipke, amellyel Prónay Györgyöt, Halas ország- 
gyűlési képviselőjét tisztelték meg.122 Ugyancsak ebben az időben bukkannak fel 
Stepanek gránátalma, hattyú és lepke motívumai, melyeknek szintén oly sok vari
ánsa készül el a következő időszakban. A halasi csipke neobarokkos, klasszicizáló 
stílusirányzatát képviseli Pongrácz Margit tulipános térítője,123 valamint Tar Antal 
nyertes pályaműve. „A korábbi csipketerv-gyűjtemény bővítésére, az Országos 
Iparművészeti Társulat a Kereskedelmi Minisztérium megbízásából tervpályázatot 
hirdetett 1935-ben ’magyar népies motívumok’ ízléses alkalmazásával’ készült 
’újszerű ás eredeti’, művészi csipketervek készítésére. A pályázaton csak magyar 
tervezőművészek vehettek részt női ruhagallér- és kézelő, zsabó, plasztron, méter
csipke, betétcsipke, zsebkendő, vitrinkendő, nagyobb kerek, illetve téglány formájú 
terítő tervekkel. A terveket az Országos Magyar Iparművészeti Múzeumban bírál
ták el. Az első helyezést egyhangúlag Tar Antal ... Pásztoros térítője kapta”'24

A halasi csipke korszellemet és korstílust tükröző konzervatív, neobarokk 
és neoklasszikus stílusirányzata tovább erősödik az újabb tervezők belépésével. 
A stílusra jellemző nagyobb méretek, valamint a csipkébe varrt motívumok szá
mának növekedése és egyidejű elaprózódása, sűrűsödése megfigyelhető Amberg 
József és Amberg Ferenc 1932-ben készített, nagyméretű „Ezer éves tölgyfa” térí
tőjén (más néven a Mussolini terítő),123 de ide sorolhatók Molnár Béla (1904-1971) 
térítői, a kis mérettől kezdve (Ötfiús terítő 1930-as évek vége, átmérő 25 cm), a 
közepes méretű térítőkön át (Négyalakos terítő 1937, átmérő 55 cm), a nagyméretű 
csipkeművekig (ilyen például az Adolf Hitlernek ajándékozott Berlini terítő 1938, 
átmérő 80 cm).126 Molnár terve alapján 1937-ben lengyel megrendelésre készült az 
art deco hatást mutató Báthory István hajó oltárterítője.
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Az aprólékos, texturális sűrűsödés a kisebb munkákon is megjelenik. Ezt a felfogást 
követik Sz. Csorba Tibor (1906-1985) címertervei, így a Fáy András (1934), illetve a 
Nádudvari Tormay család címere!2* A stílusnak légies, letisztult változatát képviselik 
Ruzsinszky Anna virágmintás térítői.129 A korszak ismertebb tervezői között kell még 
említenünk Tóth Béla (1910-1996)130 és Komjátszegi Kelety Eszter (7-1936)1'1 nevét.

A politikai reprezentáció kiemelkedő eseteit képviselik azok a csipkék, amelyek 
valamely politikai személyiség számára varrtak. Ezek a csipkék többnyire nagymé
retűek, legtöbbször állami, vagy egyesületi megrendelésre készültek, ezzel biztos 
jövedelemhez juttatva a csipkevarró műhelyt. 1932 végén Kiskunhalas újdonsült 
országgyűlési képviselője, Gömbös Gyula családi címere készült el.132 A Magyar 
Nők Szövetsége 1936-ban Gömbös Gyula feleségének rendelt csipkét. 1937-ben 
Péter jugoszláv király és felesége, Mária számára készült halasi csipke, amit a belg
rádi vásárban mutattak be. Még ebben az évben Miklas osztrák szövetségi államfő 
felesége számára, a budapesti mezőgazdasági kiállítás látogatása alkalmával varrott 
csipke, illetve Vittorio Emanuelle nápolyi herceg számára készült el egy csipkete
rítő.1’’ A magyar kormány megrendelésére két esetben Pongrácz Margit tervezett 
és állított össze speciális csipkekollekciót. 1937-ben egy gyermekkocsi takarót 
Umberto olasz trónörökös gyermeke számára,134 majd a következő évben Göring 
német birodalmi marsall gyermeke számára készült bölcsőtakaró.135 A politikai rep
rezentációk sorát, és gyakorlatilag ezzel a korszakot a Julianna holland királynőnek
1941-ben adományként készített keresztelő garnitúra zárja le.136 Ugyancsak ezt a 
csipkét és ugyancsak halasi adományként kapja meg dr. Kathona Mihály, a nemrég 
beiktatott polgármester is.137 A gesztust tekinthetjük szimbolikusnak is, amely jelzi, 
hogy a halasi csipke helyzete a harmincas évek végére gyökeresen megváltozott az 
egy évtizeddel korábbihoz képest. Ezek a nagyvonalú, elsősorban a reprezentációt 
szolgáló ajándékozások a csipke második virágkorát jelzik. Idáig azonban jelentős 
változásokon vezetett az út, aminek legjelentősebb állomása a Csipkeház felépítése 
és bővítése volt a harmincas évek második felében.

Sz. Csorba Tibor író, rajztanár és csipketervező A halasi csipke múltja-jövője 
címmel kis összefoglaló müvet jelentett meg 1933-ban. Tettét nemcsak a múltra 
tekintő összegzés vezette, de legalább ennyire a csipkéért való aggodalom is. Mint 
írja, Kiskunhalas városa ,,Markovits Mariska művészetét kellően nem értékelte 
és a világhírű csipkét mostoha körülmények közt hagyta.”... „Sokkal kedvezőbb 
körülmények közé kell állítani azt a magyar specialitást, mely szépségével város
unkra és nemzetünkre már annyi műértő idegen figyelmét hívta fe l.”m Sz. Csorba 
soraiból kitűnik, hogy elsősorban a csipkevarró műhely sorsáért aggódik, és nem is 
alaptalanul. Ezzel a felismeréssel azonban nem volt egyedül. A húszas évek végére 
egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a csipkevarró műhely a korábbi feltételekkel nem 
működhet tovább. Ez volt a véleménye az 1930-ban beiktatott halasi polgármes
ternek, dr. Fekete Imrének is, aki hivatalba lépését követően jelentős változásokat 
kezdeményezett a csipke jövője biztosítása érdekében.
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1932-ben állandó csipke kiállítást hoztak létre a református gimnázium dísz
termében, ahová a MÁV közreműködésével úgynevezett filléres vonatok jártak 
Budapestről.1’9 A helyi sajtó beszámolója szerint 1933 januárjában dr. Fekete Imre 
a rádióban nagysikerű előadást tartott a halasi csipkéről, melyre az egész ország 
felfigyelt.140 A következő lépésként a csipkevarrás műhelygondjait megoldó, vala
mint a csipke állandó kiállítását biztosító Csipkeház tervezéséről olvashatunk, 
amit idegenforgalmi érdekekből a Kereskedelemügyi Minisztérium is támogat.141 
A tervezés során több elképelés is felmerült. A polgármester az Iparművészeti 
Társulattal közösen vendégházat és csipkevarró műhelyt tervezett, a mezőkövesdi 
népművészeti ház mintájára, amely magába foglalt egy a halasi csipkét bemutató 
múzeumi kiállítóhelyet is.142 Az előkészületek eredményeképp 1934 áprilisában a 
kiskunhalasi képviselőtestület elhatározta, hogy „egy a csipke készítésére alkal
mas helyiségből és egy muzeális dolgok elhelyezésére alkalmas helyiségből és egy 
egészen kis szoba-konyhás lakásból álló épületet építtet. ”143 A majdani csipkevarró 
műhely és múzeum működéséhez további segítséget nyújtott a kereskedelemügyi 
miniszter, aki a munkabér és az adminisztrációs költségekre évi 4400 pengő támo
gatást garantált, ugyanekkor a múzeumi bemutatás céljára a csipkeszövetkezettől 
4000 pengő értékű csipkét vásárolt.144 A város ezzel szemben magára vállalta a 
fűtés, világítás, a csipkeverő tanulók toborzásának és betanításának, valamint az 
állandó kiállítás költségeit.145

Az alföldi népi építészet hagyományait követő, ívelt tornácnyílásokkal ellátott 
épület külső-belső kialakítása, valamint berendezése, bútorai Mailász Gitta buda
pesti iparmüvésznő elképzeléseit tükrözték,146 aki a hortobágyi csárda látványter
vezőjeként már végzett hasonló jellegű munkát.147 Maliász az alapvetően imitatív- 
népies építészeti térbe eredeti, halasi népművészeti tárgyakat helyezett.145 Az épület 
kiviteli terveit Dobó Kálmán városi mérnök jegyezte, a kőműves mester pedig 
Sárközy Sándor volt.149 Az 1935 nyarán megnyílt Csipkeház érdekes egyvelege 
lett a valódi népművészeti tárgyak, az imitativ népies építészeti formák, valamint 
az iparművészeti jellegű csipke reprezentálásának. A Csipkeház épülete így már 
felépítése pillanatában megőrző és emlékező jellegű hely volt, amit kiegészített a 
csipkéket bemutató közvetlen múzeumi funkció. A halasi csipkevarrás a háziipari, 
termelő tevékenység mellett, immár történeti és artisztikus megerősítést is nyert. 
A Csipkeház ezzel a halasi identitás egyik legfontosabb eleme, a település valódi 
nevezetessége lett, amely nem csupán a csipkevarró műhely otthona, de egyben a 
halasi csipke múzeuma és emlékműve. A Csipkeház felépítése és koncepciója oly 
annyira sikeres volt, hogy az elkövetkező években látogatóinak száma folyamatosan 
nőtt, egyre több csipkét igényeltek a vásárlók. Hamarosan szükségesnek látszott 
a ház bővítése, amit Latabár Károly halasi származású iparművész terve alapján 
végeztek el.150 Az 1939 júniusában átadott új épületszárny hűen követi és egyben 
szimmetrikusan kiegészíti az eredeti épületet.1"1 A halasi csipke népszerűségéhez 
hozzájárult az is, hogy a MÁV változatlanul indított kedvezményes járatokat a
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halasi Csipkeházba látogatók számára. A tudatos prezentáció és csipkemenedzselés 
jeleként Halas városa 1936-ban kiadta Sütő József gimnáziumi tanár, képekkel 
illusztrált halasi csipketörténetét.152

A Csipkeház felépülése újabb hazai és nemzetközi sikerekhez vezette a halasi 
csipkét. Többek között 1937-ben Párizsban a Nemzetközi Kézműipari Kiállítás 
Nagydíját nyeri el, a verhetetlennek tartott brüsszeli csipkét megelőzve. 1938-ban a 
Berlini Nemzetközi Kézműipari Kiállításon 61 díjból hét a halasi csipkének jutott. 
Egyik Berlinben bemutatott alkotást, a Molnár Béla által tervezett Berlini térítőt 
a magyar iparügyi miniszter Adolf Hitler kancellárnak ajándékozta. A sikerek elis
meréseképp Horthy Miklós a kormányzó háláját fejezte ki a halasi csipke készítői
nek, különös tekintettel arra, hogy a csipke a magyar-német kapcsolatokban „diplo
máciai szerepet” is kapott.153 Az elismerések sorát 1940-ben a Milánói Nemzetközi 
Iparművészeti Kiállítás Diploma Donoré díja zárja.

Összegzésképp elmondható, hogy ez a korszak a csipke formai és szervezeti 
újjászületésének időszaka. Ez az alábbi tényezőkre vezethető vissza. 1. Megtalál
ják a reprezentatív, nagyméretű csipke helyét a világban (a politikai és kulturális 
reprezentáció új formáit: politikusoknak ajándék, rádióelőadások, csipketörténetek, 
csipkevonatok, világkiállítások). 2. A barokkos, úrihímzéses -  neoklasszicizáló 
-  stíluselemek is megjelennek a csipkében, ezzel bővítve a csipke formai- és motí
vumrepertoárját, bár zárójelben megjegyzendő, hogy a csipke formai kerete meg
őrizte szecessziós, kontúros eredetét, amit valószínűleg a csipkevarrási technika 
is megkövetelt, illetve a csipkék kivitelezésének egyszemélyi felelőse, Markovits 
Mária személye is befolyásolt. 3. Megépül a Csipkeház és ezzel állandó műhelyt, 
valamint a múltat bemutató múzeumot kap a csipke. A Csipkeház felépülésével 
a csipke iránt érzett felelősség szervezeti formát nyert, garantálva a csipkevarrás 
halasi jövőjét, a létrejött múzeum pedig, bemutatva a csipke múltját és jelenét, a 
történelmi emlékezet és a lokális tudat részévé avatta a halasi csipkét.
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87Sütő József, 1936. 2.
x8Ismeretlcn szerző: Halasi Csipke. TJM 12302. 1. 
8<7Kiskunhalas almanach. 2002. 201. 
^ Ism ere tlen  szerző: Halasi Csipke (kézirat). 
TJM 12302. 1-2.
41 Dékáni Árpád megkérdőjelezte Markovits 
M ária alkotó részvételét a halasi csipke megte
remtésében. Az első, aki a szakirodalomban ezt 
felismerte és kiemelte az Sz. Csorba Tibor, író, 
képzőművész és csipketervező volt: „A halasi 
csipke technikai megteremtője egyedül Markovits 
M ariska, kinek a beszövések szaporításában és 
fejlesztésében letagadhatatlan és átruházhatatlan 
érdemei vannak.” Sz. Csorba Tibor, 1933. 13.
Q O

A halasi csipke történetének korszakhatárait 
az általam  használt felosztástól némi eltéréssel 
jelöli ki a korábbi szakirodalom, lásd. László 
-  Pásztor -  Szakái, 1996.; Szakái Aurél, 2002. 
93László -  Pásztor-Szakái, 1996. 136. kép 
94László -  Pásztor -  Szakái, 1996. 8.
95M agyar Iparművészet, 1903. VI. évfolyam 
í)(,A z  Iparművészeti Társulat meg is vásárolta az 
általa bemutatott halasi csipkéket. Kiskunhalas 
Helyi Értesítője, 1903. december 30. III. évfo
lyam. 52. szám
97Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1903. december 
30. III. évfolyam. 52. szám
n o

K iskunhalas Helyi Értesítője, 1903. április 15. 
III. évfolyam. 15. szám, melléklet 
y9A századfordulón államilag fenntartott csip
kekészítő műhely működött Gödöllőn. Nem volt 
irreális Dékáni kívánsága, hogy államilag fenn
tartott csipkevarró műhely működjön Kiskunha
lason is.
lu0Megjegyzendő, hogy 1904-ben a csipkevarró 
műhely, — pontosabban Dékáni -  elnyerte a Ke
reskedelemügyi Miniszter 2000 koronás állami 
nagydíját. Ugyanakkor nincs nyoma annak, hogy 
ezt az összeget mire fordították, és annak sem, 
hogy ez az összeg mire volt elegendő.
101 M agyar Iparművészet, IX. évfolyam. 1906. 
145-148.

Dékáni a halasi és a budapesti működése kö
zött tett egy kitérőt és Solton 50 fős csipkevarró 
műhelyt szándékozott létrehozni. Ha terve sikerül 
ma talán nem halasi, hanem solti csipkéről beszél
nénk.
I07„1902-l 1 között minden halasi csipkét Dékáni 
tervezett” Sütő József, 1936. 2. (Ma már tudjuk, 
hogy ez a kijelentés nem állja meg a helyét.)

lü4Kezdetben Farkas Imréné Thuróczy Erzsébet 
támogatta anyagilag a halasi csipke varrását, 
majd dr. Thuróczy Dezső, a város polgármestere. 
1910-ben átvette a Háziipari Szövetség, később 
pedig megalakult a halasi csipkét értékesítő szö
vetkezet, ami 1933 körül felszámolás alatt volt. 
Sz. Csorba Tibor, 1933. 18.
105A csipkevarró műhely az 1902-1941 közötti 
időszakban többféle szervezeti formában mű
ködött. A műhely a Csipkeház 1935-ben történt 
felépüléséig nem rendelkezett megfelelő helyisé
gekkel és többféle, sikertelen „háziipari” szerve
zeti formában működött eddig az időszakig. Ezek 
a szervezeti formák képtelenek voltak biztosítani 
a csipke előállításának és értékesítésének megfe
lelő gazdasági feltételeit.
106Magyar Iparművészet, 1907. 253., illetve 
László -  Pásztor -  Szakái, 1996. 14. 
l(l7Magyar Iparművészet, 1907. 257-259. 
l(lsLászló -  Pásztor -  Szakái, 1996. 14.
1,14László Pásztor -  Szakái, 1996. 158. kép 
1 l0Tarr Antal Kiskunhalason született és Dékáni 
tanítvány a református gimnáziumban. 1908-11 
között az Országos Magyar Királyi Iparművé
szeti iskola textil szakának növendéke. „Korai 
csipkéi a szecesszió jegyében fogantak, és tervei 
sokszor nagyon hasonlítanak Dékáni csipkéi
hez.” László -  Pásztor -  Szakái, 1996. 15.
'"T a rr  Antal első halasi csipketervei, me
lyek meg is valósultak 1910-ből valók. László 
-  Pásztor -  Szakái, 1996. 142. 144. 145. kép 
1 l2László -  Pásztor -  Szakái, 1996. 175. kép 
ll3„Vége a csipke konjunktúrájának” -  írja lon
doni forrásokra a hazai sajtó. In: Magyar Ipar
művészet, 1925. 133. Hasonló hírt olvashatunk a 
következő évben is: „Csipkedivat mindenfelé, de 
nem a kézzel készített csipkéé, hanem az iparilag 
előállítotté, melyekkel a női fehérneműkön, felső 
toaletten egyre nagyobb számban találkozhatunk 
Párizsban, Berlinben, Londonban, New York
ban.” Magyar Iparművészet, 1926. 199.
1 l4László -  Pásztor -  Szakái, 1996. 18.
I15„A húszas évek közepén kezdett csipketerve
zéssel foglalkozni Szebeni Mária, aki 1924-ben 
került tervezőként az Országos Háziipari Szövet
ség budapesti műhelyébe. Később megismerke
dett Markovits Máriával és megtanulta a csipke
varrást is.” László -  Pásztor -  Szakái, 1996. 18.
1 ^László -  Pásztor -  Szakái, 1996. 260. kép 
117László -  Pásztor -  Szakái, 1996. 264. kép
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"^László -  Pásztor -  Szakái, 1996.
1 l9László -  Pásztor -  Szakái, 1996. 204. kép 
' “' ’László -  Pásztor -  Szakái, 1996. 214. kép 
'“'László- Pásztor- Szakái, 1996. 203. 209-211. kép 
' ““ László -  Pásztor -  Szakái, 1996. 208 kép 
l23László -  Pásztor -  Szakái, 1996. 257. kép 
l24László -  Pásztor -  Szakái, 1996. 28.p. 287. 
kép
'" “Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1932. szcpt. 21., 
illetve László -  Pásztor -  Szakái, 1996. 258. kép 
'"^’Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1938. márc. 11., il
letve László -  Pásztor -  Szakái 1996, 342-344. kép
1 97 Sz. Csorba Tibor a Budapesti Képzőművésze
ti Főiskolát végezte el, majd a varsói Rajztanár
képző Főiskolát. 1930-tól a kiskunhalasi Állami 
Polgári Fiúiskola helyettes tanára volt, ezt köve
tően 1934-től Celldömölkön tanított. 1936-ban 
Lengyelországban telepedett le.
'"^Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1933. május
10., illetve László -  Pásztor -  Szakái, 2000. 283/ 
A, illetve 286. kép
'"^László -  Pásztor Szakái, 1996. 324. 325. kép 
130Tóth Béla festőművész, gimnáziumi mate
matika, fizika és rajz szakos tanár, református 
lelkész. Stepanek Ernő tanítványa Kiskunhala
son. 1927-31. között Képzőművészeti Főiskolán 
tanult, itt Rudnay Gyula és Edvi Illés Aladár vol
tak a tanárai. 1930-tól a halasi csipke művészeti 
irányítója, csipketervező. 1934-45. között a kis
kunhalasi Református Gimnázium tanára. 1943- 
ban önálló képkiállítása Kiskunhalason. 1930-tól 
a Csipkeház művészeti irányítója, csipketervező.
' 3' Komjátszegi Kelety Eszter a Magyar Királyi 
Iparművészeti Főiskola növendéke, majd 12 és fél 
éven át textilművészeti szaktanítónője. Az 1930- 
as évek első felében sok halasi csipketervet készí
tett, melyek közül a táncoló leány és a táncoló fiú 
a legismertebb. László -  Pásztor -  Szakái, 1996. 
'""Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1932. dec. 3. 
l33Halai Hírlap, 1937. fcbr. 16.
' 34László -  Pásztor -  Szakái 1996, 311. kép 
,35László -  Pásztor -  Szakái 1996, 312. kép 
' 36Bár a korszak utolsó halasi csipkéit 1942-ben 
varrták, de gyakorlatilag a Julianna királynőnek

adott keresztelő garnitúra, valamint dr. Katona 
Béla halasi polgármester számára varrt terítő 
elkészítésével 1941-ben véget ért a halasi csipke 
első négy évtizedének története.
'""László -  Pásztor -  Szakái 1996, 317. kép 
l38Sz. Csorba Tibor, 1933. 18.
'"^Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1932. szeptem
ber 21.
140Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1933. jan. 11., 
illetve Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1933. jan. 
25.
141 Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1934. április
18.
l42Halasi Hírlap. 1934. márc. 27., 1934. ápr. 10. 
' 43Bács-Kiskun Megyei Levéltár Kiskunhalasi 
Levéltára V. 274/b. 10316/1934.
144„Az egy év alatt elkészült épületben került el
helyezésre a régi Halasi Csipkeszövetkezet csip- 
kegyüjteménye, melyet a polgármester javaslatára 
vásárolt meg a Kereskedelmi Minisztérium a Ta
karékpénztártól továbbá itt kezdhette meg munká
ját az 1935. január elsejétől alakult csipkeműhely 
is. A ház magyaros stílusú berendezését a halasi 
kisiparosok készítették, míg a régi berendezési- és 
dísztárgyak helyi gyűjtésből, részben a gimnázium 
ajándékaként kerültek a Csipkeház tulajdonába.” 
László -  Pásztor -  Szakái, 1996. 20.
145Halasi Hírlap, 1935. jan. 1.
146Szűcs -  Szakái, 2001. 57.
147Halasi Hírek, 1935. márc. 10.
148„Nagy Czirok László közbejöttével több érde
kes, művészileg és értékes tárgyakat mutattak be 
a művésznőnek, ki a látottak felett nagy örömét 
nyilvánította, és megállapította, hogy sikerült a 
Csipkeház belső berendezésének a magyarosság 
mellett teljesen halasias ízt és zamatot biztosíta
nia.” Halasi Hírlap, 1935. febr. 5. 
l49Szücs -  Szakái, 2001. 57.
'"°Magyar Iparművészet, 1938. 8. 
'"'Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1939. május 17. 
'""Sütő József, 1936.
'""Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1939. április
29., László -  Pásztor -  Szakái, 1996. 28.
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Országgyűlési képviselőválasztások 
Kiskunhalason 1848-1945

Gszelmann Adám

Rendiségtől a népképviseletig

A magyar országgyűlés évszázadokon keresztül rendi alapon működött. A ren
dek -  főpapság, főnemesség, köznemesség és a szabad királyi városok -  amennyi
ben és amikor egyáltalán arra lehetőségük volt, gyakorolták törvényalkotó munká
jukat, döntéseket hoztak az ország sorsát is meghatározó ügyekben.

Mohács után, mely nem csak a török uralmát hozta az ország jelentős területére és 
ezáltal ott a magyar közigazgatás is szünetelt, az úgynevezett királyi Magyarország 
Habsburg befolyás alá került. Az önállósuló Erdély időlegesen megőrizte -  legalábbis 
a látszatot tekintve -  függetlenségét, s ott az erdélyi rendek lehetőséget kaptak a feje
delemség keretei között saját törvénykezésre, az állam ügyeinek intézésére.

A török kiűzése után, majd a Rákóczi-szabadságharc leverését követően a 
Habsburgok hazánkat beillesztették a dunai monarchiába, lényegében a Habsburg 
birodalomba. Ennek a beolvasztásnak az alapja a szatmári békében megfogal
mazott kompromisszum volt, melyet azután a Pragmatica Sanctio törvénybe 
iktatása véglegesített. Lényegében ezzel kialakult a rendi dualizmus rendszere, 
mely egyfelől a birodalmi igazgatás elfogadását, a had-, pénz- és külügyek kirá
lyi felségjogkénti kezelésének elismerését, másfelől viszonylagos önállóságot a 
magyar rendi országgyűlés rendszeres működését tette lehetővé, de azt olyan 
korlátokkal, hogy az ott hozott törvények csak a király és a rendek közös akara
tából születhettek.

A kétkamarás szerkezetű magyar országgyűlés felsőtábláján az arisztokrácia és 
a katolikus főpapság, valamint hivataluk révén a megyék élére kinevezett főispá
nok személyesen vehettek részt. Az alsótáblára a vármegyék 2-2, a szabad királyi 
városok 1-1 követet küldhették választás útján. Itt kaptak helyet az alsóbb papság 
képviselői is.

A rendi dualizmus rendszerében -  még ha korlátozott módon is -  az országgyűlés 
és a nemesi vármegye jelentették az ellensúlyt a királyi hatalommal szemben. Mária 
Terézia uralkodásának második felében és II. József alatt ez a kompromisszum fel
bomlott a rendeleti kormányzás, azaz az abszolutizmus miatt. II. Lipót alatt helyreállt 
a korábbi rend a dinasztia és a magyar rendek között: a dinasztia lemondott a rendeleti 
kormányzásról, a rendek pedig az ország függetlenségének igényéről.

Az 1848-ig rendi alapon működő magyar országgyűlés utolsó alkotása az 
1848. évi törvénykönyv -  melyet a király április 11-én szentesített, ezért áprilisi
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törvényeknek is nevezik. A márciusi forradalom alapvető vívmányait iktatta be 
a Corpus Juris-ba, rögzítve hazánk függetlenségének és polgári átalakulásának 
döntő biztosítékait, még ha jelentős megszorításokkal is. Ez a törvénykönyv, bár 
megszüntette az országgyűlés rendi alapon való működését és elvben törvény előtti 
egyenlőséget biztosított, a népképviseletet súlyos feltételekhez kötötte. Cenzussal 
korlátozta nemcsak a választók, de a választandók körét is. Az V. te. kimondta, 
hogy mivel a törvényhozás nyelve egyedül a magyar, ezért csak az választható, aki 
tud magyarul. Lényegében a 24 év feletti férfiak közül az értelmiségi foglalkozá
súak, illetve a korábban is választójoggal rendelkező nemesek kaptak szavazati 
jogot. De szavazhattak a legalább 'A telekkel bíró parasztok, az önálló kereskedők, 
alkalmazottal rendelkező iparosok, valamint az értelmiségi foglalkozásúak is. A 
cenzus eredményeként hazánk egész területén 800.000 ember kapott választójogot, 
kiknek %-e nemesi származású volt. Ennek ellenére a választással létrejött a nép
képviseleten alapuló alkotmányos állam, annak törvényhozó szerve, a kétkamarás 
országgyűlés.1

Az 1848-ban megalkotott választójogi törvény kisebb-nagyobb módosításokkal 
alapját képezte a dualizmus kori választásoknak azáltal, hogy fennmaradt a cenzus, 
mely az ország lakosságának többségét kizárta a választójogból. A szavazás módja 
is változott -  a közfelkiáltást felváltotta a bizottságok előtti nyílt szavazási mód -  de 
ez lényegében inkább csak finomította a korábbi gyakorlatot.2

Ellenzékiség vagy kormánypolitika?

Az önkényuralom éveiben, de az egész dualizmus időszakában is az ország 
politikai életét -  így a mindenkori országgyűlési képviselőválasztásokat is -  az 
1848. évi törvényekhez, az 1849. évi Függetlenségi Nyilatkozathoz, illetve az 
1867-ben megkötött kiegyezéshez kapcsolódó nézetkülönbség osztja meg. E mun
kának nem célja az, hogy az egyes pártoknak a programját bemutassa, inkább 
csak annak érzékeltetésére tesz kísérletet, hogy mi az, ami az egyes pártok poli
tikájára jellemző volt, melyek azok a kérdések, amik választások idején nagyobb 
hangsúlyt kaptak.

A dualizmus korában a politikai életet meghatározó pártok és programjaik 
lényegüket tekintve jelentősebb eltérést nem mutattak. A kiegyezést mindannyian 
elfogadták, annak egyes tételeit vitatták ugyan, de magának a rendszernek a fenn
maradását, fenntartását egyik párt sem kérdőjelezte meg. Csak kevesen fogalmazták 
meg azt határozottan, hogy Magyarország és Ausztria kapcsolatát a perszonálunió 
szintjére kellene csökkenteni. így az ellenzékiség lényegében látszat ellenzékiség 
volt, mely inkább csak a választások idején, illetve a parlamenti vitákban erősödött 
fel oly módon, hogy az ellenzék alkotmányos eszközökkel és keretek között kívánt 
módosítani a kiegyezési törvényen.
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A két világháború között egy megcsonkított, de lényegében átmenetileg függet
len ország területén a politikai élet meghatározójává a gazdasági stabilizáció kérdé
sein túl Trianon revíziója -  ennek kapcsán a külpolitikai orientáció és a szomszédos 
országokkal való kapcsolat -  illetve a kultúrpolitika vált. Ez tükröződött vissza a 
választási harcokban, a parlamenti vitákban.

Az ellenzéki, illetve a mindenkori kormány politikája melletti elkötelezettséget 
vizsgálva, városunkat illetően ellentmondásos kép tárul elénk. Ez a város múltjából 
eredeztethető:

A kun kiváltságok, majd azok visszaváltása 1745-ben a redemptioval egy sza
badparaszti réteg kialakulását eredményezték, így 1848-ban nem volt szükség a job
bágyok felszabadítására. A Kiskunsághoz való tartozás közigazgatási szempontból 
is eltér más területektől.

Halas lakosságának nagyobb része a 19. század közepéig református többségű, 
de a város vezetése -  a földek birtoklása révén -  1945-ig a kezükben maradt. Ez a 
politikai élet alakulására is jelentős hatással volt.3

A halasi redemptusok és leszármazottaik a politikában, de a mindennapi életben 
is kétarcúságot mutatnak. Ez a kétarcúság a dualizmus korában, de a két világháború 
között is mindenkor jelen van. Kifelé liberalizmusát mutogatja, a hivatalos kormány- 
politikával szemben, gyakran ellenzéki, ellenzékieskedő. Ugyanakkor ez a liberaliz
mus nem nyilvánul meg befele, a földnélküliekkel, később a tanyákon élőkkel, illetve 
esetenként a más vallásúakkal szemben. Lényegében abból ered ez, hogy a reformá
tus redemptus lakosság birtokolta a földterület nagyobb részét és mint a gazdasági 
hatalommal rendelkező, jogot vindikált magának a betelepülők fölötti hatalomra.

Erdei Ferenc ennek országgyűlési vetületét így fogalmazta meg: „Egy ellenzéki 
párt szerepe tulajdonképpen abból áll, hogy a kormány pártjával szemben kell 
támogatni a kormányt.” Nagy ellenzéki csatákat kell vívni, hogy az ellenzékiség 
látszatát meg lehessen őrizni.4

A fentiek igazolására vizsgáljuk meg konkrétan, hogy mikor, kit, milyen párt 
programjával küld Halas városa az országgyűlésbe képviselőnek. (1. táblázat)

Az 1848-1945 közötti választásokból levonható következtetések:
1. Az 1848-1945 között megtartott 22 választáson 14 alkalommal helyi jelöltet 

választanak meg képviselőnek: Gózon Imre, Péter Miklós, Szilády Áron, dr. Farkas 
Imre, dr. Kolozsváry Kiss István, dr. Babó Mihály, dr. Kolozsváry Kiss István, dr. 
Musa István, -  mind református vallásúak.

2. Kiskunhalas városnak a 80 évből (az 1848-1861 közötti időt nem számítva) 45 
éven át ellenzéki képviselője volt az országgyűlésben. Közülük csak Mocsáry Lajos 
nem halasi illetőségű.

3. A hosszabb ideig kormánypárti képviselői tisztet betöltők (báró Prónay György, 
dr. Hegedűs Kálmán) kormánytagok, illetve országos jelentőségű politikusok.
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1. táblázat. Országgyűlési képviselőválasztások
A

válasz
tás éve

Győztes párt 
(kormánypárt) Kiskunhalas képviselője Küldő párt

1. 1848 Gőzön Imre -

2. 1861 Felirati Párt Péter Miklós 9

3. 1865 Deák Párt Szilády Áron Balközép

4. 1869 Deák Párt Szilády Áron Balközép

5. 1872 Deák Párt Szilády Áron Balközép

6. 1875 Szabadelvű Párt Szilády Áron Szabadelvű Párt

7. 1878 Szabadelvű Párt Mocsáry Lajos Függetlenségi Párt

8. 1881 Szabadelvű Párt Mocsáry Lajos Függetlenségi Párt

9. 1884 Szabadelvű Párt Mocsáry Lajos Függetlenségi Párt

10. 1887 Szabadelvű Párt Dr. Farkas Imre Függetlenségi Párt

11. 1892 Szabadelvű Párt Dr. Kolozsváry Kiss István Függetlenségi Párt

12. 1896 Szabadelvű Párt Dr. Kolozsváry Kiss István Függetlenségi Párt

13. 1901 Szabadelvű Párt Dr. Babó Mihály Függetlenségi Párt

14. 1905 Ellenzéki Koalíció Dr. Babó Mihály Függetlenségi Párt

15. 1906 Függetlenségi Párt Dr. Babó Mihály Függetlenségi Párt

16. 1910 Nemzeti Munkapárt Dr. Hegedűs Kálmán Nemzeti Munkapárt

17. 1920 Kisgazda Párt Dr. Kolozsváry Kiss István Kisgazda Párt

18. 1922 Egységes Párt báró Prónay György Egységes Párt

19. 1926 Egységes Párt báró Prónay György Egységes Párt

20. 1931 Egységes Párt Dr. Musa István Kisgazda Párt

21. 1935 Nemzeti Egység Pártja gróf Teleki Mihály Nemzeti Egység Pártja

22. 1939 Magyar Elet Pártja gróf Teleki Mihály Magyar Elet Pártja

A forradalomtól a kiegyezésig

Gőzön Imre (1848)
Az utolsó rendi országgyűlés az áprilisi törvényekben nemcsak a választójog 

tekintetében alkotott törvényt, de meghatározta a képviselők választásának rendjét 
és idejét is. A választókerületeket úgy alakították ki, hogy 30.000 lakos küldhessen 
egy képviselőt az országgyűlésbe. 22 szabad királyi város és 26 mezőváros köz
vetlen követküldési jogot kapott. A szavazás módjáról úgy rendelkeztek, hogy a 
szavazásra jogosultak egy-egy választókerületbe tömörülve közfelkiáltással vagy a 
vélemények jelentős eltérése esetén az abszolút többség határozatával választották
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meg a képviselőket, tehát nyílt szavazással. Három évre választotta meg a választó- 
kerületek 800000 választásra jogosult polgára a 426 képviselőt. 60%-ukat egyhangú 
közfelkiáltással.3

Nem határozták meg pontosan a választás napját, ezért azt június közepén, 5-6 
nap alatt tartották meg.

Az országgyűlés első alkalommal 1848. július 5-én ült össze. A kétkamarás 
parlament képviselőházába népképviseleti alapon, de cenzus alkalmazásával 
választották a képviselőket. A felsőház tagsága a született főrendekből és a hivatali 
méltóságokból került ki. A két kamara viszonyában a képviselőházé volt a túlsúly. 
A közérdek letéteményese így tehát nem egyetemlegesen az országgyűlés, hanem 
annak képviselőháza volt.6

Kiskunhalas mezővárost az 1848. évi törvény önálló képviselőválasztási joggal 
ruházta fel. Az 1848. június 20-án megtartott választáson ifjabb Gózon Imrét közfel
kiáltással választották meg. Megválasztásában közrejátszott az, hogy ellenjelölt nem 
volt. A Gózon család közismert a városban. Apja Gózon Imre főbíró volt. Jogot vég
zett, ügyvédi vizsgát is tett. Jegyzőként, főbíróként városi közhivatalt is betöltött.7

Az országgyűlés munkájában folyamatosan részt vett. 1849 januárjában követte 
az országgyűlést Debrecenbe is. 1849 márciusától betegsége miatt nem tudott mun
kát végezni. A szabadságharc leverése után perbe fogták, de 1850-ben amnesztiát 
kapott. Fiatalon, 45 éves korában halt meg.8

Péter Miklós (1861) (Kép: Kiskunhalas alm anach 2002. 82.)

Ferenc József az Itáliában bekövetkezett katonai vereség miatt kényszerült 
az abszolutista uralmi rend megszüntetésére. Menesztette Bachot és a biroda
lom megszilárdítása érdekében hajlott a megegyezésre az egyes tartományokkal. 
Ezt a közeledést célozta az októberi diploma (1860) illetve a februári pátens (1861). 
Lényegében ez a tartományi gyűlések fölé helyezett birodalmi gyűlés létrehozását 
célozta, mellyel az egyes tartományok országgyűléseinek hatáskörét jelentősen 
csökkentette volna. A császári javaslat értelmében a pénzügyek (hitelügy, adó, vám, 
kereskedelem, posta, állami költségvetés) a hadügy és a külügy a Birodalmi Tanács 
keretein belül uralkodói jogkör lenne. Hazánkra nézve még súlyosbította a függet
lenség csorbítását az, hogy a Helytartótanács visszaállításával a belügyek terén is 
birodalmi kormányzás valósult volna meg.

A birodalom közjogi viszonyainak újraszabályozását célzó pátensek megvitatása 
végett 1861-ben összehívták a magyar országgyűlést. Ezt megelőzően képviselővá
lasztásokat tartottak 1861. március 1-je és április 7-e között.

Városunkat ezen az országgyűlésen Péter Miklós képviselte.9 A Halason jelen
tős birtokkal rendelkező család gyermeke jogi tanulmányait befejezve ügyvéd lett. 
Gazdálkodott, majd mint városi jegyző és levéltárnok vállalt a városban közhivatalt. 
Közfelkiáltással választották meg képviselőnek. 1862-től a gimnáziumban tanított
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latint, de szívesen vállalta az irodalom, földrajz és matematika tanítását is. Ez szé
leskörű műveltségre utal. Három éven át a gimnázium igazgatói teendőit is ellátta.

Sajnos az nem derül ki, hogy a határozati, avagy a felirati tábort erősítette-e mint 
képviselő."1

A z 1861. évi országgyűlés április 6-án nyílt meg Budán. A képviselők négyötöde 
a birtokos nemesség, illetve értelmiségiek soraiból került ki. Kétötödük 1848-49- 
ben is képviselő volt. Abban szinte mindannyian megegyeztek, hogy az 1848-as 
törvényeket tekintik tárgyalási alapnak, és hogy a pátenseket elutasítják. A kialakult 
pártok az elutasítás módját tekintve különböztek egymástól.

-  A Határozati Párt (vezetője Teleki László) álláspontja szerint hazánk független 
és szuverén állam, az 1849-es Függetlenségi Nyilatkozat érvényben van. A magyar 
országgyűlés elutasító határozatát nem jóváhagyás, hanem közlés formájában kell 
eljuttatni az uralkodóhoz. Az országgyűlés többségét ők alkották.

-  A Felirati Párt (vezetője Deák Ferenc) ugyancsak 48-as alapon állt, de tár
gyalási szándékával Ferenc Józsefet elismerte uralkodónak, ezért az országgyűlés 
elutasító döntését feliratban kell elküldeni hozzá."

A döntő szavazás előtti éjszakán Teleki László öngyilkos lett. Talán ennek tud
ható be, hogy az országgyűlés 155:152 arányban a felirati javaslat mellett döntött. 
Ferenc József válaszul augusztus 22-én feloszlatta a magyar országgyűlést.12

Szilády Áron (1865) (Kép: Kiskunhalas almanach 2002. 83.)
Az 1865. november 10-e és december 11-e között megtartott országgyűlési 

képviselőválasztások eredményeképp az erdélyi és a horvát képviselőkön kívül 315 
követet küldtek a választókerületek az országgyűlésbe. Közülük 180-an a Deák-pár
tot, 94-en a Balközép Pártot (Tisza Kálmán), 21-en a Konzervatívokat (szélsőjobb) 
míg a Szélsőbalt 20-an képviselték. A parlament legerősebb pártja a Deák-párt lett. 
Legjelentősebb ellenzékét a Balközép jelentette az 1865 decemberében megnyíló 
országgyűlésen."

A győztes párt arra törekedett, hogy biztosítsa a 48-as törvények életbelépteté
sét, követelte a felelős magyar kormány kinevezését. Azt szerette volna elérni, hogy 
a végrehajtó hatalom birtokában tárgyalhasson Béccsel a kiegyezés feltételeiről.

A legnagyobb ellenzéki párt, a Balközép programját csak a kiegyezés után 
fogalmazta meg markánsan. Az ún. bihari pontokban a közös delegációk és a 
közös minisztériumok megszüntetését, önálló magyar hadsereget és Ausztriától 
független pénz- és kereskedelemügyet akartak. Mindezt alkotmányos eszközök
kel kívánták elérni.

1866 tavaszán a képviselőház 67 főből álló bizottságot választott soraiból a 
kiegyezés alapjának, a közösügyi javaslatoknak a kidolgozására. Az országgyűlést 
1866 júniusában a porosz-osztrák háború miatt elnapolták, s azt csak novemberben 
hívták újból egybe.
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1867 tavaszán az országgyűlés 257:117 arányban elfogadta a közösügyi javas
latot, mellyel létrejött a kiegyezés.14 Június 8-án Ferenc Józsefet fényes külsőségek 
között királlyá koronázták.

Az 1865-1869 között ülésező országgyűlés alkotta meg a kiegyezési törvényen túl 
a horvát-magyar kiegyezést, a nemzetiségi törvényt és a népoktatási törvényt is.

Városunkat az országgyűlésen Szilády Áron képviselte.15 A választásokat Kiskun
halason november 13-án tartották. Sziládyt 507 szavazattal választották meg képvise
lőnek Polányi István gimnáziumi tanárral szemben, aki 108 szavazatot kapott.16

Szilády 1865-1867 között egyértelműen Deák Ferenc irányvonalának követő
je volt. Mint képviselő részt vett a kiegyezést megelőző országgyűlési vitákban, 
a kiegyezési törvény megalkotásában. Többször fel is szólalt. 1866. június 14-én 
annak a véleményének adott hangot, hogy a feliratváltások eredménytelenek, további 
feliratok küldözgetése a nemzet méltóságát is sérti. Úgy vélekedett, hogy az ország- 
gyűlést a jelen körülmények közt nem orvosnak, hanem betegápolónak kell tekinteni. 
17 évig próbálták orvosolni az ország bajait, de az orvoslás eredménytelen maradt. 
Más alkalommal ezt mondta: „Az orvosok latin nyelven konzultálnak. Talán mi nem 
tudunk jó l latinul, de a «Deák»-szót értjük.”' Amikor a porosz-osztrák háború miatt 
az országgyűlés szünetelt, így érvelt: „A felfüggesztett országgyűlési munka felidézi 
a Mária Terézia korabeli Vitám et sanquinem hatásos parádéját.”"

A kiegyezést követően Szilády Áron a Tisza Kálmán által vezetett Balközéphez 
csatlakozott.

A dualizmus korának választásai 

Szilády Áron (1869, 1872, 1875)
Az 1869. évi országgyűlési választásokra kialakult a kiegyezés rendsze

re. A különböző pártok a kiegyezéshez való viszonyukban térnek el programjaikban 
egymástól.

A dualizmus korában nem a mai értelemben vett pártok működtek. Nem voltak 
pártszervezetek. A különböző nézeteket valló politikusok helyi körökhöz, csopor
tokhoz kapcsolódtak, egyesületek, klubok köré szerveződtek. Kiskunhalason a 
századfordulóig a 48-as Kör volt az ellenzéki politikusok gyűjtőhelye. A kör Eötvös 
utcai székháza adott helyet az ellenzéki pártoknak, politikusok programbeszédei
nek. A két világháború között a Kisgazda Párt is ezt az épületet tekintette székhá
zának. A Mungó-kör, azaz a Nemzeti Munkapárt a mai Garbai Sándor utcában, a 
Szilády Áron Gimnázium ma konviktus céljait szolgáló épületében alakította ki 
székházát és ott működött a párt 1918-ban bekövetkezett megszűnéséig.

1869. március 9-e és 13-a között tartották meg az országgyűlési képviselővá
lasztásokat. A választásokat a Deák-párt nyerte, de a megelőző választáshoz képest 
mandátumainak száma 60-nal csökkent.
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Az ellenzék megerősödött. A 48-as Párt növelte mandátumainak számát. A Bal
közép Párt is szép eredményt ért el azzal, hogy bár elvileg helyeselte a kiegyezést, 
de bizalmatlanok voltak annak szilárdságát illetően. Megítélésük szerint a közös 
ügyek révén hazánk ismét osztrák függőségbe kerül.19

Kiskunhalason a választások nem váltottak ki különösebb érdeklődést. Szilády 
Áront újból megválasztották képviselőnek, aki a Balközép Párt programját elfogad
va Tisza Kálmánhoz csatlakozott, s az ellenzék sorait erősítette.

Legjelentősebb felszólalásait a Vallás- és Közoktatási Minisztérium költségve
tési vitájában mondta el. Ezen alkalmakkor nagyon egyértelműen fogalmazta meg 
véleményét az oktatásügyről. Az 1870. február 25-i vitában már azok a gondolatok 
is elhangoztak, melyeket Kiskunhalason meg is valósított. Azon a véleményen 
volt, hogy az iskolaügyet az egyháztól el kell választani. „Míg ezen át nem esünk, 
ne ámítsuk magunkat, hogy a népnevelési újra felvirágoztathatjuk.” „A lélek ám 
maradjon a hitfelekezeteké, a test viszont az államé. ”20

Szilády a város érdekében közbenjárt a Pest-Újvidék-Zimony vasútvonal meg
építésének ügyében. Támogatta azt a tervet, hogy a soroksári Duna-ágból kiindulva 
Kunszentmiklós, Kiskunhalas-Szabadka irányába csatorna épüljön.21

Az 1872. évi országgyűlési választás a dualizmus kiépített rendszerében, de 
a parlamenti erőviszonyok tekintetében sem hozott változást. A Deák-párt 245 
(59,3%), a Balközép 116, a 48-as Párt 38 képviselőt küldhetett az országgyűlésbe.

Kiskunhalason Szilády Áront újból képviselővé választották, Balközép prog
rammal.

1874-re a Deák-párt bomlása teljessé vált. Körvonalazódott a Deák-párt és a Bal
közép közeledése is. Lényegében megindult az egyesülési folyamat. Emiatt többen 
kiléptek nemcsak a kormányzó pártból, de a Balközépből is, többek között Mocsáry 
Lajos is. Megalakult a Függetlenségi Párt, mely még 1884-ben egyesült a 48-as 
Párttal és a Függetlenségi és 48-as Párt nevet vette fel. Ez a párt lett hosszú időn 
át az 1875-ös választásokat követően a Szabadelvű Párt legjelentősebb ellenzéke a 
parlamentben. 1875 márciusában a Deák-párt és a Balközép egyesült és létrejött a 
Szabadelvű Párt Tisza Kálmán vezetésével. Ez a fúzió a dualizmus rendszerének 
belpolitikai megszilárdulását is eredményezte.

1874-ben az országgyűlés új választójogi törvényt alkotott, melyet az ellenzék
ben lévő Balközép is támogatott. Ez a törvény határozta meg a választás rendjét 
és módját az első világháborúig. A korábbi választási törvényből megtartotta a 
cenzushoz kötött választójogot. A jogosultság feltételeként % telket vagy 3 szobás 
lakást vagy 105 Ft adóköteles jövedelmet, önálló iparosoknál 1 segéd alkalmazását, 
értelmiségieknél diplomát vagy választáshoz kötött állást írt elő. Nem szavazhat
tak a nők, az adóhátralékosok. Fennmaradt a választójoga a volt nemeseknek és 
a városok vezető rétegének. A szavazás módját tekintve kötelezővé tette a nyílt 
szavazást és a turnusos, azaz a pártonkénti csoportos megjelenést a szavazatszedő 
bizottságok előtt. Újra szabályozták a választókerületeket is. Ekkor alakult ki az a
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1. Az Egységes Párt pecsétje, 1873. 
TJM 2665

2. A Halasi I. Szabadelvű Kör pecsétje, 1881. 
TJM 98.11.1

választási geográfia, mely szerint, ahol a kormány biztos győzelemre számíthatott, 
ott gyakran néhány száz, más helyütt és a városokban sok ezer választóra jutott egy 
képviselő. 1870-ben 890416 volt a választók száma, ez az összes lakosság 6,7%-a 
volt. 1875-ben a lakosságnak 5,9%-a, 1881-ben 3,2%-a szavazhatott csak.22

Az 1875. évi országgyűlési képviselők választását július 1-je és augusztus 18-a 
között tartották meg. A 413 mandátumból a Szabadelvű Párt 333-at (80,3%) szer
zett meg. Az ellenzéki pártok közül a Függetlenségi Párt 33, a konzervatívok 18, a 
nemzetiségek 24 képviselői helyet szereztek meg.21

Városunkban Szilády Áront újraválasztották. Képviselőként a kormánypártot, a 
Szabadelvű Pártot erősítette.

Mocsáry Lajos (1878, 1881, 1884) (Kép: Kiskunhalas almanach 2002. 84.)

1878 és 1887 között városunk országgyűlési képviselője három országgyűlési 
cikluson keresztül Mocsáry Lajos volt, ellenzéki programmal.24 A Függetlenségi 
Párt helyi erői juttatták mandátumhoz. E párt programjában hazánk teljes önállósá
gát követelte. Magyarország és Ausztria kapcsolatát a perszonálunió szintjén tartotta 
csak megfelelőnek. Ennek érdekében a közös minisztériumok és a delegációk meg
szüntetését óhajtotta. Önálló magyar hadsereg, magyar bank alapítása is szerepelt 
programjában. Mindez termékeny talajra talált Kiskunhalason, s e program vállalá
sával a Függetlenségi Párt erős szervezetét sikerült létrehozni.

1878-ban a Függetlenségi Párt központja jelölte képviselőnek Halason Mocsáry 
Lajost. A helyi szervezet elfogadta ezt az ajánlást és így Mocsáry győzni tudott a helyi, 
de a Szabadelvű Párt programjával induló Szilády Áronnal szemben is. Mocsáry győ
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zelmében szerepet játszott az, hogy ismert, népszerű, nagy tekintélyű ellenzéki poli
tikus, de főleg az, hogy a református egyház nem jó szemmel nézte Szilády hosszú 
képviselőségét. így a kormánypárti -  bár annak baloldalán álló -  Szilády Áron után 
Kiskunhalasnak 9 éven át ellenzéki; a Függetlenségi Párt politikáját vállaló képviselő
je volt. 1881-ben és 1884-ben újraválasztották. Parlamenti felszólalásai az egész orszá
got érintő politikai célokat szolgálták. Halas érdekében csak egy-két esetben szólalt 
fel. 1883-ban sürgette a belvízlevezető csatornák megépítését.’" Több ízben találkozott 
választóival, de ezen alkalmakkor is leginkább országos ügyekkel foglalkozott. Ener
giáját egyre inkább lekötötte a pártján belüli küzdelem, a nemzetiségek jogaiért vívott 
harc. A Függetlenségi Párt megtagadta elnöke nemzetiségpolitikáját és emiatt a pár
ton belül is elszigetelődött.26 Mocsáry még mint képviselő 1887 februárjában levelet 
írt a Függetlenségi Párt kiskunhalasi elnökéhez és választóihoz. Ebben megpróbálta 
igazolni a nemzetiségek ügyében tett felszólalásait és pártja ellene indított támadásá
nak jogtalanságát. A levél megjelent az országos pártlapban, az „Egyetértésiben is. E 
levél ismertetésére és megvitatására pártértekezletet hívtak össze Halason. Egyhangú 
határozattal ítélték el Mocsáryt. Határozatában a Függetlenségi Párt helyi szervezete 
„ne legyünk tótabbak a tótoknál” hasonlattal elhatárolta magát Mocsáry tói.2

Dr. Farkas Imre (1887) (Kcp. Kiskunhalas almanach 2002. 85.)

Az 1887. évi választási harc megindulásakor még úgy látszott, hogy Mocsáryt 
újra megválasztják Kiskunhalason. 1887 márciusának első napjaiban tartotta a halasi 
Függetlenségi Párt az üléseit, melyeken a jelölés -  jelölt ügyét tárgyalták. Kolozsváry 
Kiss István, a párt elnöke elmondta, hogy Mocsáryt három ízben választották képvi
selőjükké annak ellenére, hogy tőle pártja is megvonta a bizalmat, hogy nemzetiségi 
ügyben is ismerték a nézeteit. A párt helyi ülésén megoszlottak ugyan a vélemények, 
de végül úgy döntöttek, hogy elfogadják Mocsáry újbóli jelölését, aki ezt elfogadta.26

Néhány nap múlva a helyi újság kezdte meg a támadást Mocsáry jelölése ellen 
„Nem hallgathatunk tovább ” címmel. Az éles kirohanás szerint „nem elégedett meg 
a rehabilitációval, melyei a várostól nyert, de azt kürtöli, hogy a legmagyarabb 
városa hazánknak vele egy hiten van. Halas szégyenli az ügyet. Mocsáry eljátszotta 
a bizalmat. Felejtse el, hogy Halast képviselte.” A becsmérlő cikk is közrejátszott 
abban, hogy a Függetlenségi Párt visszavonta Mocsáry jelölését.2'

A Függetlenségi Párt és a Szabadelvű Párt is Vári Szabó István volt polgármestert 
kérte fel jelöltjének, aki mindkét ajánlatot visszautasította. Végül a Függetlenségi Párt 
dr. Farkas Imrét, a Szabadelvű Párt Beniczky Ferenc belügyminisztériumi államtit
kárt jelölte.30

Az 1887 júniusában megtartott választáskor a választójogosultak száma a 
városban 948 volt. Két jelölt indult. Dr. Farkas Imre helyi orvos, gazdálkodó, volt 
gimnáziumi tanár a Függetlenségi Párt jelöltje.31 A Szabadelvű Párt képviseletében 
Beniczky Ferenc indult harcba a halasi mandátumért. A választások nem váltottak
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ki nagyobb érdeklődést sem a város lakói, sem a választójogosultak körében. 12 
órakor lezárták a választást „az érdeklődés hiánya” miatt. A jogosultaknak csak 
mintegy a fele szavazott, összesen 478 fő. Dr. Farkas Imre 327, Beniczky Ferenc 151 
szavazatot kapott.32 így tehát a helyi jelölt győzött a Függetlenségi Párt programjá
val. A belvizek levezetését, csatornák építését, a községi iskolák részére államse
gélyt, utak építését, vasútépítést várták tőle, de mint ellenzéki képviselőnek e tervek 
megvalósítását nem sikerült keresztülvinnie.

Kolozsváry Kiss István (1892, 1896) (Kép: Halasi Múzeum 2. 2004. 193.)

Halasi földbirtokos, bírói vizsgát tett jogász, a Függetlenségi Párt halasi meg
szervezője és 1876-tól annak elnöke.’’

Az 1892. évi országgyűlési képviselőválasztásokat január 29-e és február 3-a 
között tartották meg. A választás a Szabadelvű Párt biztos győzelmét hozta, bár 
képviselőinek száma a korábbi választáshoz képest 20 fővel csökkent. A mandátu
mok megoszlása:

Kiskunhalason már 1887-ben szóba jött Kolozsváry Kiss István esetleges jelölé
se, de akkor végül is dr. Farkas Imre kapott bizalmat.

