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„A helyi közösség egyértelműen kinyilvánította a Népkerthez való 
ragaszkodását, amikor elutasította az ott létesítendő új élményfürdő 
tervét annak ellenére, hogy a létesítmény bizonyára új lehetőségeket 
jelenthetett volna a helyiek számára. Ügy tűnik, két különböző közér
dek feszült itt egymásnak: a gazdasági fejlődés és a közösségi identitás 
megtartása. A kanizsaiak tehát választás elé kerültek, így sok mindent 
elárulhat róluk, hogy a kettő közül az identitásukat képező örökséget 
választották. Az örökség ilyen felértékelődése jelezheti, hogy abban egy 
közösség a további fejlődés lehetőségét látja, de jelezheti a problémák
kal teli jelen és a kilátások nélküli jövő helyett a múltba fordulást, az 
elvágyódást.

A Népkert különböző időszakairól kialakult ideálképek mellett ter
mészetesen nem hanyagolhatóak el az egyéni, személyes vonatkozások, 
kinek-kinek a gyermekkorából, ifjúkorából származó, ide kötődő, való
di emlékek, amelyek bizonyos szinten minden kanizsainak a szívügyévé 
teszik, hogy ez az örökség megmaradjon.”
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Elöljáróban

2013 márciusában a tavaszi szeleken kívül egy érdekes téma 
borzolta a magyarkanizsai kedélyeket. Felmerült egy beruházá
si terv ötlete, amely alapján új élményfürdőt létesítettek volna a 
Népkert területén, a gyógyfürdő százéves épületének közelében. 
Ezt a tervet azonban a kanizsai lakosság többsége ellenezte: nagy 
számban csatlakoztak a tiltakozó aláírásgyűjtéshez, és különbö
ző fórumokon gyakran heves indulatokkal bírálták a városveze
tés ezen szándékát. Noha egy ilyen beruházás nem kis fejlődést 
jelenthetett volna a város és lakói számára, a legtöbben egyetér
tettek abban, hogy a Népkertet nem szabad megcsonkítani, ha 
csak részben is, de elvenni a közösségtől, és a legkívánatosabb 
az lenne, ha visszaállítanák egykori állapotába. A helyi közösség 
tehát saját kulturális örökségeként ismeri el ezt a parkot, amely
nek a mára elveszett, régi fénye sokak emlékezetében -  és képze
letében -  él. Ezek után magam is érdemesnek láttam felkutatni, 
hogy egészen pontosan mi ez az örökség, amelyet a kanizsaiak 
ilyen fontosnak tartanak.

A kutatás elején még nem számítottam arra, hogy ez a lát
szólag szűk téma ilyen szerteágazó megközelítést fog igényel
ni, azonban egyre több és több területe mutatkozott meg an
nak a sokoldalú szerepkörnek, ami ehhez a kisvárosi parkhoz 
kapcsolódott. A századforduló táján a polgárosodás útján járó 
kisvárosi társadalom társas és művelődési élete, szórakozási 
formái, a természethez való viszonya, reprezentatív, városszépí- 
tési törekvései, valamint a testkultúra különböző formái mind 
a Népkert és a benne helyet kapó intézmények, a Vigadó és a

Az eredeti ornamensek egy fennmaradt példája 
a Vigadó mennyezetén

gyógyfürdő köré csoportosultak. A 20. század első felében igen 
pezsgő élet folyt itt.

A közparkok kutatása a művelődéstörténeti szemponton 
kívül a műemlékvédelem aspektusából is fontos: ezek a parkok 
gyakran nemzeti kulturális örökségünk veszélyeztetett részét al
kotják, s helyreállításuk, revitalizálásuk érdekében elengedhetet
len, hogy egykori használatukat feltárjuk (MAGYAR 2008: 8). 
Az idő a magyarkanizsai Népkertet sem kímélte. Korábbi funk
cióit elvesztette, és fizikai mivoltában is sokat változott -  sajnos



ANÉPKERT
(A NEVÉBEN IS BENNE VAN)

A NÉPÉ, 
NEM A POLITIKUSOKÉ!!!

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGÜNK RÉSZE 
ESZMEI ÉRTÉKE FELBECSÜLHETETLEN® 

EGY m2-T SEM 
SZABAD TÖNKRETENNI!!!

•  BECSÜLD ÉS ÓVD BÁRMI ÁRON!!! e

negatív irányba, de legalább fennmaradt, ezzel mintegy a saját 
emlékművévé válhatott. Ma nem kapcsolódnak hozzá fontos 
szerepkörök, de annál több nosztalgia. Évtizedek óta a kanizsa
iak nagy bánata az egyre lepusztultabb állapotba kerülő Vigadó, 
melynek felújítására -  bár az épület műemléki besorolásban ré
szesült -  egyelőre kevés remény mutatkozik.

„A Népkert a népé!” -  lakossági tiltakozás 2013-ban



Források

A hozzáférhető dokumentumok első csoportját a községi, városi 
jegyzőkönyvek jelentették, amelyek azonban nem bizonyultak 
a legmegfelelőbb forrástípusnak. A város képviselő-testületi 
ülésein gyakran foglalkoztak ugyan a Népkerttel kapcsolatos 
ügyes-bajos dolgokkal, ám ezek a feljegyzések gyakran csak köz
vetve mutatnak rá arra, hogy milyen élet folyt a kőrisfasétányok 
lombjai alatt. A források helyzete csak az 1908-as évtől válik 
kedvezőbbé, amikor a környező városokhoz képest megkésve, 
végre Magyarkanizsán is megjelenik az első helyi lap, a Kani
zsai Újság, amely rendszeresen beszámol a Népkertben történő 
társadalmi eseményekről, s általában kiváló forrásnak mutat
kozik a helyi társadalmi életet illetően. A lap 1915-ben szűnik 
meg. 1911 - tői jelenik meg a konkurens újság, a Kanizsai Ellenőr. 
A későbbi időszakok vizsgálatával összevetve nehézséget jelent 
az olyan személyes jellegű dokumentumok, például naplók, le
velek hiánya, amelyek a mindennapi élet szempontjából vilá
gítanák meg a témát. Időnként kitekintést teszek, különösen a 
kezdeti időszak vizsgálatánál, a környező településeken játszódó 
hasonló folyamatokra. Ennek több oka is van: egyrészt szeret
ném ezzel pótolni a Kanizsára vonatkozó források hiányosságait, 
feltételezve, hogy a közeli városokban zajló folyamatok alapján a 
kanizsai állapotokra is többé-kevésbé helytálló következtetések 
vonhatók le, másrészt az ismert adatok alapján kialakított képet 
egy tágabb keretbe szeretném ezzel helyezni. Egyes esetekben a 
példával szolgáló nagyobb településekre is kitekintek.

Szépirodalmi művek alapján is információkhoz juthatunk. 
Itt szeretnék némi magyarázatot fűzni Vass Imre általam gyak
ran használt Farkasok. Bácskai rapszódia című művéhez. Bár 
regényről van szó, dokumentumértéke mégis a régi Kanizsáról 
szóló tudásunk egyedülálló forrássává teszi. A regény legkorábbi 
eseményei a Monarchia korában történnek, annak is a legvégén, 
hisz a szerző csak 1908-ban született. Az egész műre jellemző egy 
nosztalgikus, idealizáló látásmód, amely abból ered, hogy az író 
(akit közben más vidékre vitt a sors) hatvan év távlatából tekint 
vissza élete első felének, ifjúságának színhelyére. A történelem fo
lyását a hétköznapi ember nézőpontjából, alulról örökíti meg, így 
a gyakran elkülönítendőnek tekintett korszakok nála összefoly
nak. Főhőseit valós személyekről mintázta, csupán a nevüket köl
tötte át, így megörökítette a fürdőalapító és téglagyáros Grünfeld 
Hermannt, valamint újságíró kollégáját, Schöbel Miklós Jenőt is.

Az 1920-as évekig szintén csak a helyi sajtó szolgál forrás
ként. Ebben az időszakban többféle név alatt jelentek meg újsá
gok a városban. Az ezekből a forrásokból származó idézeteket 
változatlanul közlöm. Az 1930-40-es évek viszont már a szemé
lyes emlékezet által is megragadhatók. Ezen időszak feltárása 
érdekében interjúkat készítettem 1928 és 1934 között született 
személyekkel. A visszaemlékezések segítségével az eddigieknél 
sokkal pontosabb képet kaphatunk a park és a Vigadó használa
tának szokásos rendjéről. Hasonlóan értékes volt egy emlékirat, 
amely az 1946-os évre vonatkozik.



Magyarkanizsa bemutatása

Magyarkanizsának, ennek az észak-bácskai, Tisza menti kisvá
rosnak a történelme nem sokban tér el a környező települése
kétől. A város középkori gyökerekkel rendelkezik -  első írásos 
említése 1093-ból származik ám a török harcok idején teljesen 
elpusztult. Az oszmán uralom felszámolásával a határőrvidék 
része lett, s az elnéptelenedett településre a török területekről 
áttelepült szerbek érkeztek. 1741-ben megszűnt a határőrvidék, 
és ezzel megszűnt a lakosság addigi felmentése a hűbéri kötele
zettségek alól, így a népesség nagy hányada elvándorolt. Mária 
Terézia 1751-ben létrehozta a Tiszán inneni kiváltságos kamarai 
kerületet, és az elvándorolt szerbek helyére magyarokat telepítte
tett. Kanizsa ekkor nyerte el a mezővárosi és révjogot, valamint 
joga volt vásár és hetipiac tartására is. Benépesültek a kanizsai 
közigazgatás alá tartozó puszták, mint például Adorján, majd a 
földek egyre kiterjedtebb feltörésével megindult a tanyásodás. 
Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc évei alatt 
a város jelentősebb veszteségeket szenvedett, de gyorsan túltette 
magát a pusztításokon, és rohamos fejlődésnek indult (DOBOS 
1982: 10-16). Lakossága a növekvő lélekszámú külsőségekkel 
(tanyavilággal, falvakkal, telepekkel) együtt 1900-ra elérte a 
16 532 főt. Anyanyelve szerint: 16 057 magyar, 308 szerb és 67 
német. Vallása szerint: 15 570 katolikus, 483 görögkeleti, 375 iz
raelita, valamint elenyésző számú görögkatolikus, református és 
evangélikus hívő. „A város birtokviszonyai általában kedvezőek. 
Nagy uradalmak a határban nincsenek, nem is voltak, a birtok
megoszlás igen arányos” (IVÁNYI 1909: 318). A többi Tisza vi

déki községtől eltérően Kanizsa nem osztotta szét közlegelőit a 
birtokosok között, hanem közös kezelésben hagyta, így a város 
15 200 hold földdel rendelkezett, és a legelő díjakból származó 
bevételéből fedezhette a közigazgatás, a közoktatás, a közegész
ségügy, a szociális és kommunális ügyek összes költségeit. 
A lakosság legnagyobb része mezőgazdaságból élt: 1880-ban az 
iparosok, a kereskedők, illetve az értelmiségi szakmák képviselői 
mindössze a lakosság 5%-át tették ki (KÁVAI 2008: 13). Ugyan
ekkor a paraszti rétegek kezdenek átállni a külterjesről a belterjes 
mezőgazdasági termelésre. Appel Ede 1886-ban örömmel szá
mol be arról, hogy terjednek a technikai újítások, például egyre 
több gazdának van cséplőgépe (APPEL 1886: 27-28).

1872-ben hajóállomás létesült a Tiszán, 1885-ben hajóhidat 
állítottak fel Kanizsa és Törökkanizsa között, akadálytalanná 
téve az áruforgalmat Torontál megye felé. Szintén nagy lépés volt 
Kanizsa bekapcsolódása a vasúthálózatba 1889-ben, így közvet
len kapcsolatba került az ország piacaival, jelentősen élénkítve a 
kereskedelmet (amely leginkább a gabonakereskedelemben me
rült ki), és ösztönözve az intenzívebb árutermelést (KLAMÁR 
2006: 15).

A 20. század első évtizedére gyáripari szintre emelkedett az 
épületanyag-gyártás és a malomipar: gőzmalmok, gőzfűrész- és 
téglagyárak, manufaktúrák kezdtek termelésbe. A gazdasági fej
lődést követte a közigazgatási is: 1908-ban Kanizsa rendezett ta
nácsú város lett. Ekkor vette fel a Magyarkanizsa nevet az addigi 
Ókanizsa helyett. 1912-ben felépült az új városháza, 1913-ban



a gyógyfürdő. 1901-ben épült meg Haynald Lajos kalocsai érsek 
alapítványából a Leánynevelő Intézet. Szociális intézményeket, 
szegényházat, árvaházat kezdtek működtetni (IVÁNYI 1909: 
317-319). Teret hódított a polgári életmód. Számos egyesület 
aktív humanitárius és kulturális tevékenységet folytatott. 1908- 
tól jelenik meg helyi újság. A helyi társadalom mértékadó, va
gyonosabb csoportjait a vállalkozók, a kereskedők, a magán
alkalmazottak és az iparosok adták (MARJANUCZ 2008: 10). 
Rajtuk kívül meghatározó réteget képeztek a nagygazdák, akik 
a városi képviselő-testület nagy részét alkották (DOBOS 1982: 
18). Ugyanakkor az ipar nem tudott akkora munkaerőt felszív
ni, hogy ne alakuljon ki jelentős agrártúlnépesedés, így számos 
munkás kénytelen volt elvándorolni nyári idénymunkára vagy 
akár örökre. Az 1910-es évekre a lélekszám-növekedés és a pa
rasztpolgári fejlődés is megrekedt (KLAMÁR 2006: 15-16).

Ebben az állapotban érte a várost az első világháború és a tri
anoni békeszerződés, mellyel a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság 
fennhatósága alá került. Bár az új hatalom próbálkozott Kanizsa 
tömbmagyarságának felhígításával hercegovinál szerb telepesek 
szervezett betelepítése által, a lakosság etnikai összetétele még
sem változott számottevően: a magyarok aránya az 1910-es 94%- 
ról 1931-ig csupán 9%-kal csökkent. A gazdaság az 1920-as évek
ben visszaesett, mivel a vidéket elvágták korábbi piaci kapcsola
taitól (esősorban Szegedtől), de az új kapcsolatok kialakulásával 
a recesszió megszűnt (KLAMÁR 2006: 16-17). Az 1941 és 1944 
közötti rövid időszakban ismét Magyarországhoz tartozott, majd 
1945-től a szocialista berendezkedésű Jugoszláviához került. Et
től kezdve nagyarányú társadalmi változások vették kezdetüket, 
de az igazán dinamikus folyamatok a város gazdasági, népességi 
szerkezetében csak a 60-as években játszódtak le.



A közparkok kialakulása Európában 
és Magyarországon

A közparkok eredete a 16-17. századra megy vissza, amikor Eu
rópa nagyvárosaiban, Londonban, Berlinben, Párizsban a már 
fennálló vagy kifejezetten e célból létesített főúri, illetve királyi 
parkokat megnyitották a városi lakosság előtt. Az arisztokrácia 
kertjeinek megnyitásával más társadalmi rétegekben is elter
jedt az addig csak az udvari életmódra jellemző szokásrendszer, 
amely kijelölte ezen tér társadalmi felhasználását, a séta, az ön
megjelenítés és a másokkal való találkozás rituáléját. A közpar
kok kialakítása az embellissement, a városszépítési mozgalom 
fontos pontja volt, de a 18. századtól a városi környezet higiéni
ájára is nagy hangsúlyt fektettek. A 19. század első felében Ang
liában, majd a kontinensen a század második felében kap nagy 
hangsúlyt a parkok szociális jelentősége. Az első ipari forrada
lom hatására a városokba tömörülő munkásság lakásviszonyai 
rövid idő alatt rendkívül egészségtelenné váltak, betegségek, 
járványok nagyarányú terjedését téve lehetővé. Ennek orvoslá
sára tartották hatékony módszernek a közparkok létesítését, de 
nemcsak a higiéniai szempont játszott fontos szerepet, hanem 
morális, civilizációs, kulturális hatásukat, a társadalmi osztályok 
között való békés, jó viszony kialakításában és a társadalmi el
lenőrzés megvalósításában játszott szerepüket is hangsúlyozták. 
A szűkebb, modern jelentésében vett közpark, vagyis a közös
ségi tulajdonban lévő, a városi közösség kezdeményezésére ki
alakított kert és park kialakulása is erre az időre esik (MAGYAR

2008: 20-29). Már a felvilágosodás időszakától, de különösen 
a 19. századi lendületes városfejlődés nyomán megváltozott a 
városi társadalom természetről alkotott képe: mint egy esztéti
kus, idilli jelenség tűnt fel a számára (MÉSZÁROS 2003: 187). 
A beépített területek terjeszkedése következtében természetes 
ellenreakcióként jelentkezett a nagyvárosok lakossága körében 
a könnyen megközelíthető természeti környezet iránti igény, 
melynek a hatalom képviselői szociális megfontolásból igyekez
tek is eleget tenni.

A 19. század második felében a városszépítés, majd a szo
ciális kérdés mellett a parkok alapítása a városi zöldfelületek 
szisztematikus kialakításának és a város dinamikusan fejlődő 
szerkezetébe való beillesztésének igényével új hajtóerőt ka
pott. Párizs parkosítása III. Napóleon ideje alatt stratégiai je
lentőségre tett szert, és meghatározó szerepet kapott a város 
modernizációjában (MAGYAR 2008: 31-33). A magyar fővá
rosban az 1870-es évekre teljesedett ki a parkok rendszere, és 
ekkor alakult ki egy szisztematikus városi zöldfelület-politika. 
A hivatalos statisztika szerint 48 kisebb-nagyobb köz- és magán
park, illetve sétány volt a századforduló Budapestjén. Ezek kö
zül a legnagyobb múltra az 1790-ben alapított Orczy-kert tekint 
vissza, majd az 1817 után kialakított Városliget. A budai oldalon 
az 1787-ben alapított Városmajor 1825 után vált népszerűvé az 
alsóbb rétegek számára. A Margit-szigetet 1820 körül alakították



angolparkká. A legnagyobb kiterjedésű Népliget csak az 1890-es 
években létesült. Ezenkívül a sűrű utcahálózatba kisebb sétá
nyok, sétaterek ékelődtek (GYÁNI 1999: 75-77).

Hogy a parkoknak nem csak a nagyvárosokban volt szere
pük, bizonyítja, hogy hozzájuk képest viszonylag kis késéssel, a 
19. század közepére a mindössze 15-20 ezer lakosú, jórészt falu
sias városképpel rendelkező kisvárosokban is kialakultnak ezek 
a zöldfelületek (MÉSZÁROS 2003: 187). Hiszen a parkok kiala
kítása nem csak a poros, szennyezett levegőjű, egészségtelenül 
nagy arányban beépített nagyvárosok problémáira adott prakti

kus válasz volt. Nyugat-Európától eltérően, ahol az egészségügyi 
szempontok igen jelentősek voltak, a Monarchia közparkjai el
sősorban a reprezentáció és a városszépítés céljait, a közösségi, a 
városi identitás megjelenítését szolgálták (MAGYAR 2008: 335). 
Ezek az igények pedig a kisebb településeken is felmerülhettek: 
a zöldfelület-fejlesztés itt inkább szimbolikus tartalmú, a városi 
identitás reprezentációjának igényét elégítette ki. Ha nem így 
lett volna, akkor a kisebb települések lakói megelégedtek volna 
azokkal a zöldövezetekkel, melyeket a város környékén könnye
dén elérhettek.





