
egyidőben került felszínre a szentelési kereszt, a torony felőli bejárati ajtó stílusa, fe-
lette a Katalin-kerékkel, amelyet addig belülről az orgona takart el. 

A templom mennyezete ma fagerendázatos, padlózata pedig 40 cm-rel volt alacso-
nyabb a mainál, amire téglapadlózatot s erre később kőpadlózatot építettek. Az ere-
deti padlózatban két reneszánsz stílusú sírkövet - sírfedő lapot - találtak. Az egyik 
1623-ból, a másik pedig 1637-ből származik. 

A szentély alatti első részben tégla építményű kripta van. Nem tudni ki temetkezett oda. 
Talán annak a plébánosnak a holtteste pihen itt, akit a labancok karddal főbevágtak, mert 
nem árulta el, hogy a falu lakossága, javaival együtt, hova rejtőzködött el előlük. 

Egy 1770-es évszámot viselő barokk sírkő a Szent András havában elhunyt Bene-
dek Sára síremléke a szentélyben, amely a keresztrefeszített Krisztust és a tőrrel 
átszúrt Máriát ábrázolja. 

Az 1804-es évszámot viseli a portikuszban a diadalív alól kikerült sírkő: Hallerné 
gróf Bethlen Júlia síremléke, rajta a család címere: a kilenc ágú korona a kígyóval. 

Berendezései közül a Keresztelő kútja 1847-ből való kőfaragvány. 
Az empire stílusú főoltárt és prédikálószékét a Fogarasi Papp család készíttette 

1862-ben, hat regiszterű orgonáját pedig Kollonich István építette 1870-ben. A főoltár 
képét 1927-ben hozták át a hidegszamosi fa- és kőkitermelő olasz telepesek ká-
polnájából, amelyet két, nem egymáshoz tartozó, de egybemásolt képből alkotott 
meg az ismeretlen művész: Angyali üdvözlet és az Angyal látogatása Máriánál című 
képekből. (A fa- és kőkitermelő olaszokat a gróf Bánffy illetve a gróf Esterházy család 
telepítette Hidegszamosra az 1818 körüli években, hogy erdőbirtokaikból fával és 
kővel lássák el Kolozsvárt és környékét.) 

A XVm. századi aranyozott fa oltárkeresztje mellett három szobrocska Máriát, Já-
nost és Mária-Magdolnát ábrázolja. Mestereit nem ismertük. 

Oltárkövének fakerete az 1692-es évszámot viseli. 
1908-ig itt őrizték Báthory András lengyel bíboros és erdélyi fejedelem (1599) pa-

lástját, amelyet régi klenodiumaival együtt átadtak a gyulafehérvári püspökségnek. 
Legrégibb klenodiuma, egy cintányér, az 1757-es évszámot viseli. 
A templom kőtárát is érdemes megtekinteni, amelyet a torony emeletein helyeztek 

el, míg az északi mellékkápolnában a boltozat bordái láthatók. 

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében Kunszentmiklós járási székhely volt. 8300 la-
kosával különös szerepet töltött be a Kiskunságban. Közigazgatásilag hozzátartozott 
Tass, Szabadszállás, Fülöpszállás, Orgovány, Izsák, Kerekegyháza szintén hasonló 
települések. 1940-ben 20 körzetből, 68 utcából, három térből és 1191 házból állt. Aki 

Boldizsár Zeyk Imre 

Kunszentmiklós 
társadalma, 
1920-1940 

készlet a szerzőnek a Lakitelek alapítvány helytörténeti pályázatán díjnyertes munkájá 
ból. (Szerk.) 
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Budapestről érkezett erre a vidékre, az Nagy Lajos író szemével nézve ilyennek látta a 
járási székhelyet: 

