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TÉMAVÁLASZTÁS, KITŰZÖTT FELADATOK

Az Alföld a török hódoltság alatt és az azt követő időkben ritka népességű területté 

változott,  nagy  területek  teljesen  lakatlanná  váltak.  Különösen  az  Alföld  középső  része 

változott pusztasággá, néhány nagyobb település gyűjtötte egybe a menekülő lakosságot. A 

belső vándorlásoknak és telepítéseknek köszönhetően a terület a 18. század elejétől kezdett 

benépesülni, a települések azonban a hasonló történelmi tényezők ellenére is a fejlődés más-

más útját járták be.     

Az Alföld mezőgazdaságának fejlődését a 19. század második felében óriási területi 

növekedés  (futóhomok  megkötése,  ármentesítés)  jellemezte.  Minőségben  ekkor  az  Alföld 

elmaradt ugyan az országos termelési átlagoktól, de ezt a „lemaradást” ellensúlyozták az egy-

egy  növénykultúrára  specializálódott  körzetek,  területek.  Kecskemét  is  ilyen  „specialista” 

volt: az intenzív művelést és szakismereteket igénylő növénykultúrákról és az ezek művelése 

nyomán bámulatos gazdasági fejlődéséről híres város. 

A  mezőgazdaságban  a  19.  század  végén  zajló  szerkezetváltozás  során  a 

gabonatermesztés  és  az  állattenyésztés  a  homoki  szőlő-  és  gyümölcstermesztés  javára 

visszaszorult, s ez a folyamat a 20. század elején folytatódott. Ennek oka volt egyrészről a 

filoxéramentes  homok  felértékelődése,  a  szőlőtermelés  jövedelmezősége,  másrészről  a 

gabonapiacok beszűkülése. Az 1930-as évek háborús készülődése, a konzervgyári termékek 

jó piaca ugyanezt erősítette. 

A  dolgozat  a  gazdálkodás  minőségi  változásának  mikéntjét  vizsgálta  a  következő 

kérdésekre választ keresve:

1. Általánosan ismert és a korabeli sajtóban, szakirodalomban is elterjedt volt az a felismerés, 

hogy a város gazdasági fejlődésében a parasztság nem egyedül, hanem a polgári középosztály 

segítségével, a  város elöljáróinak hathatós vezetésével érte el a nagyszerű eredményeket. A 

19. század végén, 20. század elején a város és környékének gazdasági fejlődésében fontos 

szerepet  játszott  a  város  földbirtokszerző  politikája,  majd  az  ütemes  kisbérletosztás  és  a 

2



telepesek hívása. A változó nagyságú parcellákon,  földterületeken folytatott  termelés adott 

aztán további lökést a fejlődésnek.  A nagyszámú  kis- és törpebirtokos család,  a  „birtokos 

szegények”  (Márkus  István)  voltak  azok,  akik  a  jobb  megélhetésért  kisebb-nagyobb 

területeiken  szőlőtelepítésbe,  fásításba  kezdtek,  vagy  akár  egy  holdnyi  bérelt  földjükön 

zöldségtermesztéssel  próbálkoztak.  De  a  tisztviselők,  iparosok is  kivették  részüket  a 

munkából.  Már  a  19.  század  első  felében  egymással  „versengve”  igyekeztek  a  kiosztott 

homokból  szőlőnek  és  gyümölcsösnek  való  területet  szerezni  és  azt  minél  jobb  fajtákkal 

betelepíteni. 

Felvetődik tehát a kérdés, hogy a parasztság különböző rétegei, a polgári középosztály 

egyes  csoportjai  milyen  módon  gazdálkodtak,  hogyan  vették  ki  részüket  a  (fejlesztési) 

munkából. 

2. Mely intézmények, illetve intézményen kívüli és spontán tanulási, művelődési lehetőségek 

lendíthették előre a szakismeretek terjedését a vizsgált korszakon belül? 

A  szakirodalomban  és  szépirodalomban  egyaránt  találunk  a  parasztság 

hagyományokhoz hű és azokhoz ragaszkodó viselkedésére vonatkozó írásokat, példákat. Az 

apáról  fiúra  öröklődő termelési  módszerek,  technikák sűrű szövetén  azonban itt-ott  mégis 

lyukat kellett, hogy üssenek az újabb eljárások, az újabb növényfajták vagy eszközök. Ezek 

óvatos kipróbálásával, némelyek folyamatos alkalmazásával lassan változások történhettek a 

gazdálkodásban is.  A változtatásnak természetesen  több oka lehetett.  Egy újabb vetőmag, 

eszköz,  növényvédő  vagy  talajerő-pótlási  eljárás  kipróbálása  történhetett  spontán  módon, 

talán  valaki  személyes  ajánlására  vagy  újsághirdetés  hatására.  Történhetett  törvényi 

szabályozásra is: a Földművelésügyi Minisztérium több ízben próbált így eredményt elérni. 