A kezdetektől 
az első világháborúig





A kezdetek (1859-1885): 
a kanizsai Népkert kialakulása

Előzmények: erdőgazdálkodás, 
fatenyésztés, Epreskert

„A község lakosainak kirándulási és szórakozási helyéül a tiszai 
sziget, a régi temető helyén pár év előtt létesített mű- és gyü
mölcsöskert, a város közvetlen közelében a réti lapályon elterülő 
ún. »népkert« szolgál, hol nyári hónapokban többször is térze
ne van” Minderről Appel Ede 1886-ban megjelent Ó-kanizsa 
nagyközség történelmi, helyrajzi, gazdasági és statisztikai ismer
tetése című művéből értesülhetünk. Bár semmi közelebbit sem 
tudhatunk meg például arról, hogy volt-e valamilyen társadalmi 
megoszlás a három helyszín látogatottságát illetően, vagy mi
lyen jellegű látogatások kapcsolódtak az egyes helyszínekhez. 
Mindenesetre már azt is jelentőségteljesnek tekinthetjük, hogy 
a szerző nem felejtett el, még ha röviden is, kitérni arra, hogy a 
kanizsai lakosság számára háromféle, jellegében eltérő lehetőség 
is rendelkezésére állt, ha szabadidejét a zöldben kívánta eltölteni.

A forrásokban emlegetett tiszai sziget nem azonos a ma is 
létező, a Tiszán Martonosnál megtalálható úgynevezett Ma
jom-szigettel, hanem arról a szigetről van szó, amit a Tisza egy 
mellékága képzett a várostól délre, a Törökkanizsára vezető út 
mentén. Ez a terület bizonyos mértékben mezőgazdasági, illet
ve erdőgazdasági hasznosítás alatt állt. A jelek szerint már a 18. 
század közepén fásították, majd a 19. század végén, 1893-ban

a községi kertész kezdeményezésére egy szigeti szilvás és gyü
mölcsös létesítéséről határoztak (VALKAY 2011b: 12., é. n.: 7). 
Feltételezhetjük azonban, hogy a felsorolt három helyszín közül 
itt játszott legnagyobb szerepet az ide látogatók motivációjában 
a civilizált környezetből való kivonulás és a természeti környezet 
élvezete. Bár telepített erdőkről van szó, valószínűleg az emberi 
beavatkozás itt kevésbé hangsúlyos szerepet kapott (ez a terület 
ki volt téve a Tisza áradásainak is). A tiszai sziget később is jelen
tős maradt, ezt jelzi a Csodakút Artézi Fürdő 1915-ös tájékozta
tó kiadványa is, amely a területet mint kellemes kirándulóhelyet 
ajánlja a vendégeknek: „Ugyancsak szép kirándulási hely a für
dőtől alig 200 méternyire fekvő sziget, hol gyönyörű gyümölcsös, 
veteményeskertek, fiatal és évtizedes erdők teszik kellemessé a 
tartózkodást” (Közli: FEJŐS 2008: 88-94). Ezenkívül előszeretet
tel tartottak itt majálist a polgári fiúiskola tanulói, majd később 
táborokat a cserkészcsapat tagjai.

A régi temető helyén lévő mű- és gyümölcsöskertet elsődle
gesen gazdasági jelentőségű létesítménynek tekinthetjük, melyet 
csak másodlagosan használtak rekreációs célokra. A Népkert
nek azonban, bár gazdasági vonatkozása -  különösen kezdet
ben -  szintén jelentős, az elsődleges szerepe az, hogy a település 
lakossága számára kellemes környezetet nyújtson a kikapcsoló
dáshoz, és bizonyos kulturális, társadalmi események színhelyé
ül szolgáljon.



A kanizsai Népkert, illetve általában a város kertészete, fa
tenyésztése hasonló körülmények közt fejlődött, mint a töb
bi környező, Tisza menti településen mind a táji adottságokat, 
mind a birtokviszonyokat tekintve. A folyó mentén a települések 
kialakítására csak a magasabban fekvő platók kínáltak lehetősé
get, ezeket a területeket tehát gazdaságosan kellett kihasználni. 
Mivel az itt fekvő településeknek nem volt fizikai személyű föl
desura, sok föld maradt a települések tulajdonában (PAPP 1989: 
67). 1769-ben Mária Terézia erdőrendtartási rendeletet adott ki 
a Tiszai koronakerület kevés erdőterülettel rendelkező települé
sei számára. Egy 1780-ban kidolgozott terv a megyei hatóságok
nak előírta a faiskolák, eperfaültetvények létesítését. Az eperfák 
telepítését a későbbiekben is kiemelten szorgalmazták a selyem
hernyó-tenyésztés előmozdítása érdekében. Akárcsak Zentán, 
Kanizsán is az 1800-as évek elején császári rendeletek nyomán 
jött létre az úgynevezett Epreskert, ahonnan 1856-ban biztosíta
ni tudták az országutak mellé ültetendő eperfacsemetéket. Nincs 
adat arról, hogy Kanizsán az Epreskertet sétahelyként, kirándu
lóhelyként használták volna, mint Zentán, ahol az Epreskert a 
helyiek kedvenc üdülőhelye volt az 1850-60-as években mind
addig, míg fel nem merült egy új közkert, a Népkert kialakításá
nak gondolata (VALKAY 2002: 113, 201 lb: 12). „A város közön
ségének egyik legrégibb óhaja a Népkert létesítése” -  hangzott el 
egy 1866-os zentai városi közgyűlésen (TRIPOLSKY 1989: 77), 
annak ellenére, hogy a zentai Epreskert ekkor élte népszerűsége 
csúcsát. Érthető azonban az az igény is, hogy egy reprezentatív, a 
városközponthoz közelebb eső közkert létesüljön. Sajnos Kani
zsáról nem maradt fenn a társadalmi igény ilyen világos kifeje
ződése, pedig a kanizsai közönség talán még jobban kívánhatott 
egy ilyen közkertet, hiszen nincs adatunk arról, hogy a Népkert 
létesítése előtt bármelyik községi kertet (az Epreskertet vagy a 
régi temetői faiskolát) igazán szívesen látogatták volna.

A Népkert helyének végleges kijelölése (1859)

Ügy tűnik, az 1850-es években az oktatásügy volt jelentős be
folyással a Kanizsa községi faiskola további sorsára, amikor a 
Felsőbb Iskolai Felügyelő az „oskolai növendékeknek” az Ep
reskertben fatenyészetet javasolt bevezetni (VALKAY é. n.a: 1). 
A „felsőbb helyről annyira sürgetett faiskola számára” eredetileg 
kijelölt területet azonban túl távolinak tartották, ezért Wagner 
Tóbiás kerületi esperes és oskolai felügyelő a városban fekvő régi 
temetőt javasolja a fatenyészet helyéül. A terület rendezésére 
már meg is tettek bizonyos lépéseket, mikor újabb kifogások ér
keztek: „a tanuló ifjúság számára faiskolául kijelölt térség a régi 
temetőben czéliránytalan, mivel az iskoláktól messzire esik, és 
amúgy is a városnak jelentéktelenebb részén van, ajánltatván, 
hogy a község fa iskola s mellette egy községi kert számára alkal- 
matosabb helyiségről gondoskodjék”. Tulajdonképpen akkor ve
tették meg a Népkert alapjait, amikor a fenti kifogásra reagálva a 
városközpont közvetlen szomszédságában, az ármentesített rét
ben jelöltek ki 10 hold földet a községi faiskola és kert számára.1 
Érdekes megfigyelni, hogy a környező, folyó menti települések, 
mint Zenta és Törökkanizsa esetében hasonló elrendeződés jött 
létre. A Tisza felé orientálódó történelmi településmag közvet
len közelében, az ártéren jöttek létre ilyen kertészetek, parkok: 
Zentán és Kanizsán is Bánomkertnek, Bánomnak, Bán kertnek 
nevezték ezt a területet (PAPP 1989: 68.; VALKAY 2002: 116). 
Közös jellemzőnek tekinthetjük tehát a városközponthoz való 
közelséget, ugyanakkor az urbanisztikai tényezőktől való izolált
ságot is (PAPP 1989: 67).

Ugyanebben az évben, 1859-ben merült fel egy községi ker
tész, illetve erdész állomás megszervezése, melynek feladatai 
közé tartozott volna egy rendes faiskola felállítása, a mentesí
tett réti töltés előtti tér fásítása, fák ültetése a réti és országutak 
mentén, a fák szaporítása és gondozása, valamint a diákok fa-



A Népkert és a faiskola a Vigadó, a kertészlak és a fürdő felépülése előtt 
egy 1876-os kataszteri terven (Közli: KORAC 2007:13)

nevelésre való oktatása (mint látjuk, az oktatási cél ismét visz- Babkó György helybeli erdőfelügyelő, valamint Farkas János
szaköszön). 1865 nyarán a községi kertészi állomást több pályá- kertészsegéd továbbra is alkalmazásban maradtak. Egy évvel ké
zó közül Knézy József, törökkanizsai műkertész nyerte el, míg sőbb, 1866-ban először találkozunk a Népkert elnevezéssel egy



községi jegyzőkönyvi bejegyzésben, amely rögzíti, hogy a köz
ségi kertész 50 forint erejéig költségvetést készített azon magvak 
és faültetvényekről, melyeket a „Népkert” számára szükségesnek 
talált (VALKAY é. n.a: 1).

A népkerti faiskola működése és a kert 
közösségi használatbavételének első nyomai

Az első utalást a még kezdetleges állapotban lévő Népkert üdü
lőhelyként való használatára egy 1866-os jegyzőkönyvi bejegy
zésben találjuk, amely szerint egy Schwimmer Mór nevű helybe
li kocsmáros „a községi népkertben egy italmérésre és mulatásra 
alkalmas épület felállítására vállalkozik, melyet (...) egynéhány 
évi használat után a községnek ingyen engedne át”. Ajánlatát 
azonban nem fogadták el, csupán egy évre szóló italmérési jogot 
adtak neki, az építés jogát pedig a község magának tartotta fenn.2

A következő évekből viszonylag sűrűn bukkanhatunk egy- 
egy jegyzőkönyvi bejegyzésre a Népkertet illetően, ám ezek a 
bejegyzések kizárólag a gazdasági vonatkozásokat örökítik meg. 
Például az 1867. augusztus 17-ei ülésen indítványozták egy ál
landó választmány létrehozását „abbéli megbízással, hogy a 
főczélt: a gyümölts s átaljában a fatenyésztést szem előtt tartva, 
(...) mind arrul, mit a népkert végleges berendezésére és a fate
nyésztés emelésére üdvösnek és czélszerűnek találand, javaslatot 
készítsen...”3 1873-ban, több évnyi üresedés után, új kertész ér
kezett a községbe, az adai Piacsek Pál személyében, aki az állást 
többek között azzal a feltétellel vállalta, hogy a Népkertet leg
alább 10 holddal megnagyobbítják (végül csak 5 holdat csatoltak

hozzá). Az új kertész folytatta a munkát, gazdálkodásáról (fa
csemeték, oltványok, magok eladása, vétele) részletes adatokkal 
szolgálnak a községi jegyzőkönyvek.

Arra vonatkozóan viszont, hogy a Népkertnek nem csupán 
gazdasági funkciója volt, csak elszórva találunk adatot a jegy
zőkönyvekben, néha egy-egy kifejezésből vonhatunk le követ
keztetéseket. 1873-ban a kertészeti, erdészeti és gátfelügyelői 
bizottság utasítására a felesleges, sűrűn növő jávor- és szilfákat 
kiszedték, és díszültetvényekkel helyettesítették. A következő 
évben a Népkert művelése és díszítése szempontjából szükséges 
díszfákról, vaddugványokról és famagvakról terjesztettek be ki
mutatást. Az észszerű gazdálkodás szempontjai mellett tehát az 
esztétikai tényezőket is figyelembe vették, valamint egy 1876-os 
bejegyzés a Népkertben folyó vendéglátói, szolgáltatói tevékeny
ségekről ad hírt. Weisberger Sándor mérnök, aki egyébként az 
ugyanekkor felújított kertészeti és fatenyésztési bizottság tagja, 
bemutatta a Népkertben építendő kioszkról készített tervrajzát. 
A tervrajzot a képviselők elfogadták, és -  a mérnöki költség- 
vetés szerint -  építését jóváhagyták. Sajnos további részleteket 
nem tudhatunk meg róla, de talán e kioszkkal lehet kapcsolatos 
egy 1884-es bejegyzés, amely szerint megállapították a Népkert
ben történő italmérési és helydíjak árát (VALKAY é. n.a: 2-4). 
Erre a kezdeti időszakra vonatkozóan tehát a források szűkös
ségét tekintve kiemelkedő jelentőségűnek tekinthetjük Appel 
Ede feljebb idézett rövid ismertetését a Népkert használatáról. 
A 20. század legelején pedig már úgy határozták meg a Népker
tet, mint ami a népkerti faiskolából és a sétányul szolgáló kertből 
áll 13:11 hold arányban.4

2 TLZF:004.4. 1866.6.20/49. ____________________

3 TLZ F:004.4. 1867.8.17/13. 4 TLZF:004.29. 1902.6.29/318.



A Bednárcz-korszak kezdete: a Népkert 
végleges szerkezetének kialakulása

A Népkert 1885-ben rohamos fejlődésnek indult, amikor 
Bednárcz Károlyt választották meg községi kertésszé, aki 40 
éven át töltötte be ezt a posztot. A kertész munkáját jelentősen 
megkönnyítette, hogy 1897-ben a gyakorlatban is megtörtént a 
faiskolák egyesítése, a régi temetőben lévő és az epreskerti fais
kolát megszüntették, egyúttal a Népkertet 7 holddal kibővítették. 
Bednárcz másik jelentős fejlesztése volt egy szilvás, illetve gyü
mölcsös létesítése a szigeti ártérben (1893-1894), amely szilárd 
gazdasági alapot biztosított a Népkert felfejlesztéséhez, átalakí
tásához.5

Kert és ház: a Vigadó megépülése

1894-ben megépült a Vigadó nagyszerű épülete, amely ezentúl a 
Népkert „vezérlétesítményeként” funkcionált (PAPP 1989: 69). 
A romantikus hangulatú épület a polgári fejlődés helybéli igé
nyeit reprezentálja. Amint már arról feljebb szó volt, a Népkert
ben létezett egy kisebbfajta kioszk, de 1890-ben a kanizsai lako
sok kérésére egy komolyabb, a helyi igényeknek jobban megfele
lő, mintegy 300-400 egyén befogadására alkalmas nyári mulató
hely építését határozták el (VALKAY 2010e: 12). A Vigadó tervét 
Csuka Sándor községi mérnök készítette el svájci stílusban, amit

előszeretettel alkalmaztak fürdőhelyek, üdülőhelyek, parkok 
épületeinél. A stílus az alpesi térség tágas parasztházainak sti
lizált, eklektikus utánzásából ered. Fő jellemzői a meredek tető, 
a tornyocska, a nyitott tornác és erkély, a fűrészelt és faragott 
deszkadíszekkel ellátott oromzat, ezek a Vigadón is megfigyel
hetőek (VALKAY 2007: 106; KÓSA 1999: 130). (Ugyanebben a 
stílusban épült a Vigadó mögött elhelyezkedő kertészlak is.)

„ A város alatt van Magyarkanizsa gyönyörű népkertje...”

A Borovszky-féle vármegyei monográfiában megjelent kép a Vigadóról



Az újszegedi Vigadó szintén svájci stílusban épült

Ekkor már állt az 1892-ben készített szökőkút, és folyamat
ban volt a franciakért kialakítása. 1895-ben elfogadták Bednárcz 
tervét a Népkert átalakításáról, hogy az új Vigadó épületéhez 
méltó környezetté váljon. A gondos tervezés eredményeként az 
új épület és környezete harmonikusan kiemeli egymást, a Viga
dó „a népkerti kőrisfasétány (allé) tengelyében a virágszőnyeg
gel ékesített franciakért »fölött« egy magasított pódiumra került, 
úgyhogy teraszáról nézve, az egész »mű« mintegy kitárulkozik, 
és mondhatni felfedi magát” (VALKAY 2010b: 12). A mai Bács
ka területén található régi parkok (egykori kastélykertek, kisebb 
számban közparkok) kertészeti kialakításának vizsgálata alap
ján általánosnak tekinthető a két alapvető stílus, a francia- és 
az angolkert keveredése: a reprezentatív neobarokk parterek6 
kombinációja a park nagyobb részét kitevő romantikus, angol 
tájképi stílussal, ösvényekkel átszőtt fás ligetekkel, tágas gyepek
kel és vízfelületekkel. A színpompás neobarokk parterek jelezték 
a tulajdonos gazdagságát és tekintélyét, egyúttal azt a szerepet is 
betöltötték, hogy minél jobb rálátást biztosítsanak az épületre,

6 Általában az épület (kastély) előtti geometrikusán elosztott, szimmetrikus 
rajzú gyepes vagy virágos mező (SZIKRA 2011: 174).

A Vigadó mögött, vele egy időben épült a kertészlak. Az épület ma is áll, 
romantikus hangulatú fatornáca azonban már a múlté

hogy kiemeljék, mintegy pompás keretbe foglalják azt. A park 
legreprezentatívabb részét tehát ezek a gazdagon díszített, geo
metrikus virágágyak jelentették, melyek általában a főbejáratnál



Magyarkanlzsa zlct #  ag j.tr kámzsáról

A Vigadó előtti franciakért a szökőkúttal

vagy a sétautak kereszteződésénél helyezkedtek el, míg a park 
nagyobb része szabadon elhelyezkedő fákból, illetve egyenes fa
sorok és kanyargó ösvények váltakozásából állt. Vagyis, ahogy a 
franciakért keretbe foglalja az épületet, úgy képez foglalatot az 
angolkert mindkettő számára. Ez a megoldás nemcsak az angol
parkok divatjának követésére utal, hanem a bonyolult kialakítású 
virágágyak gondozásának költségessége, a fenntartás lehetőségei 
határolták be kiterjedésüket, ezáltal valóban státusszimbólum
ként működhettek (KORAC 2007: 10; PAPP 1898: 69). Bár ez a 
szerkezet elsődlegesen a kastélyparkok kialakítására jellemző, a 
Vigadó megépülése által a kanizsai közpark is tökéletesen beil
leszkedett ebbe a hagyományba.

Erzsébet-liget: az emlékezet helye

A városi parkok a szimbolikus tartalmak különböző rétegeit 
foglalhatták magukba, a helyitől az egyetemesen érvényes mon
danivalóig, a város nagyságától, szerepétől függően. Színterei és 
eszközei is lehettek a közösségi, országos és birodalmi reprezen
tációnak (MAGYAR 2008: 339). Az Erzsébet királynénak való 
emlékállítással a kanizsai Népkert a helyi mondanivaló mellett

A népkerti tó

magasabb szintű, országos, illetve birodalmi vonatkozású tartal
mak hordozójává vált.

