
Pál juhász fája a nagykőrösi tölgyesben 

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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Mindhárom mezőváros a legjelentősebb magyar agrárvárosok között tartható számon. A XVI-
XVIII. században messze földön híressé vált nagyarányú rideg állattartást a szinte korlátlanul rendelke-
zésre álló legelők biztosították. Sok család alapozta meg vagyonát a marhatartással és kereskedelem-
mel. Jelentős volt a juhászat, a sertéstartás és a lótenyésztés is. A XX. századig eleven pásztorélet és 
pásztorkultúra a néprajzkutatók érdeklődését is felkeltette. A szántóföldi gazdálkodás vezető ágazata 
hosszú ideig a gabonatermelés. A XVIII. század végétől kezdték a legeltetéstől futóhomokká vált terü-
letek fásítását. A szőlő- és gyümölcstermesztésnek régi hagyományai voltak, de a nagyarányú tervszerű 
telepítések és az exportra való termelés, valamint a helyi konzervipar ellátása a XIX. század második 
felétől vált jelentőssé. Fontos kereskedelmi cikket jelentett az itteni csemegeszőlő, a kecskeméti ba-
rack, a nagykőrösi meggy és az uborka. A századfordulótól modem zöldségkertészetek, öntözéses bol-
gárkertészek is működtek. A három város országos jószág- és kirakodóvásárai híresek voltak, a helyi 
piacok pedig a XIX-XX. századi városképek hangulatát is meghatározták. 

A hasonló történelmi fejlődés, a sorsközösség és kapcsolódási pontok mellett a három város telepü-
lésrendszerét tekintve is egy csoportba sorolható. A három alföldi mezővárost ebből a szempontból 
Márkus István, Majlát Jolán, Erdei Ferenc, Papp László, Szabó Kálmán, Nóvák László, Bárth János, 
Sztrinkó István és mások munkái emelték a magyar tudományos közvéleménybe. Mindhárom városra a 
halmazos szerkezetű belsőség jellemző. A szabályosan tervezett új városrészek kiépítésére a XIX. szá-
zadtól, a lakosság gyarapodása és a tűzvészek pusztítása miatt került sor. Nagykőrös és Cegléd a 
kétbeltelkes, ún. akolkertes települések közé sorolható. Mindkét helyen a város árkán kívül helyezked-
tek el, és körbevették a várost az aklok és kertek, az elkerített gazdasági udvarok építményekkel, vete-
ményeskertekkel. A három város jellegzetessége a mezei kertes településrendszer, amely a XX. száza-
dig megőrizte gazdasági jelentőségét. A mezei kertnek nevezett határbeli földeken előbb ideiglenes 
szállások, majd gazdasági üzemhelyként funkcionáló tanyák épültek (tartozéktanyák), a gazdának 
azonban városi háza is volt. A XIX. század második felétől megnövekedett az állandóan lakott (lakás és 
üzem funkciójú) tanyák száma. A nagyarányú pusztai állattartás, a tanyarendszer, valamint a XIX. szá-
zad második felétől felívelő szőlő- és gyümölcstermesztés kiemelkedő jelentőségű volt a három telepü-
lés megmaradásában és fejlődésében. 

A közelség, valamint a táji, települési és gazdálkodási hasonlóságok mellett konkrét történelmi ese-
mények és együttműködési formák adtak alapot a szoros kötődést jelző Háromváros elnevezésre. Az 
együttes említés („trium oppidorum seu villarum") először egy 1368-as oklevélben fordult elő, amely-
ben birtokba helyezték Cegléd akkori földesurát, a Clarissa apácarendet. 

