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A trianoni békekötés kedvezőtlen hatásai sokkal erőteljesebben jelentkeztek az 

ország keleti vidékein, mint hazánk egészében. Térségünk több szempontból is 

Magyarország legelmaradottabb területei közé tartozott. A mezőgazdasági 

export visszaesése a kifejezetten agrár jellegű Szabolcs vármegyét súlyosan 

érintette. Továbbgyűrűzött ez a hatás a kisipar és a kiskereskedelem területére is. 

Az ország általános fejlettségéhez képest megkésett kapitalista társadalmi-

gazdasági viszonyok halmozottan nehezítették a térség lakosainak élet- és 

munkakörülményeit. „1920-ban a megye lakosságának 72,3%-a a keresők és 

eltartottak, összesen 246.026 ember az őstermelés, a mezőgazdasági termelési ág 

területein élt.” A mezőgazdaságban a mezőgazdasági cselédek és munkások 

59,4%-a nem rendelkezett földdel. Ebből kifolyólag ennek a rétegnek a legfőbb 

célja megélhetést kínáló föld szerzése, illetve bérlése volt.1 A problémák 

megoldására a Nagyatádi-féle földreform lett volna alkalmas, de a törvény meg-

valósítása szűk keretek között történt, s a földhözjutottak gondjait nem oldotta 

meg, hisz fizetésképtelenek voltak. A történeti összefoglalók szerint „a nagybir-

tokosok jó áron szabadultak meg gyenge minőségű földjeiktől, ugyanakkor a 

parasztság számára ez a földhöz juttatás nem hozott semmiféle változást.2 

A mezőgazdaságban meglévő és egyre növekvő gondokat az ipar nem tudta 

levezetni, hisz vizsgált térségünk iparilag elmaradott volt; Szabolcs várme-

gyében az összes foglalkoztatott 10%-át nem érte el a főleg vas- és fémiparban, 

a ruházati és élelmiszeriparban dolgozók száma. Az elkövetkező húsz évben ez 

az érték alig változott: 1930-ban 10,94%, 1940-ben 10,25%. A kereskedelem 

területén még ettől is kevesebb ember talált megélhetést biztosító munkát. A 

                                                        
1 SZÁSZI Ferenc-VINNAI Győző: A Horthy-korszak 1919-1944. In: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
monográfiája 1. k. Történelem és kultúra. Nyh. 1993. 392., 381-438. 
2 BEREND T. Iván – RÁNKI György: Magyarország gazdasága az első világháború után 1919-
1929. Bp. Akad. K. 1966. 37. Idézi: SZÁSZI-VINNAI 1993. 398. 
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statisztikai adatok szerint szinte elenyésző a közlekedésben dolgozók száma, a 

foglalkoztatottak 1,67%-a.3 

 

 

Nyíregyháza társadalma 

 

A nyíregyházi lakosság 1921-ben a romló gazdasági körülmények, az infláció 

hatására az elszegényedés felé haladt. Bethlen István kormányának megala-

kulása után, 1921. áprilisától, lassan indult meg a város fejlődése. Nyers-

anyaghiány, fejletlen ipar, a mezőgazdasági dolgozók nehéz körülményei, a 

kereskedelem fejletlensége hozzájárult ahhoz, hogy nehezen induljon meg a 

konszolidáció. A város adósságokat törlesztett, nem voltak városias utak, víz-

vezeték, jó ivóvíz. Építkezésekre csak állami segélyek igénybevételével volt 

lehetőség. A szegénység együtt járt a lakosság rossz egészségi állapotával, ma-

gas gyermekhalandósággal, népbetegségek elterjedésével. A vármegye és a vá-

ros több tekintetben eltért az ország más területeitől. Itt regisztrálták a leg-

magasabb születési arányt. Kimagaslónak számított a járások között a nyírbaktai 

40.9, a ligetaljai 40.0 ezrelék, de Nyíregyháza város születési arányának 30.0 

ezreléke is. Petrilla Aladár, az Országos Közegészségügyi Intézet adjunktusa 

tanulmányában említette, hogy a vármegye általános halálozása is a legmaga-

sabb arányszámok között volt, e téren csak Hajdú vármegye értéke volt maga-

sabb. Nyíregyházán ez az adat 20.8 ezrelék volt. Az első három legrosszabb 

csecsemőhalálozást mutató vármegye közé tartozott vizsgált térségünk, és sajnos 

ez az érték csak kevés csökkenést mutatott, 4,5%-ot, míg az országos átlag 

10,9%-kal csökkent. A fertőző betegségek terén is Nyíregyháza meghaladta az 

országos átlagot. A városban a tuberkulózis okozta halálozás az országos átlag 

alatti, de a járások értékeitől magasabb volt. Kiemelkedett a vármegye szapo-

rodási arányszáma is, melyet Nyíregyháza viszonylag alacsonyabb szaporodási 

aránya (9.3) mérsékelt az 1920-30-as évek elején.4 A város közegészségügyi 

ellátásáért sokat tettek az első világháború után. 1929-ben bővítették az Erzsébet 

közkórházat, jól működött a Klekner-szanatórium és tüdőbeteg-gondozó intézet 

és a járványkórház. Építés alatt állt ekkoriban a zsidókórház is. Felújították a 

városi gőz- és kádfürdőt a Széchenyi úton, és a Sóstógyógyfürdő strandfürdővel 

való kibővítése is napirenden volt. Ezek mellett a bujtosi és az ökörítói nyári 

                                                        
3 SZÁSZI Ferenc-VINNAI Győző: A Horthy-korszak 1919-1944. In: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
monográfiája 1. k. Történelem és kultúra. Nyh. 1993. 407., 409. 
4 PETRILLA Aladár: Magyarország népesedési viszonyai 1920-tól 1932-ig. In: Népegészségügy 
1936. évi 3. sz. melléklet. Bp. Athenaeum, 1936. 257-258. 
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szabad fürdő is kedvelt pihenőhellyé vált.5 A rossz életkörülmények felszínre 

hozták a társadalmi ellentmondásokat. Bérharcok, munkabeszüntetések, sztráj-

kok hírei jellemezték a korabeli lapokat. Tetőződtek ezek a súlyos problémák a 

gazdasági válság éveiben 1929 és 1933 között.6 A város éveken keresztül tolta 

maga előtt adósságait, megoldatlan problémáit. Az állami segélyek hatására néha 

megenyhült az építőipari munkások munkanélkülisége a megindult építkezések, 

iskolabővítések (pl.: Kálvineum) hatására, de ezek az akciók csak időlegesek 

voltak.7 

A gazdasági élet nehézségei a politikai életre is hatással voltak. A szociál-

demokraták igyekeztek a legszegényebb agrár rétegeket megnyerni program-

jukkal a megalakuló helyi szervezeteken keresztül. A kisgazdák is igyekeztek 

bővíteni táborukat a falusi gazdák körében. Mellettük a szélsőbaloldali irány-

zatok is hallatták hangjukat a gazdasági válság időszakában az 1931-es választá-

sok idején. Gömbös Gyula hatalomra kerülésekor meghirdette 95 pontját, a 

Nemzeti Munkatervet, melynek programját Nyíregyházán szinte elsőként 

hallhatták 1933. január 30-án. Az 1935. évi országgyűlési választásokig a politi-

kai viszonyok átalakulásaképpen vizsgált területünkön is a kormánypárt, a Nem-

zeti Egység Párt győzött. Nyíregyháza városában ekkoriban enyhült a munkanél-

küliség az 1939 nyarán megindult katonai építkezések miatt. A nehézségek csök-

kenése azonban sajnos csak rövid időszakra tehető, mert fokozatosan növeked-

tek a város lakosságának a háború okozta terhei.8 

 