„Kun falu az Alföldön. Öröm, amikor az ember elindul feléje Pestről... A falu távol-
sága a fővárostól nem nagy, hála a technikának... Gyorsvasúton az út ötvenhét perc, 
személyvonattal egy óra harmincnégy perc... Fa nincs az egész faluban, az egész ha-
tárban, ezt azonban nem úgy kell érteni, hogy egyáltalán nincs. Van, mert már kezd 
lenni, de csupa kis fa. Csak felnőtt fa nincs. A kunok nem szeretik a fát." (Nagy Lajos: 
Kun falu 1936-ban) Középületeinek egy része a múltat idézi, másik része viszont vá-
rosias jellegről tanúskodik. A református templom későbarokk stílusában már 1792-
től a főtéren látható. A klasszikus városházát 1832-ben építették, a mellette lévő 
Kunszentmikós-Dabas-Szabadszállás Takarékpénztár 1888-tól, eklektikus stílusával 
impozáns módon emelte a régi mezővárosi hagyományokat. 1931 óta van modem 
gimnáziuma tornateremmel. 1912-től Schuszter Constantin püspök kezdeményezésé-
re római katolikus polgári iskolája, és az is rendelkezik tornateremmel, sőt színpadot 
is építettek hozzá, így előadások megrendezésére is alkalmas. A nyolc tantermes köz-
ségi elemi iskola az új oktatási követelmények szellemében épült és az iskolán kívüli 
népművelést is jól szolgálta. 

Az ideérkező abban az időben látott még katolikus és zsidótemplomot. A Kálvin 
téren megtalálta a „Hősök szobrát" az országzászlóval, a gimnáziummal szemben a 
sportuszodát, a katolikus templom felé szolgabírói, járási és bírói hivatalokat, a Kos-
suth Lajos utca sarkán villanytelepet és klasszikus stílusban épült nemesi udvarháza-
kat. A falu szélén állt a korszerű vasútállomás. Sajnos ez három kilométernyire volt a 
település központjától, de a közlekedést Budapestre jónak mondták. 

27688 kh földterülettel rendelkezett Kunszentmiklós. Nagybirtok nem volt, a föld-
megosztása aránylag jó. A lakosság zöme földműveléssel és állattenyésztéssel foglal-
kozott. A határ legnagyobb része valaha mocsár volt. „Itt maradt meg legtovább a régi 
vízivilág. Mikor megépültek a Duna mentén a gátak, ez a terület nem lett sokkal szá-
razabb. A lefolyástalan vizek ugyanis éppúgy összeszaladtak a turjánokban, szittyók-
ban, őrjegekben, csisztoványokban, mint azelőtt." - írja találóan Varga Domokos, Vi-
zek könyve című szociográfiájában. Termett benne nád, széna, volt hal. A nádat télen 
levágták és Németországba exportálták stukatúrnádnak. Ez jó kereseti lehetőséget 
jelentett a szegényeknek. De jött 1929-ben a Duna-Tiszavölgyi „Lecsapoló Csatorna" 
és a víz elfolyt, a mocsár kiszáradt, maradt helyén a szikes föld, javarészt használha-
tatlant. Öntözéséről persze nem beszéltek, de közadóként behajtották a föld népétől 
a csatomaadót. Kunszentmiklós egész határának földadója 35000 - a lecsapolt terület 
után 145000 pengő volt. Pénz nélkül, sőt növekvő adósságokkal terhelten, elesve a 
halászat, a nádvágás, a szénagyűjtés lehetőségeitől, sokan szaporították a nincstele-
nek táborát. 

A juhtenyésztés ősi foglalkozásként tovább élt. A nagygazdák életét is a birkatartás 
határozta meg, mert gyenge minőségű földeken a rozs, árpa, burgonya termelése ke-
vés jövedelemmel kecsegtetett. A kukorica termelése pedig kockázatos volt, mert 
minden esztendőben jelen volt az aszály, aratástól őszig sokszor egy csepp eső sem 
esett. így a 62 tanyás nagygazda és a 398 középparaszti gazdálkodó, földbirtokkal 
rendelkező réteg, soha nem tudott eljutni az áhított magasabb gazdálkodás szintjére, 
jórészt csak a szükségleteit tudta kielégíteni. Önellátó volt, vagyon csak kevesek ke-
zébe halmozódott fel. Abból élt, amit a főtéren lévő piacon a kereskedőknek, iparo-
soknak, hivatalnokoknak, az úri középosztály tagjainak eladott. A birka prémjét, 
gyapjúját, bőrét a felvásárlók alacsony árért megvették, de ebből kevés haszon szár-
mazott, hogy csak a fennmaradáshoz volt elegendő. Ezért mondták találóan az itt 
élőkről, hogy a „Kunparaszt élete olyan rideg és kegyetlen volt, mint a prérifarkasé." 
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A gazdakörben működő bokrétások szereplése Budapesten 

Elsősorban saját természete volt rideg, de tegyük hozzá, hogy a körülmények 
alakították ilyenné. 