A három város összefogását, szorosabb együttműködését a török hódoltság alatti viszonyok eredmé-
nyezték. A török előrenyomulás következtében a XVI. század második felétől a nemesi vármegyei köz-
igazgatás, igazságszolgáltatás, közbiztonsági szolgálat szétesett, ezért a három város megpróbálta ezt 
öntevékenyen pótolni. (Ekkor egyébként mindhárom város a török kincstár alá rendelt, ún. hászváros, 
ebből az időből származik a Mikszáth által irodalmi formába öntött „beszélő köntös" legendája.) Közös 
törvényszéket tartottak fenn három város törvényszéke néven, ekkor alakult ki az ún. fogott bírák 
(convocatusok) intézménye, a vármegye pótlására létrehozták a parasztvármegye intézményét, és szük-
ség esetén a három város fegyveres lakossága együtt lépett fel a rablókkal, fosztogatókkal szemben. A 
Rákóczi-szabadságharc, ezen belül a rác portyázások idején Nagykőrös és Kecskemét kölcsönös segít-
ségnyújtásra szövetkeztek. Ebben az időszakban következett be Kecskemét történetének egyik iegna-
gyobb tragédiája, az 1707. április 3-i rác támadás. A város felfegyverzett férfilakossága előző este a 
portyázó bácskaiak által fenyegetett Nagykörös védelmére vonult, az éjszaka során azonban a rácok a 
védelem nélkül maradt Kecskemétet fosztották ki és gyújtották fel, több száz halottat és sebesültet 
hagyva maguk után. 

A három város mezővárosi autonómiájának kialakításában és megerősítésében a jómódú gazdák és a 
kisnemesek egyaránt részt vettek. A református vallás mindhárom városban meghatározó volt, ami leg-
tovább Nagykörösön maradt meg. Cegléden a Clarissák XVI11. századi megerősítésekor sok református 
birtokot erőszakkal a betelepülő katolikusoknak adtak és ez utóbbiak erősödtek meg. Kecskeméten a 
két nagy felekezethez tartozók békésen éltek egymás mellett, később a katolikusok túlsúlyba kerültek. 
E befogadó városban már a XVIII. század végén megjelentek az evangélikusok, majd a görögkeleti val-
lású kereskedők és a zsidók. A lakosság a török hódoltság idején kezdett felduzzadni menekülőkkel és a 
környező elpusztult területek lakosságával, s ez a növekedés folytatódott a XVIII -XX. századi migráci-
ós folyamatok során is. A helyi, mezővárosi cívis társadalomban a nemesek mellett a tekintélyes vagyo-
nú gazdáknak is fontos szerep jutott. 

A három város szoros együttműködése a későbbiekben felbomlott, sőt Kecskemét és Nagykőrös, 
Nagykőrös és Cegléd között különböző határviták miatt átmenetileg nézeteltérések is voltak. Kecske-
mét és Nagykőrös viszálykodásának nevezetes mozzanatai a szájhagyományban is tovább éltek, a csú-
folódó, humoros történeteket ma kötetnyi anekdotakincs őrzi. Kecskemét egyik legnagyobb sérelme 
1738-ban esett, amikor a várossal szomszédos Szentlőrinc puszta bérletét elorozta a távolabbi Nagykő-
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rös, noha a XVII. században elpusztult Szentlőrine lakói Kecskemétre költöztek. A szentlőrinci tele-
vény feketeföldön termett a magas sikértartalmú, acélos búza, amelynek lisztjéből a kecskeméti asszo-
nyok a messze földön híres domború kenyeret és kalácsot sütötték. A reformkor kezdetén iskolaügyek-
ben folyt a nemes vetélkedés: mindkét város református főiskolát szeretett volna létesíteni; a nagykőrö-
siek bánatára 1830-ban ez Kecskeméten meg is valósult. 

1848/49-ben ismét szorosabbra kötődtek a Háromváros kapcsolatai, egyaránt viselték a két tűz közt 
való lét, a magyar katonaság ellátásának és a bevonuló ellenséges seregek kiszolgálásának terheit, szer-
vezték a hírszerzést, önvédelmet. Kossuth Lajos nevezetes alföldi toborzó körútjának állomásai 1848. 
szeptember 24-én és 25-én Cegléd, Nagykörös és Kecskemét; a későbbiekben mindhárom város az al-
földi Kossuth-kultusz fontos helyszíne. 

