
készült, amelyet elvetettek, mert így a város külső részein élő „keresztény" földmunkásokat kellett vol-
na belvárosi zsidó polgárházakba költöztetni. Ezt azonban nem lehetett megtenni, mert ezeknek az em-
bereknek megélhetési forrásukat jelentette a külterületi lakhelyük. A másik tervezet szerint a módosabb 
zsidó családok polgárházaiba lett volna célszerű összeköltöztetni az izraelitákat, ezek azonban nem ké-
peztek összefüggő területet. A probléma megoldását végül egy kirendelt miniszteri biztos. Molnár 
Zsigmond oldotta meg.29 14 zsidó tulajdonú házat jelölt ki a város területén a gettó számára: Patay u. 8., 
10., 10/a, 10/c, 12., 13., 16., Szász Károly u. 5., Rákóczi u. 13., 15., 20., 24. (zsinagóga), 32. sz. ház. 
Ezen kívül a zsidó elemi iskola is a gettó része lett. Az összetömörítés heves tiltakozások közepette jött 
létre, nem sikerült teljes mértékben elkülöníteni a „keresztény" lakóövezettől és intézményektől, más-
felől a város központjában volt. Volt olyan elképzelés is, hogy a Pláger-féle téglagyárba helyezik át a 
gettót, de ez nem valósult meg.30 

A megszálló német alakulatok részéről az SS május folyamán két személyt internált. 1944 májusá-
ban többeket behívtak munkaszolgálatra, így a zsidók száma 421 főre csökkent. Május 22-től az itt ma-
radtak lettek összeköltöztetve 14 lakóház 42 szobájába. Ez átlagosan azt jelentette, hogy egy házban 
30-60, egy szobában 8-10 személy zsúfolódott össze.31 A gettó életéről keveset tudunk, de valószínű-
leg elviselhető volt a lakóházakban a kényelmetlenségek ellenére is. Június 2-án az SS újabb internálási 
akciót hajtott végre, prominens zsidók kiemelésével.32 1944. június 16-án és 17-én a nagykőrösi gettó 
lakóit átköltöztették a kecskeméti gyűjtőtáborba, ahonnan június 27-én, illetve 29-én deportálták őket 
Auschwitz-Birkenauba.33 Itthon megindult a zsidóvagyon kiosztása. Hatalmas volt az igény, de legin-
kább itt is „a nemzeti érdek szempontjából fontos" intézmények és szervetek részesültek az ingatlanok-
ból és az ingóságokból (MOVE, levente mozgalom, városi és vármegyei hivatalok, stb.).34 A nyilasok 
közül sokan kiélték hatalmi vágyaikat tiszavirág-életű uralmuk alatt, de ekkor már közvetlenül nem 
tudtak ártani a helybeli zsidóknak. 

A holokauszt során 414 nagykőrösi zsidó - közülük megközelítőleg 402 fő a deportálás és munka-
szolgálat következtében - vesztette életét. Emléküket mártírtábla őrzi a zsinagóga falán. A vészkorsza-
kot mintegy 40-50 fő élte túl.35 1949-ben a 98 tagú közösség Benedek László és Schacter Eduárd elnö-
kök, valamint Steinberger Lajos ügyvivő irányításával működött. Ma közel 50 nagykőrösi őrzi elődei és 
hozzátartozói emlékét, vallását és hagyományait. 

Végső István 

Nagykőrösi pusztai tölgyesek 
az ország szívében 

Itt az ország szívében szerényen bújik meg Közép-Európa egyik utolsó pusztai tölgyes szigete, az 
Eurázsiát átszelő erdősztyepp övezet képviselője. Termőhelyét és fajkészletét figyelembe véve a homo-
ki erdősztyep tölgyes egyedülálló, csak a Kárpát-medencében honos, veszélyeztetett élőhely. A Nagy-
kőrös határában húzódó homoki erdős területek az Ős-Duna hordalékkúpjainak maradványain találha-
tók. A folyó szétterítette homokos üledékből a szél felszínformáló hatására ENY-DK irányú buckavo-
nulatok jöttek létre. 

A területen az utolsó eljegesedést (Würm) követően 10-12 ezer évvel ezelőtt a jégkorszakra jellem-
ző füves pusztaságok helyén összefüggő fenyőerdők jelentek meg a hideget és szárazságot jól tűrő fa-
jokkal (nyír-, fenyő-korszak). 8 ezer évvel ezelőtt a hőmérséklet emelkedni kezdett. Az ezt követő me-

29 Cegléden Sági József alispán vette kézbe az ügy rendezését. 
30 Vö. Nóvák i. m. 
11 Nagykőrösi Híradó, 1944. május 23. 2. 
32 Nóvák i. m. 299. 
33 Vö. Molnár Judit: Zsidósors 1944-ben az V. (szegedi) ésendőrkerületben. Cserépfalvi Kiadó. Bp.. 1995. 134, 