 

A város népessége 

 

A város az egykorú leírások szerint igen szorgalmas és fogékony lakossággal 

rendelkezett. Kardos István városi kultúrtanácsnok 1926-os írása szerint Nyír-

egyháza „egy város, amely a maga életerejéből produkált rendkívüli ered-

ményeket. Ez a Magyarországon népességre tizenkettedik (43.340), a földterület 

nagyságára nézve pedig tizennyolcadik (46.593 kat. hold) város a csoportos 

tanyagazdálkodás rendszerével biztosította itt a széleshatárú alföldi városok 

legnehezebb népművelési és népegészségügyi feladatainak megoldását…”9  

                                                        
5 Nyíregyházáról általában. In: Szabolcs vármegye fejlődése és kortörténete. Szerk. HÁGER László. 

Bp. 1929. I. rész. Nyíregyháza megyei város. 80. 
6 HORVÁTH Sándor: Az ellenforadalmi rendszer 25 éve Nyíregyházán. In: Nyíregyháza. 1918-
1951. Tanulmányok. Nyíregyháza. 1975. 33-58. 
7 TtREL I. 299. d.6. Nyíregyházi városi egyházközség iratai. Igazgatási iratok 1928-1933. 
8 SZÁSZI Ferenc-VINNAI Győző: A Horthy-korszak 1919-1944. In: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
monográfiája 1. k. Történelem és kultúra. Nyh. 1993. 429. 
9 KARDOS István: Nyíregyháza város fejlődése. In: A Nyíregyházi Községi Jókai Mór Polgári 
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A város lakossága az 1910-es 39.273 lélekszámról az 1941-es népszámlálás 

szerint másfélszeresére nőtt. A lakosság kétharmada városi, míg egyharmada 

tanyabokrokban és a város külső részein élt. 

 

Év Fő 1910=100% 

1910 39.273 100,0 

1920 44.850 114,2 

1930 53.527 136,2 

1940 61.493 156,5 

Nyíregyháza népessége a népszámlálások idején (1910-1941)9 

 

A XIX. század elején döntően szlovák népességgel újratelepített város egy 1929-

ben született leírás szerint nyelvi szempontból már egységesen magyar anya-

nyelvűnek tekinthető, csupán 527 fő vallotta magát idegen anyanyelvűnek, s 

közülük csak 108 nem tud magyarul.10 A városlakók nyelvi megoszlását kísér-

hetjük nyomon a népszámlálási adatok alapján.  

 

Nyelv 1920 1930 1941 

Magyar 42.813 50.926 58.473 

Német 186 142 112 

Szlovák 206 - 124 

Román 13 126 147 

Horvát 2 3 2 

Szerb 11 5 4 

Rutén 15 - - 

Egyéb 94 8 227 

Cigány - - 67 

Nyíregyháza nyelvi megoszlása11 

 

A népesség vallási megoszlása a XIX. század közepén jellemző evangélikus túl-

súlytól fokozatosan eltávolodott, egyre nagyobb arányú lett a katolikus lakosok 

száma. 

                                                                                                                                         
fiúiskola értesítője az 1925-26. évről. Nyh. 1926. 3-12. 
10 Hajnal Béla: Nyíregyháza népességfejlődése. In: Nyíregyháza: Előadások a város 
újratelepítésének 250. évfordulóján. Szerk: FRISNYÁK Sándor. Nyh. 2003. 162.  
11 Nyíregyházáról általában. In: Szabolcs vármegye fejlődése és kortörténete. Szerk. HÁGER 
László. Bp. 1929. I. rész. Nyíregyháza megyei város. 73.  
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Év 

Összes 

Lakos 

(fő) 

Vallási megoszlás 

Evan-

gélikus 

Római kat. Görög 

kat. 

Refor-

mátus 

Izraelita egyéb 

1910 38.198 15.859 9.289 4.378 4.725 3.882 65 

%  41,51 24,31 11,46 12,36 10,16 0,17 

1920 43.340 16.182 11.043 4.860 6.024 5.066 165 

%  37,33 25,47 11,21 13,89 11,68 0,38 

1930 51.308 17.972 13.807 6.087 8.177 5.134 131 

%  35,02 26,91 11,86 15,93 10,00 0,25 

1941 59.156 18.534 17.713 7.928 9.746 4.993 242 

%  31,33 29,94 13,40 16,47 8,44 4,09 

Nyíregyháza népességének vallási alakulása12 

 

A város 1929-ben megjelent leírása szerint az őslakosság 100%-ban földműves 

volt, az őstermelők aránya volt a legmagasabb a foglalkozási ágak közül. 

Eszerint a város társadalma a következők szerint oszlott meg:13 

 Őstermelő 36,9% 

 Ipar és kereskedelem 29,0% 

 Közlekedés 7,9% 

 Közhivatalnok és szabad foglalkozású 8,5% 

 Katonaság, csendőrség 4,9% 

 Házicselédek, napszámosok 5,9% 

 Ismeretlen foglalkozású 6,9% 

 

Ezektől az adatoktól részletesebb, precízebb az 1920. évi népszámlálás adatsora, 

mely szerint Nyíregyháza város foglalkozási statisztikája a következőképpen 

alakult: 

                                                        
12 Az 1941. évi népszámlálás 2. r. Demográfiai adatok községek szerint. Bp. 1976. 268-269. 
13 Magyar Statisztikai Évkönyv 1940. Bp. KSH 1942. 16, 269. 
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Foglalkozási ág Kereső Eltartott Összes % 

Őstermelés 7.045 8.922 15.967 36,84 

Ipar 4.102 4.821 8.923 20,58 

Kereskedő 1.516 2.160 3.676 8,48 

Közlekedés 1.032 2.361 3.393 7,82 

Közszolg., 

szabadfogl. 

1.438 2.252 3.690 8,51 

Véderő 1.685 441 2.126 4,90 

Napszámosok 454 531 985 2,27 

Nyugdíjas 769 832 1.601 3,69 

Házi cselédek 1.410 132 1.542 3,55 

Egyéb ismeretlen 255 1.182 1.437 3,31 

Összes népesség 19.706 23.634 43.340 100 

Nyíregyháza foglalkozási statisztikája14 

 

A településen, mivel Szabolcs vármegye székhelye is egyben, számos köz-

hivatal és egyházi hivatal működött. A város fejlődésében nagyon sokat jelentett 

a vasút, hisz az államvasút és a keskenyvágány vonalain Nyíregyházáról 9 irány-

ba lehetett eljutni (Debrecen, Szerencs, Záhony, Tiszapolgár, Vásárosnamény, 

Mátészalka, Nyíradony, Dombrád, Balsa).15 

A két világháború közötti településszerkezet vizsgálata során megállapítható, 

hogy a magyar városok között Nyíregyháza a középvárosok csoportjába tarto-

zott, Szolnokhoz és Nagykanizsához hasonlóan. Ezekben a városokban 25% 

fölötti, Nyíregyházán 26,4% volt az értelmiség, a közlekedés és a kereskedelem 

részesedése a népességen belül. Ezek a városok a megyeszékhelyi szerepkörük 

mellett jelentős ipari vagy közlekedési funkciót töltöttek be, illetve e két funk-

ciót együttesen is. Nyíregyháza esetében a fontos vasúti közlekedési szerep 

emelhető ki elsősorban.16 Ezekhez a jellemző vonásokhoz járult még a 

Nyíregyházát körülölelő bokortanyák léte, mely eltérővé teszi városunkat az 

említettektől. 

