
A Cegléd-homokpusztai 
agrárproletár 
földbérlőszövetkezet 
1 9 0 1 - 1 9 4 5 

A Cegléd-homokpusztai bérlőszövetkezet szerves része volt a munkásmozgalormak. Korai létrejöttével 
a századfordulón, és szocialista-szocialisztikus jellegével kitűnik az összes hazai haszonbérletekből. Alapi-
tói szervezett agrárproletárok voltak, akiket osztályharcos szellemben nevelt első elnökük, Urbán Pál. 
Valamennyien tagjai voltak a SZDP-nek, de nemcsak tagdíjat fizettek, hanem olvastak, művelődtek, 
üléseztek és részt vettek a párt minden megnyilatkozásában. Felvonultak a május elsejei munkásünnepen 
és március 15-én megkoszorúzták egy-egy közhonvéd sírját a temetőben. 

A város népe „Szocialista tanyának" nevezte a homokpusztai majort, amelyik 1901-ben kezdte meg 
működését 12-12 éves bérletekben. Az alapító tagok közül nyolcan ott érték meg a felszabadulást 
1945-ben. A bérlet a vallásalapítványi birtokokhoz tartozott, kiterjedése 454 katasztrális hold volt és 
egy-egy bérleti szakaszban 2 0 - 4 0 volt a tagság létszáma. Semmiféle támogatást nem élveztek, a maguk 
erejére voltak utalva, a semmiből teremtettek nyugodt munkáséletet maguknak, sőt anyagi erejük megerő-
södésével cséplőgépet, darálóg, szecskavágót és vetőgépet vásároltak közös használatra. 

A XIX. századi parasztság két osztályra tagozódott. Más volt a jobbágy, más a zsellér. A jobbágynak 
már a feudalizmusban volt termelőeszköze, ennélfogva haszna a piacra vitt jószágból, gabonából, borból és 
ezekből származó nem is jelentéktelen tőkéje. Itt az 1848-as polgári forradalomig 855 jobbágycsalád 
kezén 25 755 hold szántóföld volt. De nem egységesen rendelkeztek vele, 183 nagygazda volt köztük 
17 019 holdon, a 672 fertályos csupán 8 735 holdon. A jobbágytelkek itt voltak a legnagyobbak az 
országban, 93 holdasok, közlegelővel, melynek felosztásakor negyven holdat kaptak még. Volt jobbágy, 
aki másfél telket bírt, mint Csizmadia Mihály nagyvennyolcas bíró. 1848-ban Ceglédnek 16 639 lakosa 
volt, ebből jobbágycsalád 2999, házas és házatlan zsellér 2134.' Lélekszámban mintegy 9000 jobbágy 
és 7500 zsellér. Ez utóbbiak közt volt 500 iparos 1500 családtaggal. 

Akinek nem jutott föld, az zsellér volt, kapás, szakványos, kertész (tanyás), földműves-napszámos 
béres, cseléd, arató, nyomtató, falrakó, kővágó, téglavető, gulyás, csikós és juhász. A földosztáskor semmi 
a közlegelő felosztásakor pedig a házas zsellérek két hold juttatásban részesültek. Velük nem szapo-
rodott a gazdák száma, legfeljebb a törpebirtokosoké, akik továbbra is munkát vállalni kényszerültek. 
Számuk a forradalom után jelentősen csökkent, mert új pályák nyíltak számukra, sokan kiszakadtak a 
földek és az állatok körüli foglalkozásból. A vállalkozóbbak elhelyezkedtek a kézmüvesműhelyekben, a 
vasútnál, postánál, az ipari és kereskedelmi vállalatoknál, építkezéseknél, rendőrségnél, pénzügyőrségnél,-

1 Kimutatás,, „azon Úrbéri tartozásokról, mellyek Egyházalapítványi Czeglédi Uradalomhoz tar-
tozó Czegléd Mvárosának ismétlése szerint járulnak." Cegléd városi Levéltár, Uradalmi iratok, 
1845. 
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portástól a házmesterig. De még mindig sokan maradtak a mezőgazdaságban dolgozók, a századfordulón a 
30 000 lakosból 4000, az össznépesség 13 százaléka.1 A földműves napszámosok élete volt köztük a 
legmostohább. Cegléden a jövedelmük az országos átlag alatt maradt. Urbán Pál szerint 80-100 forintot 
kerestek az 1890-es években.3 Ez predig éhezést, nyomort jelentett. Százával feketéllettek vasárnaponként 
a templom előtti „emberpiacon". Így hívta a nép a Szentháromság-szobor aljában összegyűlt tömegeket, 
amint munkaerejét kínálgatta. „Urbán Pál majd' mindig megjelent közöttük, a szegényparasztok úgy 
ragadtak Pali bácsira, mint a bogáncs. Elmondták, hogy melyik gazda kit hívott. 

