
r 

v 
TERMÉS J 

„Hej, Nagykőrös, híres város...!"* 
Nagykőrös a Duna-Tisza köze legpatinásabb városa, amely évezredes múltra tekinthet vissza. Arany 

János, nagykőrösi tanárként 1855-ben látogatott tanártársaival Nagykőrös mezőváros pusztájára, 
Tetétlenre (ma Kőröstetétlen község), ahol megismerhette Marci bácsit, az öreg pásztort, s ez ihlette 
meg őt, ragadott pennát versírásra. 

Valójában miért volt híres város Nagykőrös? Tehetjük fel a kérdést jogosan napjainkban is. Évtize-
des kutatásaim során erre is kerestem a választ. 

Nagykörös a Bor-Kalán honfoglaló nemzetség szállásterületéhez tartozott. A X- XIV. században 
több falu létezett Kőrös falu környékén, amelyek elnéptelenedtek, területük Nagykörös határába olvadt. 
Fokozatosan alakult ki a tágas belső határ, amely a mezőváros alapvető meghatározó tényezője volt. Jo-
gi értelemben a helység földesurai - Derencsényi, Karaszi-Perényi, LórántfTy, Kátay, s mások - jóvoltá-
ból kiváltsághoz, vásártartási joghoz jutott, így válva mezővárossá, oppidummá. 

A népesség a mezőváros központjában összpontosult, s a több négyzetkilométerre kiterjedő határon 
folytatott mezőgazdálkodást. A XIV-XV. században a Nyugat-Európa felé irányuló nagyobb méretű ál-
latkereskedelem teremtette meg a vagyonos, cívis társadalom alapjait. 

A nomád gazdálkodás hagyományaira is visszavezethető, sajátos kétbeltekü, kertes településszerke-
zet alakult ki. A templom és piactér körül halmazosan álló házastelkek együtteseit védelmi célokat is 
szolgáló árokrendszer, garágya övezte, amelyen túl a gazdasági udvarok rendszere, az akolkertek öve-
zete következett. A lakóközpontban csupán sertés és baromfi tartására adódott lehetőség, s a lakóház 
előtt ásott veremben tárolták a gabonát. Az akolkertekben tartották az igás és fejős jószágot, télire ide 
hajtották be a juhokat. Itt tárolták a takarmányt, széna és szalma rakományokat. 

A XVI-XVII. század sajátos helyzetet teremtett Nagykőrös - a szomszédos Cegléd és Kecskemét -
számára. Buda 1541-ben történt elestét, az ország három részre szakadását követően a Duna-Tisza köze 
is a török birodalom részévé vált. Tekintettel arra, hogy jelentős számú és vagyonos népesség lakta, sza-
bad szultáni, hász várossá minősült. A mezőváros viszonylag nagy szabadságot élvezhetett, önállóan 
szervezhette belső autonómiáját, amelyhez döntően hozzájárult a XVI. század közepétől a protestantiz-
mus kálvini ága. A mezőváros közösségét (communitas) a legvagyonosabb és legrátermettebb cívis 
gazdákból álló tanács, a magisztrátus irányította, ők alkották a református egyház tanácsát, a 
consistoriumot is. A viszonylagos szabadságért nagy árat kellett fizetni. Súlyos adóterhek nyomasztot-
ták a mezővárost, amelyet nem csak a törököknek, de a Nógrádba menekült magyar vármegyének és a 
távol élő földesuraknak is meg kellett fizetni. 

A bizonytalan politikai viszonyok ellenére a mezőváros tovább gyarapodott. A XVI. század végén, 
az 1590-es években dúló tizenöt éves háború idején Váctól Titelig szinte néptelenné vált a Duna-Tisza 
köze. Kecskeméthez hasonlóan, Nagykőrös mezőváros is arra törekedett, hogy megszerezze a pusztán 
álló helységeket, a pusztákat (praedium). Nagykőrös vette birtokba többek között Pakonyt, Csévet, Pót-
harasztod Lajost, Karát, Nyársapátot. Pótharaszt pusztát 1641 -ben megvásárolta a város magyar föl-
desurától. Mind magyar, mind török részre kellett árendát fizetni Nagykőrös kommunitásának és ma-
gisztrátusának. Fokozatosan alakult ki Nagykőrös tágas külső határa, ahol hízó sőre marhát, lovat, juhot 
tartottak gulya, ménes, falka számra. A Dunán keresztül, így a váci vámon át is hajtották a jószág ezreit 
Bécs, Nürnberg és Észak-Itália irányába. 

A cívis társadalom, a mezőváros anyagi javakban tovább erősödött. Ennek és a törökhatalom gyen-
gülésének tulajdonítható, hogy a XVII. század közepétől számos körösi cívis gazda nemesi armálishoz 
jutott földesurai jóvoltából, királyi jóváhagyással. 