1898-ban, Erzsébet királyné meggyilkolásának évében or
szágos mozgalom indult a királyné emlékének méltó megőrzé
sére. Darányi Ignác földművelésügyi miniszter 1898. november 
19-én, éppen Erzsébet-napon hirdette ki az Erzsébet királyné 
emlékfák, emlékligetek és emlékerdők létesítésére vonatkozó 
rendeletét, mint a királyné alakjához leginkább illő emlékállí
tási eljárást. A rendelet szerint a kincstári gazdasági egységekre 
nézve kötelező érvényű volt az emlékfásítás, illetve mint felké
rés fogalmazódott meg a közvéleményhez szóló közleményben. 
A rendelet pontosan meghatározta a telepítés kereteit: a fákat és 
ligeteket Erzsébet királynéról kellett elnevezni, és meg kellett je
lölni emléktáblával, amelynek felirata Erzsébet királyné emlékfái 
kellett legyen. Ez a megjelölés nemcsak az emlékállítást, hanem 
a fák védelmének és gondozásának biztosítását is célozta. Az 
emlékfaültetés ekkor már nem ismeretlen emlékállítási forma 
Magyarországon: 1879-ben a királyi pár ezüstlakodalma, majd 
a trónörökös házasságkötése szolgáltatott alkalmat a faültetés
re, de ezek inkább elszórt kezdeményezések voltak. 1896-ban 
viszont az ezredéves megemlékezések alkalmával sokkal töme-



Erzsébet királyné szobra 1944-ig állt a parkban

gesebb megmozdulássá vált (HUDÁK 2011: 18-25), melynek a 
kanizsai jegyzőkönyvekben is megtalálhatjuk nyomát: 1896. má
jus 2-án tárgyalták Bács-Bodrog vármegye tanfelügyelőségének 
rendeletét az emlékfákról, amellyel kapcsolatban annyit hatá
roztak, hogy kiültetésüket őszre halasztják.7 Sajnos további adat 
nem áll rendelkezésünkre arról, hogy valóban megvalósult-e a 
kiültetés, és ha igen, akkor hol.

Szerencsére ennél dokumentáltabb az Erzsébet-liget sorsa. 
A királyné emlékének szentelt országos méretű mozgalomba 
Kanizsa is bekapcsolódott. A zentai főszolgabírói hivatal ren
deletét az Erzsébet fák  ültetése tárgyban 1898 decemberében 
tárgyalták, s több javaslat is felmerült az emlékállítást illetően, 
például a főtér Erzsébet térré való átnevezése, illetve Bednárcz 
Károly községi kertész a következő, szinte kész tervet terjesztette 
be: egy tómedence lenne készítendő, amely a Népkert mocsa
ras vizét elvezetné, a terület fásítását pedig a kertészeti bizott
ság oldaná meg. A következő év elején elfogadták a kertészeti

bizottság javaslatát az Erzsébet-fák ültetésére, és az e célra alkal
masnak talált 500 darab eperfa kiültetésére a községi faiskolába. 
Végül egy 1901-es jegyzőkönyvi bejegyzés által tanúi lehetünk 
az Erzsébet-liget tulajdonképpeni létrejöttének, amikor az Er- 
zsébet-liget bizottság kérvényt nyújtott be, miszerint a ligethez 
közeli (szembeni) majdnem hasznavehetetlen lapos és vizenyős 
területet a község bocsássa a rendelkezésére (VALKAY 2010b: 
12). Vagyis a Népkert területéből kiemeltek egy részt, s ezt szen
telték a királyné emlékének. Mindezzel szinte teljessé vált a Nép
kert ma is fennálló szerkezete.

A későbbiekben (sajnos nem lehet pontosan megállapítani, 
hogy mikor) Erzsébet királyné szobra is helyet kapott a Nép
kertben, de nem a tulajdonképpeni Erzsébet-liget kissé félreeső, 
romantikus, tájképi stílusú területén, hanem egy jóval reprezen
tatívabb helyszínen, a kőrisfaallé főtengelyében. Ezzel az emlék
állítás aktusa teljessé vált, „így lett a park hivatalosan is Erzsébet- 
liget, bár a nép között Népkert volt akkor is, az maradt ma is” 
(PAPP 1989: 69). Erzsébet királyné szobra 1944-ig állt a helyén, 
amikor is egy orosz katona szétlőtte, s helyreállítására nem volt 
lehetőség (VALKAY é. n.b: 1). Úgy tűnik tehát, hogy az emlék
állítás nem vált túl időtállóvá -  a politikai körülmények miatt 
nem is válhatott. Mindezt a kanizsaiak körében végzett kérdő
íves kutatásom is alátámasztani látszik, ugyanis a válaszadók 
45%-a még sosem hallotta az Erzsébet-liget elnevezést (és nem 
csak a fiatalabb korosztály), egy másik jelentős része (27%) pedig 
hallott már róla, de nem igazán tudja mire vonatkoztatni. 22%-a 
tudni véli, hogy ez volt valamikor a Népkert hivatalos neve, és 
csak 4%-a választotta az Erzsébet-liget eredetéhez legszorosab
ban kapcsolódó választ, amely szerint a Népkert egy részét hív
ták így Erzsébet királyné emlékére.



Társadalmi események 
a Népkertben (1890-1913)

A Bednárcz Károly keze alatt gyönyörűen fejlődő park egyre 
nagyobb szerepet kapott a település társas életében. Az 1890-es 
évektől egyre több nyomát találhatjuk annak, hogy különböző 
rendezvényeket szerveztek a Népkertben. Mindez nem véletlen, 
a helyi társadalmi élet is ekkor kezdett igazán fellendülni. A ki
egyezés után kedvező politikai körülmények alakultak ki a társa
dalmi egyletek alakulására, és a gazdaság gyors fejlődése egy ön
tudatos, igényes polgári réteg megerősödését eredményezte. Úgy 
tűnik, mindezek a hatások az 1880-as években értek be Kanizsán, 
hiszen néhány kivételével a legtöbb helyi egylet ez idő tájt alakult 
meg. Az egyébként magáról keveset hallató Műkedvelő Társulat 
1909-ben már a 61. jubileumát ünnepelte,8 az Űri Kaszinó előd
je pedig az 1840-es években mint Ókanizsai Társalgási Egylet 
alakul meg, majd az 1860-as években mint Olvasókör folytatja 
tevékenységét (ESZTERGOMI 1982: 20). Az 1880-as évektől 
azonban sorra alakulnak az új egyletek, körök: 1881-ben az Ipa
ros Olvasókör, 1884-ben az Iparos és Polgári Dalkör, 1889-ben 
az Önkéntes Tűzoltóegylet és a Keresztény Nőegylet. 1885 óta 
van adat az Izraelita Nőegylet működéséről, és 1894-ben alakult 
meg a település egyik legfontosabb társadalmi csoportját tömörí
tő Gazdakör, majd 1906-ban a Gazdasági Legényegylet és a Ma
gyarkanizsai Első Asztaltársaság. A 20. század elejének egyik leg

tevékenyebb egyesülete a város legtehetősebb, legtekintélyesebb 
polgárait összefogó Űri Kaszinó: „Hetente kétszer, csütörtökön 
és szombaton este ott találkozott a városka krémje -  családostul, 
sógorostul, komástul” (VASS 2003: 23). Mintegy ennek ifjúsági 
szekciójaként jött létre a Magyarkanizsai Ifjúsági Közművelődési 
Egylet (MIKE), melynek tevékenységéről szintén sokat szólnak 
a források (KÁVAI 2008: 11-57). Valószínűleg még több, hosz- 
szabb-rövidebb ideig fennálló, eltérő mértékben aktív egyesület 
is létezett, amelyekről azonban nem maradt fenn forrás.

Az egyletek többségére érvényes, hogy alapvetően két fő cél
juk volt: a jótékonykodás és a társadalmi, kulturális élet élénkíté
se. Ennek kedvelt eszköze volt a táncmulatságok szervezése, me
lyeknek bevételét rászorulók segélyezésére vagy az egylet saját 
tevékenységének fenntartására fordították. Az 1890-es évektől a 
városi jegyzőkönyvekben időnként feltűnnek a különböző egyle
tek kérvényei a Népkert átadására táncmulatságok tartása céljá
ból. Az első ilyen adat 1894-ből származik: a gazdasági egyesület 
kérvénye a Népkert átengedésére a június 29-én megtartandó 
táncmulatságra.9 A Vigadó építése ebben az évben még folya
matban volt, s átadására csak a következő év tavaszán került sor, 
tehát a mulatság központi színhelye a tánckörönd lehetett, mely
nek meglétére csak egy-két forrásban találni utalást.

8 Kanizsai Újság, II. évf. 1909. okt. 17. 42. sz. 9 TLZ F004.22. 1894.5.29/241.



Egy 1896-os adat igen sok tanulsággal szolgál számunkra, 
mivel megtudjuk belőle, hogy a park átengedése a különböző 
rendezvények tartására általában bizonyos díj fejében történt, fel
mentették azonban ez alól az ipartestületet és a Gazdakört, ame
lyek egy jótékony célú táncvigalmat szerveztek a Népkertben.10

1887. augusztus 20-án került sor az Önkéntes Tűzoltóegylet 
zászlószentelési ünnepélyére, valamint a Bács Megyei Tűzoltó 
Szövetség évi gyűlésére. Mivel a tűzoltóegyletet maga a község 
tartotta fenn, így a rendezvényt is pártfogásába vette, és köz
ségi ünnepként kezelte. Mindebben közrejátszhatott, hogy a 
rendezvényre hivatalosak voltak a közeli községek tűzoltói és 
az egész vármegye előkelőségei. A városnak jó reprezentációs

alkalomként szolgált, s a vendégeket illő fogadtatásban készült 
részesíteni: díszebédet és tűzijátékot is szerveztek a tiszteletükre. 
A rendezvény helyszínéül a népkerti Vigadót és magát a Nép
kertet jelölték ki, ahol a vendégek ellátása házilag is teljesíthető, 
vagyis anyagilag kedvezőbb, mintha vendéglősnek adnák ki.11 
Sajnos az esemény további lebonyolításáról nem áll rendelkezé
sünkre adat, de valószínűleg ez a nagyszabású, vagy legalábbis 
annak szánt esemény volt az előzménye a később hagyományos
sá váló augusztus 20-ai, illetve nyári tűzoltónapoknak, amelyeket 
még a két világháború között is megrendeztek. A Szegedi Polgári 
Dalárda szintén a Népkertet szemelte ki az 1897 júniusában tar
tott kanizsai bemutatkozása számára.12

11 TLZ F004.25. 1897.7.18/298.

12 TLZ F004.25. 1897.6.16/194.



A társadalmi megosztottság 
és a kisajátítás kérdése: 
panasz a Népkert lezárására (1903)

Ha a források nem is túl bőbeszédűek, azért látható, hogy az 
egyesületek szívesen tartották rendezvényeiket a Népkertben. Ez 
azonban azzal járt, hogy a rendezvények idején a Népkertbe csak 
belépő ellenében lehetett bejutni, ami a szegényebb rétegeknek 
nem kedvezett. A városlakók panaszára a problémát a képvise
lő-testület is megvitatta 1903 májusában. Az ezzel kapcsolatos 
bejegyzést érdemesnek látom szó szerint idézni:

„Elnöklő bíró jelenti, miszerint igen sokan panaszt emel
tek nála, hogy a nyár folyamán a vasár- és ünnepnapok legna
gyobb részén a népkert az ott rendezni szokott mulatságok miatt 
elzáratik a lakosság elől, s csak belépti díj mellett lehet bejutni, 
miáltal a szegényebb s a népkertet csak vasár- és ünnepnapokon 
látogatható lakosság nem veheti azt igénybe. Herczeg Ede képvi
selő előadja, miszerint a népkertben rendezni szokott mulatságok 
miatt a köznép, iparosok s kereskedők kizáratnak a népkertből, 
s a folytonos fizetésekkel való bejutás tetemes megterheltetéssel 
javára, oda nem juthatnak be, noha a népkertet a község saját 
pénzén, a lakosság üdülésére és szórakozására tartja fenn...”13 

Indítványozták tehát, hogy a Népkertben csupán az Erzsé- 
bet-ligetet fejlesztő bizottság és a közhasznú Önkéntes Tűz

oltóegylet tarthasson mulatságot. Dr. Király Sándor pedig egy 
kompromisszumra hajló javaslattal állt elő, amely minden egy
letnek engedélyezné a mulatságok tartását, de csak úgy, hogy ha 
a Népkert Erzsébet-ligetet képező részét (a tó és környéke) sza
badon hagyják, s csak a belső részét zárják el. A képviselő-testü
let végül egy igen drasztikus határozatot hozott, amely szerint az 
Erzsébet-ligetet gondozó bizottság évente kétszer rendezhet be
lépődíjat megkövetelő mulatságot, a többi egyletet viszont arra 
utasítják, hogy rendezvényeiket a Nagyvendéglő dísztermében 
vagy saját helyiségükben tartsák meg.14 Viszont úgy tűnik, hogy 
a Tűzoltóegylet mégis a kedvezményezettek között maradhatott, 
mivel a következő évben az egylet 15 éves fennállása alkalmából 
tartott ünnepsége számára átengedték a Népkertet június 12-én 
délutánra és éjjelre.15

Ez az egyetlen bejegyzés nagyon sokat elárul a park haszná
latának szociális megosztottságáról. A felszólalás hangsúlyozza, 
hogy a szegényebb, illetve kötött szabadidővel rendelkező ré
tegnek csak vasárnap és ünnepnapokon van lehetősége a par
kot látogatni, tehát itt egy időbeli megosztottságot fedezhetünk

14 TLZ F:004.31. 1903.5.29/245.

15 TLZ F:004.32. 1904.5.3/151.



fel, tekintve, hogy a tehetősebb, több szabadidővel rendelkező 
réteg akár hétköznap is megtehette ezt. Erre az időbeli megosz
tottságra mutat rá egy, a Magyarkanizsai Ifjúsági Közművelődési 
Egylethez (MIKE) és a Muskátli Asztaltársasághoz (Üj Asztal- 
társaság) köthető rendezvény. Az éppen Kanizsán állomásozó 
szegedi honvédezred zenekarának közreműködésével térzenével 
egybekötött táncmulatságot tartottak egy csütörtök délután a 
Népkertben, amely azonban „csekély számú hallgatót vonzott, 
melynek oka részint abban keresendő, hogy köznap lévén az 
iparosok és kereskedők hiányzottak, ami természetesen lényeges 
differentiát is jelentett.”16 Egy bizonyos incidens miatt az ese
ményről több olvasói levelet is megjelentetett a Kanizsai Ellenőr 
szerkesztősége, így néhány részletet is megtudhatunk, például, 
hogy a közönség legnagyobb részét a hivatalnokok tették ki, a 
tisztikar pedig szabadjeggyel rendelkezett, vagyis feltételezhető, 
hogy ezúttal is belépőt kellett fizetni. Ez a rendezvény is jóté
konysági céllal párosult: a József királyi herceg Szanatórium 
Egyesület önkéntesei cukorkákat árusítottak. A következő évből 
egy hasonló eseményről értesülhetünk a Muskátli Asztaltársaság 
szervezésében: szintén egy hétköznap délután rendeztek séta
hangversenyt a Népkertben, majd zeneestélyt, amelyen 12 tagú 
cigányzenekar muzsikált. (A belépő 2 korona volt, de nem ve
hető ki, hogy ez a sétahangversenyre is vagy csak a zeneestélyre 
vonatkozik.)17

Nem dokumentálható, hogy az időbelin kívül térbeli megosz
tottság is lett volna. Ilyen akkor jöhetett volna létre, ha elfogad
ják dr. Király Sándor arra irányuló javaslatát, hogy a belépődíj
hoz kötött rendezvények csak a Vigadó felőli, a szökőkúttal és 
franciakerttel díszített belső, reprezentatív részt foglalják el, az 
Erzsébet-liget angolparkja pedig maradjon hozzáférhető min
denki számára. Ezek a megosztások máshol spontán, egyezmé
nyes módon is létrejöhettek. A fővárosban például a különböző

16 Kanizsai Ellenőr; II. évf. 1912. jún. 15. 25. sz.

17 Kanizsai Újság, VI. évf. 1913. júl. 27. 30. sz.

parkoknak általában megvolt a maga közönsége, és csak ritkán 
nyújtottak színteret a különböző társadalmi rétegek keveredésé
nek. Jellemző volt, ha egy helyet nem kívánt népességcsoportok 
kezdtek látogatni, a középosztálytól fölfelé elhelyezkedő rétegek 
inkább elkerülték azt, vagy megpróbálták szervezett módon 
kisajátítani saját használatukra. Az ilyen kezdeményezéseket 
azonban a városi tanács nem igazán támogatta, belátva, hogy a 
nyilvános terek „szociálisan exkluzívvá nyilvánítása” „a mostani 
humánus elvekkel szemben” áll. A különböző társadalmi cso
portok demokratikus összevegyülése mégsem történt meg, még 
a minden réteg által tömegesen látogatott Városligetben sem, 
ahol minden osztálynak megvolt a jellemző, egyezményes mó
don elkülönülő tartózkodási helye, a középosztály a tó kis szige
tein gyülekezett, míg a Stefánia úton való sétálás, kocsikázás az 
elit közönség kiváltsága volt (GYÁNI 1999: 82-84).

A kanizsai városatyák szigorú, az egyleti mulatságokat kiuta
sító határozatukkal úgy tűnik, elejét kívánták venni mindenfé
le kisajátításnak, de nem lehet tudni, hogy meddig maradt ér
vényben ez a korlátozás, és mennyire következetesen tartották 
be. Ugyanis 1906-ban ismét a Népkertben rendezett egyesületi, 
illetve magányos mulatságokról tárgyal a vezetőség. Bednárcz 
Károly községi kertész és a népkerti szépészeti bizottság indít
ványára a képviselő-testület úgy határozott, hogy az itt rendezett 
mulatságok bevételének 10%-a ezután a népkerti szépészeti bi
zottságot illeti (VALKAY é. n.a: 9).