Végül az iskolában oktatott ismeretanyag is meghatározhatta a gazdálkodás mikéntjét és az 

újításokkal  szembeni  pozitív  beállítódást.  Figyelembe kell  azonban vennünk, hogy a lassú 

változás és cserélődés következményeként a paraszti műveltségben a különböző korszakok 

egymás mellett és nem egymásra rétegződve éltek. 
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A KUTATOTT TERÜLET ÉS A KUTATOTT IDŐSZAK 

A város területe valaha a Tiszától a Dunáig,  délen Szegedig terjedt,  s „kecskeméti 

puszták” néven emlegették.  Ez a 163000 katasztrális  holdnyi  határral  rendelkező város az 

ország második legnagyobb és 76000 lakosával negyedik legnépesebb városa volt. 

A dolgozat a város és a város által bérelt, majd megszerzett pusztái területét tekinti 

kutatási területének, vagyis Kecskeméten kívül Szentkirály, Borbás, Szentlőrinc, Felsőalpár, 

Alsóalpár, Városföld, Matkó, Köncsög, Ágasegyháza, Szarkás, Nyír, Talfája, Úrrét, valamint 

a távolabb fekvő Bugac és Monostor pusztákat.

Kecskeméthez tartozó puszták a 16–18. században (Hornyik János)
1: a város eredeti határa, 2: a város által bérelt, később megszerzett puszták, 
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3: a város által bérelt puszták a 17–18. században, 4: erdő, 5: szőlő.

A dolgozat  korszakhatárai  1880  és  1945.  Ez  az  időszak  lefedi  a  város  gazdasági 

fejlődésének ugrásszerű megindulását, megtorpanását, majd újbóli nekilendülését. 1880-ban 

választották  meg  Lestár  Pétert  (1819-1896)  polgármesternek,  akinek  városvezetői 

tevékenysége nagy hatással volt a város fejlődésére, ezért indokoltnak látszik ezt az időpontot 

megjelölni kiindulásul. 

A II. világháború után a kertkultúrás fejlődés megállt. A zsidó nagykereskedőket, akik 

a szőlő- és gyümölcstermesztésnek az exportlehetőségekkel piacot teremtettek, elhurcolták a 

városból. A mintagazdaságokat felparcellázták. 

MÓDSZEREK

A dolgozat tárgya történeti-néprajzi jellegű, gazdálkodástörténeti vizsgálat. Jellegéből 

és  a  vizsgált  korszakból  adódóan  a  dolgozat  készítésekor  a  gazdaságtörténeti  és  néprajzi 

szakirodalom,  valamint  levéltári  dokumentumok  (Bács-Kiskun  Megyei  Önkormányzat 

Levéltára, a Központi Piarista Levéltár, Kecskeméti Református Egyház Levéltára) jelentették 

a legfontosabb forrásokat. Az 1945-ben meghatározott időhatár azonban lehetővé tette, hogy 

alkalmazhassam  a  néprajzi  adatgyűjtés,  az  interjúkészítés módszerét  is.  Az  emberi 

emlékezettel elérhető múlt az 1920-as évekig nyúlt vissza, melyet egyéb forrásokkal, többek 

között Gaál Dezső felvidéki származású kecskeméti rajztanár, amatőr néprajzkutató múzeumi 

adattárakban őrzött, több száz oldalnyi terjedelmű gyűjtéseinek felhasználásával egészítettem 

ki. További, az élőszót helyettesítő forrásként alkalmaztam a folyóiratokban fellelhető olvasói 

leveleket.  

Szakirodalom  területén  elsőrendű  forrásaim  voltak  a  város  történetét,  szőlő-  és 

gyümölcstermesztésének  fejlődését  feldolgozó  írások,  így  pl.  Lakos  Béla,  Bende  László, 

Szabó Kálmán, Szüts Györgyi munkái, valamint iránymutatóként szolgált a gazdaságtörténet 

jó néhány kiemelkedő munkája, elsősorban Erdei Ferenc, Für Lajos, Boross Marietta írásai.