* Arany János: A vén gulyás. 
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A Nagyköröst birtokló földesúri famíliák örökség, adományozás, vásárlás útján változtak a 
XVI-XV1I. században. Például a Lorántffy örökösödés ágán válhatott a Rákóczi família földesúrrá 
Nagykörösön is (a szomszédos Nyársapáthoz hasonlóan). A Kátay birtokot a báró - később grófi rangra 
emelkedett - Keglevich família vásárolta meg. Kőrös földesurai váltak a Forgách, Sztáray grófi famíli-
ák is. A XVII. század második felében többek között kisnemesi rangra emelkedett a Beretvás vagy Bo-
rotvás, Kalocsa, Csete, Szívós, s több gazdag cívis família. A földesúrnak ezért fizetni kellett, aki királyi 
megerősítést is szerezett a nemességhez. Az armalista nemes azonban csupán személyében élvezhette a 
nemesi jogállást, az általa birtokolt földre az nem vonatkozott. A föld a földesúr tulajdonát képezte, aki-
től a mezőváros bérelte, s a magisztrátus - mint a földesurak reprezentánsa - rendelkezett felette. 

Nagykőrös mezőváros életében különösen fontos szerepet játszott a kisnemesség. A törökök kiűzé-
se, Buda 1686-ban történt visszafoglalása után Magyarország a magyar koronát birtokló Habsburg Bi-
rodalom részévé vált, a rendi viszonyok helyreálltak. A fegyverrel elfoglalt területek, így Magyarorszá-
gon a korábbi földesurak birtokjogának igazolását követelte meg az 1688-ban, a bécsi udvar által felál-
lított Neoaquistica Comissio (Újszerzeményi Bizottság). Nagykőrös földesúri famíliáinak is igazolniuk 
kellett birtokjogukat, s meg kellett fizetniük a fegyverváltságot (Jus Armorum) a kamara részére. I. Li-
pót jóllehet 1693-ban megerősítette Nagykőröst Pótharaszt birtokában, a későbbiek során ez veszélybe 
került. A Trípartitum (Werbőczy Hármas Törvénykönyve) szerint jobbágy tulajdonnal nem rendelkez-
hetett „incapacitas" az csupán a nemest, a földesurat illette meg, a jobbágy csupán használója lehe-
tett a korábban megszerzett földjének). 

Nagykőrös jobbágy jogú mezőváros volt, s így a cívis gazdák nem rendelkezhettek földtulajdonnal. 
A mezővárosi közösség évenként megfizetett adóval (census), árendáwa\ biztosította a szabad földhasz-
nálatot. A török hódoltság következtében Nagykőrösön nem alakult ki a jobbágy telekszervezet. Isme-
retlenség homályába merült, hogy melyik földesúr milyen nagyságú földbirtokkal rendelkezik és hány 
jobbágya van. A Neoaquistica Comissio előtt csupán jogosultságukat tudták bizonyítani (a Keglevich 
família 1702-ben), tényleges birtokukat (pontos helyét és nagyságát) nem. Jóllehet, a Rákóczi szabad-
ságharc megakasztotta a birtokigazolást, 1711 után az befejeződött. 

A XVIII. század közepéig még változatlan volt a helyzet, azonban később a Keglevich család táma-
dást indított a mezőváros ellen, ténylegesen birtokba kívánta venni földtulajdonát. Még 1749-ben kísér-
letet tett egy római katolikus templom építésére a homogén református helységben, azonban ez nem járt 
sikerrel, majd 1756-ban „ex usus proportionális pert" indított Nagykőrös ellen, hogy ténylegesen birto-
kolhassa földesúri javait. Ez sem járt eredménnyel, mivel a földesurak nem tudták birtokaikat kimutat-
ni, s úgy állt a helyzet, hogy - amiként megfogalmazta a nagykőrösi tanács - a földesurak követelése 
háromszor akkora körösi határból sem telt volna ki. Mária Terézia 1767-es úrbérrendelete ismét táma-
dásra késztette a Keglevicheket, Nagykőrös legnagyobb részét birtokló földesurat, aki 1773-ban jogi 
pert („ex iure proportionális per) kezdeményezett. Mária Terézia királynő jóvoltából meghiúsult azon-
ban törekvésük, mivel a bécsi udvar álláspontja az volt, hogy Nagykőrös maradjon egészben, ne dara-
bolják fel a földesurak, őrizze meg jó teherviselő, adózó képességét. 

Hogy Nagykőrös egysége megmaradhatott az döntően a helyi kisnemeseknek volt köszönhető. Ok 
nemesi jogállásukkal képeztek védőernyőt a jobbágyjogú mezővárosi közösség felett. A bécsi kamara 
konfiskálásra ítélte Nagykőrös szerzeményét, Pótharasztot, de a kisnemesek névlegesen, a város pén-
zén megváltották az elkobzásra ítéltetett pusztát, amely megmaradhatott továbbra is a mezőváros, a 
körösi cívisek birtokában. Tekintettel arra, hogy a Forgách és Rákóczi famíliák is rendelkeztek birtok-
kal Nagykőrösön és környékén, a Rákóczi szabadságharc bukását követően a bécsi udvar a családok ja-
vainak felét is elkobzásra ítélte. A körösi nemesek váltották meg Tetétlen puszta felét, s a másik fele 
részt - mivel az az Aspremont család révén megmaradhatott Rákóczi jussként árendában tarthatta 
Nagykőrös. Nyársapát puszta fele, a Forgách rész, valamint a puszta negyede, a Rákóczi rész fele is el-
kobzásra lett ítélve. A körösi, többségében nemesekből álló magisztrátus megváltotta a Forgách család 
részére a puszta felét, a Rákóczi negyed részt is az ő javukra vásárolták meg, s így biztosították, hogy 
Nyársapát ne kerüljön más, idegen birtokosok kezére, a Forgáchok pedig továbbra is Nagykőrösnek 
árendában hagyták a pusztát. 