1909-től leginkább jótékonysági programokat tartottak a 
Népkertben, főleg a Keresztény Nőegylet szervezésében: majá
lis az óvodás gyermekek részére vagy az országos gyermekvédő 
liga javára rendezett sétahangversenyek, mulatságok. Ezenkívül 
leginkább a Tűzoltó egylet által szervezett vagy a bevételt nekik 
ajánló rendezvényekről tudósít a helyi sajtó. 1912 júliusában a 
Szegedi Polgári Dalárda adott be kérvényt a Népkert átengedése 
iránt az általa rendezendő népünnepélyhez, melynek bevételét



a kanizsai Önkéntes Tűzoltóegyletnek ajánlotta fel.18 1914-ben 
nagyszabású versenyt rendezett a tűzoltóegylet, amelynek kü
lönböző programrészei a város több fontos helyszínén zajlottak:

a versenyeket a főtéren, a közgyűléseket a városházán bonyolí
tották le, de a tűzijátékkal és táncmulatsággal egybekötött záró- 
ünnepség a Népkertben, illetve a díszebéd a Vigadóban folyt le.19

18 Kanizsai Újság, V. évf. 1912. júl. 28. 30. sz.; Kanizsai Újság, V. évf. 1912.
szept. 8. 36. sz.



Általános parkhasználat

Bár a parkokban a társas élet sokféle formája érvényesült (bá
lok, vendéglői és fürdőélet), általánosságban mégis sétahelyként 
funkcionáltak. A séta történhetett magányosan, de sok esetben 
a társas élet szokásaként valósult meg. A polgári életmód min
dennapos rituáléjaként kielégítette a szórakozás és a testmozgás 
igényét. Ellentétben az udvari/nemesi séta gyakorlatával, amely 
a feudális hatalom bemutatására szolgált, és csupán kulisszája 
volt a természet, a polgári nyilvánosság keretében történő séta 
„egy olyan szélesebb körű társadalmi önbemutatási gyakorlattá 
vált, amelynek célja a természetesség jegyében a testi és szellemi 
megújulás volt” (MAGYAR 2008: 164). A sétáló tulajdonképpen 
nem tesz mást, mint másokat lát, és önmagát láttatja, ennek pe
dig ideális helyszíne a korzó, amely nem csak a zöldben lehe
tett -  Magyarkanizsán még a főutca, vagyis az Űri utca szolgált 
korzóként. Hogy a parklátogatás, a séta, a korzózás milyen fon
tos reprezentációs alkalom volt, azt a Kanizsai Ellenőr riportere 
rendkívül éles szemmel figyelte meg, és nyílt iróniával festette le 
a lap hasábjain Vasárnap délelőtt, délután és este. Egy kis riport
féle című cikkében:

„Mindenki ünneplő öltözékben van, jönnek a templomból. 
Vannak, akik imádkozni mennek oda, de legtöbben a ruhájukat 
mutogatják. (...) Vasárnap délután. Lenn vagyok a Népkertben. 
A cukrászdában ülök egy fagylalt mellett, és élvezem, hogy dü
höng az agglegények társasága, mert elfoglaltam a helyüket. Saj
nálom, de én is szeretem a jó kilátást, nem csak ők. (...) Öt óra

után megérkezik az intelligentia. Már háromnegyed 5-kor érezni 
a parfümillatot, ilyenkor a Népkert lejárójánál lehetnek. Mint il
lik, ők is felülnek a cukrászdába. Fagylaltoznak, és mit gondol a 
kedves olvasó, mit csinálnak még egyebet? Figyelik, hogy őket 
hányán figyelik, minden öt percben hátra tekintenek, hogy leol
vassák a szomszéd arcáról, hogy nem követtek-e el egy kis etikett 
hibát a fagylalt evésénél.”20

A parkok a sétán kívül helyet adhattak a csendes, magányos 
elvonulásnak, akár valamilyen szellemi tevékenység végzése, ol
vasás, tanulás céljából -  ez a 19. század elején Rousseau nyomán 
is divat volt (MAGYAR 2008: 167-170).

A rendelkezésünkre álló forrástípusok, a jegyzőkönyvek, de 
még inkább a korabeli helyi sajtó segítségével viszonylag köny- 
nyen alkothatunk képet az egyleteknek a Népkertben folyó tár
sadalmi életben betöltött szerepéről. Kevésbé alkalmasak viszont 
arra, hogy a mindennapos, egyéni parkhasználatról nyerjünk 
részletes információkat, ugyanis a megszokott, általános dolgok
ra csak elszórt utalásokból következtethetünk. A Kanizsai Ellen
őr Témák, amilyenekről mindenkinek jogában áll írni című rovata 
közölt időről időre szórakoztató történeteket a kisváros életéből, 
alkalmanként -  talán valós, talán fiktív -  olvasói levelek formá
jában. Az egyik ilyen írás szerzője például egy szép délután em
lékét idézi fel, amikor még diákkorában társaival együtt tanulás 
címén lementek a Népkertbe az időt múlatni. A mókás történet
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„a Bednárcz bácsi szilvájának” megdézsmálásával, és a csősz elől 
való meneküléssel végződött.21

1912 nyarán katonák gyakorlatoztak Magyarkanizsán, ami 
érdekes színfoltot jelentett a város életében, és igencsak felélén
kítette az „esti korzót, mely némelyeknél mélyen benyúlik az éj
féli órákba” -  számol be a Kanizsai Ellenőr. Az újság egy olvasói 
levelet közöl, melyben egy cselédlány meséli el, hogyan ismerke
dett meg az itt állomásozó honvédezred egy tizedesével:

„Elmentünk sétálni a fő-utcára. Gondoltam magamban, ha 
az úri kisasszonyoknak szabad a tiszt Urakkal egyedül sétálni, 
-  mért ne mehessek én is. (...) Vasárnapra azonban randevút 
adott. (...) Felmentünk a vigadóba sörözni. Káplár Csutak le
nyelt vagy 16 pohárral, -  én is megittam vagy 6-tál. Nyolc órát 
harangozták már, mikor a pincérnek szóltunk, fizetni.”

A leány végül hoppon maradt, mivel a tizedesnél pénz nem 
lévén, neki kellett kifizetnie a számlát, s ezután a lovag persze 
nem jelentkezett többet.22 Ezek szerint elképzelhető volt, hogy 
még egy cselédlány is beüljön a Vigadóba, méghozzá a legfor
galmasabb napon -  bár figyelembe kell vennünk a tizedes úr 
társaságát is - , és még a számlát is állni tudta. Mivel azonban 
egyszeri adatról van szó, nem vonhatunk le messzemenő követ
keztetéseket, és az is lehetséges, hogy az író szándéka -  amennyi
ben valóban csak fiktív levélről van szó -  egyszerűen az olvasók 
mulattatása volt.

Egy másik szellemes írás finom iróniával festi le, hogyan ké
szülődnek a hölgyek a nyári báli szezonra, hogyan kíváncsiskod
nak egymás új báli ruhái iránt a varrónőknél. A cikk végén a hi
telesség kedvéért a szerző a forrását is megadja: „Ne higyjék bájos 
és bájtalan hölgyeim, hogy én ezt a kisujj amból szoptam ki. Óh, 
nem! Schócherné sírva mesélte nekem kedden a teniszpályán...”23 
A történet annak a rétegnek az életéről árulkodik, amelyik akár

21 Kanizsai Ellenőr, II. évf. 1912. nov. 3. 45. sz.

22 Kanizsai Ellenőr, II. évf. 1912. jún. 9. 24. sz.

23 Kanizsai Ellenőr, II. évf. 1912. máj. 26. 22. sz.

hétköznap is lejárhatott a Népkertbe teniszezni, és amelyiknek az 
egyik legfontosabb problémája az új báli toalettje volt.

Bár ezek csak töredékek, a személyesebb jellegű források, 
naplók, levelek hiányában kénytelenek vagyunk ennyivel beérni 
az első világháború előtti időszakra vonatkozóan.

Tekepálya, teniszpálya, „laptázó ”  

-  sportélet, aktív kikapcsolódás

Az 1890-es évek közepén a Népkert rohamos fejlődésnek indul. 
A Vigadó megépülése és a park fejlesztése új dinamikát adott az 
ott folyó társadalmi életnek. Egyre bővülő szórakozási lehető
ségek álltak a közönség rendelkezésére. Ifkovits Antal, a Viga
dó bérlője, valamint az Ó-Kanizsai Teke Társaság szorgalmazta 
a Népkertben egy tekepálya kialakítását, ugyanekkor a községi 
kertész javaslatára kijelöltek egy „laptázásra alkalmas helyet” 
(VALKAY 2010b: 12). 1902-ben az ókanizsai diákifjúság egy 
Tenis pálya kialakítását kérte. A pálya helyét Bednárcz Károly 
községi kertész jelölte ki, aki egyben a Tenis klub elnöke is volt.
1908-ban az Ifjúsági Közművelődési Egyesület szerette volna az 
Erzsébet-ligeti tavat korcsolyázásra használni, és ott egy mele
gedőpavilon építését kérte. Indítványukat ugyan nem hagyták 
jóvá, de egy év múlva még mindig az Egyesület napirendjén volt 
ez a törekvés.24 A teketársaság tevékenységéről továbbá 1913 és 
1914 májusából találhatóak dokumentumok, amikor is nagy te
keversenyt tartottak térzenével egybekötve (a külön hirdetésre 
talán az idény kezdete miatt volt szükség).25 És végül, bár ez nem 
érinti szorosan a Népkert területét, 1913-ban a magyarkanizsai 
sportegylet kérelmezte a faiskolai libalegelő futballozásra való 
átengedését, amit a tanács jóvá is hagyott azzal a feltétellel, hogy

24 Kanizsai Újság, II. évf. 1909. szept. 26. 39. sz.; Kanizsai Újság, II. évf. 1909. 
okt. 3. 40. sz.

25 Kanizsai Ellenőr, III. évf. 1913. máj. 18. 20. sz.; Kanizsai Ellenőr, IV. évf. 
1914. máj. 17. 20. sz.



használat előtt -  mivel az továbbra is legeltető -  a játszóteret tisz
títsák le (VALKAYé. n.a: 6).

A rendelkezésre álló adatok alapján mindössze ennyi vonat
kozik e kezdeti időszakban a magyarkanizsai Népkertben folyó 
aktív pihenési formákra, illetve sportéletre. Ezzel szemben, ha 
egy kis kitekintést teszünk mindössze a szomszédos Zentáig, 
arról értesülhetünk, hogy az 1880-as években futó-, gyalogló-, 
kerékpár- és tekeversenyeket tartottak a Népkertben (VALKAY 
2002: 117). Más, szintén Bács-Bodrog megyei városok közkert
jeit szemlélve pedig azt láthatjuk, hogy a sport, illetve azon belül 
is különösen a lövészet járult hozzá sokban ahhoz, hogy ezek 
a közösségi zöldterületek egyáltalán létrejöjjenek. Jóval a Tisza 
menti települések előtt jártak a bajai polgárok, akik 1803-ban 
megalapították a Céllövész Társulatot, amely előbb a város ep
reskertjében, majd 1833-tól saját területén folytatta tevékeny
ségét. A társulat a területet parkírozta, így abból Lökért néven 
népszerű séta- és kirándulóhely vált tekepályával és táncterem
mel (MAGYARÁSZ [1909]: 144). Az 1878-ban alakult óbecsei 
Lövész-egylet úgyszintén kettős céllal jött létre: keretet biztosíta
ni a lövészetnek, „és az úri közönségnek kellemes nyári szórako
zó helyet fönntartani”. Az egylet az Árpád-ligetből kapott 5 hold 
területet, melynek parkírozásáról gondoskodott, illetve lőházat 
és tánctermet is építtetett. Bár a lövészet iránti érdeklődés az 
alakulás után egy évtizeddel megszűnt, a Lövölde továbbra is 
népszerű nyári kiránduló- és szórakozóhely maradt. Az egylet 
ismertetőjének szerzője panaszosan számol be arról, hogy a vá
ros „képviselő testületé a Tiszamente legszebb ligetét, az Árpád
ligetet barbár módra kivágatta. (...) És bizony a máskor hangos 
mulatóhely évek óta pang, (...) a vendéglős és cukrász szomorú
an bóbiskolva gondol azokra a szép időkre, amikor vasárnapon-

„Ez az Ó-Becsei liget bizony nagyon szép, mindég 
ide kijövünk sétálni”

ként tánc és mulatozás verte föl a gyönyörűen parkírozott nyári 
mulatót”. Alapfeltételeit elveszítve az óbecsei Lövész-egylet és a 
kereteiben működő ifjúsági Sportegylet 30 éves fennállás után 
meg is szűnt, szoros összefonódást mutatva a közpark és az őt 
gondozó, használó közösség -  ez esetben a sportegylet -  között 
(FÁRBÁS [1909]: 317, 345). Végezetül a szintén Tisza menti, de 
már Csongrád megyébe eső Szeged példáját ismertetném, amely 
mint megyeszékhely (1862-től) és az ország egyik legdinamiku
sabban fejlődő városa példát szolgáltathatott a környező telepü
lések számára. Az új szegedi liget létrejötte szintén a lövészethez 
kapcsolódik: a Szegeden állomásozó katonatisztek előszeretettel 
gyakoroltak a liget majdani területén. A vízjárta területet 1858- 
ban alakították át gyönyörű ligetté, melybe a tiszti lövöldét is 
beillesztették. Pár éven belül a liget a szegediek kedvenc üdülő
helyévé vált (BÁTYAI 1999: 115).



Vendéglátóhelyek a parkokban, 
a vigadó mint vendéglátóhely

A parkokban, kirándulóhelyeken létesített vendéglátóipari in
tézmények tulajdonképpen a piknik hagyományát lényegítették 
át. Más vendéglátóhelyekhez képest jellegzetességük az idényjel
legű működés és a természetközeli voltuk, melyek által sajátos 
élményt nyújtottak látogatóiknak. A városi parkokban civilizált, 
domesztikált formájában lehetett élvezni a természetet, ezek az 
intézmények pedig még tovább vittek ebbe az irányba: általuk a 
látogatók menedéket találhattak az időjárás szeszélyei elől. Az 
eredetileg a kávéházakkal kapcsolatban megfogalmazott állítás 
ezekre az intézményekre is kiterjeszthető, miszerint a városi köz
terek és az otthonok magánszférája között helyezkednek el. Az 
utca -  és esetenként a parkok -  mindenki számára hozzáférhető 
nyilvánossága és a magánélet intimitása között a félnyilvánosság 
szféráját képezve egyszerre voltak a találkozás és az elkülönülés 
színhelyei. A vendéglátóhelyek számos típusa -  vendéglő, ki
oszk, kávéház, kocsma -  található meg a parkokban, kirándu
lóhelyeken: ahol a terület és a közönség nagysága, rétegzettsége 
megengedte, illetve megkövetelte, egy parkban több is működött 
a különböző rétegek igényeihez igazodva. A budapesti Városli
getben a rendkívüli látogatószámot elérő millenniumi kiállítá
sok idején 25 vendéglő, kávéházi csarnok, illetve pezsgőpavilon 
működött. A vendéglátóhelyek mellett megjelentek a különböző 
tömegszórakozási lehetőségek is, melyeket főleg az alsóbb tár
sadalmi rétegek kerestek. Intézményesített formában a vurstli

képviseli ezt a szórakozási formát, amely mutatványosok sorát, 
ringlispílt, céllövöldét, gyorsfényképezőt és hasonlókat foglalt 
magába, de alkalomszerűen is megtelepedhettek az ilyen látvá
nyosságokat kínálók a parkokban (MAGYAR 2008: 171-182).

Alapvetően sok látogatót vonzó, intézményesült szórakozási 
forma volt a parkokban a térzene. Az itteni vendéglőkben, kávé
házakban, illetve a zenepavilonokban tartott szabadtéri koncer
tek meghallgatása a séta egyik fontos célja volt. Miután 1913-ban 
megnyitotta kapuit a magyarkanizsai gyógyfürdő, maga az igaz
gatóság gondoskodott a közönség ilyesfajta szórakoztatásáról: 

„Fürdőváros lettünk, illő tehát, hogy a látszat is olyan legyen. 
(...) Reggel, este sétahangversenyt rendez [a fürdő igazgatósá
ga], ami nagyban vonzza a közönséget, és gyakran tömegesen 
látogatja a kertet.”26

Persze nemcsak zenét hallgatni, hanem táncolni is lehetett. 
A tánchelyek kialakításának igényessége igen széles skálán moz
gott: az alacsonyabb réteg számára a tánchely néhol egyszerűen 
a gyep volt, vagy legalább ledöngöltek egy erre kijelölt területet. 
Kialakíthattak fapadozatú táncköröndöt, amelyet ki is világít
hattak, és természetesen a vendéglátóhelyek is gyakran foglaltak 
magukba tánctermet. Az új szegedi ligetben a táncköröndön az 
alacsonyabb rétegek szórakoztak, az úri közönség viszont az itte



ni, szintén Vigadónak nevezett mulatóhelyet részesítette előny
ben. (BÁTYAI 1999: 129).

A városi zöldövezetekben elhelyezkedő vendéglátóipari egy
ségek fő jellemzőit a magyarkanizsai népkerti Vigadó is magán 
viselte. Mint ahogy a park látogatása is a jó időhöz volt kötve, 
úgy a Vigadó is szezonjellegűen üzemelt, leginkább májustól ok
tóberig. Ehhez hozzájárult, hogy a Népkertbe vezető utak rossz 
minősége kedvezőtlen idő esetén nehézkessé tette a parkba való 
lejutást.

Források hiányában a kínálatáról nagyon keveset tudunk, 
ezért nehéz behatárolni, hogy a vendéglátóhelyek mely típu
sába sorolhatjuk. Ügy tűnik, az 1914-es átalakítás előtt nem is 
volt konyhája, tehát jól meg kell gondolnunk, hogy vendéglő
nek tekinthetjük-e. Csak találgathatunk, hogyan bonyolították 
le az olyan eseményeket, ahol a résztvevőket ebéddel, vacsorá
val vendégelték meg. Szinte a kezdetektől rendelkezett viszont 
jégveremmel. A szűkös forrásokból arra következtethetünk, 
hogy leginkább italok, sör, bor, üdítő, esetleg hideg harapnivalók 
szerepelhettek a kínálatban. Egy följebb már említett, 1912-ben 
megjelent cikkben a szerző iskolás éveire emlékezik vissza, né
hány kifejezéssel utalva a kérdéses témára:

„Egy szép délután lementünk a népkertbe tanulni: A Pista, a 
Csuka Ernő, Király Relli és én! Hogy tanulásról szó sem volt, azt 
garantálja a fenti díszes névsor. Négy óra felé nagyon megéhez
tünk. Akkor még nem mért a vigadóban Moldvay Károly jó, kar- 
cost27 és nem szolgált hozzá jó felvágottat sem, tehát nem kevés 
fejtörést okozott az éhség mikénti csillapítása. Mit csináljunk? 
Csuka Ernőnek, az akkori diákélet legnagyobb svihákjának az 
az ötlete támadt, hogy jó volna megdézsmálni a Bednárcz bácsi 
szilváját.”28

Lehetséges, hogy a fogyasztás mellékes szerepet kapott a kul
túrához és a szórakozáshoz képest, és inkább azért látogatták a

27 A szénsavtól csípős, még egészen ki nem erjedt bor.

28 Kanizsai Ellenőr; II. évf. 1912. nov. 3. 45. sz.

Vigadót, hogy zenét hallgassanak, táncoljanak, s kevésbé számí
tott az, hogy eközben meg is ihattak valamit. Az itt folyó zenei 
élet valóban nagyon gazdag lehetett Vass Imre Farkasok. Bácskai 
rapszódia című regényében lefestett kép alapján is:

„A tánckörönd mögött, mint valami mesebeli, kacsalábon 
forgó kastély emelkedett ki a festői háttérből, a füvészkertből 
a Vigadó. (...) Csaknem kétszáz személyes, virágos teraszán a 
Bács-Tiszavidék legjobb és egyúttal legnagyobb tamburazeneka- 
ra hangversenyezett nyáron minden este. (...) Bizony, olyan sok 
szép dalt, nótát, meg tüzes, sziporkázó, zenei színekben tobzódó 
(...) mindenféle táncmuzsikát sehol a kanyargó Tisza partján 
nem lehetett hallani, de tanulni sem, mint onnan a népkerti Vi
gadó virágos teraszáról... Igen, akkor, nyári estéken ott, a Vigadó 
virágos teraszán zengett-bongott a legszebben a bácskai muzsi
kaszó” (VASS 2003: 27-28).

Legbiztosabb, ha a kanizsai lakosok kérvénye szerint egysze
rűen nyári mulatóhelyként definiáljuk a Vigadót, amely legin
kább táncteremként, alkalmi eseményeknek helyet adó díszte
remként funkcionált.