A választási harc elmaradt, mivel dr. Farkas nem vállalta az újabb jelölést. 
A Függetlenségi Párt helyi elnökét jelölte, s ő ellenjelölt nélkül szerezte meg 1892- 
ben a halasi mandátumot.

Nagyobb küzdelem az 1896. évi választások kapcsán sem folyt a mandátu
mért. Latkóczi Imre államtitkárt ellenjelöltként megválasztották ugyan képvise
lőnek Kolozsváry Kiss Istvánnal szemben, de ő lemondott mandátumáról, s így 
Kolozsváry lett Kiskunhalas képviselője az 1896 és az 1901 közötti időszakban. "

Dr. Babó Mihály (1901, 1905, 1906)
Az 1901. évi országgyűlési képviselőválasztás még nem okozott jelentősebb 

változást a parlamenti erőviszonyokban.
A Szabadelvű Párt 279, a Függetlenségi Párt (Kossuth F.) 75, a Néppárt 25, a 

nemzetiségiek 16, az Ugron-féle Függetlenségi Párt 11, a pártonkíviiliek 7 man
dátumot szereztek.36 A nagyobb erőeltolódások Tisza Kálmán halála (1902. márc. 
3.) után következtek be az ellenzék javára.

Szabadelvű Párt 
Függetlenségi Párt 
Nemzeti Párt 
Ugrón G. Pártja 
Pártonkívüli

243 (58,9%) 
86 (20,8%) 
61 (14,8%)
15 (3,6%)
8 (1,9%)34
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Kiskunhalason viszont az 1901. október 2-án megtartott választás kemény politikai 
küzdelmet hozott, mely részint a Függetlenségi Párton belül, másrészt az ellenzékkel 
folyt. Már a jelölőgyűléseken megoszlottak a vélemények. Többen dr. Babó Mihály 
főjegyzőt, mások harmadszorra is Kolozsváry Kiss István jelölését ajánlották.'7 Mind
ketten elfogadták a jelöltséget, így a Függetlenségi Párt két jelöltet indított. A Független
ségi Párton belüli vitába Kossuth Ferenc országos elnök is beleszólt, s ha burkoltan is, de 
Kolozsváryt ajánlotta.38 A kettős jelölés miatt a párt elnöke dr. Farkas Imre lemondott.

A Szabadelvű Párt helyi szervezete nem sok esélyt látott jelöltjük győzelmére, de 
végül úgy döntöttek -  Szathmáry Sándor javaslatára -  hogy felveszik a választási 
harcot a Függetlenségi Párttal. Berki Antal ügyvéd, volt tiszti ügyész nem fogadta el 
a jelölést. Számításba jött még dr. Tóth Kálmán volt polgármester, illetve Tomcsányi 
László budapesti törvényszéki bíró, de ők is visszamondták a jelöltséget. Végül is a 
Szabadelvű Párt elállt a jelöléstől.39

A Szociáldemokrata Párt helyi szervezete Bokányi Dezsőt állította jelöltnek.
A választásokat 1901. október 2-án tartották a városházán. Látványos külsőségek 

között zajlott a nyílt választás is. Zeneszó mellett történt a turnusok összeállítása, 
a választók gyűjtése. A városháza előtt a Halason állomásozó bosnyák század és a 
csendőrség állt sorfalat. A választás eredménye:

Leadott szavazatok száma 
Dr. Babó Mihályra 
Kolozsváry Kiss Istvánra 
Bokányi Dezsőre

759
545 (71,8%) 
181 (23,9%) 
33 (4,3%)40

Dr. Babó Mihályban a Függetlenségi Párt országos vezetősége megtalálta azt a kép
viselőt, aki a parlamentben pártja politikájának avatott tolmácsolója lett, de az obstruk- 
ciós gyakorlat céljait is fel tudta vállalni.41 Tíz éves képviselősége alatt szinte sohasem 
volt napirenden olyan téma, melynek kapcsán ne mondta volna el pártja véleményét.42

Az 1905. január 26-a és február 4-e között megtartott országgyűlési képviselővá
lasztásokat Kiskunhalason Kossuth Ferencnek, az egyesült ellenzék vezetőjének a helyi 
lapban írt cikke vezette be. Dr. Babó Mihályt ajánlotta a Függetlenségi Párt nevében.43

A Szabadelvű Párt dr. Nagy Dezső budapesti ügyvédet, a református egyház- 
kerület ügyészét kérte fel a jelöltségre, de az nem fogadta el. Ezt követően dr. Tóth 
Kálmán budapesti ügyvéd, a város volt polgármestere elvállalta a jelöltséget.

A helyi Szociáldemokrata Párt újból Bokányi Dezsőt állította jelöltjének.44

A választáson leadott szavazatok száma 812
Dr. Babó Mihályra 664 (82,0%)
Dr. Tóth Kálmánra 111(13,5%)
Bokányi Dezsőre 37 (4,5%)
Babó Mihályt nagy szótöbbséggel választották meg képviselőnek.45
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A Fejérváry-kormány és a koalíciós pártok nem szavazták meg a Magyaror
szág és Ausztria közötti kapcsolatokat meghosszabbító szerződéseket. Hogy az 
ellenzéket meg tudják törni, Ferenc József az országgyűlést erőszakos eszkö
zökkel feloszlatta és új választásokat írt ki.46 A választásokat 1906. április 29-e 
és május 8-a között tartották meg. A választásokon a Függetlenségi Párt 245, az 
Alkotmánypárt 85, a Néppárt 33 mandátumot szerzett. A Szabadelvű Párt döntő 
vereséget szenvedett, a Függetlenségi Párt viszont abszolút többséghez jutott a 
koalíción bellii.47

Kiskunhalason a választásokat április 29-én, vasárnap tartották. Két jelölt 
indult. Dr. Babó Mihály a Függetlenségi Párt jelöltje immár harmadszor. Mivel 
Garbai Sándor a Szociáldemokrata Párt jelöltje nem tudta a szükséges ajánlásokat 
megszerezni, ezért a polgármester kijelentette, hogy dr. Babó Mihályt egyhan
gúlag megválasztott országgyűlési képviselőnek kell tekinteni. így tehát 1906. 
április 29-én választást nem is tartottak.48

Hegedűs Kálmán (1910) (Kép: Kiskunhalas almanach 2002. 87.)

Az ellenzéki koalíció 1907-től kezdődően folyamatosan gyengült. A Független
ségi Pártot 1907-ben 17-en elhagyták és 1908-ban megalakították a Függetlenségi 
Balpártot. 1909-ben a Függetlenségi Párt kettészakadt. Egy része továbbra is Kos
suth Ferenc követője maradt, míg a másik fele, Justh Gyula vezetésével radikálisabb 
irányvonalat követett azzal, hogy az önálló pénzügyet követelte. A szakadás lehe
tővé tette, hogy a volt szabadelvűek illetve a volt alkotmánypártiak megalakítsák 
1910-ben a Nemzeti Munkapártot, mely folytatva a Szabadelvű Párt törekvéseit, a 
dualista rendszer stabilizálását tekintette fő céljának.49

A király elérkezettnek látta az időt a koalíciós parlament beszüntetésére, s azt 
1910. március 23-án berekesztette. A kormány 1910. június elejére írta ki a válasz
tásokat. Ennek országos eredménye, a mandátumok megoszlása:

Nemzeti Munkapárt 258 (62,5%)
Kossuth-Párt 55 (13,3%)
Justh-Párt 41 (10,0%)

Mindez azt eredményezte, hogy a parlamenten belül a korábban abszolút több
séggel rendelkező Függetlenségi Párt ellenzékbe szorult.50

Kiskunhalason is átrendeződtek az erőviszonyok. A Függetlenségi Párt nem 
tudta megakadályozni a Nemzeti Munkapártot abban, hogy jelöltjét, dr. Hegedűs 
Kálmán államtitkárt válasszák meg képviselőnek, dr. Babó Mihály helyi képvise
lőjelölttel szemben.51 A város közvéleménye Hegedűs Kálmán képviselőségéhez az 
iskolaépítéseket kapcsolja. Joggal, hiszen részben az ő közbenjárására épült meg a 
három belterületi és nyolc külterületi, tanyai iskola 1912-1913-ban. Polgári iskola
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építését is szorgalmazta, de erre a háború miatt nem kerülhetett sor. Hegedűs Kál
mánnal kormánypárti képviselője lett a városnak.

Az 1910. évi volt a dualista rendszer utolsó választása. Az országgyűlés 1912- 
ben megszavazta a kivételes hatalomról szóló törvénycikket, mely kimondta, hogy 
háború esetén a kivételes hatalom a kormány kezébe kerül, és kivételes intézkedé
sek megtételére is jogosult. Ebből eredően az első világháború alatt nem tartottak 
országgyűlési választásokat.52

Az őszirózsás forradalom győzelme után, 1919. március 5-én a kormány köz
zétette az 1919/XXV. számú néptörvényt az alkotmányozó nemzetgyűlésről és a 
választásokról. A választásokat belga mintára lajstromos szavazással, arányos kép
viseleti rendszer alapján kívánták lebonyolítani.53 A választójogot az 1918. novem
ber 23-án kiadott I. sz. néptörvény szabályozta. E szerint minden 21. életévét betöl
tött férfi és minden 24 évnél idősebb írni, olvasni tudó nő szavazati jogot kapott 
volna.34 A választásokra ebben a formában a proletárdiktatúra létrejötte miatt nem 
kerülhetett sor. 1919 áprilisában tartottak választásokat. Közvetett módon küldtek 
képviselőket a Tanácsok Országos Gyűlésébe, mely a legfőbb hatalmat gyakorolta.

A két világháború közötti választások

Dr. Kolozsváry Kiss István (1920) (Kép: Kiskunhalas almanach 2002. 47.)
1920. január 25-én és 26-án tartották hazánkban azt a választást, melyet az első 

világháborúban győztes hatalmak képviselőiből alakult békekonferencia rendelt el. 
Mivel sem az államforma, sem az államfői kérdés ez ideig nem rendeződött és csak 
átmeneti és ideiglenes jelleggel működhettek a kormányok is, a választójogot rende
leti úton szabályozták. Ez a rendelet a demokratikus és titkos választást biztosította. 
Magyarország 7980143 lakosából szavazati jogot kapott mindaz, aki betöltötte 24. 
életévét, legalább 6 éve magyar állampolgár, 2 éve ugyanabban a helységben lakott. 
Nőknél külön megszorítás volt az írni, olvasni tudás. 3133094 magyar állampolgár 
szavazhatott, az összlakosság 39,3%-a. Érvényes szavazatot 2530856-an adtak le. 
Ez 80,8%-os részvételi arányt jelentett.33

Mivel egykamarás parlamentet választottak, azt „nemzetgyűlésnek” nevezték. 
A választás eredménye: Az összes mandátum 218 volt, ebből

Országos Kisgazda és Földműves Párt 91 (41,7%)
Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja 76 (34,9%)
Nemzeti Demokrata Párt 6 (2,7%)
Keresztényszocialista Gazdasági Párt 1 (0,4%)
Pártonkívüli 3 (1,4%)
Négy kisebb párt együttesen 41 (18,9%)
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A parasztság jelentős részvételi számaránya miatt Nagyatádi Szabó István kis
gazdapártja szerezte meg a győzelmet.

A jobboldali pártok újjászerveződése 1919 augusztusában megkezdődött. 
A Keresztényszocialista Párt, a Keresztény Gazdasági Párt és a Keresztényszociális 
Párt egyesülésével jött létre a Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja. Sokoropátkoi 
Szabó István és Nagyatádi Szabó István külön-külön alakított kisgazdapártot 
Országos Kisgazda és Földműves Párt, illetve Egyesült kisgazda és Földműves Párt 
néven. A két párt 1919. november 29-én egyesült Országos Kisgazda és Földműves 
Párt néven, Nagyatádi Szabó István elnökletével. Lényegében a politikai élet meg
határozójává a két párt lett."

A választást követően sajátos helyzet alakult ki. Mivel az országnak nem volt 
államfője, nem tudták a győztes párt vezetőjét kinevezni miniszterelnöknek. 
Az ideiglenesen a tisztséget betöltő Friedrich Istvánt Huszár Károly váltotta 
fel. A helyzet normalizálása elengedhetetlenné tette az államfő megválasztá
sát, annak meg kellett előznie a kormányfő kinevezését. Ez 1920. március 1-jén 
oldódott meg Horthy Miklós kormányzóvá választásával, aki ezután kinevezte 
miniszterelnöknek Simonyi-Semadam Sándort, majd a trianoni békeszerződés 
aláírása után Teleki Pált.

Kiskunhalason a választási küzdelem már 1920. január első napjaiban meg
indult. A Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártjának országos vezetősége minden 
áron meg szerette volna szerezni a halasi mandátumot. Országos vezetőségének 
egyik tagját Zoltán Bélát állította a kisgazdapárti és helyi jelölt dr. Kolozsváry 
Kiss Istvánnal szembe.5'4 A korteskedés, a választási fogások minden eszközét 
latba vetették a Kisgazdapárt, illetve a helyi jelölt befeketítése céljából. Friedrich 
István is korteskedett Zoltán Béla mellett. A Halasi Újság is a KNEP mellé állt, s 
személyeskedésig fajuló, becsmérlő cikkeket közölt Kolozsváry és pártja ellen.59 
Az 1919. december 14-én alakult helyi Kisgazdapárt jelöltje mellett korteskedett 
Rubinek Gyula földművelésügyi miniszter is.60 A választáson szoros eredmény 
mellett a Kisgazdapárt győzött. 1920-ban a városban 7742 választójogosult 
lakost írtak össze. Élt szavazati jogával 6800 fő (87,8%). A vereségbe a KNEP 
nem nyugodott bele. Több mint 100 aláírással petíciót nyújtottak be. Panaszuk
ban elmondták, hogy a külterületi lakosok jelentős részét nem írták össze, így 
azok kimaradtak a választás lehetőségéből. A nemzetgyűlés bíráló bizottsága a 
petíciót elutasította.61 így tehát Kiskunhalasnak kormánypárti képviselője lett 
1920-ban.

Báró Prónay György (1922, 1926) (Kép: Kiskunhalas almanach 2002. 109.)
Teleki Pál miniszterelnök IV. Károly király első visszatérési kísérletét követően 

lemondott. Utóda 1921 áprilisában Bethlen István lett, aki folytatta az elődje által 
megkezdett konszolidációs munkát. Ennek részeként történt meg a Habsburg-ház
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trónfosztása, de ezen túlmenően fontos feladatának tekintette azt, hogy belpolitika- 
ilag erős kormánypártra támaszkodva hosszabb időre stabilizálja a politikai életet. 
Ezt a célt szolgálta a még 1921-ben a Bethlen illetve Peyer közötti megállapodás, 
melynek eredményeként a kormány elismerte a Szociáldemokrata Pártot, mint tör
vényes politikai tényezőt és biztosította a parlamenti választásokon való részvételét, 
de a párt korlátozta tevékenységét és együttműködését ajánlotta fel.62 Bethlen már 
1922 januárjában megkezdte a tárgyalásokat a Kisgazdapárttal. Márciusban az 
egyesülést célzó megbeszélések sikerrel záródtak. A Bethlen-Nagyatádi kézfogás
sal létrejött az Egységes Párt, melynek első elnöke Nagyatádi Szabó István, alelnö- 
ke pedig Gömbös Gyula lett. Ez alapozta meg politikailag Bethlen István hosszú 
távú kormányzását. Az egyesüléssel a Kisgazdapárt elvesztette paraszti-demokrata 
arculatát, s a konzervatív kormánypárt részévé vált.63

Bethlen István kormányrendelettel szabályozta 1922 márciusában a választójo
got. Ez jelentős visszalépés volt a korábbiakhoz képest.

Választójogosultság férfiaknál:

Választójogosultság nőknél:

24. életév
10 éves magyar állampolgárság 
2 éves egy helyben lakás 
legalább 4 elemi elvégzése 
30. életév betöltése 
10 éves magyar állampolgárság 
2 éves egy helyben lakás 
4 elemi elvégzése
férjezett és legalább 3 gyermek anyja, 
vagy saját keresettel rendelkezik

Az 1922. május 28. és június 11. között lebonyolított választáson a 2381598 
választójogosult 76,1%-a döntött a 246 mandátum sorsáról. Az Egységes Párt 143 
mandátummal biztosította többségét a parlamenti munkában.64A két párt egyesü
lésével az Egységes Párt létrejöttével városunkban is elcsitultak az ellenzékieske
dés viharai, s 1931-ig az országgyűlési képviselőválasztásokat a szélcsend jelle
mezte. A város kormánypárti képviselőt küldött az országgyűlésbe. Az Egységes 
Pártba beolvadó Kisgazda Párt tulajdonképpen Bethlen mögé sorakozott. Helyi 
jelöltet nem is állítottak. Elfogadták az Egységes Párt országos vezetőségének 
javaslatát, s báró Prónay György miniszterelnökségi államtitkárt támogatták a 
volt kisgazdák is.65

Vele szemben Dénesfai Dinich Ödön lépett fel pártonkívüli fajvédő programmal, 
de báró Prónay győzelmét nem tudta kétségessé tenni. A kormánypárti képviselő 
1922 és 1926 között két ízben tett látogatást Halason. Újévek alkalmából rendszerint 
levél útján köszöntötte a város lakóit. Gyakran nyilatkozott viszont a helyi lapnak, 
Kiskun-Halas Helyi Értesítőjének. 1924-ben 4 millió koronát adományozott a
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halasi szegényeknek.“ Halas politikai életének irányítói Bethlen iránti hűségűket 
nyilvánították ki a miniszterelnöknek, egyben köszönetét is mondtak azért, hogy a 
várost magas rangú képviselőhöz juttatta. Az ország érdekében kifejtett eredményes 
munkásságáért a képviselőtestület Bethlen Istvánt 1923-ban a város díszpolgárává 
választotta. Ezt a miniszterelnök levélben így köszönte meg: „ Örömmel értesültem 
arról, hogy Halas város díszpolgárává választott. Kérem, hogy a város közönsége 
előtt hálás köszönetemet nyilvánítsa. ”67

Az 1926. évi országgyűlési választásokat megelőzően már 1925-ben javasolta 
Bethlen István miniszterelnök egyrészt a képviselőválasztás rendjének módosítását, 
másrészt pedig a felsőház újbóli létrehozását. Az országgyűlés mindkét törvény- 
javaslatot elfogadta még a választások előtt. A törvény értelmében a képviselők 
választása országos lajstromok, illetve választókerületek szerint történik. Csak a 
lajstromos választási területeken szavazhattak titkosan. Budapesten és a nagyvá
rosokban szintén titkos volt a választás.

Összességében a 245 képviselő közül 199-et nyílt szavazással választottak meg. 
A választójogosultak aránya tovább csökkent. Hazánk 8423750 lakosa közül válasz
tójogot kapott 2229806 fő, 26,3%. Az 1926. december 14-15-én megtartott ország- 
gyűlési választások az Egységes Párt döntő győzelmét hozták. A 245 mandátum 
közül 170-et szereztek meg.68

Az 1925. évi választójogi törvénnyel együtt alkotta meg az országgyűlés a fel
sőház vagy főrendiház újjáalakításáról szóló törvényt, mely 1927-ben lépett életbe. 
E szerint annak tagjait 10 évre választják. A 244 tag 3 kategóriából került ki:

-  Megyék és városok által küldött tagok (általában földbirtokosok, nyugalmazott
főispánok, főpapok)
-  36 főt szervezetek, intézmények küldtek (zömük vezető értelmiségi)
-  A kinevezett tagok elsősorban földbirtokos arisztokraták.69
így tehát az 1926. évi választásokat követően a nemzetgyűlés helyébe kétkama

rás országgyűlés lépett. A főrendi házban Kiskunhalast Farkas Elek földbirtokos 
képviselte, mint a megye 8 rendes főrendiházi tagjainak egyike.711

Az 1926. évi országgyűlési választás Kiskunhalason nem okozott különösebb 
izgalmat. Az Egységes Párt újból báró Prónay Györgyöt jelölte. Vele szemben 
Fodor Lajos újságíró lépett fel szociáldemokrata programmal, de Prónay győ
zelmét nem tudta vitássá tenni. Báró Prónaynak bár le kellett mondania állam- 
titkári posztjáról, de továbbra is jelentős politikusa maradt pártjának. Tóalmási 
földbirtokán korszerűen gazdálkodott, az OMGE egyik vezéralakja lett, 1927-től 
felsőházi tagságot is kapott. Az, hogy két ízben is képviselővé választotta a város 
azt mutatja, hogy a város politikai elitje még látszat ellenzékiségét is feladta, 
és egyre inkább közeledett a hivatalos kormánypolitikához. Prónay Györgyöt 
a város képviselőtestülete 1927-ben díszpolgárrá választotta. 1 Az ellenzékiség, 
pontosabban az ellenzékieskedés utolsó fellángolása az 1931. évi választásokon 
következett be.
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Musa István (1931) (Kép: Kiskunhalas almanach 2002. 89.)

A válság okozta gazdasági nehézségek, a kialakult mezőgazdasági és hitelvál
ság, a mezőgazdasági termékek árának zuhanása elsősorban a mezőgazdaságból 
élőket érintette. Ez siettette a változást akaró ellenzéki erők újjászerveződését és 
megerősödését. Az Egységes Pártba még az 1920-as évek elején beolvasztott kis
gazdák Nagy Ferenc és Tildy Zoltán vezetésével megkezdték a párt újraszervezését. 
Az 1930 októberében Békésen tartott nagygyűlés kimondta a Kisgazdapárt újjáala
kulását. Decemberben egyesültek Gaál Gaszton Agrárpártjával és ezzel megalakult 
a Független Kisgazda Földműves és Polgári Agrárpárt, rövidebb néven a Független 
Kisgazdapárt. Fő követelései az általános és titkos választójog, a földreform és 
az arányos adóztatás voltak .2 Az országos zászlóbontást követően röviden Kis
kunhalason is újjászervezték a Kisgazdapártot. Tagságának nagy része a korábbi 
Nagyatádi Szabó István féle Kisgazdapártból verbuválódott. A legfőbb szervezők 
részt vettek a Vigadóban tartott programadó gyűlésen is. Rövid idő múlva a Füg
getlenségi 48-as kör vezetése is a kezükbe került, amely kör korábban az Egységes 
Pártot támogatta. '

Horthy kormányzó 1931. június 6-án feloszlatta az országgyűlést és június 28-a 
és július 7-e közötti időre választásokat írt ki.

A megtartott választásokon a mandátumok megoszlása a pártok között a követ
kezőképpen alakult:

Egységes Párt
Keresztény Szociális és Gazdasági Párt 
Független Kisgazdapárt 
Magyarországi Szociáldemokrata Párt 
Pártonkívüli
Egyesült Demokrata Párt

158 (65,0%) 
36 (14,8%) 
10 (4.1%) 
14 (5,8%) 
20 (8,2%)

5 (2,1%)74

Ahogy a választás várható időpontja közeledett, úgy fokozódott a politikai tevé
kenység. Az Egységes Párt világosan látta, hogy Halason nagy küzdelemre számít
hat. így került előtérbe Gömbös Gyula jelölése, ki azt el is fogadta, noha korábbi 
körzetében Abádszalókon is jelölték.7" A kisgazdapárt már korábban elfogadta dr. 
Musa István helyi gazdálkodót, jogászt jelöltjének.76

A két párt közötti csata már az ajánlások összegyűjtésével megkezdődött, de 
végül is nem sikerült a Kisgazdapárti jelöltet visszalépésre bírni. Az Egységes 
Párt hivatalból kirendelt kortesekkel is rendelkezett, kik Gömbös Gyula honvé
delmi miniszter mellett korteskedtek. A helyi újság is az Egységes Párt jelöltjét 
támogatta.

A választást 1931. június 29-én tartották meg 7 szavazókörzetben. A végleges 
választói névjegyzék szerint a város 28829 lakosából szavazati joggal rendelkezett 
7683 fő. Élt szavazati jogával 5600 városi polgár, a jogosultak 72%-a. Gömbös
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Gyula 3200, dr. Musa István 2400 szavazatot kapott. így Gömbös miniszter 800 
szótöbbséggel Kiskunhalas megyei város képviselője lett. Az eredmény kihirde
tését az Egységes Párt nagy lelkesedéssel vette tudomásul. Gömbös Gyula kettős 
mandátummal került be a Házba. Átvette ugyan a halasiaktól a mandátumot, de 
amikor választania kellett, az abádszalóki képviselőséget tartotta meg.

Az Egységes Párt a halasi mandátumért másodsorban már nem indult harcba, 
mivel nem sok esélyt láttak arra, hogy a Kisgazdapárt jelöltjét dr. Musa Istvánt le 
tudják győzni. A második fordulóban más jelölt nem indult, így 1931. szeptember 
23-án szavazásra nem került sor. A választási elnök dr. Musa Istvánt országgyűlési 
képviselőnek jelentette ki. így 1931 és 1935 között Kiskunhalasnak ellenzéki képvi
selője volt az országgyűlésben.

A város vezetőinek javaslatára 1932. szeptember 30-án a képviselő-testület vitéz 
jákfai Gömbös Gyula honvédelmi miniszternek a díszpolgári címet adományoz
ta.™ A jegyzőkönyvi kivonatot október 4-én adta át dr. Fekete Imre polgármester. 
Markovits Máriával halasi csipkéből kivarratták Gömbös nemesi címerét, s a dísz
polgári cím mellé ezt kapta ajándékul.7'1

Dr. Musa István az ellenzék padsoraiban foglalt helyet. Ellenzékiségből nem 
sokat mutatott fel. Mindössze egy alkalommal szólalt fel egész képviselősége 
idején.

Gróf Teleki Mihály (1935, 1939) (Kcp: Kiskunhalas almanach 2002. 110.)

A gazdasági világválság, annak magyarországi következménye Bethlen Ist
ván miniszterelnök bukásához vezetett 1931-ben. Károlyi Gyula átmeneti kor
mányának takarékossági intézkedései, de politikai törekvései sem oldották meg 
a gazdasági és társadalmi ellentéteket.80 Miután Károlyi és kormánya lemon
dott, Horthy kormányzó Gömbös Gyulának adott kormányalakításra megbízást 
1932-ben. Külpolitikában tervezett fordulatot -  mely szerint a magyar revíziós 
törekvések, csak Németország és Olaszország segítségével valósíthatók meg 
-  Gömbös szerint belpolitikai átalakulásnak kell megelőznie. Belpolitikai céljai
nak érdekében a kormánypárt vezetését is szerette volna megkapni. Ennek érde
kében a kormánypárt Nemzeti Egység Pártjává történő átszervezését indította el. 
1933 júniusától folyamatosan sikerült az Egységes Párt tagságát, szervezeteit a 
Nemzeti Egység Pártjába átvinni, s tömegpárttá szervezve erős kormánypárttá 
tenni.81 Mindez az 1935. évi országgyűlési képviselőválasztások kapcsán egyér
telművé vált.

Az 1935 áprilisában lebonyolított választásokat példátlan erőszak és csalás 
jellemezte. Ezen eszközökkel sikerült a 245 mandátumból a Nemzeti Egység Párt
jának 170-et, 69,4%-ot megszereznie. A Kisgazdapártnak csak nagy nehézségek 
árán sikerült 25 képviselői helyet megszereznie. A választásokat vidéken március 
21-e és április 4-e, Budapesten április 6. és 7. napján tartották meg.82
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Az 1935. évi választás a választójog további korlátozását hozta. A választójo
got 6 évi egyhelyben lakáshoz is kötötték. Ezt a módosítást Eckhardt Tibor kisgazda 
vezér így kommentálta: ,, Kimaradtak a csavargók, akik országot, világot járnak, 
akiknek se házuk, se hazájuk nincsen. ”83

Kiskunhalason a Nemzeti Egység Pártja 1933 júniusában alakult meg. Elnökévé 
dr. Mészöly Istvánt, titkárává dr. Zeisz Károly ügyvédet választották.

A Nemzeti Egység Pártja és a Kisgazdapárt közötti első erőpróba a városi képvi
selő-testületi választás volt 1933 decemberében. Ezt a kisgazdák nyerték meg.84

A képviselőválasztásokon viszont nem tudták megakadályozni a Nemzeti Egy
ség Pártja jelöltjének, a kiváló mezőgazdasági szakembernek, a későbbi földműve
lésügyi államtitkárnak, gróf Teleki Mihálynak a győzelmét. Egyértelmű győzelmé
ben nyilvánvalóan szerepet játszott az a demagóg politika is, melyet Gömbös Gyula 
vezérfonalként adott pártja helyi szervezeteinek követendő példaként.85

Teleki azon képviselők közé tartozott, aki kereste a találkozást választóival. 
Gyakran jött a városba. Tanyákat látogatott, tanácsokat adott a homok haszno
sításához. Kül- és belpolitikai tájékoztatásokat tartott. Képviselői irodájában, 
de itt Kiskunhalason is fogadta a hozzá segítségért fordulókat. Mindezzel nép
szerűvé is vált.

Részint e népszerűség, másrészt az, hogy földművelésügyi tárcát is kapott, gróf 
Teleki Mihálynak 1939-ben sem okozott gondot a kiskunhalasi mandátum megszer
zése a Magyar Elet Pártja programjával.

Darányi Kálmán kormánya 1937 decemberében új választójogi törvényt ter
jesztett a parlament elé. E törvény általánossá tette a titkos szavazást. A képviselők 
számát is növelték. 260 fő kerülhetett a képviselőházba azzal az indokkal, hogy a 
felsőház tagjainak a száma is ennyi. 135 mandátum sorsát egyéni választókerületek 
döntötték el, míg 125-öt lajstromos kerületben választottak. Szigorodtak a választó
jogosultság feltételei, különösen az egyéni választókerületekben. A férfiaknál nem 
csak az életkort emelték 30 évre, de családfenntartónak és állandó foglalkozásának 
is kellett lennie. 10 éves magyar állampolgárság és 6 évi egyhelyben lakás is elő
feltétele volt a választójognak. Nőknek csak akkor volt választójoguk, ha 30. élet
évüket betöltötték, az elemi iskola 6 osztályát elvégezték, vagy ha férjüknek is volt 
választójoguk. A törvény a korábbi választásokhoz képest 300 ezerrel csökkentette 
a jogosultak számát. Az egyéni választókerületekben legalább 500 sajátkezű aláírás
ra volt szükség az ajánláshoz.86 Az 1939. május 28-29-én megtartott választásokon 
a Magyar Elet Pártja döntő győzelmet aratott. A 260 mandátumból 182-t sikerült 
megszerezniük. Ez a képviselői helyek 71%-át jelentette. A Kisgazdapártnak 11 
mandátum jutott. Előretörtek viszont a szélsőjobboldali pártok. 49 mandátumukkal 
a politikai élet jelentős tényezőivé váltak.87

1939-ben a kiskunhalasi egyéni választókerülethez csatolták Soltvadkert, 
Prónayfalva (Tázlár) és Bocsa községeket is. A megnövelt választókerületben újból 
gróf Teleki Mihály földművelésügyi miniszter lett a jelölt a Magyar Élet Pártja
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támogatásával. A helyi sajtó -  kifejezve a városi közhangulatot is -  örömmel üdvö
zölte a jelölést.88 Teleki programbeszédében kormánya politikáját így summázta: 
„Politikánk alapja, hogy az országban a magyar faj elsőbbségét biztosítsuk... 
A zsidótörvényt végrehajtjuk... Tovább dolgozunk olyan irányban, hogy elsősorban 
a kisembereken segítsünk, a mindennapi kenyerét biztosítsuk...”

A Kunsági Napló így buzdította a választókat: „ Kiskunhalason fogalommá  
nőtte ki magát ez a név: g ró f Teleki Mihály. A mi vidékünk fia, hartai lakos. 43 
éves, okleveles gazda és 6 gyermeke van. Mint nagy tudású európai látókörű 
gazdasági szakember 30 éves korában már a Duna-Tisza közi Mezőgazdasági 
Kamara alelnöke volt, s mint ilyen végigjárta számtalanszor a kunsági homok
világot. A halasi határban nincs tán olyan tanya, legyen ez gazdag emberé 
vagy putri lakóé, amelyben ne já r t volna tanyalátogatásai során. Teleki Mihály 
ősei a grófi címet Apafi Mihály erdélyi fejedelemsége alatt szerezték, nem a 
Habsburgoktól kapták. Ez a Teleki család mindig a magyar dolgozó nép sze- 
retetéről volt híres, s amikor más mágnás családok a kutyájukat sem engedték 
magyarul szólítani Telekiék családja vértanúkat adott a magyar gondolatért. 
Egyik nagynénjét, Teleki Blankát a szabadságharc alatt írt izzó cikkeiért a 
Bach-korszak alatt 10 évi börtönre ítélték. Nagyapja Bem oldalán küzdött a 
szabadságharcban s a világosi fegyverletétel után hontalan bujdosóvá lett. A 
család a XVII. századtól kezdve hadvezéreket, világhírű tudósokat és írókat 
adott a nemzetnek.

Teleki Mihály grófot 1935-ben választotta meg a képviselőjének a város. 
Négy esztendő alatt, szinte havonta já r t választóihoz, de volt rá eset, hogy 
kétszer is kerületében volt egy héten. Hogy mit tett Halasért, azt nem kell 
felsorolni. Csak pár dolgot említünk meg. Elsősorban is felépítette az állami 
borpincéket. Téli gazdasági iskolát építtetett, amihez most épül az internátus. 
Öt tanyasi iskolához já r t ki tekintélyes segélyt. 1000 pengőt juttatott hűtőház
ra. Útépítések szorgalmazásával segítette a tanyavilágot... Neki köszönheti a 
város, hogy két új kaszárnyát kapott... gró f Teleki Mihálynak minden halasi 
ember előtt nyitva áll az ajtaja. Meghallgatás és segítség nélkül tőle még nem 
távozott senki.”™

A képviselőválasztáson gróf Teleki Mihály földművelésügyi miniszter egy
hangú győzelmet aratott a halasi kerületben. Kossuth, Gömbös, Bethlen után ő 
is megkapta a várostól a díszpolgári címet 1939-ben.'"1

Zárszó

Ellenzékiség vagy kormánypolitika jellemezte-e a képviselőválasztásokat 
Kiskunhalason? E kérdés fogalmazódott meg a dolgozat bevezetőjében. A válasz 
egyértelmű: Olyan látszat-ellenzékiség vonul végig a választások folyamán -  leg
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alábbis a legtöbb esetben -  mely alapvetően nem jelentett tényleges szembenállást 
a hivatalos kormánypolitikával. Valódi ellenzékiség sem a dualizmus korában, 
sem a két világháború közötti időben nem érvényesülhetett. Az ellenzéki pártok 
a szelep szerepét töltötték be az országgyűlésen belül, melyen át a felhalmozott 
feszültség távozni tudott. A választások idején az úgynevezett ellenzéki pártok 
a demokratizmus látszatát voltak hivatottak illusztrálni. Igazi ellenzéki párt a 
választásokon a legtöbb esetben reális eséllyel nem indulhatott. Ezt a mindenkori 
választási, választójogi törvények egyértelműen kizárták.

Kiskunhalas város sajátos története, gazdasági-gazdálkodási szerkezete, társa
dalmának összetétele kedvezett ennek a látszólagos ellenzéki -  ellenzékieskedő 
politikának. Ezzel több választás alkalmával éltek is, de ez nem eredményezett 
ténylegesen ellenzéki politikát sem magában a városban, sem képviselői által az 
országgyűlésben.
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Kiskunhalas a második világháborúban
Végső István

Kiskunhalas, a katonaváros

A város területén történelme folyamán szinte mindig állomásoztak ideiglenes 
jelleggel katonai egységek. A település már nagyon régen szeretett volna katonasá
got tartós jelleggel. Az első világháború végén egy leszerelő központot alakítottak 
ki, és ezzel együtt katonaság is került ide egy rövid időre. Az Horthy-féle ún. Nem
zeti Hadsereg erői azonban csak rendfenntartó erőként léptek fel és jelenlétük nem 
volt tartós, hiszen 1921 körül már nem volt katonaság Kiskunhalason.

1920 után Kiskunhalas határváros lett, mégsem kapott katonaságot, mivel a tria
noni békediktátum miatt a monarchia idején európai színvonalúvá fejlesztett magyar 
hadsereget a kontinens egyik leggyengébb haderejévé kellett tenni. Az 1927-ig 
hazánkban tartózkodó nemzetközi Katonai Ellenőrző Bizottság szigorú felügyelete 
mellett nem volt lehetőség a haderőfejlesztésre. Azonban távozásuk után új és nagy 
lendületet vett a magyar honvédelem és hadsereg korszerűvé tétele. Bár nem sikerült 
a régi helyünket visszaszerezni katonai színvonal tekintetében, mégis igen fontos 
és jelentős intézkedésekre került sor, köszönhetően Gömbös Gyula honvédelmi 
miniszter1 aktív munkájának. Ő helyezte új alapokra a honvédelmet, és kezdte újra 
támadó feladatokra is felkészíteni a hadsereget. Ám sok terve nem valósulhatott meg 
a rossz gazdasági helyzet miatt.2 Azt viszont sikerült elérnie, hogy az első világháború 
után legyengített magyar haderő elindulhasson a fejlődés útján.

Ennek keretében az 1920 óta a határok védelmét felügyelő ún. vámőrség 1932. 
október l-jével határőrséggé alakult. Az addigi vámőr kerületek határőr kerületekké 
szerveződtek.3 Az egykori vámőr kerületek helyén kerületenként egy határőr kerü
lethez 3-3 határőr zászlóalj tartozott.4 Kiskunhalason az 5. határvadász zászlóalj 
parancsnoksága állomásozott.5 Csakhogy ez a rendvédelmi szerv nem valósította 
meg azt a régi halasi kívánságot, hogy végre katonaság legyen itt.

1931 körül megindultak a tárgyalások a Honvédelmi Minisztérium és a város 
között egy katonai laktanya felépítéséről és egy gyalogezred idetelepítéséről. Az 
ügymenetet és a gyors intézkedést elősegítette, hogy Kiskunhalas az új ország- 
gyűlési választások alkalmával Gömbös Gyulát szerette volna képviselőjelöltnek 
megnyerni a választásokra. Ő elfogadta a felkérést, de mai napig tisztázatlan 
körülmények miatt végül mégsem vállalta a tisztséget. Mindenesetre biztos, hogy 
igen fontos szerepe lehetett abban, hogy végül is sikerült elérni, hogy városunkba 
katonai alakulat került.

Ellenben azt is látnunk kell, hogy ez nemcsak azért valósulhatott meg, mert 
a város vezetői kérték ennek megvalósulását, hanem, mert pont ebben az időben
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indult el a magyar hadsereg és honvédelem átalakítása és fejlesztése. Kiskunhalas 
földrajzilag nagyon fontos helyen feküdt, és ezt csak erősítette, hogy Európában 
új szövetségi rendszer bontakozott ki. A húszas évek végéig elszigetelt Magyar- 
ország az európai hatalmak számára újra kiemelt fontosságú lett. Egy új háború 
esetén a határok védelme, és a különböző alakulatok a határokhoz minél közelebb 
való telepítése kiemelt szerepet kapott. Ez leginkább nekünk volt létkérdés, hiszen 
fegyveres erőink nem voltak a kornak megfelelően gépesítve, így lépéshátrányba 
kerülhettünk volna, ha határainkat ellenség fenyegeti. Szeged és Baja közötti déli 
határvonal felett közvetlenül pedig csak egyetlen város feküdt, Kiskunhalas. Már 
Gömbös Gyula idején elindult az ún. magyar gyorshadtest kiépítése, amit természe
tesen támadó és megszálló feladatokra szántak. A harmincas évek elején a magyar 
és olasz közeledés elsősorban egy Jugoszláviával szembeni revízió reményét csil
lantották fel. Olaszországnak nagy tervei voltak a Balkán-félszigettel kapcsolatban. 
Ebben legnagyobb ellenfele a Szerb-Horvát-Szlovén királyság volt. Egy esetleges 
olasz-jugoszláv háború esetén Benito Mussolini számított a magyarok részvételé
re, és ezért cserébe támogatta volna a magyar területszerzési törekvéseket. Ehhez 
pedig szükség volt olyan egységek átcsoportosítására a déli határhoz, amelyek alap
ját képezhetik a gyorshadtestnek.

A várakozásokkal ellentétben -  egyelőre -  nem gyalogezredet, hanem egy 
zászlóaljat kaptunk. Név szerint a 2. „Balogh Adám” kerékpáros zászlóalj csapatai 
kerültek a Sóstó mellett felépült laktanyába. Az egységet 1932-ben kezdték áttele
píteni Hajmáskérről. A zászlóalj parancsnoka Bittó Dezső alezredes volt. Az 1932- 
ben bevonult 2. honvéd kerékpáros zászlóalj 1934-ig viselte ezt a hadrendi számot. 
1935-től 1938 tavaszáig 4. honvéd kerékpáros zászlóalj néven szerepelt. Végül az 
országgyarapítás és a második világháború idején már 15. honvéd kerékpáros zász
lóalj néven tartották számon. Hivatalosan a zászlóalj 1932. szeptember 25-én vonult 
be a városba, hogy elfoglalja új helyét, a laktanyát.

Fekete Imre polgármester a bevonulás napján a Hősök szobra előtt üdvözölte a 
kerékpáros zászlóaljat. „Halasi Katonák! Egy városnak évszázados vágyódása és 
álma virágzott ki a mai napon, amidőn a halasi ég alatt magyar katonák, halasi 
katonák lába alatt reng a föld. (...) Halas város közönsége ezt a zászlóalj katonát 
magáénak tekinti, testvérének vallja. Megosztja vele bánatát, vágyait, átadja örö
mének javát. Véle lesz a béke munkás hétköznapjain és vasárnapjain. De épp úgy 
vele lesz, ha fordul az idő és a háború véres ekéje szántja a magyar ugart. Kiskun
halas város közönsége nevében szeretettel üdvözlöm a halasi zászlóalj tisztikarát 
és legénységét. Kérem, szeressék meg ezt a várost és minden lakóját. Isten áldása 
kísérje lépteiket és kívánom, hogy minden munkájukkal szolgálják az ezeréves régi 
Nagy-Magyarország feltámadását. ”6

A lakosság kitörő örömmel fogadta a katonaságot. Mintha egy évszázados átok 
tört volna meg a város életében. Sokan úgy érezték, hogy ezzel a település végre 
megindul a fejlődés útján és visszanyer valamit régi rangjából. Annyi bizonyos,
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]. A Balogh Ádám kerékpáros zászlóalj felvonulása a Hősök szobra előtt 1940 körül.
Haypál Bertalanná tulajdona

hogy nagy terheket nem rótt a költségvetés nyakába az új intézmény, mivel a lakta
nya építésének anyagi részét teljes egészében a Honvédelmi Minisztérium vállalta 
magára. Sőt, az építkezést és egyéb munkákat a katonai objektum kapcsán több
ségében halasi vállalkozók, munkások és szakemberek végezték. Ezzel is segítve 
a helyi építőipar helyzetét, amely a húszas években reménytelen helyzetbe került. 
Sokaknak adott ezekben a nehéz gazdasági helyzetben munkát és kenyeret.

Ezzel együtt a későbbiekben valóban növelte a város tekintélyét, és sok esetben a 
már évtizedek óta halogatott infrastrukturális fejlesztésekre is sikerült pénzt szerezni. 
Elsősorban útépítésekre igényelt összegek kérelmezése esetén igen fontos és döntő 
indoklás volt a helyi vezetők részéről az állami apparátus előtt, hogy nálunk katonai 
objektum működik. Ennek a harmincas években szinte mindent elsöprő fontossága 
volt. A Horthy-kori Magyarország sok helyen igen elmaradott úthálózatát elsősorban 
a nemzetvédelmi és katonai szempontból kiemelkedő szerepű régióiban modernizál
ták. Ezzel kapcsolatban viszont nem lehet azt a tényt sem elfelejteni, hogy a korabeli 
politikai felső vezetés és a tisztikar a harmincas évektől háborúra készült, és emiatt a 
határ menti térségek megfelelő utakkal való ellátottsága nem tűrt halasztást.

A város számára a gazdasági okok mellett egyéb, nem elhanyagolható dol
gok miatt is nagy jelentősége volt, hogy laktanya, azaz katonai szálláshely épült 
ide. Az évszázadok folyamán igen sokszor érintette súlyosan a halasi lakosságot
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az átvonuló seregek beszállásolása. Még a redempció korából való kötelezettség a 
későbbiek során is megmaradt. Ezért a településen a lakóházakat is ennek megfele
lően építették egy időben, hogy a beszállásolni kívánt gyalogos vagy lovas katoná
kat a háznéptől elkülönítve tudják elhelyezni. Bár a harmincas évektől a második 
világháborúig a felgyorsult magyar fegyverkezés miatt újra több átvonulást kellett 
megélniük az itt élőknek, de ezeknek a katonai egységeknek már a város vezetése 
próbált biztosítani szállást nagyobb épületekben.

A harmincas évektől mind nagyobb teret kaptak azok az elképzelések, amelyek 
azt szerették volna, hogy Kiskunhalas komoly katonai „bázis” legyen. A kerékpáros 
zászlóaljjal való nagyon jó viszony a város lakossága és vezetése részéről bebizonyí
totta, hogy ez a mezővárosi jellegű kis település megfelelő helyet tud biztosítani bár
milyen katonai alakulatnak. Végül is nemcsak ennek köszönhetően, de az 1938-as 
győri program pénzügyi hátteret tudott adni ahhoz, hogy 1939-től két újabb laktanya 
építésére is sor került a városban.

A Huba I. hadrend következtében jelentős változások következtek be a magyar 
hadsereg szervezetében.8 1939-től Kiskunhalason volt a 15. dandárparancsnok
ság.9 Ezért ide egy tüzér és egy gyalogos alakulatot kellett telepíteni a meglévő 5. 
határvadász parancsnokság és a kerékpáros zászlóalj mellé. Kezdetben a Szegedi út 
mellett létesült katonai objektumban a 15. tábori tüzér osztályt helyezték el. Míg a 
Keceli út mellett épített laktanyába a 20/1. zászlóalj települt. Az örömhírről a helyi 
média is beszámolt: „A városházára leirat érkezett vasárnap a honvédelmi minisz
tériumtól. Ebben a leiratban az áll, hogy a honvédelmi minisztérium ebben az évben 
egy gyalogos zászlóalj és egy tüzérosztály részére laktanya építését vette tervbe 
Kiskunhalason. (...) Kiskunhalas igazi nagy katonaváros lesz, s legnagyobb lehet 
az örömünk azért, mert a honvéd vezetés a nagy gazdasági és kulturális előnyért 
alig számottevő ellenszolgáltatást kér a várostól.

A jelentős, több millió pengős építkezéseket a Honvédelmi Minisztérium finan
szírozta.

Először a 20. gyalogezred I. zászlóalja vonult be a városba, 1940 tavaszán. 
Háziezredünk igen nagy hatással volt a város életére. A kerékpáros zászlóaljhoz 
hasonlóan ők is megpróbáltak a lakossággal és a város vezetésével minél jobb 
kapcsolatot kiépíteni. Rendezvényeket, kulturális programokat szerveztek és 
résztvevői voltak a városi ünnepségeknek. Egyik legnagyobb szabású ilyen ren
dezvény az volt, amikor 1940. június 23-án felavatták a zászlóaljnak ajándékozott 
csapatzászlót. A zászlószentelésen a város vezetésén kívül többek között részt 
vett a kormányzót képviselő Silley Antal altábornagy, dr. Farkas Géza Kalocsa, 
és dr. Bernhardt Sándor, Baja polgármestere. A zászlóanya a kiskunhalasi polgár- 
mester felesége, dr. Kathona Mihályné volt." A „20-asok” zenekarához fűződik, 
hogy a város főterén 1940 és 1942 között minden vasárnap térzene szólt. Mivel a 
város kisebb összeggel támogatta is a zenekart, így előfordult, hogy városi ünnep
ségeken is ők szolgáltatták a zenét.12
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2. A 20/1. gyalogezred zászlószentelése 1940. 
augusztusban. Dr. Kathona Mihályné halasi pol
gármesterné, Farkas Géza kalocsai polgármester 

és Silley Antal altábornagy 
Magyar Népművészet, 1940. július 1.

3. A 20/1. gyalogezred zászlószentelése 
1940. augusztusban.

Vitéz Füredy József római katolikus tábori 
lelkész ünnepi beszéd közben. 

Magyar Népművészet, 1940. július 1.

Az utolsó nagy átszervezés Magyarország hadrendjében, mely érintette K is
kunhalast, 1944 januárjától indult meg. Ennek keretében a második világhábo
rú óta huszonhét (két ezredből álló) könnyühadosztályt (három ezredből álló) 
hadosztállyá szervezték. A kiskunhalasi 15. könnyühadosztályt megszüntették, 
de egységeit az újonnan létrejött hadosztályokba integrálták. A seregtest helyett 
ettől kezdve a 15. kiskunhalasi tartalékhadosztály lépett.

Azzal, hogy városunkban ennyi katonai alakulat állomásozott, és a lakos
ság többsége mezőgazdasági munkákból élt, évről-évre szaporodtak az olyan 
katonai igénylések, amelyek bizony nagy terheket róttak a kiskunhalasiakra. 
Ezek közül a legismertebb az ún. lovas kocsi, szállítóeszközök, kerékpár és 
a lóigénylések voltak. Bár az ilyen típusú katonai terhek már évszázadok óta 
nehezítették az itt élők életét, az 1930-as években az egyre sokasodó igénylések 
miatt a kiskunhalasi polgármester panaszlevelet írt a honvédelmi miniszterhez: 
„ Kiskunhalason igen sok szegény kisember lovát igénybe vették, ezáltal fö ld 
je ik  szántatlanul, vetetlenül maradtak. Ezek a lóigénybevételek a kisembereket 
érték elsősorban, mivel a hatóságoknak alacsony növésű, málhás és géppuskás 
lovakra van szükségük. Ezen a behívások folytán 80-100 szegény kisember a 
legnehezebb helyzetbe került, mivel anyagi ereje nincs ahhoz, hogy bérfuvaro
zókat fogadhasson”13

Persze az igazsághoz hozzátartozik, hogy nem csak a helyieknek volt vélemé
nyük, hanem a hadseregnek is: „Miután az eddig behívott lovak olyan silány álla
potban voltak, hogy azok közül alig lehetett a m. kir. Honvédség részére használat
ba venni, hivatalos tisztelettel kérem, hogy Füzes, Fehértó és Göböljárás területéről 
tehetősebb gazdáktól szíveskedjék f. hó 11-én a Csipkeház melletti gyülekezőhelyre 
60 drb. lovat, 40 drb. kocsival 10 órára előállítani” 14
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A háborúra való készülődés jelei a lakosság számára leglátványosabban akkor 
kezdtek mutatkozni, amikor a toborzások egyre inkább sorozásra kezdtek hason
lítani. A harmincas évek elejétől, ahogy Magyarország kezdett kilépni a nem
zetközi szorításból, az általános védkötelesség kezdett visszatérni a gyakorlatba, 
és a Trianonban meghatározott hadsereg keretszámok már csak papíron léteztek. 
Az 1936-os honvédelmi minisztériumi körrendelet is erről tanúskodik: „Hang
súlyozom, hogy fenti rendelet, melyet a nyílt toborzási rendeletnek nevezünk, az 
önkéntesek toborzását illetően már csak takarás céljából adatik.”''

1938. március 16-17-én 279 főt toboroztak Kiskunhalason az 1916 és 1917 közt 
születettek közül.16 így már a lakosság férfi tagjainak egy része érintetté vált a 
világháború előestéjét jelentő országgyarapítási hadműveletekben. Persze nem 
csak ez jelezte előre, hogy háború készülődik. A város lakói már évek óta egyre 
intenzívebben rá lettek kényszerítve, hogy megismerjék és elsajátítsák a polgári 
és légvédelmi alapismereteket. A település vezetésének pedig az anyagi nehézsé
gek árán is, de készülnie kellett az országos előírásoknak megfelelően tömegvé
delem és légoltalom kiépítésére.

Polgári védelem  és légoltalom  a városban

Hazánk világháborús légoltalmi előkészületeit törvényi szinten az 1935. évi XII. 
te. szabályozta először. Gömbös Gyula miniszterelnöksége alatt kezdődött meg az 
ország aktív légoltalmi felkészítése. Ennek alapján minden magyar állampolgár 
15 és 60 éves kor között köteles volt magát alávetni légoltalmi szolgálatra. Ezt 
megfelelő előkészítés, felkészítés és oktatás után lehetett elérni. Ezért a légoltalmi 
szolgálatra kötelezett személyek kötelesek voltak részt venni minden ilyen jellegű 
gyakorlaton és kiképzésen. így gyakorlatilag az ország aktív felnőtt lakossága az 
illetékes minisztérium, azaz a honvédelmi tárca fennhatósága alá került a légolta
lommal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése által. Ennek köszönhető talán az is, 
hogy bármiféle fegyelmezetlenség súlyos büntetést vont maga után. Aki éles hely
zetben vagy gyakorlat idején nem tartotta be a rendelkezéseket, azt pénzbüntetéssel 
vagy elzárással sújtották.

Szervezeti felépítés alapján minden légoltalmi szerv az Országos Légvédelmi 
Parancsnokságnak (OLP) volt alárendelve. Az ország kerületekre volt osztva a 
légvédelem és légoltalom szempontjából. 1938-ig hét, 1938-tól nyolc, majd 1940- 
től kilenc légvédelmi körzetre volt osztva Magyarország területe.17 Kiskunhalas a 
harmincas években a pécsi 4. vegyesdandár kerületéhez tartozott.