Tekintettel arra. hogy a földesurak képtelenek voltak magán birtoklás alá venni Nagyköröst, major-
sági gazdálkodásra berendezkedni, s hogy távol - Felső-Magyarországon - éltek a mezővárostól, a 
XIX. század első évtizedeiben eladták részüket Nagykőrös közönségének. Elsőként a gróf Sztáray csa-
lád 1813-ban, majd a gróf Forgách 1818-ban, s 1821-ben pedig a gróf Keglevich família is örökeladási 
szerződést kötött a mezővárossal. 

Nagykőrös kisnemesi tanácsa érdekes módon nem törekedett arra (mint tette azt Kecskemét), 
hogy a város szabad királyi városi rangot nyerjen. Az 1848. március 15-i forradalom szellemében ki-
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nyilvánították, hogy elutasítanak minden feudális intézményt, így a nemesi vármegyét is (t.i. az 
„incapacitas" kapcsán a várost ért támadásban a vármegye a közbirtokosok oldalára állt), ők a demokrá-
cia gondolatát ébresztették azzal, hogy az amerikai mintájú államrendszert óhajtották volna megvaló-
sulni. 

Az 1848-as forradalom kitörése után, a Magyarországot érő intervenció a haza oltalmára ösztönözte 
Nagykőröst. A nemes tanács mozgósította a nemzetőröket, akik a bácskai Verbászra vonultak 1848 nya-
rán a rácok megfékezésére, majd Jellasics horvát bán seregei ellen is felvették a harcot, Ozoránál futa-
mították meg Philippovics tábornok csapatait október elején. 1848 augusztusában a nagykörösi kaszár-
nyában kezdték toborozni a lovas szabadcsapatokat, akiket „Kossuth szabadosainak", majd Hunyadi 
lovas szabadcsapatnak neveztek. Kossuth Lajos 1848. szeptember 24-ei rövid ceglédi, emlékezetes tar-
tózkodása, szónoklata után Nagykőrösre érkezett. Megtartotta lelkesítő szózatát, itt is szállt meg, csak 
másnap ment tovább Kecskemétre. 

Kossuth Lajos a Honvédelmi Bizottmány elnökeként bízta meg 1848. október 20-án Lenkey János 
alezredest a nagykőrösi kaszárnyában felállított, 13. Hunyadi honvédhuszárezred parancsnokságával. 
Gróf Károlyi István, Pest megye alispánja, saját vagyona terhére szervezte meg a 16. Károlyi honvéd 
huszárezredet, amelynek zászlóbontására 1848. november elején került sor Kecskeméten. A háborús 
helyzet megkövetelte, hogy a frissen toborzott csapatokat a harctérre irányítsák, ezért, a századokat el-
vezényelték. A Károlyi honvéd huszárezred tartalékparancsnoksága Nagykőrösön folytatta tevékenysé-
gét. A körösi nemes ifjak - még fiatalkorúak is - a Károlyi ezredbe álltak huszárnak. Lelkesen harcoltak 
a hazáért, mint a tizenhat esztendős Beretvás Gergely, aki hősi halált halt. 

A szabadságharc bukása után, az osztrák elnyomó uralom idején Nagykőrös ismét megcsillantotta 
erényeit, köszönhetően autonómiájának. A református gimnázium a magyar nemzeti kultúra oltalmazá-
sát vállalta magára a Habsburgok elnémetesitő törekvéseivel szemben. Saját erőből szervezte meg a na-
gyobb létszámú tanári kart, hogy nyilvánossági jogot nyerve, megmaradhasson a magyar nyelvű okta-
tás. Ezért a nemzet kiváló tudósait hívták ide tanítani. A filozófus Mentovich Ferenc fogalmazta meg 
azt a levelet, amelyben Nagyszalontáról meghívták Arany Jánost tanárnak 1851-ben. Szász Károly le-
mondott javára a magyar tanszékről-s jellemzően az akkori tanárok polihisztorságára-, a matematikai 
tanszéket választotta helyette. A jeles történész, Szilágyi Sándor 1853-ban érkezett Kőrösre, ugyancsak 
idejött tanítani a történész Salamon Ferenc 1854-ben, a kiváló görög nyelvszakos, könyvész, bibliográ-
fus Szabó Károly 1855-ben. Arany Jánost ővele kötött meghitt barátságot. Arany Jánost a Magyar Tu-
dományos Akadémia órák leforgása alatt választotta meg először levelező, majd rendes tagjának 1858 
decemberében. A nagykőrösi gimnázium hírnevét hirdeti az, hogy Arany János mellett többen, így a 
gimnázium tudós neveléstörténésze Szigeti Warga János, a történész Salamon Ferenc és Szilágyi Sán-
dor, a költő, teológus, majd református püspök Szász Károly, Szabó Károly valamint a mecenatúrájáról 
közmegbecsülésnek örvendő matematika tanár, Tomori Anasztáz is az Akadémia tagja, akadémikus 
lett. 