                                                        
14 Nyíregyházáról általában. In: Szabolcs vármegye fejlődése és kortörténete. Szerk. HÁGER 
László. Bp. 1929. I. rész. Nyíregyháza megyei város. 73. 
15 Az 1920. évi népszámlálás 2. r. Magyar Statisztikai Közlemények. Új sorozat 71. köt. Bp. 
Athenaeum 1926. 124. 
16 Nyíregyházáról általában. In: Szabolcs vármegye fejlődése és kortörténete. Szerk. HÁGER 
László. Bp. 1929. I. rész. Nyíregyháza megyei város. 81. 
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Nyíregyházi lakóházak 

 

Az 1920-évi adatok szerint Nyíregyházán összesen 9.302 lakóház volt, 

ezekből 9.182 földszintes (98,70%), 120 emeletes (1,30%). Térségünkben ekkor 

Debrecenben 11.682 (melyek 96,73%-a földszintes), Miskolcon 5.323 (melyek 

94,43%-a földszintes) lakóház volt. A nyíregyházi lakóházak 89%-a vályog 

falazattal, 10,03%-a betonból vagy téglából, kisebb számban kőből, fából épül-

tek, az esetek 26,85%-ban részben vagy egészben alápincézve. Városunkban 

összesen 13.274 lakás volt, melyek 68,9%-a egyszobás, 19,31%-a kétszobás 

volt. Az egy-két szobás lakások 14,49%-ában nem volt konyha. Az otthonok 

komfort-fokozatát jelzi felszereltségük is: csak 5,97%-os volt vízvezetékkel, 

42,02%-os villannyal ellátott.17 

A nyíregyházi lakások a használati jogcím szerint főleg a tulajdonosok, illet-

ve a főbérlők kezelésében álltak az alábbi részletezésben:18 

 

Használati jogcím Összesen % 

Tulajdonosi 7.310 55,07 

Főbérleti 4.614 34,75 

Szolgálati 1.192 8,97 

Egyéb 158 1,19 

Lakások összesen 13.274 100,00 

 

Nyíregyháza lakásaiban összesen 53.582 lakót regisztráltak, akik a család 

tagjaiból kerültek ki elsősorban. Csak 2,15%-ra tehető a háztartási alkalmazot-

tak, 0,44%-ra (239 fő) a kosztos diákok száma.19 

 
 

Kulturális színvonal 

 

Nyíregyháza kulturális életében fontos szerepet játszott a megyei születésű 

Bessenyei György emlékének ápolása. 1896-ban megalakult a Bessenyei Kör, 

amely a két világháború között aktívan szervezte a város kulturális életét. 1940-

ben nevét Bessenyei Társaságra változtatta, s napjainkban is aktívan működik.20 

                                                        
17 TÍMÁR Lajos: Vidéki városlakók: Debrecen társadalma 1920-1944. Bp. Magvető, 1993. 45. 
18 Az 1920. évi népszámlálás. Magyar Statisztikai Közlemények. Új sorozat 73. k. 5. r. Részletes 
demográfiai adatok. Bp. KSH, 1928. 103, 242. 
19 Ua. 418. 
20 Ua. 418. 
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A művelődés iránti igényt alapvetően megszabta az a tény, hogy a vármegyében 

1930-ban a 6 évnél idősebb lakosság 20%-a volt analfabéta. Nyíregyháza város 

lakóinak egynegyede tartozott szellemi téren ebbe a kategóriába.21 Az iskola-

kötelezettség előírásainak a tanyavilág gyermekei szegénységük miatt, gyakran a 

hiányzó csizma, cipő miatt nem tudtak eleget tenni. 1922. október 23-án a városi 

tanács határozatot hozott: a szegény gyerekek cipővel való „felsegítésére” gyűj-

tést szerveztek. Bencs Kálmán polgármester november 6-án felhívást adott ki, 

mivel 800-1000 pár cipőre volt szükség. Felekezeti hovatartozástól függetlenül 

az iskolák ingyen cipőt kaptak. A tanyabírák is gyűjtést folytattak, s 223.763 

korona adomány gyűlt össze. Karácsony előtt így 179 pár cipő kiosztására került 

sor. A Horthy-akcióból 1.018.283 koronát ilyen célra fordítottak.22 

A problémák megoldását célozta a református Nőegylet alapszabálya is, mely 

céljaik között jelölte meg a kiskorúak felruházását, élelemmel való ellátását.23 

Számos egyházlátogatási jegyzőkönyv tanúsítja, hogy a református Nőegylet 

1923-ban kiosztott 32 cipőt, 18 fehérneműt, 10 fiúruhát, 38 lányruhát, 38 

harisnyát. 1927-ben cipősegély volt újra, 1928-ban 30 pár cipő és 416 könyv, 54 

írószer került a rászorulókhoz.24 

Számos esetről értesülünk a tanfelügyelői jelentésekből is. Ilyen például az 

1926. január 7-én kelt irat, melyből tudjuk, hogy Bodor Zsigmondné 170 sze-

gény tanulót ruházott fel, akik csak így tudtak iskolába járni.25 A szegénység 

együtt járt az analfabéták magas számával is. 

Az iskolán kívüli népművelés programja épp ez ellen a roppant magas érték 

ellen, a műveltség terén jelentkező óriási hátrány ellen vette fel a harcot külön-

böző előadások, analfabéta tanfolyamok, népkönyvtári akciók szervezésével. 

 

 

Nyíregyháza kulturális színvonala 
 

Kulturáltság foka 1930 1941 

Ír-olvas 40.665 49.025 

Analfabéta 4.044 3.956 

A 6 éves és idősebb népesség megoszlása26 

                                                        
21 Belohorszky Ferenc: Bessenyei György és a Bessenyei-örökség. In: Szabolcs vármegye. Szerk. 

DIENES István. Bp. 1939. 288-292. 
22 Szabolcs vármegye szociográfiája. szerk. DIENES István. Bp. 1939. 285. (Vármegyei 
szociográfiák 4.) 
23 SZSZBMÖL V.B. 186. 831.d. XIII.878/1922. 
24 TtREL I. 299. D. 7.d. 
25 TtREL I.34. Középszabolcsi egyházmegye iratai. F. Egyházlátogatási jegyzőkönyvek 4.d. 
26 SZSZBMÖL IV. B. 404. 167.d. 1926. Királyi Tanfelügyelői jelentés 
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A lakosság számához viszonyítva igen alacsony volt a magasabb képzettségű 

lakosok száma: 1930-ban a város 51.273 lakosa közül csak „731 egyetemet vagy 

főiskolát végzett férfi, 53 ugyanilyen végzettségű nő élt, középiskolát 1.484 férfi 

és nő végzett” – olvashatjuk a Nyírvidék 1939. évi írásában.27  

Tíz évvel korábbi adatunk van térségünkből ilyen vonatkozásban. Eszerint 

Debrecen 1920. évi 103.186 fős összes népességéből 1.621 férfi (2,54%) és 66 

nő (0,06%) rendelkezett főiskolai végzettséggel. Miskolc 56.982 lakosából 1.020 

férfi (1,79%) és 84 nő (0,14%) főiskolai végzettségű volt.28  

Az 1941. évi népszámlálás szerint Nyíregyháza 6 évnél idősebb 52.981 

lakója közül 951 (1,79%) főiskolát végzett, viszont 3.956 fő (7,46%) nem ír, 

nem olvas. Debrecen 114.781 6 évnél idősebb lakója közül 2.531 (2,2%) főis-

kolát végzett, 7.824 (6,81%) analfabétát regisztráltak.29 

Az analfabétizmus területi megoszlását nézve már Kovács Alajos 1924-es 

tanulmánya is felhívta a figyelmet a külterületek különösen rossz helyzetére, 

valamint a közép- és nagybirtokok tanyáira, pusztáira. A város belső kerületei 

között csak csekély különbség volt ebből a szempontból kimutatható.30 

A művelődési hátrányok ellenére számos közművelődési egyesület, mint pl. a 

Magyar Olvasó Társaság (későbbi neve Casino Egylet), a Polgári Olvasó Egylet, 

a 48-as Honvédek Egylete, a Kereskedő Ifjak Egylete, az Iparos Ifjak Egylete, a 

Szabolcs Vármegyei Általános Tanáregylet, a Jótékony Nőegylet kínált igényes 

rendezvényeket, összejöveteleket tagjai számára. 