Ezek  mellett  a  szaklapok,  helyi  lapok  rendszeresen  közöltek  helyi  értelmiségiek 

(hivatalnokok,  tanárok,  ügyvédek)  tollából  származó,  a  város  szőlő-  és 

gyümölcstermeléséhez, s annak múltjához kapcsolódó ismeretterjesztő cikkeket. Az 1920–40-

es években Kecskemét egyik, talán legtermékenyebb gazdasági írója, szakembere Gesztelyi 
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Nagy László volt, akinek számos, az Alföld mezőgazdaságával és tanyáival foglalkozó írását 

használtam. 

A DOLGOZAT SZERKEZETE

A dolgozat  első  fejezetében  a  téma  korabeli  (1945-ig  megjelent)  irodalma  mellett 

bemutatjuk  azokat  az  újabb  gazdaságtörténeti  és  néprajzi  munkákat,  melyek  a  téma 

kutatásakor segítségül szolgáltak. Ezt követően a témához szükséges és elégséges mértékben, 

röviden  tárgyaljuk  a  város  krónikáját  a  19.  század  közepétől  1945-ig,  melyhez  a 

vezérfonalként a polgármesterek tevékenysége, működése szolgál. 

A második fejezet a korszak mezőgazdaságának bemutatását követően az állami és a 

városi  földbirtok-politikát  tekinti  át.  Mivel  a  város  földbirtok-politikája  rendkívül 

meghatározó volt a város kertkultúrás fejlődése szempontjából, ez a téma ennek megfelelően 

nagy  hangsúlyt  kap.  A  földszerző  politika,  és  ezzel  szemben  a  lakosság  részére  történt 

parcellázások, bérletosztások mellett bemutatjuk a munkástelepítéseket is.

A  következő  fejezet  a  város  természeti  és  településszerkezeti  sajátosságainak 

áttekintése után a kecskeméti  szőlő-, gyümölcs- és zöldségtermesztés múltját  és a vizsgált 

korszakbeli fejlődését mutatja be. Ezt követi a kertkultúrás fejlődés néhány összetevőjének 

bemutatása, úgy mint a kereskedelem, a feldolgozóipar, az úthálózat fejlődése, valamint az 

érdekvédelem és a szövetkezetek áttekintése.

A  negyedik  fejezet  a  gazdasági  fejlődés  társadalmi  vonásait  vizsgálja:  a  város 

népességének jellemzőit, birtok- és üzemszerkezetét tekinti át, majd a különböző társadalmi 

csoportok  (agrárlakosság,  értelmiség,  iparosok,  kereskedők)  gazdálkodási  jellemzőit  veszi 

sorra. 

A  dolgozat  ötödik,  legterjedelmesebb  fejezete  a  földművelés  fejlődése,  fejlesztése 

érdekében  hozott  állami  intézkedéseket  követően  a  városvezetés  szerepét  tekinti  át.  Majd 

azokat az intézményeket és tanulási–művelődési lehetőségeket veszi sorra, melyek a névtelen 

tömegek,  a  szűkebb–szélesebb  paraszti  és  polgári  rétegek  szakismeret-szerzését  ellátták, 

elláthatták. Az iskolai oktatás falun az elemi iskolával befejeződött. Kérdésünk az volt, hogy 

városban, jelen esetben Kecskeméten az elemi iskola után milyen lehetőségek, iskolán kívüli 
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eszközök voltak, melyek lehetővé tették a gazdálkodó rétegek számára gazdasági ismereteik 

bővítését? Mennyiben járulhattak hozzá ezek a lehetőségek az ismeretek terjedéséhez? Kik 

vették  igénybe  a  lehetőségeket?  Megvizsgáltuk  a  gazdakörök,  egyesületek  működését,  a 

korszak helyi gazdasági folyóiratait, szaklapjait és igyekeztünk felmérni hatásukat az okszerű 

gazdálkodási módszerek terjedésére. Ezt követően a Duna–Tisza közi Mezőgazdasági Kamara 

tevékenységével,  intézményeivel  foglalkozunk.  Az  egyesületek,  gazdakörök  működésének 

bemutatását követően az állami, városi és magán mintakertek, majd a gazdasági kiállítások 

hatását  tekintjük át,  majd a kecskeméti  kiadású,  gazdasági,  kertészeti  szaklapok és egyéb, 

gazdálkodással kapcsolatos cikkeket is megjelentető helyi lapok bemutatása következik. 

KUTATÁSI EREDMÉNYEK

Dolgozatunk  fő  kérdése  a  fejlődés,  az  eljárásbeli,  technikai  újítások  terjedésének 

mozgatórugóira  irányult.  Azt vizsgáltuk,  hogy milyen  tényezők hatására  tudott  az okszerű 

gazdálkodás terjedni.  