Arany János kilenc évet töltött a nagykőrösi főgimnáziumban. Bár nehezére esett a tanítás, nagy 
gonddal és felelősséggel végezte munkáját. Az általa javított dolgozatok is bizonyság erre. A tudós ta-
nártársak ösztönözték szellemiségét. Nem véletlen, hogy itt bontakozott ki a balladaköltészete, a Hu-
nyadi balladakör. O a nemzeti királyságot. Hunyadi Jánost, Mátyás királyt emelte ki a nemzet dicsősé-
ges múltjából, példaként az osztrák nemzeti elnyomatás korában. 

A nagykőrösi kilenc esztendő Arany János költői életének fő alkotó korszaka, közel száz kisebb-na-
gyobb költeményt írt. Érdekes módon Nagykőrös nem jelenik meg a költészetében. Nagykőrös pusztá-
jára, Tetétlenre (ma Kőröstetétlen) 1853-ban látogatott először tanártársaival egy nagykőrösi közbirto-
kos (Inárcsi Farkas Elek) meghívására. Őt megfogta a puszta történeti hangulata, a Nagy-Peng\>om ha-
lom látványa, ahol a hagyomány szerint a honfoglaló Árpád vezér ütötte fel sátrát, seregével vonulva 
Zalán bolgár fejedelem ellen Szer irányába. Itt ismerte meg az agg pásztort, akinek népi bölcsessége, 
egyszerű lénye ragadta meg lelkivilágát. Megszületett a „Tetétleni halom" és a „Vén gulyás" c. költe-
ménye, majd később, a „Vén gulyás temetése". A nagykőrösi temető is őrzi Arany költészetének mor-
zsáit. Szász Károly iljan elhunyt hitvesének, Szász Polixénia emlékére sírverset írt, majd nagyszalontai 
földijének az orvos Károlyi Sámuelnek, s az ügyvéd Bordács Dániel sírkövére is írt verset. A tekinté-
lyes nagykőrösi cívis família felkérésének is eleget tett 1869-ben, Kupai Kovács Zsigmond sírköve is 
őrzi Arany sírvers költészetét. 

Családja ellenében, ő nehezen érezte magát a városban, ebben megromlott egészségi állapota is köz-
rejátszott, s különösen nem is akart beilleszkedni: birtokot, földet, szőlőt vásárolni, mint az szíve vágya 
volt, sokallotta a körösi árakat, ezért Nagyszalontán próbálkozott is azzal, bár gazdálkodói törekvéseit 
siker nem koronázta, azonban mégsem akart eltávozni Nagykőrösről. Pedig hívták haza Nagyszalontá-
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ra lelkész-tanítónak, a szomszédos Kecskemétre, Pestre jó fizetésért egy kereskedelmi iskolába, sőt a 
debreceni kollégiumba is. Nem ment, mondván „minek eben gubát cserélni", mennyivel jobb a magyar 
nyelvet tanítani, magyarnak lenni Debrecenben, mint Nagykőrösön, morfondírozott. 

Csengery Antal, Juliska leánya keresztapja unszolásának eleget téve, 1860-ban úgy döntött, hogy el-
távozik Nagykőrösről. A Kisfaludy Társasághoz került, majd az Akadémia választotta meg főtitkárá-
nak. Nagyszalontán költészetének kibontakozásakor nótáriuskodott, a tanítás nehezére esett Nagykő-
rösön, de amikor újra nótárius jellegű munka biztosított jövedelmező megélhetést számára, megvált a 
tanítástól és Nagykőröstől. Igaz, Pesten sem érezte jól magát Arany János. 

Nagykőrös életében is az 1867-es kiegyezés hozott nagy változást. A város alapvetően agrárjellegű, 
a lakosság túlnyomó része a mezőgazdaságból élt. Ehhez kapcsolódott a kézműipar is. Nagy szükség 
volt a kovácsok, bognárok, szíjgyártók, tímárok, csizmadiák, szabók-szürszabók, szűcsök munkájára, 
akik képesek voltak ellátni a nagyobb szükségleteket. Az 1860-as években következett be a nagyobb 
fordulat. A gyáripar csírái mutatkoztak a téglagyártásban (Pláger-féle téglagyár). A malomipar is fejlő-
désnek indult, több gőzmalom létesült. Nemesik Gusztáv felépítette gőzmalmát a Csongorádi úton, a 
Wladár-féle gőzmalom a város központjában működött. 1896-ban a Gschwindt cég rendezkedett be 
szeszfőzésre, megteremtve a jövendő konzervgyár alapjait. 

Az 1900-as években kezdte meg működését a Városi Villanytelep, amely a várost és közvetlen kör-
nyékét látta el elektromos árammal. Nagykőrös hírességeként indult meg a pipa gyártása az 1890-es 
években a Szathmári faipari cég műhelyében. 

1870-ben alakult meg a Benedek és Neu-féle kereskedelmi vállalkozás. A tekintélyes zsidó kereske-
dők nevéhez fűződik az export kereskedelem kifejlesztése, amely nem csak Nagykőrös, de az ország 
számára is fontos volt. A nagykőrösi gyümölcs, elsődlegesen is a meggy meghódította Európát, keresett 
árucikk volt Londontól Szentpétervárig. A nagykőrösi uborka, saláta, szilva, szőlő eljutott a bécsi, sváj-
ci, német, cseh, lengyel piacokra is. Európai rangra tett szert. 