A rendelkezéseket azonban eleinte igen nehéz volt megvalósítani, ugyanis 
először a városoknak és községeknek légoltalmi tervet kellett volna készíteniük. 
Ebben pontosan meghatározni, hogy milyen előkészületekre és fejlesztésekre van 
szükség ahhoz, hogy a lakosságot és a kiemelten fontos épületeket egy légitáma
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dás esetén minél kevesebb károsodás érje. Sokáig Kiskunhalason sem történtek 
meg a megfelelő műszaki fejlesztések, és a terv elkészítése is váratott magára. 
Csupán 1938 nyarára készült el megfelelően városunk légoltalmi terve.18 Egy, a 
honvédelmi miniszternek címzett jelentésből megtudhatjuk, hogy helyileg aktí
van folyt a légoltalmi kiképzés. A légoltalmi figyelő- és jelentőrendszert kiépí
tették. Az állandó figyelőőri szolgálatot egy hivatásos tűzoltó végezte ekkor, aki 
a Városháza tornyából19 (I. sz. figyelőőrhely) folyamatos összekötetésben volt a 
református (II. sz. figyelőőrhely) és a római katolikus templomok (III. sz. figye
lőőrhely) tornyaiban elhelyezett őrséggel.20 Ez a kezdetleges figyelőszolgálat már 
akkoriban sem felelt meg az előírásoknak. Olyan hálózatot kellett volna kiépíteni, 
amely Kiskunhalas 112.000 holdas határában lévő tanyákat és embereket is képes 
lett volna riasztani. Sőt, a város riasztása sem volt teljesen szabályszerű, inkább 
kényszer szülte esetleges ötletekkel volt megoldva 1938-ig. Úgy, hogy a rendőrsé
gen elhelyezett légoltalmi központ figyelmeztetésére a Schneider Ignác és Utódai 
Cég, majd a Magyar Malomipari Gőzmalom területén lévő gőzkürtök jelzései 
után a különböző felekezetek templomainak harangjai szólaltak meg. Kiskunha
lason ekkoriban még nem volt anyagi háttér elektromos riasztó szirénára és beren
dezésre. Az elsötétítés viszont, együttműködve a villanytelep szakembereivel, 
megoldott volt. Éjjeli 11 órától csupán exponált helyen és csökkentett világítással 
égtek a lámpák. A tűzvédelmi előírásoknak a város házainak nagy része nem 
felelt meg, pedig a közigazgatás mindent elkövetett, hogy a követelményeknek 
megfeleljenek. Legfőbb akadálya ennek az volt, hogy a lakosság körében anyagi 
okok miatt még mindig igen elterjedt volt a náddal és szálas növényi anyaggal 
való tetőfedés. Ez gyúlékonysága miatt igen veszélyes volt egy légitámadás ese
tén. Ezzel párhuzamban az oltáshoz szükséges vízkészletek mozgatása is megol
dásra váró probléma volt, mivel a tűzoltóság csupán 53 hektoliter vizet, a város 
pedig csak 3 darab lajtos kocsin tudott oltóanyagot eljuttatni. A nyilvános óvóhely 
kérdése nem volt megoldott. Az alig 50 főt befogadó egyetlen nyilvános városi 
óvóhely előírásoknak megfelelő elkészítése is váratott magára. A tömegvédelem 
kapcsán sem tudtak használható terveket kidolgozni. Ugyanis elképzeléseik sze
rint, ha a várost egy katasztrófa miatt ki kellett volna üríteni, akkor az emberek
nek a külterületeken lévő több mint 1000 épületben, és a 6000 katasztrális holdat 
kitevő szőlőterületen biztosítottak volna ideiglenes lakhelyeket. Kiskunhalason a 
legmegfelelőbben az egyetlen fontos gyár, a Schneider Cég védte volna az előírá
sok szerint alkalmazottait, a saját költségén épített vasbetonfödémű óvóhellyel.21

A légoltalom helyi vezetését a törvény előírásai alapján nevezték ki. Ennek 
megfelelően az aktuális települési vezető vagy annak helyettese volt a légoltalom 
vezetője, míg a helyi rendőrség, csendőrség vagy a tűzoltóság vezetője volt a lég
oltalmi parancsnok. Előbbi tisztséget 1935 és 1939 között dr. Fekete Imre,22 majd 
1939-től 1944-ig dr. Kathona Mihály polgármester töltötte be. 1937 és 1944 között 
a légoltalmi parancsnokok Tegzes Kálmán rendőrfőtanácsos (1937-1938), Hadházy
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László tűzoltóparancsnok (1938-1944), Tóth Elek rendőrfőtanácsos (1939-1942), dr. 
Halász Károly rendőrtanácsos (1942-1944) voltak.2’

Légoltalmi bizottságot is létre kellett hozni. Ennek tagjai voltak: a légoltalmi 
parancsnok; a légoltalom vezetője; az OLP vagy a légoltalmi kerület képviselője; 
az illetékes vitézi szék kapitánya, a tisztiorvos; a tűzoltóparancsnok; a Magyar 
Vöröskereszt Egylet megbízottja; a Légoltalmi Liga helyi vezetője, valamint fon
tosabb közigazgatási vezetők és egyéb szükséges szakemberek.24 Kiskunhalason 
1936. november 28-án alakult meg a légoltalmi bizottság.2' A bizottság elnöke dr. 
Fekete Imre polgármester, a légoltalom vezetője volt. Tagjai voltak Tegzes Kálmán 
rendőrfőtanácsos, a légoltalom parancsnoka, vitéz Pozsgay Miklós járási vitézi szék 
hadnagya, dr. Novobánszky István m. kir. tiszti orvos, Dobó Kálmán városi főmér
nök, dr. Kathona Mihály tűzoltó felügyelő, Hadházy László tűzoltóparancsnok, a 
helyi Légoltalmi Liga vezetője és a Magyar Vöröskereszt Egylet megbízottja.26

Az 1939. II. te. a honvédelemről szóló törvény újabb szabályozásokat írt elő a 
városok és községek számára.2 Szigorúbban követelte meg a különböző városok 
és községek előkészületeinek ütemét és feladataikat is kibővítette. A közigaz
gatási területükön található vagyontárgyak, vagyis fontosabb építmények (köz
épületek, hatóságok, hivatalok, közérdekű intézmények elhelyezésére szolgáló 
épületek, ipartelepek, üzemtelepek) szempontjából A, B, C, D osztályokba soro
lódtak a települések. Az A osztályba Budapest és a nagyobb városok, míg а В és 
a C osztályba a megyei városok, a D osztályba a községek kerültek. Ezen belül 
a vagyontárgyakat L, II. és III. csoportba sorolták.28 Kiskunhalas a 1938-tól а В 
osztályba került.2’'

Ezeket a besorolásokat az alispán és az illetékes kerületi katonai parancsnok 
végezte el. Ehhez viszont szükség volt a már említett városi és községi légoltalmi 
tervekre. Ezeket 1939-től most már minden településnek kötelező volt elkészí
teni. 5 évre kivetítve kellett meghatározni a célokat és feladatokat, valamint az 
ezekhez tartozó költségvetést. A légoltalmi berendezések, eszközök, lakossági 
tájékoztatás és infrastrukturális fejlesztések stb. területén kellett beütemezniük 
elképzeléseiket.

Minden városnak létre kellett hozni légoltalmi szakszolgálatot. Ehhez a tűzoltó
ságon és a mentőkön kívül és azokkal együttműködve figyelő, jelentő; kárfigyelö 
szolgálat; elsötétítő, burkoló, megtévesztő szolgálat; egészségügyi szolgálat; gázvé
delmi szolgálat; tűzvédelmi szolgálat; műszaki mentőszolgálat; tűzszerész szolgálat; 
romeltakarító és helyreállító szolgálat; közműveket helyreállító szolgálat; kiürítési 
szolgálat; kártalanító szolgálat; állatvédelmi szolgálat és az óvóhelyek megszerve
zése tartoztak. Kiskunhalason ezeknek a szakszolgálatoknak a megszervezése már 
1939 előtt megindult, de igazán csak a második világháború után vált megfelelővé.10 
Legfőbb oka a pénzhiány volt. Kiskunhalas már 1937-től11 komolyan foglalkozott a 
szakszolgálatok és segélyosztagok felállításával, de erre nem volt anyagi fedezete, 
valamint hiányoztak olyan alapvető légoltalmi eszközök, mint a munkagázálarc.’2
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P O L C Á m  L É C V É D E L M I C S E L E K V Ő  5 Z E P V E K '• 

LÉGVÉDELM I ALAKULATOK

4. Tájékoztató rajzok légoltalmi szakszolgálatokról és polgári 
osztagokról. Petróczy István 1940. 60. kép

Ennek másik fő oka az volt, hogy viszonylag későn indult el az az országos szak
képzés, amely végül több ezer légoltalmi szakembert képzett ki 1944-ig.

Az Országos Légvédelmi Parancsnokság által 1937-ben létrehozott Légoltalmi 
Liga, általában német légoltalmi szakirodalom irányelveit felhasználó oktatói készí
tették fel a légoltalmi vezető által kijelölt személyeket. Ok lettek a légoltalmi szol
gálatok vezetői és szakemberei. Különböző tanfolyamok indultak a tűzoltóság és a 
mentők szakértelmét felhasználva, többek között a légoltalom legfontosabb felada
tairól, az elhárításról, mentésről, óvóhelyek kiépítéséről, műszaki, kémiai és orvosi 
feladatokról és az elsősegélynyújtásról. Ezek hatására Kiskunhalason is megkez
dődött a szakszolgálatok megfelelő és szakszerű felállítása. 1939 előtt csupán négy 
személy, dr. Fekete Imre polgármester, dr. Hadházy László tűzoltóparancsnok, dr. 
Dobó Kálmán városi főmérnök és dr. Kathona Mihály városi főügyész vett részt 
ilyen jellegű tanfolyamon. így Kiskunhalas légoltalmának megszervezése hosszú 
időn keresztül rájuk hárult.33 Ennek viszont már kézzelfogható eredményei is voltak. 
Dr. Fekete Imre polgármester 1938 őszén tett jelentéséből többek között kiderült, 
hogy a városban különlegesen védett intézmény nincs, így a magasabb osztályba 
sorolást nem kérte a település. A város légoltalmi tervének megvalósítására 116.000 
pengőre lett volna szükség a költségvetés alapján.34 Ezt azonban a helység nem tudja 
saját önerőből finanszírozni, ezért jelentős állami segítséget kért.35 A jelző és riasztó 
berendezések 25.000 pengőjébe kerültek volna Kiskunhalasnak. Az elsötétítés tech
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nikailag megoldott volt és nem okozott problémát. Ám az óvóhelyek kiépítésének 
üteme és a tömegvédelem nem volt megfelelő. 1938-ban még csupán egy (nyilvános) 
óvóhely volt a városban, melynek befogadóképessége 50 fő volt. A tömegvédelmet 
és kitelepítést a közeli szőlőkben és a külterületen kívánta megoldani a helyi légol
talmi vezetés.36

1940-től még több igen fontos intézkedés történt a hathatósabb légoltalom 
érdekében. Többek között a légoltalmi vezetők kinevezése is igen fontossá vált. 
Pontosan meghatározták ugyanis, hogy melyik épületek tartoztak a veszélyes 
területen lévő, légoltalom szempontjából kiemelt, vagy óvóhely létesítésre köte
lezettek közé. Ennek alapján 18 építményt emeltek ki: Schneider Ignác és Utódai 
Cég, vasútállomás, csendőrlaktanya, kerékpáros laktanya, tüzérségi laktanya, 
gyalogsági laktanya, posta, városháza, tűzoltólaktanya, villanytelep, Körösi-féle 
malom, takarékpénztár, református templom, alsóvárosi római katolikus temp
lom, Egyesült Magyar Malomipari Rt. malma, Székely-féle malom és a Szabadka- 
Kiskunfélegyháza illetve Szabadka-Baja vasútvonal-elágazások. Az előírások
nak megfelelően kiépítették a mentőszolgálatot, amely egy mentőállomásból és 
négy segélyállomásból állt. Ezeket 1 darab mentőautó és 1 darab lovas mentőkocsi 
segítette. A szakszolgálat létszáma az orvosokkal, ápolókkal és önkéntesekkel 
együtt összesen 102 fő volt.38

Az igen elavult magyarországi, és ezen belül kiskunhalasi infrastruktúra miatt 
a légoltalomban a „tornyos” templomokra még mindig igen nagy feladat várt. 
Egyfelől a riasztásban volt nagy szerepük, mivel az állandó áramkimaradások és 
a szirénák, gőzkürtök műszaki hibái miatt ezek az épületek tudták csak biztosan 
eljuttatni a lakossághoz a figyelmeztető jelzést légiveszély esetén. Ezen felül, mivel 
az istentiszteletek miatt nagy látogatottságúak voltak, így óvóhely kiépítése ott volt 
az egyik legfontosabb feladat."'

A világháború egész Európára való kiterjedése és Magyarország háborúba 
sodródása miatt 1941-től még alaposabbá vált az elhárításra való felkészülés. 
A gazdasági, valamint a hétköznapi élet minden területére igyekeztek kiterjeszte
ni a megelőzéshez elengedhetetlen előkészületeket, amelyek egy légiveszély ese
tén fontosak voltak. Ennek egyik fő eleme az ún. gyújtólapok és gyújtócsövek40 
elleni védekezés. Ezeket az ellenséges repülők általában mezőgazdasági terüle
tekre dobták, hogy a terményekben és a termésben kárt tegyenek. Ezek ellen csak 
folyamatos ellenőrzéssel és határfigyeléssel lehetett védekezni.41 A Szovjetunióval 
szembeni háború miatt egyre inkább ki voltunk téve annak, hogy ellenséges kato
nákat dobnak le hazánk területére. Ennek elhárítására adta ki Pest-Pilis-Solt-Kis- 
kun vármegye alispánja, Endre László az „Ejtőernyős elhárítás megszervezése” 
tárgyú rendeletét.42 Eszerint a MOVE tagjainak sorából elhárító- és figyelőrajokat 
kellett szervezni, hogy ezeket az ellenséges hadműveleteket elhárítsa. Ennek poli
tikai hátterét nem kívánom részletezni, csupán arra hívom fel a figyelmet, hogy 
Endre alispán volt a MOVE országos elnöke. A későbbiekben még külön kitérek
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ezekre a MOVE rajokra. Ennél ugyanis 
sokkal fontosabb volt, hogy 1943-ban 
a hatékonyabb figyelőrendszer műkö
dése érdekében Felsőszállás pusztán, 
a Gaál-tanyánál egy 12 méter magas 
figyelőtornyot építettek egy figyelőőrs 
részére.43 Az építmény eredményeseb
bé kívánta tenni a megfigyelő háló
zat munkáját, és egyben a légvédelem 
szempontjából is fontos volt.

A lakosság kiképzését 1935 és 1939 
között még csak tájékoztató jellegű 
kiadványokkal segítették. 1937 folya
mán a Halasi Hírlap cikksorozatot 
jelentetett meg Tegzes Kálmán rend
őrfőtanácsos és légoltalmi parancsnok 
tollából a légoltalom alapvető fogalma
iról, céljairól és feladatáról.44 A lakos
ság oktatását a helyi Légoltalmi Liga végezte.45 1939-től a világháborús veszély 
nyílttá válásától kezdve már az emberek is sokkal komolyabban foglalkoztak 
ezekkel az ügyekkel. 1939-től a honvédelemről szóló törvénynek köszönhetően a 
leventemozgalomban és az iskolákban is kötelezővé tették a légoltalmi ismeretek 
oktatását a diákok számára.46 Addig leginkább a cserkész szövetségben oktatták 
ezeket az ismereteket, így Kiskunhalason is. Az egyik legnagyobb légoltalmi tan
folyamra 1941 nyarán került sor, amikor mintegy 660 résztvevővel gyakorlati és 
elméleti képzésen estek át a kiskunhalasi polgárok. 21 tanfolyamon, 12 előadó 3 
elemi iskolában tartotta meg a képzést a légoltalom által beosztott ún. házcsoport 
parancsnokok és helyetteseik részére.47

Az országban 1937-től általánossá vált, hogy bizonyos időközönként légoltalmi 
gyakorlatokat szerveztek.48 Ezzel is ellenőrizve, hogy a légoltalmi felkészítés milyen 
mértékben halad előre az ország területén. Az első elsötétítési gyakorlatra 1938. 
szeptember 2-án 21:30-tól került sor. Ekkor a Schneider-cég és a Magyar Malom
ipari Rt. gőzkürtjei, és az egyházak harangjainak jelzései után a villanytelep villa
mos centráléjának kikapcsolásával teljes sötétségbe borult a város 25 percre. Ekkor 
a segélyosztagok és segédrendőr osztagok körbejárták a várost, s ellenőrizték, hogy 
a lakosság mindent az előírásoknak megfelelően hajtott-e végre.44 Az elsötétítési 
gyakorlat végén a légoltalmi bizottság a következőket jelenthette: „A gyakorlati 
tapasztalatként alakult ki az a vélemény, hogy a lakosság mintaszerűen viselkedett, 
és néhány esettől eltekintve nagyobb, ilyen irányú dolog nem fordult elő (...) Gya
korlati tényként jelentkezett az is, hogy a riasztás fent említett szükség megoldása 
a kívánalmaknak nem felelt meg és azt a hangosabb és hatásosabb szirénák beál-

5. Légoltalmi figyelőőrs Kiskunhalastól keletre a 
Hangya teleptől északra. BKML Kiskunhalas 

V. 274b. 123. d. 8938/1944. sz. i.
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LÉGVÉDELMI ÓVÓHELY FEL5ZERELÉbE

6. Tájékoztató rajzok légoltalmi óvóhely felépítéséről és 
felszereléséről. Petróczy István 1940. 43. kép

lításával kell pótolni. Ugyancsak a csökkentett világítás alatt legerjesztett lámpák 
fényt árnyékoló burákkal való ellátása indokolt. ”50

Kiskunhalason az első teljes körű légoltalmi gyakorlatra 1938. december 3-án 
került sor.'1 Ekkor egész nap négyszer volt légiriadó. Nappal háromszor, éjszaka 
egyszer. Leginkább utóbbinak volt jelentősége, mivel ekkor a légoltalmi figyelő- 
szolgálaton, a segélyosztagokon és a riasztáson kívül az elsötétítést is gyakorolni 
kellett. A légoltalom helyi vezetője, dr. Fekete Imre megelégedéssel konstatálta, 
hogy a gyakorlat sikeres volt és a lakosság is megfelelően viszonyult az esemé
nyekhez: „A gyakorlat után megtartott szakértekezlet egyöntetűen megállapította, 
hogy a gyakorlat tartama alatt a város lakossága fegyelmezetten és kifogástalanul 
viselkedett és úgy nappal, valamint az éjjeli gyakorlatok alatt az összes utasításokat 
betartotta és megtorló intézkedésekre nem került sor. ”52

1939-től viszont sokkal komolyabban vették a légoltalmi gyakorlatokat. Kiskun
halast meg is fedték, mivel sok tekintetben nem felelt meg a légoltalmi szabályoknak. 
Ugyanis lassú és körülményes volt a figyelőszolgálat. Mint a légoltalmi parancsnok, 
Tóth Elek rendőrtanácsos a helyi állomás-parancsnokságnak írt jelentésében írta 
az 1939. október 24-én és 25-én tartott légoltalmi gyakorlat alkalmával: „A figyelő 
szolgálat ellátása nem volt megfelelő, amennyiben a katonai gép már a város felett 
volt, midőn annak érkezte jeleztetve lett. (...) Nem volt megfelelő a légi veszély és 
annak elmúltának jelzése sem a sziréna által. A gyakorlat második napján, midőn
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már a segélyosztagosok is munkába léptek, szintén négy hatósági riasztás volt. (...) 
A segélyosztagosok működése megfelelő volt. A figyelőszolgálat azonban most sem 
állott feladata magaslatán. Mindezeken kívül történtek egyes túlbuzgóságból eredő 
hibák, melyeknek kiküszöbölésére a megfelelő intézkedések megtétettek. A két napi 
gyakorlat alatt részben a légi veszély ideje alatti közlekedés, részben az elsötétítés 
nem teljesítése miatt hatóságommal 15 kihágási feljelentés tétetett. ”53

Látható tehát, hogy a helyi légoltalmi szervek munkája nem volt túlságosan 
szakszerű, s bár a segélyosztagokra nem érkezett panasz, mégis elmondható, hogy 
Kiskunhalason egy valóságos légiveszély esetén a lakosság védelme nem lett volna 
megoldott. S ha figyelembe vesszük, hogy 1939 őszén már kitört a második világ
háború, és két országgyarapítási hadműveleten is túl voltunk, nem igazán festhe
tünk jó képet a város és a helyi légoltalom hozzáállásáról ebben a nemzetközi hely
zetben.54 Sőt, a lakosság sem állított ki magáról jeles bizonyítványt azzal, hogy 15 
személy ellen eljárást kellett indítani légoltalmi előírások be nem tartása miatt.55

Sokkal összehangoltabb technikai felkészültségre és munkára volt szükség 
a riasztóvonalak kiépítése kapcsán. Kiskunhalas 1939-től a szegedi V. honvéd 
kerületi parancsnoksághoz tartozott, és mint riasztási alközpont működött a hazai 
légoltalom és légvédelem rendszerében. Ezen belül abban a körzetben, amely Baja 
törvényhatósági jogú város riasztásához igazodott. Ha tehát a rádióban elhangzott, 
hogy „Légi riadó! Baja város légvédelmi riadó!” , akkor Bajától egészen Kiskunha
lasig az összes városnak és községnek légoltalmi eljárásoknak megfelelően óvóhely
re kellett vonulnia.56 A városok és községek a jobb és nagyobb hatékonyság elérése 
céljából állandó telefon-összeköttetést szerveztek egymás között a helyi posta segít
ségével.5 így a helyi légoltalmi központ, amely Kiskunhalason a rendőrségnél volt 
elhelyezve, folyamatos összeköttetésben volt a postával, amely bármilyen légoltalmi 
riadó esetén értesítette.

A város életében a legtartósabb változást a légoltalom és polgári védelem terüle
tén az jelentette, amikor 1939-ben a Honvédelmi Minisztérium elrendelte az egész 
országra kiterjedő csökkentett világítás bevezetését. Az utcai lámpákat ernyővel és/ 
vagy irányfénnyel kellett működtetni. A közúti forgalomban közlekedő autók lámpáit 
fényzsilippel kellett ellátni, és csak úgy lehetett használni őket sötétedés után szür
kületig. Még a szabadtéri szórakozóhelyek világítási rendjét is pontosan meghatároz
ták.58 Ettől kezdve nem lehetett a díszkivilágítást és a nagyobb utcákat és tereket erős 
fénnyel megvilágítani. Általában este 21:30-tól egészen reggel 5:00 óráig tartottak 
ezek az elsötétítések. A világháború idején többször feloldották, és újra bevezették 
ezt a rendelkezést, amely bizony az éjszakai szórakozóhelyeknek ártott a legtöbbet, 
hiszen sokkal kevesebben mentek ki ezekben az időkben az utcákra.

1939. szeptember 2-ától a városházi szirénát minden szombaton elektronikai és 
technikai ellenőrzés miatt déli egy órakor bekapcsolták.59 Ezt azonban a lakosság 
tudomására hozták, és nem jelentett légoltalmi riadót. Az ellenőrző sziréna búgása 
csak 15 másodpercig tartott. Az üzembiztonsági ellenőrzést a honvédelmi miniszter
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rendelete miatt kellett elvégezni.60 1942. április elejétől új, modern szirénát vásárolt 
a város, melyet április 9-től helyeztek működésbe egy szombatihoz hasonló légol
talmi rövid riasztás keretében.61

A város egyik legnagyobb problémája a légoltalmi óvóhelyek és óvóárkok megépí
tése volt. A légoltalmi tájékoztatásnak köszönhetően a lakosság igyekezett saját lakó- 
környezetében valamilyen módon ezeket létrehozni, de általában ez abból állt, hogy 
szomszédok közül, akinek nagyobb pincéje volt, oda mentek le az ismerős családok.
1942-től szigorúan kötelezővé tették, hogy a háztulajdonosok ún. tűzvédelmi tárgyak
kal rendelkezzenek az óvóhelyen. Eszerint V2 köbméter homokot, 2 darab lapátot, 2 
darab vödröt, egy darab 100 literes víztartályt és 1 darab fejszét kellett tartaniuk a 
kialakított helyiségekben.62 Nyilvános óvóhelyek tekintetében igen nagy elmaradá
sunkat látszatintézkedésekkel próbálták városunk vezetői elintézni. Csak 1944-től, 
a front közeledtével nőtt meg az igény arra, hogy szakszerűen épített óvóhelyeket 
tervezzenek és építsenek maguknak az emberek. Hivatalosan ezeknek a munkáknak 
a megtervezésével Tóth Lajos építészt bízták meg. A kiskunhalasiak, úgy tűnik, hogy 
csak a szárazföldi front közeledtével látták be az óvóhelyek szükségességét. Rengeteg 
építési engedély futott be légoltalmi helyiség létesítése tárgyában ezekben az időkben 
a Polgármesteri Hivatal Mérnöki Osztályára.63 S nemcsak magánszemélyek, hanem 
intézmények is kérték ezeknek a létesítményeknek a megépítését.64 A kapkodás elég 
nagy lehetett, és valószínű, hogy nem mindegyik óvóhely készült el. Az erőltetett 
menetben végrehajtott légoltalmi készülődés tragédiához is vezetett, ugyanis 1944 
áprilisában a 65 éves, Lehel utcai lakos, Kereszttúri Benő óvóárok ásás közben szív
rohamot kapott és meghalt.65

1944 tavaszán elrendelték, hogy az esetleges bombakárok enyhítésére a város 
nagy mennyiségű téglát tartson fenn a károsultak részére. A helyi téglagyárral 
együttműködve végül a város 150.000 darab téglát tudott készleten tartani ilyen 
esetekre.66 1944 tavaszán a légiveszély miatt a piactéren való árusítást más helyre 
helyezték át.67 Ezenfelül a rendőrség vezetője más korlátozásokat is megfogalma
zott: „Az állandóan ismétlődő légi veszélyre való tekintettel a város közönségének 
érdekében úgy intézkedek, hogy a szokásos napi és heti piacok csak d.e. 10 óráig 
tarthatók meg. ”68

Ugyancsak ezekben az időkben rendelték el, hogy a MÁV vasútállomásain tilos 
huzamosabb ideig tartózkodni. A fel- és leszálláson kívül, légoltalmi okokból, senki 
nem lehetett a peronon vagy annak közelében.69 A várható légitámadások miatt 
nem találták már elég biztonságosnak az óvodákat és napköziket, és emiatt 1944 
tavaszától ezek az intézmények naponta már csak 3-10 gyereket fogadtak. Ezért, 
és az országos intézkedéseknek köszönhetően, végül 1944 májusától minden helyi 
kisdedóvó-intézet bezárta kapuit.70 Ehhez hasonlóan 1944 áprilisától minden elemi71 
és középfokú iskolát is bezártak, illetve véget ért a tanítás.

1944-ben a városfejlesztési pénzeket általában már csak a légoltalomra költöt
ték. így került sor arra az évek óta halogatott intézkedésre, hogy a külterületet
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a légoltalomba bekapcsolják. 30 méter magas antennát szereltek fel a Városháza 
épületére.72 Erről Kathona polgármester értesítette a helyi közvéleményt: „A nagy 
kiterjedésű halasi határ tanyavilágnak gyors és korszerű tájékoztatására létesí
tett rövidhullámú adóállomás, úgynevezett tanya rádió már elhíresült — mondja 
a polgármester. Már ki is próbáltuk a balotai iskolánál beszerelt készülék útján. 
Sajnos háborús nehézségeket okoz a többi vevőkészülék leszállítása, de remél
hetőleg erre is sor kerül és akkor majd teljes üzemmel megkezdheti működését 
a tanyai nép javára a halasi tanya rádió." Ennek a készüléknek a bekapcsolása 
mellett a polgári védelem továbbfejlődött 1944-re: „A legfontosabb feladatunk 
a légoltalom tökéletesebb megszervezése és kifejlesztése. A városháza alatt kor
szerű 440 személyes óvóhelyet létesítettünk, az újabb egy 80 személyes óvóhely 
létesítését vettünk tervbe a vasútállomás közelében a közönség részére. ”73

Mindez azonban nem ért volna semmit, ha a Városháza tornyában őrködő 
figyelőszolgálat nem lett volna folyamatosan őrségben és készenlétben. A Halasi 
Újság 1944 nyarán egy kisebb novellát írt erről a közérdekű ügyeletről és a lég
oltalmi szolgálatot teljesítő tűzoltóról: „O az, aki őrködik Halas fölött esőben, 
szélben, hóviharban, kánikulában, tekintet nélkül a mostanában oly gyakran 
előforduló légi veszélyben. A tűzoltó körüljárja az erkélyt, néhány másodpercre 
megáll, figyel, kémlel és ha valahol, földön, vagy égen valami gyanúsat észlel, 
előveszi látcsövét és azon keresztül állapítja meg, honnan fenyegeti veszély a 
várost. (...) A toronyban, ahova falépcsőn lehet feljutni, kicsi őr szoba szolgál 
pihenésül a tűzoltóknak. Kétóránként váltják egymást. (...) A tűzoltók nem csak 
a tüzet figyelik, hanem a város légi körzetébe berepülő repülőgépeket is. Minden 
egyes repülőgépről nyilvántartást vesznek. Feljegyzik, mely irányból jött, milyen 
a típusa és milyen jelvényű az átrepülő gép. (...) Jelenleg 15 hivatásos tűzoltó 
működik Halason. ”74

Ám hiába volt az éber figyelem és az 1944 őszére kiépített légoltalom. A várost 
a második világháború alatt súlyos légitámadások érték.

Katonai esem ények 1944 őszéig

Kiskunhalason 1944-ig fontosabb hadiesemény nem történt. A lakosság kez
detben leginkább az országgyarapítási hadműveletekben résztvevő kerékpáros 
zászlóalj által érezte magát érintetnek. Majd a világháborúba történt konkrét belé
pésünk után elsősorban a háborús terhek, és az idő előrehaladtával a gyász várt az 
itt élőkre. 1938-ban még csak a kerékpáros zászlóaljat búcsúztatták és köszöntötték 
megérkezésekor Kiskunhalason. Az ünnepségek mindig a vasútállomáson és a 
Hősök emlékműve mellett voltak, ahova hatalmas tömeg vonult ki, hogy éltesse a 
katonákat. A helyi Vöröskereszt ideiglenes kórházakat állított fel a felvidéki had
műveletekben megsérült katonák ápolására. A m. kir pécsi 4. honvéd dandár és a
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m. kir. szegedi 5. honvéd dandár részére 2 kórház, 1 üdülő és átvonuló állomást 
hoztak létre." Közben a városban az első világháborúhoz hasonló hangulat kezdett 
kialakulni. Baranyi László római katolikus esperes-plébános így írt az 1938-as 
évben ezekről a napokról: „hónapokban állandóan sok katona volt városunkban a 
felvidéki háborús mozgalmak miatt. Emiatt külön katona misét kellett vasárnapon
ként a plébánia templomban beállítani. ”76

A Felvidék déli részének visszavétele után Kárpátaljára indultak el a már hiva
talos és nyílt sorozás után kiképzett katonák. Kiskunhalason a készülődés már 
régen megkezdődött. Ennek betetőzése volt, amikor 1939. március 4-én vasárnap 
délelőtt Oszlányi Kornél alezredes vezénylete mellett, a hóval borított Hősök 
szobra előtt az újoncok letették az esküt. Fontos időpont ez több tekintetben is. 
Az első világháború után először „lehetett” nyilvánosan toborzott bevonulókat 
esküre hívni. Másodszor, a kiskunhalasi férfiak ismét, immár valóban igazi hábo
rúba indultak több mint 20 év után. Parancsnokuk a következő szavakat intézte 
hozzájuk: „ Ezen a fehér tavaszi napon még a Jó Isten is lemosolyog rátok, akik 
most esküdni akartok. Kedves fiaim , hosszú idő után most van első alkalom, hogy 
a m agyar királyi honvédségnek Isten szabad ege alá lehetett hozni ifjabb katoná
it, hogy Legfelsőbb Hadúrunknak, Isten és Haza előtt bizonyságot tehessetek.”11

Végeredményben a kárpátaljai hadműveletek következtében halt meg az első 
kiskunhalasi származású katona -  az első világháború óta -  harci cselekmény 
miatt. Az országgyarapítás első kiskunhalasi hősi halottja Zilah István önkéntes 
tizedes volt. 1939. március 28-án az igen jól kiképzett, de fiatal katona 12 fős 
egységével azt a feladatot kapta, hogy a kárpátaljai Szobránctól délkeletre fekvő 
Bunkóé nevű kis települést vegye ellenőrzése alá, és védje meg a partizántevé
kenységtől. A Halasi Hírlap a következőképpen tudósította az eseményeket a 
lakosság számára: „Zilah István maroknyi csapatát két szakasz ellenség, hatszo
ros túlerő támadta meg a fa lu  szélén. A kerékpáros raj, melynek tagjai majdnem 
mind halasiak volt, vitézül harcolt a sokszoros túlerővel szemben, s ebben a harc
ban elöl já r t Zilah István, rajparancsnok. Mikor az ellenséges túlerő a hősiesen 
küzdő raj tüzétöl alaposan megtizedelve visszavonult, bajtársai tüzelőállásában 
vértócsában fekve találták Zilah Istvánt. Puskájából és töltény táskájából az utol
só töltényt is kilőtte, s úgy halt meg, mint egy igazi hős parancsnok: beosztottjai
nak vitéz magatartásával példát nyújtva. Szíven találta egy ellenséges lövedék és 
azonnal meghalt. ”1s

A hősi halottat nagy ünnepség keretében temette el a város közönsége. Nem kel
lett azonban sokáig várni a következő gyászhírekre. Az 1940-es erdélyi visszacsato
lás után már összesen 4 hősi halottal számolt a város, annak ellenére, hogy még be 
se léptünk a világháborúba.74 Ám erre sem kellett sokáig várni, hiszen gyakorlatilag 
1941 tavaszától a tengelyhatalmak oldalán hadviselő félnek számítottunk.

A Délvidék visszacsatolásáért folytatott hadműveletek még közelebb hozták a 
háborút. 1941. április első hetében elrendelték az általános, állandó országos lég-
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7. Az országgyarapítási hadműveletek első halasi hősi halottjának, Zilah Istvánnak a temetése,
1939. március 31. TJM 2005.1.2.

védelmi készültséget. Mivel határváros voltunk, és éppen az ellenséges Jugoszláv 
Királyság melletti határvonaltól néhány kilométerre, ezért nálunk a helyzet még 
inkább éles volt. Pécset, Villányt, Siklóst és Szegedet ezekben a napokban légitá
madás érte. Várható volt, mivel katonailag fontos településsé váltunk, hogy a várost 
is megtámadják a levegőből.80 Ám ez szerencsére nem következett be, de ezekben a 
napokban több légiriasztást is kapott a település.81 A szárazföldi hadműveletekben 
megsebesült katonák számára kisegítő hadikórházat létesítettek a Felsővárosi Isko
lában, ahol volt, hogy több mint 80 katonát láttak el.82

Városunk ebben az időben nagyon fontossá vált a Délvidék megszállását irá
nyító magyar haderő szempontjából. Egyfelől itt volt a 15. dandár parancsnoksá
ga, amelynek egységei, a 20/1 zászlóalj és a 15. tábori tüzérosztály is részt vett 
a hadműveletekben.83 A 15. kerékpáros zászlóalj a gyorshadtest részeként harcolt 
ekkor. Másfelől a 3. magyar hadsereg parancsnoksága 1941. április 10-étől innen 
irányította a jugoszláv területen harcoló magyar egységeket.84 A Központi Iskola 
épülete adott otthont a parancsnokságnak, ahonnan pár napig Magyarország első 
hadicselekményeit hajtotta végre a második világháború idején.84 A legfontosabb 
hadműveletek idején Gorondy Novák Elemér altábornagy és a fővezérség a város
ban tartózkodott.86 Azt, hogy mekkora jelentősége volt ennek, nem kell hangsúlyoz
ni. A helyi római katolikus plébános a História Domusba a következőket jegyezte
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fel ezekről a napokról: „1941. Nagyhét, 
Városunkba katonák vonultak be, Hon
védségünk az ősi Bácska visszahódítá- 
sára. (...) Az egész héten át a plébánia 
és a templom előtti útvonalon ágyúk, 
tankok, motorosok, lovások (-.huszá
rok:) és menetoszlopok dübörögésétől 
volt hangos a táj. A hét első három nap
ján  többször légoltalmi sziréna hangja 
reszkettette meg a levegőt, mert ellensé
ges repülők többszörösen bemerészked
tek az éjszaka az ország légterébe. (...) 
A nagypénteki és feltámadási körme
netet sem lehetett megtartani, mert az 
útvonalak állandóan le voltak foglalva 
a vonuló katonaság által. (...) A hús
véti ünnepélyek alatt hatalmas főváro
si autóbuszok szállították városunkon 
(vezető - szerző) úton a magyar királyi 
csendőrséget a megszállott részeken 
való rendfenntartásra. ”s7

S azt, hogy a város és annak veze
tése mennyire magáénak érezte a had

műveletekben résztvevő egységeket, azt a városi közgyűlési jegyzőkönyvek is bizo
nyítják: „ Jelentem a képviselőtestületnek, hogy az elmúlt szombaton és vasárnap 
dr. Gusztos Károly helyettes polgármester úrral együtt meglátogattuk a Délvidéken 
állomásozó helyőrségeinket, Újvidéken a m. kir. Balogh Adám kerékpáros zlj-t, 
Üjverbászon a dandárparancsnokságot, Hódságon a m. kir. 20. gyalogezredeket, 
Paripáson a m. kir. 15. tüzérosztályt. Úgy a tisztikar, mint a legénység előtt átadtuk 
a város közönségének legszívesebb üdvözletét, amelyet ők hasonló szívélyes üdvöz
lettel viszonoztak,’m

Ezeknek a hadműveleteknek a végén tudta meg a város, hogy a második világ
háború első, Kiskunhalason szolgált hősi halottja Bartha András tüzér őrvezető volt 
a 20/1 zászlóaljból.89 A Délvidék megszállása után a 15. dandárparancsnokságot, a 
20/1. zászlóaljat és a 15. tüzérosztályt is áttelepítették másik városba.90 A 20/1. zász
lóaljnak századaiból megalakított 50/1. ikerzászlóaljat az első magyar hadsereg által 
megszállt területekre küldték.91

A gyalogsági és a tüzérségi alakulat helyére 1942. október elején 4/L, majd egy 
átnevezés során a 3/III. sz. harckocsizó zászlóalj érkezett. Kezdetben csak a Keceli úti 
gyalogsági laktanyában voltak elhelyezve, de a későbbiek folyamán a Szegedi úti, volt 
tüzérlaktanyát is rendelkezésükre bocsátották.92 A harckocsizó zászlóaljat is hatal-

8. Kiskunhalasi katonai alakulatok, 1940. 
Magyarország hadrendi állományának térképén, 

Hadtörténelmi Levéltár: HM ein. oszt. 1/a 
40.000. sz.
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mas lelkesedéssel fogadták a városban.
A legmodernebbnek számító szárazföldi 
fegyvernem képviselőivel együtt immár 
a magyar viszonyok között két elit alaku
lat állomásozott városunkban.

Természetesen az egymást váltó ala
kulatok minden évben lehetőség szerint 
többször is éleslövészetet tartottak. Erre 
kitűnő terep volt a város környéki homok
dombság és a tanyavilág. Inoka, Eresztő,
Szarkás-Debeák, Fehértó és Harkakötöny 
puszták voltak legtöbbször ilyen jellegű 
katonai gyakorlatokra kijelölve.93 Éles- 
lövészetek alkalmával a környék tanyáit 
kiürítették, és a veszélyes területet jár
őrök felügyelték, és piros-fehér zász
lókkal kerítették körbe. A gyakorlatok 
általában reggel 7 órától délután 14 óráig 
tartottak.

A sorozások és a SAS behívók, ahogy 
haladt előre az idő, mind gyakoribbá 
váltak. Általában a Dohány utca 1. szám 
alatt lévő alsóvárosi óvoda épületében 
kellett a behívottaknak megjelenni a kiküldött katonai sorozóbizottság előtt. Ellenőrzési 
szemlére a 43. sz. honvéd kiegészítő kunszentmiklósi parancsnokságán kellett jelent
kezni. A második világháború idején ismert sorozások közül 1940. február 26. és már
cius 8. között 317 főnek kellett megjelennie a katonai bizottságok előtt.94 Ekkor az 1899 
és 1918 között született férfiaknak kellett sorozásra menni. 1941 -ben augusztusban volt 
sorozás Kiskunhalason.95 1942. március közepétől az 1919-1921 között születetteknek 
kellett megjelenniük.96 Majd ugyanebben az évben, június utolsó hetében is rendeztek 
egy sorozást, ahová az 1922-ben született személyeket hívták be.97 1943-ban szeptem
ber 28-30-án volt sorozás, akkor az 1923-ban született férfiakat, valamint azokat hívták 
be, akikre nem került sor az 1921-ben és 1922-ben születettek közül.98 A hadihelyzet 
miatt 1944 nyarától megváltozott a hadkiegészítő parancsnokság helye. 1944. július 
23-án 144 főt hívtak be a bajai 15. hadkiegészítő parancsnokságról.99 1944. szeptember 
4-én 26 főt hívott be a parancsnokság.100 1944. szeptember 13-án újabb „újoncozás” 
történt, az 1905-1908 és 1915 és 1918 között születettek közül hívtak be 30 főt.101

A sorozások hangulatát, és azok ügymenetét Nagy Szeder István mérnök a 
következőképpen írta le: „Én a kunszentmiklósi parancsnokságra vonultam be pót- 
tartalékos honvédnek 1941 augusztusában. Egy őrnagy volt a parancsnok, kemény 
egy ember. (...) Egy komoly, igazi úriember volt az őrnagy. Szótlan. És osztotta a

9. Éleslövészeti terv a kötönypusztai lőtéren. 
BK.ML Kiskunhalas, V / 274 b Polgánnesteri 

iratok 66. d. 3116/1940. sz. i.

819



10. A 4/1. harckocsi zászlóalj újoncainak eskütétele a kiskunhalasi Keceli úti laktanyában, 1942-ben.
Csányi Iván tulajdona

nézetöm, hogy jó l nézzük meg, kit hívunk be. Az anyakönyvek alapján kell behívni, 
és a legtöbb úgy csinálta, hogy gyerünk, gyorsan, és ha megvan a létszám, akkor 
készen vagyunk. Én meg a halasiakat ismerőm, és elkezdtem nézni, amikor raktuk 
össze a névsorokat, hogy némelyik halasi paraszt már hatodszor volt behiva... 
(...) A magyar paraszt nem akarta kivonni magát a katonaság alól. Akadtak jobb 
módúak, akik pénzzel, protekcióval kiváltották magukat, de a magyar paraszt köte
lességének tartotta a katonáskodást.”'01

A sajtó a frontról visszatérő katonáktól származó elbeszélések alapján általában 
nagy hőstettekről és az ellenség mielőbbi legyőzéséről számolt be. Ezzel próbál
ták a lakossággal elhitetni, hogy a háborús nélkülözés már nem tart sokáig, és a 
magyar hadsereg valóban megállja a helyét. Többek között ezért hozta le egyik 
számában a Kiskunhalas Helyi Értesítője egy bronz vitézségi éremmel kitüntetett 
kiskunhalasi tizedes, Pámer János ukrajnai katona történetét: „Felderítő járőrben 
voltunk, amikor váratlanul erősebb orosz járőrre bukkantunk. Mi 16-an voltunk, 
az oroszok 18-an. Nem sokat gondolkoztunk. Körülvettük a muszkákat, majd rájuk 
tüzeltünk. Hamarosan megadták magukat. Felszerelésükkel együtt hátra szállítot
tuk őket. ”103

Többek között ilyen és hasonló hadiesetek leírásával szerették volna tartani a 
lelket az emberekben, hogy az elvitt férfiakkal nincs semmi baj, és a győzelem
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már karnyújtásnyira van. Persze voltak, akik egyszerűen csak leírták, hogy mi 
újság velük, mint Bögyös Sándor honvéd: „Innen az ősi magyar haza tájékáról 
küldjük üdvözletünket és jókívánatainkat mindenkinek — nagynak és kicsinynek, 
öregnek és fiatalnak egyformán -Kiskunhalasra, azok, akiket a hívó szó és a 
hazafias kötelesség ide rendelt. Többen vagyunk itt halasiak együtt. (...) Itt van
nak még Sólyom András szkv., Csányi Jenő, Tóth János és Patyi László őrvezetők 
és Kocsi Balázs, Tóth Mihály, Elő G. Vendel, Tandari Imre, Abrahám Sándor, 
no meg én -  honvédek. Másik alakulathoz tartozó halasiakkal is találkoztam, 
eddig körülbelül 900 km-es kóborlásunk alkalmával. Többek között Lukácsfi 
főhadnaggyal (erdőmérnök), aki belém is diktált egy kulacspohár rumot, amitől 
kezdtem rózsaszínűnek látni azt a ronda muszka várost, ahol akkor voltunk. Az 
életünk itt elég egyhangú. Mindenütt az egyforma piszkos, szalmatetős, faházak
ból álló falvak, omladozó és részben romokban heverő templomaikkal, amelyeket 
raktárnak és gépműhelynek használt a szovjet. (...) A mi csapatunkból még eddig 
nem hiányzik egy ember sem. Közvetlen repülőtámadás se ért eddig bennünket, 
pedig nem vagyunk messze a fronttól. ”104

Ám nemcsak „jó hírek” érkeztek a háborúból. 1943. február 10-én temették 
a második világháború első kiskunhalasi hősi halált halt honvédjét, a 32 éves 
rekettyepusztai Lakos Pált.105 A temetés természetesen inkább szimbolikus volt, 
mivel Lakos Pál nem az első hősi halottja volt a városnak, hanem ő volt az első 
a halasi honvédek közül, akit szülővárosában temettek el a második világháború 
idején. Hiszen a voronyezsi katasztrófában rengeteg kiskunhalasi katona meghalt. 
Ez a temetés részben az ő emléküknek is tisztelgés volt: „Fél négy volt, amikor a 
nagy közönségtől kísért gyászmenet a Toldy utcai gyászházból a Hősök szobrához 
ért. A közönség mély megilletődötts éggel fogadta a szovjet ellen megvívott harc
ban hősi halált halt honvéd holttestét hozó gyászkocsit. Dr. Kathona Mihály pol
gármester igen szép szavakkal mutatott rá Lakos Pál áldozatkézségére: A város 
nevében -  mondotta a polgármester -  veszek tőled búcsút és megköszönve azt 
a hűséget és áldozatot, amit értünk hoztál. Ezután a gyászmenet elindult az új 
református temetőbe, hogy hazai földben pihenőt találjon a világháború hős 
katonája. ”106

Kiskunhalasról nemcsak honvédnek, hanem munkaszolgálatosnak is hívtak be 
embereket. Az 1939. II. te. alapján felállított munkaszolgálatos századokba általá
ban zsidó származású személyeknek kellett bevonulniuk. Rendfokozat nélkül, a 
magyar honvédség egyes tisztjeinek kiszolgáltatva látták el feladataikat a fronton 
vagy a hátországban. Az esetek többségében nem kaptak megfelelő ellátást, és a 
honvédség kisegítő munkálataiban vehettek csak részt. Kiskunhalasról 1939 és 
1944 között mintegy 200 főt hívtak be munkaszolgálatra, akik közül kb. 80 személy 
halt hősi halált. Az említett honvédelmi törvény kimondta, hogy a katonai szolgá
latra alkalmatlan személyeket is be lehet hívni közérdekű munkaszolgálatra. így a 
kiskunhalasiak közül sem csak zsidó származásúak vonultak be.107
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Általában elmondható, hogy a kormányzat mindent megtett azért, hogy a 
fronton harcoló honvédek és családjaik megfelelő körülmények között éljenek.100 
Ez leginkább vitéz nagybaczoni Nagy Vilmos honvédelmi miniszter emberibb 
hozzáállásának volt köszönhető. A fronton harcoló katonák és munkaszolgálatosok 
életkörülményeit a szívén viselő miniszter a hazai lakosságon is segíteni kívánt.109 
Ez azonban a korabeli gazdasági viszonyok között igen nehéz volt. Megkülön
böztető intézkedések mellett a honvédcsaládok tagjainak hazai földön elméletileg 
kiemelt segélyben és segítségben kellett volna részesülniük. A megemelt zsold és 
hadisegély azonban csak keveseknek jutott, és soha nem volt elég. Az már sajnos 
a magyar lakosság rossz hozzáállásának köszönhető, hogy még azt a rendelkezést 
sem tartották be, hogy a honvédcsaládokat soron kívül kell kiszolgálni az üzle
tekben és kereskedésekben."0 Ám a civil társadalom megpróbált mindenben iga
zodni a hadihelyzethez. A városban állomásozó katonaságnak többször is gyűjtést 
szerveztek, hogy megfelelő ruházattal és élelemmel legyenek ellátva. Többször 
voltak gyűjtések, segélyakciók és ünnepségek azért, hogy a fronton lévő katonákat 
segítsék. Ruhanemű, élelmiszer, dohány és egyéb dolgok mindig jól jöttek a fron
ton. A város vezetése sokszor hívta fel az emberek figyelmét arra, hogy a fronton 
szolgáló katonák feleségeit és családjait minden téren segítsék. Például nagyszabású 
gyűjtés folyt 1942 elején a Kiskunhalasról a Don-kanyarba elinduló katonai alaku
latnak."1 Vagy 1943 tavaszán is, amikor a hadbavonultak hozzátartozóinak gyűjtött 
a város.1,2 Ám a háborús gazdálkodás nem sokáig engedhette meg az embereknek, 
hogy jótékonykodjanak. A jegyrendszer bevezetése és az áruhiány miatt sokan még 
saját családjaikat sem tudták megfelelően segíteni.

Igen nagy segítséget jelentett a helyi Vöröskereszt Egylet, amelynek a Szentgyörgy 
tér 2. szám alatti helyiségébe mindennap folyamatosan özönlöttek a ruhanemű, élel
miszer és egyéb háztartási cikkek. Ezeket az egyesület a fronton harcolóknak, vagy 
a szegényebb sorsú helyi honvédcsaládoknak jutatta el.113 A szervezett segítséget a 
helyi Bajtársi Szolgálat képviselte, de ruhasegélyen és a hagyományos karácsonyi 
ajándékozáson kívül nem igazán futotta többre neki sem.114 Időközönként a helyi 
Baross Szövetség is rendezett gyűjtéseket.115 A lakosság szolidárisabb fele az egyre 
több menekült ellátását is hajlandó volt magára venni. Lengyelország lerohanása 
utáni időkben közel húsz lengyel emigráns érkezett Kiskunhalasra, akiket helyi 
családoknál helyeztek el.116

A negyvenes évek elejétől nem csak a felnőtt férfi lakosság, hanem a gyermek
korú és fiatalkorú személyek „katonai” felkészítése is folyt. A leventemozgalom a 
kezdetektől ezt a funkciót töltötte be, de 1943-tól ezt szinte minden 18 éven aluli 
fiúra kiterjesztették. Hadi és harci feladatokat modelleztek, vezényszavakat, sora- 
kozást és egyéb katonai tevékenységeket sajátítottak el. 1944-től már a helyi légol
talom szervezetébe is egyre komolyabban bevonták őket.

1940-től városunkban is megkezdték az ún. Női Honvédelmi Munkaszervezet 
megszervezését. A kezdeti lelkesedés után egyre kevesebben óhajtottak az egye-
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sületben részt venni. 1942-től egyre erőszakosabban szólították fel a lányokat és 
asszonyokat arra, hogy lépjenek be ebbe a munkaszervezetbe. 1942 májusában 
alakult meg hivatalosan a szolgálat dr. vitéz Kun Bertalanná szervezésében. 
A szegedi kerülethez tartozó helyi női munkaszolgálatnak alig 300 tagja volt 
ekkor. A Dohány utca 1. szám alatt lehetett jelentkezni a szervezethez, amelynek 
többek között a célja az volt, hogy házi hulladékgyűjtéssel (rossz cipő, kalap, 
ruhanemű, rongy) a honvédséget segítsék. De lehetett házi (főzés, varrás, mosás 
stb.), légoltalmi, egészségügyi, polgári vagy katonai közigazgatási (gépírás, sajtó, 
gyorsírás stb.), mezőgazdasági, híradó (telefon, posta), köztisztasági, kereskedel
mi, ipari, háziipari szolgálattal segíteni a mindennapi életben, a behívott férfiak 
által üresen hagyott állásokat.17

1944 előtt ritka eseménynek számított, de mégis néhányszor megtörtént, 
hogy valamilyen gyújtószerkezetet vagy röpcédulákat dobtak le városunkban 
vagy annak határában. Általában tavaszi vagy nyári napokon fordult elő, hogy 
a termőföldek közelében gyújtóbombák, gyújtólapok és gyújtóceruzák estek le. 
Előfordult, hogy ezekkel együtt propaganda célzatú röpiratokat szórtak. 1942 
augusztusától a nyugati szövetségesek megindították légitámadásaikat a Német 
Birodalom stratégiailag fontos központjai ellen. A harci repülőgépek jelentős 
része Észak-Afrikából indult útjára, a Balkán és Magyarország légterén keresz
tül.118 Ennek az igen gyakran használt légi útvonalnak a részéhez tartozott Kis
kunhalas és határának légtere is, így ezektől a hónapoktól kezdve egyre sűrűbbé 
váltak a légiriasztások. Baranyi plébános beszámolója röviden így festette le az 
egyik 1942. szeptemberi légoltalmi riasztást: „Az éjszaka jó  részét ébren töltöt
tük el. (...) A riadót éjjel 2 órakor fújták le. Kiskunhalas fölött is megfordultak, 
mindenfelé lázító és fenyegető tartalmú röpcédulákat dobáltak le, de a vidéki 
városokra bombákat nem dobtak le.’’"9

A település sokkal komolyabb veszélybe került időnként. Ilyen nap volt 1943. 
augusztus 29., vasárnap is. Este 20:30 körül orosz eredetű gyújtóbomba ereszkedett 
le a helyi Futura telepre. Ezt a mezőgazdasági szövetkezet bizományosa Czagány 
Károly észlelte, és kihívta a rendőrséget, amely egész este őrizte a „bombát”. 
Reggel dr. Kathona Mihály polgármester a légoltalmi bizottság élén kiérkezett és 
megvizsgálta a gyújtószerkezetet, melyet végül Hadházy László tűzoltóparancsnok 
hatástalanított. A robbanás valószínűleg azért nem következett be, mert landolás 
közben a bomba léggömbje a fák ágaitól megsérült és akadályozva volt, hogy nagy 
erővel lezuhanjon és exponáljon. Az elektromos berendezést Szegedre szállították 
át a katonai szakértőknek alaposabb vizsgálatra.12" 1944 tavaszától, mikor már 
konkrétan Budapest és környéke volt a szövetségesek célpontja, a Kiskunhalas 
felett átrepülő gépek látványa teljesen megszokottá vált, de egyben óvatosságra is 
intett. 1944 húsvétján Baranyi plébános a következőket írta: „Nagyhétfőn nagyará
nyú repülőtámadás érte Budapest székesfővárost és déli környékét, cirka 800-900 
angolszász gép repült be hazánk területére -  több száz gép Kiskunhalas felett repült
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11. Tájékoztató rajz röpcédulák szórásáról. 
Petróczy István 1940. 68. kép

át. 1944. június 8-án a gyakori ellenséges berepülések és bombázások miatt a szo
kásos Ünnepi Körmenet elmaradt."'2'

Egyébként a légoltalmi gyakorlatokra jellemző volt, hogy a lakosság egy idő 
után ráunt ezekre.1" A kezdeti fegyelmezett magatartásból következően egyre több 
büntetést róttak ki a hatóságok egyes személyekre. Az általában pénzbüntetéssel és 
figyelmeztetéssel sújtott lakosok példájából sajnos kevesen tanultak. Emiatt történ
hetett meg a későbbiek során, hogy valódi légiveszély esetén sem foglalkoztak az 
emberek a sziréna vagy jelzőberendezések figyelmeztető hangjával. Ezért szinte 
minden alkalommal, a gyakorlathoz hasonlóan szigorúan megbüntették a fegyel
mezetlen embereket. 1943 őszén már nem is közölték szám szerint, hogy mennyien
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voltak azok, akik nem tartották be az előírásokat. A légoltalom parancsnoka csupán 
ennyit közölt a város lakosságához írt felhívásában: „Mint ismeretes folyó hó 24- 
én vasárnap a déli órákban a dunántúli ellenséges berepülésekkel kapcsolatban 
a város is légi riasztást kapott, mely mintegy negyven percig tartott. A légiriadó 
alatt a közönség egy része fegyelmezetten, míg a közönség másik része úgyszólván 
tudomást sem szerzett a légiriadóról. ”123

1944. március 19-e és a német megszállás időszaka Kiskunhalas történetében 
eléggé feldolgozatlan téma. A „Margaréta” terv szerint Görögország felől érkező 
Déli csoportból az ún. „Brauner” harccsoport (Josef Brauner von Haydringer altá
bornagy) érkezett ebbe a térségbe. Feladatuk a Dráva hídjainak biztosítása, majd 
Szabadka, illetve Kiskunhalas körzetének megszállása volt.124 1944. március 19-én 
a mai posta épülete előtt jelent meg egy német páncélozott harci jármű, demonst
rálva a megszállás tényét. Főhadiszállásuk egy ideig az Árvay-féle házban volt. 
Természetesen különleges elbánásban kellett őket részesíteni a hadi- és egyéb ellátás 
területén. Többségük, főleg a tisztek helyi családok házainál lettek elszállásolva.123 
A lakossággal ettől függetlenül nem érintkeztek.