Itt is, mint az ország bármely helyén, erősen rétegeződött a parasztság. Voltak gaz-
dagabb parasztok (200-500 hold) akiknek hiába voltak földterületeik, még abból is 
nehezen tudtak megélni, hisz földjeiknek legnagyobb része szikes, terméktelen 
legelő és csak kevés jó föld jutott. Bérest kevesen tartottak. Szombati Lajos az 500 
holdas birtokát a családdal műveltette. Voltak lovai, ökrei, de nehéz szekerét nagyon 
gyakran saját maga húzta a kovácshoz javíttatás végett. Az ügyesebbek benn építettek 
házat és a tavaszt, nyarat a tanyán töltötték. 

A középparasztok (30-40 hold) fő törekvése az, hogy rendes házban lakjanak és 
növeljék a jó földet, meg a birkaállományt. A kisparasztok - az ő számuk a legna-
gyobb: 450 fő - és a napszámosok között alig volt eltérés. Az utóbbiakat 
„cocilistáknak" nevezték és legtöbbször a községháza előtt ólálkodtak és ha valaki-
nek szüksége volt napszámosra az odament és megalkudott valamelyikkel. Két kezük 
munkájával keresték meg a kenyerüket napról-napra. Mindenre vállalkoztak és 
mindenre alkalmasak voltak. Földtelen, háztalan, amolyan szögényemberek. Ezek a 
„Bügében" laktak, a katolikus templom környékén, nyomorúságos körülmények kö-
zött. 

Tagozódtak vallás szerint is: reformátusok, katolikusok, zsidók és hívők. Ezek nem 
nagyon házasodtak mással, csak a saját felekezetük tagjaival. A zsidó családok, hogy 
magukat fenntarthassák, kereskedéssel foglalkoztak, és jelentékeny számú úgyneve-
zett „szabadpályán" működő értelmiségi orvos ügyvéd került ki soraikból. Földeket is 
vásároltak és azokat haszonbérbe kiadták. 

Voltak fölszögiek, alszögiek, bügeiek. Legénykorukban sokat háborúskodtak. A 
fölszögiek megbicskázták az alszögieket és viszont. A reformátusok nem szerették a 

38 



„pápistákat" és fordítva. A kunok között a barátság nem volt őszinte, szűk határok 
közt mozgott, csak mulatozás közben tudtak feloldódni és csak igen kis kőiben lehe-

tett benső énjükhöz közelebb kerülni. A szomszédok legnagyobb gondja az volt, 
hogy a kerítését mennyivel tudná tovább vinni a másik szomszéd kárára. Állandó ve-
szekedések voltak a „mözsgyék" miatt. Ezek a kunparasztok hetyke, gyakran sasorrú, 
jóvágású emberek voltak. A gazdagabbak, akiknek ősei redemptiós levéllel, nemesi 
származással rendelkeztek, lenézték a szegényebbeket, a máshonnan jötteket. Az 
urakat lenézték, mivel a termelő munkát ők végezték. „Ha a paraszt nem dolgozna, az 
úr nem enne" - ez volt a mondásuk. 

A hivatalnokokat nem szerették, mert minden rosszat tőlük kaptak. A mindenkori 
rendszerrel szemben ellenségesek voltak. Amikor a szolgabíró berendelte Szappanos 
Lukács gazdát, hogy József főherceg tiszteletére járja el a régi „kun táncokat", megta-
gadta, mert a „kun embömek" senki sem parancsolhat. „A kalapjukat mind egyformán 
hordták, kissé billentve, de nem félre, hanem előrefelé" - állapította meg Nagy Lajos 
író, sőt azt is látta, hogy ügyvéd barátját senki sem köszöntötte előre, mert itt a jött-
menteknek nincs tekintélyük. Az adott helyzetben az ügyvédnek kell előre köszön-
nie, a kun aztán tisztességtudóan fogadja az üdvözlést. 