A fürdő létrejöttével azonban új szerepkörnek nézett elébe. 
1913-ban felmerült az átalakítás szükségessége, hiszen a für-

Zenészek a Vigadó teraszának lépcsőjén



A Vigadó a 20. század elején

dővendégek érkezésével a Vigadó sokkal nagyobb forgalomra 
számíthatott, sőt kulcsszerepre a fürdővendégek ellátásában. 
A városi mérnök bővítést is tervezett, hogy télen is használha
tó legyen a helyiség, de ezt az előterjesztést a vezetőség végül 
nem fogadta el. Létrejöttétől kezdve a fürdő 30 évre bérbe vette a 
Vigadót. Ekkor nagyobb szabású tatarozást, átalakítást végeztek 
rajta, és csak ekkor alakítottak ki konyhát és söntést a kisterem 
átépítésével (VALKAY 2010e: 12). Az 1914-es szezont már meg
újult formájában kezdte meg. A felújításról a helyi lap dicsérő 
szavakkal számolt be: „A tavaszi pompájában zöldellő népkert
ben alig képzelhető el megkapóbb látvány, mint az újjászületett 
vigadó.” Kicserélték a tetőt, a padlót, újrafestették és aranyozott 
díszítéssel látták el a belső tereket, de különösen az új villany- 
világításról szólt elismerően a cikk.29 Az új bérlőnek és az új 
funkciónak megfelelően a megnyitásról szóló hirdetésben már 
Csodakút fürdő-vendéglő néven említik.30

A Vigadón kívül egy másik vendéglátóhelyet is befogadott 
a kanizsai Népkert, mégpedig Longa József cukrászdáját, amit

29 Kanizsai Ellenőr, IV. évf. 1914. máj. 17. 20. sz.

30 Kanizsai Ellenőr, IV. évf. 1914. jún. 14. 24. sz.

1897-ben nyitott meg az Úri utcában, majd 1903-tól a Népkert
ben egy nyári helyiséget is üzemeltetett, amelyre 25 évig terjedő 
engedélyt kapott. Pontosan nem lehet tudni, hogy meddig és hol 
állt ez a cukrászda, de az 1930-as években egy új épületben kez
dett üzemelni (VALKAY 2010f: 11).

Egyletek, szervezetek rendezvényei, 
kulturális programok a Vigadóban

A kaszinó szervezésében 1899-ben a Vigadóban tartottak ünnep
séget Petőfi Sándor, a halhatatlan magyar költő eltűnésének 50. 
évfordulója alkalmából. A hazafias ünnepélyen a község elöljáró
sága és képviselő-testülete testületileg vett részt, és intézkedett a 
Vigadó alkalmi díszítéséről.31 A polgári iskola igazgatósága 1903- 
ban az Országos polgári iskolai tanári egyesület bácsmegyei köré
nek Ó-kanizsán tartandó közgyűlésére készülve kérte a Vigadó, 
esetleg a községi nagyterem átengedését.32 A Magyarkanizsára 
érkező színtársulatok 1911-ben és 1912-ben színházteremként 
használták a Vigadót. A társulat érkezését beharangozó 1912-es 
cikk külön hangsúlyozza, hogy a Vigadó egy „kitűnő nyári szín
háznak való helyiség”, így „az elsőrangú műélvezet mellett kelle
mes hűs helyiség” várja a közönséget. A szervezőknek azonban 
számolniuk kellett az esetleges rossz időjárással: esős idő esetén 
a bejárat a Szerb utca felőli népkerti kapunál lesz, az idáig vezető 
út köves, ezen túl pedig deszkákat fognak lerakni -  nyugtatták 
meg a közönséget.33 Jól illusztrálja, hogy habár a Népkert és ben
ne a Vigadó a városközpont közvetlen közelében helyezkedett el, 
mégis a városon kívülre esett, aminek persze megvoltak az elő
nyei és a hátrányai is. Sokszor olvashatunk beszámolókat gyéren 
látogatott rendezvényekről, melyeket a rossz idő lehetetlenített el.

31 TLZ F004.27. 1899.4.29/194.

32 TLZ F004.31. 1903.6.29/278.

33 Kanizsai Újság, IV. évf. 1911. júl. 16. 54. sz.; Kanizsai Ellenőr, II. évf. 1912.
jún. 9. 24. sz.



1912 májusában az Önkéntes Tűzoltóegylet a MIKE, a Dalárda 
és a Legényegylet közreműködésével nagyszabású pünkösdi nép
ünnepélyt tervezett a Népkertben, melynek keretében a zombori 
dalárda adott volna koncertet a Vigadóban. A rossz idő azonban 
keresztülhúzta a számításokat, így a népkerti programok elma
radtak, és a koncert is a Nagyvendéglőben, illetve a Gazdakörben 
lett megtartva.34

A legrendszeresebb programnak az úgynevezett Zenemati
nékat tekinthetjük, melyeken Dobrovolny Jaroszlávné tanítvá
nyai mutatkoztak be, és amelyek kevés kivételtől eltekintve szin
te mindig a Vigadóban zajlottak.

1913-14-ben a következő vigadóbeli eseményekről számolt 
be a helyi újság: a nemrég alakult és a kulturális életben is aktív 
szerepet vállaló Sport Egyesület zártkörű báljáról,35 a Magyar
kanizsai Kereskedők Egyesülete táncmulatságáról36 és egy félig 
magán-, félig hivatalos jellegű rendezvényről, az újonnan meg

választott városi főorvosnak a város tisztviselői és a sajtó képvi
selői számára adott uzsonnájáról37

1900-tól Bednárcz Károly kezdeményezésére szervezték meg 
a hagyományossá vált Pálma-bálakat, amelyekre nagyszabású és 
fényűző, megyeszerte számontartott eseményekként emlékezik 
vissza 1926-ban a helyi lap cikkírója nem kevés nosztalgiával 
átitatott írásában.38 1911-ben és 1913-ban képzőművészeti kiál
lításoknak adott helyet a Vigadó. Utóbbi Bednárcz Károly rózsa
kiállításának keretében történt, melynek költségeihez a város is 
hozzájárult (VALKAY 2010e: 12). A kiállítás megnyitójára Péter- 
Pál napján került sor népünnepéllyel összekötve, amely magába 
foglalta a Magyarkanizsai Filharmonikus Egyesület sétahang
versenyét a Vigadó teraszán, és a szervező a legjobb táncosok 
megjutalmazását is ígérte. Belépő 60, illetve csoportos kedvez
ménnyel 20 filléres áron volt váltható, míg 3 koronáért idényje
gyet lehetett vásárolni.39

34 Kanizsai Ellenőr, II. évf. 1912. máj. 19. 21. sz.; Kanizsai Újság, V. évf. 1912. 
jún. 2. 22. sz.

35 Kanizsai Újság, VI. évf. 1913. aug. 3. 31. sz.

36 Kanizsai Újság, VII. évf. 1914. júl. 26. 30. sz.

37 Kanizsai Ellenőr, III. évf. 1914. júl. 20. 28. sz.; 1914. júl. 27. 29. sz.

38 Tiszavidék, I. évf. 1926. nov. 21. 10. sz.

39 Kanizsai Újság, VI. évf. 1913. jún. 22. 25. sz.



A keret: más vendéglátóhelyek és 
közösségi helyiségek a városban, 
valamint a bennük folyó társadalmi élet

Hogy a Vigadó mint vendéglátóhely, illetve a Népkert szerepét 
igazán fel tudjuk mérni Kanizsa társadalmi és kulturális életé
ben, szükséges áttekintenünk a többi ilyen szempontból jelentős 
intézményt.

Nagyvendéglő

Mint a különböző alkalmi események színhelye, a Vigadó funk
ciója nagyon hasonlít a városi Nagyvendéglőéhez (ritkábban 
Nagyszálloda). További hasonlóság, hogy mindkettő a város 
tulajdonában volt, és vendéglősök bérelték ki. Az is előfordult, 
hogy mindkettőt ugyanaz a vendéglős üzemeltette.

A 18. század vége óta fennálló Nagyvendéglő a város talán 
leguniverzálisabban kihasznált helyisége volt. A vendégszobá
kat, éttermet, nagytermet, kerthelyiséget és egyéb, gazdasági 
célokat szolgáló egységeket magába foglaló vendéglő többször 
is átesett nagyobb átalakításokon a 19. század második felében. 
1878-ban a báloktól, táncmulatságoktól elgyötört régi díszterem 
helyett újat építettek, majd 1883-ban biliárdteremmel, táncte
remmel, kártyateremmel és tekepályával bővítették. Egy 1890- 
es évekből származó forrás úgy emlegeti, mint ami rendelkezik

kávéház, ebédlő és kocsma résszel. A Nagyvendéglőt használták 
az egyletek, például itt működött a Műkedvelő Társulat, amely 
1889-ben bérmentve elkapta a díszterem egy részét és két oldal
só szobáját, míg mások különböző programjaikat tartották itt.
1909-ben került sor a József királyi herceg Szanatórium Egye
sület jótékonysági mulatságára,40 a MIKE pedig műkedvelő és 
ismeretterjesztő előadásokat szervezett. Másrészről olyan hiva
talos események is helyet kaptak, mint az 1892-ben Ferenc Jó
zsef 25 éves uralkodói évfordulója alkalmából tartott díszebéd,41 
vagy 1910-ben a március 15-ei ünnepi társasvacsora.42 De tar
tottak színházi előadásokat, tánctanfolyamot, árverést, valamint 
Grünfeld Hermann 1911-1914 között mozgószínház céljaira bé
relte a vendéglőt (VALKAY 2010d: 12). Mindezeken kívül per
sze az alapvető vendéglátóipari tevékenysége is jelentős volt, te
kintve, hogy a város főterén helyezkedett el, a piac, a városháza, 
a bank, a kaszinó, illetve a boltok és a kisiparos műhelyek által 
körülvéve -  vagyis a település kereskedelmi és szellemi központ
jában (VALKAY 2010d: 12).

40 Kanizsai Újság, II. évf. 1909. ápr. 14. 14. sz.

41 TLZ F004.20 1892.5.31/167.

42 Kanizsai Újság, III. évf. 1910. márc. 20. 12. sz.



Fontos tényező volt egy vendéglátóhely vonzerejénél az élőze
ne (ebben a korban persze másról nem is beszélhetünk). 1911 de
cemberében a Kanizsai Újságbán hirdették meg, hogy megérkezett 
Rácz Péter 12 tagú cigányzenekara, amely minden este a Nagy
vendéglő éttermében fog játszani.43 Az 1880-as években állítólag 
Kanizsa egyszerre 13 cigányzenekart tudott eltartani, melyek közül 
az első öt a „legkényesebb zenei igényeket is ki tudta elégíteni”.44 
Vass Imre Farkasok. Bácskai rapszódia című regényében -  egy kis 
nosztalgikus túlzással -  így örökítette meg a Nagyvendéglőben fo
lyó zenei életet: „...a Bács-Tiszavidék akkor bizony leghíresebb 
vendégfogadója, a Nagyvedéglő, ahol nyári vasárnapokon már 
kora délután szólt a tamburazene, vagy az önkéntes tűzoltók 
rezesbandája, sőt olykor még a cigánymuzsika is. De volt olyan 
vasárnap és ünnepnap délután is, amikor mindhárom zenekar 
fölváltva húzta a tüzes talpalávalót” (VASS 2003: 15). Az idézet
ből arra is következtethetünk, hogy a Nagyvendéglő még a nyári 
időszakban is megőrizhette vezető szerepét a város vendéglátá
sában a Vigadóval és más vendéglátóhelyekkel szemben.

Magyarkanizsa polgári jellegének, városiasságának vizsgá
lata szempontjából célravezető lehet annak a kérdésnek a kör
bejárása, hogy az a bizonyos kávéház a Nagyvendéglő keretein 
belül mennyiben sorolható az Osztrák-Magyar Monarchia 
klasszikus kávéházainak kategóriájába. A kávéház jellemzően 
városi -  nagyvárosi -  és polgári intézmény. A kávéházak sűrű 
látogatottságának egyik fő okát a nagyvárosok rossz lakásviszo
nyaiban kereshetjük. Az emberek nem szívesen töltöttek sok 
időt szűkös, zsúfolt otthonaikban, a tágas nyilvános terek több 
lehetőséget adtak az egyéni elkülönülésre. A másik ok, amiért a 
kávéházba járás szokássá tudott válni az, hogy jól beilleszkedett 
a kávéházak törzsközönségét képező férfiak napirendjébe: az ott
hon elfogyasztott ebéd és a délutáni hivatali idő között a kávé
házban töltött egy-két óra szerves részét képezte a mindennapi

43 Kanizsai Újság, IV. évf. 1911. dec. 10. 75. sz.

44 Tiszavidék, I. évf. 1926. nov. 21. 10. sz.

rutinszerű szociabilitásnak. Harmadszor pedig, a kávéházakban 
elérhető sajtótermékek nagy száma miatt a kor információs köz
pontjainak is tekinthetjük e vendéglátóhelyeket, melyek így a 
nagyvilággal való kapcsolattartást biztosították (GYÁNI 1999: 
85-91). A kávéházakkal kapcsolatos szakirodalom nagy része 
Bécs és Budapest, ritkábban a vidéki nagyvárosok kávéházairól 
szól, de nagyon kevés anyag áll rendelkezésünkre a Magyarkani- 
zsához hasonló kisvárosokról, pedig a kávéházaknak itt is meg
volt a maguk szerepe. Wilhelm Droste szerint a kávéház jelenléte 
egy településen annak a jele, hogy egy helység képes kitekinteni 
a saját határain túlra, hogy az „Organizmus létfontosságú sejtje
ként” tekint magára, így a legkisebb városka is igyekezett saját 
kávéházzal „teremteni magának egy csöppnyi kozmopolita csil
logást” (DROSTE 1996: 12-13).

A kávéházak kellékeiből azonban igen keveset tudhatott 
csak magáénak a magyarkanizsai Nagyvendéglő, illetve annak 
kávéházi részlege. Az 1880-as évektől volt kártyaterme, bili
árdterme: később, az 1900-as évek elején hatóságilag írták elő 
a kávéházaknak, hogy legalább két biliárdasztallal kell rendel
kezniük (GLÓZIK 2011: 32). A város legforgalmasabb részén 
való elhelyezkedésével szintén hasonlít a kávéházakra, források 
hiányában azonban a legfontosabb elemek meglétéről semmit 
sem mondhatunk. Nem tudhatjuk, kínált-e újságokat, ha igen, 
hányfélét; nem tudhatjuk, kik és mikor látogatták a mindenna
pokban; semmit sem tudunk kínálatáról, szolgáltatásairól. Az 
alkalmi eseményeken kívül az itt folyó hétköznapi élet meg- 
örökítetlen maradt. Belső kialakításáról, berendezéséről sem 
tudunk képet alkotni. Bár maga az épület régi volt, szinte folya
matosan végeztek rajta kisebb-nagyobb felújításokat. 1901-ben a 
díszterem és az étterem acetylene (acetilén) gázvilágítást kapott 
(VALKAY 2010d: 12). Úgy tűnik, épp a kávéház, ahol az olvasás
hoz szükséges fény nagyon fontos lenne, kimaradt. Külsejében 
pedig végképp nem hasonlít igazi kávéházra, főleg a nagy, kira
katszerű ablakok hiánya miatt.



Vendéglők

Néhány aspektusban esetleg hasonlíthatnak a kávéházakhoz, 
de bajosan tekinthetnénk Kanizsa bármelyik vendéglátóhelyét 
is kávéháznak, mint ahogy nyilvánvalóan azok sem tekintet
ték magukat annak, és talán kevésbé is kap hangsúlyt a kávé- 
ivás józan, mértékletességre szoktató, a protestáns etika elveivel 
egyező polgári szokása (GYÁNI 1999: 94) a bácskai virtushoz 
képest. Annál jelentősebbek voltak azonban a vendéglők, és 
persze nagy számban fordultak elő kocsmák is -  „a város »fa
lusi« normáinak megfelelő helyek” (PAPP 2010: 122). Különö
sen mozgalmas társadalmi élet folyt a vendéglőkben, amelyek 
helyiségeit az egyletek is használták. Sokszor találkozhatunk a 
helyi sajtóban Prohászka István és Molvay Károly vendéglősök 
nevével (hosszabb-rövidebb ideig mindketten bérelték a Vigadót 
is), valamint a Börcsök-vendéglővel az itt tartott egyleti mulat
ságok miatt. Az egyletek nagy része, főleg a Kereskedő és Iparos 
Iíjak, ez utóbbit különösen szívesen vette használatba. Tartottak 
itt kabaréestet, szüreti mulatságot, teaestet, farsangi bált, tom
bolaestet stb. Ugyanakkor maguk a vendéglősök is igyekeztek 
a szokásostól eltérő eseményeket szervezni. 1910 decemberében 
a Prohászka-féle vendéglőben zártkörű, kedélyes összejövetelt 
tartottak, melyre a törzsvendégek kaptak meghívót. Belépődíj 
nem volt, a zenekart a házas emberek fizették, a fiatal, illetve 
nőtlen emberek „vendégekül tekintettek”. Éjfélkor gazdag menü 
várta a meghívottakat. Mindenki a fogyasztása alapján fizetett. 
A meghívó, melynek szövegét a Kanizsai Újság egész terjedelem
ben közölte, a következővel kezdődött: „Ezen a nyomorult sárte
kén egyébb szórakozás nincs, mint az, a mit a társas élet, a társas 
összejövetel nyújt.”45 Szintén a Prohászka-vendéglőben került 
sor egy érdekesnek tűnő eseményre: Fóris Mihály hangszerfelta
láló adott hangversenyt.46 Bár az újságokban nem sok nyomott

45 Kanizsai Újság, II. évf. 1909. dec. 18. 51. sz.

46 Kanizsai Újság, IV. évf. 1911. ápr. 9. 29. sz.

hagyott, mégis maradt irodalmi lenyomata az Ádám-vendéglő- 
nek, illetve sörözőnek. Az egyik Vass Imre már többször idézett 
Farkasok. Bácskai rapszódia című regénye, amiből megtudhat
juk, hogy ha nem is volt Kanizsának igazi kávéháza, még így is 
volt hova betérniük a férfiaknak a hivatali órák szünetében, csak 
épp nem az élénkítő kávé fogyasztása végett:

„A városháza bal oldalának által volt a híres Ádám-söröző. 
Délelőttönként oda jártak a városházi urak sörözni, persze csak 
suttyomban. (...) Kiváltképpen olyan két lábon járó söröskor
sóknak, mint példának okáért a főszámvevő, az adóhivatali fő
nök, a rendőrkapitány, az aljegyző, vagy éppen az anyakönyvve
zető is volt” (VASS 2003: 23).

A bácskai életvilág jó ismerője, a szabadkai Csáth Géza szin
tén megörökítette az Ádám-sörözőt 1909-es Bácska című no
vellájában, melynek főhőse, egy Trencsén megyéből Kanizsára 
érkező fiatal polgári fiúiskolái tanár, örömmel veti bele magát az 
élénk társadalmi életbe. Rögtön betagosodik az Úri Dalárdába és 
a Tűzoltó egyletbe. Naplószerűen írja le a dalárdaóra utáni, gyak
ran cigányzenés, hajnalig tartó mulatozásba torkolló sörözése
ket az Ádámnál, a társaság törzshelyén. De ezen kívül a társas 
élet alkalmainak egész skálájáról tudósít minket: két napig tartó 
lakodalom, legénybúcsú, szüreti mulatság, vendégeskedés, disz
nótor. „S ha valaki itt nem mulat, ki van rekesztve az emberek 
közül. Ha nem iszol, fel van mondva a barátság, nincsenek bará
taid.” Hősünk nem is bírja sokáig a dalos, boros bácskai életet, s 
miután megismerkedett menyasszonyával, rögtön elhatározzák, 
hogy visszaköltöznek Trencsén megyébe (CSÁTH 2006).