Nagykőrös virágkorát a XIX-XX. század fordulójának idején élte, Magyarországhoz hasonlóan. A 
város ékességei; a református, katolikus templom és a klasszicista-copf stíljellegü, zsindelyes tornyú 
városháza környékén, a központban, s a fő utak mentében kezdtek felépülni a módot és rangot sugárzó 
emeletes, földszintes, eklektikus, majd szecessziós középületek, lakóházak. A város különböző részein, 
különösen a déli területen álló Beretvás, Gubody, Vajkó, Patay, Molnár, Dabasi Halász nemesi famíliák 
által épített klasszicista kúriák mellett megjelentek az impozáns cívis gazda házak. Ezek határozzák 
meg napjainkban is Nagykőrös mezővárosi cívis jellegét, hangulatos összképét. 

Az 1914 nyarán kitört első világháború hatalmas törést okozott Nagykörös életében is. Az évekig el-
húzódó háborúskodásban több mint ezer ember pusztult el. A világháború utolsó éveiben kaotikus álla-
potok uralkodtak, s ez az ország pusztulásához vezetett. 1918-ban kitört az őszirózsás forradalom, majd 
a Károlyi kormány bukását követően a proletárdiktatúra, kommün került uralomra. Nagykőrös különös 
szerepet játszott ebben az időszakban. 

Az adriai haditengerészet egyik hadihajóján szolgált Kántor József tengerész matrózként, aki haza-
jövetele után megalakította a Szociáldemokrata Pártot. Ez a párt létesített szövetséget a kommunisták-
kal, s ők vették át a hatalmat Nagykőrösön 1919. március végén. A Tanácsköztársaság direktóriumának 
elnöke Zsembery Gyula lett. A városban jelentős hadiesemények történtek. Megjelentek a városban a 
vörös haditengerészek, akik rettegésben tartották Nagykőröst és környékét. 1919. május végén tartott 
díszszemléjük után - ezen Vágó Béla, a Vörös Hadsereg I. hadtestének parancsnoka és hadügyi népbiz-
tos, valamint Rákosi Mátyás politikai biztos vett részt a frontra vonultak. 

Nagykőrös a Vörös Hadsereg egyik központja is volt. A Károlyi kormány hadügyminisztere felbom-
lasztotta a magyar hadsereget, s az ország védtelenül állt az antant hatalmak támadásaival szemben. A 
Tanácsköztársaság kormányának kellett a véderőt megszerveznie. A toborzást Békéscsabán kezdték 
meg, de az intervenciós román királyi hadsereg előrenyomulása miatt hátra vonták a Tiszántúlról Nagy-
kőrösre a Vörös Hadsereg VI. hadosztályának parancsnokságát, amelynek szervezésével Münnich Fe-
renc politikai biztost bízták meg. A 31. vörös gyalogezred toborzása történt itt, a kecskeméti illetőségű 
Pogány Kálmán parancsnoksága alatt. A gyalogezredet Kassa térségébe vezényelték, akik a cseh inter-
venciós sereggel vették fel a harcot. 

A román katonaság Nagykőrösre is bevonult, hatalmas károkat okozva a lakosságnak. A várospa-
rancsnokot, Mészáros Jánost, aki az aradi vagongyár munkása volt korábban, a városháza előtt végez-
ték ki a románok. 

A trianoni békediktátum megpecsételte Magyarország sorsát, alapjaiban rendítette meg az ország lé-
tét. Horthy Miklós, nemzeti hadseregének élén Szegedről majd Siófokról vonult Budapestre, s átvéve a 
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hatalmat, megszilárdította a helyzetet. Ebben a Bethlen kormány működése játszott alapvető szerepet a 
húszas években. Nagykőrösön a helyzet stabilizálódott, különösebb atrocitások nem történtek az ún. 
„fehérterror" részéről. 1923-ban került a város polgármesteri székébe Dezső Kázmér, egy széles látókö-
rű, művelt jogász férfi, aki Nagykőrös gazdasági, kulturális felemelkedését tűzte ki a város céljaként. 

A Gschwind-cég 1922-ben indította be a konzervgyártást, a Benedek-cég baromfifeldolgozót létesí-
tett. de telephely hiányában Kecskemétre vonult, ahol 140 vagonos hűtőházat is épített a ceglédi or-
szágút és a vasút találkozásánál (ez lett később a „Barnevál", ma Galliccop telep). Jely Gyula tejfeldol-
gozó üzemet, „vajgyárat" hozott létre. A Benedek és Tsa. cég újraszervezte az export kereskedelmet, 
amely országos viszonylatban is élenjárt . A nagykőrösi zöldség és gyümölcs újra megjelent Bécs, Ber-
lin piacain. A vágott baromfi, elsősorban is a pulyka fő felvásárolója Anglia volt. 

A húszas-harmincas években szervezték meg az önkéntes tűzoltóságot, a mentőszolgálatot. Két sza-
natórium is létesült a városban. 

Dezső Kázmér szívügyének tekintette Arany János kultuszának megteremtését, ápolását. Az Arany 
János Társaság alapítására 1925-ben tett indítványt. 1928-ban megalapította a múzeumot, felajánlva 
magán gyűjteményeit e célra. A nemes gondolkodású polgármester mindent megtett annak érdekében, 
hogy Nagykőrösre irányuljon az ország tekintete. Arany-napokat, mezőgazdasági kiállításokat szerve-
zett, megépíttette a városi strandfürdőt (ez országos viszonylatban is kiemelkedő létesítménynek számí-
tott, a híres színművésznő, Fedák Sári is népszerűsítette a körösi fűrdőkultúrát), s ezeknek sajtóvissz-
hangot szerzett. A kitűnő szociográfus, Erdei Ferenc gyakori vendége volt, s újságban, rádióban nép-
szerűsítette Nagykőröst. Kiadványok, képes prospektusok hirdették Nagykőrös mezőgazdasági kert-
kultúráját, Arany János kultuszát. 