- Ahhó' ne menj, mert az munkásnyúzó. 
A másikat biztatta, hogy ne engedjen a bériből. Mindenkit ismert, de őt is ismerte mindenki."4 

Sorsuk megváltoztatásáért többen küzdöttek, vállalva börtönt és megaláztatást, mint a maguk közül 
való Urbán Pál, Várkonyi István, Kozma Sándor és Szálkái István. Mind a négyen béresek voltak, kubiko-
sok, napszámosok. Osztályuk életét maguk szenvedték, nem kívülről figyelték. Közülük ketten váltak ki 
országosan elismert földmunkásvezetőként. Várkonyi magasabbra emelkedett, de tragikusan végezte, Ur-
bán megnyerte a csatákat. Várkonyi emlékezetére szobrokat és emléktáblákat emel az utókor, Urbán Pál 
emlékét felszívta az idő. Ez az írás az ő ébresztése és az általa létrehozott negyven agrárproletár földbérlő 
szövetkezetének ismertetése. 

Urbán Pál Cegléden született 1855. július 13-án. Ifjúságában volt napszámos, részarató, később távir-
daépítő munkás. Az országban többfelé dolgozó tapasztalt társai adták kezébe a Népszavát. A munkások 
újságjából és az idősebbek tanításából ismert osztályára, és a szocialista tanokra. A tanításokat nemcsak 
elfogadta, hanem hamarosan maga is hirdette. Százfelé figyelt, örök tevékenykedő volt és hallatlan 
munkabírású, ö hozta létre Cegléden a Földmunkás Egyletet, a Mátyás király Olvasó Egyletet és hazánk-
ban a legelső agrárproletár földbérlő szövetkezetet. Urbán szervezte meg az építőmunkások, a famunká-
sok, a csizmadiák, a cipészek, a molnárok, az ácsok, a malommunkások, a vasutasok, a szabók és minde-
nekelőtt a földmunkások szakszervezeteit. Aratási szerződéseket fogalmazott és sztrájkokat irányított. 
Vezette a földbérlő szövetkezetet és hitelt szerzett a Kisfaludy utcai Munkásotthon megvételére. Intézte a 
helyi szociáldemokrata párt ügyeit, beleszólt a város gazdálkodásába mint tanácstag, a szocialista tanya 
virilista jogán. 

Cegléden a vallásalapítványnak 5000 hold majorsági földje volt öt egymástól távol eső tagban, ezekhez 
tartozott Homokpuszta 454 oldalas majorja. Minden majort bérlők árendáltak. 1901-ben jártak le a 
szerződések, az uradalom meghirdette a bérleteket. A pályázati határidőre Urbán és nyolcvan társa lepe-
csételt borítékban a legtöbbet ígérte, ezzel megnyerték 12 évre Homokpusztát. Áprilisban kapták meg a 
vallásminiszternek, mint a legfőbb birtokigazgatónak jóváhagyását, addigra a nyolcvan jelentkező száma 
leolvadt negyvenre. A negyven zsellér közt volt szőlőkapás, egylovas fuvaros, szakványos, részes arató, 
cséplő és földműves-napszámos. Valamennyien vagyontalanok, néhányuknak egy kis háza, egyholdas 
szőlője ha volt. A kauciót, vagy ahogy ők mondták bánatpénzt egy terménykereskedő hitelezte nekik, 
ugyancsak az első negyedévi árendát.5 1901. október elején szállták meg Homokpusztát. 