A nyomasztó önkényuralom évei valami jót is hoztak: 1853-ban épült meg végig a Pest-Szeged vas-
útvonal, még gyorsabb és szorosabb összeköttetést biztosítva a három város számára. Cegléd - máig ér-
zékelhetően - az „Alföld kapuja" vasúti csomópont szerepet kapott, Kecskemét központi szerepe is nö-
vekedett. Nagykörös némi távoltartással viszonyult a vasúthoz, a vasútállomás messzire esik a várostól. 
(Ezt kigúnyolva a kecskeméti színházban az 1880-as években Miért csak füttyent a vonat Nagykőrö-
sön? címmel mutattak be humoros darabot). 1857-ben ezen a vonalon utazott Ferenc József és Erzsébet 
királyné, és az újdonság vonzásában vonattal közlekedtek a három város híres tanárai és az akadémiku-
sok is, hiszen - Jókait idézve - „akkoriban a fél Akadémia Nagykőrösön lakott". Csaknem egy évtize-
dig itt tanított Arany János is. Vele és más tanárokkal, tankönyvírókkal is szinte napi kapcsolatban állt a 
kecskeméti nyomda vezetője és tulajdonosa, Szilády Károly, a könyvekre, borokra és műveltségre egy-
aránt igényes, európai látókörű polihisztor. 

A „Háromváros" elnevezés sokáig élt a köztudatban, még akkor is, amikor a hajdani együttműkö-
désnek már az emléke is elhalványult. Hozzájárult ehhez a XVIII-XIX. század egyik híres református 
iskolai tankönyve, az egykori nagykőrösi tanár, Losontzi Hányoki István által összeállított Hármas Kis 
Tükör is, amely így említi e településeket Pest, Pilis és Solt vármegye verses ismertetése során: Jtt va-
gyon Czegléd is, Kőrös, Kecskeméttel,/ Gazdag három város veres bor szüretteF'. Váczy János Az Oszt-
rák-Magyar Monarchia írásban és képben (1901) Háromvárosról szóló fejezetét így kezdi: „Nincs Ma-
gyarországnak más három városa, melynek oly egy fonna történeti fejlődése volna, mint Cegléd, 
Nagy-Körös és Kecskemét városoké". Még a XX. század elején Kecskeméten megjelent kiállítási kata-
lógusok, naptárak is természetes módon ezt a kifejezést használták. 

A közös hagyományok feledésbe merülése és a három alföldi mezőváros más-más irányú fejlődése 
1950-ben kezdődött, amikor Pest megye déli részéből és Bács-Bodrog megye északi részéből létrejött a 
mai Bács-Kiskun megye Kecskemét székhellyel, míg Nagykőrös és Cegléd Pest megye része maradt. 
Az új közigazgatási határ - a gazdasági és politikai tényezőkkel együtt - hatásos elválasztó tényezővé 
vált, és lassan a köztudatból is kikopott az elnevezés a „három város" identitással együtt. 

Az elmúlt években történészek, néprajzkutatók, múzeumi munkatársak igyekeztek visszahozni az 
elfelejtett elnevezést és tudatosítani a hajdani valós összetartozást, amely a felsoroltakon kívül meg-
nyilvánult az építészetben, a városképben, a népművészeti alkotásokban és a helyi hagyományokban is. 
A Nagykőrösön zajló Honismereti Akadémia kiváló alkalom lehet a résztvevők számára a Háromváros 
szellemi és tárgyi kulturális örökségének felfedezésére. 

Székelyné Körösi Ilona 

A XIX. századi magyar köznemes tárgyi 
világa a tápiószelei Blaskovich Múzeumban 

Botanikailag is érdekes, szép park övezi azt az 1906-ban épült klasszicizáló, két toronyszobával el-
látott úrilakot, amit 1911-ben a Blaskovich testvérpár vásárolt meg. Ebben található a tápiószelei 
Blaskovich Múzeum, amely az ország egyetlen, a második világháborút berendezésében is sértetlenül 
átvészelő köznemesi kúriamúzeuma. 

Blaskovich György és János 1912-ben költözött a Felső-Tisza vidékéről vissza rokonai közelébe, a 
Tápió-mentére. A fivérek tápiószelei kúriájukba magukkal hozták azt a családi mügyüjteményt is, ami-
nek becses darabjait a reformkortól kezdve három generáció gyűjtött össze. 

ABIaskovich-család története későn induló, de nagy ívet ígérő, mégis tipikusan magyar köznemesi 
családi pálya. Első ismert őse a török kiűzése után, a XVIII. század fordulóján társadalmi rangban, elő-
képzettségben és hivatali pozícióban ott tűnt fel, ahol a Grassalkovichok. A párhuzamos indulást sze-
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