A lakosság körében nem volt érzékelhető, hogy a háború mellett állt volna ki. 
Remény élt mindenkiben, hogy a szovjet csapatok előtt a nyugati szövetségesek 
szállják meg Magyarországot, vagy a tengelyhatalmak megnyerik a világháborút. 
Sokan azonban nem akartak találgatásokba bocsátkozni. Szervezkedésekbe kezdtek 
már a világháború elején. Mint már arról szó volt, Endre alispán félkatonai csapato
kat akart kiállítani a MOVE szervezetének tagságából. Az ún. rajokat katonaviselt 
tartalékos tiszt vagy altiszt vezethette. A hazafias elkötelezettség alapvető szem
pont volt. A MOVE tagsága már a világháború kitörése körüli időkben álcázottan, 
de komoly előkészületekbe kezdett. A nyíltan csak sportegyesületeket működtető 
MOVE lövész szakosztályának kiskunhalasi tagozata a Városháza pincéjében gya
korolta a lövészetet. Ezzel is alátámasztva azt a tényt, hogy az Endre Lászlóhoz 
hű dr. Kathona Mihály polgármester és segítői a kezdetektől támogatták az egye
sület céljait és kitűzéseit. Eddigi kutatások szerint 1944 őszéig a belterületen két 
rajt 40-50 fővel, a külterületen 10 rajt sikerült megszervezni Kiskunhalason. Ám 
ezek bevetésére valószínűleg nem került sor.126 Ezzel egy időben megindult a helyi 
nemzetőrség megalakítása is. Az utolsó pillanatokban is szerveződött az egység, de 
pontosabbat nem lehet tudni a sorsáról.12

Az első, ismert légitámadás városunk határát 1944. április 17-én érte, amikor 
bombák hullottak le Pirtó közelében. A következő ilyen jellegű katonai esemény 
1944. május 4-én volt, amikor Fehértópusztán a szántóföldön egy bomba felrob
bant.128 Kisebb, levegőből érkező fenyegetés 1944. június 14-én érte városunkat, 
amikor Kecskemét felől visszatérő amerikai repülőgépek támadták meg a vasútál
lomáson tartózkodó 20-40 vasúti tartálykocsit. Ezeknek egy részét géppuskatűzzel 
felgyújtották. A gépek az ún. „Franatic Joe” hadművelet részeként támadták az 
olajtartalékokkal, olajfeldolgozókkal és finomítókkal rendelkező településeket.
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12. Bombatölcsér helye Tázlár határában, 1944. április 3. TJM 16062

Ezek a repülők gyakran a célpontjaiktól visszafelé tartva kisebb helységeket is 
megtámadtak. Jó céltáblának bizonyultak a vasútállomások, ipartelepek, hidak, 
és egyéb, a gazdaság és az infrastruktúra szempontjából fontos helyek. Ennek 
lett áldozata az a néhány tartálykocsi is az állomáson, melyet az amerikai légierő 
97. századának Lightingjei lőttek szét.129 Gyakorlatilag ugyanilyen módon érte 
támadás Kiskunhalast 1944. július 2-án is. A nyugati szövetségesek által intézett 
legnagyobb légitámadás napja volt ez a vasárnap. Budapest pályaudvarai, olajfi
nomítói, repülőtere és Győr ipari létesítményei voltak a célpontok.130 Az akciót az 
amerikai 15. Army Air Force (AAF) (Légi Eladsereg) Bomb Wing típusú bombázói 
hajtották végre. A támadás kezdetén reggel 9 óra 40 perckor érték el az első gépek 
városunk légterét, és innen észak felé távoztak.131 Feladatuk végrehajtása után az 
amerikai gépek városunk határában dobtak le bombákat.132 Augusztus 24-én a 
szövetségi légierő 47. Bomb Wing nevű alakulata B-17-es gépei a Dunántúl felől 
súlyos légiharcok után Szeged felé vették az útirányukat, és ekkor Kiskunhalas 
légterén is áthaladtak.133 Egy sérült gép dobta le a város határában „nehezékét”, 
emiatt egy tajópusztai tanyát értek bombatalálatok. Ónody Balázs birtokára két 
bomba hullott, de személyi és anyagi kár nem történt, mivel a robbanószerkezetek 
egy szántóföldre estek.134

Kiskunhalas a komolyabb őszi katonai fenyegetés előtt nem sokkal, 1944. szep
tember 5-én, emberáldozatot nem követelő légitámadást kapott. A nyugati szövetsé
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gesek egyik legnagyobb méretű légi akciója Budapest és a környező iparvidék ellen 
irányult. Ennek a támadásnak az első napján a támaszpontjukra visszafelé tartó ame
rikai bombázók eresztették ki bombanehezéküket Debeák-Szarkáson lévő tanyákra. 
A három bomba miatt elpusztult 4 ló, egy tanya tető- és nyílászáró szerkezete káro
sult, az összehordott kukoricatermés megsemmisült, illetve egy gazdasági vetőgép 
megsérült.135 A Halasi Hírlap a következőket közölte az eseményről: „ Kiskunhalas 
határában, Debeák-Szarkásban Babó Károly tanyája közelében három nagyobb 
űrméretű bomba zuhant le és vágott fe l több méter magas port és füstfelhőt. A légnyo
más három lovat megölt, nagyobb kár azonban nem történt. A három lovat vetőgép 
előtt érte a halál. Az ötszáz kilós bomba mintegy 8 méterre tőlük robbant.”'36

A bombanehezékeket kioldó repülőgépek az amerikai légierő 5. Wing B-17-esei 
közül kerültek ki.137

Az országban egyre fokozódó légitámadások eredményeképpen a főváros és a 
nagyobb ipari városok lakosságának egy része fedél nélkül maradt. A kibombázott 
embereket vidéken próbálták elhelyezni. így Kiskunhalason 1944 áprilisától igen 
sok budapesti és egyéb nagyvárosokból érkezett bombakárosult lakott családoknál 
és ideiglenesen kialakított szállásokon. Számuk hónapról hónapra nőtt. 1944 máju
sában 354 fő, június elején 556 fő, augusztusban 963 fő, míg szeptemberben már 
1034 fő hajlék nélküli élt itt.135

1944 szeptemberében az Állami Hadianyagforgalmi Intézet és a Honvédelmi 
Minisztérium rendelkezésének értelmében Kiskunhalason is leszerelték a keresz
tény templomok harangjait, hogy azokat katonai célokra használhassák fel. Két 
harangot a református, egy harangot a római katolikus egyháztól vittek el.139

A közelgő frontharcok biztos jele volt, hogy Kiskunhalason 1944 tavaszától meg
kezdte működését a 262. sz. légoltalmi kórház dr. Zilah István orvos és százados 
vezetésével. Először a dr. Kálmán József-féle szanatóriumot foglalta le, és saját hatás
körében használta. Majd 1944 augusztusától a gimnáziumba tette át székhelyét és itt 
alakított ki „hadikórházat”.140 A kiskunhalasi 262. számú (légó) hadikórház a front 
közeledtével később a Dunántúlra települt át.141

Ahogy a front hazánk határához közeledett, a lakosság egyre inkább érezte, 
hogy a tengelyhatalmak csapatai (a propagandával szemben) nem tudják megállítani 
a szövetségeseket. Ennek egyik jól látható jele volt az 1944 augusztusától hatalmas 
tömegekben érkező erdélyi és bácskai menekültáradat. Elárasztották az utakat lovas 
kocsiaikkal. Sokszor álltak meg pihenőre Kiskunhalason, és bizony nem igazán 
szívderítő történetekkel rémisztgették a helyi lakosságot. Úti céljuk nem volt, csak 
azt tudták, hogy a Dunántúl felé kell menni, mert a front mindent elsöpör.

1944. október 1-jén a kormány a Duna-Tisza közét hadműveleti területté nyilvá
nította. Ennek élére kormánybiztost nevezett ki dr. Kathona Mihály polgármester 
személyében.142 Egy hét múlva a kormány a terület kiürítését rendelte el, ami azt 
jelentette, hogy minden katonakorú férfinak el kellett hagynia az Alföldnek ezt a 
részét. Kiskunhalason 1944. október 9-én rendelték el a teljes kiürítést. Október 7-
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én szombaton a szeptemberben újraindított elemi iskolai tanév befejeződött.143 Erről 
Fröhlich Lajos, a Felsővárosi Iskola igazgatója így számolt be: „Október 7-én szom
baton abban a hitben fejeztük be a tanítást, hogy 9-én, hétfőn folytathatjuk. Sajnos 
nem így történt. Október 8-án, vasárnap este német csapatok szállták meg iskolán
kat. A német tábori pékség összes tantermeinket és udvarunkat lefoglalta. ”144

Ezeknek a riadt és zűrzavaros napoknak a tragédiáját városunk több szempont
ból is megszenvedte. Most már nem csak erdélyi és székely, hanem kiskunhalasi 
menekültek is elindultak az országúton nyugatra a szovjet csapatok elől.143 Több
ségüket a propaganda félemlítette meg, de egy jelentős hányaduknak valóban volt 
mitől tartania. Az október eleji napokban hagyták el a település politikai, gazdasági 
vezetői és egyéb prominensei a várost. A kiürítési parancsnak megfelelően 1944. 
október 15-ig 18 kiskunhalasi tisztviselő távozott a városból. Köztük a polgármes
ter, főjegyző, tanácsjegyző, rendőrbíró, tisztiorvos, pénztárnokok, városgazda, 
városi főmérnök, hivatalvezetők stb.146 Ván Benjámin így emlékezett vissza ezekre 
a napokra: „A város lakosainak a jelentős része elmenekült, már akik akár a zsidók 
szorongatásaiban részt vettek, vagy hangoskodóbb hazafiaskodásúak, nyilasok 
voltak s így várható számonkéréstől joggal félhettek.”'*1

Főként a városi tisztviselők, társadalmi és politikai szervezetek tagjai nagy 
tömegekben menekültek a Duna-Tisza közéről. Rövid idő után egy részük ugyan 
visszatért, de leszögezhető, hogy Magyarországon sehol nem tartották be ilyen 
pontosan a kiürítést, mint ebben a régióban.148

Kiskunhalas és határa, mint hadszíntér

Hazánk 1941-es határait 1944 augusztusára érte el a Kárpátok északi részénél 
a 4. Ukrán Front, Erdély és Bánát irányából a 2. Ukrán Front, valamint a Délvidék 
déli részéről a 3. Ukrán Front. A 1., a 2., és a 3. magyar hadseregeket a német ún. 
„Dél-Ukrajna hadseregcsoporf ’ alá rendelték, amelynek parancsnoka Hans Friessner 
német tábornok volt.

A harcok gyorsan, már szeptember végén elérték az alföldi területe
ket. A Malinovszkij marsall által irányított 2. Ukrán Front fő csapásmérő erőivel 
nagyszabású támadást indított a Tisza vonala felé Arad és Szolnok irányába. Októ
ber 6-án megkezdődött a nagy szovjet áttörési hadművelet, melynek legfőbb célja 
az volt, hogy megszerezzék a legfontosabb tiszai hídfőállásokat. Ennek egyik ered
ménye, hogy a szovjetek október 9-én elfoglalták a csongrádi hídfőt. Innen fenye
gették a továbbiakban Kiskunfélegyházát és a tőle délre fekvő településeket egészen 
Kiskunmajsáig. Ezzel gyakorlatilag a halasi határ széléhez ért a keleti front.

Eközben a 2. Ukrán Front déli szárnya a 46. szovjet hadsereg a Ferenc-csatorná
tól északra átkelt a Tiszán, és Szeged-Baja irányba fordulva kezdte meg támadását 
az itt védekező 5. magyar tábori póthadosztállyal és a német egységekkel szem
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ben. Ennek eredménye az lett, hogy a 
szovjet erők október 11-ére elfoglalták 
Szegedet és Szabadkát. Ezzel elvágták 
a Dél-Bácskában védekező magyar és 
német csapatokat a Duna-Tisza közén 
elhelyezkedő 3. magyar hadseregtől.

Ezeknek a napoknak a legmegrá
zóbb eseménye Kiskunhalason, a gya
korlatilag „katonai” vasútállomássá vált 
pályaudvaron történt. Ekkor itt több 
katonai szerelvény állt és várta, hogy 
folytathassa útját. Október 11-én a hábo
rú feszült pillanataiban egymás mellé 
keveredett egy bácskai SS-eket és egy 
Újvidék felől érkezett munkaszolgála
tosokat szállító vonat. Máig tisztázat
lan és egymásnak gyakran ellentmondó 
körülmények között az SS-ek rátámad
tak a fegyvertelen, kb. 210 fős 101/322. 
számú munkaszázadra. A riadalom és 
a vérengzés hatalmas volt. Kézigráná
tokkal, gépfegyverekkel, puskákkal és 
pisztolyokkal gyakorlatig kiirtották a 
fegyver nélkül, csak a menekülésben bízó zsidó férfiakat. Néhányuknak sikerült 
elrejtőzni a mészárlás elől. 196 társukat az állomás melletti református temető sza
bad területén tömegsírba ásták el.149 Az egyik túlélő így mesélt megmeneküléséről: 
„Amikor a lövöldözés egy másik vagonnál elkezdődött, mindjárt kiugrottam, rohan
tam. Lőttek utánam. Fütyültek mellettem a golyók. Mögöttem még négyen robban
tak. Lehet, hogy többen is, nem számolgattam. Öten értünk be egy közeli házba. 
Akik ott laktak, segíteni akartak, mondták, hogy maradhatunk. Négyen elbújtak 
az udvaron. A légógödörben. (...) Négy bajtárs odabújt. Én, nem is tudom miért 
-  valamilyen sugallatra -  a belső szobában maradtam. Hová tűnjek el? Az ágy alá? 
Vagy a szekrénybe? A szobának üveges ajtaja volt, megláttam az asztalon egy nagy 
sötétkék papírtekercset. (...) Rajzszög is volt ott, egy dobozzal. Nem gondolkodtam, 
csak úgy jött. Az ajtó üvegére rajzszögeztem egy kék papírlapot. Kitártam az ajtót, 
odaálltam mögéje, a fa l és az ajtó közé. Akkor már jö ttek is az SS-katonák, csizmá
juk  volt, nem láttam, de hallani lehetett, hogy csizma. Ma is hallom. Benéztek az 
ágy alá is. Hallottam az egyik mondta a másiknak: „Az ágy alatt!” Németül mond
ta. A másik magyarul: „Nincs ott se! ” Az ajtóhoz senki se nyúlt. Estig lapultam ott. 
A többi négy ...A  házbeliek mondták el: feltartott kézzel kellett elmenniük, elvitték 
őket. Egyfolytában ropogtak a fegyverek.”''"

13. Az 1944. október 11-én a kiskunhalasi vas
útállomáson meggyilkolt munkaszolgálatosok 

emlékműve. Szakái Aurél 2001. 126.
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A háborús veszély városunkat és környékét Szeged elfoglalása után kezdte el 
közvetlenül fenyegetni. A magyar csapatok kihátrálása a Tisza-parti településről 
északnyugati irányú volt, a Baja-Kiskunhalas-Kiskunmajsa-Kiskunfélegyháza 
vonal felé közeledett. A rövid lefolyású szegedi csata után a gyengén felszerelt és 
kimerült 5. magyar tábori póthadosztály a Kiskunhalas-Baja határsávot kezdte 
el felvenni.1'1 A szintén Szeged felől visszavonuló 23. magyar tartalékhadosztály 
(parancsnoka Osztovics Ferenc) pedig azt az utasítást kapta, hogy alakítson ki 
biztosítási vonalat Jánoshalma dél, Kunfehértó dél, Kiskunhalas dél-délkelet, Pusz
tamérges, Üllés dél, Bordány dél, Zsombó dél, Szatymaz, Fehértó vonalon.152 Ettől 
keletre a 8. tábori póthadosztály védte a magyar vonalat.

A hadijelentések ebből a térségből már október 11-én a szovjet harcfelderítésről 
számoltak be. A 46. szovjet hadsereg egységei a kunfehértói Kazinczy- és Csonka
tanyáknál felderítő hadműveleteket végeztek. ' ’ Október 12-én nem történt fontosabb 
harci cselekmény, csupán Kiskundorozsmától északra erősítették meg a magyar állá
sokat azzal, hogy felvonultatták az 1. magyar páncélos hadosztályt.154 Október 14-én 
ugyan a várostól messze, de a 23. magyar tartalékhadosztály keleti határsávjának 
szélén lévő 42/1. magyar zászlóaljat a szovjet csapatok Kiskunmajsa felé szorították. 
Orosz kézre került Sándorfalva, Szatymaz és Kistelek is.155 Az események hatására 
a Kiskunhalas védelmét ellátó 23. magyar tartalékhadosztály a 3. magyar hadsereg 
Vili. magyar hadtestének fennhatósága alá került.1'6 Ezen a napon városunk felett dél 
körül két ismeretlen repülőgép jelent meg és bombákat dobott le. A támadás követ
keztében 2 ember meghalt és néhányan megsebesültek. Ez az első olyan légitámadás 
Kiskunhalas történetében, amely emberi áldozatokat is követelt.1''

Másnap a magyar történelem egyik legnehezebb és legsúlyosabb napja követ
kezett, október 15-e Horthy Miklós kormányzó háborúból való kiugrási kísérlete. 
Az igen rosszul megszervezett és a magyar katonai hagyományoknak igencsak 
ellentmondó próbálkozás csődöt mondott. Viszont új fordulatot hozott a hadsereg 
vezetésének és a katonaságnak a magatartásában. Többen a reménytelen háborús
kodás miatt vagy megszöktek kötelékükből, vagy átálltak a szovjetek oldalára, vagy 
bujkáltak a behívás elöl.158 Igen nehéz pillanatokat éltek át a magyar parancsnokok 
is, hiszen a Legfelsőbb Hadúr szólította fel őket a háború befejezésére. Ezen a napon 
több helyen szüneteltek a harcok, kivéve a 3. magyar hadsereg által védett területen. 
Itt a parancsnokok nem kívánták feladni a harcokat.159

A zavaros nap után a 3. magyar hadsereg a következő harcálláspontban helyez
kedett el: Baja dél-délkelet, Bácsbokod, Bácsalmás, Jánoshalma, Kiskunhalas és 
Kiskundorozsma közti úttól 6 km délkelet, Kiskunhalas északi szélétől a Kop
laló nevű magaslatig, onnan a 108-as magassági pont 2 km kelet, Kiskunmajsa, 
Szentpéteri-tó, Fehértó, Fehértótól a Nagybagi-tanyáig, Istvánújfalu, Tiszaújfalu 
dél-délnyugat-északnyugat.160 A szovjet hadvezetés csalódva a kiugrási kísérlet 
sikertelenségében, újult lendülettel indította meg az immár a nyilasok által irányí
tott Magyarország ellen a támadását.
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A 3. magyar hadsereggel szembenálló 46. szovjet hadsereg emiatt október 18- 
án azt a parancsot kapta, hogy a Szegedtől északnyugatra kialakított lövészhadosz
tályokból álló csoportosítással kezdjék meg Kiskunfélegyháza-Kecskemét-Buda- 
pest irányú támadást október 18-án. Ettől a naptól kezdve kibontakozó szovjet 
támadást segítették a Bácska és Szeremség felől érkező, majd a magyar-jugoszláv 
határt átlépő többi szovjet egységek.161 Ezen a napon ismét egy repülőgép géppus
kázta Kiskunhalast, és rakétákat is ledobott rá.162

Az október 19-én elindult támadással szemben a nyilas kormány honvédelmi 
minisztere, Beregfy Károly vezérezredes azt a 10. magyar gyaloghadosztályt küld
te Kiskunhalas térségébe védekezni, amelyet október 15-re a Horthy-féle kiugrási 
kísérlet támogatására rendeltek Budapestre. Az alakulat Oszlányi Kornél vezér
őrnagy vezetésével a 23. magyar tartalékhadosztály felváltására érkezett. Ekkor 
a magyar haderőből az ún. Szűcs csoport állomásozott Kiskunhalas körzetében. 
Az új felállás alapján Kiskunhalas Vida-tanya körzetébe a II. és 74. tüzérosztályt, 
valamint a városban légvédelem szempontjából nagyon fontos IV. önálló légvédel
mi gépágyús üteg 3 vagy 4 lövegét helyezték el. A 3. magyar hadsereg ezen szaka
szának súlypontja október 19-étől Kiskunhalas lett. Ezért a 10. magyar gyaloghad
osztály mellé ide rendelték az 1. magyar páncélhadosztály 1 harckocsiezredének két 
harckocsi zászlóalját, az 1. gépkocsizó lövészezred három zászlóalját és az 1. páncé
los tüzérezred két osztályát.163 Ekkora mértékű védekezésre azért volt szükség, mert 
a magyar véderő három irányból támadást hajtott végre Pusztamérges irányába.164 
A hadművelet teljesen sikertelen volt, mivel a szovjet erők minden magyar áttörési 
próbálkozást megakasztottak.165

A teljesen megingott magyar vonalat október 20-án a 46. hadsereg 10. gárda- 
lövészhadosztálya és a 37. lövészhadtestei támadták. A stratégiailag is fontos 
városunkat a 23. tartalékhadosztály Kiskunmajsa felől feladta. A visszavonu
lókat az 1. magyar páncélhadosztály csapatai fedezték. Az előnyomuló szovjet 
csapatokkal szemben a még védekező magyar egységek megerősítésére Kiskun- 
halas-Kiskunmajsa körzetébe, gyakorlatilag Kiskunhalas védelme érdekében, 
odarendelték a 2. magyar huszárezredet166, az I. magyar önálló lovasosztályból 
egy századot, a 12. német légvédelmi tüzérezredet és a szabadszállási német 
repülő riadóegységeket.167 Ezek az egységek védték településünket és annak kör
nyékét egészen október 22-ig.168 Vagyis Kiskunhalas gyakorlatilag október 20-ától 
számított hadműveleti területnek. Ennek első, de már-már megszokott jeleként e 
napon repülőgép jelent meg a helység felett és rakétákat, valamint röpcédulákat 
dobott le rá.169

A helyzet mindenki számára világos volt. A lakosság, a maradék tisztségvise
lői kar és az egyházak képviselői tanácskozásra ültek össze 1944. október 22-én 
a Városházán. A gyűlést dr. Halász D. Sándor főjegyző hívta össze, melyen rajta 
kívül Nagy Czirok László anyakönyvvezető, Gyenizse Balázs közgyámügyi tiszt
viselő, Boskó Vilmos római katolikus pap, Tyukodi Jenő és Róna Gábor elemi isko
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laigazgatók és Ván Benjámin református lelkész vettek részt. Utóbbi így emlékezett 
vissza erre az eseményre: ,, tanácskoztunk, mit tegyünk szorongatott helyzetünkben, 
milyen magatartással fogadjuk az orosz katonaságot, akikről tudtuk, hogy a véd
telen lakosságot támadni nem fogják, mégis szorongó félelem élt bennünk, főként 
azért, mert nyelvüket nem értjük.”'10

A tanács végül úgy döntött, hogy fehér zászlóval küldöttséget küld ki a szovjet 
katonasághoz, hogy a város megadja magát. Ám a tervet, még a városban lévő 
magyar katonaság egyik parancsnoka megakadályozta, és biztosította a kiskunha
lasiakat arról, hogy mindenáron megvédelmezi őket a szovjetektől.1'1

A z október 21. és 22. közötti szovjet támadás és a pusztítás olyan nagy mérté
kű volt, amelyet a kiskunhalasi nép a török kor óta nem élt át. A szovjet aknatüz 
óriási károkat okozott a lakóházakban. Az anyagiakat tekintve általában cserép, 
fal, mennyezet, tető, kémény és üvegkárt szenvedtek az épületek. Boskó plébános 
így rögzítette ezeket a napokat: „Október 21-én este a szovjet csapatok Göbölyjá- 
rás és Zsana felőli első ágyúlövése a kórházkertjébe zuhant. Másnap a városon 
keresztül folyt a lövöldözés, hétfőre virradó éjszaka a német és magyar csapatok 
fe lad ták a várost.”'12

Azt, hogy mennyire nagy volt az aknázás, egy helybeli naplójából is értesül
hetünk: „1944. október 21. (...) Este /2  8-kor kezdték lőni a várost. Lefeküdtünk, 
de le kellett menni a pincébe, mert nagyon lőttek. Később csak feljöttünk, mert 
szünet volt. Újabb hullám jött, reggelig lent voltunk a pincében. A golyók pedig 
süvöltöttek. Itt-ott a közelben becsapódtak. 1944. október 22. Vasárnap. Egész 
nap a pincében, közben le kellett vágni a cocát. (...) Sokszor abba kellett hagyni, 
le kellett menni a pincébe. Több ház be is szakadt. Estére még mindig ágyúz
tak. A pincében voltunk egész éjjel, ott aludtunk lent. De éjfél körül csend lett. 
Reggelig jó t aludtunk. ” 173

A fokozatosan visszavonuló tengelycsapatok után közvetlenül benyomuló szov
jetek október 23-án bevonultak a magára hagyott városba, Kiskunhalasra.174 A 31. 
gárda-lövészhadtest csapatainak már nem volt nehéz dolga, hiszen a 10. magyar 
gyaloghadosztály ezredei már előző nap visszavonultak észak, északnyugati irány
ba. A Szovjet Tájékoztatási Iroda másnap a következő hírt adta le: „Szegedről 
északnyugatra csapataink elfoglalták Magyarország területén fekvő  Kiskunhalas 
városát és fontos vasúti csomópontját.”'11,

S részben jogos is volt az örömük, hiszen az erődvárossá nyilvánított Kecs
kemét előtt már nem volt olyan nagy helység, amelyben a magyar és német csa
patok hosszabb időre bevehették volna magukat. Annak ellenére, hogy a magyar 
haderő folyamatos visszavonulása és bekerítése folytatódott, a szovjet csapatok 
mégsem tudtak előrehaladni jelentős mértékben.

Bár Kiskunhalast a magyar haderő október 23-án elhagyta, de október 28-án 
még Érsekcsanád-Érsekhalom-Jánoshalma (északkelet)-Pirtó-Szank-Tázlár vonaltól 
délre helyezkedtek el a 23. magyar tartalékhadosztály és a 10. magyar gyaloghad-
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1. térkép. Kiskunhalasi háborús károk térképe, 1944-1945. TJM 3931





14-15. A Kiskunhalas határában hősi halált halt Takács Lőrinc magyar honvéd fényképe és „dögcédulája”
TJM: 3713, 3715

osztály csapatai. Állományukat tekintve mintegy 4.400 katonával, 35 darab nehéz 
páncéltörő ágyúval, 59 löveggel és 380 géppuskával.176 Ez a viszonylag hosszabb 
idő a szovjet csapatok számára a felkészülés, csapatfeltöltés és az utánpótlás ideje 
volt. Ugyanis 1944. október 29-én a 46. szovjet hadsereg megkapta Malinovszkij 
tábornokon keresztül Sztálin parancsát az ún. „budapesti támadó hadműveletekre”, 
melynek célja még a tél beállta előtt Budapest177 bevétele lett volna.l7s

Tehát annak, hogy Kiskunhalason ilyen gyorsan átment a front, igen fontos 
politikai és hadászati okai voltak. A Szovjetunió ugyanis több szempontból táma
dási kényszerbe került. Először is a nyilas hatalomátvétel miatt kellett látványos 
sikert elérnie. Másfelől a nyugati szövetségesek Olaszország felől egyre jobban 
közeledtek Közép-Európa felé. Mivel ekkor még nem dőlt el Európa nagyhatalmi 
„felosztása”, emiatt Sztálin egy napot sem akart késlekedni!179 Nagyon fontos volt 
ezért a szovjet vezetés számára, hogy az igen gyenge erőkkel felálló 3. magyar 
hadsereg szakaszán ki tudtak törni a Duna-Tisza közére. Elméletileg az Alpár- 
Kiskunfélegyháza-Kiskunhalas-Baja-Zombor terepszakaszon csak a parancsra 
vártak hazánk fővárosa elleni támadásra. Ám a gyakorlatban a 46. hadsereg 
egységei igen rossz állapotban voltak. Kimerültség, utánpótlás hiánya és nagy 
emberveszteség jellemezte ekkor a szovjeteket. Malinovszkij ellenkezése ellenére 
Sztálin kiadta a hadparancsot. Jelentős erő átcsoportosítás után menetből el kellett
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foglalni Budapestet. A helyzetet sokkal jobban felmérő, 2. Ukrán Front parancs
noka próbálta meggyőzni felettesét észérvekkel, de ennek nem lett eredménye. 
Pedig a 2. Ukrán Front 23 napos elkeseredett, de eredményes harcának mérlege 
önm agáért beszélt. A Vitka-Újfehértó-Polgár-Tiszafüred-Tiszaug-Alpár-Baja- 
Zombor 250 kilométernyi terepszakaszon állomásozó hadsereg ez idő alatt 10 
hadosztályt vert szét, 42.000 hadifoglyot ejtett, 915 tankot és páncélos jármüvet, 
416 repülőgépet, 8 páncélvonatot stb. semmisített meg.1*"

Ennek ellenére a LVII. német páncéloshadtesttel is megerősített 3. magyar 
hadsereg gyakorlatilag semmiféle ellenállást nem tudott felmutatni az 1944. októ
ber 29-én, többek között Kiskunhalas felöl induló támadással szemben.1*' Ki kell 
azonban azt is emelni, hogy katonaföldrajzi szempontból a szovjet hadsereg sokkal 
előnyösebb helyzetben volt. S ezt a későbbi hadászati kérdésekkel foglalkozó mun
kák is kiemelték: „A Duna-Tisza közi homokos hátság kedvező terepet jelentett a 
támadók számára. Ez a táj ideális „harctér”. A homokdombok, homokbuckák az 
őszi nedves időben jó l járható tereppé váltak, a tölgy-, bükk-, nyárfa-, feketefe- 
nyő-erdők, amelyek arányos eloszlással váltakoztak az erre oly gyakori szőlők
kel, kukoricásokkal, ligetekkel, magányos tanyákkal, kitűnő rejtőzési lehetőséget 
nyújtottak. S ha a vidék utakban nem is gazdag, a kedvező talajviszonyok a harc
kocsik számára korlátlan mozgási alkalmat biztosítottak.”'*2

A hatalmas szovjet offenzíva előkészületeit a magyar véderő aknatüzzel próbál
ta akadályozni október 28. és 29. között. Boskó Vilmos plébános a következőket 
jegyezte fel ezekről a napokról: „1944. október 28. Ezen a szombaton ellentámadás 
indult, amely hétfőre virradóra megszűnt. A támadásnak 2, az ellentámadásnak is 
2 áldozata volt a városban. Néhány ház kapott belövési, de komolyabb érték nem 
ment tönkre.”'*3

Ezekben a napokban súlyos harcok zajlottak a Sóstó körüli terepen, ahol egyes 
becslések szerint több mint 20 magyar katona esett el.

Az október 21. és 22-i szovjet tüzérségi tűzhöz és aknázáshoz hasonlóan az 
október 28-i és 29-i támadás is nagy károkat okozott Kiskunhalason. A magyar 
és a szovjet támadások végeredményben 111 lakóépületben tettek igen nagy kárt. 
Jó részük lakhatatlanná és használhatatlanná vált.184 A polgári áldozatok száma 
mindkét támadással együtt elérte a 13-15 főt. Köztük volt a Felsővárosi Iskola egy 
diákja is: „Sajnos az ellentámadással érte iskolánkat a legnagyobb veszteség. 
Egyik legkedvesebb és legjobb tanítványunk Sütő László IV. osztályos tanulónk 
magyar vagy német gránátszilánktól hősi halált halt. Ártatlan lelke az angyalok 
seregében Isten trónusánál bizonyára letekint elhagyott iskolájára”'*5

Tehát október 29-én a déli órákban megindult a szovjetek Budapest irányába tör
ténő támadása. A nagy, mindent elsöprő hadművelet következtében a Kiskunhalas
tól néhány kilométerre elhelyezkedő 10. magyar gyaloghadosztály és a 23. magyar 
tartalékhadosztály csapatai is szépen lassan visszavonultak. Utóbbi hadosztály 
ezredei voltak közvetlenül Kiskunhalas felett, északra védelemre berendezkedve.
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A H VILÁGHÁBORÚ IDEJÉN KbKUNHALAb
k ö r z e t é  be p i El e s e t t  é s  e h ely en  n y u g v ó

MAGYAR ÉS NÉMET KATONÁK EMLÉKÉRE 
' A 2 0 0 0  ÉVBEN A SÍRCSOPORTOT 

RENDEZTE ÉS FELÚJÍTOTTA

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
KURUC VITÉZEK NYUGÁLLOMÁNYÚ EGYESÜLET
HM 36 GÁBOR ÁRON PÁNCÉLTÖRŐ TÜZÉREZRED

16. A Kiskunhalas határában hősi halált halt 
magyar és német katonák sírkertje 

a római katolikus temetőben

17. A Kiskunhalas határában hősi halált halt 
magyar és német katonák sírkertjének 

emléktáblája a római katolikus temetőben

A 6. magyar gyalogezred a Vörös-tanyánál a kiskunhalasi müút mellett volt, míg 
a 8. magyar gyalogezred a 74. tábori tüzérosztállyal kiegészülve a Vörös-tanya- 
Lehoczky-tanya-Sóstó (észak)-Ládahomok-Berky-tanya vonalon védett. A 18. 
gyalogezred a Berky-tanya-Matkó-tanya-Bócsa-Csődörhegy vonalon helyezkedett 
el. A 10. magyar gyaloghadosztály egysége a 18/III. zászlóalj a Kiskunhalasról 
Soltvadkert és Kiskunmajsa felé kivezető utakat biztosította.186 Az igen erős szovjet 
támadás miatt október 30-ára minden vonalon visszavonulás történt. Ettől a naptól 
kezdve mondhatjuk, hogy a szárazföldi hadműveletek teljes mértékben elvonultak 
Kiskunhalas város határától.18

A viszonylag nagy emberáldozatokat hozó harcok általánosságban nem 
a városban, hanem annak határában zajlottak, így többségében nem polgári, 
hanem katonai áldozatokat követeltek. A határban összeszedett és hátrahagyott 
magyar és német katonai áldozatok számát illetően csak becsléseink lehetnek. 
Elsősorban a Honvédelmi Miniszter 475.083/1948. rendeletére készített összeírás 
lehet a forrásunk. Ennek alapján összesen 80 magyar és német katona holtteste 
nyugszik a kiskunhalasi római katolikus és a református új temetőkben. Közülük 
név szerint 76 személyt tudtak azonosítani.188 Rajtuk kívül a kiskunhalasi anya
könyvekbe bevezetett elesett magyar honvédek száma 10 fő.189 Időközben a város 
külterületében néhány újabb katonai tetemet is találtak, így pontos adatok a mai 
napig nincsenek, hogy mennyi magyar és német esett el a környéken. A római 
katolikus temetőben ma már egy külön sírkertben 85 magyar és német katona 
hantja található.190 Az új református temetőben 6 magyar katona nyughelye van. 
A szovjet katonai áldozatok kapcsán is csak megközelítőleg vannak adataink, 
csak a helyi római katolikus és az izraelita temetőben eltemetett személyek lét
számára támaszkodhatunk. 1944 őszén „... az elesett orosz katonáknak a város 
megváltott 7000 Pengőért egy külön temetői szektort.'"" A sírhelybe 69 személyt 
temettek el.192 Az izraelita temetőbe 8 szovjet katonát helyeztek el.
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A szovjet katonai megszállás első éve

Kiskunhalason, mint minden hazai városban, magyar, illetve szovjet várospa
rancsnokot is kineveztek a közigazgatás és a rendvédelem koordinálására. Magyar 
részről 1944. október 25-től rövid ideig Kökény Mihály volt a megbízott városve
zető. Őt 1944. november 14-én Schinner (Dobó) István váltotta, aki egészen 1945 
január elejéig volt ebben a tisztségben.143 Az első ismert szovjet városparancsnok 
Samankov kapitány volt, aki 1944. október végétől töltötte be ezt a tisztséget. 
Őt 1944. novembertől vagy decembertől a grúz származású Csampuridze Arkadi 
őrnagy követte egészen 1945. január végéig. Arkadi őrnagyot Hrjabokony őrnagy 
váltotta ebben a tisztségben.194 A szovjet városparancsnokság a Zseny-féle házban 
volt elhelyezve.

A szovjet haderő bevonulása utáni első napok és hetek félelemben és várako
zásban teltek. A német és magyar propagandával szemben a megszálló haderő nem 
kezdte el tömeges méretekben a lakosság bántalmazását és elhurcolását. Történtek 
atrocitások, de ezek nem különböztek a más háborúk idején megszokottól. Viszont 
nem is volt olyan felszabadító jellege, mint ahogy azt a későbbi szovjet és kommu
nista propaganda hirdette.

Feró Jolán így emlékezett vissza naplójában ezekre a napokra: „1944. október 
23. Reggel 6 órakor feladták a várost. Lovas oroszok és gyalogosok sétáltak, /2  

2-kor volt bent nálunk az első 3 orosz. Gangon a térképet sokáig nézték. Beljebb 
nem is voltak ezek. Utána többen jöttek. Akik reggel, mit sem sejtve mentek mun
kába jó! megjárták, mert elvették tőlük az értékes dolgaikat. Feró Feritől az órát 
és a cigarettatárcát. Bartek sógorától, a Tóthtól az aranyláncot órával. Volt olyan 
is, kitől elvették a jó  órát és adtak neki egy hitványát, ami nem is ment. Volt olyan 
is, ki nagyon örült, hogy bejöttek, kiállt az utcára gyönyörködni bennük. Odament 
egy ruszki, kikutatta, elszedte az értékeit, mindjárt nem örvendezett nekik az utcán. 
Volt kitől sok pénzt vettek el, mert azt találtak nála. Joliéknál a Jancsi kesztyűjét és 
Fodor bácsi borotváját vitték el. Annus ángyitól 2 szál kolbászt vittek el. (...) Azután 
jöttek olyanok, kik szekrénybe néztek, de nem nyúltak semmihez, ágy alá bevilágí
tottak, puskát és germánt kerestek. ”195

Zabrálás, mint ahogyan akkoriban mondták, minden vagyontárgyra, ingóságra 
és értékre kiterjedt. A házaktól bort, pálinkát, ruhát, órát, ékszert és élelmiszert 
vittek el a katonák. A hatalmas kiskunhalasi tanyavilág ezekben az időkben szabad 
prédája volt a szovjet hadseregnek. A megszálló erők részéről gyakoriak voltak 
az erőszakos cselekedetek, a túlkapások. Bár próbálták fenntartani azt a látszatot, 
hogy ők a rendfenntartást tartják a legfontosabbnak, de ezekben a napokban min
denki megbizonyosodhatott ennek az ellenkezőjéről. A városban a leglátványosabb 
zabrálásnak mindenképpen a helyi, lezárt gettó feltörése ígérkezett. Viszont itt 
nem találtak semmi értékeset a bútorokon, ruhaneműkön és egyszerű használati 
tárgyakon kívül. Ezért az egykor lezárt területet nyitva hagyták, és a helyi csőcse
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lék rablásának tették ki.,% Természe
tesen nem csak a magántulajdon volt 
veszélyben, hanem a közintézmények 
is. A Felsővárosi Iskola is áldozatává 
vált a szovjet katonáknak:,.Október 23- 
án, hétfőn reggel bevonultak az orosz 
csapatok. Iskolánk minden ajtaját, min
den szekrény ajtót, asztalfiókot feltör
tek, a bennük lévő iratokat, füzeteket, 
könyveket és mindent kidobáltak.”'91 

Persze az előbbiekkel ellentétes eset
ről számolt be egy ismert kortanú: „ve
lünk megtörtént, hogy előcsapatok ide 
érkeztek 1944-ben. Egy fiatal orosz 
katona beállítva hozzánk, kért a fe le
ségemtől három boros poharat, két fin - 
dzsát és három darab tányért. Hát ter
mészetesen adott neki az asszony, ámde 
keresztet vetett reájuk, hogy sohasem 
látja azokat viszont az életben. De mi 
történik másnap este felé? Hát az orosz 
katona tisztán elmosva, kitörölgetve az 
edényeket visszahozta.”'9̂

Nagy megpróbáltatás várt 1945 februárjától a Központi Iskolára is: „az orosz 
hadsereg egy különítménye lefoglalta szállásul iskolánkat. A levéltárat, szertárt, 
könyvtárat le akarta vitetni a szolgalakásba, de a parancsnokló orosz kapitány 
megnyugtatott, hogy semminek bántódása nem lesz. Az eltávozó egység elpusztítot
ta a szertár legnagyobb részét, térképeket, szemléltető képeket, bútorzat egy részé
vel együtt. Március 9-én délelőtt egészségügyi csapat foglalta le újból az iskolát s 
rendezte be azt kórháznak. Ez az új csapat a még megmaradt fizikai felszereléseket 
s szertári értékeket az ablakon szórta ki.

Legjellemzőbb erőszakos cselekedeteiket általában ittas állapotban, nőt keresve 
követték el a szovjet katonák. Feljelentéseknek és panaszoknak nem sok értelme 
volt, és nem is nagyon kívánták nagydobra verni ezeket a cselekményeket. Egy 
rövid naplórészlet jól példázza ezt: „Rengeteg a ruszki. Délután jö tt Irénke, hogy 
hogy vagyunk, mert a Mari nénit és a Gazdaasszonyt, ki a kórházban fekszik, 
nagyon csúnyán bántalmazták az éjjel. ”2m>

A tanyákon még rosszabbak voltak a körülmények. Ennek egyik tipikus, bár 
ritka példáját jegyezte le egy adatgyűjtő: „Papp Kálmánék Budapesten laktak a 
Márton utcában, s Papp Kálmán a fegyvergyárban dolgozott. 1945-ben lejöttek 
sógorukhoz, Darányi Benő Inoka-Kistelek 20. szám tanyájára, mert Pesten rossz

R E N D E L E T
a Kiskunhalasi városparancsnoktól

f i. Akinek m é g  fegyver, robbanóanyag és rádió van a birto
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ta óráig.
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Kiskunhalas, 1944. évi október hó 33-én.
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volt az ellátás, az emberek éheztek, s ők itt Halason a rokonságnál vendégeskedtek. 
A tanyában együtt laktak, a három osztató helyiségben, egyik szobában ők hárman, 
a m ásik szobában Darányi Benő és felesége, a konyhában pedig egy fiatalember a 
feleségével, aki ott dolgozott a tanyán. Milcsi néni egész nap sütött-fözött az oro
szokra, legutolsó nap is hájastésztát sütött. Arra emlékszik, hogy két orosz üldögélt 
ott, köztük a süteményes tál és falatoztak. De ezek aztán elmentek. Este lefekvés 
után a keresztpántot az ajtóra rátették. Éjjel kocsi zörgésre ébredtek, rosszat sejtve 
rögtön felkeltek, Papp Kálmán pantallót húzott és egy trikó volt rajta. A nagy ajtó 
rugdosásra kinyitották az ajtót, öt orosz gépfegyverrel randalírozott, lövöldözött és 
az ajtónál álló Papp Kálmánt fejbe lőtték. Milcsike sikoltozott, verte a mellét, hogy 
„Ide löjj, te átkozott”, és az orosz őt is lelőtte. Papp Kálmánné a kislányával az ölé
ben sikoltozott, neki összeverte a fejét az egyik orosz, a másik pedig a vak Darányi 
Béni fe jé t verte úgy, hogy az megkékült. A petróleumlámpa világánál a konyhában 
lévő fiatalember és felesége nem látszott, és össze is húzódtak, őket nem bántották. 
Még egy darabig lövöldöztek az oroszok, aztán elmentek. Pappné a kislánnyal és 
Bénivel meg a fiatal házaspárral elindultak a nagy tanyába, ahol Darányi Károly 
és Antal lakott. (...) Darányi Károly az ott lakó oroszokhoz ment és felháborodva 
kiabált velük. Az előző napokban, vagy hetekben a közeli Inokai tanyán egy asz- 
szonyra törtek rá éjszaka, agyonlőtték és a 18 éves lányán keresztül mentek. Papp 
Kálmánnét Halason egy háznál lévő orosz parancsnokságon kihallgatták, ahol 
több panaszos ügyét is vizsgálták. Fölvezettek a pincéből hat-nyolc fogoly oroszt, s 
neki ki kellett volna választani közülük a gyilkosokat, de nem ismert rájuk. így azt 
állapították meg, hogy ismeretlenek követték el a gyilkosságot. ”201

A hatóságok nem tudtak mit kezdeni ezekkel az ügyekkel. Először még elismer
ték, hogy léteznek ehhez hasonló bűntények, ezért önvédelmi őrségek megszerve
zésére szólították fel a lakosságot.2"2 Viszont egy idő után a politikai helyzet már az 
erre való buzdítást sem engedte. Sőt ellenkezőleg, elhárított bármiféle kivizsgálást 
ilyesfajta ügyekben.

Viszont nemcsak a szovjetek követtek el bűncselekményeket. A feltört zárú get
tót a helyi lakosok fosztották ki. Sőt az aknatalálatot kapott Csipkeházat kétszer is 
kirabolták.202 A kiskunhalasi gimnáziumban tárolt, a mai, helyi múzeum elődjének 
tekintett Révész-féle régiséggyűjtemény 13261 darabból álló állományát is széthord
ták.204 Az elhagyott katonai laktanyák sem voltak biztonságban. Ismeretlenek minden 
mozdítható tárgyat elhordták innen. Ugyanilyen sorsra jutott a városi borpince is. Ezért 
a későbbiekben az ilyen jellegű, elhagyott intézmények mellé állandó őrséget szervez
tek szovjet katonákból és a polgári lakosságból.205 Utóbbiból látható, hogy a rend és a 
nyugalom fenntartása érdeke volt a szovjetnek is. Ennek keretében indult el 1944 végén 
az a hasznos, de sok tekintetben nem eredményes munka, amely elhagyott tüzérségi 
lőszerek és robbanóanyagok felkutatására irányult. Az összeírások nagyon részletesek 
voltak, de közel sem volt olyan alapos a feltáró munka, mint azt akkoriban gondolták. 
Többségében tanyák mellett, erdőkben és utak szélén találtak lőszereket.206
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19. Dr. Borbás Imre kiskunhalasi rendőrkaitány beszállásolási parancsa Darányi Mihály részére, 
szovjet tisztek elszállásolására, 1945. január 27. TJM 2005.1.3.

Kiskunhalason a szovjet csapatok kezdetben 1944. október 23. és december 
10-ig valamint 1945. február 1-től március 5-ig voltak nagyobb létszámban beszál
lásolva.207 A szovjet csapatokon kívül román katonák is érkeztek a városba. Őket 
általában a helyi laktanyák egyikében szállásolták. Ám ellátásukról a kiskunhalasi 
lakosságnak kellett gondoskodnia. 1944/45 tele tehát elsősorban az átvonuló csa
patok kiszolgálásából állt. Még egy szerb partizán alakulatnak is ki kellett adni 
12 alkalmas lovat katonai szolgálatra.208 Borbás Imre rendőrkapitány ezekről a 
beszállásolásokról a következőképpen nyilatkozott: „mint a rendőrség volt vezetője 
a Közellátási Hivatal vezetőjével dr. Kocsis Mátyással szorosan együttműködtem. 
Sokszor bizony a bibliai öt hal esete állott fenn, a semmiből kellett az orosz csapa
tokat kielégíteni. ”2"“

A szovjet tiszteket és azokat a katonákat, akiket nem tudtak a laktanyákban 
vagy katonai táborokban elszállásolni, a lakosságnak kellett befogadni.210 Szinte 
minden nagyobb háznál kvártélyon volt néhány katona. A városparancsnokság 
pedig elrendelte, hogy semmilyen ellenállásra ne kerüljön sor. Ennek ellenére való
színűleg sokan nem kívántak eleget tenni az ilyen jellegű beszállásolásoknak és 
ebből kisebb-nagyobb konfliktusok is keletkeztek. Ennek megelőzésére 1945-ben a 
hatóságok a következő hirdetményt adták közre: „Fogadjuk szeretettel a beszállá
solt orosz katonákat. A rendőrség vezetője felhívja a lakosságot, hogy több esetben 
jelentés érkezett arról, hogy az oroszok részére kiutalt lakások tulajdonosai visz-
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szautasító magatartást tanúsítanak a hatósági igazolvánnyal jelentkező katonákkal 
szemben (...) Abban az esetben, ha a lakosság a jövőben is visszautasító magatar
tást tanúsítana, az illető lakástulajdonos számlájára a városi nagyvendéglőben 
szállásolja el a hatóság a katonákat; és a háztulajdonossal, mint szabotálóval 
szemben eljárást indít.”2"

A lakosság számára ez sem volt visszatartó erő, és még 1945 nyarán sem szíve
sen fogadták a szovjet katonákat.212

1945. február elején, a nagy számban elszállásolt szovjet haderő „padlásle- 
söprést” rendelt el. Ennek végrehajtására a város belterületén 15, a külterületen 8 
bizottság alakult.211 Ám a 3. Ukrán Front által benyújtott igények teljesíthetetlenek 
voltak. Ugyanis 200 vagon búza és rozs, 80 vagon bab és borsó, 7500 darab szar
vasmarha, 2500 darab juh, 4000 darab sertés, 7 vagon leveles dohány, 1 vagon 
paprika, 50 vagon káposzta és burgonya, 150 vagon széna és szalma, valamint 
150 vagon zab és árpa összeszedését rendelte el a kiskunhalasi lakosságtól.214 Ezt 
természetesen nem tudta a város előállítani, és ennek köszönhető, hogy az orosz 
katonák önkényes foglalásokba kezdtek. Nem mindenki adta szívesen és önként a 
vagyonát. Egy füzespusztai lakos feljelentést tett egy ilyen ügyben. Ebből látható, 
hogy milyen hatékonyággal és mennyire hivatalosan működtek a szovjet katonák és 
a bizottságok: „5 orosz katona megjelent délelőtt 10 órakor a tanyában és a gazda
ságba kihelyezett Minerva nevű 147/2. fülszámú vármegyei bikát az alkalmazottak 
ellenkezése ellenére, 14 db saját tehénnel együtt elhajtották.”2'5

A szovjet katonai parancsnokság és a helyi közigazgatás egyik, eddig legkevés
bé vizsgált, de minden tekintetben elítélendő tevékenysége a helyi német lakosság 
ellen történt. Az ún. kollektív bűnösség elve alapján a szovjetek által elfoglalt 
magyar területeken megkezdődött a német ajkú személyek összegyűjtése. Hiva
talosan 1944. december 22-étől216 az ún. 0060. számú szovjet katonai parancs ren
delkezésének megfelelően kezdték meg „az összes német származású munkaképes 
személyek mozgósítását”.21 Ennek értelmében a 17 és 45 év közötti férfiakat és a 
18 és 30 év közötti nőket szedték össze. 1944 decemberétől még nem hivatalosan, 
de 1945 januárjától Erdei Ferenc belügyminiszter rendeletére a magyar hatóságok 
összeírták a német lakosságot. Elméletileg és gyakorlatilag minden olyan személyt 
összeszedtek, akinek származása vagy neve német eredetű.218 Az akkori nemzetközi 
szerződéseket is megsértő intézkedés miatt nagyon sok ártatlan ember szenvedett el 
sérelmet Kiskunhalason is.219

1944 decemberében városunkban is megkezdték a 0060. sz. parancsra hivatkoz
va azok összeírását, akikről a rendelkezések alapján úgy gondolták, hogy német. 
Az igen részletes összeállításból kiderül, hogy Kiskunhalasról a szovjet bevonulás 
előtt 35 férfi és 25 nő számított német származásúnak. Közülük decemberre már 
csak 19 férfi és 15 nő maradt itt, tehát összesen 34 fő. Ekkor még valóban csak azok 
kerültek fel, akik ténylegesen is „sváb” származásúak voltak és annak is vallották 
magukat.220
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Több német hangzású és eredetű névvel rendelkező, ám magyar származá
sú személyt is felírtak erre a listára.221 Valószínűsíthető, hogy az illetékesek túl 
kevésnek ítélték meg a halasi németek számát. Ezért az összegyűjtés alkalmával 
előfordult olyan abszurd eset is, hogy szó szerint „Német” nevű családokat is el 
akartak vinni, de végül ők tisztázták a félreértést. Mivel a teheráni konferencia nem 
tartotta elfogadhatónak a katonai közigazgatást, így a szovjet katonaság próbált a 
háttérben maradni a németek összegyűjtése alkalmával.222 Viszont településünkön, 
a visszaemlékezések szerint, nemcsak a magyar hatóságok végezték a németek 
összeszedését. Ezt bizonyítja, hogy az átvonuló szovjet, román katonaság számára 
fenntartott szegedi úti volt tüzérségi laktanya területére vitték az összegyűjtött 
„németeket”. Mivel azonban nagyon kevés embert sikerült németté nyilvánítani, 
így többeket politikai okokra hivatkozva hoztak ide, pedig semmi közük nem volt a 
németséghez. Eddigi forrásaink szerint 30-40 főt különítettek ekkor el a tüzérségi 
laktanyában.221 A 0060. sz. parancs 3. pontja szerint: a „Mozgósítottak vigyenek 
magukkal meleg felsőruhát, 2 pár hordható állapotban lévő lábbelit, 3 rendes 
fehérneműt, ágyneműt és takarót, evőedényt és 15 napi élelmet. Az egész összsúlya 
ne haladja meg a 20 kg-ot fejenként. ”224

Az alacsony szám oka természetesen az, hogy szinte elhanyagolható számú 
német kisebbség élt a mindig is színmagyarnak számító Kiskunhalason. Szemben 
például a környékbeli bácskai és/vagy sváb telepítésű községekkel. Hisz például 
Bácsalmásról 96, Rémről 79, Császártöltésről 400 főt vittek el.225 Ezeknek az intéz
kedéseknek a hatására a mai Bács-Kiskun megye területéről összesen 2414 németté 
nyilvánított férfit és nőt szállítottak el kényszermunkára. Az összeszedett személye
ket városunkból néhány nap múlva szállították tovább vasúton, előbb magyar gyűj
tőtáborokba, majd később különböző szovjet munkatáborokba. Néhányuk vissza
tért, de egészségileg nagyon rossz állapotban, így sokan nem érték meg az öregkort. 
1946/48-ban a magyar kormány kitelepítette a magyarországi német lakosság nagy 
részét. 1945 márciusában megindult az egykori Oroszország, illetve Szovjet-Orosz- 
ország területéről elszármazott személyek összeírása. Csak az 1919-ben elmenekült 
és emigrált személyek voltak az érdekesek, akiket a helyi rendőrség írt össze. Őket 
és családtagjaikat a szovjet hadsereg hadifogolynak tekintette. Összesen 4 ilyen 
embert találtak a városban, sorsuk későbbi alakulása ismeretlen226

A szovjet katonaságnak nem ezek voltak az egyetlen ilyen irányú intézkedései. 
1945 februárjától kezdve pontos névsort vezettek azokról a katonaviselt férfiakról, 
akik időközben valamilyen oknál fogva hazatértek Kiskunhalasra. 57 olyan egy
kori második világháborús katonát írtak össze, akik 1944. október 15-én tényleges 
katonai szolgálatban álltak. A listán azok szerepeltek, akik kiskunhalasi lakcímmel 
rendelkeztek, de közülük 34 fő volt helyi születésű. A félszáznyi férfit 1945. március 
6-án átszállították a szabadkai Magyar 522. Bevonulási Központ által felállított ún. 
igazolási gyűjtőtáborba.22 Itt igazolniuk kellett, hogy pontosan milyen tevékenységet 
folytattak a világháború alatt. Miután megbízhatóságukról meggyőződtek, „újra”
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bevonultatták őket. A háttérben egyértelműen az állhatott, hogy a katonai toborzá
sok nem haladtak igazán gördülékenyen és csak igen kevesen jelentkeztek a szovjet 
hadsereg mellett szerveződött „új magyar” hadsereg soraiba. Az elképzelések szerint 
az újra behívott katonák az 5. magyar honvédkerületi parancsnokság alakulataihoz 
kerültek.228 A bevonulási központban alapos munkát végezhettek, így vizsgálatuk 
igencsak elhúzódott, ugyanis még április végén is a gyüjtőtábor területén voltak.22’