„ ö t holdtól tizenötig volt felosztva a bérlet, de nem egy tagban. Apám földjei is három helyre voltak 
elszórva. Urbán Pál és a vezetőség osztotta kinek-kinek a részét igazságosan, mert volt benne hitványabb-
jobb föld. '" 

Homokpusztán, mint az uradalom más majorjain is, volt bérló'lakás, cselédlakás, istálló és dohánypajta, 
ötholdas, észak-déli irányban nyúló téglalap alakú volt a major udvara. A tagok még az ősszel kiköltöztek 
a pusztára. „Muszáj is volt, mert apám eladta a házát, a városon már nem volt lakásunk. Tavasszal már 
szűknek bizonyultak az egyszobás cselédlakások, zsúfoltak voltak szállásnak, élelemnek, vetőmagnak, 
szerszámnak. Urbán Pál kérelmet nyújtott be a két dohánypajta lakásokká való átalakítására. Az engedélyt 
megadták, a tizenkét lakásos cselédházat elhagytuk és beköltöztünk a családonként elkülönített szoba-
konyha-kamrás épületbe." 

„A tagság maga választotta a vezetőséget, ez volt a hetesbizottság. Kezdetben a vezetőség üléseit, akkor 
a közgyűlést a kastély ebédlőjében tartották, később, amikor iskola lett belőle, a nagyistállóban. Rendsze-
res gyűlés nem volt, csak ha a szükség kívánta, mint mikor megvásárolták a cséplőgépet, a darálót, 
vetőgépet és a nagy szecskavágót. A megalakuláskor bélyegzőt csináltattak, azzal pecsételték le kérvényei-

2 Petróczi Sándor: Cegléd település- és népességtörténete. Ceglédi Füzetek 11. sz. 1961. 110 és 
116. old. Továbbá „kimutatás az Úrbéri t a r t o z é k r ó l . . . 1848. április 15" Cegléd vlt. Urad. 
ir. 1848. es. B 

3 Budapest Fő- és székvárosi rendőrség 1897. évi működése, Bpest, 1898/298. 1. 
4 Adatközlő Osgyáni Pál (1887), ifjúkorában napszámos és részes arató, később a pesti építkezé-

seken segédmunkás, majd állványozópallér, Cegléd, Görbe utca 5. Felvétel: 1968. december 
22. 

5 Szűcs Istvánné, Sági Teréz (1896) apja volt homokpusztai földbérlő, ő maga egész ifjúságát 
Homokpusztán élte. Lakása: Cegléd, Rákóczi út 56/a. Adatfelvétel: 1968-ban és 79-ben. 

6 Sági Teréz közlése 

52 



ket, számláikat, hivatalos leveleiket. Ketten használták, az elnök és a pénztáros. (A bélyegző többszöri 
lenyomatát egy 1926-os kéziratos kataszterkönyv őrzi. H. L.) 

Urbán Pálnak öt hold bérlete volt, azt a közösség művelte, szántotta, vetette, kapálta. Urbán volt a 
szövetkezeti elnök és pártelnök egy személyben, intézte a szövetkezet és a párt dolgait. De egyéni ügyeket 
is vállalt, elintézte a városon vagy Pesten. Egyetlen ember volt, aki nem vett részt a kétkezi munkában. 
Szeretett a fa alatt üldögélni csendben, egymagában, olyankor gondolta ki terveit."7 

Az 1901-1902-es tanévben a szövetkezeti gyerekek a légvonalban három kilométerre álló Bán dűlői 
tanyasi iskolába jártak, odáig a szántásokon bukdácsoltak. A városi tanácstól Urbánék kértek tanítónőt és 
iskolai felszerelést, az épületet maguk ajánlották fel. Kérelmüket Gubody pogármester teljesítette. A kinti 
élet második őszén már megindult a tanítás a homokpusztai községi iskolában, a kastélyban. Az első 
bérleti szakaszban harminc szövetkezeti családtól járt gyerek ebbe az iskolába. „A régi típusú hosszú 
padokban annyi gyerek préselődött össze, amennyi csak szorosan befért, de még így sem jutott hely 
mindegyiknek. Azok gyalogszéket hoztak maguknak otthonról, s ahol helyet találtak odatették, úgy 
tanultak. íráskor helyet cseréltek. Rajtuk kívül ebbe az iskolába jártak a szörösi, abonyi és ceglédi tanyasi 
növendékek. Az iskola teljesen osztatlan volt, egyetlen tanító keze alatt hat osztály, létszámuk hatvan -
hetven-nyolcvan között változott."* 