 

 

Nyíregyháza könyvtárai az 1930-as években 

 

A város első könyvtártörténeti összefoglalóját dr. Marssó József írta meg egy 

1931-ben megjelent monográfia számára.31 Tanulmányában megkülönböztette 

az  

a) egyházi 

b) társadalmi egyesületi 

c) iskolai 

d) hatósági alapítású 

könyvtárakat. 
                                                        
27 Népszámlálási adatok. Bp. KSH. 1941. 370. 
28 VERNES Gyula: Nyíregyháza hivatása a magyar kultúrában In: Nyírvidék. 1939. jan. 1. 5-6. 
29 Az 1920. évi népszámlálás. Magyar Statisztikai Közlemények. Új sorozat 73. k. 5. r. Részletes 
demográfiai adatok. Bp. KSH, 1928. 54. 
30 Az 1941. évi népszámlálás 2. r. Demográfiai adatok községek szerint. Bp. 1976. 345., 370. 
31 KOVÁCS Alajos: Nyíregyháza város népességének fejlődése. In: Magyar Statisztikai Szemle 
1924. 353-363. 
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Az egyházi alapítású könyvtárak alapjai az 1800-as években az ágostai 

hitvallású evangélikus és a római katolikus kezdeményezéseknek köszönhetők. 

A XIX. század közepétől a reformkori törekvések városunkban is olvasókörök, 

egyletek létrejöttének kedveztek. Ezeknek a közművelődési egyesületeknek a 

birtokában folyamatosan gyarapodó könyvtárak voltak (pl. Kereskedők és Gaz-

dák Köre, Tiszti Casino, Turáni Kör, Kereskedő Ifjak Egylete, Iparos Ifjak Ön-

képző Egylete). Az 1890-es évektől az 1920-as évek közepéig a különböző 

felekezeti iskolák alapítottak könyvtárakat. Az elemi iskolák népkönyvtárakat 

hoztak létre, de az első világháborúban sok elpusztult, fejlesztésük feltétlenül 

fontos volt. „A középfokú iskolák könyvtárai – a Marssó tanulmány szerint – 

általában fejlődnek ma is.” 

A hatóságok könyvtáralapítása a huszas évek közepétől kezdődött. Így jött 

létre 1926-ban Szabolcs vármegye könyvtára 12.000 kötettel, 1927-ben Nyír-

egyháza város könyvtára, 1929-ben a Királyi Törvényszék 2.000 kötetes gyűj-

teménye. Meg kell még említeni a járásbíróság 800 kötetes, a Királyi Ügyészség 

693 kötetes és a Fogház 500 kötetes állományait is. Különleges az Újságbolt 

3.000 kötetes, csak szépirodalmi könyveket tartalmazó gyűjteménye, amelyet 

kölcsönkönyvtárként működve bárki igénybe vehetett használati díj befizetése 

ellenében. Korabeli divatosnak tartott magyar, német és francia regények forog-

tak az olvasók kezei között, ezért eléggé elhasználódott az állomány. 

Érdemes megtekintenünk Marssó teljes kimutatását, mely szerint Nyíregy-

házán 1931-ben 36 könyvtár működött 67.567 kötettel. 

 

Nyíregyháza nagyobb közkönyvtárai (1931)32 

 

1.  Szabolcs vármegye könyvtára              12.000 kötet 

2. Ágostai hitv. Ev. Kossuth Lajos Reálgimnázium könyvtára 9.993 kötet 

3. Királyi katholikus főgimnázium (ifjúsági) könyvtára  3.772 kötet 

4. Nyíregyháza Casino könyvtára    3.737 kötet 

5. Ágostai hitv. ev. városi és bokoriskolák könyvtára  3.568 kötet 

6. Újságbolt kölcsönkönyvtára     3.000 kötet 

7. Felsőkerekedelmi iskola (tanári) könyvtára   2.857 kötet 

8. Községi Jókai Mór polgári fiúiskola (tanári)   2.738 kötet 

9. Polgári Olvasó Egylet könyvtára    2.400 kötet 

10. Kereskedők és Gazdák Köre könyvtára   2.300 kötet 

11. Nyíregyháza város könyvtára    2.200 kötet 

                                                        
32 Marssó József: A nyíregyházi könyvtárak. In: Nyíregyháza és Szabolcs vármegye községei. 
Szerk. HUNEK Emil. Bp. 1931. Magyar városok monográfiája VIII. 281-286. 
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12. Szabolcs vármegyei Turáni Kör könyvtára   2.000 kötet 

13. Királyi Törvényszék könyvtára    2.000 kötet 

14. Állami Tanítóképző (tanári) könyvtára   1.839 kötet 

15. Római Katolikus plébánia könyvtára    1.600 kötet 

16. Önkéntes Tűzoltó Egylet Konthy könyvtára   1.500 kötet 

17. Kereskedő Ifjak Egylete könyvtára    1.285 kötet 

18. Ágostai hitv. ev. leányreálgimnázium (tanári) könyvtára 1.188 kötet 

19. Római katolikus elemi iskola (tanítói) könyvtára  1.188 kötet 

20. Leánykálvineum könyvtára        919 kötet 

21. Járásbíróság könyvtára        800 kötet 

22. Iparos Ifjúság Önképző Egyesület könyvtára      700 kötet 

23. Királyi Ügyészség könyvtára       693 kötet 

24. Izraelita elemi iskola (tanítói) könyvtára      550 kötet 

25. Iparos tanonciskola (tanítói) könyvtára      542 kötet 

26. Fogház könyvtára         500 kötet 

27. Közigazgatási Tanfolyam közkönyvtára      432 kötet 

28. Kereskedő Tanonciskola (tanítói) könyvtára      350 kötet 

29. Görög Katolikus elemi iskola (ifjúsági) könyvtára     330 kötet 

30. 36 kisebb könyvtár 

 

Marssó 1924-es összeírására utalva, ezután is megállapította, hogy hét év alatt a 

város könyvállománya kb. 23.000 kötettel gyarapodott. Tanulmánya végén azon-

ban felhívta figyelmünket a pénzügyi gondokra, melyek gátlói lehetnek a 

tervszerű könyvvásárlásoknak. Szükségesnek tartotta továbbá a jól összeválo-

gatott könyvállománnyal rendelkező közkönyvtárak létrehozását a város és a 

bokortanyák lakói számára. Hasznosnak találta az adományozásokat is, de a 

tervszerűség csak a megfelelő anyagi fedezettel valósítható meg. Tanulmánya 

végén felsorolta a város és a megye nagyobb magán könyvgyűjteményeit. 