A módos gazdák, középparasztok a régi Polgári Olvasóegylet épületét megvásárol-
ták, lebontották és annak helyén 1890-ben saját erejükből székházat építettek. Ez lett 
a Gazdakör. Itt lehetett olvasni, szórakozni, népies előadásokat, tanfolyamokat hall-
gatni, színdarabokat tanulni és bemutatni, mert színpad is volt. ő k hívták életre gaz-
dalegényekből és leányokból a híres Gyöngyösbokréta tánccsoportot. Ennek egy lel-
kes kungazda, Szappanos Lukács volt a vezetője. Az általa kiválogatott táncosok be-
járták hazánkat, Szent István hetében Budapesten szerepeltek, de jártak Ausztriában, 
Franciaországban, ahol díjazásban is részesültek. A kun verbunkosnak, a legényes-
nek óriási sikere volt. A hagyományőrzésben múlhatatlan érdemeket szereztek. Min-
den szombat és vasárnap élénk élet volt a Gazdakörben. Március 15-én, október 26-
án (Dömötör napján) vacsorával egybekötött népünnepélyt rendeztek. 

A jelentős számú kiskereskedői és vállalkozói réteg is megtalálta itt a számítását. Az 
üzletekben vegyesen tartottak mindenféle arut, hogy a vevő megkapja azt, amit keres. 
Élelmiszereket, edényeket, kerti eszközöket, női, férfi ruhákat, textíliát, méterárut, 
petróleumot, cukorkát, üvegárut. Beszereztek mindent, nehogy a vevő átpártoljon 
máshová. Itt is megalakult a Kiskereskedők Országos Szövetségének helyi csoportja. 
37 kiskereskedő lett e szervezetnek tagja. Gyűléseiket Mészáros vendéglőjében tartot-
ták. Az elnök Mendli Gyula volt. Három szálloda várta a vidékről érkező vendégeket, 
tizenegy vendéglő pedig a szórakozni vágyó kun atyafiakat. A Petőfi nevét viselő ká-
véház a polgárság és az értelmiség kedvelt találkozóhelye volt, de itt tartották 1937-től 
a Kisgazdapártiak a politikai rendezvényeiket. 

A Hangya termelő- értékesítő- és fogyasztási szövetkezetének a község területén 
boltja, a falu szélén telephelye volt. Az árusítás és terményértékesítés jelentős segítsé-
get nyújtott a szövetkezeti tagoknak és a gazdáknak. 1938-ban forgalmuk 75000 
pengő, míg 1939-ben már elérték a 100000 pengőt és az ország 1781 működő szövet-
kezetei között a 129. helyet foglalták az évi rangsor szerint. 

A kisiparosok nem voltak parasztok, de urak sem. Az iparoshoz a gazdák szívesen 
hozzáadták a leányaikat, csupán azért, mert náluk az asszonynak könnyebb az élete, 
nem kellett aratni, markot szedni. A kovácsokat becsülték a legjobban. Lópatko-
láskor, szekérjavítás alkalmával velük tudtak közvetlenebbül beszélgetni. Fodrászok-
nak, cipészeknek, szabónak sokat kellett dolgozni, pénz meg kevés akadt, őrsi Ist-
ván így emlékezett vissza az 1938-as évről: „Hetente egyszer mögborotváltuk az 
atyafit, aztán havonta egyszer mögnyírtuk. Ezért kaptunk egy véka búzát, az volt 25 
kg, aztán a búza mázsája 6-8 pengő. Ki lehet számolni mennyit hozott ez. De mög le-
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hetett alkudni árpába, kukoricába is, meit pénz az nehezebben akadt otthon az atya-
finak." Itt Kunszentmiklóson 1940-ben 175 iparos élt. Megoszlásuk a következő volt: 
asztalos 14, ács 13, bádogos 1, bognár 8, bőrdíszműves 1, cipész 28, fényképész 1, 
férfi szabó 12, fodrász 5, hentes 12, kalapos 2, kefekötő 2, késes 1, kovács 13, köteles 
2, kőműves 22, lakatos 6, mázoló 2, molnár 3, női szabó 8, nyomdász 3, sütő 4, 
szíjgyártó 1, szobafestő 1, szűcs 1, órás 2, vendéglős 6, villanyszerelő 1. Az Ipar utca, 
Kádár, Fésűs, Kalap utcák jelzik, hogy ők a település nyugati fertályában éltek a ka-
tolikus és zsidó templomok környékén. 