Az 1929-1933-as gazdasági világválság a nagykőrösi ipart és kereskedelmet is sújtotta. Ezt követő-
en azonban ismét erőre kapott az export kereskedelem (pl. újdonságnak számított, hogy a Benedek-cég 
hütővagonokban juttatta el Berlinbe a friss salátát). A konzervgyártás is bővítette termelését (1934-ben 
kezdték a „paradicsomszószt", a sűrítményt gyártani a Benedek László által meghonosított Lucullus pa-
radicsom fajtából). 

A világválság megrendítette a politikai biztonságot is. Szélsőséges mozgalom ütötte fel fejét, a Bö-
szörmény Zoltán által vezetett kaszáskeresztesek itt bontottak zászlót, de hatalomátvételük meghiúsult. 
Hitler 1933-ban történt hatalomra jutása előre vetítette a romlás árnyékát. A nagykőrösi exportkereske-
delem hanyatlásnak indult az európai piacok megszűnésével, a zsidó kereskedelem ellehetetlenülésé-
vel. Kitört a második világháború, s a gazdaság fokozatosan hadigazdálkodásra állt rá. Ez ugyan kedve-
zett a konzervgyári termelésnek. 

Ez a világháború is tetemes áldozatot követelt Nagykőröstől. A különböző hadszíntereken négyszáz 
katona vesztette életét, a koncentrációs táborokban több mint négyszáz ember esett áldozatául a népir-
tásnak. 

1945 után lassan normalizálódott a helyzet, különösebb pusztítás nem érte a várost. A szovjet meg-
szállás a baloldali politikai erők előretörését segítette. A hírhedt 1947-es „kékcédulás" választási csa-
lással hatalomra tört kommunisták a hagyományos, jellegzetes mezővárosi társadalom és agrárium 
szétzúzására rendezkedtek be. A tekintélyes cívis gazda családok tagjait súlyos atrocitások érték a ku-
láküldözéssel. A paraszti gazdálkodásra nagy teher, megpróbáltatás nehezedett (bebörtönzések, beszol-
gáltatások, békekölcsön, stb.). A nagygazdák földbirtokaiból szervezték meg az Állami Gazdaságot a 
legjobb földminőségű határrészen, a Feketén, s termelőszövetkezeti csoportokat hoztak létre. 

A kultúra terén sarkalatos változások következtek be. 1949-ben megtörtént az iskolák államosítása, 
így az Arany János nevét viselő református általános, iskola és gimnázium, a római katolikus Konstan-
tin Iskola. Az 1837-től működő református főiskola is erre a sorsra jutott, 1957-ben végleg befejezte 
működését. Az Arany János Társaság és számos más társadalmi egyesület és kör felszámolására sor ke-
rült egy 1949-es belügyminiszteri rendelettel. 

A Sztálin halálát követően megbukott Rákosi-rezsimet követő Nagy Imre kormány lélegzethez jut-
tatta Nagykőrös társadalmát is. Az 1956-os forradalom - mint országszerte - nagy lelkesedést, szolida-
ritást váltott ki (innen is tömegével szállították az élelmiszert Budapestre, néhányan részt is vettek az 
ottani eseményekben). Megalakult Nemzeti Bizottság, amelynek élére Végh Sándor került, alelnöke 
Szivák György lett. A gyári munkások Munkás Tanácsot hoztak létre. Viszonylagos nyugalom uralko-
dott a városban je len tős tömegdemonstrációk mellett (ledöntötték a kommunista hatalmat szimbolizáló 
szovjet hősi emlékművet). A belső laktanyában szovjet csapatok állomásoztak, akik azonban nem lép-
tek fel a helyi forradalmi eseményekkel szemben. A helyi megmozdulásokat egy, a pártházból vaktában 
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kilőtt golyó tette gyászossá, amely a tömegben álló, fiatal gimnazista leány, Bartha Margit halálát okoz-
ta. 

November 4-e után Nagykőrösre is bevonultak a Budapest ellen, a szabadságharc leverésére indított 
szovjet csapatok. Lecserélték a belső szovjet laktanya megbízhatatlanná vált állományát, s a külső ma-
gyar laktanyát is elfoglalták. 

Nagykőrösön visszaállt a régi politikai rendszer. A forradalomban való részvételért többen börtön-
büntetést szenvedtek. Kezdetét vette a Kádár-rendszer. Ennek elsődleges feladata volt az erőszakszer-
vezet megerősítése, a munkásőrség megszervezése a konzervgyári és más üzemek munkásaiból. Az or-
szágos politikai tendenciaként hajtották végre 1959 1960-ban a mezőgazdasági nagyüzemek megszer-
vezését (Petőfi, Hunyadi, Dózsa, Szabadság, ezek összevonásával a nyolcvanas évek végére az Arany 
és a Mészáros, majd Toldi MgTSz) A hagyományos körösi cívis agrárium elsorvadásra lett ítélve, 
jólehet, mint „háztáji gazdaság" a termelőszövetkezeti rendszer keretei között még romjaiban működ-
hetett. 