Lova, faekéje eleinte csak minden második bérlőnek volt. Akinek nem volt, a másikkal szántatta meg a 
földjét, az egylovasok összefogtak. Később már mindenki vett magának lovat, kocsit, ökre senkinek sem 
volt, tehene is csak keveseknek. Aztán az is lett. Üszőket vettek a vásáron, felnevelték. Néhány év múlva 
gulyást kellett fogadniok, hetven-nyolcvan tehenet, borjút őrzött. Reggel, este fejtek, a fölös tejet 
beszállították a ceglédi piacra, később a csarnokba. A kannákat a soros kocsi szállította a városba az 
vitte-hozta a postát is. Sertést csak maguknak tartottak, telente egy-két hízót vágtak családonként. 

Egy év alatt szilárd közösséggé vált a bérlőszövetkezet. Hírét, nevét szárnyra kapta és elterjesztette a 
nép. Hamarosan két iparos kért bebocsátást. Kitelepedett egy kovács meg egy bognár. Lakást adtak 
nekik s ami munkát a szövetkezet tagjai és a környék gazdái végeztettek velük, abból éltek. Majd 
belépvén a bérlőtársaságba, öt-öt hold földet kaptak. Volt egy harmadik iparosuk is, a gépész, de az csak 
csépléskor működött. Máskülönben ő is szövetkezeti tag volt. Az ötödik-hatodik esztendőre annyira 
megerősödtek, hogy vásárolhattak egy benzinmotoros cséplőgépet. Elsősorban a maguk gabonáját csé-
pelték, azután pedig a környék gazdáiét.9 A keleti, hosszú lakóépület végiben volt a darálómalom, a 
motoros erőgép hajtotta. Itt már nem a gépész kezelte a motort, hanem a tagok. Naponta váltották 
egymást, a soros szedte a vámot, ő is könyvelte el. Ezért a munkáért nem kaptak fizetést, de nem is 
igényeltek. Örömnél dolgoztak a közösségért. Daráltak a tanyasiaknak is, akik szívesen jártak Homok-
pusztára. De még a cséplőgép előtt vettek egy vetőgépet. Mindig az volt érte a felelős, aki használta. A 
szövetkezet negyedik gépe a lóvontatású nagy szecskavágó volt. Aki akart, hozta a lovát, befogta a 
járgányba, vágta a csalamádéját. 

A szocialista major tagjai kivétel nélkül a szociáldemokrata párthoz tartoztak. Bejártak értekezletekre 
a városba, de kint is voltak taggyűlések. A nyilvános nagygyűlésekre százat meghaladó számban vonultak 
be Ceglédre kocsin, gyalog, asszonyostól, gyerekestől. Utána az asszonyok az utcákon nézelődtek, a 
férfiak a munkásotthonban biliárdoztak. 

„Télen a férfiak a jó meleg istállóban este tizenegyig is együtt maradtak, ugyanakkor az asszonyok 
egy-egy lakásban négyen-öten is összejöttek, regényt olvastak a lámpavilágnál. Két újságot járattak, a 
Népszavát és a Friss Újságot. A fiatalságnak ott volt a Sugár szálló, a Sugárék által felhagyott két szoba. 
Tavasztól őszig hetente volt benne citerabál, télidőben többször is. Bálok húsvétkor és aratás után voltak a 
szabadban, a kastély előtt. Jött a vendég a városról is. Ide már fúvószenekart hozattunk, meg cigányokat. 
Hajnalig mulattunk." ősszel ismét együtt voltak a kukoricafosztáskor. „Házról-házra jártunk, esténként 
mindig máshoz. Bátyámék is behordták öt-hat kocsi kukoricát, de voltunk rá tizenöten-húszan. Hamar 
megfosztottuk, aztán táncoltunk. Volt úgy, hogy a holdvilágnál még egy-két kocsival behordtunk a 
földekről. Nóta volt, tréfa, utána játék a kukoricahéjban. Szerelmek is szövődtek, amiből házasság lett. 
Csak egy agglegény volt a bérlők között, a többi fiatal házas. Gyerek négy-öt-hat is volt egy családban. 
Szülésznő is lakott kint a pusztán, nemcsak bába volt, hanem asztaltáncoltató.'" 0 

