
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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vichéknél töltötték az első éjszakákat, a költő Szász Károlyhoz ment megszállni. Ö volt az, aki átenged-
te Aranynak a magyar tanszéket, vállalva, hogy helyette a matematikát fogja tanítani. 

Az iskola igazgatója nagy szeretettel fogadta Arany Jánost, de közölte vele, hogy önéletrajzot kell 
majd írnia, s csak akkor erősítik meg az állásában, ha a főhatóság ebben semmi kifogásolnivalót nem ta-
lál. Arany megriadt, hiszen nemzetőr volt Aradon, de Mentovich megnyugtatta, hogy a tantestület min-
den tagja részt vett valamilyen formában a szabadságharcban, így neki sem kell aggódnia. Mentovich 
segítségével aztán lakást is kaptak Aranyék, s így elkezdődhetett a költő nagykőrösi élete. 

Arany János Nagykőrösre kerülésének az a jelentősége, hogy a szabadságharc utáni válságos hely-
zetben a költő biztos megélhetéshez jutott, s ez nyugalmat hozott számára. 

A nagykőrösi balladák 

Arany János költészetének három csúcsa van: a pályája elején írt Toldi, az élete végén keletkezett 
Őszikék és a kettő között a Nagykőrösön született balladák. Sok műve maradt félbe a költőnek az itt töl-
tött kilenc esztendő alatt, de azok a művek, amelyeket az irodalomtörténet is „nagykőrösi balladáknak" 
nevez, feledtetik a töredékeket. 

Kettő kiemelkedik a különös müfajiságú versek közül. Az egyik az Agnes asszony. A költemény mű-
vészi értékei közt a legsikerültebb, ahogy Arany az őrült asszonyt ábrázolja. Pszichológusok is elisme-
rik, mennyire találó ez a lélekrajz: Ágnes palástolni akarja zavarodottságát és minden tettével, szavával 
rejti a titkot, „nehogy azt higgyék, megbomlott". Rendkívüli az is, ahogyan a költő megbünteti az 
asszonyt. Arany erkölcsi érzéke egyetlen müvében sem engedi meg, hogy az elkövetett bűn ne kapja 
meg méltó büntetését. Ezúttal azon túl, hogy Ágnes beleőrül tettébe, belső késztetésből élete végéig 
mossa a lepedőt, amelyen a gyilkosság megtörtént, pedig már nem látszik rajta a vérfolt. 

Arany másik kiemelkedő nagykőrösi balladája A walesi bárdok. Ennek keletkezéséről azt mondja 
Keresztury Dezső, hogy a történet maga is nemzeti legendává kerekedett: eszerint hivatalosan felkérték 
Aranyt, hogy a Magyarországra érkező uralkodó párt köszöntse üdvözlő ódával. O elutasította a felké-
rést, viszont helyette megírta A walesi bárdokat. A párhuzam Wales és Magyarország, továbbá Eduard 
és Ferenc József között kézzelfogható, s a mű eszmei mondanivalója akár költői ars poeticának is te-
kinthető: 

Neved ki diccsel ejtené, 
Nem él oly velszi bárd. 

A bűnös, az ötszáz énekest lángsírba küldő Eduard is megbűnhődik, hallucinációi szinte az őrületbe 
kergetik. 

S hogy a két kiemelt alkotás mellett még számtalan gyönyörű ballada keletkezett Nagykőrösön, arra 
legyen elég egy hiányos felsorolás: Mátyás anyja, Zách Klára, Szondi két apródja. 

Az utókor mintegy köszönetét fejezi ki a városnak ezekért az itt írt müvekért azzal, hogy az Orszá-
gos Arany János Balladamondó Versenyt, amelyen a legjobb középiskolás szavalók mérik össze tudá-
sukat, minden alkalommal Nagykőrös rendezheti meg. 

Miért ment el Arany Nagykőrösről? 

Arany János nem szívesen élt Nagykőrösön. Ezt két dologgal lehet magyarázni: drágának tartotta 
Szalonta után az itteni megélhetést és súlyos teher volt számára a lélekölő dolgozatjavítás. Panaszkodik 
is mindkettőről leveleiben. Az ötvenes évek közepétől két újabb tényező rontotta a költő közérzetét. Az 
egyik az volt, hogy mindinkább elhatalmasodott rajta betegsége és állandó fejfájások gyötörték, a má-
sik, hogy legkedvesebb tanártársai sorra elmentek a gimnáziumból. 

Ugyanakkor érdekes, hogy hiába hívták Kecskemétre, Szalontára, Debrecenbe, sőt Pestre is tanár-
nak, itt maradt. Tompa Mihálynak ezt írta erről: „Ha már e kenyeret kell ennem. Kőrösön épp oly jó, ha 
nem jobb, mint akárhol." Aztán az ötvenes évek végén mégis leírja a mindent eldöntő mondatot egy 
Csengery Antalnak küldött levélben: „... itteni helyzetem mind tarthatatlanná kezd válni". Barátai már 
régóta mondják neki, hogy menjen Pestre. Csengery, aki a legközelebb állt a költőhöz, mindent meg is 
tett, hogy segítse az odakcrülést. Deák Ferenc pedig egyenesen kimondta, hogy szégyen volna, ha nem 
tudnának neki független állást biztosítani. 