1.  Az  első  vizsgálati  szempont  társadalmi  jellegű  volt,  a  különböző  társadalmi 

csoportok  gazdálkodási  jellemzőit  vettük  sorra.  Az  1880-as  évektől  kezdve  érezhető  a 

polgárság és a városvezetés példaadó szerepe. Az évtizedek során a szőlőföld birtoklása, a 

szőlővel való foglalkozás,  a kertészkedés presztízzsé vált.  Nem csupán a jövedelemszerző 

jellege volt a meghatározó, – bár kétségtelen, hogy jó gazdák kezén sok hasznot hozott, – 

hanem a birtoklásával elérhető társadalmi megbecsülés, mivel „integrációs alapot kölcsönzött 

tulajdonosának” – mint azt Szilágyi Zsolt nyomán megjegyeztük. 

A  vizsgált  korszak  (1880–1945)  első  felében  élt  és  alkotott  Katona  Zsigmond, 

Mathiász  János,  akik  emblematikus  alakjai  voltak  nemcsak  a  kecskeméti  helytörténetnek, 

hanem a magyar szőlő- és gyümölcstermesztésnek is. Példájukon felbuzdulva a polgárság és a 

parasztság a mintakertjeikből – különösen a Mathiász szőlőből – kikerülő nagy mennyiségű 

szőlővesszőből  telepítette  be  Kecskemét  és  a  tágabb  környék  homokját  is.  A  korszak 

jellemzője volt a kertkultúra társadalmi sokszínűsége, a polgári réteg önzetlensége, mellyel 

birtokszerzési és értékesítési lehetőséget szerzett és biztosított a törpebirtokosoknak is.
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A két világháború között a kereskedelem, a kereskedők és a feldolgozóipar váltak a 

húzócsoporttá. Ha úgy tetszik, a századfordulón elindított fejlődés ekkorra önjáró lett, s ugyan 

a  városvezetőség  odafigyelésére,  támogatására  továbbra  is  szükség  volt  és  az  ágazat  ezt 

élvezhette  is,  de  már  a  kereskedők  kezében  volt  a  fejlődés  kulcsa.  A  mennyiséget,  a 

minőséget,  az  árakat  ők  határozták  meg,  sőt  a  fajtaválasztékba  is  beleszólásuk  volt.  A 

konzervgyárakkal  leszerződött  termelők  pedig  már  kimondottan  csak  a  feldolgozásra 

legalkalmasabb  fajtákat  termelték.  A  „homoki  forradalom”  (Szendrei  József)  tehát  a  II. 

világháború  kitöréséig  tartott.  A  nagybirtokosok  lelkesedése  ekkorra  már  alábbhagyott,  a 

homoki szőlőtermesztéssel már nem igen törődtek, inkább más, ipari és banki vállalkozásokba 

fektették a pénzüket, mert azok a háborús konjunktúra idején többet jövedelmeztek, mint egy 

(frissen telepített)  szőlőterület.  Így a századforduló táján nekilendülő és különösen az első 

világháború végéig tartó időszakban, valamint az 1922–36 között virágzó homoki szőlő- és 

gyümölcskultúra  fejlődése  megakadt,  stagnált,  sőt  1940  után  bekövetkezett  a  hanyatlás 

korszaka. Hozzájárult ehhez az 1940-es évek eleji rossz időjárás, az elemi csapások, a háború, 

a munkáskéz hiánya és a pénztelenség. 

2. Másodsorban vizsgáltuk az iskolarendszeren belüli és azon kívüli lehetőségeket, a 

különböző szakegyesületek és gazdakörök szerepét, valamint a szaklapok, folyóiratok hatását.

A népiskolai oktatásban az 1868. évi 38. törvénycikkel jelent meg a mezei gazdasági 

és  kertészeti  ismeretek  elméleti  és  gyakorlati  oktatása,  mely  azonban  a  következő 

évtizedekben Kecskeméten még nem valósult meg. A legfőbb okok között a tanítóknak erre a 

feladatra való felkészületlenségét, valamint az általános közönyt említik a kortársak. 1894-ben 

újabb  törvénycikk  írta  elő  a  gazdasági  gyakorlatokhoz  szükséges  iskolai  kert  (faiskola) 

biztosítását,  majd  1896-ban  a  vallási  és  közoktatási  miniszter  rendelete  alapján  az 

ismétlőiskolák váltak a gazdasági és kertészeti oktatás megvalósítóivá. 