Megyei vonatkozásban kiemelte az akkor hatvanéves múltú nagykállói Királyi 

Állami Szabolcsvezér Reálgimnázium kb. 9.000 kötetes főleg tanári, valamint a 

kisvárdai Magyar Királyi Állami Bessenyei György Reálgiumnázium 3.200 

kötetes könyvtárát.33 

Marssó József összeállításában nem szerepel, de a levéltári kutatások 

igazolták, hogy városunkban orvosi tudományos szakkönyvtár is működött. Az 

1918. decemberi jegyzőkönyv igazolja ezt: 

„Szabolcsvármegye törvényhatósága dr. Klekner Károly kórházi igazgató 

főorvos jelentését tudomásul veszi, dr. Kállay Rudolf nyugalmazott 

                                                        
33 U. a. 
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kórházigazgató főorvos nemeslelkű és a tudományt szolgáló adományát 

köszönettel elfogadja, és elhatározza, hogy az Erzsébet közkórházban 

orvosi művekből álló tudományos könyvtárt létesít, s a könyvtárt dr. 

Kállay Rudolf nevéről, mint aki adományával a könyvtár alapját vetette 

meg, Dr. Kállay Rudolf könyvtárnak nevezi el.”34 

 

Nem szabad tehát egyetlen könyvtárunkról sem megfeledkezni, hisz tudjuk azt, 

hogy az első világháborút követő országos statisztikai feldolgozások egyértel-

műen kimutatják, hogy könyvtáraink több mint felét elveszítettük, s a könyvtári 

kötetek száma is közel felére csökkent. 

 

 Könyvtárak száma 

Könyvtártípus Összesen 

(1920 előtt) 

Átcsatolt Megmaradt 

Népkönyvtárak 5.961 100% 3.426 56,3% 2.535 43,7% 

Tudományos- 

és közművelő-

dési könyvtárak 

1.348 100% 743 55,2% 605 44,8% 

Együtt 7.309 4.169 3.140 

 Kötetek száma 

Könyvtártípus Összesen 

(1920 előtt) 

Átcsatolt Megmaradt 

Népkönyvtárak 1.111.033 100% 618.638 55,6% 492.395 44,4 

Tudományos- 

és közművelő-

dési könyvtárak 

9.328.306 100% 486.489 43,8% 5.241.81

7 

56,2% 

Együtt 10.439.339 4.705.127 5.734.212 

Könyvtárak és kötetek Magyarországon35 

 

A különböző könyvtártípusok adatainak elemzése során megállapítható, hogy a 

népkönyvtári kötetek száma jelentősebb mértékű csökkenést mutat, mint a tudo-

mányos – és közművelődési könyvtárak állománya. Ennek oka abban kereshető, 

hogy legnagyobb könyvtári gyűjteményeink, az ország erősen centralizált 

                                                        
34 Ua. 285.  
35 SZSZBMÖL IV 402 1918. dec. 30. Jegyzőkönyv 31302 K. 727 Bgy/1918. Idézi KÜHRNER Éva: 
A nyíregyházi kórházi könyvtárak története. Elhangzott a Dr. Kállay Rudolf Orvostudományi 
Szakkönyvtár fennállásának 85. évfordulójára rendezett tudományos ülésen. Nyíregyháza, 2004. 
jan. 12. 
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fejlesztése miatt, Budapesten működtek, múzeumok, felsőoktatási intézmények, 

közhivatalok és egyházak fenntartásában. A Vallás- és Közoktatásügyi Minisz-

térium által felügyelt népkönyvtárak és a Földművelésügyi Minisztérium gazda-

könyvtárainak jelentős része elpusztult. A Vallás- és Közoktatásügyi 

Minisztérium 1923-ban indította el a népkönyvtárak újjászervezését. 

A Múzeumok és Könyvtárak Országos Tanácsa és Főfelügyelősége által ala-

pított és felügyeletük alá tartozó népkönyvtári szervezet az első világháború alatt 

teljesen felbomlott. Kezelőik egy része katonai szolgálatra vonult be, nem 

helyettesítette őket senki, így az állomány gyakran eltűnt vagy megrongálódott. 

Az újjászervezéshez szükséges anyagi fedezetet 800.000 pengő népszövetségi 

kölcsön tette lehetővé, így a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 1.555 új 

községi közkönyvtárat szervezett Glatz Ferenc szerint.36 Szabó-András Endre 

adatai szerint 1924-ben a népszövetségi kölcsönből tartalékoltak népkönyvtárak 

létesítésére, de a korona inflációja és a rossz gazdasági helyzet miatt a felhasz-

nálásra csak 1927-ben került sor. 650.000 pengőből 1.500 új népkönyvtárat 

adományoztak.37  

A szélesebb népréteg műveltségi színvonalának emelését nem ok nélkül tet-

ték a népkönyvtárak feladatává. Ennek a könyvtártípusnak már kialakult hagyo-

mányai voltak, melyekhez vissza lehetett nyúlni. Már a XIX. század második 

felében, 1870 körül felmerült az igény egyesületek, olvasókörök részéről saját 

céljaikra felállított, majd kölcsönzésre is alkalmassá tett könyvtárakra. Ezeket a 

könyvtárakat tekinthetjük a népkönyvtárak előhírnökeinek. 1882-ben a VKM 

körlevele a községi hatóságokat népkönyvtárak alapítására szólította fel. 1885-

ben a EMKE (Erdélyrészi Magyar Közművelődési Egyesület) létesített nép-

könyvtárat. A népiskolák fejlesztésével együtt jelent meg az állami támogatással 

létesített népkönyvtárak igénye. A kultúregyesületeket az állam először 1895-

ben támogatta 4.000 koronával. 1896-ban az államsegélyt 30 ezer Koronára 

emelte Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter, s az összeg szétosz-

tását a Múzeumok és Könyvtárak Országos Bizottságára bízta. Jelentős esemény 

a magyar gyakorlatban a Múzeumok és Könyvtárak Országos Tanácsa és 

Főfelügyelősége létrehozása 1897-ben, mivel így a népkönyvtárak ügye, állami 

gondozása szervezett keretek közé került. Wlassics Gyula éveken keresztül 

elnökként vezette az intézményt. Támogatásával Gulyás Pál tanulmányutakon 

vett részt Franciaországban, Olaszországban és Németországban. Tapasztalatait 

                                                        
36 Nyíreő István: A megcsonkított Magyarország könyvtárai és múzeumi közművelődésügye. 
Társadalomtudomány. 1921. 597-602. In: Szabó-András Endre: Könyvtári adatok (1884-1962) Bp. 
NPI, 1966. 76. 
37 Glatz Ferenc: Tudomány, kultúra, politika: Gróf Klebelsberg Kunó válogatott beszédei és írásai 
(1917-1932). Európa K. Bp. 1990. 235. 
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figyelembe véve a hazai népkönyvtárügyet a német példa követőjének szánták. 

Kezdeményezésükre az első világháborúig 1.457 népkönyvtár megalakításáról 

számol be Nevelős Gyula tanulmánya a Pestvármegyei Népművelés lapjain.38 

Barna Jenő másfélezer népkönyvtár szétosztásáról írt a Nyírvidék 1927-es 

lapjain. Cikke szerint Szabolcs vármegye hatvan ingyen népkönyvtárat 

kap. (Nyíregyháza város, Polgár, Kisvárda, Nyírbátor, Nagykálló, 

Újfehértó, Kemecse – 250 kötetes nagykönyvtárak; Rakamaz, Dombrád, 

Tiszalök, Ibrány, Balkány, Nagyhalász, – 170 kötetes középkönyvtár; 