Az egyletek, körök székhelyei

A különböző vendéglátóhelyek mellett természetesen az egy
letek saját helyiségei is nagy szerepet játszottak a város életé
ben. A két legfontosabb a Kaszinó és a Gazdakör. A Kaszinó és 
a Takarékpénztár egy 1907 körül épült gyönyörű, szecessziós 
stílusú, igazi városias jelleget sugalló főtéri épületben kapott



helyet (KLAMÁR 1995: 27). Itt tartották a kaszinótagok heti 
rendszerességű összejöveteleit, báljait. Helyiségüket rajtuk kívül 
még a MIKE használta nagyobb rendszerességgel, de előfordult, 
hogy más egyesületek is igénybe vették, köztük a Vöröskereszt 
Egylet, a Kereskedő és Iparos Ifjak vagy az Izraelita Nőegylet. 
A Kaszinó vendéglőse Börcsök Józsefné volt.47

A Gazdakör szintén 1907-ben költözött új székházba, mely
nek két nagyterme, színpada és könyvtára is volt (KÁVAI 2008: 
57). 1909-ből még arról is értesülhetünk, hogy a Gazdakör ven
déglőse, Varga Lajos kerthelyiséget nyitott, és ennek alkalmá
ból táncmulatságot szervezett.48 E tulajdonságaival a Gazdakör 
székháza alkalmassá vált arra, hogy a Nagyvendéglőhöz hason
lóan változatos és tömeges programoknak adjon helyet. A szá
zadfordulón a kör tagsága maga is igen nagy volt, 200 és 400 fő 
között mozgott, tehát egy-egy nagyobb saját rendezvény is elég 
sok vendégre számíthatott. A többi egylet leginkább a Gazda
kör színpadát kihasználva műkedvelő előadásokat, a MIKE is
meretterjesztő, népművelő előadásai egy részét tartotta itt, de 
táncmulatságokra is átengedték nekik. Szerepe a Nagyvendég
lőéhez hasonlít abban, hogy itt is sor kerülhetett olyan hivatalos 
eseményekre, mint például az 1909 decemberében tartott 300 
terítékes díszebéd, melyet a városba látogató országgyűlési kép
viselők tiszteletére adtak,49 vagy a 120 résztvevős március 15-ei 
hivatalos bankett.50 A Gazdakör sokszínű funkcióját egészítette 
még ki az Uránia mozgó, amely műsorát hétről hétre a Kanizsai 
Ellenőr hasábjain tette közzé.

47 Kanizsai Ellenőr, II. évf. 1912. máj. 19. 21. sz.

48 Kanizsai Újság, II. évf. 1909. jún. 6. 23. sz.

49 Kanizsai Újság, II. évf. 1909. dec. 26. 52. sz.

50 Kanizsai Újság, IV. évf. 1912. márc. 17. 11. sz.; Kanizsai Ellenőr, II. évf.
1912. márc. 17. 12. sz.

Házi összejövetelek, vendégeskedés

Végül, de nem utolsósorban a társadalmi életnek szintúgy a 
színhelye lehetett a polgári otthon:

„A házi összejövetelek is nagyrészt rögtönzött formában 
pattantak ki. Séta a népkertben. Négy-öt család összetalálkozik, 
nem jó lenne együtt vacsorázni? Általános helyeslés! Tehát előre! 
Megyünk X-ékhez. Ma ők a sorosok. Az asszonyok összeütik az 
egyszerű vacsorát, a lányok terítenek, a fiatalemberek előkerítik 
a cigányt, s ott sem mulathattak jobban, ahol napokkal előbb ké
szültek a murira.”51

Vass Imre Farkasok. Bácskai rapszódia című regényéből rész
letes képet kaphatunk arról, hogyan zajlottak ezek a házi össze
jövetelek. A tehetős üzletemberről, Grünfeld Hermannról mintá
zott Grünspann Izidor fényűzően berendezett főtéri otthonában 
gyakran összejött a doktor, a helyi lap főszerkesztője (a regényben 
a Borovich Benő néven szereplő Schöbel Miklós Jenő), valamint 
a művelt úriember, Sindelic ezredes, aki az impériumváltás után 
a katonai vezetés alá került város feje volt. Az ilyen összejövetele
ken akár a várost is érintő ügyek dőlhettek el, szűk baráti körben, 
borozgatás, konyakozás, szivarozás, vacsora vagy egy kis házi mu
zsika mellett.

A fentiek tükrében tehát mindenképp túlzásnak kell tekin
tenünk Vass Imre következő mondatát: „Ősszel bizony, s utána 
egész télen, olyan tespedten, álmosan, olyan lustán nyújtózott el 
[a város] ott, a nagy Tisza-kanyarban, hogy néha már-már meg
döbbentő volt” (VASS 2003: 29). A téli időszakban, főleg a far
sangban nagyon is eseménydús volt az élet: bálok, mulatságok, 
társasvacsorák, házi összejövetelek, disznótorok követték egy
mást, és még a színi élet is felpezsdült egy-egy színtársulat érke
zésével. Összegzésképp az 1926-os Régi képek című újságcikket 
idézném, amely a világháború utáni időszak nehéz gazdasági 
helyzetéből tekint vissza a boldog békeidők társadalmi életére:



„A jelzett időben [a századforduló környékén] nem csak a 
bálák és színielőadások merítették ki a szórakozási lehetőségeket, 
hanem 2-3 napig tartó névnapok, piknikek, kirándulások tették 
mozgalmassá az itteni társadalmi életet. Akkor még megvoltak

a nagy vagyonok és a magas jövedelmek. A város minden este 
hangos volt a zeneszótól, s éppen nem volt feltűnő jelenség, ha 
egy vendég 500-600 forintot hagyott ott a mulatság helyszínén.”52



Gyógyfürdő a parkban

Előzmények

Az 1890-es években már napirenden volt egy közfürdő építé
se a parkban,53 ami azonban anyagi okok miatt nem valósult 
meg.54 Mivel azonban a lakosságnak mindenképp szüksége 
volt valamilyen tisztálkodási lehetőségre, előtérbe került egy ti
szai fürdőház terve, és 1897-ben meg is alakult a Tisza Fürdő 
Részvénytársaság. A város 15 darab részvény megvásárlásával, 
valamint 450 forinttal támogatta a fürdő megvalósulását, kiköt
ve azonban azt, hogy hetente egy nap ingyen fürdőt tartsanak 
a helybeli szegényeknek. A szomszédos Zentán már 1884 óta 
működött fürdőház a Tiszán, tehát Kanizsa ebből a szempontból 
igencsak elmaradt, és jelentős késéssel biztosított a lakosságnak 
egy kényelmesebb, kulturáltabb és biztonságosabb lehetőséget a 
folyóban való fürdőzésre. Ezzel szemben Zentán már a második 
fürdőházat állította fel Schmidt Péter képesített úszómester, vál
lalkozó 1898-ban. Ott ugyan létezett egy városi gőzfürdő, azon
ban használhatatlan állapotban volt, így a fürdőházaknak, ame
lyek nemcsak közös medencével, hanem különálló kádfürdők
kel, fürdőszobákkal is rendelkeztek, jelentős szerep jutott. Bár 
Kanizsán sem igazán volt más lehetőség a fürdésre, fürdőzésre, 
valamilyen okból a tiszai fürdőház üzemeltetése anyagilag nem 
volt megtérülő, s fenntartása mind a részvénytársaság, mind a

53 TLZ F:004.23. 1895.1.31/29.

54 TLZ F:004.24. 1896.9.11.

város részéről csak jelentősebb áldozatok révén volt lehetséges, 
míg végül 1910-ben annyi adósságot halmozott fel, hogy kényte
lenek voltak eladni a fürdőt, melynek sorsa ezután nem követhe
tő nyomon (VALKAY 2000: 11; 2010c: 12).

Vita a gyógyfürdő helyszínéről

A népkerti fürdőépítés 1908 után merült fel újra, amikor a vá
rostól nyugatra fekvő, legeltetésre használt szikes területen, a Já
ráson új kutat fúrtak a jószágok itatására. A víz gyógyhatásának 
felfedezéséről legenda született: egy sánta cigány lány megmosta 
fájós lábát a vízben, és meggyógyult. Egy másik, kevésbé köz
keletű változatban egy pásztor fedezi fel a víz gyógyító hatását. 
Akárhogy is volt, a nép körében hamar híre ment a gyógyvíz
nek, és fürdésre kezdték használni. Többen kérelmezték, hogy a 
város fürdőhelyiséget és kádakat állítson fel a helyszínen. 1909- 
ben megtörtént a víz kémiai elemzése, mely által bizonyítást 
nyert jótékony hatása. Ezután kezdődött meg az a hosszadalmas 
procedúra, amely 4 év elteltével végül a Csodakút Artézi Fürdő 
megnyitásához vezetett. A folyamat alapvető hasonlóságot mu
tat az egy évtizeddel korábban fennálló fürdőkérdéssel: a fő té
nyezőket itt is a helyszín és az anyagiak képezték. Grünfeld Her- 
mann, a kanizsai téglagyár igazgatója azonnal meglátta benne 
az üzleti lehetőséget, s még 1909-ben ajánlatot tett a gyógyvíz 
Népkertbe való levezetésére, s ott egy modern gyógyfürdő eme
lésére. Mindezt egy részvénytársaság alakításán keresztül tervez



te véghezvinni, aminek megalapítása azonban csak másodszori 
próbálkozásra, 1912-ben sikerült. Hogy a gyógyforrás ezalatt 
az idő alatt se legyen kihasználatlan, a város kisebb-nagyobb 
fejlesztéseket eszközölt a kezdetleges járási fürdőnél, amelynek 
már az 1909-es fürdőidényben 7000 látogatója volt -  legalábbis 
a polgármester jelentése szerint, aki a népkertivel szemben a já
rási fürdőépítést támogatta.55 Az érdeklődés pedig tovább nőtt, 
Szabadkáról, Zentárói és a környék más településeiről is érkeztek 
látogatók. A kádak számát így 9-re emelték, építettek egy tég
lából készült medencét és öltözőkabinokat. A fürdő mellett két 
vendéglő és egy szálloda is üzemelt, és a városból omnibusz szál
lította a vendégeket a 6 kilométerre fekvő fürdőhöz. A kezdetle
ges fürdőlétesítmény így egész jól jövedelmezett, s a városveze
tés egyre inkább hajlott arra, hogy a gyógyvíz a Népkertbe való, 
hatalmas költséggel járó levezetése helyett ott, helyben építsenek 
fürdőépületet (FEJŐS 2008: 23-28). Ez ellen lépett fel számos 
cikkével igen erélyesen a helyi közvélemény tükre és formálója, a 
Kanizsai Újság, melynek egyik legfontosabb, többször is kifejtett 
érve, hogy a fürdő park nélkül elképzelhetetlen. Maga a veze-

55 „Örömmel olvastuk az 1909. évi polgármesteri jelentésből, hogy az eddig 
kezdetleges fürdőberendezés mellett is -  tehát tisztán a gyógyhatás 
kedvéért -  több mint 7000 ember használta meglepő eredménnyel 
a csodakút fürdőjét” (Kanizsai Újság, III. évf. 1910. máj. 22. 21. sz.). 
Felmerülhet a kérdés, hogy mennyire tekinthetjük hitelesnek ezt a 
számot, esetleg a városvezetőség szándékos túlzásáról lehet-e szó, hogy 
a járási fürdő tervét elfogadtassák a lakossággal? Kósa László adatai 
alapján megpróbálkozhatunk egy összehasonlítással, azonban több 
problémába is ütközünk. A Kosánál megjelenő adatok ugyanis a fürdők 
látogatottságának 10-20 évvel ezelőtti jellemzőit festik le, és Magyarország 
akkori legfelkapottabb fürdőire vonatkoznak. Trencsénteplicen például 
5025 látogatót jegyeztek az 1892-es évadban, az 1890-esben Pöstyénen 
több mint 3000-et. Bár korábbi adatokról és kiépült, közkedvelt 
fürdőhelyekről van szó, ezekhez képest a 7000 látogató a járási csodakútnál 
kissé túlzásnak tűnik. Ugyanakkor arról sem szabad megfeledkeznünk, 
hogy a számítás következetlen lehet: a nagyobb fürdőhelyeken elvileg a 
fürdőben csak huzamosabb időt (több hetet) töltő vendégeket számolták, 
az egy-két napra érkező „futóvendégeket” nem, de nem tudhatjuk, hogy 
a két kategóriát mennyire következetesen különítették el (KÓSA 1999: 
81-82). Azt azonban feltételezhetjük, hogy -  mivel a járási fürdő ez idő tájt 
még alig-alig kiépített, s a kényelmes itt-tartózkodás feltételei nem igazán 
voltak adottak -  esetünkben inkább csak „futóvendégekről” beszélhetünk.

tőség is belátta, hogy a járási fürdő környezetét valamiféleképp 
rendezni kell, ezért ott fákat és cserjéket ültettek. A Kanizsai 
Újság cikkírója ezt a lépést is értelmetlennek tartja.56

„Itt van a város óriási áldozataival s gondos szakértő vezetés 
folytán remekbe készült városi parkunk a népkert, amely egész 
Bácsmegyében, de azon túl is szépségéről híres, szinte magától 
kínálkozik arra, hogy e helyütt fürdőtelepet létesítsünk.”57

„...nem tudjuk tehát elképzelni, hogy kinek az érdeke lehet 
az, hogy a fürdő a járáson, azon a minden vegetátiót elölő kopár, 
szikes területen létesíttessék. -  Ha a fürdőt a járáson csináljuk, 
örökre elvágjuk a város fejlődésének útját s egyszersmint agyon
ütöttük a fürdőt magát is, (...) míg ha most egyszerre fektetnők 
be a bevezetés költségeit a népkertig, ott készen találjuk a gyö
nyörű sétányt és vigadót, nem kellene egyéb, mint a fürdőépü
letet megcsinálni, és volna városunknak télen, nyáron fürdője, a 
bevétel pedig ez esetben bizonyosan megtízszereződne.”58

A fürdőélet általános mintáinak követése

Nem meglepő ez a hozzáállás, hiszen már az évtizedek óta terv
be vett városi közfürdőt is a Népkertben képzelték el. Ennek oka
pedig a fürdőélet e korban általánosan elterjedt mintáinak kö
vetésében kereshető. A 19. század folyamán fejlett fürdőkultúra 
alakult ki Közép-Európában, és különösen jellemző társadalmi 
jelenséggé vált az Osztrák-Magyar Monarchiában. Felkapott és 
divatos fürdőhelyek sora jött létre, de a kisebb, kevésbé színvo
nalas, kisebb vonzáskörzetű fürdők is hozzátartoztak a fürdőélet 
egészéhez. A modern értelemben vett szabadidő térnyerésével az 
utazás, üdülés, nyaralás és ezzel együtt a fürdőzés a korabeli pol
gár életének részévé vált. A fürdőzés, fürdőre járás szokásának 
kialakulásához szükség volt a gyógyerő felértékelődésére, vala

56 Kanizsai Újság, III. évf. 1910. máj. 29. 22. sz.

57 Kanizsai Újság, III. évf. 1910. máj. 22. 21. sz.

58 Kanizsai Újság, III. évf. 1910. szept. 11. 37. sz.



mint a felvilágosodás és az ipari forradalom nyomán megvál
tozó természetszemléletre: a természet innentől felüdít, gyógyít, 
gyönyörködtet. A fürdők nemcsak az egészség megőrzésének 
és a gyógyulásnak a helyszínei, hanem élénk társadalmi életet 
és szórakozási lehetőséget nyújtottak a vendégeknek. A gyógy- 
erő azonban alapvetően meghatározta egy üdülőhely vonzere
jét, és közrejátszhatott új típusú üdülési formák kialakulásában. 
A magaslati üdülőhelyek mint klimatikus gyógyhelyek elsősor
ban tiszta hegyi levegőjükkel csábították a vendégeket, de fel
lendültek más kikapcsolódási formák is, mint a természetjárás 
és a téli sportok. A tóparti fürdőzés sokáig szokatlannak, sőt 
különcködésnek számított, ezért a balatoni üdülés népszerűsí
tése céljából azt állították, hogy a tó vize gyógyhatású, valamint 
hangsúlyozták a napfény, a levegő és a természetben való tartóz
kodás jótékony hatását. Ugyanezekkel az érvekkel kellett bizony
gatni a tengerparti fürdőzés egészséges voltát (KÓSA 1999: 5-6, 
43-52). A fürdőélet Monarchia-szerte elterjedt mintái, melyeket 
még a kisebb fürdőhelyeken is igyekeztek megvalósítani, felölel
ték a fürdőtelepek szerkezetét és stílusát, kötelező épületeit, de a 
vendégeknek biztosítandó szórakozási alkalmakat is. Egy vala
mirevaló fürdő kötelező kellékei a fürdőépület, a szállók, a vil
lák, a vendéglők és nem utolsósorban a park, az árnyas sétányok, 
az ózondús levegő. A fürdőtelepet befogadó park, az úgyneve
zett kurpark fontos funkcióval rendelkezett: szerepe nem csak 
esztétikai, mivel a fürdőkúrának szerves része a szabadban való 
mozgás, ezért a park feladata a jó levegőjű, zajtól, portól, szél
től védett sétahely biztosítása a vendégek számára. A kurparkok 
stílusa az angolkerthez áll legközelebb, de vele ellentétben nem 
arra törekszenek, hogy a természetben való magányos bolyon
gás exkluzív, arisztokratikus élményét nyújtsák, hanem hogy a 
gyógyulás és a társas élet helyszínéül szolgáljanak. Ennek pél
dáján a tó, amelyben eddig csak gyönyörködtek, a kurparkban a 
vendégek testedző szórakozásának, a csónakázásnak adott alkal
mat (KÓSA 1999: 128-133).

Miután a népkerti közfürdő felépítése anyagi okokból el
maradt az 1890-es években, a járási gyógyforrás felfedezésével, 
és annak lehetőségével, hogy Kanizsából szabályos fürdőhely 
válhat, még égetőbb igény jelentkezett arra, hogy a fürdő ezen 
minták alapján valósuljon meg. A Kanizsai Újság cikkírója egy 
rövidebb felhívásban maga is felsorakoztatja a modern fürdő
helyekkel szembeni követelményeket, összevetve őket a helyi 
állapotokkal:

„Pedig bizony a kanizsai »csodakúton« nem várja a bete
get kényelmes fürdőház, szálloda, fürdőorvos, könyvtár, zene 
és egyéb kellékei a modern fürdőknek. Még csak pormentes, 
ózondús levegőt, parkot, árnyas helyet sem talál a gyógyulni vá
gyó. És hogy mégis százai keresik föl a betegeknek, csak csodás 
gyógyhatását bizonyítják, amelyet valóságos vétek lenne tovább
ra is kiaknázatlanul hagyni. Célszerű, modern, parktól körülvett 
fürdőbe kell vezetni a járási »csodakút« vizét, ahol szórakozást, 
üdülést, gyógyulást találjon minden beteg.”59

A következő évben az újság beszámol arról, hogy egy kül
döttség szerveződött, amely megpróbálta meggyőzni a polgár- 
mestert a járási beruházás tervének elhibázottságáról.60 Való
ban, a Népkertben már számos dolog rendelkezésre állt, ami egy 
bizonyos színvonalat megütni kívánó fürdőtelephez szükséges: 
gyönyörű park, csónakázótó, cukrászda, zenepavilon, teke- és 
teniszpálya, a Vigadó pedig betölthette a fürdők társadalmi éle
tének központját képező kurszalon61 szerepét.