Az 1872-től gazdasági szakosztállyal működő Felsőbb Népiskola a földművelő osztály 

gyermekeit szándékozta okszerű gazdálkodásra tanítani. Ezzel szemben a tanulók többsége a 

nem gazdálkodó foglalkozású szülők gyermekei közül került ki. Ez több okkal magyarázható. 

A  paraszti  réteg  nem  tudta  /  akarta  nélkülözni  3–4  éven  át  gyermekei  munkaerejét  a 

gazdaságból.  Ha  saját  gazdasága  nem  volt,  akkor  pedig  inkább  ipari  vagy  kereskedelmi 

iskolába, esetleg papi pályára adták fiaikat. Másrészt a 19. század végén – és még a 20. század 

elején is – a hagyományos, apáktól örökölt gazdálkodási mód dívott,  melybe új elem csak 

nehezen  volt  beilleszthető.  A  könyvből  tanult  gazdálkodással  szembeni  ellenérzéseiket 
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tükrözte a kimutatás is (csak 1874–75-ben haladta meg arányuk a tanulók 50 %-át, általában 

20–40 % között mozgott). Másik oldalról mutatja a nem gazdálkodó rétegek érdeklődését a 

szőlő- és gyümölcstermesztés elméleti és gyakorlati tudnivalói iránt: 1891-ben a tanulók fele 

értelmiségi, negyede iparos vagy kereskedő szülők gyermeke volt. 

A  két  éves  képzésű  Földmíves  Iskola  az  alföldi  kisgazdák  fiainak  elméleti  és 

gyakorlati oktatását tűzte ki célul, hogy azután a saját birtokukon való gazdálkodásban jobban 

boldoguljanak. A Felsőbb Népiskolához hasonlóan azonban itt is épp ez a réteg volt alacsony 

számban a tanulók között. A végzett gazdaifjak általában nem saját gazdaságukban dolgoztak, 

hanem  nagyobb  gazdaságokban  munkavezetői  állást  kerestek.  Ez  azonban  témánk 

szempontjából  közömbös,  hiszen  az  a  lényeges,  hogy  ismereteiket  (feltételezhetően) 

alkalmazták,  példaadó  szerepet  töltöttek  be  a  továbbiakban.  1910-ben  a  két  éves  képzés 

megszűnt, helyette téli féléves tanfolyamokat szerveztek, mely időtartamában és időpontjában 

is jobban megfelelt a gazdálkodói rétegnek. Az ezek iránt való érdeklődés nagyobb volt, bár 

még mindig elenyésző ahhoz képest, hogy a lakosság nagy része mezőgazdaságból élt. 

Speciális iskolatípus volt az 1910-ben alapított gazdasági szaktanítónő-képző intézet. 

Megalakítása  előtt  a  tanítók  gazdasági  tárgyak  oktatására  való  felkészítése  a  földműves 

iskolánál  rendezett  nyári,  négy  hetes  tanfolyamain  történt.  Az  okleveles  tanítónőket 

továbbképző intézetben a polgári származású hölgyeket a gazdálkodás számos ágára és széles 

körű ismeretekre  megtanították,  és megismertették  velük a  nép életét:  tanyalátogatásokon, 

piacon ismerkedtek azzal a réteggel, melynek gyermekeit később tanították. 

Azt mondhatjuk tehát, hogy Kecskeméten az I. világháború végéig terjedő időszakban 

az  iskola,  illetve  a  különböző újabb iskolatípusok  nem játszottak  meghatározó  szerepet  a 

szakismeretek közvetítésében. Az e korszakban megjelenő Homok folyóirat pedig már csak 

az  írástudatlanság  magas  foka  miatt  sem  tudott  szerepet  játszani  a  széleskörű 

ismeretterjesztésben. Ebben a korszakban csakis állami, esetleg városi rendeletek, valamint az 

informális információcsere, -áramlás útján tudtak az okszerű gazdálkodási ismeretek terjedni. 

Az  1920–30-as  évek  már  gazdaságilag  és  társadalmilag  is  más  kondíciókkal 

rendelkeztek.  Nőtt  az  elemi  iskoláztatás  mértéke,  fokozatosan  csökkent  az  analfabétizmus 

aránya. Az igen kedvező (szőlő-, gyümölcs- zöldség-) értékesítési lehetőségek láttán megnőtt 

a parasztság „tanulási vágya”. Hiszen egy–egy új módszer, új szer, új növényfajta használata, 

illetve alkalmazása bevétel-emelkedést eredményezhetett. 
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Ez természetesen  nem azt  jelentette,  hogy a  parasztság  iskolázottabbá  vált.  Bár  a 

városban  megvolt  rá  a  lehetősége:  a  kamara  1929-ben  alakult  kertmunkásképző  iskolája 

kizárólag földműves ifjak tanítását végezte. Itt az általános és szakmai tárgyak mellett erős 

gyakorlati  oktatásban  részesültek  a  tanulók.  Az  iskola  ingyenes  volt,  teljes  ellátást  és 

zsebpénzt kaptak, s a zsebpénz egy részét a záróvizsga letétele után egy összegben kapták 

meg. A tanulók többsége az iskola elvégzése után saját gazdaságában vagy alkalmazottként 

elhelyezkedett. Ebben a kamara segítette is őket. Ezt a spontán ismeretterjesztést tartották a 