Végül Kiskunhalason is megszervezték az 522. sz. bevonulási központot, az 52. 
sz. honvéd hadkiegészítő parancsnokság rendelkezése alapján. Az intézmény vezetője 
Kovács István százados lett.2 0 A toborzásokat megkezdték, de egy alispánnak tett jelen
tésből tudható, hogy június végéig Kiskunhalason senki nem jelentkezett önként az „új” 
magyar hadseregbe. A sorozásnak köszönhető, hogy 1945. április közepétől katonákat 
tudott a helyi bevonulási központ útnak indítani a ceglédi gyülekező helyre.231

Hadicselekmények közül 1944. október végétől csak bombázásokról lehet beszá
molni. Télig csupán szórványos repülőgép támadásokról tudunk. 1944. október 31-én 
például a városban tartózkodó orosz katonaság közül szedte áldozatait egy géppus
kázó német repülő.232 1944. december 5-én repülőbomba találat ért az Akácfa utcá
ban négy lakóházat, melyekben igen súlyos anyagi károk keletkeztek. Ekkor hullott 
bomba a Szegedi út mellé, a vasútvonal mellé a Gyep utcánál, az Árpád utcára, a 
Csalogány utcára, valamint a Vágóhíd és az Alsószénáskert közé.233

A második világháború idején Kiskunhalast a legsúlyosabb emberveszteség és 
épületkár 1944. december 24-én, karácsony estéjén érte. 306 épületet ért kisebb- 
nagyobb kár, melyből 23 teljesen használhatatlanná vált.234 Bombák hullottak235 
illetve károsítottak meg épületeket az Anyag, az Akácfa, az Arany János, az Árpád, 
a Bajza, a Baross, a Batthyány, a Bercsényi, a Bem, a Bíbor, a Bimbó, a Borz, a 
Bükkönyös, a Czuczor, a Csalogány, a Csap, a Csendőr, a Cserepes, a Csipke, a 
Deák Ferenc, a Dob, a Dugonics, a Fenyő, a Gerle, a Gránát, a Gyep, a Gimnázium, 
a Hajnal, a Henger, a Hímző, a Kard, a Kazal, a Kárász, Kéve, a Kisfaludy, a Kinizsi, 
a Korona, a Kossuth Lajos, a Lomb, a Munkács, a Mozdony, a Pálma, a Páva, a 
Rezeda, a Róka, a Szalag, a Szállás, a Széchenyi, a Székely, a Szénás, a Szondi, 
a Tambura, a Tábor, a Tinódi, a Toldi, a Török, a Tuba, a Virág, a Vörösmarty, a 
Zsák utcákban, a Kötönyi, a Szabadkai, a Szegedi utakon és a Rózsa téren.236 Ezen 
kívül bombák estek még a református régi temetőbe, a római katolikus temetőbe és 
a városi nádasok területére.237 A 30-40 sebesült mellett a halálos áldozatok száma a 
pusztítás mértékéhez képest viszonylag alacsony, 7 fő volt.238 Két nap múlva viszont 
tovább nőtt a halottak száma. így december 27-én az Országzászló előtt 8 személy 
koporsóját ravatalozták fel ünnepélyes keretek között. A gyászszertartáson Halász 
D. Sándor polgármester és Ván Benjámin református lelkész mondott búcsúbeszé
det.239 Voltak olyan súlyos sebesültek, akik később haltak bele sérüléseikbe, számuk 
2-3 főre tehető.240

A megdöbbentő esetről a helyi sajtó így számolt be: „Karácsony előestéjén súlyos 
terrortámadás érte városunkat. A támadást megelőzőleg sok repülőgép húzott el fölöt
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20. Tájékoztató rajzok bombázásról városban és 
külterületen. Petróczy István 1940. 17. kép

tünk, melyek valószínű, távolabbi telepü
lés felé igyekeztek. A negyedórás motor- 
zúgás után kivált egy gép a többi közül s 
ejtőernyős világítógyertyákkal nappali 
fényt vont a város fölé. A lakosság egy 
része gyönyörködve szemlélte a csodás 
fényességet. Voltak, akik karácsonyesti 
tűzijátékot sejtettek a borzalmas táma
dás előjátékában; mások leszálló helyet 
kereső szovjet repülőgépekre gondoltak.
Mikor a világítógyertyák a legkápráza
tosabb fényt árasztották, lezúgott az első 
bombasorozat. Hatalmas zúgással és 
dörrenéssel rázkódtatta meg a levegőt.
Ösztönszerű meneküléssel futott a lakos
ság a pincékbe és óvóárkokba. Nyomban 
az első dörrenések után új bombazápor
zúdult alá. A pincékben félelem lett az úr. (...) Közel egy és negyed óráig zuhogtak a 
bombák. 9 óra 3 perckor hullott le az utolsó. Sokáig maradt még a lakosság a pincék
ben, óvóhelyeken; fé lt hogy visszatérnek a gépek. ”241

A pusztítás valóban óriási volt a városban. Több mint 1000 ember vált hajlékta
lanná alig egy óra alatt. A bombázások által okozott károkról riportszerűen így írt 
a helyi újság: „A Kálvária mellett hatalmas bombatölcsér néz ránk. Körülötte meg
tépázott, bezúzott ablakok. (...) A Bíbor utca nagyon csúnya képet mutat a ragyogó 
holdfényben. Behívnak az egyik ház kertjébe bennünket. Egy 10-12 méteres átmé
rőjű gödör. Alján fölfakadt talajvíz. Az 5-6 méterrel odébb ásott, födött óvóárokban 
a házigazdát épségben húzta ki felesége a ráomlott fö ld  alól. (...) A régi református 
temető bejáratánál Веке Pál és Bucsi Gábor lelte halálát. Felismerhetetlenségig 
apró darabokra tépték szét őket a tőlük 1-2 méterre becsapódó bomba szilánkjai. A 
Hajnal utcában további két bomba talált egy-egy házat. Ember életbe hála Istennek 
nem esett kár. A Kossuth utcai Hangya épület s a szemközti Schwacrz-féle ház a 
romok benyomását kelti. A Szegedi úton Bakos János fuvarost házában érte halála. 
Feleségét és egy kislányt szállítottak könnyebb sérülésekkel kórházba. ”242

A szerencsétlenül járt embereket a lakosság azonnal kisegítette adományaival és 
lakás-felajánlásaival. 1945-ig mintegy 92 lakást ajánlottak fel számukra, ám, mint 
ahogy erről a Halasi Hírek beszámolt, ezek közül „mindössze 20-at vettek igénybe. 
Ezt az magyarázza, hogy rokonoknál, jó  ismerősöknél kerestek menedéket és sokan 
félve a további bombázástól, tanyára költözködtek.”243

A légoltalom ismét létkérdéssé vált a városban. A rendőrség vezetője, a lég
oltalom vezetője 1944. december 25-én felszólította a lakosságot, hogy tegyenek 
óvintézkedéseket arra nézve, hogy még egyszer ilyen tragédia ne történhessen meg.
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Ugyanis egy, a légoltalom szempontjából jól felkészült és fegyelmezetten viselkedő 
lakossággal rendelkező város elkerülhette volna, hogy ez a légitámadás ekkora 
károkat okozzon.244 A régi-új szabályokat újra kihirdették, mely szerint a városházi 
sziréna hangjára mindenkinek óvóhelyre vagy óvóárokba kell mennie. Ismét súlyos 
vétségnek számított, ha valaki ezt elmulasztotta. A mentési munkálatok érdekében 
újra felállították a mentőosztagokat. A munkaképes férfiakat pedig felszólították, 
hogy minden légi támadás után ásóval, kapával és csákánnyal együtt jelenjenek meg 
a tűzoltóság udvarán, ahol mentési munkálatokban kell majd részt venniük. Aki
ket a romoknál és károsult házaknál fosztogatáson és lopáson érnek, a helyszínen 
agyonlövik.24' Az óvóhelyek hiányának problémája ismét megmutatkozott. Ezért a 
légoltalmi vezető nyomatékosan felhívta a figyelmet, hogy „azok a házak, amelyek
nek közelében pince, vagy fedett óvóhely nincsen, azonnal, legalább 180 cm mély és 
zeg-zúgos vonalban elkészített óvóárkokkal látandók el. ”246 Hogy még látványosabb 
legyen a légoltalmi óvintézkedésekre való figyelemfelhívás, a bombatámadás egyes 
repeszdarabjait a Városháza előtti térre kitették közszemlére. A lőszerdarabok előtt 
egy politikai felhangokat sem nélkülöző tábla hirdette, hogy az ellenség milyen 
elvetemült módszerekkel akarja megfélemlíteni az ártatlan lakosságot.

1945. február 20-án délelőtt 9:30 körül újabb német légitámadást kapott város
unk. Ekkor a Schneider-cég hűtőházát és a rakodó területét érte komoly találat.247 
A Luftwaffe két zuhanóbombázója 2 darab 250 kg-os bombát dobott le, amelyek 
súlyos károkat és igen nagy tüzet okoztak az egész gyár területén. A tűzeset 
miatt a helyben és a vállalat területén tartózkodó szovjet hadsereg autójavítóját 
anyagi károkon felül személyi veszteség érte, mivel 4 katona is meghalt a támadás 
miatt.248

Az utolsó légicsapás Kiskunhalast 1945. március 18-án érte.249 Délután 13:15 
körül érkező német repülőgépek támadását követően igen magas volt az ember
veszteség. 12 személy életét vesztette, míg néhányan megsérültek a légitámadás 
következtében.2 0 Utóbbiak közül egy 21 éves leánynak le kellett amputálni az egyik 
lábát. A szegénysorban élő leánynak a helyi Nemzeti Segély szervezete gyűjtést 
rendezett, hogy segítse egy műláb beszerzésében. Ezekben az igazán nehéz idők
ben a körülményekhez képest igen sokan adakoztak a cél érdekében.251 Ezenfelül 
a város az igénylők részére már az októberi tüzérségi károk és a decemberi bom
bázások óta nagy mennyiségű tégla kiutalást adott, amit még a Horthy-éra alatti 
légoltalmi előírásoknak megfelelően halmozott fel a Polgármesteri Hivatal.252

A fentiekből is jól látható, hogy városunkat a viszonylag nagymértékű 
magyarországi légitámadások nem mennyiségileg érintették igen rosszul.253 Saj
nos az ember- és anyagi veszteség volt igen súlyos. Az összesen 3183, Kiskunha
las belterületén lévő épület közül összesen 628-at érintett légitámadás, aknatüz, 
tüzérségi és egyéb katonai fegyvertűz. Százalékos arányban ezek közül 545 
épületet 1-25%-os, 40 épületet 25-50%-os, 43 épületet 50-100%-os értékben ért 
anyagi károsodás.254
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Az emberáldozatok számát tekint
ve viszont elmondható, hogy az első 
világháborúhoz hasonlóan,255 igen 
sokan vesztették életüket ebben a 
világégésben. Itt, mivel a front is átha
ladt városunk területén, jóval nagyobb 
számú polgári áldozat volt. Pontos 
adatokat persze még, illetve már nehéz 
megállapítani. A második világhábo
rú kiskunhalasi áldozatainak névsorát 
összeállító utolsó nagy gyűjtőmunka 
1996-ban jelent meg nyomtatásban.256 
Ennek és az újabb kutatásoknak az 
eredményei alapján a következő álla
pítható meg.257 A fronton elesett kis
kunhalasi katonák száma 600-650 fő 
közé tehető. A zsidó munkaszolgála
tosok közül körülbelül 80 ember halt 
meg. A kiskunhalasi polgári szemé
lyek sorából megközelítőleg 30-40 tőt 21. A kiskunhalasi második világháborús emlékmű,
vesztett a város különböző katonai TJM 20734
hadműveletek miatt. A deportálások
által 184 zsidót pusztítottak el halál- vagy munkatáborokban.258 Ezért a második 
világháború hadicselekményei miatt a kiskunhalasi áldozatok száma összesen 
elérte a 900-950 főt.259
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Jegyzetek

'Ács -  Balogh -  Bencze -  Hegedűs -  Liptai - 
Móricz -  Szakály: 1994. 93-95. Gömbös Gyula 
1929 és 1936 között volt a honvédelmi tárca ve
zetője.
2Dombrády 2000. 5-41.
3Dr. Szijj Jolán 1998. 152. Azonban ezt a műve
letet még rejtetten kellett végrehajtani. Ezért ezek 
a határőrizeti szervek névleg a Pénzügyminiszté
rium fennhatósága alatt működtek, mint azelőtt a 
vámőrség. Ám katonai jellege egyértelmű volt. 
4Szijj 1998. 152. Az országban összesen 21 határ
őrzászlóaljat állítottak fel.
5Szijj 1998. 152., 169. A későbbiekben, miután 
általános védkötelezettség életbe lépett ezek a ha
tárőrkerületek és határőr zászlóaljak megszűntek 
és betagolódtak a honvédség gyalogezredeibe. 
^Kiskunhalas Helyi Értesítője, (továbbiakban: 
KHÉ), 1932. szeptember 28. 2.
7Hadtörténelmi Levéltár (továbbiakban: HL): 
HM ein. oszt. 1/a 10000. Magyarország 1937-es 
hadrendi táblázatán a város volt megjelölve a 7/II. 
gyalogezred állomáshelyének. Ám laktanyájuk itt 
nem volt, és csak ideiglenes beszállásolásokkal 
tartózkodhattak itt.
8Liptai Ervin 1985. 297-299.
9KHÉ, 1939. február 8. 3. A dandár parancsnoka 
vitéz Koltay Ferenc vezérkari ezredes volt. 
IOHalasi Hírlap, 1939. január 10. 1.
"M agyar Népművészet, 1940. július 1. 1. 
12Bács-Kiskun Megyei Levéltára, Kis
kunhalasi Részlege (továbbiakban: BKML 
Kh.): V. 274b. Polgármesteri iratok 60. d. 16235/ 
1940. Dr. Gyenes István városi főjegyző 1940. 
március 2-ai előterjesztésére tárgyalta képvise
lőtestület, hogy vasárnaponként térzenét hallgat
hasson a város közönsége.
13BKML Kh. V. 274. a. Polgármesteri iratok, 
78/1938.
14BKML Kh. V. 274. b. Polgármesteri iratok 
47. d. 14005/1938. A felszólítás a Zrínyi Miklós 
7/II. sz. gyalogezred parancsnokától érkezett a 
Polgármesteri Hivatalba, 1938. november 10-én. 
Végül csupán 36 gazda jelent meg lovával és ko
csijával.
15BKML Kh., V. 274. a. Polgármesteri iratok, 12/ 
1936. HM Körrendeleté az 1936. évi toborzásról, 
1935. november 22.

16BKML Kh., V. 274a. Polgármesteri iratok 
35/1938.
17Pataky Iván 1992. 10-13.
18BKML Kh. V. 274b. Polgármesteri iratok 46. 
d. 12878/1938. A polgármester 1938. október 26- 
ai jelentése alapján tudható, hogy légoltalmi terv 
volt már 1938 nyara előtt is, de az nem felelt meg 
az időközben hatályba lépett követelményeknek. 
|l)BKML Kh., V. 274b. Polgármesteri iratok 
58. d. 12401/1939. A Városháza tornyában (ún. 
„tűztorony”) elhelyezett figyelőőrség állandóan 
figyelte a város légterét szabad szemmel illetve 
látcsővel. Erről az igencsak monoton, és egyhan
gú munkáról jelentés is készült az alispán részé
re, melyben például a következőket jelentette a 
légoltalom vezetője 1939-ben: „A figyelés ered
ményeként jelentem, hogy a város légterében 
úgyszólván naponta jelenik meg repülőgép kü
lönböző magasságokban. A megfigyelés szabad 
szemmel és látcsővel történik. A menetrend sze
rint közlekedő utas és posta gépek a város lég
terében északról lépnek be és délen hagyják el 
vagy fordítva. Az északról közeledő repülőgépek 
nappal bármikor jönnek aránytalanul messzebb
ről észre lehet venni (őket), mint a délről jövő 
gépeket. Kötelékben igen szórványosan jelenik 
meg gép felettünk. (...) Megítélésünk szerint a 
gépek 50-től egészen 5-600 méteres magasság
ban repülnek át felettünk.”
20BKML Kh. V. 274. b. Polgármesteri iratok 46. 
d. 11761/1938. A jelentésből értesülhetünk róla, 
hogy a figyelőszolgálatok küldöncök és telefon 
útján tartották egymással és a környező telepü
lésekkel a kapcsolatot.
21 BKML Kh., V. 274. b. Polgármesteri iratok 46. 
d. 11761/1938.
221939 nyarától lcb. félévig dr. Gusztos Károly 
helyettes polgármester volt a légoltalmi vezető. 
23Halas Újság, 1942. július 24. 1. Tóth Elek át
helyezése után a zentai rendőrségről dr. Halász 
Károly érkezett ide 1942. július közepén, mint a 
légoltalom parancsnoka.
24Pataky 1992. 14.
25KHÉ, 1936. november 28. 1.
26KHÉ, 1937. február 6. 2. Rajtuk kívül megbízott 
tagok voltak még: Kőrösy Jenő, Szabó Pál, Heincz 
Antal, Schlachta Győző, Königsberg Ignác helyi
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ipartelepek vezetői és tulajdonosai; valamint Ligeti 
Béla vasútállomás főnöke, Schmidt Árpád posta
főnök, Tóth Lajos és Tóth Miklós építészek Torma 
Károly és Huszár Dezső állami iskolai tanítók.

Az 1939. évi II. tc-n belül a légvédelemről az 5. 
rész, a 131 S-tól a 141 S-ig rendelkezett.

I. csoportba tartoztak a fegyveres testületek 
létesítményei, kormányzósági és kormányzói 
épületek, minisztériumok épületei, vasút, posta 
és hajózási építmények, repülőterek, egyetemek, 
legfontosabb hadiüzemek. II. csoportba a tömeg- 
megmozdulás céljait szolgáló épületek, mint pél
dául: színház, mozi, sporttelep, kórház, kisebb 
gyárak, templomok, nagyobb iskolák stb.. A III. 
csoportba tartoztak a lakóházak.
39BKML Kh. V. 274. b. Polgármesteri iratok 46. 
d. 12878/1938. Ezt a pécsi 4. vegyesdandár lég
védelmi parancsnokának kimutatása alapján azt 
is megtudhatjuk, hogy Kiskunhalason 6816 da
rab ház volt ekkor.
^’BKML Kh. V. 274. b. Polgármesteri iratok 52. 
d. 14767/1939. A szakszolgálatok és segély csapa
tok, osztagok gyakorlati megszervezésével megbí
zott Hadházy László tűzoltóparancsnok egy 1938. 
november 25-ei jelentéséből tudható, hogy ezek a 
légoltalmi szervek nem voltak megfelelő felszere
léssel ellátva, ezért hiába is állították fel őket, nem 
tudták ellátni feladatukat. Hadházy készített egy 
igen tekintélyes listát, hogy mire lenne szüksége 
ezeknek a szakszolgálatoknak, hogy egyáltalán 
megkezdhessék a tényleges működésüket. 
31KHÉ, 1937. február 6. 2., illetve 1937. április 
17. 2. Az első „segédcsapatok” a rendőrséggel 
együtt összesen 33 főt tettek ki Kiskunhalason 
1937 elején. Tavasszal már konkrétabb elképze
lések születtek. Ennek alapján a segédrendőrség 
és segédtűzoltóság 40-40 főből, a munkásosztag 
60 főből, a hírszerzők 6 főből, a gázfelderítők 16 
főből, a gáztalanítók 25 főből, az egészségügyi 
osztag 14 főből, a küldöncök csapata 10 főből 
állt. A légoltalmi központ személyzete 12 sze
mélyt számlált. Előzetesen négy mentőállomást 
jelöltek ki. Ezek a tűzoltó udvaron, a Stefánia 
csecsemővédő otthonban, a csendőrparancsnok
ságon és a Petőfi utcai Schön kereskedő házában 
lettek volna.
"'“BKML Kh. V. 274. b. Polgármesteri iratok 46. 
d. 11761/1938. A polgármester 1938. szeptember 
22-ei jelentése a belügyminiszternek „A város 
légoltalmának megszervezése” tárgyában

33BKML Kh., V. 274. b. Polgármesteri iratok 47. 
d. 14068/1938. A polgármester 1938. november 
15-én tett jelentése alapján. Ebből azt is megtud
hatjuk, hogy: „Olyan tanfolyamot végzett egyén, 
aki légoltalmi cikkek forgalomba hozásával fog
lakozna jelenleg Kiskunhalason nincs.”
34Vö.: BKML Kh., V. 274. b. Polgármesteri iratok 
46. d. 13899/1938. és 11761/1938. A két polgár
mesterijelentésből tudhatjuk, hogy a városnak a 
teljes összeg fedezésére csupán 15.776 pengő állt 
a rendelkezésére. A több mint százezer pengőnyi 
hiányt állami támogatással, illetve kölcsönök és 
hitelek felvételével kívánta pótolni.
°B K M L Kh. V. 274. b. Polgármesteri iratok 
46. d. 13237/1938. Első forrásunk erre nézve 
1938. őszéről van, amikor a Belügyminisztérium 
10.000 pengős hitelt, segítséget nyújtott légoltal
mi berendezések beszerzése céljából.
3(1BKML Kh. V. 274. b. Polgármesteri iratok 46. 
d. 13899/1938.
37BKML Kh. V. 274. b. Polgármesteri iratok 65. 
d. 1791/1940.
38BKML Kh. V. 274. b. Polgármesteri iratok 68. 
d. 7860/1940.
l4BKML Kh. V. 274. b. Polgármesteri iratok 
66. d. 3015. Utóbbiról a honvédelmi miniszter 
80.668/1940. sz. ein. légvédelmi rendelete intéz
kedett 1940. február 21-ével „Templomok légol
talma” tárgyban.
4(3Ezeket a gyújtószerkezeteket általában a repü
lők a víztartályukban szállították, ezért, amikor 
azok földet értek még vizes állapotban nem gyul
ladtak meg. Viszont elég volt, hogy megszárad
janak és foszfortartalmuk miatt 16-18 °C levegő 
hőmérsékleten már öngyulladást idéztek elő.
41 BKML Kh. V. 274. b. Polgármesteri iratok 84. 
d. 9533/1941. Erről részletesebben a földműve
lésügyi miniszter219807/1941. sz. rendelete írt, a 
„Gyújtólapok és gyújtócsövek elleni védekezés” 
tárgyában.
42BKML Kh. V. 274. b. Polgármesteri iratok 84. 
d. 10000/1941. PPSK alispán 246/1941. cin. ren
delete, 1941. augusztus 14.
43BKML Kh. V. 274. b. Polgármesteri iratok 123. 
d. 8938/1943.
44Halasi Hírlap, 1937. április 20. 4.; április 27. 2.; 
május 4.4.; június 15.4.; június 22. 3.; augusztus 10. 
4.; 1938. február 15. 4.; február 22. 4.; március 1. 3. 
43BKML Kh. V. 274. b. Polgármesteri iratok 46. 
d. 11761/1938. A Légoltalmi Liga első lépése az
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volt, hogy 3.000 darab „Hogyan védekezzünk a 
légitámadás ellen?” című oktató és tájékoztató 
füzetet osztott ki.
46Gszelmann Ádám 2004. 197.
47Halasi Újság, 1941. március 28. 3.
4 8 Források alapján ismert légoltalmi gyakorlatok 
Kiskunhalason: 1938. szeptember 2.; 1938. szep
tember 29.; 1938. december 3-4.; 1939. október 
24., 25.; 1941. április 5.; 1941. június 22.; 1941. 
október 15.; 1943. május eleje 
49BKML Kh. V. 274. b. Polgármesteri iratok 68. 
d. 7860/1940. 1940-ben a járőr szolgálat száma 
6 fő volt.
50BKML Kh. V. 274. b. Polgármesteri iratok 46. 
d. 11813/1938. Az eseményekről a polgármester 
1938. szeptember 30-án, mint a légoltalom ve
zetője készített jelentést a pécsi 4. vegyesdandár 
légvédelmi parancsnokának.
-’' b KML Kh. V. 274. b. Polgármesteri iratok 47. 
d. 14780/1938. Az egész országra kiterjedő gya
korlatot 1938. december 1. és 10. között hajtották 
végre a HM 62.951. sz. ein. légvédelmi rendele
tére hivatkozva.
"B K M L Kh. V. 274. b. Polgármesteri iratok 47. 
d. 14780/1938. Polgármester jelentése a pécsi 4. 
vegyesdandár légvédelmi parancsnokának, 1938. 
december 14.
53BKML Kh. V. 274. b. Polgármesteri iratok 
62. d. 41/1940. Tóth Elek rendőrfőtanácsos, a 
légoltalom parancsnokának 1939. október 30-ai 
jelentése a M. Kir. Állomásparancsnokság veze
tőjének a Kiskunhalason 1939. október 24-én és 
25-én tartott légoltalmi gyakorlatáról. A gyakor
lat az egész ország területén 1939. október 24-től 
és 27-ig tartott.
54BKML Kh. V. 274. b. Polgármesteri iratok 59. 
d. 13959/1939. Az 1939. október 24. és 25. lég
oltalmi gyakorlatról bővebben és részletesebben 
dr. Gusztos Károly légoltalmi parancsnok írt je 
lentés 1939. november 9-ei keltezéssel.
'’"’Kunsági Napló, 1939. október 30. 3.
S<’BKML Kh. V. 274. b. Polgármesteri iratok 65. 
d. 1338/1940. Ehhez a riasztó körzethez tartozott 
Baja, Kiskőrös, Katymár, Madaras, Soltvadkert, 
Kecel, Bácsalmás, Mélykút, Jánoshalma és Kis
kunhalas.
37BKML Kh. V. 274. b. Polgármesteri iratok 55. 
d. 4017/1939. Kezdetben nem volt megoldva az 
éjszakai riasztás, mivel a postán csak éjfélig üze
melt a telefonszolgáltatás Kiskunhalason. Csupán

a tűzoltóságnak volt éjjeli telefonügyelete, így 
aztán a légoltalmi riasztás sokáig rajta keresztül 
működött.
:’8BKML Kh. V. 274. b. Polgármesteri iratok 86. 
d. 9837/1940. Ezeket az előírásokat a HM 88.002/ 
1939 ein. Légvédelmi rendelete határozta meg. 
"K unsági Napló, 1939. augusztus 29. 3.
60KHÉ, 1939. augusztus 23. 5.; Halasi Újság 
1942. november 10. 5.
7,1 Halasi Újság, 1942. április 7.
"H alasi Újság, 1942. február 24. 4.
63BKML Kh. V. 274. b. Polgármesteri iratok 123. 
d. 9752., 9786., 9950.; 10080.
64BKML Kh. V. 274. b. Polgármesteri iratok 123. 
d. 9786. (Halasi Gazdasági Bank); 9952. (Gazda
sági Egyesület); 10214. (téli gazdasági iskola) 
"H alasi Újság, 1944. április 14. 2.
66BKML Kh. V. 274. b. Polgármesteri iratok 
119. d. 4975/1944. Az intézkedéseket a Pest-Pi- 
lis-Solt-Kiskun vármegyei alispán 22.408/1944. 
kig. sz. Légi bombázások okozta épület károk 
helyrehozatalához építőanyag biztosítása tárgyú 
rendelete alapján kezdték meg.
67Halasi Újság, 1944. április 7. 1.
68BKML Kh. V. 274. b. Polgármesteri iratok, 
121. d. 6231/1944. A m. kir. Rendőrség intézke
dése 1944. május 11-én kelt.
"H alasi Újság, 1944. április 11.1.
7uBKML Kh. V. 274. b. Polgármesteri iratok, 
119. d. 4625. illetve 122. d. 6828/1944. 
71Gszelmann Ádám 1998. 144. A külterületi ele
mi iskolák 1944. március 31-én, a városi elemi 
iskolák április 11-én fejezték be a tanítást. 
72Halasi Újság, 1944. február 29. 1. A berendezés 
felszerelése igen lassú volt, mivel az antenna már 
tél vége óta a város birtokába került, de üzem
be helyezésére csak a nyár folyamán került sor. 
Az technikai szerkezetet a Műszaki Elektromos 
Rádió és Távközlő Berendezések Kft. szállította le. 
73Halasi Hírlap, 1944. július 25. 3.
74Halasi Újság, 1944. június 13. 2.
75BKML Kh. V. 274. b. Polgármesteri iratok 45. 
d. 10189/1938. Az iratok alapján nem lehet ponto
san tudni, hogy hol voltak ezek az intézmények. 
Az elképzelések szerint kórházi épület kapcsán 
szóba jö tt egy magántulajdonú lakóház, a refor
mátus kör helyisége, a ’48-as Kör és a Gazdakör 
Eötvös utcai székháza. Üdülő és átvonuló háznak 
a MÁV személyzeti és oktató I. sz. háromemele
tes blokképülete jött számításba.
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^K iskunhalasi Alsóvárosi R. Kát. Plébánia ira
tai: História Domus (1927-1944)
77Halasi Hírlap, 1939. március 4.
78Halasi Hírlap 1939. április 4. 1-2.
79Halasi Újság, 1940. október 15. 3. o. A Hősök 
szobrára írták fel az első négy hősi halott nevét. 
A gyászünnepséget katonai fogadással kötötték 
egybe, am ikor az Erdélyből visszatérő 15. kerék
páros zászlóaljat fogadták.
80Halasi Újság, 1941. április 8. 2.
81 Halasi Újság, 1941. április 8. 1.
8~Halasi Újság, 1941. május 2. 2.
83Vö.: Földi Pál 2002. 150-156.; Csínra János 1961. 
68-69. 20/1. gyalogezred részt vett a délvidéki vé
rengzésekben is. Konkrétan az 1941-es Zsablya 
környéki megtorló intézkedésekben volt igen fon
tos szerepe. Majd a „hideg napokként” elhíresült 
1942. januári újvidéki vérengzéseknek is szerves 
része volt.
84Lengyel Ferenc 1994. 25-26.; 30.
85 Gszelmann 1998. 142. 1941 áprilisában mind
három kiskunhalasi elemi iskolát lefoglalták ka
tonai célokra.
86BKML Kh. V. 274. a. Kiskunhalas Város Kép
viselő-testületének jegyzőkönyvei, 1941. április 
24. ülés, 63/1941. Valószínűleg nagyon jó kapcso
lat alakulhatott ki a város vezetése és a katonai 
parancsnokság között ugyanis április végén a pol
gármesterjavaslatára Kiskunhalas üdvözlő távira
tot küldött el Gorondy Novák altábornagynak. 
87Kiskunhalasi Alsóvárosi R. Kát. Plébánia ira
tai, História Domus (1927-1944)
88BKML Kh. V. 274. a. Kiskunhalas Város Kép
viselő-testületének jegyzőkönyvei, Elhangzott a 
képviselőtestület 1941. június 16-ai ülésén. 
89Halasi Újság, 1941. május 13. 1.
" l9 4 1 -tő l a tüzérek Zomborba, a gyalogezred 
Zsablyára, majd Újvidékre állomásozott.
9lErről bővebben: Darányi Dénes 1995. A 20/1. 
zászlóaljat és az 50/1 ikerzászlóaljat 1942-tól a 
Don-kanyarba, majd a későbbiek során többször
is a szovjet frontvonalra küldték.
9 ?  'Halasi Újság, 1942. október 6. 2. Az egységet 
1942. október 11-én ünnepélyes keretek között a 
Hősök szobra előtt fogadta város vezetése és an
nak lakossága.
93Éleslövészetek 1938 és 1944 között Kiskun
halason a rendelkezésre álló források alapján,
1938-ban: január 27-29. Debeák-Szarkás, február 
17-19. Debeák-Szarkás, április 4-8. Eresztőpuszta,

május 3-6. Debeák-Szarkás, május 17-20. Inoka, 
június 8-10., 13. Inoka, június 24-25. Debeák- 
Szarkás, augusztus 16-19., 22-25. Inoka, augusz
tus 17-18. ?, szeptember 1-2. Inoka, október 10-11. 
Eresztőpuszta, november 3-5. Inoka-Kistelek;
1939- ben: február 27-28. Inoka, március 28-29. 
Fehértópuszta, április 17-18. Debeák-Szarkás, má
jus 15-16., 19. Eresztőpuszta, május 25-26. Debeák- 
Szarkás, június 1-3., 5 Kötönypuszta, június 14- 
15. Debeák-Szarkás és Fehértópuszta, június 26. 
Debeák-Szarkás, június 27-28. Debeák-Szarkás, 
augusztus 24-25. Eresztőpuszta; szeptember 19. 
Debeák-Szarkás, október 9-10 Inoka-Kistelek, 
október 14. Debeák-Szarkás, december 14-15. 
Eresztőpuszta, december 15-16. Inoka-Kistelek;
1940- ben: március 10. Inoka-Kistelek, március 29- 
30. Fehértópuszta, április 16-17. Inoka, április 17- 
18. Debeák-Szarkás, április 17-18. Debeák-Szar
kás, Császártöltés, május 3-4., 6-7. Felsőkistelek 
és Debeák-Szarkás, május 29-31. Kötönypuszta, 
június 26-27. Eresztőpusztajúlius 18-20. Debeák- 
Szarkás, július 25-26. Eresztőpuszta, július 26-27. 
Inoka, július 27-31. augusztus 5-7 Debeák-Szarkás, 
augusztus 13. Eresztőpuszta, augusztus 13-14., 19. 
Kötönypuszta, augusztus 16-18. Debeák-Szarkás, 
augusztus 21-22. Kötönypuszta (Tázlári erdő); 
Debeák-Szarkás, augusztus 27-31. Eresztő- és 
Balotapuszta, Alsószállás és Göbölyjárás; 1941- 
ben: március 20-21. Inoka-Kistelek; 1942-ben: áp
rilis 17-18. Fehértó; április 28-30. Fehértó, május 
5-9. Debeák-Szarkás, május 19-23. Inoka; május 
27-30. Eresztőpuszta; június 9-12. Fehértó; júni
us 17-19. Fehértó; június 23-26. Debeák-Szarkás; 
szeptember 1-3. Debeák-Szarkás; szeptember 4-5. 
Debeák-Szarkás; szeptember 10-12. Inoka; de
cember 8-12. Debeák-Szarkás; 1943-ban: február 
9-10. Eresztőpuszta, február 12-13. Inokapuszta, 
február 23-24. Debeák-Szarkás, február 26-27. 
Kötönypuszta, március 9-12. Debeák-Szarkás, 
március 10-12. Debeák-Szarkás, március 18-19. 
Kötönypuszta, március 31. Debeák-Szarkás, ápri
lis 6-8. Inokapuszta, április 12-13. Eresztőpuszta, 
április 15-16. Debeák-Szarkás, május 4. Debeák- 
Szarkás, május 4-6. Debeák-Szarkás, május 6-8. 
Inokapuszta, május 11-12 Inokapuszta, május 11- 
13. Eresztőpuszta, május 25-26. Eresztőpuszta, 
május 25-28. Debeák-Szarkás, május 30. - június 
1. Harkakötöny, június 1-2. Debeák-Szarkás, júni
us 8-9. Debeák-Szarkás, Debeák-Szarkás június 
8-11. Inokapuszta, június 11-12. Eresztőpuszta,
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június 16-17. Eresztőpuszta, június 17-18. Inoka, 
június 21-22. Harkakötöny, június 22-23. Debeák- 
Szarkás, június 22-23. Fehértó, augusztus 5-7. 
Inokapuszta, augusztus 17-18. Inokapuszta, au
gusztus 17-18. Debeák-Szarkás, november 9-10. 
Debeák-Szarkás, november 9-10. Inokapuszta, 
november 17-18. Inoka-Kistelekpuszta, novem
ber 19. Debeák-Szarkás, 1944-ben: március 6-7. 
Eresztőpuszta; március 9-10. Inoka-Kistelek; 
március 20-21. Harkakötöny; március 23-24. 
Debeák-Szarkás; március 27-31. Debeák-Szarkás; 
április 3-7. Debeák-Szarkás; április 13-19. Inoka- 
Kistelek; április 21-21., 24-27., 27-28. Inoka-Kis- 
telek; május 19-20. Eresztőpuszta; május 25-26. 
Inoka-Kistelek; június 1-2. Debeák-Szarkás; jú
nius 9-10. Kötöny; június 15-16. Eresztőpuszta; 
június 22-23. Inoka-Kistelek; június 30.-július 1. 
Debeák-Szarkás; Források: Halasi Újság, 1941. 
március 14. 5., 1942. április 17. 5., április 24. 5., 
május 1. 5. 1943. február 5. 3., március 9. 4.; április 
30. 5., június 11. 4., november 5. 1944. március 3. 
2., április 11. 3.; Kunsági Napló, 1939. augusztus 
22. 3.; BKML Kh. V. 274. b. Polgármesteri iratok 
66. d. 3116/1940.; 91. d. 1040/1942.; 101. d. 370/ 
1943.; 117. d. 2573.
94Vö.: BKML Kh. V. 274. b. Polgármesteri iratok 
62. d. 300/1940. illetve KHÉ, 1940. február 10. 2. 
95Zelei Miklós 2003. 36.
%Halasi Újság, 1942. március 20.
97Halasi Újság, 1942. június 23. 3.
98Halasi Újság, 1943. szeptember 21. 2.
"BKM L Kh. V. 274. b. Polgármesteri iratok
124. d. 11161/1944. és 11278/1944.
I00BKML Kh. V. 274. b. Polgármesteri iratok
125. d. 11936/1944.
101BKML Kh. V. 274. b. Polgármesteri iratok 
125. d. 12131/1944.
102Zelei 2003. 36-37.
103Halasi Újság, 1942. június 2. 2. 
l04Halasi Újság, 1942. szeptember 4. 2.
105Halasi Újság, 1943. február 12. 1. KHÉ 1943. 
február 10. Lakos Pál már mélyen a hátország
ban, a debreceni honvéd kórházban lelte a halálát 
és nem a fronton.
106Halasi Újság, 1942. február 12. 1.
107KHÉ, 1939. július 15. 3.
108Halasi Újság, 1942. május 12. 3. 1942 márciu
sától vezették be a hadisegélyt. Több megszorítás 
alapján valóban csupán a legszegényebb rétegnek 
nyújtott segítséget. Általában alacsony keresetű,

többgyermekes honvédek számára volt lehetőség 
nagyobb összeghez jutni.
'" ’Halasi Újság, 1942. november 3. 4. Többek 
között kétszeresére emelte a zsoldot és megemel
te a hadisegélyt is.
""Halasi Újság, 1943. július 30. 1. Dr. Kathona 
polgármester többször is felhívta hirdetmé
nyeiben erre a figyelmet, de a zökkenőmente
sen soha nem valósult meg. „Ismételt panaszok 
folytán figyelmeztetem a kereskedőket, hente
seket és mészárosokat, hogy megbízásomból 
a Hadisegélyhivatal által kiállított és minden 
hónapban előre érvényesítendő soron kívüli vá
sárlásra jogosító igazolványokkal bevásárlás cél
jából megjelenő honvéd családokat soron kívül, 
mindenkit megelőzve kötelesek kiszolgálni.” 
l n BKML Kh. V. 274. a. Kiskunhalas Város 
Képviselő-testületének jegyzőkönyvei, A város 
képviselő-testülete először a 2/1942. határozatá
ban szólította fel a lakosságot a segélynyújtásra, 
1942. január 26-ai közgyűlésén. Az első ilyen 
jellegű gyűjtéseket a gimnázium és a polgári fiú
iskola diáksága végezte.
" 2Halasi Újság, 1943. március 2. 3. Mintegy 
26574 pengőt és 55 fillért adott össze a város kö
zönsége a nemes célra.
"^Halasi Újság, 1942. november 27. 2.
" 4Halasi Újság, 1942. december 29. 2. 1942 kará
csonyán 85 kiskunhalasi honvéd családnak adott 
karácsonyi ajándékot az egyesület. „Miként egy
kor a betlehemi istálló jászolából sugárzott az iste
ni szeretet, hogy a világot átjárja, ugyanúgy folyó 
hó 24-én délután a Bajtársi Szolgálat Dohány utcai 
kopott szegényes helyiségéből indult el az a szere
tet, hogy 85 családnál melegséget gyújtson.” 
" 5Halasi Újság, 1943. február 5. 2. 1943 elejé
re 2000 pengőt gyűjtött össze helyi társadalmi 
és gazdasági társaságoktól és szervezetekkel 
együttműködve a hadbavonuló honvédek részére 
lKBKML Kh. V. 274. b. Polgármesteri iratok 65. 
d. 1963/1940. 1940-ben mintegy 16 lengyel és 1 
jugoszláv menekült élt Kiskunhalason 7 kiskun- 
halasi családnál.
117Halasi Újság, 1942. május 8. 2., május 12. 2.; 
június 5. 2.; július 21. 4.
1 l8Pataky -  Rozsos -  Sárhidai 1992. I. 84-91. 
"^Kiskunhalasi Alsóvárosi Római Katolikus Plé
bánia, História Domus (1927-1944) 1942. szep
tember 9-ei bejegyzés, illetve Halasi Újság, 1942. 
szeptember 11. 3. Röpcédulák mellett gyújtóbom-
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temberijelentése a Kiürítési Kormánybiztosnak. 
Budapesten kívül voltak itt Csepelről, Újvidék
ről, Szolnokról, Győrről, Kunszentmártonról, 
Szegedről és Brassóból is segítségre szorulók. 
I39BKML Kh. V. 274. b. Polgármesteri iratok 
118. d. 2941/1944. A római katolikusoktól 1-1 
darab 800 és 150 kg-os, míg a reformátusoktól 1 
darab 350 kg-os harangot vittek el. 
140Gszelmann 2004: 202. A gimnázium és az 
ahhoz tartozó intemátus épületét már 1944. május 
10-én lefoglalták és lepecsételték a légoltalmi 
kórház részére.
141HL: A kórháznak Kiskunhalashoz kapcsolódó 
irata nem maradt fenn.
142Bálintné Mikes Katalin 1971. 15. 
143Gszelmann 1998. 144-145.
144Gszelmann 1998. 145.
^ H a la s i  Hírlap, 1944. szeptember 8. 2. Ezt 
nehezítette, hogy 1944. szeptember 7-től „hadi
menetrend” lépett életbe a vasútnál Kiskunhalas- 
Budapest, Kiskunhalas-Kiskunfélegyháza és 
Kiskunhalas-Bácsalmás szakaszon.
146BKML Kh. V. 274. b. Polgármesteri iratok 
125. d. 13437/1944.
147Ván Benjámin: Visszanézek, (kézirat, Darányi 
Mária tulajdona)
148Bálintné 1971: 16.
l49Bővebben: Simko -  Végső 2004. 256-257. 
150Bokor Péter 1985.
151 Veress D. Csaba 2002. 230. Egységeinek egy 
része viszont a Duna mögé húzódott vagy felvette 
a moholi, bezdáni és bajai hídfőállásokat. 
152Veress 2002. 238. A 23. magyar tartalékhad
osztály keleti határsávjánál a 8. magyar tábori 
póthadosztály, nyugati határsávjánál az 5. magyar 
tábori póthadosztály helyezkedett el.
153A 37. szovjet lövészhadtest alá tartozó 108. 
gárda-lövészhadosztály végzett itt ilyen típusú 
műveleteket. Veress 2002. 239. 
l54Veress 2002. 247.
155Veress 2002. 266. a 46. szovjet hadsereg 37. 
gárda lövész és a 2. gárda gépesített hadtestek 
részeivel harcoltak a magyar egységek 
l56Veress 2002. 266. Előtte a LVII. német páncé
los hadtest alárendeltségében harcolt.
1 57Ferró 1995. 235. Egy visszaemlékezés szerint 
a repülőgépek géppuskázták is a várost, és röp
cédulákat is ledobáltak. A két elhunyt: özvegy 
Pomázi Lászlóné (56) és Wéber Antalné (45) 
voltak.
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bákat is ledobtak az ellenséges repülők, de ezek 
nem okoztak kárt, mivel nedves talajra hullottak. 
120Halasi Újság, 1943. augusztus 31. 1.
1 91 Kiskunhalast Alsóvárosi R. Kát. Plébánia, 
História Domus (1927-1944) 1944. április 3-ai és 
június 8-ai bejegyzések
122Halasi Hírlap, 1944. szeptember 12. 3. 
A média sem állt megfelelően a helyzethez. 
Legalábbis ez derül ki egy cinikus hangvételű 
újságcikkből: „Azt hallottuk, hogy az egyik ha
lasi óvóhelyen az érdekeltek ultipartival ütik el 
a riasztás izgalmait.”
123Halasi Újság, 1943. október 29. 1. A légoltal
mi parancsnok 1943. október 28-ai felhívása a 
légiriadóról. 
l24Tóth Sándor 1994. 43.
125BKML Kh. V. 274. b. Polgármesteri iratok 
119. d. 4733/1944. 1944 áprilisában 26 német ka
tonáról tudunk a városban, közülük 9 tiszt volt. 
126BKML Kh. V. 274. b. Polgármesteri iratok 
84. d. 10000/1941.; 119. d. 4796/1944.; 121. d. 
6246/1943.
i27BKML Kh. V. 274. b. Polgármesteri iratok 
125. d. 13449/1944. A pest vármegyei alispán 
a Nemzetőrség felfegyverzésére szólította fel a 
települést. így a források szerint 1944. október 
13-án 200 puska, 5 golyószóró, 1000 kézigránát, 
4000 töltény és egy olajoskanna állt a rendelke
zésére a helyi nemzetőröknek.
19 Я 'Halasi Újság, 1944. május 12. 1-2. Ezen a na
pon Kiskunmajsa és Kiskunhalas közti határon 
is leesett egy bomba.
129Pataky-Rozsos-Sárhidai 1992. II. kötet 268-269. 
130Pataky-Rozsos-Sárhidai 1992. II. kötet 88. 
l j lPataky-Rozsos-Sárhidai 1992. II. kötet 103. 
132Pataky-Rozsos-Sárhidai 1992. II. kötet 106., 255.
1 33Pataky-Rozsos-Sárhidai 1992:11. kötet 178-180. 
134 Halasi Hírlap, 1944. augusztus 25. 1. 
I35BKML Kh. V. 274. b. Polgármesteri iratok 
125. d. 11957. A károsult „tanyás” emberek: 
Babó Károly, Monda Balázs, Babó Imréné, Baka 
András és Csókás János voltak.
136Halasi Hírlap, 1944. szeptember 8. 1. 
l37Vö: Pataky-Rozsos-Sárhidai 1992. II. kötet 
185. illetve Halasi Hírlap, 1944. szeptember 8. 1. 
Ugyanezen a napon, a Kiskunhalastól nem mesz- 
sze lévő Oalmáson 3 darab bombát a kukorica
földekre dobtak le amerikai repülők. 
i38BKML Kh. V. 274. b. Polgármesteri iratok 
119. d. 5702/1944. A polgármester 1944. szép-



I;,8BKML Kh. V. 274. b. Polgármesteri iratok 
125. d. 13556/1944. az ezen a vonalon védekező 
csapatok közül Kiskundorozsma és Kiskunhalas 
határában 2 katonaszökevényt fogtak el, akiket 5 
nap múlva ki is végeztek.
15Veress 2002. 275.
,60Veress 2002. 281.
161 Veress 2002. 295.
I62Ferró: 1995. 235.
163Földi Pál: A magyar királyi honvédség a 
második világháborúban II. Anno Kiadó, Bp. 
2002: 159-160 A 3. magyar hadsereg ezen szár
nya gyenge volt, ezért sem védekezésre, sem 
támadásra, nem volt alkalmas. Kiskunhalas és 
Baja között csupán két gyalog zászlóalj, két 
folyamőr zászlóalj és két tüzérüteg védett. Emiatt 
kellett elsősorban iderendelni megerősítésre ala
kulatokat.
164 A támadásban többek között a lengyel földről 
visszatért 1. magyar huszárhadosztály soraiban 
található a (kiskunhalasi) 15. kerékpáros zászlóalj 
is részt vett.
165Veress 2002: 300-302.
^ A  2. huszárezred Kiskunhalas környéki 
harcairól bővebben Tomka Emil naplójában 
olvashatunk. Ebből megtudhatjuk például, 
hogy az ezred október 21-én a Pázsit-tanya, 
Göbölyjárás, vasúti állomás és Orbán-tanya 
környékén lévő szovjet csapatok területén vég
zett felderítést, és két orosz járőrt meg is ölt. 
Tomka Emil: Harctéri napló 1944-1945. Jósa 
András Múzeum, Nyíregyháza, 2001. ЮЗ- 
104.
167Veress 2002. 311.
168Ferró 1995.235. 
l69Ferró 1995. 235.
179Ván Benjámin: Visszanézek, (kézirat, Darányi 
Mária tulajdona)
l71Uo. Ván szerint egy őrnagy parancsolta meg 
nekik, hogy ne merjenek semmit se tenni a meg
adás irányában.
1 1 ') Kiskunhalasi Alsóvárosi R. Kát. Plébánia ira
tai, História Domus (1944- ) 1944. októberi 
bejegyzés 
177Ferró 1995. 235.
174Tóth Sándor 1965. 95. A szovjet katonai 
forrásokat felhasználó Tóth Sándor hadtörténész 
szerint a szovjet csapatok 1944. október 24-én 
szabaditották fel Kiskunhalast nagy utcai harcok 
közepette, ahol 600 hadifoglyot ejtettek! Ezen

állítás a mai napig nincs alátámasztva helyi for
rásokkal !
175Veress 2002. 340.
176Veress 2002. 362.
177Usztyinov, D. F. 1980. 272. Budapest több 
szempontból is nagyon fontos volt. Egyfelől 
Németország utolsó szövetségesének főváros
aként politikai győzelem volt az elfoglalása. 
Másfelől itt összpontosult a magyar ipari termelés 
50%-a, amely a német megszállás óta a Wermacht 
szükségleteit elégítette ki. 
l78Veress 2002. 376.
I79M. Szabó Miklós 1985. 71-76.
1X0M. Szabó 1985. 66.
18IM. Szabó 1985. 70.
182Árokay Lajos 1970. 89-90.
183Kiskunhalasi Alsóvárosi R. Kát. Plébánia ira
tai: História Domus (1944-) 
l84TJM 3929. sz. térkép melléklete 
l85Gszelmann 1998: 146. 
l86Veress 2002: 377.
187Veress 2002: 380., 384.
188TJM: 10088. A kimutatást a Városi Mérnöki 
Hivatal részéről Grosz Ferenc építészmérnök 
készítette 1948. december 15-én.
I89TJM 10049. Az összeírást szintén a HM 
475.083/1948 rendeletére a Városi Mérnöki 
Hivatal részéről Grosz Ferenc építészmérnök 
készítette el 1948. december 15-én. A névsoron a 
10 magyar honvédőn kívül szerepel 5 zsidó mun
kaszolgálatos is, akiket még 1944. október 11-én 
a vasútállomáson öltek meg.
1901948-tól egy kőkereszt emlékeztetett a magyar 
és német katonákra valamint néhány helyi polgári 
áldozatra. 2000-ben újították és avatták fel újra 
ezt a sírcsoportot.
191Kiskunhalasi Alsóvárosi R. Kát. Plébánia ira
tai: História Domus (1944- ) 1944. augusztusi 
bejegyzés
l9“Fekete Dezső 1984. 18. Emlékművet állítottak 
a szovjet katonáknak a római katolikus temetőben, 
melyek felavatása 1945. december 17-én volt. 
193Fekete 1984. 1-7.
I94Fekete 1984. 1-7.
195Ferró 1995. 235.
196Ferró 1995. 236. 
l97Gszelmann 1998. 146.
198TJM 11709. és 11710. Szombati József vissza
emlékezése: Az orosz katonaság Kiskunhalason, 
című kézirat alapján
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'"Gszelmann 1998. 148.
200Ferró 1995. 236.
901 Visszaemlékezés (kézirat) (Darányi Mária 
tulajdona)
202Halasi Hírek, 1944. december 6. 2. „A közel
múlt napokban különösen a külvárosi, bükkönyösi 
és öregszőlőkbeli lakosság igen sok zaklatásnak 
volt kitéve a kötelékeiktől elszakadó katonák 
részéről. Fosztogatások, erőszakoskodások, sőt 
gyilkosságok történtek. Bár a katonai állomáspa
rancsnokság minden alkalommal készültséget kül
dött ki a veszélyeztetett helyekre, mégis a további 
háborgatások megakadályozására a rendőrhatóság 
irányításával a veszélyeztetett területeken a lakos
ság önvédelmi csoportot alakítson, akként, hogy 
minden utcarész és szőlőnegyed férfi lakossága a 
sötétség beálltától reggelig őrszolgálatot teljesít.” 
2()3BKML Kh. V. 274. b. Polgármesteri ira
tok 125. d. 13707/1944. 1944. november 22-én 
Markovits Mária jelentette be a hatóságoknak, 
hogy a Csipkeházat ismét kifosztották. 
2()“̂ Wickerl999. 16-17. Nagy Czirok László nép
rajzkutató, és egykori múzeumigazgató szerint: „a 
civil lakosság a régiségtári szobákat is feldúlta.” 
205BKML Kit. XXII. 201. Kiskunhalas 
Polgármesteri Hivatal iratai 1. d. 265/1945. 
~Ü6BKML Kh. V. 274. b. Polgármesteri iratok 
125. d. 13679/1944.
207Gszelmann 1998: 148. és Gszelmann 2004. 203. 
p. A Központi Iskolát 1945. február 10-étől kórház
nak használták a szovjet csapatok. A gimnázium 
épületét 1945. március 1. és április 11. között a 
szovjetek hadikórházzá nyilvánították.
208BKML Kh. V. 274. b. Polgármesteri iratok 
125. d. 13823/1944. A parancsot a „Vojvodinai 
generális parancsnoka” kézjeggyel látták el, 1944. 
december 16-án.
2(WBKM L Kh. XXII. 201. Kiskunhalas Polgármesteri 
Hivatal iratai 2. d. 736/1945. Elhangzott a városi 
közgyűlés 1945. április 4-ei ülésén.
210Gszelmann 1998: 148. A katonai objektu
mokon kívül leginkább a helyi iskolákat vették 
igénybe a szovjetek.
2^Halasi Hírek, 1945. január 24. 2. 
zlzHalasi Hírek, 1945. július 18. 2. A rendőrség 
felhívása nehezményezte, hogy „a lakosság egy 
része a felszabadító Vörös Hadsereg tisztjeivel, 
legénységével ellenszenves magatartást tanúsít.”. 
Emiatt előzékenységre és megértésre szólított fel 
a kapitányság vezetője.