Arany Nagykőrösről való eltávozását döntően elősegítette, hogy az ötvenes évek végére kezdett ma-
gához térni a szabadságharc bukása után elfojtott irodalmi élet. Újjáalakult a Tudományos Akadémia, 
amely 1858 decemberében a tagjai közé választotta a költőt; 1859-ben megünnepelték Kazinczy Ferenc 
születésének századik évfordulóját, s ez a megemlékezés országos megmozdulássá vált. 
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A legfőbb tényező azonban, amely Aranyt Pestre vitte az volt, hogy feléledt a Kisfaludy Társaság, 
amely korábban a magyar irodalmi élet összefogója és irányítója volt. Csengery Antal egyik levelében 
felteszi Aranynak a kérdést: „Volna-e kedved elvállalni az igazgatóságot?" Arany boldogan mondott 
igent, s ezzel eldöntötte további sorsát. 

A költözés előtt azonban még két feladat várt itt rá: el kellett köszönnie a református egyháztól, s 
meg kellett írnia a Széchenyi Istvánt elbúcsúztató költeményt. Az Egyháztanácsnak küldött levélben 
így írt: „Fogadja a Nagytiszteletű Egyháztanács legforróbb köszönetem kifejezését ama nagy jóságért, 
mellyel engem kilenc év előtt magányomban fölkeresni és nagyrabecsült bizalmával megajándékozni 
méltóztatott." 

A Széchenyi emlékezete című vers két sora pedig akár őrá is vonatkozhatna: 
Nem hal meg az, ki milliókra költi 
Dús élte kincsét, ámbár napja múl. 

A nagykőrösiek ma is büszkék arra, hogy a költő a városukban élt, s a szívükből szól az a mondat, 
amely a MÚZSÁK című folyóirat 1972. évi első számában olvasható: „Szalontán született. Pesten van 
a sírja, de a városa - Nagykörös". 

Tóth Tibor 

A nagykőrösi izraeliták a zsidóüldözések 
kereszttűzében 

A Három Város közül kezdetben Nagykőrös volt a legliberálisabb a zsidókkal szemben. Ez talán an-
nak volt köszönhető, hogy itt - Kecskeméttől és Ceglédtől eltérően - nem volt jelentős görög kereskedő 
lobbi, így szükség volt a házaló izraelitákra, hogy a mezőgazdaság és kereskedelem szimbiózisa a kor-
nak megfelelően tudjon fejlődni.1 Az első zsidók 1750-es és 1760-as évek között érkeztek ide. A hagyo-
mány 1794-re teszi a hitközség megalapítását. 1798-ban készített városi összeírás szerint 12 zsidó famí-
lia élt itt. A hitközség első választott rabbija 1802-től Mandel Farkas volt. Első zsinagógájukat, amelyet 
a városi tanács segítségével építettek, 1817-ben avatták fel.2 Az 1848-as forradalom és szabadságharc 
alatti magatartásukra nem lehet jobb bizonyíték annál, hogy Haynau osztrák tábornok 1849 júliusában 
óriási hadisarcot vetett a nyakukba.3 

A zsidóság létszáma fokozatosan nőtt a városban, 1840-ben 237 (1,4%), 1880-ban 694 (3%), míg 
1910-ben már 727 (2,5%) fő izraelita élt Nagykőrösön.4 1860-tól új iskolaépületet emeltek. A dualiz-
mus alatt a helyi gazdaság és a kereskedelem legfőbb irányítóivá váltak.3 Szép lassan egyeduralkodói 
lettek a piacnak. A Benedek József és Fiai Cég, a Neu Gyula és Fiai Cég és a Rosenfeld Testvérek ter-
ményfelvásárló és exportőr vállalattá válása ekkor indult el. Az elsősorban gyümölcs- és zöldségfelvá-
sárlásból élő zsidók gyorsan meggazdagodtak, mivel a terményekből nem volt hiány.6 A kertkultúra fel-
lendülése azonban nem hozta meg a kisparasztság helyzetének javulását, ezért már ekkor tapasztalható 

Ceglédre gyakorlatilag csak 1840 után, Kecskemétre csupán hatalmas adók árán jöhettek nagy megszorítások-
kal a zsidók. Vö. Ö. Kovács József. Zsidók a Duna-Tisza közén. Társadalomtörténeti esettanulmányok 
XVII-XIX. században. In: Szakái Aurél (szerk): Adatok Kiskunhalas történetéhez. Thonua János Múzeum. 
Kiskunhalas, 1993.45-52. 

2 Vö. Újvári Péter (szerk.): Magyar Zsidó Lexikon. Bp., 1929. [s.n.] (továbbiakban: MZSL) 631-633; 
Schleisz-Bognár Péter-. A nagykörösi zsidóság története, (kézirat) Nagykörösi Szabó Károly Városi Könyvtár, 
2002. 

3 Bernstein Béla: Az 1848/49-iki magyar szabadságharcz és a zsidók. Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Kiad-
ványa. Bp., 1898.280-282. 

4 Kepecs József (szerk.): A zsidó népesség száma településenként ( 1 8 4 0 - 1 9 4 1 K S H . Bp.. 1993. (továbbiakban: 
ZS-N) 230-231. 

1 Vö. MZSL, 631-633., Theodore Lavi (ed): Pinkas Hakehillot: Encyclopaedia of Jewish Communities Hunga-
ry. Yad Vashem, Jerusalem, 1975. (továbbiakban: PH-H). 374-375. 

'' Márkus István: Nagykörös. Szépirodalmi Kiadó. Bp., 1979. 83-86. 
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