Homokpusztával határos Szőrpuszta, bukott birtokosa felparcelláztatta egy bankkal. Részletre adták. 
1904-ben elsőnek a földbérlő szövetkezet tagjai vásároltak ott földeket, tizenheten 107 holdat. Házakat 
építettek, szőlőt, gyümölcsöst telepítettek. Szőrön is egy bokorban maradtak, az abonyiak és a szeleiek 
megint más bokorban. A nep elszaporodott, s a telep 1950-ben Újszilvás néven önálló községgé alakult. A 
későbbi években az újabb szőri parcellázáskor hét tag vásárolt földet, összesen 57 holdat. 

7 Sági Teréz közlése 
8 Kardos Mihály (1889) volt homokpusztai tanító, ny. iskolaigazgató Özdról írt levele 1976. 

február 20. Lakása: Ozd, Béla telep 79. 
9 Sági Teréz közlése 
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így zárult az első tizenkét év, az agrárproletárok közösségi életútja 1901-től 1913-ig. Az első bérlet 
lejártakor a tagság fele elhagyta Homokpusztát, leginkább a szőri részre költözött saját földjére, szőlejébe, 
gyümölcsöseibe. Ezek a szántóföldi gazdálkodással felhagytak és már csak a nagyon munkaigényes parcel-
lákon dolgoztak. A vallásalapítványi uradalom, helyi politikai befolyásra, a szegényparasztokkal együttér-
ző Gubody polgármester halála után, a kilépettek helyére három földesgazdának, máshol tanyatulajdono-
soknak adta a puszta felét 60 -60 és 120 holdas tagban. 

Jött a háború, 1914 aratása után elcsendesedett a puszta, a férfiakat elvitték katonának, szétszóródtak 
a harctereken. Huszonöt családból huszonkét frontkatona! A tanácskormány kikiáltását követően létre-
jött a megyei direktórium, melynek Urbán Pál lett az alelnöke. Felköltözött Pestre, haza már csak ritkán 
látogatott. Ekkor szűnt meg kapcsolata az agrárproletár földbérlő szövetkezettel. A bukás után letartóz-
tatták és a ceglédi kiskorúak fogházában őrizték a tárgyalásig. Magánzárkás volt, időnként megverték. A 
fehérterror törvényszéke nyolcévi fegyházbüntetésre ítélte. Büntetését a váci fegyházban töltötte. Egy-
szer-egyszer a ceglédi szocialisták élelemcsomagot vittek fel neki. Kiszabadulása után hazajött Ceglédre. 
Felesége, fia, lánya is meghalt, csak a menye maradt, ő vette magához. A háborúban házukat lebombázták. 
Urbánt beadták a szeretetházba. Halála előtt az unoka kihozatta. 1942. március 30-án halt meg nyolcvan-
hét éves korában.11 (A Munkásmozgalmi Lexikon szerint márc. 31-én halt meg.) 

A földbérlő szövetkezet harmadik bárleti szakaszából a három nagygazda kiesett, visszaállt a kisparasz-
ti jelleg, a harminchárom tag között még tizenhatot találunk a alapítók közül. A negyedik, csonka 
szakaszban 1939-től 1945-ig 20 tagja volt a szövetkezetnek, de már csak nyolcan az elsők közül. 

A homokpusztai földbérlő szövetkezet tartós, évtizedes meleg érzelmi közösség volt szocialista-szocia-
lisztikus alaphelyzetben. Az első bérletben, 1901 —1913-ig megkívánták a szociáldemokrata párttagságot, a 
pártéletet, s a mozgalom külső akcióiban való részvételt. Iskolát alapítottak a pusztán és a közösen 
vásárolt gépeket közösen használták. Ez a földbérlő szövetkezet nemcsak hazánkban volt első agrárprole-
tár társulás, hanem Kelet-Európában is. 

Hídvégi Lajos 
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11 Zsadon Miklós (1888) pártnyugdíjas, korábban szabósegéd, a Tanácsköztársaság idején a ceglé-
di direktóriumnak tagja. Lakása: Cegléd, Fűzfa u. 4. Adatfelvétel: 1968. december 17. 