213BKML Kh. XXII. 201. Kiskunhalas 
Polgármesteri Hivatal iratai 1. d. 461/1945. 
Kovács Tibor polgármester jelentése az alispán
nak, 1945. március 9.
214BKMLKh.XXII. 201. Kiskunhalas Polgármesteri 
Hivatal iratai 1. d. 350/1945.
215BKML Kh. XXII. 201. Kiskunhalas 
Polgármesteri Hivatal iratai 1. d. 292/1945. sz . i. 
Az események 1945. február 16-án történtek.
9 1 Erdmann 1990. 5-8. Az összegyűjtés elrende
lése ettől kezdve válik hivatalossá, ám a magyar- 
országi és erdélyi területekről már ezt megelőző
en elindul a németek elhurcolása a „hátországba”, 
vagyis a Szovjetunióba.
21'Zielbauer 1990. 33-35.
9 1 о

Zielbauer 1990. 34. A „német” eredetű névvel 
rendelkezők közül csupán azok mentesülhettek ez 
alól az intézkedés alól, akik bizonyíthatóan nem 
vettek részt semmiféle magyar és/vagy német 
fasiszta szervezkedésben, zsidó származásúak 
voltak, vagy magyar származásúaknak kellett 
tekinteni őket. Utóbbit sok esetben nem vették 
figyelembe.
2 4̂Zielbauer 1990. 85-87. A Hágai Egyezmény 
csak a hadifoglyok munkavégzését engedélyezte 
bizonyos esetekben, állampolgárok összeszedé- 
sét és fizikai munkára való kényszerítését nem 
engedte. Ám ezeket a nemzetközi rendelkezése
ket a Szovjetunió soha nem tartotta be. 
220BKML Kh. V. 274. b. Polgármesteri iratok
110. d. 13.473.
9 9 1 Egy összeállítás szerint csak 11 olyan személy 
került fel, aki magyar származású, de német 
eredetű névvel rendelkezik.BKML Kh. V. 274. b. 
Polgármesteri iratok 110. d. 13.473.
222Zielbauer 1990. 86-87.
223BKML Kh. V. 274. b. Polgármesteri iratok 
110. d. 13743. Ez a szám csak megközelítőleg 
lehet valós, és a valóban német származásúak 
létszámát adja vissza. Ugyanis 1936-ban 254 
német származású élt Kiskunhalason! Egy min
den bizonnyal 1944-ben -  a kiskunhalasi német 
származásúakról -  készített névsoron mintegy 
224 személy nevét sorolták fel.
224BKML Kh. V. 274. b. Polgármesteri iratok 
110. d. 13743.
225Zielbauer 1990: 44.
226BKML Kh. Polgármesteri Hivatal iratai 
XXII. 201. 1. d. 456/1945. 1945. A Kiskunhalasi 
Rendőrkapitányság 1945. március 9-ei jelentéséből
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tudható az is, hogy a helyi szovjet városparancsnok
ság összesen 12 főt tartott hadifogolyként fogságban. 
22'HL Külügyminisztérium Hadifogoly Osztályá
nak iratai: 126.674/1945. és 132.162/1945. i. 
Eredetileg 67 leszerelendő katonát akartak elvinni, 
de hivatalosan csak 57 fő elszállítására került sor. 
228a  katonai intézkedést az 50.519/1 Elnöki 
1945. sz. az 5. honvéd kerületi parancsnok
ság rendelete 3/c pontjára hivatkozva indították 
meg. Ennek értelmében vonultatták be az otthon 
lévő hadviselteket. Az 50.001/elnöki 5. honvéd 
kerületi parancsnokság rendelete értelmében a 
„Horthy” hadseregből önként kivált személye
ket be kell sorozni az illetékes honvédkerület 
egységeihez. (Forrás: HL, Külügyminisztérium 
Hadifogolyosztályának iratai 132.162/19- 
45. Kiskunhalasról Szabadkára szállított magyar 
hadifoglyok ügye. Kelt: Szeged, 1945. április 18., 
bevonulási központ parancsnoka)
99Q HL Külügyminisztérium Hadifogoly Osztályá
nak iratai: 132.162/1945. i 
230BKMLKh. XXI1.201. Kiskunhalas Polgármesteri 
Hivatal iratai 1. d. 344/1945. sz .i. 1945. márciusára 
már megkezdte a működését a bevonulási központ. 
2 ' ’Halasi Hírek, 1945. április 21.2.
232Ferró 1995. 236.
2j3TJM 3929. sz. térkép alapján 
234BKML Kh. XXII. 201. Kiskunhalas 
Polgármesteri Hivatal iratai 1. d. 461/1945. 
Kovács Tibor polgármester jelentése az alispán
nak, 1945. március 9.
235Lehóczki 2004. A légitámadás alatt 18 darab 
bomba nem robbant fel, amelyeket végül a tűz
szerészek bevonásával a helyi tűzoltóság hatás
talanított.
236TJM 3929. sz. térkép melléklete 
237TJM 3929. sz. térkép alapján 
238Halasi Hírek, 1944. december 29. 2. Az áldo
zatok név szerint: Bakos János (45), Веке Pál 
(25), Bucsi Gábor (44), Gemer Ferencné (33), 
Király Sándor (15), Magosi Jánosné (40), Nagy 
Erzsébet (20)
239Fekete 1984: 4-5.
240Az eddigi kutatások szerint Mátyási János (53) 
és Király Mihály (18) csak napokkal később halt 
meg a légitámadásnál szerzett sérüléseik miatt. 
241Halasi Hírek, 1944. december 29. 2.
242Halasi Hírek, 1944. december 29. 2.
243Halasi Hírek, 1945. január 5. 3.
244Vö: Halasi Hírlap, 1944. szeptember 12. 3.

illetve Lehóczki 2004: Az emberek többsége 
ekkora már nem vette komolyan a levegőből 
érkező veszélyt. Ez talán nem is lehet meglepő, 
hiszen 1944. március 16. és 1944. október 17. 
között 74 esetben kapott riasztást Kiskunhalas 
közönsége. Ez a rengeteg riasztás 61 napon tör
tént és 172 óra 20 percen át tartott.
24:,Halasi Hírek, 1944. december 29. 4.
246TJM 2102. A rendőrség és légoltalom veze
tőjének felhívása a lakossághoz, 1944. december 
25-én.
247Halasi Hírek, 1944. február 28. 2. ASchneider- 
cég megköszönte a tűzoltásban résztvevő szemé
lyeknek a segítséget.
248уо: Ferró 1995. 241. illetve Lehóczki 2004 
249Ferró 1995. 243. Ferró Jolán naplója sze
rint 1945. március 11-én 5-6 bombát dobtak le 
Kiskunhalasra.
25ÜTJM 10086. Az áldozatok nevei és életkoruk: 
Barth Zoltán (48), Boros Tibor (34), Borsós 
Lajos (19), Ferró Margit, Góth Ottóné (44), 
Horváth Ferencné (24), Kabács Andrásné Sárközi 
Julianna (35), Németh Zsigmondné Sipos Róza 
(42), Simon Béláné Farkas Anna (54), Szakács 
Ferenc (47), ismeretlen 50 év körüli asszony 
251 TJM 5448.
2:,2b KML Kh. V. 274. b. Polgármesteri iratok 
125. d. 13695/1944.; 13697/1944.; 13862/1944. 
Dobó Kálmán városi mérnök utalta ki a rászoru
lók részére az igényelt tégla mennyiséget. 
253Pataky 1992: 41. az 1944-es határokon belüli 
Magyarország 3122 települése közül 1024-et ért 
légitámadás. Ebből - Kiskunhalashoz hasonlóan 
-  847-et egy és öt közötti légitámadás sújtott!
254 TJM 3931. sz. térkép alapján 
2'^V ö.: Nagy Szeder István 1993. 175.; Janó 
Ákos 1965. 67. Az első világháború idején 1003 
kiskunhalasi katona esett el 
256Vass 1996 243-290.
257Vö: Vass 1996 és HM Központi Irattára által 
összeállított az elesett kiskunhalasi munkaszol
gálatosok és kiskunhalasi születésű személyek 
listája (kézirat, a szerző birtokában)
258Simko -  Végső 2004. 235., 250.
239Vö.: Bús -  Szabó 1999., 2001. vonatkozó 
részei, illetve Vass 1996, illetve HM Központi 
Irattára által összeállított az elesett kiskunhalasi 
munkaszolgálatosok és kiskunhalasi születésű 
személyek listája. Simko -  Végső 2004. 250.
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Adatközlők

1.
Bacsóné Darányi Krisztina 
(Kiskunhalas)

2 .

Gál Mihály 
(Kiskunhalas)

3.
Darányi Mária 
(Kiskunhalas)

4.
Kolozsvári Kiss István 
(Budapest)

5.
Szapáry Tibomé 
(Kiskunhalas)

6 .

Szilágyi Ferencné 
(Kiskunhalas)
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Deportálás Kiskunhalasról 1944-ben
Kálmán József*

1975. május 4-én újra felszenteltük az Eliezer Sussmann Szófer1 néhai rabbink által 
ezelőtt 115 évvel emelt és felújított kiskunhalasi zsinagógát.2 Az ünnepség kapcsán 
igen sok, városunkból már régebben elköltözött hitsorsosunk látogatott el hozzánk, 
hogy részt vegyen ezen a nagyon felemelő örömünnepünkön. Velük beszélgetve kör
bejártuk templomunk udvarát és környékét, ahol 1944-ben az ún. belső gettó területe 
volt kijelölve, ahova mi is be voltunk zsúfolva. Beszélgetésünk kapcsán felelevenedtek 
bennünk a régmúlt eseményei. Élesen, mintha csak a közelmúltban történtek volna. 
Ezért, és a régi feljegyzéseim alapján megpróbálom papírra vetni az akkori szomorú 
emlékű eseményeket.

Mindannyian, akik átéltük, jól emlékszünk az 1938-1942. évi ún. zsidótörvényeket 
megelőző féktelen antiszemita kampányra, amely kevés kivétellel az akkori „magyar” 
újságokban széleskörű publicitást kapott.3

Kiskunhalasi viszonylatban akkor kezdett igazán kiéleződni a helyzet, amikor 
Endre Lászlót4 nevezték ki Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye alispánjává. О előbb 
Gödöllőn volt főszolgabíró és ott szervezte meg a Horthy-fasizmus mintajárását. 
Rövid időn belül hozzáfogott a „mintamegye” szervezéséhez is és halasi viszony
latban az akkori helyi orgánumot, a „Halasi Ujság”-ot kezdte felhasználni saját 
céljaira.

Endre László rövidesen lejött Halasra. A mozihelyiségben hirdetett rendkívüli 
tanácsülést. A nagy hallgatóság előtt aztán mindjárt bemutatkozott. Valaki besúgta 
neki, hogy a városháza munkatársai között van Erdélyi Árpád5 pénztáros, aki már 50 
évvel ezelőtt kikeresztelkedett. Vidékről jött Halasra. Keresztény lányt vett feleségül 
és tőle volt egy fia, aki éppen ezredorvosi rangban teljesített katonai szolgálatot. Tel
jes értékű kivételezett volt tehát, az akkori törvények szerint is. Endre azzal kezdte

* A jegyzetelést Simko Balázs, Végső István, a szöveggondozást Gyarmati Andrea végezte. Dr. Kálmán 
József (1905-1995) orvos. Kiskunhalasi zsidó kereskedőcsalád sarja. Pécsen és Bécsben folytatta orvo
si tanulmányait. A doktorátus megszerzése után 1929-ben egy berlini nőgyógyászati magánklinikán 
helyezkedett el. Az erősödő náci hatalom miatt az 1930-as évek elején visszajött szülővárosába, ahol 
szanatóriumot nyitott. 1944 május-júniusában Kiskunhalasról, majd Szegedről deportálták feleségével, 
családjával osztrák és cseh területeken lévő munkatáborokba. 1945 után az államosításig tovább prak
tizált szanatóriumában, majd Budapestre költözött. Azonban mint hitközségi elöljáró minden sabbatra 
(szombat ünnep) lejárt a halasi gyülekezethez előimádkozónak. Igen aktív tevékenységével segítette a 
hitközség vallási életét és életben maradását. Többek között az ő nevéhez fűződik a zsinagóga 1974-75-ös 
felújítása. (Lásd Szakái Aurél szerk.: Legyen világosság. Emlékkönyv a Kiskunhalasi Izraelita Hiközség 
150. évfordulójára. Kiskunhalas, 2001. 238.) A négy kosár története. Deportálás Kiskunhalasról 1944- 
ben című müvét először a Magyar Izraeliták Országos Képviselete által kiadott 1975-76-os évkönyvben 
jelentették meg. (Szerk: Scheiber Sándor) Az írás személyes élményeken alapuló visszaemlékezés a 
magyarországi és kiskunhalasi eseményekre, valamint a deportálás körülményeire.
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beszédét, hogy „zsidó szagot érzek” és addig nem folytatta beszédét, míg Erdélyi 
Árpád el nem távozott.

Ezután megindult a szervezett, céltudatos, gátlásmentes, sorozatos kampány 
városunk zsidó lakossága ellen is. Az újság cikkeihez Endre László belső infor
mátorai adták az anyagot. A „Halasi Újság”-ot Hurth Ferenc adta ki.6 Ez a Magyar 
Élet Pártja helyi szervezetének, a MOVÉ-nak,7 az Ébredő Magyarok Egyesületének 
és a Baross Szövetségnek volt hivatalos lapja. A féktelenül uszító cikkek néhány 
szalagcímét leírom:

1942. szeptember 24. ,.Zsidó, mint Edenkerti kígyó. Ráncba kell szedni a zsidó 
Icigeket meg Rebekákat”; 1942. október 2. „A zsidóságot, mint fekélyt ki kell operálni 
Európa testéből.”; 1942. október 22. „Meg kell tisztítani a várost azoktól a zsidóktól, 
akik a lakosság vérét szívják.”; 1942. december 15. „Zsidók ne éljenek vissza a 
magyarok jóságával.”; 1943. március 2. „Meg tud élni az ország a zsidók nélkül 
is.”; 1943. április 16. „A zsidóság felelős a háborúért.”; 1943. május 11. „Egy zsidó 
ki akar irtani 350 millió embert Európából. ”

És ez így ment hétről hétre, egészen a németek sztálingrádi nagy vereségéig. 
Úgy látszott, hogy Horthyék is kezdték érezni, hogy rossz lapra tettek.8 Az ország 
zsidósága is kissé fellélegzett. Jó jelnek vettük azt is, hogy a keleti frontról hazahoz
tak munkaszolgálatos orvosokat és gyógyszerészeket.9 így jött haza a környékről 
dr. Fodor László,10 később bajai belgyógyász főorvos, Ádám Endre11 gyógyszerész 
és, még hét orvos és néhány gyógyszerész.

A külföldi rádiókból is csupa jó hír érkezett. A magyar zsidóságban feléledt az 
optimizmus. Mi is elhatároztuk, hogy 8 évi gyermektelen házasság után végül is 
igyekszünk utódról gondoskodni.12

Ki gondolt arra, hogy nemsokára jön 1944. március 21., a német megszállás?1' 
Halasra is érkezett egy német SS14 csoport, páncélvonatuk hosszú ideig állt a hely
beli vasútállomáson. Gyülekezőhelyük az akkori Árvay-féle ház, Kossuth u. 2. 
második emeleten lévő lakásban volt.13 Az izgatás még féktelenebb és még alpáribb 
hangú lett, mint az elmúlt években.

Az antiszemita jellegű sajtókampány még élesebbé vált. Nemsokára jött a sár- 
gacsillag-viselési kötelezettség.16 Én is felvarrtam a sárga Dávid-csillagot. Az első 
alkalommal, amikor sárga csillaggal „feldíszítve” kimentem a városba kerékpáron 
egy súlyos betegemhez, véletlenen múlt, hogy nem történt velem végzetes incidens. 
Észrevettem, hogy egy magyar honvéd egyenruhát viselő szakaszvezető követ és 
majdnem a város központjánál mellém szegődött és szöges csizmájával lerúgott a 
kerékpáromról.17 Rögtön elvesztettem az egyensúlyt és leestem. Ekkorra már ő is 
lelépett a kerékpárjáról és igen durva hangon elkezdett kiabálni, hogy egy piszkos 
zsidó lelökte őt, a szolgálatba siető honvédet a kerékpárjáról. Kiabált, hogy ezért 
internálni kell engem. Nagy utcai csődület támadt. Az ottlévők nagy része jól ismert 
engem, igen sok régi betegemet is észrevettem a tömegben. Egyre szorosabbá vált a 
gyűrű körülöttünk és ekkor mint egy ember, a tömeg elkezdett hangoskodni, hogy
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engedjen el a szakaszvezető engem, mert én keresztény betegeket megyek sürgős 
segítségben részesíteni. A nagy zajra a szakaszvezető is megrebbent és szó nélkül 
elrohant. Ha sikerült volna neki hangulatot kelteni ellenem és a hatóság internál
tatott volna, ez végzetes lehetett volna nem csak rám, hanem egész családomra is. 
Ebből a jelenetből is kiderült, amit mi halasi zsidók jól éreztünk, hogy a H. U.IS 
útszéli hangú cikkei nem találtak termékeny talajra az átlagos halasi polgárnál, a 
józan gondolkodású halasi kunoknál. Ennek köszönhettem én is, hogy, bár Endre 
László „mintamegyéjében” éltem, mint az ország egyetlen zsidó származású sza
natórium tulajdonosa, fenn tudtam tartani üzememet egészen addig, amíg be nem 
kényszerítettek a gettóba.

Természetesen ez sem ment egészen simán, azonban abban a nehéz időben is 
akadt néhány jóindulatú és józanabbul gondolkozó ember, aki igyekezett rajtunk 
segíteni. így még 1942-ben, az első munkaszolgálatos behívások kezdetén történt, 
hogy megjelent a rendelőmben Gusztos Antal tiszthelyettes, a Kunszentmiklósi 
Hadkiegészítő Parancsnokság helyettes vezetője és elmondta, hogy itt van nála 3 
halasi zsidó férfi irata. Ezeket a hadkiegészítőtől hozta el és hajlandó volt ezen 
iratokat megsemmisíteni. Én természetesen azonnal beleegyeztem a dologba, pedig 
csak Gusztos családját ismertem, őt magát nem, de a család olyan rendes volt, hogy 
hinnem kellett neki.

Az én iratomat előttem tépte össze; a másik két irat Königsberg Józsefé19 volt, 
a helybeli Schneider-cég, a nagy baromfi export vállalat beltagjáé és Guttmann 
Imréé20, egy halasi gabonakereskedőé. Nagyon nagy meglepetéssel hallottam 
később, hogy ők ketten elutasították Gusztost. Nem sokkal ezután -  az első töme
gesebb munkaszolgálatos behívások alkalmával -  mindketten megkapták a SAS 
behívót. Rövid idő alatt kikerültek a keleti frontra és egyikük sem tért vissza 
onnan.21 Én sohasem kaptam ilyen behívót, hiszen az én irataim nem szerepeltek a 
kunszentmiklósi hadkiegészítő állományában.

Később jöttek a plakát-behívások, ezek ellen már nem lehetett semmit sem tenni, 
jelentkezni kellett. Most már nem Kunszentmiklóson, hanem Hódmezővásárhelyen, 
az ottani hadkiegészítő udvarán, ahová a halasi munkaszolgálatosokat behívták. 
Ekkorra azonban a szanatóriumomat már előjegyezték a 262. sz. Légó, Vöröske
reszt Kórház részére és engem bíztak meg az intézet fenntartásával.22 Egyelőre nem 
volt légitámadási áldozat ápolás alatt, felvehettem továbbra is a magánbetegeimet 
és gyógykezelhettem őket. Csak szükség esetére kellett volna az intézetet azonnal 
kiürítenem és átadnom légoltalmi célra. Természetes, hogy ehhez is kellett jókora 
jóindulat, de ez sem hiányzott Hadházy László2' akkori helybeli tűzoltóparancs
nokból, kinek családját régebben kezeltem. О adott egy hivatalos írást, hogy mint 
légóbeosztott a Kiskunhalasi Városi Légoltalmi Parancsnokság alá vagyok rendel
ve. Ezzel az irattal jelentkeztem Hódmezővásárhelyen. De mit is ért volna ez az 
irat? Miránk, zsidókra nézve nem volt már abban az időben törvény. Azt hívták 
be és osztották be a frontra, akit akartak, vagy aki valakinek útjában állott.24 Volt
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azonban a hódmezővásárhelyi hadkiegészítőnél egy nagyon jó és nemeslelkületű 
tiszthelyettes, aki a mi dolgainkat intézte. Fövényessy volt a neve, nemes szíve 
sugallatára igen sok munkaszolgálatoson segített; ellenszolgáltatást sem fogadott 
el. Az én iratomat is elfogadta és visszairányított a halasi légóhoz. Később megtud
tam dr. Goldmann István hódmezővásárhelyi kollégától és feleségétől, Schwarcz 
Erzsikétől, hogy Fövényessy tiszthelyettes milyen sok zsidón segített. Velük együtt 
voltunk később a strasshofi Durchgangslagerben és ott volt időnk elbeszélgetni a 
hódmezővásárhelyi kiég. dolgairól. Csak a legnagyobb elismeréssel adózhatunk 
Fövényessy tiszthelyettesnek, aki a legnehezebb időkben olyan sok jót tett velünk.

Közben elvitték városunkból Neumark Jakab családját.25 О volt az egyetlen 
közöttünk, aki nem szerezte meg a magyar honpolgárságot, pedig családja már kb. 
40-50 éve itt volt Halason. Büszkén emlegette, hogy ő még Tarnopolban született, 
az egykori Orosz-Lengyelországban. Egyike volt hitközségünk igen tanult és igazán 
vallásos tagjainak, aki egyébként kitünően tudott festeni is. Tőle származik a téli 
imaházunkban, kultúrtermünkben levő két „Siviszi tábla”26, amelyeken olvasható: 
„Jelid Tarnopol”.27 Nemsokára jött a hír, hogy a lengyel határ felé vitték és sok más 
sorstársukkal együtt Kamenecz-Podolszknál kivégezték.28

1944 április elején történt, hogy felkeresett rendelőmben Elisabeth Pál, a Hangya 
által átvett Schneider-féle baromfi export cég megbízott igazgatójának felesége.29 
Született birodalmi német volt és bár a Halason levő SS különítménnyel szoros 
kapcsolatot tartott fenn, nem szakította meg velem az orvosi kapcsolatot.

Elisabeth asszonynak akkor már kb. egy éve voltam orvosa, férjét is kezeltem. 
Egy napon karján egy kosárral jelent meg rendelőmben, a kosárban gyönyörű 
németjuhászkutya kölyök volt, a Remus. Két ilyen iker farkaskutya kölykük volt, 
egyiket Romulusnak, a másikat Remusnak hívták. Mindkettő igen pajkos, játé
kos kiskutya. Egy alkalommal Romulus lelökte öccsét, Remust a lépcsőkről és 
ez olyan szerencsétlenül esett, hogy eltörte a combcsontját. A Hangya vállalati 
állatorvos halálra ítélte Remust és azt ajánlotta, lőjék főbe, mert az ilyen törés 
nem gyógyulhat meg. Ezért hozta hozzám Elisabeth asszony Remust. A szeme 
tele volt könnyel, hogy segítsek Remuson. Én eleinte szabadkoztam, hogy kutya 
páciensem még nem volt és nem is tanultam kutya-orthopediát az egyetemen, de 
addig könyörgött, míg megsajnáltam. Először megröntgeneztem Remust, látni 
akartam a törés milyenségét, és hogy mint áll a másik, egészséges combcsont. 
Ehhez viszonyítva terveztem az esetleges gipszkötés felhelyezését a törött comb
csontra. Remus jól tűrte a vexatúrát, és végül sikerült feltennem rá egy olyan 
gipszkötést, amely kb. olyan helyzetbe rögzítette a törött csontot, mint amiben az 
egészséges oldali volt. A kötést a hátára rögzítettem és kb. három hét után töké
letesen meggyógyult. Ekkorra már maga leharapdálta a kötést a lábáról. Persze 
senki sem volt boldogabb, mint Elisabeth asszony. Utólag kiderült, mi, halasi 
zsidók, nagyon sokat köszönhettünk a Romulus-Remus esetnek. Sokan nekik 
köszönhettük életünket.
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A német megszállást követő napokban a környékbeli városokból, meg távolabbról 
is, így Bajáról, Kalocsáról, Kiskőrösről, Kecskemétről, Nagykőrösről összeszedték 
a befolyásosabb és még otthon levő zsidó -  főleg az intellektüel -  férfiakat, korra 
való tekintet nélkül, Bácstopolyára3'1 vitték őket az ottani nagy gyűjtőtáborba.31 
így került ide Bajáról dr. Róna Dezső ny. kórházigazgató, dr. Bruszt Pál főorvos, a 
környék legképzettebb fogorvosa, Kiskőrösről Fenyvessi Béla és Fenyvessi Miklós 
bornagykereskedők, Nagykőrösről Kalmár fűszer angrosszista, Fletényi kereskedő, 
hogy csak néhányat említsek. Később az internáltak nagy részét Németországba 
irányították KZ-ekbe,32 ahonnan nem is tértek vissza.

A még Topolyán visszamaradt 30-40 főt a szegedi téglagyári gettó felszámolása 
előtti napon behozták hozzánk a szegedi gyűjtőhelyre, és velünk együtt lettek depor
tálva. Tőlünk Halasról ebben az időben semmiféle internálás nem történt, és ennek 
oka Romulus és Remus szerencsés esete volt. Én magam láttam -  édesapám lakásából
-  Elisabeth asszonyt igen sokszor a szemben levő Árvay-ház második emeletére egy 
lakásba menni, ahol a német SS-ek gyülekeztek naponta és -  mint utólag megtudtam
-  ő volt egyik informátoruk. Az ő közbenjárásának köszönhettük, hogy Halasról nem 
történt zsidó internálás ebben az időben.

Mint fentebb már említettem, Elisabeth asszony 1944. április elején eljött a ren
delőmbe -  utoljára - ,  azt hittem, valami orvosi tanácsra van szüksége. Leült velem 
szemben az íróasztal elé, egyszer csak szemei tele lettek könnyel. így ültünk vagy öt 
percig szótlanul, amikor ő szó nélkül felállt és eltávozott. Természetesen rám rettene
tes hatással volt ez a jelenet. Ez volt a búcsú tőlem, a háziorvosától.

Most már gyorsan peregtek az események. Egyre-másra jöttek a felvidéki 
gettózás szörnyű hírei. Már nemcsak a „visszacsatolt” Felvidékről, hanem a régi 
Borsod területéről is, sőt Debrecenből is.3’ A külföldi rádiók rendszeresen hozták a 
híreket és mi dermedten hallgattuk őket.34 Tudomásunkra jutott a londoni rádióból 
a varsói gettó szomorú sorsa, a treblinkai, auschwitzi elgázosítások, a krematóri
umok.35 Nálunk meg jöttek a megszorító rendeletek. Majd a halasi gettózás -  vagy 
ahogy hivatalosan nevezték -  az összeköltöztetés.36 Ennek híre futótűzként terjedt 
el városunkban, nagy volt a felháborodás. Még aznap este egyre-másra jelent meg 
lakásomon sok-sok régi ismerősöm, mind szeretett volna valamiképpen segítsé
günkre lenni.’

Időközben egyik korlátozó rendelet jött a másik után.38 Megtiltották, hogy a zsi
dótörvény rendelkezései alá tartozó egyének elhagyják lakóhelyüket. Sürgős szük
ség esetén is csak külön hatósági engedéllyel vehették igénybe a vasutat és egyéb 
jármüveket. Feleségem állapota ellenére igen derekasan viselte az eseményeket. 
Sajnos a kisgyermek rendellenes fekvésű volt, ezért éppen a fenti rendelet kiadása 
után lett volna szükség a szegedi női klinikára való beszállítására. Ekkor is akadt 
egy jólelkű ember, a halasi rendőrségre szolgálattételre behívott szegedi Potyondy39 
főfelügyelő, akinek elmondtam feleségem helyzetét, és mindjárt adott egy utal
ványt, hogy mentőautóval bevihetem őt a klinikára. A mentőautóban Szabadi
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Istvánné bábaasszony jött velünk, aki szintén önszántából vállalkozott erre a szál
lításra. Amint beértünk Szegedre, a dorozsmai határon találkoztunk egy zsidókból 
álló menettel, akiket csendőrök kísértek az ideiglenes gettóba a Pick Szalámigyár 
disznókarámjaiba.

A klinikára érve a prof. helyettese, dr. Nemecskay Tivadar adjunktus fogadott 
bennünket, mondhatom őszinte, meleg barátsággal. О vezette le később a szülést 
is, ő végezte el személyesen a műtétet. Kb. két hétig volt a feleségem a klinikán, 
de semmiféle megkülönböztetést nem tettek vele, bár ingén ott díszelgett a sárga 
csillag.

Szegedről visszafelé már nem voltam abban a helyzetben, hogy mentőutalványt 
szerezhessek, így vonaton hozta haza feleségem a kis csecsemőt, akinek pólyájára 
fel kellett varrni a sárga csillagot.40 A vonaton elég sok gúnyos megjegyzés érte 
szegénykéket.

Mire feleségem Szegedről hazajött, mi már a május 21-én lezárt gettóban voltunk. 
Maga a gettózás elég súrlódásmentesen ment végbe. Előzőleg behívatta dr. Práger 
József ügyvédet, a halasi hitközség elnökét, dr. Fazekas Péter rendőrfőtanácsos, a 
helybeli rendőrparancsnok. Közölte vele az összeköltöztetési rendeletet.41 Dr. Práger 
a rendelet alapján megfogalmazott és sokszorosított egy rendelkezést, amelyet „Hit
testvérek” címmel szétosztott a halasi zsidók között. E röplap egy példánya megvan 
eredetiben a kiskunhalasi Thorma János Múzeumban.42 Ennek alapján ment a halasi 
gettózás, az összeköltöztetés. A zsidó lakások bútorait és egyéb felszerelési tárgyait, 
szőnyegeit, ruhaneműket egy szobába kellett összezsúfolni és pontos leltárt készíteni 
róluk. Mi a templom udvara körüli egyik házban kaptunk egy kis szobát, ahová szü
leim, apósom, anyósom, feleségem, kislányunk meg én zsúfolódtunk össze.43

Tulajdonképpen két gettó létesült Halason. Egyik a belső, a templomunk udva
rán és a környéki házakban, a külső pedig a volt Schneider-féle baromfi export cég 
épülete melletti keskeny utcában. Érintkezés a két gettó között nem volt lehetséges: 
mi a belső gettóban dróttal voltunk körülvéve és rendőrök „őriztek” bennünket.44

A halasi gettó névsorán -  amely most is birtokunkban van -  551 személy neve 
szerepel. Ebből a legutolsó plakát-behívóval már a gettóból 1944. június 8-án bevo
nult 40 férfi munkaszolgálatra. így a két gettó létszáma 511 személyre csökkent. 
Ennyien kerültek deportálásra. A gettózás előtt munkaszolgálatra behívtak 146 sze
mélyt, a gettóból pedig 40 férfit. így a halasi munkaszolgálatra bevonultak száma 
186. A halasi zsidóság összlétszáma a negyvenes évek elején 697 fő volt.45

A körülzárt gettóból senkinek nem volt szabad eltávoznia, csak hetivásárokhoz 
engedtek ki néhány személyt, hogy kísérettel kimenjen a piacra és bevásárolja a leg
szükségesebb élelmiszereket. Bent a gettóban a rendet az előírásoknak megfelelően 
a zsidó rendőrség tartotta fenn.4'’ Persze ez is csak formai dolog volt. Közben újabb 
behívó-plakát jelent meg, elrendelve, hogy a még itthon levő és katonaköteles sorban 
levő zsidó férfiak június 8-án jelenjenek meg a Kiskőrösi Hadkiegészítő Parancsnok
ságon, ahova közben a halasi munkaszolgálatosok iratait áttették. Ennek parancsnoka

8 6 4



Illés István főhadnagy volt, egy kalocsai gimnáziumi tanár, jólelkü, egyenes jellemű 
és mindig jószándékú ember, kinek feleségét évekkel előbb a szanatóriumomban 
kezeltem. Mikor meglátott engem, rögtön odajött hozzám. Bár én szigorú vigyázzál
lásban vártam őt, ő kezet fogott velem és hangosan rám szólt, hogy én mit keresek 
itt. Azonnal menjek haza, rám itt nincs szükség. De hogy hazabocsátásom ne legyen 
feltűnő, elrendelte, hogy az összes bevonult zsidó orvos menjen haza. Persze nem 
voltunk már nagyon sokan. Hazafelé a vonaton összeverődtünk néhányan és elbe
szélgettünk. Dr. Freyberger János47 volt mélykúti kolléga elmondta a bácsalmási 
gettóban lejátszódott igen szomorú jeleneteket.48 Őket ide gyűjtötték össze mint 
járási székhelyre, és a körülzárt gettóban nagyszámú Volksbundista rettenetesen 
bánt velük.49 Nap mint nap kihallgatások, atrocitások voltak, elszedték az összes 
pénzüket és értéktárgyaikat, személyi motozásnak vetették alá őket. Nálam kb. 1000 
pengő volt, minden eshetőségre felkészülve, de ezek után az egész összeget átadtam 
Freyberger doktornak, hiszen nekünk a gettóban Halason még volt elég tartalékunk.

Viszonylagos nyugalmunk a gettóban nem tartott soká. Jött ugyanis a parancs, 
hogy készüljünk fel az újabb útra. Magunkkal csak a legszükségesebb fehérneműket 
vihetjük és kb. 2-3 napra való élelmiszert, ezeket is csak hátizsákban vihetjük. De 
hát kinek volt akkor még hátizsákja! Ekkor asszonyaink összefogtak és különböző, 
a gettóban fellelhető vastagabb anyagokból éjjel-nappali munkával készítettek háti- 
zsákszerű alkalmatosságokat, melyeket zsinórral mégiscsak fel lehetett erősíteni 
a hátra. Három hetes kislányunkat, Zsuzsit pedig egy kisebb méretű, fehér ruhás
kosárba tettük, mert így ketten kétoldalt megfogva könnyebben tudtuk szegénykét 
szállítani az ismeretlen jövő felé.

Ez volt tehát az első kosár, amelyben kis családunkat magunkkal vittük. Ezzel 
kezdődött el az első kosár története. Maga a kosár elég kicsi volt, alig tudtunk 
néhány pelenkát és gyermektápszert a kisgyerek alá tenni. Elszállításunk előtt még 
a helybeli hatóság emberei, főleg az adóhivataliak, sorra járták a gettó helyiségeit, 
ellenőrizve, hogyan készültünk fel az utazásra. Este pedig dr. Bajusz tisztiorvos 
rendeletére két bábaasszony belső vizsgálatnak vetett alá minden asszonyt.7"

Június 10-én teherautók álltak be a gettó mögé egy mellékutcába és kivittek 
bennünket a vasúthoz.51 Innen több teherkocsiban Szabadkán át Szegedre, ahol a 
Rókus pályaudvarra irányítottak minket.52 Innen ismét teherautók vittek tovább a 
közelben levő vasutas sportklub futballpályájára, ahol kétszemélyes katonai sátrak 
tömege volt felállítva.53 Mi is kaptunk egyet, de csak arra volt jó, hogy csomagja
inkat és kis csecsemőnket alája tudjuk helyezni. Délután négy óra felé hatalmas 
zivatar keletkezett és bőrig áztunk. Estefelé, mikor már sötétedni kezdett, ismét 
teherautók álltak elő és jól elázva, sárosán felpakoltak bennünket és elvittek a nem 
nagyon messze levő, használaton kívül álló téglagyárba. Itt a téglaszárító folyosó
kon helyeztek el bennüket. Rettenetes por és piszok várt itt ránk. Az első éjszakát 
csomagjainkon ülve töltöttük, mert a légoltalmi elsötétítés miatt nem tudtunk 
világítani és rendet csinálni. Én nagynéném, Fleischl Samuné, Kálmán Ilonka
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zsákjain ülve helyezkedtem el.34 Reggel megnéztem, mi volt az a sok kemény tárgy, 
amelyet nénikém elhozott magával. Hát az egyik zsákban Eötvös Károly A nagy 
per c. műve volt, amit -  fogalmam sincs miért -  hozott magával,55 a másikban pedig 
Imre fia teljes munkaszolgálatos felszerelése volt, aki már évek óta szolgált. Ő úgy 
gondolta, találkozik vele és mivel felszerelése már tönkremehetett, átadja neki. 
Imre Buchenwaldban pusztult el.

Másnap aztán mi is tudtunk egy kis rendet csinálni. Feltakarítottuk az évek óta 
összegyűlt port, piszkot és úgy-ahogy elhelyezkedtünk. Közben egyre-másra jöttek 
az újabb szállítmányok. A szegediek már előttünk be lettek terelve, majd Kalocsától 
egészen Békéscsabáig az összes város és község zsidó lakossága megérkezett. Mint 
megtudtuk, az V. Csendőr Körzet összes zsidó lakosságát idehozták.4’ Lassacskán 
aztán itt is berendezkedtünk. Összeszedtük a családoknál levő élelmiszerek egy 
részét, és közös konyhát állítottunk fel, ahonnan naponta egyszer élelmet tudtunk 
szétosztani. A szegedi apácák igen rendesen viselkedtek, minden reggel több kanna 
tejet küldtek, hogy a kisgyerekek és a szoptató anyák tejet kaphassanak. A sze
gedi csendőrség az érsekség kérésére ezt engedélyezte. 10-15 elmebeteg is akadt 
a táborban, ezeket a körkemence egyik zárható raktárhelyiségében helyeztük el, 
gondoskodva élelmezésükről. A használaton kívül álló körkemence tetején kaptak 
elhelyezést a tábor betegei, kb. 50-60-an. Mi összeszedtük a táborban levő kb. 6000 
zsidótól, ami felesleges gyógyszerük volt, én elrendeztem ezeket egy nagy tálcán 
és még két szegedi orvoskollégával együtt sorra jártuk naponta kétszer a betegeket 
és elláttuk őket.

Egyik elkülönített helyen volt Lőw Immánuel szegedi főrabbi is, aki nem any- 
nyira testileg volt beteg, mint inkább lelkileg. Sokáig és többször elbeszélgettünk 
vele, de megnyugtatni nem tudtuk. Később értesültünk róla, hogy őt Budapesten 
családjával együtt kiemelték és előbb az Aréna úti táborba, majd a Wesselényi utcai 
szükségkórházba került. Az utóbbi helyen halt meg.'

Szegeden és környékén nagyszámú kikeresztelkedett zsidó élt. Bíztak abban, 
hogy ők különleges elbánásban fognak részesülni, ezért nem is keveredtek össze 
velünk.58 Ezen elkülönülés volt az oka annak is, hogy az első alkalommal, tehát 
az első vonattal elindultak Szegedről, nem akarták velünk együtt szívni a leve
gőt. Nagyon rosszul jártak, mert az első vonat egyenesen Auschwitzba vitte őket. 
A szegedi gettó felszámolása előtti napokban egy nagy csoport férfit -  nagyrészt 
idősebbeket -  hajtottak be hozzánk a csendőrök; csakhamar megtudtuk, hogy a 
Bácstopolyára internáltak egy kis visszamaradt csoportjáról volt szó, akiket már 
nem tudtak a németek Németországba deportálni, hanem hozzánk csapták őket, 
hogy később velünk együtt vigyék a III. Birodalomba.

A szegedi téglagyárban eltöltött rövid idő alatt természetes halál miatt elvesztet
tük 32 hittestvérünket. A zsidó temető egyik üres parcellájában helyezték őket örök 
nyugalomra. Közülünk senki sem mehetett ki a temetésekre, nevüket azonban beír
ták a temető nagykönyvébe. így sikerült a közelmúltban emléket állítani sírjuk fölé.
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A szegedi téglagyári gettó magas fakerítéssel volt körülzárva, a környező 
épületek tetején éjjel-nappal feltűzött szuronyú csendőrök őrködtek. Magában a 
táborban sohasem láttunk csendőrt, ellenben nap nap után megjelent Wisliczeny, a 
később hírhedtté vált SS Hauptsturmführer,59 akinél sohasem volt fegyver, csak egy 
lovaglópálca és ezzel csapkodott maga körül, ha valaki közelíteni akart hozzá, hogy 
kérdezzen valamit.60 Vele volt, de külön is sokszor bejött hozzánk csicskása, egy 
SS Scharführer,61 aki napszámra ott barangolt a táborban és elég sokat fecsegett is. 
Olyan ópiumpirula-féle meséket adott be a megrémült népnek, hogy minket munkára 
visznek Németországba, főleg a szakmunkásokra lesz nagy szükség. Ezért minden 
szakmunkás vagy iparos németül felírta egy fehér vászondarabkára mesterségét és 
felvarrta a melle bal oldalára. Igen büszkén lépkedett el mellettük, tele önbizalom
mal szegény Schön Vilmos is, aki az ország egyik legjobban képzett és legszebben 
dolgozó asztalos „művésze” volt. Azt hitte, hogy a „Tischler” megjelölés a mellén 
jobb sorsot fog neki és családjának biztosítani. О is tele bizakodással rohant az első 
vonat felé. Auschwitzba került, sohasem jött vissza. Ez az első vonat június 26-án 
ment el Szegedről kb. 2000 személlyel, és mint a háború után megtudtuk, egyenesen 
Auschwitzba irányították. Velük voltak a betegek és az elmebajosok is. Mengele62 
alig engedett át valakit a jobb oldalra, mint ezt dr. Pécsi Margit halasi fogorvosnőtől 
a háború után megtudtuk.63 A balra küldötteket még aznap elgázosították.

Június 27-én ment el a második vonat, újra kb. 2000 fővel. Ez a vonat is Ausch
witzba volt irányítva, de Miskolcon egy hibás váltóállítás miatt nem a Kassa 
- Oderbergi vonalra ment, hanem az Ausztriába irányított szerelvények útjára. 
Strasshofban tudtuk meg, hogy a debreceni, szegedi, kecskeméti, szolnoki tábo
rokból, ahol mindenütt kb. 6000 zsidó volt összegyűjtve, két-két vonat ment Ausch
witzba és egy Ausztriába. Szegedről -  a fent említett hibás váltóállítás miatt -  két 
vonat ment Ausztriába és csak egy Auschwitzba, míg Kecskemétről mind a három 
Auschwitzba. így „korrigálták” a szegedi második vonat helytelen irányítását.

Mi nem mentünk el a második vonattal sem. Apósom, dr. Holländer Ignác 
ügyvéd64, a megfontolások embere volt, ezért mindig azt hangsúlyozta, hogy ne 
siessünk, várjuk meg a legutolsó transzportot.65 Nagyon elszomorító benyomást 
tett ránk, hogy mind az első, mind a második transzport után igen sok csomagot 
visszahoztak a vasúttól. Láttuk, hogy Shwarcz Ignác,66 volt hittanárunk tolókocsiját 
is visszadobták a téglagyárba. Nagyon öreg és gyenge volt, kocsi nélkül meg sem 
tudott mozdulni. Mi ekkorra már felkészültünk a továbbutazásra. Összecsomagol
tunk, Zsuzsikánkat kivettük az igen kicsi ruháskosárból és egy nagyobbá helyeztük 
át. Alatta volt hely a fehérnemű és néhány csecsemő tápszer részére is. Ezzel kez
dődött a második kosár története.

Június 28-án indítottak bennünket útnak kora hajnalban, de már nem gépko
csin, hanem gyalog kellett a mellékutcákon át a Rókusi pályaudvarra mennünk, 
ahol egy mellékvágányon üres tehervagon szerelvény várt ránk, melyet német SS 
katonák őriztek. Kb. 60 fő került ismét egy vagonba, úgyhogy ülve egymás mellett

867



elfértünk. A hangulat rémes volt, többen idegrohamot kaptak, mások némán ültek, 
és ha szóltunk hozzájuk, nem válaszoltak. A kísérő SS katonákról hamar kiderült, 
hogy bácskai sváb legények, régi volksbundisták.67 Mind tudott magyarul. Alig 
helyezkedtünk el, máris kopogtattak az ajtónkon, most egy aktatáskára, most egy 
női retikülre vagy fehérneműre van szükségük. Mi persze a géppisztolyos alakok
nak nem mertünk nemet mondani, akinek még volt valamije, odaadta. így ment ez 
egész úton.

A vonat pedig rohant velünk az ismeretlen felé. Ajtóink le voltak plombáivá, 
nem is kíséreltük meg, hogy valamilyen kis nyíláson át friss levegőt kapjunk. Csak 
a vagonok két végén levő kis ablakokon próbáltunk meg ágaskodva kikukucskálni, 
hogy merre is visz az utunk. Eleinte találgatások voltak, később én felismertem, 
hogy a Szeged-Budapesti útvonalon haladunk. Ez kissé megnyugtatott bennünket, 
mert azt hittük, hogy Budapest környékére, tehát Magyarország belterületére visz
nek bennünket. Amint azonban Budapest alá értünk, láttuk hogy nem a Ferenc
város felé megyünk, hanem megállás nélkül robogunk át a Dunán és Kelenföldön 
keresztül a nyugati országrész felé. Szegedtől meg sem álltunk egészen Hegyesha
lomig. Itt volt egy kis szünet és a kis szellőző ablakon kitekintve sárga karszalagos 
zsidó munkaszolgálatosokat pillantottunk meg. Szólni nem mertünk nekik, mert 
az SS őrök körülöttünk bolyongtak, de sikerült egy-két megírt levelezőlapot nekik 
kijuttatni. Nemsokára ismét elindultunk, és az osztrák határon át egy előttünk isme
retlen kis állomáson, Gänsensdorfban álltunk meg. Itt kinyitották a vagonok ajtóit 
és szabad volt vizet vételeznünk és jól megmosakodnunk.

Itt álltunk egy mellékvágányon két teljes napon át. Megint eszünkbe jutott, amit 
a külföldi rádiókból hallottunk, hogy Varsó környékén, álló vonatokba gázt eresz
tettek a németek és így pusztítottak el sok zsidót. Mi is őrséget szerveztünk, akik 
éjjel is figyelemmel kísérték őreinket, minden eshetőségre felkészülve. Két nap 
után ismét megindult a szerelvény és rövidesen megállt agy nagy barakk-tábor előtt. 
Ez a strasshofi Durchgangslager“ volt. Strasshof Bécs rendezőpályaudvara. Alig ért 
be a vonat a strasshofi mellékvágányra, amikor újabb SS különítmény fogott közre 
bennünket.

A vagonokból kiszállítottak bennünket, de nem volt lehetőség a nagy táborba 
bemenni. Itt tudtuk meg aztán, hogy a szegedi második vonat utasai voltak abban a 
részben elhelyezve, ahova minket irányítottak volna. Útközben a szegedi második 
vonathoz hozzácsaptak néhány olyan vagont is, amelyekben a bácsalmási gettóban 
összegyűjtött zsidók voltak. így találkozott össze a bajai dr. Bruszt Pál idős édes
anyjával.

A tábor melletti szabad mezőre tereltek bennünket. Sárgahomokos mező volt, 
eléggé tisztának látszott. Itt töltöttünk el ismét két napot, -  ennyi idő kellett ahhoz, 
hogy a táborban levőket máshová irányítsák. A mezőnk mellett volt egy kis aká
cos erdő, hűvös helyen azokat helyeztük el, akik nehezen bírták az utazást vagy 
megbetegedtek az úton. A mezőn tűző napsütés volt. Ezt a kis akácost mi úgy hív
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tűk, hogy „Waldsanatorium”. Két szülészeti esetünk is volt, dr. Kelen Gyula bajai 
szülésznőorvos, a bajai zsidókórház volt igazgatója vezette le. A következő napon 
bőrig áztunk; ekkor jött a parancs, hogy hurcolkodjunk át a barakkokba. Rettenetes 
tolongás kezdődött, mindenki igyekezett részben az eső miatt is, meg hogy megfe
lelő helyet tudjon a barakkokban biztosítani családjának.

A tábor ún. nem tiszta részlegében voltunk, tehát a még nem fertőtlenített helyen. 
Mozgásunk is korlátozva volt. Egy napon aztán sor került holmijaink fertőtlenítésé
re; be kellett hordani csomagjainkat egy zárt helyiségbe, ahol szabályszerűen cián
nal fertőtlenítették azokat. A fertőtlenítő épület melletti szemétdombon halomba 
feküdtek az 5 kilós üres bádogdobozok „Cyklon B.” felirattal.69 Ezután következett 
a fürdetés. Először a nőket fürdették le, feleségem kis csecsemőnkkel a karján állt 
a melegvizes zuhany alá és felfrissülve jött ki onnan. Mi pedig közben nagy rette
gésben voltunk, hiszen odahaza nap nap után hallottuk a külföldi rádiókban, hogy 
sok helyen a csapokból nem meleg víz, hanem gáz jött. Majd később megnyugodva 
mi is a zuhany alá kerültünk és újjáéledve hagytuk el a helyiséget.

Ekkor áttereltek bennünket a tábor „tiszta” részlegébe. Igen elhanyagolt volt. 
Míg a nem fertőtlenített részen, bár zsúfoltabban, de legalább nyugodtan voltunk, 
itt a „tiszta” helyen nem volt egy percnyi nyugtunk sem, a barakk tele volt polos
kával.

A poloskáknál csak a belső felügyeletet ellátó ukránok voltak gyűlöletesebbek. 
Ezek a megszállt keleti területekről kerültek Németországba, legnagyobb részük 
az ún. népi német volt, belőlük kerültek ki a hírhedt „Vlassow” divízió katonái is, 
akik a németek oldalán harcoltak a keleti fronton, vagy a front mögött teljesítettek 
ún. rendfenntartó munkát, értsd zsidóirtást.71’ Ezen keleti népi németek, vagy a 
német propagandának bedőlt, született ukrán hazaárulók, mert ilyenekkel is bőven 
találkoztunk, ránk nézve a legnagyobb veszélyt jelentették. Nap mint nap hajtottak 
minket, hogy fessük forró kátránnyal a barakkokat. Ez rettenetes munka volt; ha 
magunkon hagytuk egy szál felsőruhánkat, vagy fehérneműben végeztük a kátrá
nyozást, a hosszú meszelőnyelekről ránk csepegett a forró kátrány és a ruhán ki 
nem vehető foltokat hagyott. Ha pedig szabadon hagyott testrészeinkre csepegett 
a forró massza, súlyos égési sebeket okozott. Egy alkalommal elbújtam egy ilyen 
kátrányozás elől, de barakkunk ukránja észrevett. Magánkívül rohant felém, hiába 
mondtam neki, hogy nem jól érzem magam, szöges végű botjával mellembe szúrt, 
nagy felhasított sebet ejtve rajta. Természetesen ki kellett mennem kátrányozni.

A második napon, melyet a tiszta részlegben töltöttünk, ismét sorbaállítottak 
bennünket és a német táborparancsnokság épülete elé vezettek. Egy női SS katona 
mindenkiről kartonlapot vett fel, az összes személyi adatainkat be kellett diktálni 
és ujjlenyomatainkkal hitelesíteni, mintha csak súlyos bűnözők lettünk volna. De 
mi ekkor már „Schutzhäftlingek”71 voltunk és nem emberek. A kartonozás után 
szabályszerű ernyő röntgenfényképezést végeztek rajtunk. Mindenki újabb számot 
kapott feje fölé a fényképezésnél és a képet a kartonhoz csatolták.
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Egyébként itt is voltak, akik beteget jelentettek, ezeket az ukránok egy ún. kór
házi barakkba szállították. Kezelést nem kaptak, csak mi jártunk be hozzájuk és 
igyekeztünk gyógykezelni őket, ennek nagy része azonban csak pszichoterápia volt. 
Úgy 50-60 személy volt: szerencsére legtöbbjüknek volt magával hozott gyógy
szere. Négy nap után jött a parancs, hogy a barakk lakóit kórházba kell szállítani 
és két teherautón vitték ki őket a tábor előtt holtvágányon álló tehergépkocsiba. 
A szállításnál mi segédkeztünk és láttam, hogy a tehervagon oldalára krétával egy 
nagy „A” betű volt írva. Nagyon valószínű, hogy egyenesen Auschwitzba vitték 
őket. Több halasi volt köztük, róluk soha többé nem érkezett hír.

Még egy kisebb szelekció volt a táborban. A kórház elszállítása utáni napon 
megjelent a táborban egy nagy teherautó és felszólították az idősebb zsidókat, vagy 
akik nem érzik magukat elég erősnek a munkára, készüljenek fel, mert a bécsi zsidó 
öregek házába viszik őket. Feleségem nagybátyját, Holländer Gyulát sem tudtuk 
lebeszélni, hogy elmenjen velük. Sohasem hallottunk felőle.

A táborban volt még egy szenzáció is. Mielőtt dr. Dohány József72 főrabbink és 
családja elhagyta volna a tábort, összeeskette dr. Ádám István73 kiskunhalasi ügy
védet és József Lilli kiskunhalasi leányt, akik már azelőtt is jegyben jártak. Ugyan
ezen a napon volt az egyetlen és egyben utolsó istentiszteletünk is a táborban.

Közben lassan megfogyott a létszámunk a táborban. Igen sok barakk kiürült. 
Hitsorsosaink összeállítottak magukból 30-40 főből álló csoportokat és amikor az 
ukránok kiáltoztak, hogy indulás a vagonok felé, ilyen összeállt csoportok mentek 
együtt „dolgozni”. Hogy hová, azt sohasem lehetett előre tudni. Az én családomat 
mindenki kerülte. Hát nem sok jó látszott ki belőlünk, ami a jó munkaerőt illette. 
Két idős, legyengült férfi, hatvanon felül, két gyenge asszony, édesanyám és anyó
som, szintén hatvan körül, feleségem, néhány hetes gyerekünkkel. Csak én magam 
voltam, aki fizikai munka szempontjából számba jöhettem. így hát elkerültek ben
nünket az összes ismerősök, soha senki nem búcsúzott el tőlünk, titokban tűntek el. 
így maradtunk 2-3 hétig Strasshofban, amikor jött a parancs, hogy az orvosok és 
családjaik maradjanak továbbra is a lágerban, ne menjenek el a csoportokkal. Kb. 
20-25 orvos család verődött így össze és lett egy különálló, de aránylag tisztább 
barakkba terelve. Az ukránok azt a hírt terjesztették, hogy orvosi beosztást fogunk 
kapni. Mellénk került egyik oldalon dr. Ladányi Józsa, akkori debreceni egyetemi 
tanársegéd, a háború után a Debreceni II. sz. Sebészeti Klinika igazgatója, öccse és 
édesanyja. A másik oldalon a hódmezővásárhelyi dr. Goldmann István tüdőspecia
lista és felesége, Schwarcz Erzsiké, akit még pécsi tanulmányaim idejéből ismertem. 
Mi pedig, az orvoscsaládok fejei, elhatároztuk, hogy amíg döntenek sorsunk felől, 
minden nap előadásokat fogunk tartani.

így teltek napjaink Strasshofban a „Dörrgemüse”74 mellett, amely nem volt 
egyéb mint krumplihéj és répaszeletek összefőzve. Minden nap ez volt az ebéd 
és két szelet korpás kenyér. Csak vasárnap kaptunk ún. halina kását ebédre, ami 
lukulluszi étkezésnek számított. Kezdtük érezni, hogy erőnk fogytán van, nagyon
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lesoványodtunk és csak azért nem száradt ki a testünk, mert a WC-ben igen kiváló 
forrásvíz folyt a csapokból, amelyből nem győztünk eleget inni. A víz tisztálkodás
ra is kiváló volt.

A fertőtlenítő melletti szemétdombból több üres Cyklon В-s dobozt vettem el 
és mint olyan fúró-faragó ember, számos kis takarék tűzhelyet csináltam az 5 kg- 
os bádogdobozokból. Ezeken a kis mini tűzhelyeken tudtunk a még megmaradt 
élelmiszerkészletünkből feleségemnek egy kis főtt ételt csinálni, hogy legyen ele
gendő anyatej csecsemőnk részére. Sok folyadékot is itattam vele; a kicsi szépen 
fejlődött.

A strasshofi lágerben ért bennünket az első amerikai légitámadás. Természe
tesen nem a tábor ellen irányult, hanem a mellette levő rendezőpályaudvar ellen, 
ahonnan majdnem percenként indultak a teherszállítmányok kelet felé, a frontra. 
Az eget majdnem elsötétítették a tömegesen bevetett Liberator7" bombázók és hul
lott a bomba, mint a zápor. Bennünket az ukránok betereltek a barakkokba; amíg 
a légiveszély el nem múlt, nem volt szabad elhagynunk a helyünket. Az ukránok 
meg a németek ezalatt a német parancsnokság melletti, föld alatti, bombabiztos 
bunkerekben voltak elrejtőzve.

Az egész bombatámadás alatt úgy ingott a barakk fölöttünk, mintha földrengés 
lett volna. Szerencsére a bombák jól voltak irányítva, egy sem esett a láger terüle
tére, mind a pályaudvart érte.