1884-ben megalakult az Ipartestület. Székházukat 1895-ben építették, ahol lehető-
ség volt a kulturált kikapcsolódásra. Szombaton, vasárnap jöttek össze rendszeresen. 
Dalárdát szerveztek és ide a jóhangú szegényeket is felvették. Az ünnepségen, teme-
téseken mindig büszkék voltak énekeseik sikereire. Műkedvelő előadásokat is szer-
veztek. Ezt azért is tartották fontosnak, mert a gyakori próbákon, miközben tanulgat-
ták a szerepeiket, fejlesztették magukat az olvasás és könyv nélküli szövegtanulásban 
is. Ez egyben az iskolán kívüli népművelési munka fejlesztését is jelentette. 

Az úri középosztály nem volt egységes, hisz tagjai között voltak birtokosok, kato-
natisztek, értelmiségiek, járási és községi vezetők, hivatalnokok. A szélső-jobboldali 
eszméket is elfogadók mellett voltak itt a nyugati polgári demokráciának hívei is, de a 
kereszténynemzeti irányzatot sem tagadták meg. 

Már 1863-tól működött az Úri Kaszinó, az intellektuális osztály zárt társas köre. 
Több mint százan voltak a tagjai. Tisztviselők, ügyvédek, földbirtokosok, orvosok, 
tanárok, katonatisztek, járási és községi vezetők esténként saját székházukban szóra-
koztak, néha veszekedtek és apró kis győzelmeket arattak egymás felett. Ennek lett a 
következménye, hogy 1931-ben botrány miatt a belügyminisztérium feloszlatta, de 
egy évvel később újjáalakult és Nemzeti kaszinó néven tovább folytatta működését, 
ám a középiskolai tanárok jelentős része távolmaradt. Székházukban volt társalgó, 
2000 kötetes könyvtár, nagyterem, olvasóhelyiség és játékszoba. Még József főherceg 
is meglátogatta a Kaszinót. 

A középiskola tanárai erősen az angol polgári demokrácia eszmeiségében éltek, de 
a hivatalos művelődéspolitika szellemében végezték oktató-nevelő munkájukat. Az 
oktatáson kívül, a polgári iskola tanáraival együtt ápolták a népszokásokat, a ha-
gyományőrző tevékenységet. A tudás, a műveltség megszerzése érdekében eleget 
akartak tenni annak a célkitűzésnek, hogy a meglévő szellemi kincseket ne csak óv-
ják, de terjesszék is. 

Az önkéntes Tűzoltó Egyesület a szegények soraiból toborozta tagjait. Működésü-
ket a község is támogtta. Ok is rendeztek bálokat, műkedvelő előadásokat és közben 
elsajátították a tűzoltás mesterségének tudományát is. A fiatalok a református és kato-
likus egyletekben találták meg a szórakozási, művelődési lehetőségeiket. Vallásosan 
gondolkodó, hazát szerető parasztfiatalokat neveltek itt az egyházak képviselői, de a 
világi szokásokat, néphagyományokat tudatosan beépítették foglalkozásaik rendsze-
rébe. 

Galambos Sándor 

Zombor és szellemi vidéke 
Klobusiczky kalocsai érsek ellene volt, hogy Zombor legyen Bács vármegye szék-

helye. Baját ajánlotta vagy Bácsot, olyan szenvedélyes hangon, hogy n. József, aki 
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