Tiszaeszlár, Gáva, Tiszabercel, Vencsellő, Ajak, Gyulaháza, Nyírtass, 

Nyírábrány, Nyíradony, Nyírmihálydi, Nyírgelse, Biri, Érpatak, Napkor, 

Nyírbakta, Ófehértó, Őr, Petneháza, Ramocsaháza, Rohod, Nyírbogát, 

Nyírgyulaj, Piricse, Kék, Kótaj, Nyírpazony, Nyírszőlős, Tiszarád, 

Mezőladány, Nagyvarsány, Tornyospálca, Záhony, Nagylónya, 

Tiszakerecseny, Nyírbogdány – 140 kötetes kiskönyvtár; Nyíregyháza-

Salamonbokor és -Sulyánbokor, Királytelek, Nagyhalász-Telektanya, 

Tiszanagyfalu-Virányostanya, Gáva-Premontrei papok tanyája, Polgár-

Kengyelköz tanya, Nagykálló Ludas tanya, Újfehértó Mezősy tanya, 

Nyíradony-Szakolykert tanya, Nyírábrány-Szentanna – 130 kötetes tanyai 

könyvtár. Így 9230 kötet kiosztására került sor.)39  

 

A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumtól függetlenül 1898 óta a Földmű-

velésügyi Minisztérium is foglalkozott gazdasági jellegű népkönyvtárak létesíté-

sével, valamint a Honvédelmi Minisztérium is létrehozott könyvtári gyűjtemé-

nyeket a honvéd legénység és az altiszti olvasókörök részére. A határon kívül a 

Julián Egyesület gondozásában működtek még népkönyvtárak a magyarság 

megőrzése érdekében. 

Ilyen előzmények figyelembe vételével indult meg a népkönyvtárak újjászer-

vezése a Népművelési Ügyosztály irányításával. A Vallás- és Közoktatásügyi 

Minisztérium céljai a következők voltak: 

1. A kulturális értékek minél szélesebb körű terjesztése 

2. A népkönyvtári, közkönyvtári intézményrendszer átfogó kiépítése 

3. A szakszerűség megteremtése a könyvtárosi szakmában. 

A könyvtárak állománya szempontjából négy különböző méretű könyvtár létre-

                                                        
38 SZABÓ-András Endre: Könyvtári adatok (1884-1962), Bp. NPI. 107. 
39 NEVELŐS Gyula: A népkönyvtárak élete és a magyar népkönyvtárak továbbfejlesztése. Pest 
vármegyei Népművelés: Közművelődési folyóirat. VI. évf. (1934) 6-7.sz. 242. Wlassics Gyula 
(1852-1937) egyetemi tanár, jogász, kultúrpolitikus. 1895-1903 között közoktatás- és vallásügyi 
miniszter. Gulyás Pál (1881-1963) bibliográfus, könyvtáros, irodalomtörténész. 1923-tól az OSZK 
főkönyvtárosa, 1934-től igazgatója. 
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hozását kezdték meg Jeney István 1928-as adatai szerint a következőképpen:40  

• nagy könyvtár  264 kötet 

• közepes könyvtár 172 kötet 

• kicsi könyvtár  146 kötet 

• tanyai könyvtár  136 kötet  

 

A korabeli sajtótól kicsit eltérő adatokat közölt Glatz Ferenc jegyzetében: 

• nagykönyvtár (városok, 250 kötet) 

• közkönyvtár (nagyobb község, 170 kötet) 

• kiskönyvtár (kisebb község, 140 kötet) 

• tanyai könyvtár (130 kötet)41  

 

Ezeket a könyveket alapállománynak szánták, folyamatos továbbfejlesztésük – a 

Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium Népkönyvtári Bizottságának hivatalos 

jegyzéke alapján, melyet évente 10-10 kötettel gyarapítottak – a községek és 

intézmények feladata volt. Az alapjegyzék összeállítását Kornis Gyula vezeté-

sével három szakbizottság végezte 8 hónapon keresztül. A művek ismeret-

terjesztő és szépirodalmi csoportokba oszlottak. Az ismeretterjesztő művek 

felölelték a lélektan, etika, egészség, gazdálkodás, természet-tudományos isme-

reteket. Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter megindította a 

Magyar Népművelés Könyvei c. sorozatot, hogy a szakirodalmi ismereteket 

népszerűsítő módon tegyék elérhetővé a nagyközönség számára. 

A sorozatban 15 kötet jelent meg. A szépirodalmi művek között kevés 

kivétellel csak magyar írók művei találhatók. Külföldi írók művei csak a 

„nagykönyvtárakba” jutottak, ha már világhírnévre tettek szert. Az 1927-ben 

alapított népkönyvtárak száma Nevelős Gyula tanulmánya szerint megközelítette 

az 1.600-at a következő megoszlásban: 

• 160 nagykönyvtár 

• 180 középkönyvtár 

• 950 kiskönyvtár 

• 310 tanyai könyvtár42  

 

 

                                                        
40 BARNA Jenő: Másfélezer népkönyvtárat oszt szét a kultuszminisztérium az országban… 
Nyírvidék 1927. 258. sz. nov. 13. 6. 
41 JENEY István: A népkönyvtárak térhódítása. Nemzetnevelés. X. évf. (1928) 8. sz. (ápr. 15.) 113-
114. 
42 GLATZ Ferenc i. m. 235. 
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Glatz Ferenc jegyzetei szerint 1927-ben a VKM 1.555 új községi közkönyvtárt 

szervezett a következő megoszlásban: 

• I. nagykönyvtár  143 

• II. közkönyvtár  175 

• III. kiskönyvtár  930 

• IV. tanyai könyvtár 30743  

 

Ezekkel az adatokkal szemben áll kb. 2.400 község, ahol nincs népkönyvtár. Az 

adatok közötti csekély eltérést okozhatja az is, hogy néhány településen nem 

csak egy népkönyvtár működött. Nevelős Gyula megállapítja azonban, hogy 

4.000 községből 1.140 tekinthető ellátottnak, 2.860-nak nincs népkönyvtára és 

„Csonka Magyarország községeinek több mint egyharmada könyvtár nélkül 

van.” Szerinte kellene 3.000 új népkönyvtár, 500 P/egy könyvtár, összesen 

1.500.000 pengő.44  

A könyvek adományozásánál a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium a 

lakosság számát és az igényeket figyelembe véve megszabta, hogy egy-egy 

vármegye hány népkönyvtárat kaphat. A vármegye művelődési viszonyait 

jellemző sorokat idéz Benkő András tanfelügyelő a Vallás- és Közoktatásügyi 

Minisztérium 198 606-921. sz. rendeletéből a szokásos havi jelentésében 1922. 

júliusában: „Szabolcs vármegye a népoktatásügy tekintetében Csonkamagyar-

ország legelmaradottabb megyéje… A nagykállói és ligetaljai járás nem csak a 

megye, hanem az egész ország legműveletlenebb részei. E járásokban vannak 

községek, amelyekben az analfabétizmus megdöbbentő.”45  

Szabolcs és Ung vármegyének 59 népkönyvtárat adományozott a VKM 1927-

ben. Ez összesen 9.073 kötet könyvet jelentett. A népkönyvtárak nagyságát és tele-

pülésenkénti megoszlását az alábbi összesítések segítségével vizsgálhatjuk László 

Géza levéltári kutatásaiból merítve.46 Jákváry Kálmán (az Iskolánkívüli Népmű-

velési Bizottság titkára) egyik írásában hasonló adatról, 58 községben megindított 

könyvtárszervezésről számolt be.47  

                                                        
43 NEVELŐS Gyula i. m. 245. 
44 GLATZ Ferenc i. m. 235. 
45 NEVELŐS Gyula i. m. 246. 
46 SzSzBMÖL Szabolcs Vármegye Közig. Biz. Iratai IV.B 404. III.56/1922. Kir. tanfelügy. havi 
jelentése  
47 László Géza: Szabolcs és Ung közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék népkönyvtárügye 
a Horthy-korszakban. In: Szabolcs-Szatmár megyei helytörténetírás I-II. k. Szerk. GYARMATHY 
Zsigmond. Nyíregyháza, 1979. 187-190. 
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Szabolcs és Ung k.e.e. vármegyéknek adományozott 

(VKM) népkönyvtárak (1927-1928) 

 

Nagykönyvtárak 
 

Sorszám Község Kötetszám Adományozás ideje 

1. Kemecse 250 1927. 

2. Kisvárda 250 1927. 

3. Nagykálló 250 1927. 

4. Nyírbátor 250 1927. 

5. Nyíregyháza rt. 

város 

250 1927. X. 24. előtt 

6. Polgár 250 1927. 

7. Újfehértó 250 1927. 