Közben a keleti fronton nagy visszavonulások voltak. A megszállt keleti terüle
tekről népes csoportokban menekültek a népi németek vagy a németekkel kollabo
ráló ukránok Németország felé. Ezeket el kellett helyezni. A németeknek sohasem 
volt egy igaz szavuk; mikor bennünket, orvosokat, külön választottak a többiektől, 
azt az utasítást kaptuk, hogy azért történt, mert a munkatáborokban nem volt 
elég orvosuk és hogy minket ide fognak beosztani. Természetesen ebből sem lett 
semmi. Rólunk egyszerűen megfeledkeztek. Csak akkor jutottunk eszükbe, amikor 
a strasshofi Durchgangslagerre is szükségük volt a keletről a Hinterland felé visz- 
szaáramló civil lakosság számára. Ekkor, augusztus 23-án, megkaptuk a parancsot, 
hogy készülődjünk fel a továbbtelepülésre. A strasshofi pályaudvarra vittek ben
nünket. Nemsokára a szerelvény előállott, mindössze két teherkocsiból állt, és mi 
ismét felcihelődtünk a vagonokba és újból elindultunk az ismeretlen felé.

Rövid utazás után leszállítottak bennünket és Grussbach állomás melletti téren 
helyezkedtünk el. Amíg a téren várakoztunk, lassan rájöttünk, hogy tulajdonkép
pen rabszolgavásárra hoztak bennünket. Egyre-másra jelentek meg a környékbeli 
nagyobb földesurak, a nagyobb gazdaságok Verwalterei76 és végigmustrálták a tár
saságot. Kezdték kiválogatni közülünk a látszatra munkaképesebb családokat, főleg 
a fiatalabbakat. Természetesen ezekből igen kevesen voltak már köztünk, hiszen 
mindannyian orvoscsaládokhoz tartoztak, legnagyobbrészt már javakorán túl levő 
családfővel. De a mi családunk itt sem kellett senkinek sem. Csupa öreg ember 
és főleg a kis csecsemő tartotta őket vissza. így telt el lassacskán az egész nap.
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Estefelé már kezdtem aggódni, hogy nem kellünk senkinek sem. Végül mégis jött 
egy Verwalter, de ekkor már nem vártam meg, hogy szemügyre vegyen bennünket, 
hanem elébe álltam és jó berlini kiejtéssel megkérdeztem tőle, hogy nem kell-e neki 
egy olyan munkás, aki traktort tud vezetni. Erre ő a vállamra csapott, hogy neki 
éppen ilyen ember kell. Nem árultam el, hogy a mellékfoglalkozásom orvos. Egy 
ökrök vontatta stráfkocsival volt ott és azt az utasítást adta, hogy azonnal pakoljunk 
fel a kocsira. Hanem ekkor kezdtük észrevenni, hogy felment a családunk ázsiója. A 
többiek -  lehettünk ott még vagy húszán -  odarohantak hozzám, hogy vigyem őket 
is magammal. Erre odamentem a Verwalterhez és megkértem, hogy hozza el magá
val a többieket is, megígértem neki, hogy nagy segítségére leszünk a munkákban. О 
mosolyogva intett, hogy nem bánja. így a rabszolgavásárból visszamaradt társaság 
nagy reményekkel felkapaszkodott az ökrös szekérre. Lassan megindultunk. Alig 
hagytuk el a város területét és értünk ki a földekre, megláttunk egy csoport mun
kást dolgozni. A közeibe érve észrevettük, hogy nagyrészük halasi deportált. Ok 
még a strasshofi táborból jöttek ide.

Néhány kilométernyi utazás után egy kis faluba értünk. Probitznak hívták 
akkor. Vagy három házsorból állott, nagyrészt cseh lakossággal. A falu közepén 
állott büszke felírással a „Mayerhof,77 nevű gazdasági udvar, egy lezüllött német 
báró birtokközpontja. О lett a munkaadónk.

Elhelyezkedést a falu egyetlen „Judenhaus”-ában 4 kaptunk, ahonnan a zsidó 
lakót a németek már régen elhurcolták. A kis üzlethelyiségben és a mellette levő 
szobácskábán a keleti területről munkára behurcolt orosz fiatalság lakott, mintegy 
húszán. Mellettük egy kis szobácskábán és egy nagyobb, istállószerű helyiségben 
kaptunk szállást. Az idősebbeket a nagyobb teremben már előre elkészített faprics- 
csen helyeztük el, mi pedig a kisebb szobában a földre terített szalmán pihentünk. 
Este jó meleg levest kaptunk, ami megint felébresztette bennünk az örök optimiz
must. A mellettünk levő helyiségekben elhelyezett keleti területi munkások igen 
tápláló étkezésben részesültek, erős fiatalemberek voltak. Esténként hangverse
nyekkel szórakoztattak bennünket, nagyon szép, többszólamú énekeket zengtek, 
gitárjuk, balalajkájuk is volt. Nem volt olyan este, hogy ne énekelték volna jó han
gosan a tiltott orosz dalt: Valahol a Volga mentén...

Nekem aztán meg kellett mutatnom, mit tudok. Traktort -  őszintén megvallva 
-  még sohasem vezettem, de autót akkor már 12 éve, és jártas voltam a szerelésben 
is. Kaptam egy öreg, majdnem kimustrált, 25-ös Lanz Buldogg traktort, még a 
legrégibb, ún. izzófejes kivitelben, melynek indulás előtt le kellett előbb szerelni az 
izzófejét, mert az igen rossz minőségű gázolajból származó korom mintegy rákö- 
vesedett az izzófejre. Nagyon nehéz volt levésni róla, igen sok bajom volt vele. De 
csakhamar belejöttem a traktorvezetésbe, főleg a szántásba. Ennek csakhamar híre 
is ment és azt sem tudtuk tovább titkolni, hogy orvosok vagyunk, hiszen a környé
ki városokban sem volt már akkor orvos; hát még ilyen kis faluban, mint Probitz. 
A tulajdonos báró úr is kihozta több ízben családját a kis ócska DKW-ján ' és nevet

872



gélve mutogatott felém, hogy a doktor milyen jól kezeli a motoros ekét. Sajnos nem 
sokáig tudtam ezt csinálni, mivel az ócska traktor ülése olyan rossz állapotban volt, 
hogy tele lettem felfekvésszerű sebekkel. Mikor ezt elmondtam a Verwalternek, ö 
nem szólt semmit, de mérgesen beosztott a szállításhoz. Ez sokkal nehezebb munka 
volt, mert a 75 kilós zsákokat vállon kellett a traktor pótkocsijára felhordani, de 
összeszorított fogakkal végeztem ezt is.

Ami most következett, az az előbbi munkához viszonyítva tiszta nyaralás volt. 
Közben beérett a paradicsom és nekünk most már nem traktorral, hanem ökrös 
szekéren kellett az ötven kilós nagy ládákat felrakni a stráfkocsira. Ezt már ketten 
csinálhattuk és így szállítottuk a paradicsomot a grussbachi állomásra. Egy ilyen 
rakomány felrakása, elszállítása és vagonba tétele, meg az út visszafelé éppen egy 
napot vett igénybe. Mi pedig szép napsütésben hol utazgattunk az ökrös szekéren, 
hol pedig az út melletti földeken böngésztünk. Amit szemünk ennivalót talált, 
azt kezünk nem hagyta ott. Naponta megrakodva almával, körtével, zöldséggel, 
paprikával stb. tértünk haza, a kocsit hajtó idősebb cseh ember szemet hunyt csíny
tevéseink felett, sohasem szólt egy szót sem. Őt is megkínáltuk a zsákmánnyal. 
A paradicsom leérése után az uborka került sorra. Igen nagyméretű uborkákat 
termesztettek és ezeket is éppen úgy kellett ökrösszekéren az állomásra hordani, 
mint előbb a paradicsomot. A terményeket a közelben levő znaimi konzervgyárba 
szállították. Csak az volt a nehézség, hogy a rendes vagonokat más célra használták 
a németek, nekünk pedig a használaton kívül álló, disznószállításra berendezett, két 
szintre osztott vagonokba kellett a súlyos ládákat görnyedve berakni. Mérgünkben 
aztán jól megszurkáltuk a rakományt, úgyhogy sokszor jött a hír a konzervgyárból, 
hogy az áru selejtes volt, elpusztult. A Verwalter dühöngött, de mi semmit sem 
akartunk tudni a dologról.

Egy vasárnapi napon aztán elindultunk abba az irányba, amerre a halasi zsidókat 
sejtettük. Ők is éppen felénk indultak; egy sűrű erdő volt közöttünk, csak néhány 
keskeny csapás vezetett át rajta, így nem kellett félnünk, hogy a német rendfenntar
tók észreveszik elcsatangolásunkat. Nagy tapasztalatcsere folyt, főleg a hazai hírek
re voltunk erősen kiéhezve, de ők sem tudtak többet mint mi. Nekik aránylag jobb 
dolguk volt, egyrészt fiatalabbak is voltak, meg ott volt Forgács Vili,80 a volt városi 
főállatorvos is, aki igen sok tanácsot adott annak a gazdaságnak, ahol dolgoztak, 
így ellátásuk is tűrhetőbb lett.

Egy napon lelkendezve futott ki hozzám az uborkaföldre egy szomszéd cseh lány, 
hogy baj van odahaza a családommal. Rohantam haza, feleségemet agyonijedve, 
Zsuzsi kosarát feldöntve, darabokban találtam meg. Az udvar hátsó felében 7 növen
dék csikót tartottak a németek, amelyek inni a felső udvarba, tehát hozzánk jártak. 
Itatás után valamitől megvadultak és feldöntötték a friss levegőre kitett csecsemőn
ket, míg feleségem a helyiségeinket takarította. Szerencsére a csecsemőnek az ijedt
ségen kívül nem lett baja, hanem a kosarat megették a csikók, csak a feneke maradt 
meg. A kislányt betettük a mi fekvőhelyünkre, feleségem is kissé megnyugodott.
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Csecsemőkosarunk tragikus végének hamar híre ment a kis községben és alig 
telt el 24 óra, a Judenhaus küszöbére egy négyszögletes, kissé gyengébb kosár volt 
helyezve, melyet a jószívű cseh szomszédok ajándékoztak nekünk inkognitóban. 
A gazdaságból kapott erős dróttal körülfontam; ezzel kezdődött a harmadik kosár 
története.

A probitzi betakarítási munkák elvégzése közelgett. Közben megvoltak a nagy 
ünnepeink is; semmit sem tudtunk megtartani, csak a böjtölést Jóm Kippur nap
ján, m ert véletlenül ekkor ment az uborkaszezon hajrája, ősziesre fordult az idő és 
a sok eső miatt sietni kellett a szállítással. Az uborkaszállítás befejezése után jött 
a parancs a továbbutazásra. Ismét felpakoltak bennünket az ökrösfogatra és elin
dultunk. 2-3 órai utazás után megálltunk a grussbachi cukorgyárral szemben levő 
nagyon szép épület előtt. Itt egy ideig várakoztunk, majd nemsokára megjelent egy 
alacsony, mérges emberke, aki németül csak akcentussal tudott beszélni; Chelak úr, 
a legújabb parancsnokunk. Igen szigorú utasításokat adott miheztartásunk végett, 
hogy mi foglyok vagyunk és bár nem lesz közvetlen őrség kivezényelve, mégsem 
szabad kódorognunk a környéken, a lágernek kijelölt épületet, illetve annak udvarát 
nem szabad kíséret nélkül elhagynunk. Kezdtünk kissé aggódni, a probitzi aránylag 
nagyobb szabadságunk után ilyen szigorúság!

Annál kellemesebben voltunk meglepve, mikor a szónoklat után bevezetett 
bennünket a nagy épületbe, amely előtt álltunk. Ez a grussbachi feloszlatott cseh 
ifjúsági szervezet, a „Szokol” modern háza volt; mi a nagy kultúrteremben kaptunk 
hálólehetőséget. Igen szép, tágas terem volt, parkettával és a közepén nagy kályhával. 
Emeletes ágyakban kaptunk fekvőhelyet és minden tiszta volt. Az előtérben több 
angol WC, mindenütt folyó hideg ivóvízzel, tehát megvolt a lehetőség a tisztálkodásra 
is. Nemsokára tudomásunkra hozták, hogy a szemben levő cukorgyár kampányának 
megindulása után kell a gyárban segédkeznünk. Addig is, amíg a gépek nagyjavítása, 
tisztogatása folyt, nekünk a közben már érkező cukorrépát kellett éjjel a vagonokból 
kirakni. Csak éjjel volt lehetőség dolgozni, féltek a már akkor elég sűrű amerikai 
bombázásoktól. Ilyen volt az orvosi munka, melyet Strasshofban a németek jeleztek 
számunkra.

Az éjszakák még rövidek voltak, igen megerőltető munka volt a vagonok kira
kása. Szerencsénkre velünk volt dr. Szőnyi Sándor volt dorozsmai orvos 15 éves 
fia, Ferike és Judit lánya, akik sokat segítettek nekünk. Rajtunk kívül még számos 
idegen munkás dolgozott itt, akik éppen olyan foglyok voltak, mint mi. Legtöbb 
volt a lengyel hadifogoly vagy a Lengyelországból elhurcolt lakos, mellükön négy- 
szögletes mezőben nagy „P” betű díszelgett. Igen sok olasz hadifogoly is dolgozott 
később a gyárban, ezeket az olaszok háborúból való kiugrása után szerelték le és 
mint hadifoglyokat dolgoztatták.81 Ok voltak a legrosszabbul öltözött munkások, 
csak nyári ruhájuk volt, ez is rongyokban. A bekövetkezett zord időjárás miatt rette
netesen fáztak. Különben igen kedves fiúk voltak, sokszor átjöttek hozzánk és kéz- 
zel-lábbal magyaráztak nekünk. Később a mi asszonyaink segítettek néhány olasz

8 7 4



foglyon. A gyárból igen sok cukroszsákot tulajdonítottunk el, amelyeket testünk 
köré csavarva hoztunk ki. Ezek a zsákok egy fonal papír és egy fonal műanyagból 
készültek. Ha alul felbontottuk, szét lehetett fejteni őket és minden zsákból nyertünk 
egy gombolyag műanyag fonalat. A gyárból hoztam még vastag drótot is, amellyel a 
régebbi cukrosládák voltak körülkötve és szabályszerű kötőtűket készítettem belő
lük. Megindult táborunkban a kötő nagyüzem. Sorra készültek a harisnyák, sálak, 
pulóverek, futószalagon. A fonal eredetileg fehér volt, de a cseh boltokban kaptunk 
rengeteg ruhafestéket; ezt jegy nélkül lehetett venni és édesapám hozta a községből, 
ahová bevásárlás végett időnként hivatalosan ment. Mi aztán a kész kötöttárut szé
pen befestettük és mindannyiunkat elláttuk vele. Mikor a mi táborunk már el volt 
látva ilyen kötött holmikkal, asszonyaink sokat át is adtak a kedves olasz fiúknak, 
akik igen hálásak voltak és később a gyárban sokszor segítettek nekünk. Volt még 
egy anyag, amit a gyárból a cukron kívül bőségesen kihordtunk: a „Filter’*2, mely
ről később még szólok.

Volt még egy tábor, ahol a francia foglyok voltak elhelyezve. Ezek képezték az 
elit társaságot, ők minden hónapban kaphattak csomagot a családjuktól, nagyon jól 
el voltak látva mindennel. A többi munkacsoporttal nem álltak szóba, minket meg 
sem láttak. Magában a gyárban csak az egyes osztályvezetők voltak németek, ezek 
nagyrésze munkára visszahívott nyugdíjas volt. A szakmunkára nagyrészt a régi 
cseh dolgozók voltak berendelve. Az öreg német dolgozókat később beosztották a 
„Volkswehr”-be,83 amelynek csak propagandajellege volt. A későbbiek folyamán lát
tuk, hogy ezek egy puskalövést sem adtak le, amikor a front már itt volt.

A cukorgyártási kampány beindulása után megszűnt az éjjeli kirakodási mun
kánk, mert ezután már csak a nagy nyomású vízágyúval ürítették ki a vagonokat 
és a répát így részben mosták is. A munka megindulása után aztán csoportunk is 
végigment a cukorgyártási manőver összes részlegén. Legrosszabb beosztásom az 
volt, hogy a vízágyúval részben megmosott és víztől csepegő répát felvonó készülék 
mellé kellett állnom és a véletlenül kihulló répát villával visszahánynom a felvonó
ba. Igen lehangoló munka volt, mert állandó eső, és a vizes répafelvonóból kispric
celő sáros nedvesség miatt teljesen átázott a ruhánk. Nemsokára beteget is kellett 
jelentenem, azután más beosztást kaptam. A következő munkahelyem a mészégetés 
volt. Nagy vagonokban érkezett a nyers mészkő és ezeket a gyár melletti mészége
tőbe kellett behordani. Ezt is nagy szakértelemmel csináltuk, egy réteg mészkő, egy 
réteg koksz, aztán meggyújtottuk és 2 órán át hagytuk izzani. Közben a jó meleg
ben lehetett egy kicsit pihenni is. Azután jött a tüzes mészkő kirakása, ami megint 
igen megerőltető munka volt. Vízzel vegyítve mésztejet állítottunk elő, ami elég 
veszélyes dolognak bizonyult, mert a beoltott mész nagyon felfröcskölt. Mésztejjel 
derítették a nyerscukor oldatot, majd a kokszégetésből keletkezett szénsav gázzal 
kicsapták az oldatból a még benne maradt meszet.

Egy időben a centrifugákhoz is beosztottak bennünket. Ez igen tiszta, de kissé 
veszélyes munka volt, -  így aztán nagy szakértelemre tettünk szert az összes
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cukorgyártási folyamatban. Közben a környékbeli 4-5 cukorgyár is beindult és 
ontotta a nyerscukrot. Finomításra csak a grussbachi meg a lundendorfi cukorgyár 
volt berendezve. A mi nagy nyerscukor raktárunk is csakhamar tele lett, vagy 
ezer vagon nyerscukor volt itt tárolva. Minket osztottak ide munkára. Munkánk 
3 műszakban ment, egy-egy műszak 12 órán át tartott, félóra evési szünettel. Egy 
műszakban 100 mázsa nyers cukrot tartalmazó zsákot kellett fejenként kis talicská
kon a raktár végében levő felvonóba szállítanunk, ahol az üres zsákokkal is el kellett 
számolnunk. Ez igen nehéz munka volt. Észrevettem, hogy a leadott üres zsákokat 
az evésre adott félórai szünetben senki sem őrizte. Csakhamar műszakonként 20- 
30 üres zsákot kicsempésztem és a végén ezt ismét leadtam. így könnyítettünk 
legalább egy harmaddal a nehéz munkánkon. Ezzel a manőverrel a gyár termelését 
műszakonként sok mázsa cukorral csökkentettük.

Karácsony felé a raktárban egy nagyon szomorú esemény történt. A velünk 
együtt dolgozó idős Kalmár, aki Nagykőrösről Topolyán át került hozzánk, arra 
volt beosztva, hogy a nyerscukros zsákoszlopokból segítse a zsákokat a behordásra 
szolgáló targoncákra dönteni. Egy vigyázatlan pillanatban rádőlt egy ilyen oszlop 
és bár sikerült kissé elrántanom, egy zsák mégis ráesett. Rögtön megvizsgáltam 
és megállapítottam, hogy medencetörést szenvedett. A szerencsétlenséget azonnal 
jelentettem a gyár parancsnokságának, akik rögtön intézkedtek. Felhívták a znaimi 
kórházat, hogy medencetörött munkást szállítanak be hozzájuk. Mi pedig paran
csot kaptunk, hogy egy hordágyon négyen gyalog vigyük ki a sérültet a jól ismert 
grussbachi állomásra. így is történt. A németek azonban nem engedték, hogy mi 
sárgacsillagosok a személyszállító kocsiba szálljunk, hanem a vonatvezető kocsijá
ba irányítottak, az ún. paklikocsiba. így utaztunk Znaimba. Itt megint hordágyon 
vittük szegényt gyalog, nagyon óvatosan, mert nagy fájdalmai voltak. Utunk a 
városon keresztül ment és az elég forgalmas kisvárosban megcsodálták a sárga
csillagos menetet, de semmiféle gúnyos megjegyzést vagy bántalmazást nem kap
tunk. A kórházban már vártak ránk, azonnal megröntgenezték Kalmárt és darabos 
medencetörést állapítottak meg nála. Az orvosok osztrákok voltak és úgy láttam, a 
beteg megkapta a megfelelő kezelést.

A znaimi kórházban még egy nagy meglepetés is várt ránk. Találkoztunk egy 
Flalasról deportált másik csoporttal, köztük volt dr. Beck Zoltán, Berger Jenőné84, 
Schwarcz Ferenc85, mindannyian családostól. Takarítási munkákat végeztek a kór
házban és gazdasági épületeinél.

Elmondták, hogy Strasshof óta állandóan itt éltek és nem is volt rossz dolguk. Mi 
ezután visszatértünk a cukorgyárba. Néhány nap után vettük a szomorú hírt, hogy 
Kalmáron a kórházban nem tudtak segíteni. Egyúttal megkaptuk a parancsot, hogy 
menjünk be ismét Znaimba és temessük el. Magunkkal vittük Trillniket, egyik cso
porttársunkat, aki a szabadkai hitközség kántora volt. A znaimi állomáson már várt 
bennünket egy furgon, melyben a koporsó volt. A furgon egyenesen a zsidó temető 
felé hajtott. A város szélén volt egy kis incidensünk. Maga Znaim városa vissza volt
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csatolva Ausztriához, de a közvetlen környéke már a Cseh-Morva Protektorátushoz 
tartozott, így a zsidó temető is. A határon SS-ek fogadtak bennünket és útlevelet 
kértek. Ilyen nekünk nem volt. A furgon vezetője aztán bemutatott bennünket az 
SS katonáknak, akik nagyon csodálkoztak a sárga csillagon, még a koporsóba is 
belenéztek. Nagy telefonálgatás kezdődött, a végén mégis csak áteresztettek ben
nünket. A temetőben a sírgödör már meg volt ásva. Trillnik Él mólé ráchámim-ja86 
után leeresztették a koporsót a sírba, majd elhantoltuk.

Január közepén nagy ijedségben volt részünk. Éppen éjjeli műszakon dolgoztam, 
amikor kétségbeesetten rohant hozzám úgy éjfél felé egyik nőtársunk. Elmondta, 
hogy a szomszéd lengyel és olasz táborokban a politikai SS cukor után nyomoz. 
A cseh szomszédok hozták a hírt. Nagy volt a rémület az otthonmaradt mieinknél. 
Én nagyon megdöbbentem. A munkavezetőnek azt mondtam, hogy valaki rosszul 
van a táborunkban és ezért engedélyt kértem a táborba menésre. О szó nélkül elen
gedett. Ekkorra már olyan volt a lágerünk mint a megzavart hangyaboly. Ijedten 
jajgattak a nők, a férfiak idegesen kapkodtak, de nem tudták elrejteni a hazahozott 
cukrot. Kiderült, hogy kb. másfél mázsa cukor volt az 50 főből álló csoportunk
nál. Én nem tudtam mást csinálni, mint fogtam ezt a nagymennyiségű cukrot és 
kis részletekben beleeresztettem a WC-inkbe. Jó egy órába került, mire végeztem 
a munkával és kissé megnyugodva mentem vissza a cukorgyárba. Táborunk is 
lecsendesült. Utólag gondolkoztam rajta, milyen merészséget is csináltam: a háború 
vége felé, amikor Németországban komoly ellátási gondok voltak, másfél mázsa 
cukrot semmisítettem meg. Ez, ha kitudódik, szabotázsnak számított volna. A len
gyelektől és az olaszoktól több foglyot elvitt az SS, akiknél cukrot találtak.

Ebben az időben már fel tudtuk venni a kapcsolatot a másik halasi csoporttal 
is, akik a Reichsdomineban dolgoztak. Dr. Steiner Ignác volt megbízva a csoport 
orvosi ellátásával és ő járt be a faluba a szükséges gyógyszerekért is. Az út a mi 
táborunk előtt vitt el és így elég sűrűn érintkeztünk vele. Az ő közvetítésével 
küldtünk a csoportjuknak bőségesen cukrot, őtőlük meg eleinte csak burgonyát, 
később, mikor már a nagy őszi hajtóvadászat is megtörtént az uradalmunkban, igen 
sok nyúlbőrt kaptunk. A németeknek csak a nyúlhús kellett, a bőröket eldobták. 
Mi ezeket sóval megcsereztük és ügyes asszonyaink nagyon rendes sapkákat meg 
ruhabélést készítettek belőlük. Nekem is nagyon jól jött a nyúlszőr bélés, mert csak 
egy vékony bőrkabát volt velem, a meleg bélés Halason a gettóban maradt. Az 
egész csoportunknak jutott nyúlbőr sapka és amikor a műszakra mentünk a gyárba, 
nagyon megcsodálták ezeket.

A Reichsdomineban dolgozó halasiaknak éppen olyan jó soruk volt, mint akkor, 
amikor még Probitzban találkoztunk velük. Csak később fordult rosszra a dolguk, 
mert a mezőgazdasági munkák bevégzése után az egész csoportot Theresienstadtba87 
irányították, ahol nagy veszteségeik voltak.

Mi szorgalmasan jártunk a cukorgyárba, bár éreztük, hogy a kampány vége felé 
közeledik. A cukorrépa elfogyott és a környéki cukorgyárakból sem jött már nyers
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cukor finomításra. Ekkorra már nagyon belejöttünk az eltulajdonításokba: nemcsak 
cukrot vittünk haza, hanem a nyerscukorlé szűrésére használt nagy, 2-3 négyzetmé
ter felületű ún. „Filter”-eket is. Ezek kenderből szőtt anyagból álltak és a nyerscukor 
levéből a széngázzal kicsapott maradék mész leszűrésére használták őket. Néhány 
napi használat után ki kellett mosni és a folyósokon száradtak. Mi innen óvatosan 
leeresztettünk egyet-egyet és hazavittük. Ebből egész ruhákat tudtak asszonyaink 
varrni. Jól jött ez a felruházkodás, mert a hazulról, illetve a halasi gettóból elhozott 
egy szál öltönyünkön kívül semmi egyebünk nem volt. Ruhát sohasem kaptunk a 
németektől. A filterruha eléggé tartotta a meleget és főleg igen erős volt.

A kampány vége felé már csökkent a gyárban a kívánt munkateljesítmény is. Ellá
tásunk egyébként elég tűrhető volt: hetenként többször kaptunk húst és szalonna is 
került időnként kiosztásra, úgy éreztük, kezd ismét visszatérni az erőnk. A gyárban 
a kész cukor csomagolásával voltunk foglalkoztatva, így jutottunk egészen haszná
latlan zsákokhoz is, amelyekből esténként a műanyagfonalat lebontottuk.

A cukorgyártási kampánynak vége lett és egy reggel jött a parancs: Csoma
golni! Továbbmenni! Előállott egy újabb ökrösszekér és hamar rájöttünk, hogy a 
grussbachi állomás felé tartunk, ahová meg is érkeztünk. Jó sokat kellett várnunk, 
estefelé jött egy személyvonat és csodák csodájára üres személykocsiba szálltunk 
be. Ilyen luxusutazásban sem volt már régen részünk. Végigfeküdtünk a faüléseken, 
mert a napi várakozás nagyon kifárasztott bennünket. Rövid út után megérkeztünk 
egy előttünk ismeretlen kis községbe, Untertemenau-ba (régi nevén V. Nova Vés). 
Az állomáson teherautó várt bennünket és késő este, már sötétedésben indultunk 
el. Az autó egy gyárkapun belül tett le bennünket, nem mondták meg, hol vagyunk 
vagy mi célból hoztak ide. Nagy hóesés volt, igen hideg este. Egy üres, nagy 
hodályszerű raktárhelyiségbe kellett bemennünk, világítani a légoltalmi sötétítés 
miatt nem volt szabad, csak tapogatóztunk. Nagyon poros, elhanyagolt raktárépület 
volt, fekhelyről, fűtésről szó sem volt. Ülve, dideregve töltöttük el az egész éjsza
kát. Főleg kis csecsemőnket féltettük, amink volt, rátettük, hogy meg ne fagyjon a 
dermesztő hidegben.

Virradatkor szétnéztünk új helyünkön. Üzemen kívül álló, tégla- és kerámia
gyárba hoztak bennünket. Nagy meglepetéssel tapasztaltuk, hogy már két zsidó 
deportált csoport van itt, jól fűtött barakkokban. Mikor odamentünk, nem akartak 
beereszteni bennünket; mi otthagytuk őket és vártuk a fejleményeket. 10 óra felé 
jött a gyár igazgatója, egy aránylag fiatalabb, német ember. Kértem jobb elhelyezési 
lehetőséget. Amikor látta, hogy jól beszélem nyelvüket és „birodalmi” akcentussal, 
mindjárt barátságosabb lett. Elrendelte, hogy a fűthető barakkba menjünk, amely 
üresen állott. Megtudtuk, hogy a barátságtalan csoport délvidéki volt, pétervárÜ 
deportáltak, akik szintén Szegedről indultak el. A másik csoport szegediekből 
állt. Pudler volt a vezetőjük és jó barátságba kerültünk velük. Elmondták, hogy 
sáncolásra vannak iderendelve, nemrég jöttek és német katonák felügyelete alatt 
kell lövészárkot ásniuk meg bunkereket készíteniük. Nekünk is valószínűleg ez
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lesz a feladatunk. A gyár ugyan le volt állítva, de az udvaron igen nagy halmokban 
rengeteg, legjobb minőségű sziléziai szén volt felhalmozva, melyet a németek rak
tározás végett hoztak ide. Ebből aztán tellett fűtenivalóra. Ki is használtuk, mert 
az első éjszakai fagyoskodást nagyon nehezen hevertük ki. Étkezést a központi 
konyháról kaptunk és elég tűrhető minőségű és mennyiségű volt. A cukorgyárban 
pudingporból és porcukorból gyártott pralinészerű cukrunk is volt még elég nagy 
mennyiségben. Ezzel is pótolni tudtuk a kalóriákat, melyekre a nagy hideg miatt 
szükségünk volt.

A gyár igazgatója nemsokára hivatott. Megtudta, hogy orvos vagyok és az egész 
környéken nem volt gyakorló orvos. О maga tele volt rheumás panaszokkal, ren
geteg röntgenfényképe volt különböző testrészeiről. Ezeket neki először el kellett 
magyaráznom és mikor meggyőződött szaktudásomról, kegyeibe fogadott. Egész 
élettörténetét elmondta, családja már hónapok óta Németországban volt, ő itt a 
gyárban együtt élt a központi konyha szakácsnőjével. Ezt csak azért részletezem, 
mert ebből csoportunknak is nagy haszna származott. A szakácsnő is tele volt 
főleg neurotikus panaszokkal és többször alaposan meg kellett vizsgálnom. Recep
teket is írhattam fel. Az igazgató eljárt a gyógyszertárban és szó nélkül kiadták a 
magisztrálisán felírt gyógyszereimet.

Jó kapcsolatomat arra használtam fel, hogy a szegedi és a mi csoportunk kissé 
nagyobb porciókat kaphasson. Beteges anyósomat is bevették a konyhai munkára; 
szegény idős édesanyámat már nem tudtam így elhelyezni. Később a mi csoportunk 
is kikerült a lövészárkok ásására. Ez nagyon megerőltető, nehéz munka volt, bizony 
a mi öregeinknek elég nehezen ment. A gyár egy hegyoldalon volt és a németek 
terve szerint egész kis erőddé kellett kiépíteni. Ezért voltunk mi itt: három csopor
tunk készítette a lövészárkokat és futóárkokat. Bunkereket is építettünk. Minderre 
megvolt a német katonáknak a pontos tervük. Elég jól bántak velünk, nem hajtották 
különösebben a munkát. Ők is életuntnak látszottak, régóta hordták az uniformist 
és több frontot megjárhattak már. Nem voltak elnézőek velünk szemben, a kiszabott 
munkát el kellett végezni. A péterváriak naponta kétszer, háromszor annyit teljesí
tettek, mint mi, még az előírást is túlszárnyalták. Könnyen beszéltek, hiszen nagy 
részük fiatal volt. Mivel a német őrök is kezdtek erre célzásokat tenni, féltünk, hogy 
csoportunkat likvidálják, ezért egy este bementem hozzájuk és kértem őket, legye
nek tekintettel öregeinkre. Ne hajszolják túl a munkát, ne versenyezzenek velünk. 
Nem válaszoltak semmit, de másnap feljelentettek a német őröknél, hogy én sza- 
botálásra akartam felbújtani. Ezek azonnal jelentették az esetet a gyárigazgatónak, 
aki -  mint később elmondta -  csak azért maradt itt az üzemen kívül álló gyárban, 
hogy az erődítési munkákat vezesse. Az igazgató hivatott és elmondta, hogy szabo- 
tálásra való bujtogatás miatt feljelentés érkezett hozzá. Ő már akkor nagy gondban 
volt, többször elmondta, hogy meg van győződve, a németek elvesztették a háborút. 
Azért maradt itt, hogy megbújhassék a harcok elől és idejében innen is megszök- 
hessék. Nem csinált a dologból semmit, én pedig őszintén elmondtam, hogy cso
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portunk milyen nehéz helyzetben van, embereink öregek, fáradtak, legyengültek. 
Végzik a kiszabott munkát, de többet ne kívánjanak tőlük.

Majd ismét a rheumás betegségére került szó és hosszabb beszélgetés után 
megkönnyebbülve hagytam el az igazgatósági épületet. Mikor az összes lövészárok 
kész volt, a pétervári csoportot elindították másfelé munkára. Mi egyenlőre marad
hattunk. A vasúthoz való kiszállításnál segédkeztünk, a gyárnak ugyanis külön 
vasútállomása volt: Eisgrub. Az állomás vezetője a fronton volt, helyette felesége 
vezette a dolgokat. Csak egy váltót kellett kezelnie, hiszen vonat alig járt ide, a gyár 
hónapok óta nem dolgozott. Közben ez a német asszony is megtudta, hogy orvos 
vagyok és több ízben igénybe vette segítségemet. A kisgyermekeivel volt sok baja. 
A vele való megismerkedésnek is nagy hasznát vettük. Mivel a lövészárkok készen 
voltak, nem maradt más munka, mint a rend fenntartása a gyár területén. Söpröge- 
tés, szénlapátolás, mivel még mindig jött néhány tehervonattal sziléziai szén, amit 
a németek -  úgy látszik -  máshol nem tudtak tárolni.

A sáncásásnál keletkezett kisebb sérüléseket, melyeket itthon nem tudtam ellát
ni, meg a néhány kisebb gennyes sebet, melyeket fel kellett vágni, a lundenburgi 
felcserhez kellett bekísérnem, akinek a főutcán volt egy régiségkereskedése. SA89 
egyenruhában járt, karján horogkeresztes karszalaggal. Lehet, hogy jó régiségke
reskedő volt, de az orvosi dolgokhoz nem sokat értett, mégis ő volt a felcsere az 
összes környéki munkatáboroknak, tőle függött sok fogoly munkás egészsége, sőt 
néha élete is. Orvosi ténykedésemről már értesült a gyógyszerésztől, aki receptjei
met elkészítette. Elég barátságosan fogadott, természetesen három lépés távolságból 
és felkért, hogy lássam el az egyik raktárban levő lengyel fogoly panariciumát. Nem 
volt nagy ügy számomra. Mikor látta, hogy jól mennek a dolgok, megkért, hogy ha 
hasonló esete lesz, mindig jöjjek le hozzá. Tudtam, hogy igen sok külföldi munkás 
dolgozott a körzetben, fogolyként. Az alig néhány kilométerre levő Lichtenstein 
hercegségi uradalomban is volt egy zsidó Häftling-csoport, szerettem volna velük is 
az érintkezést felvenni. A hercegi palota Lidniceben volt, hű mása az angol királyi 
pár nyári rezidenciájának Windsorban.

A felcser a legközelebbi alkalommal leküldött a lichtensteini uradalom zsidó 
táborához. Nagy örömömre egy a szegedi gettóból idetelepített csoportot találtam, 
főleg a mi szomszéd községünkből, Jánoshalmáról. Sok volt a súlyosabb beteg. 
Én nem ismertem mind személyesen, ők engem igen, legalábbis hírből. Mindent 
elkövettem, hogy ellássam őket. Visszafelé újból orvosolnom kellett a felcsernél 
egy lengyel munkás kézgennyesedését. így aztán kialakult egy szorosabb kapcsolat 
köztünk. Igen sokszor mentem Lundenburgba a betegeihez.

Az egyetlen, még a városban maradt orvos fogász volt, megkértem a felcsert, 
intézze el, hogy a táborunk fogbetegeit elhozhassam hozzá. Készségesen elintézte, 
így jutottam el a lundenburgi fogászhoz, akit Thumának hívtak.

Csoportunk fogbetegei megfelelő ellátásban részesültek. Ez a Thuma nagyon 
rendesen viselkedett, nemcsak foghúzást végzett, hanem be is tömette a rendelőjé
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ben dolgozó 3 asszisztensnőjével a fogakat. Szépen, szakszerűen dolgoztak. Ennyi 
hasznom volt az SA felcser „barátságából”. Végül annyi dolgom akadt itt, hogy már 
nem győzte a gyárigazgató számomra német kísérővel. Kísérő nélkül ugyanis nem 
volt szabad sárga csillaggal közlekedni. A felcser azonban ezt is elintézte: egy szép 
napon prezentált egy írást, melyet ő a helybeli SS Gruppenführertől kapott. E szerint 
„der Heilbehandler Kálmán”, mármint én, szabadon közlekedhetek Untertemenau- 
Lundenburg és a Lichtenstein uradalom között, kísérő nélkül. Azt nem ismerték 
el, hogy én dr. Kálmán voltam. Hogyan is lehetett egy zsidónak doktori címet adni 
1945 elején Németországban? Őszintén megvallva nem nagyon örültem a megtisz
teltetésnek, hogy ezután kísérő nélkül mehetek sárga csillaggal 6-8 kilométert a
III. Birodalomban. Csak az vigasztalt, hogy a lakosság nagyobbik része cseh volt 
és ezektől nem kellett félnem. Nem is esett komolyabb bajom, pedig igen sokszor 
megtettem az utat egyedül, hátamon nagy hátizsákkal, melyben a csoport részére 
mindig vittem valami szükségeset. Vittem a lichtensteinieknek cukrot, tőlük meg 
tojást kaptam, melyet ők „organizáltak” az uradalomból. Cseh pácienseim is voltak 
itt, akiktől szintén sok élelmet hoztam a kezelésért.

Közben még egy nagy légitámadásnak voltunk tanúi, de ez sem a gyárnak szólt, 
az itteni, sebtében készült eröditmény elég jól volt álcázva. A támadást Lundenburg 
és Grussbach vasútállomás ellen irányult. Mindkettő igen fontos vasúti csomópont 
volt, különösen az első. Ez kötötte össze Ausztriát Szlovákiával és így a keleti 
fronttal. A mi táborunk fölé egyetlen bomba sem esett. Lassan közelgett a front, 
éjjelente ki lehetett venni a bombák becsapódását és a közelgő ágyúzást is. Néha 
egy-egy Sztalingyel'tya'" is bevilágította a környéket, egy-egy távoli falu vagy város 
égése is pirosra festette éjjel a látóhatárt. Lett is erre nagy nyüzsgés a civil németek 
között. Megkaptam egész deportálásunk legnagyobb elégtétel érzését. Legutolsó 
lichtensteini kirándulásom alkalmával láttam Lundenburg főutcáján, hogy a régi
ségkereskedő redőnye le van húzva. A régiségkereskedő SA felcser -  most már 
civilben -  kint áll a háza előtt feleségével. Előttük két hátizsák és várták a közben 
megérkezett autót, amely elvitte őket Németország felé.

A front közeledtével egy reggel arra ébredtünk, hogy egyedül vagyunk a gyárte
lepen. Az igazgató, az egész konyhaszemélyzet hajnalban eltűnt, mint ahogy a falu
ból a csendőrség. Ezek mind „elszakadtak” tőlünk. Mi sem voltunk restek, levettük 
ruháinkról a sárgacsillagot és szabadabban lélegeztünk. Optimizmusunk most is 
kissé korai volt. Szerencsére akadt még egy kis tartalék élelmiszerkészletünk, így a 
konyha nélkül is el tudtuk magunkat látni a szükséges élelemmel. Örömünk azért 
bizonyult kissé korainak, mert a következő napon megjelent a gyár területén az első 
harcoló német különítmény. Megkezdődött az aknázás is. A németek -  legnagyobb 
megdöbbenésemre -  egy SS századhoz tartoztak, mégpedig annak az SS divíziónak 
voltak a tagjai, amelyet a rádióhírekből, meg egy-két Völkischer BeobachterbőL1 
jól ismertünk, az „SS Feldherrnhalle Divisio”-é. A karjukon levő körkörös felirat 
mutatta ezt. Budapest védői voltak. Csak az a gondolat adott némi vigasztalást,

881



hogy ezek nem politikai SS-ek voltak, hanem harcoló SS-ek, csak az egyenruhájuk 
volt azonos. A politikai SS-eknek még „SD”92 jelzés is volt a karjukon, ezek voltak a 
veszélyesek, főleg ránk nézve. A német legénység azonban a sok megásott futóárok
ban kevésnek bizonyult, a futóárkokban ide-oda szaladgáltak és fél kilométerenként 
leadtak egy-egy géppisztolysorozatot. Nem tudtuk kivenni, kikre lőttek.

A gyár egy hegyoldalban volt elhelyezve, így igen jó kilátásunk nyílt. Volt ennek 
a századnak egyszem kicsi tankelhárító lövege is, amelyet ide-oda hurcolgattak 
és lőttek vele, hol jobbra, hol balra. Az volt az érzésünk, hogy csak nagy lármát 
akarnak csapni, azt a látszatot keltve, mintha valami nagyobb alakulat lenne itt 
betelepedve. A század törzse a közeli erdőben volt elszállásolva. Ezekkel is volt 
később egy kis megbeszélésem. Közben megérkeztek az első aknák is a gyár irányá
ba: a portás épület és a konyha teteje csakhamar le volt lőve. Mi bemenekültünk a 
téglaégető kemence egyik fülkéjébe, ahol a vastag téglafalat akna- és bombabiztos 
fedezéknek találtuk. Szénát terítettünk le a földre és itt helyezkedtünk el.

A gyár raktárát közben feltörték a környékbeliek és nagyrészt széthordták az ott 
talált értékesebb holmikat, pl. gépszíjakat; ebből ugyan mi is zsákmányoltunk egy 
keveset, melynek később nagy hasznát vettük.

Néhány napig aztán csend volt. Mint később megtudtuk, az előrenyomuló dia
dalmas szovjet hadsereg nem tört itt át, hanem egy nagy, átkaroló hadműveletet 
végzett Brünn irányában, mely tőlünk kb. 60 km-re volt északra. így a bekerítés 
miatt keletkezett zsák fenekén voltunk, ezért csendesedtek el itt a harcok és csak 
szórványos aknázás folyt. A gyárat tartó SS század vezetője, egy Sturmführer, 
szintén a mi kemencénk egyik fülkéjébe telepedett be. Csakhamar érintkezésbe 
kerültünk és esténként nagy beszélgetések folytak. A régi berlini témák, sok közös 
emlék kissé közelebb hozott bennünket. Sárga csillagot akkor már nem viseltünk, 
de azért sejtette, kik vagyunk. Elmondta, hogy ő is már veszve lát mindent és az 
a szerencsétlensége, hogy a keleti frontra irányították, -  ha a nyugatin lenne, már 
régen fogságban volna. Nem volt nagynémet beállítottságú, csak a saját személyes 
kis ügyeit szerette volna rendbe hozni.

A szórványos aknázás tovább folyt és így történt, hogy a szomszéd házban egy 
ismerős cseh embernek a combjába fúródott egy nagy aknaszilánk. Nála éppen 
egy német felcser volt beszállásolva, az egyetlen egészségügyi az egész századnál. 
Orvosuk nem volt, sem felszerelésük, neki is csak egy gyors elsősegély táskája, 
benne néhány kötszerrel, két csipesszel meg egy ollóval. Mikor látta a sebesülést, 
nem tudta, mihez kezdjen vele. A legközelebbi kórház Znaimban volt, ide már nem 
volt lehetőség eljutni. Ekkor jutottam én a szomszéd eszébe. Nagy volt a meglepeté
sem, mikor a német SS felcser eljött értem. Mikor elmondta, miről van szó, azonnal 
elsiettem vele. A sebesültet megnéztem és megállapítottam, hogy a nagy aknaszi
lánk, úgy 8-10 cm hosszú, éppen a bőr alatt van. Nem lett volna nehéz eltávolítani, 
ha van felszerelés, ezért improvizálni kellett. Nekem volt még egy utolsó ampulla 
morfiumom, steril fecskendőm, kértem egy új önborotvapengét, ezt pálinkában
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úgy-ahogy fertőtlenítettem, megadtam a morfiumot és az enyhe kábulatban hirtelen 
metszést ejtettem a comb bőrén. Alig érzett fájdalmat, a szilánkot egy csipesszel 
könnyű volt eltávolítani. Nagy lett az öröm az egész családban, rögtön hozták házi 
italukat, málnaszörpöt egyenlő mennyiségben összeöntöttek pálinkával és ezt vígan 
itták. Nekem is kellett egy kis pohárral innom. Ettől én, aki sohasem fogyasztott 
alkoholt, meg nagyon le is voltam gyengülve, úgy berúgtam, hogy alig találtam 
vissza a kemencékbe. A szesztől elaludtam. Mire felébredtem, mondták, hogy a 
kis Eisgrub vasútállomás bakternője hivat, valami nagyobb baj van náluk, mert az 
asszony hangosan jajgat.

Siettem át a vasútállomásra, ott találtam a kis púpos német asszonyt jajgatva, 
sírva. Nem testi fájdalom miatt, hanem mert a németek mind elmenekültek a falu
ból, őróla megfeledkeztek. Nagyon szeretett volna szüleihez Bajorországba eljutni. 
Ekkor jutott eszembe, hogy a nálunk táborozó SS alakulat is bajorokból állt, talán ez 
volt az oka, hogy kissé jobb indulatúak voltak. Elmondtam neki. Kért, beszéljek az 
alakulat vezetőjével. Mivel a gyárban nem találtam, utána mentem az erdőbe, ahol a 
törzs volt elszállásolva. Meg is találtam és közöltem, hogy itt van egy szülőföldjéről 
származó, bajor asszony, két gyerekkel, teljesen elhagyatva a vasútállomáson, sze
retne Németországba eljutni. О rögtön felajánlotta segítségét, csak arra kért, hogy 
mielőbb hozzuk ide a családot, mert éppen indulásra készülődtek a teherautóik. 
Sietve mentem vissza a vasútállomásra és két targoncán elhoztuk az asszony dol
gait meg kisgyerekeit. Nagyon hálás volt, felajánlotta, hogy a pincéjében nagyobb 
mennyiségű burgonyáját hálából nekem adja.

Ahogy előre látható volt, még az éjjel elszakadt tőlünk a Feldherrhalle százada. 
Ezzel még nem szabadultunk meg a németektől, sőt, ekkor állt elő legkritikusabb 
helyzetünk. A század helyét, mivel a harcok itt kissé elcsendesedtek, egy vlaszovista 
század foglalta el. Ismertem őket. Ok is SS ruhában jártak, de a karjukon sárga 
pajzsszerű jelvényük volt, benne egy nagy „U” betűvel (Ukraine). Nagyon féltek a 
szovjetektől. Mindenre elszánt alakok voltak. Mikor erre rájöttünk, elhatároztuk, 
hogy elhagyjuk a gyárat. Összehívtuk még ottmaradt csoporttársainkat és elmond
tuk nekik tapasztalatainkat. Egy részük úgy határozott, hogy az erdőbe mennek, 
volt ott nekik jó búvóhelyük. Mi vagy 15-en úgy határoztunk, hogy a gyár kerítése 
mellett felraktározott, nagy préselt szalmakötegekből álló kazal alatti bunkerban 
keresünk menedéket. Éjjel ez meg is történt. Ezt a bunkert előző napokban fedezte 
fel egyik csoporttársunk.

A vlaszovistáktól való félelmünk nem volt indokolatlan. Hazatérésünk után 
értesültünk arról, hogy a szintén Ausztriába deportált és ott dolgozó egyik zsidó 
csoportnak milyen szomorú vége lett. Ők Randeggben dolgoztak, 99-en, nem is volt 
rossz dolguk. Egy ilyen vlaszovista SS csoport vonult át a helységükön. A deportált 
zsidókat összeterelték egy pajtába, gépfegyverrel végeztek velük és rájuk gyújtották 
az épületet. A háború után a hozzátartozók hazahozták tetemeiket és Szegeden a 
hősi parcellában helyezték őket közös sírba.
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Kb. 4-5 napig voltunk ezen a rejtekhelyen. Egy reggel a gyár kiürült, a 
vlaszovisták is elszakadtak tőlünk. Halálos csend uralkodott az egész környéken. 
Ez úgy április közepe felé történt. Óvatosan bekémleltünk a gyárba, minden csen
des, elhagyott volt. Elhatároztuk, hogy elhagyjuk a bunkert és visszamegyünk régi 
táborhelyünkre. Teljesen feldúlva találtuk. Nem ért nagy veszteség bennünket, 
hiszen motyónkat magunkkal vittük. Ismét berendezkedtünk. Az volt a legjobb, 
hogy jónéhány napi didergés után ismét jól fűthető helyiségben lehettünk.

Nemsokára megjelent az első szovjet raj is a gyárban. Nagyon fáradtak voltak, 
a lundenburgi nagy csata igénybe vette őket. Mindenütt németeket kerestek, de 
mikor látták, hogy semmiféle ellenség nincs már a gyár területén, megnyugodtak 
és tovább mentek. Főleg Trillnik ékes, orosz beszéde nyugtatta meg őket. Ő ugyanis 
a régi Orosz-Lengyelországból származott és ott pedagógus is volt.

Rövidesen kaptunk finom, friss négyszögletes orosz kenyereket is, az első iga
zán jóízű kenyeret. Mikor az első raj elvonult, megérkezett a derékhad is, tankok
kal, teherautókkal és sok lovas kocsival. Utánuk jött két magyar munkaszolgálatos, 
megbízatásuk lényegét nem közölték velünk, de kaptunk tőlük fejenként két darab, 
az orosz hadsereg által kibocsátott 100 pengőst. Ezután összeültünk tanácskozni, 
mi legyen a további sorsunk. Közben megalakult az untertemenaui -  most már V. 
Nova Vesi-i nemzeti bizottság, emelynek tagjai csehek voltak és jól ismertek ben
nünket. Ezektől biztatást kaptunk, hogy induljunk el gyalog Lundenburg -  most 
már Breclav -  felé, ott majd eligazítanak bennünket.

Most jött jól a német bakternő felajánlotta burgonya. Lementünk érte, -  lehe
tett vagy két és fél mázsa. Az elhagyott gyári konyhán találtunk egy kevés lisz
tet és asszonyaink hamar munkához láttak. Segédletünkkel a sok burgonyából 
pogácsákat sütöttek, minden csoporttársunk kapott eleget és „útipogácsával” 
megrakodva kezdtük apró holmijainkat összepakolni. Édesapám és apósom 
vitte csomagjainkat, én meg a Mózes-kosarat Zsuzsikával. így hagytuk el utolsó 
táborhelyünket. Utunk simán ment a községen keresztül, ismerősök búcsúztattak 
könnyes szemekkel.

Az idő is kedvezőbbre fordult és a 4-5 km-t 2-3 óra alatt megtettük. Megérkezve 
Breclavba, a város szélén levő modern házak egyikét kerestük fel, mert már este
ledni kezdett. Itt német vasutasok laktak azelőtt, akik a front közeledtével elmene
kültek Németország belseje felé. A padlón helyezkedtünk el és nemsokára csendben 
elaludtunk.

Másnap tolmácsunk, Trillnik segítségével jelentkeztünk a helyi szovjet parancs
nokságon, ahol igen kedvesen fogadtak bennünket. Rögtön kaptunk egy írást, hogy 
a hátország felé induló üres teherautókat igénybe vehetjük, egészen Budapestig. 
Amíg egy ilyen katonai teherautóra vártunk, szétnéztünk egy kicsit Lundenburg- 
Breclavban. Alig ismertem rá. Minden romokban hevert, a nagy tankcsata meg 
a nagy amerikai bombázások miatt. A vasútállomás a város szélén volt, előtte a 
városka új negyede, -  teljesen szétbombázva.
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Az állomással szemben ismertem egy szállodát és éttermet, mellette mentünk 
el, épülete aránylag épségben volt, csak a teteje égett le. Betértünk a modern étte
rembe, hátha találunk valamit a konyhában. Minden fel volt dúlva, felmentem az 
emeletre is, ahol a vendégszobák voltak. Csak a dúlás nyoma és sok szemét. így 
nyitottam be az utolsó szobába is. Nem akartam hinni a szememnek: egy vadonatúj, 
kerekes Mózes-kosár állott az üres szoba közepén. Ki sem fejezhetem örömömet. 
A még Probitzban kapott Mózes-kosarunk már nagyon el volt nyűve. Leszereltem a 
felsőrészt, a kerekekre nem volt szükségünk. A gyönyörű kosarat boldogan vittem 
le. Rögtön áthelyeztük csecsemőnket az új kosárba, amely sokkal tágasabb és erő
sebb volt a réginél. Ez a gyönyörű, új Mózes-kosár lett a negyedik, innen kezdődik a 
negyedik kosár története, amely a jóval biztató jövő felé is elkísért. Már nem voltunk 
a németek önkényének kiszolgáltatott Häftlingek -  rabszolgák. A szovjet parancs
nok megtartotta a szavát, az első üres katonai teherautóra felkapaszkodhattunk és 
elindult velünk visszafelé, Budapest irányába, -  mint régi optimisták, legalábbis 
így képzeltük el. De hát a háború még tartott, Berlin és Prága körül folytak még 
a csaták. Alig értünk a régi osztrák-magyar határközséghez, Kutyhoz (régi nevén 
Újkút), amikor már várta kocsinkat a község szélén a küldönc, hogy a kocsit Prága 
felé irányították, mert lőszert kell szállítani. Minket a kis szlovák község főterén 
tettek le, itt vártuk sorsunk további alakulását. Az itteni szovjet parancsnok autót 
nem tudott számunkra biztosítani, de elmondta, hogy a község állomásáról, amely 
kb. 5 km-re volt a falutól, van egy üres tehervonat visszaindulóban, igyekezzünk 
erre feljutni. Amíg tolmácsunk a parancsnoksággal ezeket a tárgyalásokat folytatta, 
mi a falu főterén egy csodálatos jelenetnek voltunk a tanúi. Kisebb tömeg a vállán 
hozott egy embert, akit nagyon éljeneztek. A község zsidó származású orvosa volt, 
aki a németek bevonulása után az erdőben a partizánokhoz csatlakozott és ott volt 
velük mostanáig. Igen népszerű lehetett, mert majd szétszedték örömükben.

Közben Trillnik is visszaérkezett a szovjet parancsnokságról, szájában vastag 
szivarral, mellyel ott kínálták meg. Csak azt nem tudtuk, hogyan juthatunk asz- 
szonyainkkal meg a csomagokkal az állomásra, hogy időben elérjük a beígért 
vonatot. Sorra jártuk a házakat, majdnem mindenki tudott magyarul, de járműnek 
hí re-hamva. Ekkor egy mentő ötletem támadt, elővettük a téglagyárból hozott szíj- 
darabokat és hangosan kiabáltuk, hogy ezt a drága holmit annak adjuk, aki kivisz 
az állomásra. Szlovákiában már évek óta nem volt rendes cipőtalp, fatalpú bakan
csokban jártak. Akadt egy idősebb ember, aki a cipőtalpak reményében befogta 
egyetlen, öreg tehénkéjét és vállalkozott rá, hogy kétkerekű kordáján kiviszi a nőket 
meg a csomagokat az állomásra. Mi, férfiak a kordély mellett mentünk, segítve a 
tehénkének a teher húzásában. Az utolsó percekben értünk ki, éppen csak fel tud
tunk kapaszkodni az egyik üres tehervagonba, már indult is a vonat velünk hazafe
lé. Azt hittük, Budapestig meg sem állunk.