Az 1960-as évek második felében a pártvezetés által meghirdetett „új gazdasági mechanizmus" 
hatására - nagyarányú fejlődés következett be az iparosításban. A Nagykőrösi Konzervgyárat felfej-
lesztették, több ezer munkást alkalmaztak, a vidéken (Tápiószele, Abony, Tiszakécske) létesített üze-
mekkel együtt. Prosperált a tejipar is. Két VOLÁN Vállalat is működött, egyikük külföldi beruházáso-
kon is dolgozott munkagépeivel. A faipart a „Pipagyár" képviselte, amely bútort is gyártott, az ország-
ban egyedülálló régi múltra visszatekintő pipakészítés mellett. A Nagykunsági Fa és Erdőgazdaság 
(NEFAG) is működtetett faüzemet. A Monori Kefegyár, a konzervgyárhoz kapcsolódó Ládagyár szin-
tén faipari tevékenységet folytatott. A Téglagyár az 1980-as években történt felszámolásáig folytatott 
termelőtevékenységet. Megalakult az Irodagép Technikai Vállalat, a TRAKIS (hegesztőtechnika). A 
mezőgazdasági termelőszövetkezetek melléküzemágai is folytattak ipari tevékenységet. 

A kultúra terén is történt előrelépés. A város szellemi elitje Arany János tiszteletét igyekezett meg-
őrizni még a Rákosi-korszakban is. A város egykori huszárkaszárnyájában kapott helyet a városi múze-
um, amely 1953-ban nyitotta meg kiállítását, s ebben fő hely illette meg Arany Jánost. A gimnáziumban 
Arany János Emlékmúzeum létesült 1957-ben, a nagy költő születésének 150. évfordulója tiszteletére. 
Az 1949-ben megszüntetett Arany János Társaság Tőrös László köztiszteletben álló gimnáziumi ma-
gyartanár szorgalmazására - 1969-ben újraalakult. 

A múzeum megmentése Balanyi Béla helytörténésznek köszönhető, aki 1950 után a Kecskeméti Ál-
lami Levéltár igazgatója lett. de Nagykőrösön továbbra is vezetőként folytatta a múzeumi gyűjtőmun-
kát. A múzeum 1962-ben került Pest megye fenntartásba, s jelentős fejlesztését 1971-ben határozták el. 
Az Arany János Múzeum élére szakmuzeológust neveztek ki igazgatónak Nóvák László személyében, 
aki elvégezte a múzeumépület felújítását, korszerű állandó kiállítás rendezését, a múzeumi gyűjtemé-
nyek kezelését. Végül 1974-ben egyesítették a két múzeumot. 1978-ban nyílt meg az Arany János Mú-
zeum „Hej, Nagykőrös híres város...!" című régészeti, történeti, néprajzi, irodalomtörténeti állandó ki-
állítása. Ugyancsak a múzeum alapításának 50. évfordulója tiszteletére, 1978-ban indult meg a múzeum 
első tudományos kiadványsorozata (Az Arany János Múzeum Közleményei „Acta Musei de János 
Arany nomiati"), amelynek első kötete a „Tanulmányok Nagykőrös történetből és néprajzából" címet 
viselte (ezen kívül még három sorozat indult: „Az Arany János Múzeum Kismonográfiái, Archívum de 
János Arany nomiati", „Az Arany János Múzeum Kiállítási Monográfiái"). 

A levéltár anyagát a negyvenes évek végén Kecskemétre vitték, amelyet a hetvenes évek elején hoz-
tak vissza Nagykőrösre, az újonnan megszervezett levéltárba, amely a Pest Megyei Levéltár Nagykörö-
si Osztályaként működött, Böőr László vezetésével. 

Az 1990-es rendszerváltás révén a város újra szabadon választhatott polgármestert, Kiss János sze-
mélyében (Magyar Demokrata Fórum). 

A rendszerváltozással megkezdődött a magánosítás is. A híres Nagykőrösi Konzervgyár részeire 
bomlott. A ll-es telepet a Bonduelle francia zöldségfeldolgozó cég vásárolta meg, s tovább fejlesztette, 
erősítve a nagykőrösi konzervgyártás hírnevét. A Konzervgyárból kivált a dobozüzem. amely fran-
cia-brit érdekeltségűvé vált (Carnoud-Mctallbox, majd CROWN Magyarország Csomagolóipari Kft). 
A nagyhírű konzervgyár fokozatosan sorvadt, végül 2007-ben zárta be kapuit. Á tejüzemet arab vállal-
kozók vásárolták meg, de ez is a megszűnés sorsára jutott. A Szabó Pipagyár folytatja a hagyományos 
pipakészítést, az Arany MgTSz faüzeme olasz érdekeltségűvé vált (ARFA-PALETT). Az egykori szov-
jet laktanyák területén mint ipari parkban számos üzem, különböző vállalkozás létesült. 

Nagykőrös országosan is élenjárt a villamosításban. A XX. század elején létesült a Városi Villanyte-
lep, amelyből regionális üzem fejlődött Nagykőrös központtal az 1950-es évektől (DÁV, DEMÁSZ). 
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Az 1990-es évek privatizációja során francia tulajdonba került, majd a megszűnt igazgatóság helyett 
Szeged vette át a központi irányítást. Regionálisan a Primavill Kft. francia cég végzi a hálózatépítést, 
fejlesztést és karbantartást a városban. 