 

Közepes könyvtárak 
 

Sorszám Község Kötetszám Adományozás ideje 

1. Balkány 170 1927. 

2. Dombrád 170 1927. 

3. Ibrány 170 1927. 

4. Nagyhalász 170 1927. 

5. Nagybánya 130 1928. VI. 22. előtt 

6. Nagyvarsány 123 1928. III. 30. előtt 

7. Rakamaz 170 1927. 

8. Tiszalök 170 1927. 

 

Kiskönyvtárak 
 

Sorszám Község Kötetszám Adományozás ideje 

1. Ajak 140 1927. 

2. Biri 140 1927. 

3. Érpatak 140 1927. 

4. Gáva 140 1927 

5. Gyulaháza 140 1927. 

6. Kék 140 1927. 
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7. Kótaj 140 1928. IX. 2. előtt 

8. Mezőladány 140 1927. 

9. Napkor 140 1928. III. 7. előtt 

10. Nyírábrány 140 1927. 

11. Nyíradony 140 1927. 

12. Nyírbakta 140 1927. 

13. Nyírbogát 140 1928. II. 15. előtt 

14. Nyírbogdány 140 1927. 

15. Nyírgelse 140 1927. 

16. Nyírgyulaj 140 1927. XI. 30. előtt 

17. Nyírmihálydi 140 1927. 

18. Nyírpazony 140 1927. 

19. Nyírszőllős 140 1927. 

20. Nyírtass 140 1927. 

21. Ófehértó 140 1927 

22. Őr 140 1927. 

23. Piricse 140 1927. 

24. Petneháza 140 1927. 

25. Ramocsaháza 140 1927. 

26. Rohod 140 1927. 

27. Tiszabercel 140 1927. 

28. Tiszaeszlár 140 1927. 

29. Tiszakerecseny 140 1927. 

30. Tiszarád 140 1927. 

31. Tornyospálca 140 1927. 

32. Vencsellő 140 1927. 

33. Záhony 140 1927. 

 

Tanyai könyvtárak 
 

Sorszám Község Kötetszám Adományozás ideje 

1. Gáva Premontrei papok tanyája 130 1927. 

2. Nagyhalász Telektanya 130 1927. 

3. Nagykálló Ludastanya 130 1927. 

4. Nyírábrány Szentanna puszta 130 1927. 

5. Nyíradony Szabolcs-kert 130 1927. 

6. Nyíregyháza Királytelek 135 1927. VIII. 

7. Nyíregyháza Salamonbokor 120 1927. VIII. 
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8. Nyíregyháza Sulyánbokor 135 1927. VIII. 

9. Polgár Kengyelköz 130 1927. 

10. Tiszanagyfalu Virányostanya 130 1927. 

11. Újfehértó Mezősy tanya 130 1927. 

 

Összesen 

 

  1927-28 Kötet 

1. Nagy 7 1.750 

2. Közepes 8 1.273 

3. Kis 33 4.620 

4. Tanyai 11 1.430 

  59 9.073 

 

A VKM szervezőmunkájával párhuzamosan 1925-ben a Földművelésügyi Mi-

nisztérium is újraindította a gazdasági könyvanyaggal ellátott gazdasági nép-

könyvtárak alapítását. Ezek száma Vértesy Miklós könyvtártörténeti adata 

szerint elérte az 1.227-et.48 A gazdasági népkönyvtárakat a községek illetve a 

helyi gazdakör, hitelszövetkezet kapta. Az adományozás a megyék lakosainak 

száma és a felmerülő igények szerint történt. A könyvállomány szép- és szak-

irodalmi részből állt. A szakirodalmon belül mezőgazdasági (növény- és állat-

tenyésztési) közgazdasági, jogi kereskedelmi, egészségügyi kiadványokat 

olvashattak a gazdák. A szépirodalmi művek között Arany, Petőfi, Jókai, 

Mikszáth, Gárdonyi egy-egy műve található. A nagykönyvtáraknak szánt állo-

mányban találhatunk olyan műveket, melyek a módosabb gazdák érdeklődését 

kívánták felkelteni. A Szabolcs- és Ung vármegyének adományozott gazdasági 

népkönyvtárak településenkénti adatait követhetjük nyomon az alábbi 

kimutatásból, melyet László Géza levéltári kutatásai nyomán közlünk.49  

 

                                                        
48 Jákváry Kálmán: Iskolánkívüli népművelés Szabolcsban. In: Szabolcs vármegye. Szerk. Dienes 
István. Bp. 1939. 287. 
49 Csapodi Cs.–Tóth A.–Vértesy M.: Magyar könyvtártörténet. Bp. Gondolat 1987. 389. 
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Szabolcs és Ung k.e.e. vármegyéknek adományozott 

gazdasági népkönyvtárak 1926-3149 

 

Ssz. Község Testület Kötet Mikor Helye 

1. Apagy Község 152 1929. XII. 31. Faluszöv. 

fkja 

2.  Buj Gazdakör 152 1929. XII. 31.  

3. Büdszentmihály Földművelők 

szövetsége 

110 1929. VII. 23 

előtt 

 

4.  Dombrád  Község 152 1929. XII. 30. Polg. iskola 

5.  Eperjeske Község 152 1929. XII. 30. Ref. népis-

kola 

6.  Gáva Gazdakör 153 1929. XII. 31.  

7.  Ibrány Község 152 1929. XII. 30.  

8. Kállósemjén Község 152 1929. XII. 30.  

9.  Kemecse Gazdakör 153 1929. XII. 30.  

10. Kisléta Község 153 1929. XII. 30.  

11. Kisvárda  Felsőszabol-

csi Gazdakör 

152 1930-1934 

között 

 

12. Mándok Gazdakör 153 1929. XII. 30.  

13. Nagykálló Gazdaszövet-

kezet 

107 1929. XII. 24.  

14. Nagykálló Mezőgazd. 

szakiskola 

153 1929. VII. 23. 

előtt 

 

15. Nyírábrány  Község 153 1929. XII. 30.  

16. Nyírbátor Földmlűv. és 

Gazdakör 

153 1929. XII. 20.  

17.  Nyíregyháza Gazdálkodók 

ifj. egy. 

107 1929. XII. 24. Egyesület  

18. Nyíregyháza Gazdaszövet-

ség 

152 1929. XII. 20. Gazda-

szövetk.  

19.  Nyíregyháza Salamonbo-

kori ifj. leven-

te egyesület 

 1926. IX. 20.  

20.  Nyíregyháza Vármegyei 

gazd. Egy. 

152 1929. XII. 20. Gazd. Egy. 

21. Nyírmihálydi  Község 153 1929. XII. 30.  

22. Ófehértó Község 152 1929. XII. 20. Falufiók 
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23. Oros Község 153 1929. XII. 30.  

24. Pátroha Község 153 1929. XII. 30. Elemi isk. 

25. Piricse Gazdakör 153 1929. XII. 30.  

26. Polgár Gazdakör 152 1929. XII. 31.  

27. Polgár Római kat. 

olvasókor 

 1927. I. 20.  

28. Prügy Gazdakör  1927. I. 20.  

29. Rakamaz Faluszövet-

kezet 

107 1929. XII. 24. Faluszöv. 