Sajnos, nem így történt. Trnavánál93 megállt a vonatunk és itt álldogáltunk vagy 
két napig. A vasúti pálya még nem volt egészen rendbe hozva és a közben megeredt
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eső alámosta. Még szomorúbbak lettünk, amikor újabb parancsot kaptunk: el kel
lett hagynunk a teherkocsit és átszállnunk egy üres szénszállító vagonba. A zárt 
teherkocsira szükség volt az utánpótlás szállításáért, míg a szenes kocsi használaton 
kívül állott. Hozzáláttunk, hogy a szénportól a kocsi fenekét megtisztítsuk. Végül 
elhelyezkedtünk, csak az volt a baj, hogy nem volt semmi a fejünk felett. Kis csecse
mőnk fölé sátrat készítettem a filter anyagból, hogy ne érje az áprilisi idő szeszélye. 
Három napot vártunk, amíg jött a hír, a pálya rendben van, indul egy tehervonat. Sok 
utánjárásra a mi kocsinkat is hozzákapcsolták a vonathoz és megindultunk hazafelé. 
Érsekújváron, Galántán át, ahol romokban hevert a pályaudvar és környéke, jutot
tunk el Szobra. Innen már magyar földön vitt a vonat, de nem Pestig, hanem csak 
Gödig. Itt megállították. Az állomás melletti erdőben volt a szovjeteknek egy nagy 
lőszerraktáruk. Igen sok teherautó állt, amelyet sürgősen meg kellett rakni. A nagy 
bevetéssel megindult végső offenzívában volt erre szükség. Jött egy szovjet járőr és 
felkérte a vonaton utazó férfiakat, hogy segítsenek a teherautók megrakásában. Mi 
úgy döntöttünk, hogy apósom és én lemegyünk, míg beteges édesapám a családnál 
marad és elkíséri őket egy régi pesti ismerőshöz. Ketten bementünk az erdőbe. Nem 
volt nehéz a munkánk, kis gyalogsági aknalövedékekkel megrakott ládákat kellett a 
teherautókra rakni. Öt volt egyben. Ezt onnan tudom, mert egy láda megfogásakor 
levált a teteje és mind az öt akna apósom lábára zuhant.

A munka elvégzése után bementünk újra az állomásra. Aznap több vonat nem 
állt meg Gödön. Egy vonat késő este lassított, hogy a postát leadja és az utasításokat 
felvegye. Apósom nem volt hajlandó felugrani. Mikor az első ilyen kocsi elment 
mellettünk, megkaptam apósomat és feldobtam a mozgó platóra. Nem volt nehéz 
dolgom, mert a különben is igen kicsi termetű ember vesztett testsúlyából Német
országban az eltöltött nyaralás alatt. Én a következő kocsira ugrottam fel, majd 
átcsúsztam hozzá. így értünk be a rákosrendezői pályaudvarra, ahol megtudtuk, 
hogy a vonatot Miskolc felé irányították. Leszálltunk és gyalog mentünk be a Nyu
gatira. Innen a megbeszélt helyre, ahol megmosakodva találtuk a családot.

Nyugovóra tértünk, most is a földön, de el lehet képzelni, milyen más hangu
latban, mint az elmúlt évben bárhol. Másnap részt vettünk az első szabad május 
elsejei felvonuláson. Délután kimentünk a Keletire. Az állomáson kaptunk az ott 
tartózkodó volt munkaszolgálatos bizottságtól egy igazoló írást és boldogan ültünk 
fel a Halas felé induló vonatra. Magunkkal vittük a negyedik kosarat is, amelyben 
kis Zsuzsikánkat vittük és még ma, 30 év után is boldog emlékként őrzöm.
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Jegyzetek

'Szófcr Szuszman (1828-1902) rabbi. Regi po
zsonyi rabbi család sarja volt, aki a kiskunhalasi 
hitközség igen szigorú és asszimiláció-ellenes ve
zetője volt 1856-1886 között. A helyi zsinagógát 
az ő idején szentelték fel 1860-ban. (Nagy Szeder 
István: Kiskun-Halas Város története III. Kiskun- 
Halas Város egyházainak, iskoláinak, és közmű
velődésének története. Kiskunhalas Helyi Értesí
tője Lapvállalat, Kiskunhalas, 1936. 72.; Szakái 
Aurél szerk.: Legyen világosság. Emlékkönyv a 
Kiskunhalasi Iraelita Hitközség 150. évfordulójá
ra. /továbbiakban Szakái 2001./ 144-145., 247.'y
A kiskunhalasi zsinagóga 1858-ban épült és 

1860-ban avatták fel. Az akkor 220 férőhelyes ke
vert gót-román stílusú épületet 1939-ben újjáépí
tették és kibővítették (Szakái 2001. 139-150.)"2
A második világháborút megelőző években 2, a 

háború idején 1 (összesen tehát 3) zsidótörvény
nek nevezett jogszabály született hazánkban: 
Az első zsidótörvény (1938. XV. te.) 1938. május 
29-én lépett érvénybe A társadalmi és a gazdasá
gi élet egyensúlyának hatályosabb biztosításáról 
címmel. A második zsidótörvény (1939. IV. te.), 
1939. május 5-én lépett hatályba, amely A zsidók 
közéleti és gazdasági térfoglalásáról nevet viselte. 
A harmadik zsidótörvény (1941. XV. te.) 1941. au
gusztus 8-án lépett hatályba és A házassági jogról 
szóló 1894:XXX1. törvénycikk kiegészítéséről és 
módosításáról, valamint az ezzel kapcsolatban 
szükséges fajvédelmi rendelkezésekkel foglal
kozott. (Magyar Törvénytár - 1938. évi törvény
cikkek. Jegyz. Degré Miklós, Várady-Brenner 
Alajos, Franklin Társulat, Budapest, 1939: 132- 
144.; Magyar Törvénytár - 1939. évi törvénycik
kek. Jegyz. Degré Miklós, Várady-Brenner Ala
jos, Franklin Társulat, Budapest, 1940. 129-148.; 
Magyar Törvénytár - 1941. évi törvénycikkek. 
Jegyz. Degré Miklós, Várady-Brenner Alajos, 
Franklin Társulat, Budapest, 1942: 56-66.) A zsi
dótörvények kiskunhalasi alkalmazásáról bőveb
ben: Simko Balázs-Végső István: A kiskunhalasi 
zsidók története 1938 és 1945 között. In: Tanul
mányok a holokausztról. Balassi Kiadó, 2004. 
(továbbiakban Simko-Végső 2004), illetve Végső 
István: A zsidótörvények hatása a kiskunhalasi 
zsidóság életére. Századok, 2003. 1. sz. (további
akban Végső 2003).

4Dr. vitéz Endre László (1895-1946) jogász, 
köztisztségviselő. 1923 és 1938 között a Gödöl
lői járás főszolgabírója volt. 1938 januárjától 
1944 áprilisáig Pest-Pilis-Solt-Kiskun várme
gye alispánja. Több szélsőjobboldali, antiszemi
ta szervezet tagja, alapítója és/vagy elnöke volt. 
Többek között: Ébredő Magyarok Egyesülete, 
Kettőskereszt Vérszövetség, Magyar Országos 
Véderő Egylet, Fajvédő Szocialista Párt, Magyar 
Nemzeti Szocialista Párt. Utóbbi háromnak ala
pítója és egy ideig elnöke is volt. 1944. április 
8-tól a Sztójay-kormány belügyi államtitkára lett. 
Egyik fő szervezője volt a magyarországi zsidók 
deportálásának. Háborús és népellenes bűnökért 
1946 márciusában végezték ki. (Az Endre -  Baky 
-  Jaross per. Sajtó alá rendezte és szerkesztette: 
Karsai László, Molnár Judit. Cserépfalvy Kiadó, 
Budapest, 1994: 24-25.)
■’Erdélyi Árpád 1928-tól pénztári ellenőrként, 
majd 1937 februárjától pénztárnokként dolgozott 
a kiskunhalasi Polgármesteri Hivatalban. Endre 
László többször is járt Kiskunhalason 1938-as 
alispánná megválasztása után. A második zsidó- 
törvényre hivatkozva 1941-ben kezdeményezett 
vizsgálatot a vármegyében, így Kiskunhalason 
is annak megállapítására, hogy a Polgármesteri 
Hivatalban dolgozók közül ki esik a korlátozó 
rendelkezések hatálya alá. Többek között Erdélyi 
Árpád iratait sem fogadta el az alispán. Ám a 
zsidókat korlátozó egyéb, más intézkedések nem 
érintették Erdélyit. Legalábbis helyben sem a get- 
tósítás vagy a deportálás, sem a munkaszolgálatos 
behívások nem érintették. (Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat Levéltára Kiskunhalasi Részleg /a 
továbbiakban: BKML Kh. / V/274 b 89. d. 55. sz. 
i.; Nagy Czirok László: Az 1935-1938. év esemé
nyei Kiskunhalason. In: Halasi Múzeum. Emlék
könyv a Thorma János Múzeum 125. évfordulójá
ra. Szerk.: Szakái Aurél, Thorma János Múzeum. 
Kiskunhalas, 1999. /a továbbiakban: Nagy Czirok 
1999/ 148. )
6 A Halasi Újság 1940 és 1944 között működött 
politikai, társadalmi és gazdasági, egy héten két
szer megjelenő folyóirat volt. 1940. október 4- 
től Lakatos Vince, 1941. január 28-tól Hurth A. 
Ferenc volt a főszerkesztője. A Halasi Újság nem 
volt egyedi jelenség az országban és nem is kell
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kizárólagosan az országos lapokra, például nyilas 
újságokra gondolnunk. Sokszor a kisebb, helyi 
lapok erőszakosabb antiszemitizmusról tettek ta
núbizonyságot, mint országos társaik. Elég csak 
a Makói Újságot vagy a Vásárhelyi Népújságot 
megemlítenünk. (Birck Edit: Bács-Kiskun me
gyei sajtóbibliográfia. I-II. kötet. Katona József 
Megyei Múzeum, Kecskemét, 1986: 199.) 
7MOVE: Magyar Országos Véderő Egyesület. 
A két világháború közötti Magyarország leg
ismertebb fajvédő szervezete. A kiskunhalasi 
MOVE elnöke az 1930-as évektől dr. Kathona 
Mihály polgármester (1939-1944) volt.
8 A sztálingrádi vereség hírére 1943. február 5-én 
az addig túlzottan is német győzelembe bízó Hala
si Újság valóban egy igen pesszimista vezércikket 
közölt „Beteljesedett...” címmel. Azonban ez nem 
jelentette azt, hogy teljesen megszűnt volna a zsidó- 
ellenes hangnem az újságban. (Halasi Újság, 1943. 
február 5. 1. p.)
9A frontról elsősorban azért érkeztek haza 1943- 
ban a zsidó munkaszolgálatosok, mert a 2. magyar 
hadsereg a katasztrofális voronyezsi vereség miatt 
visszavonult Magyarországra.
"*Dr. Fodor László főorvos volt Baján. A 105/3. 
munkaszázaddal a keleti fronton teljesített szol
gálatot, majd 1943-ban részt vett a visszavonu
lásban. 1944-ben a nyilas uralom idején, a svéd 
nagykövetség segítségével menekült meg. (Te 
vagy a tanú. Ukrajnától Auschwitzig. szerk. Pór 
Dezső és Zsadányi Oszkár, Kossuth Könyvki
adó, Budapest, 1947. 250.)
"Á dám  Endre (1901-?) Kiskunhalasi gyógysze
rész volt. (Kiskunhalasi Izraelita Hitközség szü
letési és halotti anyakönyvei)
' "Dr. Kálmán első felesége, dr. Kálmán Józsefné 
született Hollander Zsófia (1914-1969) volt. Lá
nyukat Fodor Tamásné született Kálmán Zsuzsá
nak (1944-) hívják. (Kiskunhalasi Izraelita Hit
község születési és halotti anyakönyvei; Szakái 
2001. 76.)
'^Magyarország német megszállása 1944. márci
us 19-én történt.
I4SS: Az SS a Schutzstaffel német szó rövidíté
se, jelentése Védőosztag. Kezdetben Adolf Hitler 
személyes testőrségét jelentette, később azonban 
tényleges katonai szervezetté fejlődött, mely a 
frontokon is képviseltette magát, de az SS felada
ta volt a különböző táborok, pl.: megsemmisítő 
lágerek felügyelete is.

' 5A z Árvay-féle bérház a Kossuth u. 2. szám 
alatt található. Később a Központi Iskola (mai 
Köztársaság u. 9.) helyiségeit is igénybe vették 
az SS-ck.
" ’Az 1944. március 31-én hozott rendelet pontos 
címe: A magyar királyi minisztérium 1240/1944-
4. M.E. sz. rendelete a zsidók megkülönböztetése 
tárgyában. A rendelet előírta, hogy április 5-étől, 
minden 6. életévét betöltött zsidónak 10x10 cm 
átmérőjű „kanárisárga” színű csillagot kellett 
a mellén viselnie. A rendelet március 31-én, a 
Budapesti Közlönyben jelent meg. (Rendeletek 
Tára. M. Kir. Belügyminisztérium, Budapest, 
1944.1. kötet 263-264.)
17Kiskunhalason 1944-ben a 15. „Balogh Ádám” 
kerékpáros honvéd pótzászlóalj és a 111/3. páncé
los zászlóalj állomásozott.
IXH. U. értsd: Halasi Újság 
'^Königsberg József (1910-1943) (Kiskunhala
si Izraelita Hitközség születési és halotti anya
könyvei)70Guttmann Imre kiskunhalasi kereskedő volt 
7 IKönigsberg József 1943 januárjában a doni ka
tasztrófa idején halt meg, és nagy valószínűség 
szerint Guttmann Imre is ekkor hunyt el. (Ösz- 
szesítés a kiskunhalasi gettóba zárt, deportált és 
munkaszolgálatra behívott zsidókról. Összeállí
totta: Grósz Lajos -  Dr. Kálmán József, /kézirat/ 
Kiskunhalas, 1976. In. Kiskunhalasi Ortodox 
Izraelita Hitközség iratai, a továbbiakban: Grósz 
- Dr. Kálmán 1976)
77 262. légó kórház: 1944 tavaszán megalakított 
intézmény kezdetben valószínűleg a Kálmán- 
szanatórium helyiségeiben volt elhelyezve. 
A front közeledtével azonban -  1944 nyár elejé
től -  már a Szilády Áron Gimnázium épületébe 
helyezték át.
23Hadházy László (1900-1952): tűzoltóparancs
nok. A húszas években a helyi adóhivatalnál kez
dett el dolgozni. 1925-től önkéntes tűzoltó, majd 
1939-ben első hivatásos tűzoltóparancsnoka lett 
a városnak. 1944 májusában részt vett a kiskun- 
halasi gettó létrehozásában. Az Igazoló Bizott
ság nem találta bűnösnek. (Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat Levéltára Kecskemét, Igazoló 
Bizottság iratai, XVII.409. 67. d. 140, 141, 157. 
sz. iratok; Lehóczki György: Kiskunhalasi tűz
oltóság 1904-2004. 30.)
■^Magyarországon a munkaszolgálat intézmé
nyének életre hívását 1939-ben, az ún. honvé
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delemről szóló II. te. 230. §-ában rendelték el. 
Ekkor még nem tettek különbséget zsidó és nem 
zsidó személyek között. Ilyen jellegű szolgálatra, 
a katonai szolgálatra alkalmatlanokat hívták be, 
3 hónapot meg nem haladó időtartamra. Később 
azonban létrejött a Közérdekű Munkaszolgálat 
Országos Felügyelete és megszületett az 5070/1 - 
939. sz. kormányrendelet, amely már a munka- 
szolgálattal foglalkozó, 1941-esés 1942-es intéz
kedések alapjául szolgált. A második bécsi döntés 
után (1940. augusztus 30.) a zsidó katonák nagy 
részét a bevonulás után leszerelték és áttették őket 
a különleges zsidó munkásszázadokba. A hivata
los elképzelés szerint így a zsidók sem bújhattak 
ki a katonai szolgálat alól, mégsem kellett attól 
tartani, hogy hátországban bármiféle fegyveres 
cselekményt ki tudjanak fejteni. 1941. augusztus 
19-én Bartha Károly honvédelmi miniszter adta 
ki a 2870/1941. sz. kormányrendelet végrehajtási 
utasítását, mely kimondta, hogy a zsidónak minő
sülő férfiak csak rendfokozat nélküli fegyverte
len szolgálatot láthatnak el. Ezzel a magyar had
seregben teljessé vált a zsidók jogfosztottsága. 
A későbbiekben a zsidókkal szembeni kegyetlen
kedések mindennaposakká váltak, érdekeiket, sőt 
testi épségüket senki nem szavatolta. Igaz, hogy 
nagybaczoni Nagy Vilmos honvédelmi miniszter
sége idején (1942. szeptember 24. -  1943. június 
12.) javult a velük szembeni bánásmód. Helyzetük 
1944-re fokozatosan katasztrofálissá vált. Ekkor 
már csak saját, lerongyolódott civil ruhájukban, 
sárga szalaggal a karjukon dolgoztak a magyar 
hadsereg számára. Megalázott állampolgárként 
szolgálták hazájukat, melynek vezetői rabszol
gasorba taszították őket. (Magyar Törvénytár 
1939. évi törvénycikkek: 6-128. pp.; 5070/1939. 
sz. kormányrendelet 1939. május 17. Budapesti 
Közlöny 111. sz.; 2870/1941. sz. kormányrendelet 
1941. április 19. Honvédségi Közlöny 1941. április 
22. 68/18. sz.; Randolph L. Braham: A népirtás 
politikája. Belvárosi Kiadó, Budapest, 1997. /a to
vábbiakban: RLB-H /: I. 326-330.; Karsai László: 
Holokauszt. Pannonica Kiadó, Budapest, 2001. /a 
továbbiakban: Karsai 2001 /: 219-223.) Kiskun
halason mentettek zsidó munkaszolgálatosokat. 
Máthé Elek helyi református lelkész és felesége 
több fővárosi munkaszolgálatosnak és zsidónak 
segített 1944 nyarán keresztény papírokkal. Eze
kért a tetteikért mindketten kitüntetést kaptak a 
Yad Vashemtől. (Szita Szabolcs: Magyarország

1944. Üldöztetés, embermentés. Nemzeti Tan- 
könyvkiadó -  Pro Homine, Bp., 1994. 173.) 
25Neumark Jakab helyi rőföskereskedő volt. Már 
az első zsidótörvény után folyamatban volt ellene 
iparengedélyének felfüggesztése. Magyar hon
polgárságának megszerzésére -  a levéltári iratok 
alapján -  nem volt hajlandó. Pedig ez megment
hette volna az internálástól. (Kiskunhalasi Izra
elita Hitközség születési és halotti anyakönyvei; 
Végső 2003. 201.)
26Siviszi tábla: Az előimádkozó pultján található 
olyan tábla, amelyen szent szövegek, imádságok 
és bibliai személyek alakja szerepel.
22„Jelid Tarnopol” héber kifejezés, jelentése: 
„Tarnopólban született”.

Neumark Jakab családján kívül Freud Mózest 
és családját is kitelepítették Kiskunhalasról. 1941 
tavaszán toloncolták ki őket Kőrösmezőn keresz
tül a galíciai Kamenyec-Podolszkijba. Ide szállí
tották a magyar hatóságok azokat a személyeket, 
akik nem tudták igazolni magyar honpolgárságu
kat. Magyarországon kívül a román hatóságok is 
erre a helyre telepítették a számukra terhessé vált 
embereket. Galíciában az SS-ek és ukrán milicis- 
ták vették át őket. Ezután többségüket, több mint 
23.600 főt gyilkolt le a Franz Jaeckeln vezette 
320. SS rendőrzászlóalj. Úgy tűnik, hogy mind 
Freud, mind Neumark ekkor még elkerülte a ha
lált. Mivel előbbi -  a hitközség által összeállított 
deportálási lista szerint -  1946-ban Kiskunhala
son, utóbbi 1944 októberében Auschwitzban halt 
meg. (Grósz -  Dr. Kálmán 1976; Halasi Újság, 
1941. augusztus 5. 3. p. Karsai 2001. 228-232. ; 
RLB-H I. kötet. 197-206.; Szakái 2001. 79-80.; 
Végső 2003.201., 204.)9QSchneider Ignác és Utódai Céget 1852-ben 
alapították. A város és a térség legnagyobb 
terményfelvásárló és kereskedelmi cége volt. 
A Horthy-korszakban a mezőgazdasági termék- 
exportja országosan kiemelkedő volt. Az első 
zsidótörvény hatására, 1938 decemberétől az 
Országos Hangya Termelőszövetkezet fennható
sága alá került. (Nagy Czirok 1999. 156.; Szakái 
2001. 245.; Végső 2003. 186-188.) 
30Bácstopolyán 1941 májusa óta működött in
ternálótábor, a „rendszerellenes” vagy „gyanús” 
egyének elhelyezésére. Elsősorban kommunis
tákat, baloldaliakat, szerbeket és zsidókat zár
tak ide. Az 1944-es német megszállás után SS 
és deportáló központtá alakították. Összesen
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3.000 zsidót deportáltak innen 1944 folyamán. 
RLB-H II. köt. 683-686., illetve Vági Zoltán
-  Végső István: Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye 
a holokauszt idején. In: A magyar holokauszt 
földrajzi enciklopédiája. Szerk.: Randolph L. 
Braham, 2004. (sajtó alatt) (továbbiakban Vági
-  Végső 2004), és Végső István: Bács-Bodrog 
vármegye a holokauszt idején. In: A magyar 
holokauszt földrajzi enciklopédiája. Szerk.: 
Randolph L. Braham, 2004. (sajtó alatt) (Végső 
2004)
3lNem valószínű, hogy csupán Elisabeth Palnak 
köszönhető utólag, hogy nem internáltak innen 
senkit. A német megszállás után elsősorban azo
kat internálták, akik politikailag, gazdaságilag 
vagy egyéb más szemszögből prominensei vol
tak a társadalomnak. Ezeket az embereket a he
lyi zsidó tanácsok vagy a Központi Zsidó Tanács 
„zsidólistái” alapján fogták el az SS-ek. Viszont 
nemcsak az SS erők internálhattak embereket. 
Elég lett volna egy feljelentés a helyi rendőrsé
gen vagy csendőrségen, és máris elvitték volna 
az illetőt. Leginkább azokat internálták ekko
riban Magyarországon, akik németellenesek 
voltak, vagy megszegték a zsidóellenes rende
leteket, esetleg várható volt az ellenszegülésük 
a hatóságokkal szemben. Valóban volt rá példa, 
hogy nagyobb városok és hitközségek vezetőit, 
kiemelkedő tagjait még a gettósítás előtt inter
nálták. Bajáról 1944. április 14-én 150 főt vittek 
el Bácstopolyára, köztük a rabbit, a hitközségi 
jegyzőt és a kántort. Kecskemétről 1944 áprili
sában 30 főt internáltak Kistarcsára. Kiskőrösről 
1944. május 15-én a rabbival együtt 22 főt szállí
tottak a bácstopolyai internálótáborba. Ceglédről 
1944. május és június folyamán 49 főt internál
tak a bácstopolyai táborba. (RLB-H: II. köt. 689- 
693.; Vági -  Végső 2004; Végső 2004.)
32 KZ: Konzentrationslager -  német kifejezés rö
vidítése. Magyarul: koncentrációs tábor.
33A deportálás csendőrkerületenként, illetve 
a németek által meghatározott zónák szerint 
folyt. Először a kassai -  VIII. csendőrkerületre 
(I. zóna) került sor, és Budapestnek kellett vol
na zárnia a sort. Kassát a IX. és X. csendőrke
rületek, Kolozsvár és Marosvásárhely központ
tal (II. zóna) követték. A III. zónát a II. és VII. 
csendőrkerületek jelentették, Székesfehérvár és 
Miskolc központtal. A IV. zóna Szeged és Deb
recen központtal az V. és VI. csendőrkerületeket

foglalta magában. Ezután következett az V. zóna, 
mely Szombathely és Pécs központtal, a III. és 
IV. csendőrkerületeket jelentette. A sort Buda
pest és környéke (I. csendőrkerület) zárta volna, 
de a fővárosi zsidók deportálására nem került sor 
1944 tavaszán és nyarán. (Molnár Judit: Zsidó
sors 1944-ben az V. (szegedi) csendőrkerületben. 
Cserépfalvi Kiadó, Budapest, 1995. /a továbbiak
ban: Molnár 1995 / 59.)
34A zsidók tulajdonában 1944. március végétől 
hivatalosan csak igen korlátozott számban lehetett 
rádiókészülék. Erről a 1.300/1944 M.E. sz. rende
leté, a zsidó tulajdonban volt rádió vevőkészülékek 
beszolgáltatása; valamint a 33.000/1944 H.M. ein. 
sz. rendelete, a zsidó rádióengedélyesek tulajdo
nában lévő rádiókészülékek igénybevétele; vala
mint 217.300/1944 K.K.M. sz. rendelete, a zsidók 
tulajdonában lévő és igénybevett rádiókészülékek 
beszolgáltatásáról; valamint a 1.490/1944 M.E. sz. 
rendelete, az 1944. március 22. napja után zsidó 
vagy zsidónak tekintendő személytől bármilyen 
címen megszerzett rádió vevőkészülékek bejelen
téséről rendelkezések intézkedtek. (Belügyi Köz
löny, 1944. 16. sz. 402-403. pp; Rendcletek Tára, 
1944 I. kötet 459-461., 547-548., 602-603.)
35A varsói gettóban 1943 áprilisában tört ki az 
oda bezsúfolt zsidók felkelése. Ekkorra alakult 
meg a Hechalutz Zsidó Harci Szervezet, melynek 
a lengyel ellenállástól, a Honi Hadseregtől sike
rült -  fizetség ellenében -  fegyvereket szereznie. 
A felkelést csak hónapok után tudták leverni a 
németek, amikor Stroop tábornok a gettó utolsó 
épületét is felrobbantatta. A felkelés során és után 
több mint 56.000 lengyel zsidót mészároltak le a 
német SS csapatok. Az újabb felkelést 1944. au
gusztus 1-jén a Honi Hadsereg robbantott ki Var
sóban, Bór-Komorowski tábornok vezetésével, 
ezt szintén leverték a nácik. Megtorlásul 10.000 
civilt végeztek ki. Mindezt pedig tétlenül nézte 
végig a Vörös Hadsereg, amely mindeközben 
már a Visztula túlpartjáig nyomult. (A háborúk 
százada. Szerk.: Fabio Bourbon, Cristina Lanzi, 
Maria Valeria Urbani Grecchi, Officina ’96 Ki
adó, Budapest, 2002. /a továbbiakban: Bourbon- 
Lanzi-Grecchi 2002 /: 215.; Szokolay Katalin: 
És a varsói gettó felkelt... Kossuth Könyvkiadó, 
Budapest, 1983.)

A Magyarország területén élő zsidók elkü
lönítését a 6163/1944. BM VII. rés sz. rendelet 
szerint kezdték meg a közigazgatási egységek.
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Ennek alapján Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye 
összes településén a zsidók elkülönítésére (értsd: 
gettósítására) vonatkozó utasításokat az alispán 
27.409/1944. kig sz. rendelete adta ki. 1944. má
jus 12-én. Ennek alapján 1944. május 22-én reg
gel 5 órakor kellett a zsidók összeköltöztetését 
megkezdeni. Kiskunhalason a gettósítás 1944. 
május 22-én kezdődött, és pár napon belül be is 
fejeződött. Az V. és VI. csendőrkerületekben élő 
zsidók koncentrálását pedig 1944. július 10-én 
Endre László és Баку László belügyi államtit
károk vezetésével lezajlott a szegedi értekezleten 
tárgyalták meg. Eszerint a kiskunhalasi zsidók
nak június 20-ig kellett megérkezniük a Szege
den kialakított gyüjtőtábor területére. Kiskun
halasról 1944. július 17-én vitték el a zsidókat 
Szabadkán keresztül Szegedre. (Molnár 1995. 
58-60., 116., 133-136.)•37

Kiskunhalason először 1944. május 10-én ke
rült szóba a gettó kérdése, amikor megérkezett 
Endre László felhívása, mely a 2848. sz. híranyag 
nevet viseli és így fogalmaz: „... a zsidóság tá
borokba nem szállíthatók, elhelyezésük csupán 
gettókban történhetik.” Endre távirati utasítását 
a 6163/1944. BM VII. rés. rendelet alapján adta 
ki, melyben az elszállítandó zsidóknak 14 napi 
élelmet és 50 kg-os poggyászt engedélyeztek, 
hogy magukkal vigyenek. Dr. Kathona Mihály, 
Kiskunhalas polgármestere, 1944. május 12-én 
határozatban intézkedett a Zsidók Tanácsának 
felállításáról, amelynek az volt a feladata, hogy 
a halasi zsidókat zökkenőmentesen és gyorsan 
gettóba lehessen zárni. Szintén 1944. május 12- 
én kelt a Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye zsidó 
lakosait érintő irat, melynek tárgya a „Zsidók 
lakóhelyének kijelölése” volt. Az alispáni ha
tározat értelmében a vármegye minden érintett 
helységében a gettóba való átköltöztetés kezdete: 
1944. május 22. reggel 5 óra. Az alispáni tisztet 
ekkor már dr. vitéz Sági József töltötte be, aki 
áprilisban váltotta fel Endre Lászlót. A zsidókér
dés rendezésében Sági kitűnően együttműködött 
Mérey László főispánnal. (BKML Kh. V/274. 
Polgármesteri iratok 5887/1944 sz. iratcsomó; 
Molnár 1995. 79.)
i o

1944. március 22. után egymás után születtek 
meg a zsidók jogait korlátozó rendeletek: márci
us 29-én a zsidó távbeszélő előfizetők adatszol
gáltatási kötelezettségéről rendelkeztek, március 
31-én előírták, hogy április 5-étől kötelező a sárga

csillag viselése, április 7-étől nem használhatták 
gépjárműveiket a zsidók, április 16-án a zsidó va
gyon összeírásáról született rendelet. Ezenkívül 
születtek titkos belügyi rendeletek is, amelyek 
közül a legfontosabb az április 7-i, a kitelepítés el
rendeléséről. „A m. kir. minisztérium 1140/1944. 
M.E. számú rendelete a zsidó távbeszélő előfize
tők adatszolgáltatási kötelezettsége tárgyában” 
„A m. kir. minisztérium 1240/1944. M.E. számú 
rendelete a zsidók megkülönböztető jelzése tár
gyában.” „A m. kir. minisztérium 1270/1944. M.E. 
számú rendelete a zsidók utazásának korlátozása 
tárgyában.” „A m. kir. minisztérium 1600/1944. 
M.E. számú rendelete a zsidók vagyonának be
jelentése és zár alá vétele tárgyában.” 6163/1944. 
rés. „A Belügyminisztérium bizalmas rendelete a 
zsidók gyüjtőtáborba való szállításáról.” 1944. áp
rilis 7. OL BM. Ált. 1944,-Zsidóügyek. (Budapesti 
Közlöny, 1944. március 29. 71. sz. 1-2., 1944. már
cius 31. 73. sz. 3., 1944. április 7. 79. sz. 4., 1944. 
április 16. 85. sz. 1-3.)
3Totyondy Miklós rendőr főfelügyelő 1944 má
jusában részt vett a kiskunhalasi gettó végleges 
tervének kidolgozásában. (BKML Kh. V. 274b. 
Polgármesteri iratok 5887/1944 sz. iratcsomó) 
40Mint már utaltunk rá a sárga csillaggal kap
csolatos rendelkezés alapján „csak” minden 6. 
életévét betöltött zsidónak kellett ilyen megkü
lönböztető jelzést viselnie. Tehát pólyára nem 
kellett felvarrni „zsidó csillagot”. (Rendeletek 
Tára 1944. 1. kötet 263-264.)
4IA Zsidó Tanács 1944. május 12-én alakult 
meg öt taggal. Elnöke dr. Práger József ügy
véd volt. Tagjai: dr. Hollander Ignác ügyvéd, 
Kun Benő kereskedő, Fodor Dezső kereskedő 
és Schwarcz Ferenc kereskedő voltak. (BKML 
Kh. V. 274b. Polgármesteri iratok 5887/1944 
sz. iratcsomó)
42 A kiskunhalasi Zsidó Tanács által 1944 máju
sában kibocsátott „Hittestvérek” című felhívás, a 
Thorma János Múzeum Adatára 2051. szám alatt 
található.
42Dr. Kálmán József édesapja Kálmán Dezső 
(1878-1952) kereskedő, édesanyja Kálmán 
Dezsőné Stern Gizella (1883-1969), apósa 
dr. Hollander Ignác ügyvéd (1882-1957), anyó
sa Dr. Hollander Ignácné (1888-1964) született 
Schwarcz Rózsa volt. (Kiskunhalasi Izraeli
ta Hitközség születési és halotti anyakönyvei; 
Szakái 2001. 75-76.)
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44Az biztos, hogy két gettó létesült Kiskunha
lason, de több irat is született a hozzájuk tarozó 
épületeket tekintve. Feltehetőleg az 1944. május 
31-én kelt polgármesteri jegyzőkönyvben szerep
lő lista a leghitelesebb, ez szinte teljes egészében 
megegyezik a május 27-én kelt polgármesteri 
hirdetmény által meghatározott épületek jegyzé
kével. Eltérés csupán az a két irat között, hogy az 
Apponyi tér 1. sz. és az Alkotmány u. 1. sz. he
lyett a 31-i iratban mindkét esetben 4. sz. szerepel. 
A gettó a következő épületekből állt: Alsónádor 
utca 1., 2. és 4. sz., Molnár utca 2. sz., Alkotmány 
utca 1. sz., Nefelejts utca 6. sz., Apponyi tér 1. 
sz., Petőfi utca 1. és 3. sz., Felsőnádor utca 17. sz., 
Sólyom utca 2. és 4. sz., Fürdő utca 2. és 4. sz., 
Vasút utca 27. sz., Kuruc utca 2. sz., Zöldfa utca 
24. sz. Az irat nem csupán a gettó helyét jelöl
te meg, hanem a gettó belső életét meghatározó 
szabályzatnak is tekinthető, 1+5 alcikkelyből áll. 
Az jegyzőkönyv elején az ún. általános helyzet
kép olvasható, amely megnevezi a már korábban 
említett gettóépületek címét, leírja, hogy a gettó 
2 külön részből áll: az egyik a város belterületén, 
a zsinagóga környékén, összefüggő területen, a 
másik a Hangya Hűtőtelep Kuruc u. 2. sz. alatt 
lévő munkásotthonában. A rendészeti szempont
okkal a m ásodik (a.) pont foglalkozik. Kimondja, 
hogy a zsidó templom környékén lévő háztömb 
drótkerítéssel elkerítendő. Előírja, hogy az utcá
ra néző ablakokat be kell festeni, a zsidó templom 
kapuját be kell deszkázni, az Alsónádor utca déli 
részén pedig kerítéssel elzárandó. A gettó bejá
ratát az Alsónádor utca északi részén határozza 
meg. Javasolta, hogy a Sólyom utca 4. sz. alatti 
lakóház kerítését mivel a célnak nem felel meg, 
ki kell javítani és fel kell emelni. Az Apponyi 
tér, Alkotmány utca, Nefelejts utca és Molnár 
utca között fekvő háztömb megfelel a célnak, 
mert megfelelő drótkerítés alkalmazásával az 
Alsónádor utcán felállított őrszem az ellenőrzést 
teljes mértékben elláthatja. (BKML Kh. V. 274 
Polgármesteri iratok 5887/1944 sz. iratcsomó; 
Simko -  Végső 2004.). A szigorú ellenőrzés el
lenére állítólag egy ember, akinek erre nem volt 
engedélye, mégis bejutott a gettóba. Dr. Kováts 
Istvánné budapesti lakos egy barátjának kérésére 
jött le Kiskunhalasra. Célja az volt, hogy kiment
se barátja gyermekeit, akik a gettóban a nagy
szülőknél voltak elhelyezve. A mentés sikerrel 
járt, bár a történet hitelessége megkérdőjelez

hető. (Dr. Kováts Istvánné: Visszapillantótükör. 
Bp„ 1983. 145-146.)

Kálmán József által említett adatokkal kapcso
latban néhány pontatlanságra is fel kell hívnunk a 
figyelmet: Kiskunhalason 1941-ben 742 zsidó élt. 
1944-ben a kiskunhalasi ortodox izraelita anya
hitközség lélekszáma 555 fő volt, a kiskunhalasi 
zsidóság összlétszáma pedig ebben az évben 706 
fő volt. Tehát a városban jelentős számban éltek 
olyanok, akik nem gyakorolták vallásukat, vagy 
pedig kikeresztelkedett zsidók voltak. Kiskunha
lasról 200 zsidó férfit hívtak be munkaszolgálatra, 
közülük 45 személy a gettóból lett muszos szolgá
latra rendelve. (Grósz -  Dr. Kálmán 1976; A zsi
dó népesség száma településenként (1840 -  1941). 
Szerk. Kepecs József, Budapest, 1993. 230-231; 
Magyarországi zsidó hitközségek -  1944. április. 
Sajtó alá rendezte: Frojimovics Kinga, Komoróczy 
Géza, MTA Judaisztikai Kutatócsoport, Budapest, 
1994. 335-336, 867,872.)
46A Zsidó Tanács alá tartozó, Kun Benő vezette 
„gettó rendőrség” tagjai önkéntes alapon teljesí
tettek szolgálatot. 1944 júniusában számuk 25 fő 
volt a gettón belül. (BKML Kh. V. 274b. Polgár- 
mesteri iratok 120. d. 5920. sz. i.)
47Helyesen: Freiberger. Dr. Freiberger János 
mélykúti orvos volt. A vészkorszakot nem élte 
túl. (TJM 16443)
д о

A bácsalmási gettót 1944. május elején állítot
ták fel. Ide hozták 1944. május és június hónapok 
folyamán a bácsalmási, bajai, jánoshalmi, topolyai 
járás valamint Szabadka város zsidóságának nagy 
részét. Az ideszállított több mint 3.000 ember de
portálására 1944. június 26-án került sor. (RLB-H: 
II. köt. 687.; Vági -  Végső 2004; Végső 2004) 
4^Volksbund: Magyarországi Németek Népi Szö
vetsége. A magyarországi németek érdekvédelmi 
egyesülete volt. 1944-ben hatalmas toborzás indult 
köreikben, és a német férfiak többsége SS szolgá
latba állt.
5®Dr. Kálmán itt minden bizonnyal téved, ugyanis 
a levéltári források szerint több bábaasszony is részt 
vett a zsidó nők belső vizsgálatában. (Budapest Fő
városi Levéltár Népbírósági iratok, XXV. l.a. 4340/ 
1948 Bajusz Mihály ügye: 28-30, 50, 115.)
51A gettóba zárt kiskunhalasi zsidókat 1944. jú 
nius 17-én irányították csendőrök kíséretében a 
vasútállomásra.

Nem tisztázott a tény, hogy a helyi zsidók közül 
pontosan kiket és miért szállítottak teherautókon.
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Szemben a többséggel, akiknek Szabadkát érintve 
Szegedre vasúti tehervagonokban összezsúfolódva 
kellett menni.
53A Szegedi Vasutasok Sport Egyesületének 
sportpályájára szállított zsidóknak 2 személyes 
sátrakban kellett elhelyezkedniük negyedma- 
gukkal. (Molnár 1995. 142.)
54Fleischl Samuné túlélte a vészkorszakot. Férje, 
Fleischl Samu kiskunhalasi kárpitosmester első 
világháborús tizedesként szerb és orosz fronton 
harcolt.
55A könyv írója, Eötvös Károly (1842-1916) új
ságíró és jogász volt az, aki a hírhedt tiszaeszlári 
perben a hamis vádakkal rágalmazott zsidókat 
védte. A vérváddal gyanúsított zsidókat 1883-ban 
állították bíróság elé, de kellő bizonyíték hiányá
ban felmentették őket. A könyv ennek a pernek 
történetét meséli el a védőügyvéd szemszögéből. 
56A szegedi V. csendőrkerület területén élő zsi
dókat nemcsak Szegedre koncentrálták. Ebből a 
csendőrkerületből a nagyobb települések közül, 
egészen pontosan, Flódmezővásárhelyen, Kalo
csán, Kecelen, Kiskunhalason, Kiskunmajsán, 
Kiskundorozsmán, Kisteleken, Makón, Mind
szenten, Szegeden, és Szentesen összeszedett 
zsidók kerültek a szegedi gyűjtőtáborból transz- 
portálásra. A többi, ebben a csendőrkerületben 
1944-ben élt zsidót Baja, Bácsalmás és Kecske
mét gyűjtőtáboraiba vitték. (Molnár 1995. 134. 
p.; illetve RLB-H: 685-697.)
3 7 L ő w  Immánuel (1854-1944) szegedi rabbi. Ko
rának egyik legnagyobb tudású izraelita egyházi 
vezetője volt. Már kortársai is „a földkerekség 
legtudósabb rabbija” jelzővel illeték. Apjához, 
Lőw Lipóthoz hasonlóan kiváló szónoki képes
ségekkel rendelkezett. 1927 és 1939 között felső
házi tag volt. 1944. július 19-én, deportálás köz
ben halt meg a budapesti Wesselényi utcai zsidó
kórházban. (Varga Papi László: Zsidó magyarok 
Szegeden. Bába Kiadó, Szeged, 2003. 43-48.; 
Molnár Judit: A „legtudósabb rabbi” sorstalansá- 
ga. In: Flistória, 2004. 2-3. sz. 17-22.)2fO r . , , , ,

A keresztény vallású, de zsidó származású embe
reket több gettóban elkülönítették az izraelita hitű 
zsidóktól. A szegedi, 591 keresztény hitű zsidót há
rom épületben helyezték el a helyi protestáns és ka
tolikus egyházak kérésére. (Molnár 1995. 84-86.) 
59SS Hauptsturmführer: A Hauptsturmführer a 
századosi rendfokozatot jelentette az SS katonai 
hierarchiájában.

60Dieter von Wisliceny (1911-1948) Az RSHA 
(Reichssicherheitshauptamt -  Birodalmi Bizton
sági Főhivatal) IV.B/4 osztályának egyik képvi
selője volt. О irányította német részről 1940-ben 
a szlovákiai zsidóság deportálását. 1943-ban 
az egyik szervezője a görögországi zsidóság 
deportálásának. Korruptságáról híres ember 
volt. Az 1944. márciusi német megszállás után 
érkezett Magyarországra, a zsidók kitelepítésé
nek előkészítése és lebonyolítása kapcsán. 1945 
után Csehszlovákiában bíróság elé állították, és 
halálra ítélték. Dr. Kálmán minden bizonnyal 
tévedett abban, hogy Dieter Wislicenynek, aki 
Adolf Eichmann stábjának egyik vezetője volt, 
mindennapi elfoglaltságai közé tartozott volna 
a szegedi téglagyári séta. Az is megkérdőjelezi 
az állítás pontosságát, hogy miként sikerült a 
zsidóknak a táborba érkező német tiszteket fel
ismerniük. Az 1944-ben szegedi gyűjtőtáborba 
kényszerített emberek visszaemlékezése szerint 
Finta Imre csendőrszázados járkált lovaglópálcá
val a táborban. (Karsai 2001. 408.; Molnár 1995. 
34., 142-143.)
61 Scharführer: SS szakaszvezető 
6"Mengele: Josef Mengele (1911-1979?) hírhedt 
náci orvos és antropológus volt. 1937-ben náci 
párttag lett, egy év múlva belépett az SS-be. A há
borúban harcolt a keleti fronton, de sebesülése után 
frontszolgálatra alkalmatlanná vált. 1943 májusá
nak végén helyezték Auschwitz-Birkenauba, ahol 
emberek ezreit küldte gázkamrába, és az „árja faj” 
tökéletesítésének ürügyén élő embereken folytatott 
orvosi kísérleteket. A háború végén az amerikaiak 
elfogták, de rövidesen elengedték. Amikor bűnei 
kezdtek nyilvánosságot kapni, menekülni kénysze
rült. Főként Dél-Amerikában rejtőzködött. 1979- 
ben fürdőzés közben a tengerbe fulladt, de máig is 
sokan kételkednek abban, hogy az évekkel később 
azonosítására került csontváz valóban az övé volt-e. 
(Lifton, Robert Jay: Náci orvosok, az orvosi esz
közökkel történő emberölés és a fajirtás lélektana. 
Alexandra Kiadó, Pécs, 1998.)
63Dr. Kallós Ernőné dr. Pécsi Margit (1896-1962) 
orvos. Kiskunhalasi zsidó származású szakor
vos. (Kiskunhalasi Izraelita Hitközség születési 
és halotti anyakönyvei; Szakái 2001: 79.)
64Dr. Hollander Ignác (1899-1957) ügyvéd. Kis
kunhalasi ügyvéd volt. A két világháború között 
a virilis jogon póttagja volt a városi képviselő- 
testületnek. Szintén ebben az időben a helyi
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Gazdasági Bank igazgatósági tanácsának egyik 
tagja volt 1944-ig. A deportálás időszakát mun
katáborokban vészelte át. (Kiskunhalasi Izraelita 
Hitközség születési és halotti anyakönyvei; Vég
ső 2003. 215.)
65 A szegedi gyűjtőtáborban történt bevagoní- 
rozás nem ilyen esetlegesen zajlott le. Szeged
ről három vonat közül kettőnek Auschwitzba, 
egynek Strasshofba kellett mennie. Az 1944. 
június 25-én elindított első szegedi vonat 3.199 
fővel Auschwitzba ment. A június 27-én kb. 
3000 „utassal” útjára bocsátott második vonat 
egy része szintén a hírhedt haláltáborba ment. 
A másik része viszont máig tisztázatlan okból 
Strasshofba került. A harmadik, 1944. június 
28-án Strasshof felé indított kivételezett vonaton
-  amelyen Kálmánék és sok más halasi is utazott
-  egy előre elkészített lista alapján kerülhettek 
fel az emberek. Utóbbi vonat sorsának alakulása 
a befolyásos magyar cionisták vezetőjének, dr. 
Kasztner Rezső tevékenységének volt köszönhe
tő. Az ő tárgyalásainak eredménye volt, hogy a 
német hatóságok megengedték több ezer vidéki 
zsidó cseh és osztrák területen fekvő munkatá
borokba szállítását. A szegedi gyűjtőtáborba egy 
öt tagból álló bizottság határozta meg, hogy kik 
szállhatnak fel a harmadik szegedi vonatra. A ki
vételezett szerelvényekre -  a Kasztner-féle meg
állapodás alapján -  2400 olyan zsidó kerülhetett 
fel, akik saját hitközségükön belül fontos szemé
lyek, és/vagy 50 évnél idősebbek, és/vagy 12 év
nél fiatalabbak voltak. (M olnár 1995. 145-153.) 
66Schwarcz Ignác (1851-1944) hitoktató. A Kis
kunhalasi Izraelita Elemi Iskola hittantanára és 
a helyi hitközség rabbi-helyettese volt. (Szakái 
2001. 246.)

A magyar országhatárokon belül a szerelvé
nyeket nem SS-ek, hanem magyar katonák és 
csendőrök felügyelték, bár köztük lehettek sváb 
származásúak.
^Durchgangslager: Német kifejezés, ideiglenes 
tábor a jelentése. Strasshof is ilyen tábor volt, 
ahol a zsidókat csoportokba válogatták, és kü
lönböző célállomások felé küldték őket. Volt, 
akit munkára vezényeltek, de volt olyan is, akit 
megsemmisítő táborba küldtek.
69Cyklon В nevű fertőtlenítőszert általában rág
csálók irtására használták a második világhábo
rút megelőzően. Később azonban a náci halál
táborokban található gázkamrákban ezekből a 
kristálytablettákból képeztek mérgező gázt.

7<)Dr. Kálmán itt az Andrej Vlaszov irányítot
ta hadseregre gondolt. A német fogságba esett 
szovjet tábornok Sztálinnal szembeni elégedet
lensége miatt németországi táborokban őrzött 
szovjet foglyokból 1944 nyarán alakított had
sereget. Ám kétséges, hogy ez az elsősorban 
frontra szánt hadsereg zsidó munkatáborokat 
is őrzött. A tévedés abból fakadhat, hogy 1945 
után a köznyelv minden cseh, ukrán, lengyel, 
orosz, tehát elsősorban szláv származású em
bert „vlaszovistának” nevezett, aki a második 
világháború idején a németek mellé állt. (Bour- 
bon-Lanzi-Grecchi 2002. 165.; Gosztonyi Péter: 
Vlaszov tábornok -  Hős, vagy népének árulója? 
Zrínyi Kiadó, Budapest, 1997.)
71A Schutzhäftling német kifejezés, elsődlegesen 
védőőrizetest, ebben az esetben azonban nyilván
valóan internáltat jelent.
7~l)r. Dohány József (1881-1973) rabbi. A nagy
váradi születésű egyházférfi 1914-től működött 
rabbiként Kiskunhalason. Az ortodox hitközség 
igen szigorú, cionista, asszimiláció-ellenes ve
zetője volt. A vészkorszakot túlélte, és 1948-ban 
Izraelbe allijázott. (Szakái 2001. 232-233.)
73Dr. Ádám István (1908-1963) kiskunhalasi 
ügyvéd. 1943-ban munkaszolgálatra hívták be, 
majd 1944 áprilisában kizárták az Ügyvédi Ka
marából. A vészkorszakot túlélte. (Kiskunhalasi 
Izraelita Hitközség születési és halotti anyaköny
vei; Szakái 2001. 76.)
7̂ Dörrgemüse: német kifejezés, szárított főzelé
ket jelent.
75 A Liberator az amerikai légierő B-24-es, nagy 
hatótávolságú bombázójának neve. А II. vi
lágháború alatt ez volt a legnagyobb számban 
gyártott 4 motoros bombázó repülőgép. A bom
bázás mellett szállításra és felderítésre is alkal
mas volt. (Lexikon des Zweiten Weltkriegs mit 
einer Chronik der Ereignisse von 1939-1945 und 
ausgewählten Dokumenten. Manfred Pawlek, 
szerzői kiadás, Herrsching, 1977. /a továbbiak
ban: Pawlek 1977/: 120-121.)
76Verwalter: Német szó, esetünkben talán az in
téző a legpontosabb megfelelője.
77A Mayerlior felirat nyilvánvalóan a Meierhof 
kifejezést takarja, talán ez volt a gazdasági udvar 
hivatalos neve is. A szó esetünkben nyilvánvaló
an (tej)gazdaságot jelent.
7xJudenhaus: magyarul zsidóház 
77DKW: Egy német személygépkocsi típus mo
zaikszavas rövidítése.
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x(lDr. Forgács Vilmos (1881-1956) állatorvos. 
Kiskunhalason a két világháború között magyar 
királyi városi állatorvos volt. (Kiskunhalasi Izra
elita Hitközség születési és halotti anyakönyvei) 
^Olaszország 1943 kora őszén ugrott ki a német 
szövetségből. 1943. szeptember 3-án a Badoglio- 
kormány teljhatalommal felruházott megbízott
ja, Cassibile tábornok Szicílián aláírta az ún. 
„rövid fegyverszünetet.” Az olasz kiugrást azon
ban a szövetségesek nem támogatták úgy, ahogy 
korábban megígérték, ezért (is) az ország meg
osztottá vált. Északon létrejött ugyanis a Saloi 
Fasiszta Állam, melynek továbbra is Mussolini 
volt a vezetője. (Bourbon-Lanzi-Grecchi 2002. 
180-181.)

Filter: német szó, jelentése: szűrő
Dr. Kálmán itt valószínűleg nem Volkswehrt, 

hanem Volkssturmot akart írni. Ez, Hitler 1944. 
szeptember 25-i parancsa szerint, minden 16 és 
60 év közötti férfi számára előírta a hadkötele
zettséget a Volkssturm keretein belül, melynek 
legfőbb parancsnoka a Reichsführer SS volt. 
(Pawlek 1977. 215.)
84Bcrger Jcnőné (1874-1966) született Schusztek 
Cecília (Kiskunhalasi Izraelita Hitközség szüle
tési és halotti anyakönyvei)
85Schwarcz Ferenc (1890 [18937J-1983) fakeres
kedő. Schwarcz Ferenc a Kiskunhalasi Mész
homokkő és Téglagyár Rt-nél és a Kiskunhalasi 
Gazdasági Banknál is mint a felügyelő-bizottság 
tagja dolgozott. Az 1930-as évek végén, a zsidó- 
törvényekig virilis képviselője volt a kiskunhalasi 
képviselő-testületnek. 1944-ben a helyi Zsidó Ta
nács tagja lett. A holokausztot munkatáborokban 
vészelte át. (Kiskunhalasi Izraelita Hitközség szü
letési és halotti anyakönyvei; Végső 2003. 215.)

86É1 mólé ráchámim (Kegyelmes Isten, magas
ságban lakozó) kezdetű imát temetéskor mond
ják, illetve halálozási évfordulók alkalmával.
8 7 A kiskunhalasiak közül voltak, akik a híres náci 
mintagettóba, Theresienstadtba kerültek. A túlélők 
elmondása szerint az elkerített részen élő zsidók élel
miszer- és ebédjegyet is kaptak, amit jó minőségű 
ételre válthattak, az élelmiszerek változatosabbak 
voltak, "még” lekvárt is kaphattak. A táborban köny- 
nyebb munkákat végeztek (pl.: mosás) és pénzt is 
kaptak. Ez azonban nem valódi pénz, hanem csak 
a gettó területén használható ’’zsidópénz” volt. Ezen 
ruhaneműt is tudtak vásárolni. A tábor létének egy
értelmű célja a megtévesztés volt, és az, hogy elterel
je a világ figyelmét Auschwitzról és a hozzá hasonló 
megsemmisítő-táborokról.
88Nem péterváriak, hanem péterváradiak. A sze
gedi gyűjtőtáborba vitték az újvidéki zsidóság egy 
részét, köztük azokat a zsidókat is, akik az Újvi
dék város részét képező Péterváradon éltek.8Q

SA: Sturmabteilung, magyarul védosztag. 
A Nemzetiszocialista Német Munkáspárt fegy
veres testületé volt, de miután vezetői szembeke
rültek Adolf Hitlerrel, jelentősége fokozatosan 
csökkent.
90Az ún. Sztálin-gyertyát repülőgépek dobták le, 
hogy megvilágítsák azt a célpontot, ahová szállít
mányukat dobni szerették volna.
9 'Völkischer Beobachter: A náci Németország 
egyik hivatalos sajtóorgánuma volt, a kifejezés 
’Népi Figyelőt jelent.
Q7 SD: Sicherheitsdienst -  Német biztonsági 
szolgálat. Ez a szervezet intézte a zsidók inter
nálását.
93Tmava magyarul Nagyszombat.
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Iparszöllől

Az 1879. évi kataszteri térkép alapján 
készítette Szalai Sándor

Járószék

Postakert

VfjTi Akasztóhegjb^|
Feisö szénáskert

Kis András ré'

Református temető.

Kumc
Ürgés kocsma

Ótemető Felső nyomásVásártér.
Mintákért

Alsó szénáskert

Katolikus J-

Bükkönyöstemető

Harangos-tó

Jelmagyarázat
Temploi

Szabad vízfelület 

Náddal, sással benőtt vízfelület 
Időszaki szikes vízállás

Szántók, veteményesek a szöllők között

Feketefőldek 

Szántóföldek 
Városi közlegelők 

Rétek, kaszállak

Beépített telkek 

Szélmalom, szárazmalom
Alsó nyomás

Csatornák, határárkok

& 7 «
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2. melléklet. Kiskunhalas belterülete, 879. Bács-Kiskun Megyei Levéltár, Kecskemét V.l/B. kataszteri térkép alapján készítette Szalai Sándor. Thorma János Múzeum 20403



3. melléklet. Kiskunhalas határtérképe, 1932. Nagy Szeder István térképe. 126x119 cm. Thorma János Múzeum 11637. Friebert Tibor, Szalai Sándor felvétele. TJM 22202
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