138.; PH-H 374-375; RLB-H 691. 
34 Nóvák i. m. 298-299. 
35 Egyes források szerint közel 60 fő jött vissza. PH-H 374-375. 
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leg, száraz mogyoró-korszak 5 ezer évvel ezelőttig terjedő 
időszakában a fenyvesek visszaszorultak. A Duna-Ti-
sza-kőzi Hátságon felszakadoztak az erdők. Majd a tölgy-
korszak nedvesebb klímájában a sztyeppfoltok csak a 
molyhos tölgyesek, kocsányos tölgyesek állományai kö-
zött maradtak meg a legszárazabb hátakon. A klíma és a 
növényzet dinamikus egyensúlyát követte az állatvilág 
változása is. A növényvilág változatossága egyedülállóan 
sokszínű élővilágnak adott otthont. 

A pusztai tölgyesek sokfélesége, azaz biodiverzitása 
európai viszonylatban egyedülálló, az élőhelyek Vörös 
Könyvében veszélyeztetett társulásként szerepel, vala-
mint része az európai jelentőségű élőhelyeket összefogla-
ló Natura 2000 hálózatnak. Veszélyeztető tényezői a klí-
maváltozás és az emberi tevékenység együttes hatásaiból 
következnek. 

Az ,JLuro-szibériai erdősztepp-tölgyesek és pannon 
homoki gyepek megőrzése a 'Nagykőrösi pusztai tölgye-
sek 'pSCI területéri" címen futó LIFE-Természet pályázat 
célul tűzte ki a negatív emberi hatások visszaszorítását a 
területen, így adva esélyt a tölgyesek megújulására. 

(További információ: www.pusztaitolgyesek.hu) 

Sápi Mária 

A „Háromváros" történelmi hagyományai 
A „Háromváros" patinás jóhangzású elnevezése alatt több megyében is hirdetnek mostanában túrát, 

borbemutatót, s egyéb turista- és fesztiválprogramokat. Nem róluk szólunk most, hanem arról a három 
településről, amelyet táji-történeti meghatározottságuk és egymáshoz való közelségük miatt százado-
kon át így tartott számon saját lakosságuk és tágabb környezetük. 

A „Háromváros" a Duna-Tisza köze északi részén található három szomszédos város: Kecskemét, 
Nagykőrös és Cegléd összefoglaló megnevezése volt. Az egykor közismert elnevezés ma már nem él a 
köztudatban, de a publicisztikai művekben és a tudományos irodalomban - különösen a történeti, tele-
püléstörténeti és néprajzi szakirodalomban - ma is használatos. A három város fogalommá vált együt-
tes említése nem csupán a földrajzi közelség és szomszédság miatt alakult ki. A hasonló történelmi fej-
lődés mellett hozzájárult ehhez a három mezőváros sorsközössége, egymásrautaltsága és bizonyos tör-
ténelmi időszakokban (különösen a török hódoltság idején) kialakult szoros együttműködése is. 

Területük nagysága jelentősen változott az évszázadok során. Napjainkban egyenként 40 000 kat. 
holdnál nem sokkal nagyobb a határuk, nagyjából ekkora lehetett a XIII. században is. A török hódolt-
ságtól kezdve a birtokszerzésekkel, bérletekkel hatalmas pusztákhoz jutottak. A XVII. században a két 
folyó közének csaknem egyötöd része, közel félmillió hold tartozott Kecskeméthez és Nagykőröshöz. 
Az 1745-ös redempció (megváltakozás) számukra a bérelt kiskun puszták elvesztését eredményezte, de 
később újra volt lehetőség a gyarapodásra. Kecskeméthez a XIX. század közepén közel 150 000 kat. 
hold, az 1930-as években több mint 160 000 kat. hold tartozott. A legkisebb mértékben Cegléd határa 
növekedett. 

A mainál jóval változatosabb hajdani táj is megérdemelné a részletesebb bemutatást, de jelen kere-
tek között csak rövid utalást tehetünk arra, hogy a természeti környezet és adottságok mindhárom város 
esetében alakító szerepet játszottak a népi kultúrában, az életmódban és a gazdálkodásban (pl. erdők, 
vadászat, halászat, darázskő, salétrom, stb.) 

Fennállása során mindhárom város volt kincstári, királyi birtok és birtokolták különböző földesúri 
családok is, amelyek a XVI-XVII. században egymást váltották. Cegléd 1782-ig a Clarissa apácarendé, 
majd a Vallásalapítványi Uradalomé, testületi földesúri függés alatt. Kecskemét és Nagykőrös birtoko-
sai nem gyakorolták közvetlenül földesúri jogaikat, a határ nem volt felosztva közöttük, az adót évente 
egy összegben kapták meg, a lakosság nem élt szoros jobbágyi alávetettségben. Ez kihatott a határhasz-
nálatra és gazdálkodásra is. 
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