Az 1911. évben végre előremozdult a fürdő ügye. Grünfeld 
Hermann és társai ismét kezdeményezték a részvénytársaság 
megalakítását, és megkezdték a 200 korona értékű részvények 
árusítását, amiről a Kanizsai Újság is beszámolt: „A jegyzések

59 Kanizsai Újság, II. évf. 1909. ápr. 11. 15. sz.

60 Kanizsai Újság, III. évf. 1910. máj. 29. 22. sz.

61 Nevével ellentétben nincs köze a kúrához, a fürdővendégek napközbeni
közös tartózkodási helyéül szolgált, esetleg különböző rendezvényeknek 
adhatott helyet (KÓSA 1999: 145).



javában folynak. Kereskedők, kisgazdák, iparosok, tisztvise
lők iparkodnak elősegíteni a tetemes jövedelemmel kecsegtető 
vállalat létrejöttét.” Közzéteszi az eddigi előjegyzők névsorát, 
amelyben többek között Bednárcz Károly városi kertészt, Kövecs 
Gyula vendéglőst (ő üzemeltette az egyik vendéglőt a járási für
dő mellett), dr. Roxer Gyula orvost, Longa József cukrászt, Reiss 
Zoltán építészt (a fürdőépület későbbi tervezőjét), Huszágh 
István városi adóügyi és pénzügyi tanácsnokot, Grűner Ármin 
kereskedőt és másokat találjuk. Ugyanakkor nehezményezi a 
cikkíró, hogy „a nagyobb birtokosok és ismert tőkepénzesek el
enyésző számban találhatók az aláírók között”.62

1912 májusában a részvénytársaság szabályosan megala
kult, és befizette az alaptőke 30%-át (45 000 korona), így életbe 
léphetett az a megállapodás, amelynek részleteit még 1909-ben 
kidolgozták, amikor Grünfeld Hermann először tett ajánlatot 
a városnak a gyógyvíz Népkertbe való bevezetésére, és ott egy 
modern fürdő építésére. A szerződés szerint a részvénytársaság 
megkapja a csodakút vizének kizárólagos használati jogát 30 
évi időtartamra. Megkapja az építkezéshez szükséges területet a 
Népkertben 15 villatelek teljes tulajdonjogával együtt. Őt illeti 
továbbá a Vigadó bérleti joga szintén 30 évre. Cserébe köteles 
a Népkertben egy legalább 20 káddal és medencével működő 
fürdőházat, kazánházat és szolgalakást építeni, és 30 év múlva, 
a szerződés lejárta után a városnak átadni. Még a szerződés meg
kötése előtt Grünfeld azt is kijelentette, hogy a fürdőt később bő
víteni szándékozik, és egy modern gőzfürdő építését is tervezi 
(FEJŐS 2008: 30-31).

A beruházással kapcsolatos 
elvárások: turizmus és higiénia

A helyi sajtó alapján kitűnik, hogy igen nagyok voltak az elvá
rások a beruházással kapcsolatban. Mindenekelőtt a város ide
genforgalmának és ezzel együtt kereskedelmének és iparának 
fellendülését várták. Az új létesítmény új munkalehetőségeket is 
teremtene, és a házzal bíró lakosok szobák kiadásával is kereset
hez juthatnak. A felkapott fürdőhelyek sorába lépni -  rendkívül 
kecsegtető lehetőség. A Kanizsai Újság cikkei azt sugallják, hogy 
a fürdőt a város felemelkedésének, a fejlődés, a haladás kulcs- 
tényezőjének tekintették,63 amit két idézettel is szeretnék alátá
masztani: az egyik a fürdő részvénytársaságának megalakulásá
ról szóló határozattal kapcsolatban jelent meg, a másik pedig a 
fürdő megnyitásának idejéből származik.

„Előnyeire nézve ma még beláthatatlan és ki nem számítható 
horderejű ez a határozat a város idegen forgalmára, iparára és 
kereskedelmére, de az őstermelő osztály érdekeire is. Magyarka- 
nizsa város csak nyerhet ezzel a haladó kor jelszavát mérlegelni 
tudó határozattal...”64

„...valóban büszkén tekinthetünk ezen új intézményünkre, 
mellyel sok, nálunknál nagyobb város is méltán eldicsekedhet
nék. (...) Amiket itt elmondtunk, leadtunk nem annyira a hely
beli közönség felvilágosítására, hanem inkább vidéken lakó olva
sóinknak tájékoztatására. Vegyenek tudomást arról a haladásról, 
melynek új intézményünk egyik ékesen szóló bizonyítéka.”65

63 Némileg más képet kapunk minderről, ha a másik helyi hetilap, a Kanizsai
Ellenőr e témában megjelenő cikkeit is áttekintjük. A Kanizsai Ellenőr
a Magyarkanizsai Ifjúsági Közművelődési Egyesület hivatalos lapja, és 
általában ellenzéki pozícióba helyezkedett mind a városvezetéssel, mind a 
konkurens lappal szemben, és inkább kritikai hangvételben ír az alakuló 
fürdőről a Kanizsai Újság rózsafelhős álomvilága helyett (KLAMÁR 2010: 
64-67).

64 Kanizsai Újság, IV. évf. 1911. szept. 3. 61. sz.

65 Kanizsai Újság, VI. évf. 1913. aug. 17. 33. sz.



A város ezen új intézményének kettős funkciót szántak. Az 
egyik szerint a fürdő az ide érkező gyógyulni, üdülni vágyó ven
dégeket hivatott szolgálni, ezáltal fellendítve Magyarkanizsa ide
genforgalmát, gazdaságát. A másik fontos, bár az újságcikkekben 
kevesebbet emlegetett funkció a városi közfürdő szerepköre, a 
város egészségügyi helyzetének javítása, a lakosság puszta tisz
tálkodási lehetőségének biztosítása. Hiába vannak a városnak 
gazdag vízforrásai, ezek kihasználására nem történtek meg a kí
vánatos lépések -  rója fel a cikkíró s a lakosság azon igénye, 
hogy „az egészség megóvására és fenntartására nélkülözhetetlen 
gyakori fürdőzés” lehetséges legyen, kielégítetlen maradt. A járá
si fürdő megközelítése igen nehézkes és költséges volt, ami meg
akadályozta a közönséget a fürdő gyakoribb igénybevételében. 
Valamint rendelkezett ugyanazzal a hátránnyal, amivel a tiszai is: 

„Bármily egészséges legyen is a Tiszán mint folyóvízben való 
fürdőzés, e kérdést előbbre nem viszi, mert ott a fürdőidény 
évenként alig egy-két hónapra szorítkozik, másrészt pedig igen 
sokan vannak, kiknek szervezete nem tűri meg a hideg vízben 
való fürdést, így a Tiszán való fürdés, amint láthatjuk is, a közön
ség elenyésző csekély részének szolgálhatja javát és nagymérték
ben függ az időjárás szeszélyességétől.”66

Mindezen igények megjelenése egy Magyarkanizsához ha
sonló vidéki városkában jól szemlélteti azt az átalakulást a higié
niai kultúra terén, amely Magyarországon -  Nyugat-Európához 
képest jelentős késéssel -  épp a 20. század tízes éveitől kezdett 
terjedni, elsősorban polgári körökben. Bár a változások először 
Budapesten jelentkeztek mind az emberek mentalitásában, mind 
az infrastruktúra nyújtotta lehetősségek terén, és a vidék messze 
elmaradt a fővárostól, épp ezek a cikkek mutatják, hogy már vi
déken is volt olyan réteg, amely fogékony volt ezekre az újítások
ra, és ha megvalósítani nem is tudta, de legalább követendőnek 
tartotta ezt az új higiéniai felfogást. A test tisztántartásának igé
nye sokkal lassabban terjedt el, mint a ruházat és a lakókörnye

zet, vagyis a látható részek higiéniájával kapcsolatos elvárások. 
A fürdőszoba megléte presztízsértékű volt, de a valóságban csak 
lassan vált tényleges funkciójában használt helyiséggé. A fürdő
szoba nélküli lakásokban a hálószobában kapott helyet a tisz
tálkodási blokk. A polgári értékrendet képviselő családoknál a 
mindennapi tisztálkodás a mosakodást foglalta magába: a nyak, 
a hónalj és az arc megmosását. Fürdésre, az egész testre kiterjedő 
nagytisztálkodásra csak hetente egyszer került sor -  legalábbis a 
fővárosban, de nyilvánvalóan ritkábban fürödtek ott, ahol a tisz
tálkodás tárgyi feltételei (pl. fürdőszoba megléte, vezetékes víz) 
nem voltak adottak. „A századvégi polgárság általában csak ak
kor fürdött, ha beteg volt vagy ha nősült” -  írja Márai Sándor az 
Egy polgár vallomásaiban (Idézi: CZINGEL 2009: 96-98). Mind
ezzel egybecseng, s tökéletesen tükrözi a kanizsai állapotokat a 
következő idézet, amely szintén egy fürdőépítéssel kapcsolatos 
cikkből származik:

„Nem tartják-e szégyenletes dolognak, hogy ennek a 18.000 
lakost számláló városnak nincs gőzfürdője? Hogy Szegedre meg 
Zentára járunk újból megfázni, ha az orvos gőzfürdőt rendel? 
Ha már semmi másért, a gőzfürdő kedvéért is be kell hozni a 
vizet a városba, mert már nem is ázsiai, hanem középafrikai ál
lapot az, hogy kora ősztől nyárig -  míg csak a Tisza fel nem me
legszik -  kell közlakosságunknak várnia, ha meg akar itthon für
deni. Nincs ám mindnyájunknak oly tágas lakásunk, hogy abban 
fürdőszoba is legyen, s nincs mindnyájunknak oly sok felesleges 
pénzünk, hogy még fürdőkádra is teljék.”67

Az 1909-ben lefektetett megegyezés szerint a részvénytársa
ság köteles lett volna a vasút előtti vásártéren egy olcsó népfür
dőt is létrehozni, ez azonban az 1912-es végleges szerződésből 
kimaradt (FEJŐS 2008: 25). Több, egymásra reagáló cikket ta
lálunk ezzel kapcsolatban a Kanizsai Újság és a Kanizsai Ellenőr 
hasábjain. Míg az utóbbi a vásártéri népfürdőt kéri számon a



A gyógyfürdő épülete

részvénytársaságon,68 az előbbi egy igen erélyes -  némileg talán 
túlzó és cinikus -  hangvételű olvasói levelet közöl, mely azzal vá
dolja a Kanizsai Ellenőr szerkesztőségét, hogy mesterséges aka
dályokat gördít a végre-valahára megvalósulni készülő fürdőügy 
elé, és a külön népfürdő követelésével a társadalmi különbségek 
elmélyítését érnék el.

,,...[M]ert mikor a közegészségügy előreviteléről van szó, 
nem tudjuk megérteni, nem tudjuk elfogadni, hogy a város kö
zönsége éppen ily áldásos intézmény használata szempontjából 
kasztokra osztassák. (...) Csodálatos, hogy a »Kanizsai Ellenőr« 
a nagy demokrata, a nép ügyeinek tüzes szószólója, a népnek 
lelkes barátja és támogatója a népet nem akarja beengedni a vá
rosligetbe! Az fürdjék másutt, ez az elem, szerinte nem oda való! 
Az »Ellenőr« ezek szerint a ligetet talán csak az úri osztály kizá
rólagosan szabadalmaztatott üdülőhelyének akarja lefoglalni?”69

Bár az újságok hasábjain heves vita folyt, a valóságban a kü
lön népfürdő építése ekkor már nem szerepelt a tervekben.

68 Kanizsai Ellenőr, V. évf. 1912. jún. 15. 25. sz.

69 Kanizsai Újság, V. évf. 1912. jún. 9. 23. sz.

A fürdő előcsarnoka korabeli képeslapon

Kanizsa a fürdővárossá válás útján

1913 augusztusában megnyitott végre a Csodakút Artézi Fürdő. 
Összesen 20 kád állt rendelkezésre három osztályra osztva: má
sodosztályú kádfürdő (80 fillér), első osztályú (1 korona) és fa
janszkádas luxusfürdő (1,40 korona).70 Az előcsarnok a velencei 
tükörrel, a Zsolnay virágtartókkal és a falikárpitokkal igazán im
pozáns képet mutatott. Az emeleten 4 vendégszobát alakítottak 
ki, ezenkívül felépült még két szállásház is a fürdőépület mögött. 
Külön épületben kapott helyet a közös medence 28 öltözőkabin
nal.71 1914 júliusában a Kanizsai Újság riportere megelégedéssel 
számolt be arról, hogy népkerti sétája alatt ismeretlen arcokkal 
-  fürdővendégekkel -  találkozott, és ha minden jól megy, a Nép- 
kert versenyezni fog a környék népszerű üdülőhelyeivel, a palicsi 
fürdő és a Horgos közelében fekvő, főleg a szegedi tisztviselők 
körében felkapott Kamaráserdő parkjával.72 Ezt bizonyítja, hogy

70 Tájékoztató a magyarkanizsai Csodakút Ártézifürdőről, 1915 (Közli: FEJŐS 
2008: 88-94).

71 Kanizsai Újság, VI. évf. 1913. aug. 17. 33. sz.
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ugyanekkor Magyarkanizsára szervezték a vasúti munkások ki
rándulását, melynek az előző években általában épp e két hely
ség, Palics és Kamaráserdő adott helyet. Kanizsa, pontosabban a 
Népkert így ezer fős vendégseregre számíthatott. Hogy milyen 
programokkal kedveskedtek a vendégeknek, arról nem sokat 
lehet tudni, az újság egyedül annyit említ, hogy ez alkalomból 
térzene lesz a délelőtti órákban.73

Végre beteljesedett az álom, Magyarkanizsa nagy lépést tett 
a fürdővárossá válás útján, de ez épphogy beleesett a boldog bé
keidőkben hőskorát élő fürdőkultúra utolsó éveibe. A fürdőről 
1915-ben megjelent tájékoztatóban pontosan ugyanazokat a sab

lonokat olvashatjuk, amelyeket az összes többi fürdőreklámban: 
„A fürdő közvetlen a város mellett elterülő gyönyörű népkertben 
fekszik, (...) hol a kitűnő levegő és szép sétányok teszik kellemessé 
a tartózkodást, ezen kert látogatott és kedvenc sétahelye a város 
és a környék közönségének is. A levegő a Tisza folyó közvetlen 
közelsége, a közeli sziget erdősége és a ligetet környező gyümöl
csös és rózsás kertek folytán enyhe, pormentes, tiszta és ózondús” 
A Népkert másik oldalán, a fürdőépülettel szemben terveztek egy 
luxusfürdő-szállót, és abban bíztak, hogy a 15 villatelek is minél 
hamarabb elkel és beépül, de az első világháború meghiúsította 
ezeket a nagyszabású terveket (VALKAY 2011: 52).



Városrendezési, városszépítési törekvések

Gerő András szerint a Monarchia örökségének legfontosabb 
elemét a polgárosodás, illetve a civilizatórikus törekvések ered
ményei képezik. A modernitás vívmányai ebben a korban lettek 
egyre nagyobb körben elérhetőek (GLÁSSER-ZIMA 2013: 249). 
Sok más (például az oktatási rendszer, az egészségügy, a vasút
hálózat stb.) mellett a korszerű városépítés is e kor eredménye. 
Európa terjeszkedő és sűrűn beépített városaiban a feleslegessé 
vált, idejétmúlt létesítmények, például erődítmények, katonai 
gyakorlóterek felszámolásával hoztak létre új zöldfelületeket. 
A városi tér fejlesztése a presztízs- és esztétikai szempontok mel
lett most már urbanisztikai elvek alapján is történt (MAGYAR 
2008: 334). A felvilágosodás természetkultusza a polgári szelle
miségbe beépülve szintén parkok, zöldfelületek létrehozását ösz
tönözte (GLÁSSER-ZIMA 2013: 261).

A város parkosítása

Jól dokumentálható az utcák, terek rendezése, fásítása Kanizsán. 
E feladat a községi kertész hatáskörébe tartozott, és a kiültetendő 
csemetéket természetesen a népkerti faiskolából biztosították. 
1877-ben a fásítást a Szent János (ma Karadorde) utcán kezdték, 
majd a Nagy utcán (a város főutcája) folytatták, és így tovább. 
A fásításra a Népkertben az e célra nevelt akácfákat használták. 
A népkerti bizottság 1879 tavaszán a „piacz, illetve sétatér” befá- 
sítását és kikövezését javasolta, amit az elöljáróság is támogatott

(VALKAY é. n.a: 3). 1889-ben megérkezett Kanizsára a vasút. 
A következő év elején bemutatták a vasútállomás előtt létesíten
dő sétány tervét. A Vasúti park számára 3705 négyszögölnyi te
rületet jelöltek ki. Ugyanitt a selyemtenyésztés növelése céljából 
szederfák ültetését irányozták elő a földművelésügyi, valamint 
az ipari és kereskedelmi miniszter rendelete szerint. A tervek 
tehát megvoltak, de a bekerített vasúti park megvalósítására 
csak 1893-ban került sor gazdasági és gyümölcsfák kiültetésé
vel. 1905-re a vasúti liget igen elhanyagolt állapotba került, és azt 
tervezték, hogy a járda melletti két-két sor fa kivételével kiirtják. 
A megyei törvényhatóság azonban ezt nem engedélyezte, mond
ván: „közegészségügyileg mindenütt ligetek megteremtése kell 
történjen, nem pedig a már meglévőket kiirtani, ezért felhívja 
a községet, hogy a kiirtás helyett kellően gondoskodjék ezen li
getről, és a községi kertész közbenjárásával az elhanyagolt ligetet 
hozza rendbe”. A kis park megmaradása egyébként folyamatosan 
veszélyeztetve volt, különböző beruházások számára szemelték 
ki a területet: 1902-ben a kórház, 1907-ben a gőzmalom számá
ra (VALKAY 2010a: 12). Ekkor már a község is felismerte a kis 
zöldfelület értékét, és nem volt hajlandó eladni azt. Kár lett vol
na, hiszen a vonattal érkezők először ezt látták meg a település
ből, így fontos szerepe lehetett a városról alkotott első benyomás 
kialakulásában. A vasútállomás olyan ünnepélyes események
nek is színhelye lehetett, mint a Kanizsára látogató országgyű
lési képviselők fogadása, vagy a torinói tűzoltó világbajnokság



ról győztesként hazatérő Önkéntes Tűzoltóegylet köszöntése.74 
A vasútállomás és környéke tehát reprezentációs helyszínként is 
felfogható.