„legnagyszerűbb”  dolognak.  Az  iskolában  azonban  csak  viszonylag  kevés  helyi  és 

környékbeli  gazdaifjú  végzett.  1929–43 között  a  beiratkozott  tanulók mintegy 5 %-a volt 

kecskeméti  illetőségű,  és  22–23  %-a  Pest–Pilis–Solt–Kiskun  vármegyei  (ezt  azonban  a 

vármegye  nagy  kiterjedése  miatt  figyelmen  kívül  hagyhatjuk,  hiszen  a  vármegyében 

elhelyezkedők aligha lehetettek hatással a kecskeméti állapotokra).

Hasonlóan kicsi volt a kecskemétiek részéről az érdeklődés a Miklóstelepen működő 

szőlészeti és borászati szakiskola iránt. Itt az 1920–42 között beiratkozott tanulóknak csupán 

2  %-a  volt  kecskeméti.  Ennek  magyarázatát  abban  látjuk,  hogy  Miklóstelep  elsősorban 

munkaadója  volt  a  helyieknek.  Ott  munkásként  mindent  elsajátíthattak,  amire  saját 

szőlőjükben szükségük lehetett. Nem kellett tehát ehhez beiratkozniuk az iskolába.

Az  I.  világháború  végéig  tartó  időszakban  Miklóstelepnek,  s  mellette  a  többi 

szőlőtelepnek a kecskeméti szőlőművelés fejlődésére gyakorolt hatása munkaadó voltuk miatt 

felbecsülhetetlen.  Évente  több  ezren  dolgoztak  ezekben  a  szőlőben,  ahol  szakemberek 

irányításával folyt  a szőlőtermesztés minden munkája.  A munkásréteg itt  megtanulhatta az 

okszerű  szőlőművelés,  -ápolás  módját,  és  megfigyelhette  annak a  következő  évi  termésre 

gyakorolt  hatását  is.  Ezek  a  tapasztalatok  indíthatták  a  telepi  munkásokat  arra,  hogy  a 

megtanult fogásokat saját szőlőjükben, illetve más munkaadónál is alkalmazzák. Mint azt a 

korábbiakban láthattuk, napszámos, hónapos munkásnak nem csak a földnélküliek mentek el, 

hanem azok a törpebirtokosok, illetve családtagjaik is, akik saját földjük jövedelméből nem 

tudták családjukat  eltartani  és/vagy munkaerő-feleslegük volt,  ezért  időszakos bérmunkára 

kényszerültek, illetve szánták magukat. 

A  kecskeméti  szőlőbirtokkal  is  rendelkező  családok  zömének  volt  felesleges 

munkaereje és többnyire – a szőlő- és gyümölcstermesztés szempontjából – háromféleképpen 

tudott  elhelyezkedni.  Kisebb  részük  más  munkát  vállalt.  Ez  a  csoport  a  konzervgyárak 

beindulásával folyamatosan nőtt, mint láttuk, a konzervgyárak időszakosan több ezer gyári 
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munkást foglalkoztattak. A többség azonban a város területén működő nagy szőlőtelepeken, 

illetve  a  nagyobb  gazdáknál,  polgári  származású  és  foglalkozású  földbirtokosoknál  talált 

alkalmazást.

A szőlőtelepek a város területén úgy helyezkedtek el, hogy a természeti adottságokat 

kihasználják, és lehetőleg egymástól távol legyenek, hiszen a munkaerő-szükségletük nagy 

volt,  nem  akarhattak  tehát  egymás  konkurenciái  lenni  e  téren.  A  viszonylag  egyenletes 

eloszlás azonban azt is jelentette,  hogy a város területén élő és a korszerű gazdaságokban 

alkalmazott  munkások  eloszlása  is  viszonylag  egyenletes  volt.  Ez  témánk  szempontjából 

rendkívül fontos, mivel  véleményünk szerint  ők voltak azok, akik az okszerű gazdálkodás 

kisüzemileg is alkalmazható elemeit elterjesztették. 