A rendszerváltozás után megszűntek a termelőszövetkezetek. A földkárpótlás felemás helyzetet te-
remtett. Néhány nagybirtok alakult ki, viszont a kisbirtokok száma jelentősen megszaporodott, de a 
gazdálkodás, a mezőgazdaság népesség megtartó képessége nem regenerálódott, nem kapott lendületet 
a tanyásodás, inkább tovább pusztult. Nagykőrös mezőváros létét jelentő föld már nem tartja el a lakos-
ságot. Ennek is tulajdonítható, hogy a város lélekszáma fogyatkozik (az utóbbi negyven esztendőben 28 
ezerről mintegy 25 ezerre csökkent). 

A rendszerváltozás a kultúra területén, az oktatásügyben is jelentős változást hozott. Újra a Refor-
mátus Egyház fenntartásába került az Arany János Altalános Iskola és Gimnázium. Az 1957-ben fel-
számolt főiskola újra indult a Jászberényi Főiskola tagintézményeként, majd a Károli Gáspár Reformá-
tus Egyetem Főiskolai Karaként. 

A legjelentősebb tudományos-kulturális intézmény Nagykőrösön azonban a múzeum: állandó és 
időszaki kiállításaival, tudományos rendezvényeivel, konferenciáival, kiadványaival, a múzeumi tudo-
mányosság országos szintre emelésével. Az Arany János Múzeum egyik fő törekvése Arany János em-
lékének ápolása volt, Nagykőrös hírnevének öregbítése az Arany kultusz fenntartásában. Nagykőrös 
másik kötelessége a 48-as múltú egykori híres huszárkaszárnya Nemzeti Emlékhellyé avatása volt, a 
Cifrakert szomszédságában. Az ország legnagyobb szoboravatása is itt történt 1996-ban. A Nemzeti 
Emlékhelyen, az Arany János Múzeum előtt lett felavatva a Millecentenárium és a magyar oktatás Mil-
lenniuma emlékére és tiszteletére az Arany Jánost és hat akadémikus társát ábrázoló ,JVagy Tanárikar" 
szoborcsoport, valamint a honfoglaló Bor-Kalán nemzetséget szimbolizáló szobor (mindkettő Varga 
Imre szobrászművész alkotása). Komoly feladata a városnak és Pest megyének, hogy a negyvenes évek 
végén a kaszárnya lerombolt nyugati, legénységi épületszárnya és az északi impozáns istálló helyének 
rehabilitációját, a meglévő főtiszti és egykori altiszti szárnnyal együtt a műemléki helyreállítását meg-
valósítsa. 

A Pest Megyei Múzeumi Szervezetet 2007-ben szervezték át, megszüntetve az Arany János Múze-
um önállóságát, igazgatójának státuszát, leminősítve az intézményt muzeális gyűjteménnyé és kiállító 
hellyé. A nagy erőfeszítésekkel elért eredményeket az ellehetetlenülés, a múlandóság veszélyezteti. 

Nagykőrös évezredes múltjában voltak mélypontok, s voltak dicsőséges korszakok is. Reményked-
hetünk abban, hogy a jövő ismét dicsőséges szakaszba fogja emelni Nagykőröst, s Arany János versso-
ra buzdítón fog hatni erre: ,JTej, Nagykőrös híres váras...!" 

Nóvák László Ferenc 

Arany János Nagykőrösön 
Arany János százhatvan éve. 1851-ben költözött Nagykőrösre. Az évforduló jó alkalom arra, hogy 

megemlékezzünk a városban eltöltött kilenc esztendejéről. A jelen háromrészes írás afféle triptichon a 
költő nagykőrösi oltárára. 

Hogyan került Arany Nagykőrösre? 

A szabadságharc bukása Nagyszalontán érte Arany Jánost. Az esemény nemcsak lelkileg törte őt 
össze, hanem elvesztette állását is, és kénytelen volt nevelőséget vállalni Geszten a Tisza családnál. Eb-
ben a bizonytalan helyzetben kapta meg 1851 októberében a nagykőrösi egyháztanács levelét, amely-
ben meghívták őt a gimnáziumba tanárnak. A költő meglepődött, és némi töprengés után úgy döntött: 
nem vállalja a felkérést. Válaszlevelében azzal indokolta ezt, hogy anyagi helyzete nem teszi lehetővé a 
költözködést. Az egyháztanács azonnal egy második levelet is küldött, amelyben jelentős összeget 
ajánlott fel a költözés költségeire. Aranynak most már nem volt mit tennie. A hagyomány szerint a levél 
elküldése előtti tanácskozáson az egyik presbiter így kiáltott fel: „Csak gyüjjék Arany úr, ha kell, arany 
kocsit küldünk elébe!" 

Az Arany család október utolsó hetében indult el egy ekhós szekéren Nagykőrösre, és Békésen, illet-
ve Vezsenyben éjszakázva, a harmadik napon érkezett meg a városba. A tanárok, tudva az érkezés idő-
pontját, Mentovich Ferencnél gyűltek össze, s ott várták Aranyékat. Aranyné és a gyerekek Mento-
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