30. Tiszaladány Gazdakör 107 193l. VII. 14.  

31.  Tiszaladány Hitelszövet-

kezet 

51 1931. VII. 8.  

32. Tiszalök Gazdakör 152 1929. XII. 30.  

33. Újfehértó Község 152 1929. XII. 30.  

34. Vaja Község 107 1930. XII. 12. Községháza 

 

A könyvállomány kiegészítéseként folyóiratokra sehol sem fizettek elő. A 

könyvek nagy része bekötetlen, fűzött állapotban érkezett meg a községekbe. 

Emögött a kultuszminiszter azon elgondolása húzódott meg, hogy „az ezen célra 

rendelkezésre álló összegből minél több kiadvány legyen beszerezhető és ezen 

összeg ne csökkentessen a bekötés költségeivel”, illetve az a szándék, hogy „a 

vidék teljesen pangó és elszegényedett könyvkötőipara munkához jusson”.50 A 

településeknek azonban gondot okozott a köttetés költségeinek biztosítása. 

A könyvtárak gondozói leggyakrabban a tanítók köréből kerültek ki. Munká-

jukat speciális szakismeret nélkül, hivatalukból eredő kötelességként kellett 

végezniük. Ritkábban papok, jegyzők, gazdaegyleti titkárok is ellátták a könyv-

tár vezetését. A kultuszminiszter szakmai elvárásai így nem tükröződhettek a 

könyvtárőrök, könyvtárnokok munkájában. A könyvtárak elhelyezésére is 

jellemző volt, hogy a két világháború között a falusi könyvtárak nem rendelkez-

tek önálló helyiséggel. Ládákban, szekrényekben helyezték el a könyveket az 

iskolákban, községházán, népházban, parókián, a tanító lakásán.  

Ezek alapján Nevelős Gyula (az Iskolánkívüli Népművelési Ügyosztály veze-

tőjeként) a harmincas évek közepén megállapította, hogy az első világháborút 

követő évtizedben az alapítás ideje szerint ötféle népkönyvtár működött az 

ország területén:51  

1. A Múzeumok és Könyvtárak Országos Tanácsa és Főfelügyelősége há-

                                                        
50 LÁSZLÓ Géza i. m. 182-186. 
51 JENEY István i. m. 113. 
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ború előtti népkönyvtárai. 

2. A Földművelésügyi Minisztérium háború után létesítet népkönyvtárai. 

3. A VKM 1927-ben létesített új népkönyvtárai. 

4. A Földművelésügyi Minisztérium háború után létesített új népkönyv-

tárai. 

5. A leventekönyvtárak (a levente intézmény megalkotásával alapították, 

melyek ismeretterjesztő és szépirodalmi műveket adtak a leventeegye-

sületnek. Klebelsberg Kunó a létesítéseket időközben megszüntette). 

 

Joggal merült fel tehát a korabeli és a mai kutatókban egyaránt a kevésbé 

széttagolt népkönyvtári szervezet működtetésének igénye. Vértesy Miklós és 

Kosáry Domokos az adatok, statisztikák elemzését követően megállapította, 

hogy népkönyvtáraink az első világháborút megelőző helyzethez képest is 

visszafejlődtek.52 Véleményem szerint a VKM a népkönyvtárak újjászerve-

zésével törekedett a kulturális értékek minél szélesebb körű terjesztésére. 

T. Kiss Tamás gondolataival egyetértve megállapíthatjuk, hogy „A népkönyv-

tárak a könyvekhez való hozzáférhetőség biztosításával mégis csak elősegítették 

az önművelést, az önálló ismeretszerzést és lehetőséget nyújtottak a művelő-

déshez. Még ha csekély mértékben is, de hozzájárultak ahhoz a közművelődési 

könyvtári hálózathoz, amely a későbbiek során kiépült és intézményesült 

Magyarországon.”53 

Örömmel tudósított a tanfelügyelő 1943-ban mindenkit arról, hogy a hónap 

folyamán összeállította a Vármegyei Népművelési Bizottság a vármegye terü-

letén lévő összes könyvtár állományát. Eszerint „megyénkben 51.974 kötet van 

közkönyvtárakban. A VKM, illetve a törvényhatóságok népművelési bizottságai 

rendelkeznek 24.383 kötet fölött (16.413 kötött, 7.920 kötetlen könyv). Az 

összes könyvtár száma 254, ebből 153 a VKM, illetve a törvényhatóságok nép-

művelési bizottságai alá tartoznak.”54 

Szabolcs és Ung népkönyvtári vonatkozásait átgondolva külön ki kell emel-

nünk a térség művelődési hátrányai közül elsősorban az analfabéták magas ará-

nyát. Az 1920-as népszámlálás hat évnél idősebbek körében végzett kimutatása 

szerint Szabolcs vármegyében a lakosság 29,0 % analfabéta.55 Földes Ferenc 

1930-as adatai szerint az írástudatlanok országos átlaga 10,8 % volt, de néhány 

vármegyében magasabb az arány. Szabolcs és Ung vármegyében 1930-ban az 

                                                        
52 NEVELŐS Gyula i. m. 243. 
53 CSAPODI-TÓTH-VÉRTESY i. m. 393. 
54 KISS Tamás, T.: Állami művelődéspolitika az 1920-as években: Gróf Klebelsberg Kunó kultúrát 
szervező munkássága. Mikszáth K. Bp. 1998. 136. 
55 SZSZBMÖL IV B 404 III. 47. 316/1943. Kir. tanfelügyelő havi jelentése 
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írástudatlanok aránya 20,0 % volt.56 Ezeket az adatokat mérlegelve értékelhetünk 

minden olyan kezdeményezést, amely a nép széles rétegeit próbálta olvasásra, 

könyvtárhasználatra szoktatni. 

 

 

Ágnes Szabolcsi Szerafinné:  

 

County Szabolcs and Nyíregyháza in the Horthy-period: 

cultural life – library environment 

 

The demand for culture was fundamentally determined by the fact that in 1930 

twenty per cent of the population over 6 years in County Szabolcs was illiterate. 

The program of popular education outside the classroom strove to struggle 

against this huge disadvantage in culture by way of organizing different lectures, 

courses for illiterates, folk library actions. As opposed to the cultural drawbacks 

several cultural associations offered high-standard programs and various 

activities for its members. The first library history overview of the city classified 

libraries as ecclesiastical, those belonging to social associations and the ones 

founded by schools and public authorities. According to this, there were 36 

libraries in Nyíregyháza in 1931, having 67.567 volumes. The national statistical 

surveys following the World War I showed it unequivocally that the country lost 

more than the half of its libraries, furthermore, the holdings decreased near to the 

half of the volumes. The financial means necessary for the reorganization was 

only made possible by the 800.000 pengő loan from the League of Nations, thus 

the Ministry for Religious and Educational Affairs could establish 1.555 new 

public libraries in villages. In terms of the scope of the holdings, there were four 

different types of libraries that were to be established. The Ministry donated the 

counties Szabolcs and Ung 59 peoples’ libraries in 1927. This meant 9.073 

volumes altogether. Parallelly with the reorganizational work of the Ministry for 

Religious and Educational Affairs, in 1925 the Ministry of Agriculture also 

launched its program again to establish economic peoples’ libraries with 

holdings of economic interest. It ran to 1227. The Ministry for Religious and 

Educational Affairs, reorganizing the peoples’ libraries in the country 

endeavoured to spread cultural values at an even larger scale. 

                                                        
56 Közművelődés 1924. I. évf. 1-2. sz. 68. 



 

 