 A  parasztság  tanulási  vágya  egész  vizsgált  korszakban  elsősorban  az  informális 

utakon  keresztül  elégítődött  ki.  Az  írástudatlanság  mértéke  az  iskolaépítési  akciónak 

köszönhetően  kezdett  csak csökkeni,  melynek  „eredményei”  természetesen  csak évtizedek 

múltán jelentkezhettek. Munkásként a munkaadótól – ha akarta, ha nem – a legegyszerűbb 

parasztember  is  eltanul(hat)ta  az  újabb módszereket,  melyeket  –  ha hasznosságát  láthatta, 

beláthatta,  –  akkor  saját  gazdaságában,  illetve  következő  munkahelyén  is  alkalmazott. 

Természetesen  a  különböző  tanfolyamok,  és  főként  a  háborús  viszonyok  mezőgazdasági 

konjunktúrája segített abban, hogy a parasztság érdeklődése a többtermelés, a szakismeretek 

és  a  specializálódás  irányába  forduljon,  és  segítettek  eloszlatni  a  bizalmatlanságot  a 

földművelésnek  könyvekben  lefektetett  tudományos  elveivel  szemben.  Itt  kell  említést 

tennünk  a  rádióról,  mely  az  1920–30-as  években  rendszeresen  sugárzott  gazdálkodással 

kapcsolatos előadásokat. Ezek az előadások 1935-től több tízezres példányszámban ingyenes 

füzetekként is megjelentek, melyeket tanfolyamok vezetői, gazdasági felügyelők terjesztettek.

Az egyesületeknek, gazdaköröknek az érdekvédelem mellett a spontán művelődés, a 

gazdasági  ismeretek  közvetett  és  közvetlen  úton  való  szerzésében  is  nagy  szerep  jutott. 

Tanfolyamoknak,  előadásoknak  adtak  otthont,  s  az  azonos  érdeklődésű  –  érdekű  gazdák 

között informálisan is áramlottak a tapasztalatok, ismeretek, hírek. 

A kecskeméti egyesületek és gazdakörök nem társadalmi rétegenként, hanem területi 

alapon  és  a  specializálódás  iránya  szerint  szerveződtek.  Az  alapításnál  érthető  módon  az 

értelmiségiek, jelesebb gazdák jártak élen. A gazdaköröknél, egyesületeknél éppen azt tartjuk 

fontosnak, hogy ezekben a különböző társadalmi rétegeket, foglalkozási csoportokat tömörítő 

szervezetekben, a különböző társadalmi rétegeket megmozgató eseményeken a paraszti réteg 
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gondolkodására hatással lehettek az értelmiségi–polgári rétegek. Egy olyan kapocs volt tehát 

a  szőlő-  és  gyümölcstermesztés,  mely  hidat  képezett  paraszt  és  nem  paraszt  között,  és 

lehetővé tette az ismereteknek mindkét irányba való áramlását. Jelen dolgozatunk a paraszti 

gazdálkodás fejlődését vizsgálta,  de biztosak lehetünk abban, hogy a hatás kölcsönös volt: 

Kecskeméten  is  számos  példa  volt  rá,  hogy  a  szőlőt  nyugdíjalapjának  tekintő  iparos, 

közalkalmazott,  kereskedő – nála  hozzáértőbb – éves vagy hónapos munkással  műveltette 

kertjét.  A  birtokos  néhány  év  alatt  könnyedén  elsajátíthatta  a  szőlőművelés  alapvető 

munkálatait, az eszközhasználatot, a hagyományos paraszti gazdálkodás elemeit, az apáktól 

örökölt ismereteket.

Az  egyesületek,  gazdakörök,  szaklapok,  kiadványok,  előadások  hatása  több 

(horizontális és vertikális) hullámban vált érezhetővé. A fogékonyabb – többnyire értelmiségi, 

kereskedő – gazdák a szaklapokban olvasottakat, az előadásokon hallottakat kipróbálták, az új 

szereket, módszereket, fajtákat, művelésbeli eljárásokat átvették, s ennek tapasztalatait hallva, 

eredményét  látva  döntött  arról  a  másik  értelmiségi,  kereskedő,  illetve  a  kisparaszti  és  a 

napszámos-, munkásréteg, hogy az átvételre érdemes-e. A tapasztalatcsere színhelyeiként is 

fontosak voltak a gazdaköri, egyesületi alkalmak, de ezeket az információkat bárhol: utcán, 

piacon, templomból kijövet, kiállításokon is beszerezhették a gazdák. 

A szőlő- és gyümölcstermesztésnél speciálisabb volt a zöldségtermesztés helyzete, ez 

ugyanis  kimaradt,  vagy  alig  jelent  meg  a  helyi  folyóiratokban,  érdekképviseletük 

gyakorlatilag  nem volt.  A 19.  század  utolsó  negyedében megjelenő  német  kertészek  által 

mutatott  minta  az  agrárszegénység  számára  követhető,  követendő  volt,  a  megélhetés  és 

kiemelkedés  lehetőségét  jelentette.  Szűk körben terjedt  az  ismeretanyag:  a  zöldségesek és 

családtagjaik,  valamint  munkásaik  körében.  Ez  a  konzervgyárak  megjelenésével  változott 

meg, ekkor bővült a zöldségtermesztéshez kapcsolódó ismeretanyag átadása, a konzervgyárak 

szerződéses  termelőiket  ellátták  vetőmaggal,  palántával  és  a  nagyobb  területek  művelését 

ellenőrizték  is.  Ez  részben  fedte  a  német  kertészeti  hagyományokat  folytató  termelők 

csoportját, jórészt a tanyás gazdálkodást folytató törpebirtokosokat érintette.

A forrásokban számos alkalommal panaszkodnak a kortársak az újítások, az egyesületi 

szerveződés iránti – a gazdálkodó közönség részéről – megnyilvánuló közönyről. Úgy véljük, 

hogy a  parasztság,  illetve  a széles  gazdálkodói  rétegek közönye  abból  a  „hagyományból” 

fakad,  hogy a gazdálkodást leginkább  spontán módon,  természetes úton,  családi közegben 
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ellesték,  elsajátították,  és  nem  pedig  formalizált  módon  megtanulták.  A  néprajzi 

szakirodalomban  több  neves  kutató  is  foglalkozott  a  paraszti  belenevelődés  folyamatával, 

vagyis azzal a folyamattal, melynek során a parasztság gyermekeit szocializálta, felkészítette 

az önálló gazdálkodásra.  Ebben a folyamatban,  az elsajátításnál a legfontosabb az idősebb 

generáció általi  példanyújtás  volt,  vagyis  a szülők megmutatták,  hogyan  kell gazdálkodni, 

milyen a jó példa. A jó példának különböző jellemzői lehettek, így például hogy 

- korábban  már  bevált  (többnyire  a  felmenők  generációjában,  az  1920-as 

évektől  azonban  már  más  helyekről  is  átvettek  módszereket,  ha  annak 

eredményét látták), 

- biztos (termés)eredménnyel járt, 

- a következő évek termését nem veszélyeztette, 

- anyagilag kifizetődő volt, 

- nem jelentett nagyobb anyagi megterhelést.

Természetesen minél több tényező igaznak bizonyult egy-egy új eljárásra, annál könnyebben 

ment végbe az adaptáció. 

Ehhez a tanulási  formához kínáltak  alternatívát  a  mintakertek  és  mintagazdaságok, 

ahol az újításokat meg lehetett tekinteni, emellett tanácsot lehetett kérni és az árjegyzékben az 

érdeklődő  gazdák  gyakran  a  szőlőművelésre,  gyümölcsfákra  vonatkozó  új  ismereteket 

nyomtatott formában is megtalálták. 

A bevált újítások a következő területeket érinthették:

- új növénykultúrák,

- új növényfajták,

- öntözés,

- trágyázás, 

- műtrágyahasználat,

- szőlőszaporítás, 

- szemzés, oltás,

- növényvédelem.

A gazdálkodás fejlesztése szempontjából rendkívül fontosnak tartjuk még a kamara 

két  világháború  közötti  tevékenységét.  Propaganda  munkája  helyett  most  a  kisgazdákat 

jobban érintő és érdeklő különböző akcióit (takarmánynövény-termesztés, kedvezményes árú 

nemesített  vetőmagok,  kettős  termelés,  trágyázás  és  műtrágyahasználat),  az  oktató  és 
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szemléltető  céllal  nagy  számban  beállított  kísérleteit,  valamint  ismeretterjesztő  és 

szaktanácsadó  munkáját  emeljük  ki.  Ezek  olyan  intézkedések  voltak,  melyek  többnyire 

személyes kapcsolatokra épültek. Természetesen a kamara sokrétű tevékenysége ellenére sem 

érintette  mindez  a  földművelő  társadalom  egészét,  de  itt  is  –  ott  is  elvetették  azokat  a 

„magvakat”, melyekből később okszerűbb gazdálkodók teremhettek. 
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