1908-ban a piactér akácfáit kivágják, és helyükre hársfákat 
ültetnek. Vass Imre már azt az időt festi le, mikor ezek a hársfák 
érett korúak lettek:

„Piacterét, azt a két tágas és szép, négyszögletű térséget a 
városka főutcája, az Úri utca bazaltköves kocsiútja szelte ketté. 
A tér egyik felét ifjú, vidám gömbakácok, a másik felét pedig 
majdnem derékvastagságú hársfák szegélyezték a két oldalán. Ez 
volt a gyalogpiac... Már május végére mindig beárnyékosították 
a virágba borult hársfák. Ilyenkor olyan volt a tér, mint egy virá
gos lakodalmas sátor, és benne a virágról virágra szálldosó, züm
mögő milliónyi méhecske muzsikált. Mert az is volt az érzése 
azoknak a pámboki és tópartiközi legényeknek meg lányoknak, 
akik a május végi, június eleji vasárnap délutánokon akkor még 
odajártak táncolni, bolondozni, cika ide páromat vagy éppen 
ollósdit játszani” (VASS 2003: 15).

Tehát a szépen fásított városi térnek is megvolt a maga kö
zönsége: az alsóbb rétegekből származó ifjúság szórakozott itt 
szívesen. Ahogy azt Vass Imre érzékletesen leírja, a piactérül 
szolgáló főtér, hivatalos nevén Rákóczi tér, két részre oszlott: 
az egyik része a Nagyvendéglő felé esett, a másik a községhá
za, illetve a helyén 1911 és 1912 között épülő új városháza felé. 
Ez idő tájt vált egyre égetőbb szükséggé, hogy a piacot máshová 
helyezve felszabadítsák a teret a növekvő kereskedelmi forgalom 
terhe alól, lehetőséget biztosítva a tér parkírozásának (VALKAY 
2013: 12). Főleg a városháza felőli oldal igényes kialakítása lehe
tett fontos, hisz ez a rész jelentős szerepet játszott a társadalmi 
nyilvánosság különböző helyszíneinek szerkezetében. 1910-ben 
pünkösd vasárnapján népes közönség előtt itt tartotta program
beszédét Tallián Vilmos nemzeti munkapárti képviselőjelölt.75

74 Kanizsai Újság, IV. évf. 1911. aug. 27. 60. sz.

75 Kanizsai Újság, III. évf. 1910. máj. 22. 21. sz.

Az első benyomás a városról: rendezett, parkírozott vasútállomás

Tartottak a téren március 15-ei ünnepségeket, és itt vendégelték 
meg a világbajnok tűzoltócsapatot. Rossz idő esetén pedig a ren
dezvényeket bármikor át lehetett helyezni a Nagyvendéglő dísz
termébe. Itt tartott térzenét a tűzoltózenekar 1892-ben Ferenc 
József 25 éves uralkodói évfordulója alkalmából,76 és az impéri
umváltáskor szintén itt tartottak díszhangversenyt és díszvacso
rát a város régi és új urai (VASS 2003: 90-92).

1911-12-ben a Szent István utcában szintén az akácfák he
lyére ültettek gesztenyefákat. Ezt az utcát, ami tulajdonképpen a 
főutcának a vasút felé haladó folytatása, ma Gesztenye fasornak 
hívják, és a százéves fákból elég sok még megvan. 1913-ban is 
folytatódott az utcák fásítása. Kiültetésre 400-500 darab külön
böző fajtájú fát irányoztak elő (VALKAY 2010a: 12). A lakosság 
büszke volt a folyamatosan szépülő városra. 1911-ben a Tűzol
tóegylet elhatározta, hogy pályázik az 1914-ben esedékes or
szágos tűzoltó kongresszus Magyarkanizsán való megtartására. 
A tervet a Kanizsai Újság is helyeselte a város alkalmassága mel
lett érvelve: „addig létesítendő közintézményeink, utca-parko- 
zásaink, gyönyörű Erzsébet-ligetünk, mind alkalmasok lesz-

Magyarkanizsa

Vasúti állomás



nek arra mivel egy alföldi város vendégeinek reprezentálhat”.77 
1915-ben a Csodakút Artézi Fürdő ismertetője szintén kiemeli: 
„Általában Magyarkanizsa egészségi viszonyai igen jók, az utcák 
rendezve, fásítva vannak...” Ezenkívül a Törökkanizsára vezető 
„gyönyörű fasoros, kövezett országutat” mint kellemes sétautat 
ajánlja a vendégek figyelmébe. Arról a fasorról van szó, melynek 
kivágását 1909-ben határozták el, de sikerült megakadályozni, 
valószínűleg a sajtó segítségével, amely több cikket szentelt a té
mának, például Durva fairtás címmel, hangsúlyozva, hogy „Ka
nizsának ezen díszét” inkább gondozni kéne, hiszen még ha a 
kivágottak helyére új fákat is ültetnek, évtizedek kellenek, hogy 
„a lakosság azok árnyékában megtehesse sétáit”.78

De szót emelt az újság a város infrastruktúrájában fennálló 
számos hiányosság ellen is: a nyáron poros, télen saras utcák, a 
piszkos és szemetes disznópiac (a mai Piac tér), a Szerb utcai (ma 
Testvériség egység utca) népkerti lejáró rossz állapota, valamint 
a Népkerti sor és az egész város egyenetlen, pocsolyás útjai, jár
dái ellen. Ezek mellett valóságos sajtóhadjárat indult az állami 
fedezőméneknek és apasertéseknek a városháza udvarán álló 
istállóban való elhelyezése ellen. Már 1909-ben is terítéken volt 
a téma, amely 1911 és 1912 között, az új városháza építésekor, 
még mindig aktuális maradt. Mindeközben előkerültek a higié
nia, az esztétika és a közerkölcs szempontjai. Ugyanakkor presz
tízskérdés is, hogy az állattartás kikerüljön a városközpontból, a 
városi fejlődés legreprezentatívabb épülete, az 1912-ben felépülő 
új városháza közeléből, és a város üdülőhelyéhez, a Népkerthez, 
illetve a Törökkanizsára vivő sétányhoz vezető útvonalról, „mert 
mégis csak szégyen gyalázat, hogy egy ilyen városnak, mint Ma
gyarkanizsa, a népkertbe járó közönség, de különösen a gyerek
sereg gaudiumára a fedezések a legforgalmasabb helyen nyíltan 
történjenek”.79 Jogos elvárás volt a vezetőség felé, hogy „az új

77 Kanizsai Újság, IV. évf. 1911. márc. 2. 18. sz.

78 Kanizsai Újság, II. évf. 1909. nov. 7. 45. sz.

79 Kanizsai Újság, III. évf. 1910. jan. 30. 5. sz.

városházát a megfelelő kerettel láttatja, parkíroztatja udvarát és 
nem tartja fenn ott a legelőt”.80 1912-ben még mindig cikkeztek 
róla, de már ki sem fejtették a problémát, csak a következőket je
gyezte meg a szerző: „Van a városnak egy országos hírű sétánya, 
de aki oda le akar menni, az az egyik oldalon fogja be a szemét és 
a fülét, a másikon meg az orrát.”81 A közvélemény felől gyakorolt 
állandó kritika talán nem volt túl hatékony, mégis fontos, hiszen 
jelzi az igényeket, az értékeket.

A város büszkesége: a Népkert

A negatívumok mellett bőven találunk pozitív gondolatokat, 
főleg a város büszkeségét jelentő Népkertről. A Borovszky-féle 
vármegyei monográfiában például ezt olvashatjuk:

„A város alatt van Magyarkanizsa gyönyörű népkertje, kitű
nő faiskolával és virág-kertészettel egybekötve, mely a modern 
műkertészet minden igényeinek megfelel s a legkényesebb ízlést 
is kielégítheti. Díszes séta-útjai, angol kertjei, virágköröndjei és 
árnyas ligetei a legkellemesebb benyomást teszik s versenyezhet
nek bármely más város üdülő helyével” (IVÁNYI 1909: 319).

Kanizsai működésének 25 éves évfordulóján, 1910-ben ke
rült a figyelem középpontjába Bednárcz Károly városi kertész. 
Barátai, tisztelői ünnepséget szerveztek ez alkalomból, melyen 
140 résztvevő jelent meg a jubiláns tiszteletére, köztük olyan 
neves személyek, mint Vojnits István megyei főispán, Popovits 
Sebő megyei főjegyző, valamint „Törökkanizsa intelligentiájának 
színe java”. Angyal Dezső miniszteri tanácsos, az országos ker
tészeti szakiskola igazgatója levélben méltatta Bednárcz 25 éves 
sikeres működését. A hölgyek az alkalomhoz illően virágdíszbe 
öltöztek. Méltán illette meg ez a megbecsülés a főkertészt, „ki 
mindég azon iparkodik, hogy népkertünkben találja meg a kö
zönség élvezetét és gyönyörét, megyékre szóló büszkeségünkben,

80 Kanizsai Újság, III. évf. 1910. dec. 10. 75. sz.

81 Kanizsai Újság, V. évf. 1912. máj. 12. 19. sz.



A parkosított főtér és a Nagyvendéglő

országos hírű gyümölcsfaiskolánkban pedig városunk a remélt 
és előirányzott hasznot”.82 Ebben a pár sorban máris fölfedez
hetjük a Népkert valódi jelentőségének két alapvető területét. 
Ha kiemelkedő szakmai tevékenysége még nem lett volna elég, 
Bednárcz közéleti tevékenységet is vállalt a Sport-Tennis klub és 
az Erzsébet-ligeti bizottság elnökeként, valamint a Vöröskereszt 
egylet rendes tagjaként (N. n. [1909] 415).

Dr. Roxer Gyula írásából egy festői szépségű tavaszi liget, a 
Bednárcz kezelésében lévő Népkert bontakozik ki:

„Március elsején (...), amikor a Lonicera apró üde levelek
kel borított ágai oly barátságosan bókolnak és hivogatólag inte
getnek a szabad természet ölén városunk egyik méltó büszke
ségében, a mi népkertünkben a tavasz első dalos hírnökének, a 
kedves kis kerti zenésznek: (...) melyet csak olykor-olykor int 
alázatosságra a népkertünk fényes tollazatú díszét képező pá

Fiatal fasor a nagyutcán

vák, nem valami különös zenei élvezetet nyújtó, de annál eré
lyesebb és határozottabb rikácsolása...

Azon a területen, a hol ő [Bednárcz] most a kis király, melyt 
városunk közlakossága 25 év előtt az ő gondjaira bízott, ma rend 
és tisztaság, műízlés és költészet, változatosság és báj hódított te
ret. Oly szép és vonzó e hely, hogy még a fülemülék is szíveseb
ben fészkelnek itt, mint az ártér és sziget bokrában, holott kora 
tavasztól késő őszig a gyermekek édes csacsogásától és pajzán 
kaczagásától, az ifjú leányok és legények víg danájától messzire 
visszhangzik e hely.”83

A helyi forrásokból nem állapítható meg, hogy a Népkert va
lóban megyei, esetleg országos hírnevet szerzett volna magának 
és Magyarkanizsának -  ehhez szélesebb körű kutatásra lenne 
szükség. Az általam használt források csak arra mutatnak rá, 
hogy a helyi társadalom szemében milyen fontos mutatója volt a 
gyönyörű park a városiasodásnak, a polgári fejlődésnek.



Az első világháború 
végétől az 1950-es évekig





Változások a helyi egyleti életben 
és vendéglátóiparban

A világháború évei alatt visszaesett az egyesületek aktivitása. 
Az újságok inkább a hadi helyzetről tudósítottak, és keveseb
bet foglalkoztak a helyi eseményekkel (KÁVAI 2008: 47-48). Az 
1920-as évekre azonban, úgy tűnik, konszolidálódott a helyzet, 
és a helyi szervezetek aktivitása ismét megnőtt. Megtartotta ko
rábbi jelentős szerepét a Gazdakör, sőt a rendelkezésünkre álló 
korabeli lapok alapján rendezvényeinek számában (esősorban 
bálok) ki is emelkedett a többi egyesület közül. Csökkenni lát
szik azonban az Űri Kaszinó tevékenysége, legalábbis egy időre, 
míg 1936-ból ismét olyan tudósítást kapunk, amely szerint a ka
szinó minden szombat este megtartotta szokásos zene- és tánc
estélyét, melyen a vidék aranyifjúsága általában részt vett.84 Ke
vesebbet hallani a Tűzoltóegyletről is, valószínűleg minden év
ben legalább két alkalommal, farsangkor és a nyári időszakban, 
szerveztek valamilyen megmozdulást, nem ritkán egészen nagy
szabásút. Ilyenkor a többi egylet is csatlakozott a tűzoltókhoz, és 
rendezvényeik bevételét nekik ajánlották. A Ifjúsági Közműve
lődési Egyletről már nem találunk híreket, megjelenik viszont 
egy hasonló tevékenységet folytató csoport, a Törekvő Munkás 
Ifjúság, amely leginkább színdarabokat, műsoros esteket adott. 
Megjelennek a különböző szakmák szervezetei, melyek szin
tén bekapcsolódtak a különböző társas alkalmak szervezésébe.

A Szabóiparosok Szakcsoportja például -  stílusosan -  jelmez
báljairól volt híres. Az 1918 februárjában tartott „rendes évi álar
cosbálján” iparosok és értelmiségiek is szép számmal megjelen
tek.85 A Mészáros és Hentessegédek Egyesülete főleg bőséges tár
sasvacsoráiról volt nevezetes. De rajtuk kívül hallatott magáról a 
Bőriparosok Szervezete, a Sztárakanizsai Építőmunkás Ifjúság és 
a Független Építőmunkások Csoportja. Nem kivehető, hogy va
lódi szervezetet alkottak-e vagy csak alkalmi összefogásról volt 
szó az asztalossegédek és a téglagyári munkások tombolaestélye, 
illetve társasvacsorája esetében. Az iparosok szervezetei közül 
fontosabb volt az Ipartestületi Dalkör vagyis az Iparos és Polgári 
Dalárda (1923-ban kivált az Ipartestületből és önállóan folytatta 
tevékenységét (KÁVAI 2008: 47-48)), illetve az Iparos Olvasó
kör, amely alaptevékenységén kívül szintén foglalkozott bálok és 
műsoros estek szervezésével. 1932-re a kanizsai iparosság meg
teremtette az Iparos Otthont, így a helyi társadalmi élet, még egy, 
a Gazdakörhöz hasonló (de talán kevésbé széleskörűen használt) 
helyiséggel gyarapodott. 1928-ban volt a kanizsai cserkészcsapat 
zászlószentelése. Számos hír maradt fenn működésükről, a cser
késznapokról és a szigeti erdőben tartott táborozásaikról. 1941 
és 1944 között Kanizsán is működött Leventeszervezet, amely 
a magyar ifjúság hazafias, katonai szellemű nevelését célozta.



A szervezet a rendszeres leventeoktatáson kívül nagyobb sport- 
rendezvényeket, de más művelődési és szórakoztató rendezvé
nyeket is tartott.

Az egyesületi élet átalakulása mellett megváltozik a helyi 
vendéglátóipar is. Az újságokban már nemcsak 3-4 vendéglő 
elnevezésével találkozunk, hanem legalább 15 nevét ismerhet
jük meg, bár a vezető szerepet most is 3-4 sajátította ki: abszolút 
első helyen a B ági-féle vendéglőt, más néven Beograd Szállót kell 
említenünk, ahol leginkább bálokat, ritkábban műsoros esteket 
szerveztek a különböző egyesületek. A Herédy-féle vendéglő 
színházteremmel is rendelkezett, így itt szívesen tartottak színi
előadásokat. Fontos volt még a Tisza Szálló és a Balázs-féle ven
déglő, amely többek között „a földműves ifjúság kedvelt találka
helye” volt.86 A Bagi-vendéglő az 1927-ben alakult Fehér Rózsa 
Asztaltársaságnak volt a törzshelye, melynek felvállalt célja az 
volt, hogy „minden leánynak mindenkor legyen táncosa”. Azon
ban egyáltalán nem hallhatunk többet a Nagyvendéglőről, amely 
ebben az időben csak moziként működött.

A vendéglők mellett megemlíthetjük még a Novák Rózsi-féle 
kocsmát, ahol tekepálya is volt, és amelyet az Építőipari Mun
kások Egyesülete használt székhelyként (KÁVAI 2008: 59). Ér
tékes forrásként szolgál a Tiszavidék egy 1934-es lapszáma arra 
vonatkozóan, hogy a különböző társadalmi csoportok elkülönü
lése hogyan történt a szórakozási alkalmakkor. Ebben az évben 
három helyen tartottak farsangvasárnapi bált a tűzoltók javára: 
a Gazdakörben a gazdatársadalom színe-java mulatott, a Kato
likus Körben a földműves ifjúság, az Iparos Otthonban pedig a 
középosztály87 -  példaértékű lehet, hogy ennek ellenére közös 
célért fogtak össze, egy közhasznú helyi szervezet támogatása 
érdekében.

Az egyesületek működésében az 1945-ös szocialista rend
szerváltás szomorú fordulatot hozott. Az új hatalom többségü
ket felszámolta, egyeseket pedig saját irányítása alá vont (KÁVAI 
2008: 13).



Változások a Népkertben

A háború után valószínűleg a Vigadó és a Népkert használata is 
gyorsan visszatért a megszokott kerékvágásba. Sőt a gyógyfürdő 
a háború alatt is teljes gőzzel üzemelt, igaz, 1915-től elsősorban 
a sebesült katonák vehették igénybe szolgáltatásait. Mindeneset
re a forgalom nőtt, 1916-ra elérte a 20 ezer főt. A részvénytársa
ság vezetőinek optimizmusára vall, hogy 1917-ben már bővítést 
terveztek (FEJŐS 2008: 36). Viszont a 15 villatelek közül csupán 
egyet építettekbe, azt is a háború után. 1921-ben építtette fel villá
ját Reisinger Lipót festő a Népkert keleti felében, az allé legelején. 
A változatos tetőfelépítménnyel rendelkező, romantikus hangula
tú, kissé erdélyies ízű villa felépítése csődbe juttatta az építtetőt, aki 
kénytelen volt azt eladni. 1924-ben Kemény Géza (aki a későbbiek
ben mint városi mérnök működött Kanizsán) és Agbaba Mihailo 
fiatal szabadkai mérnökök vásárolták meg, ezért az épületet a he
lyiek Kemény- vagy Agbaba-villaként emlegetik (VALKAY 2011a: 
19). Az 1930-as években fellendülhetett a fürdő forgalma, mivel 
kirándulóvonat-járat indult Szabadkáról. Kisebb újításokat is beve
zettek, mint amilyen a „pezsgő- vagy habfürdő”, illetve a parkban, 
a fürdőépület előtt felállítottak „egy automata súlymérőt, amelyet 
egyformán igénybe vehet úgy a fürdőző, mint a sétáló közönség”.88

A történeti-etnikai térfoglalás bevett gyakorlata a közterek 
elnevezése, átnevezése. 1920-ban az új szerb hatalom 53 utcát 
nevezett át Kanizsán (ekkortól Stara Kanjiza, Sztárakanyizsa, 
vagyis ismét Ókanizsa), leginkább a szerb történelem jeles alak-

Az „átkeresztelt” Népkert az 1920-30-as években

jairól (KLAMÁR 2008: 15). A szimbolikus birtokbavétel jegyé
ben a parkot is átnevezték: a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, 
illetve a királyi Jugoszlávia idején princeza Jelena park volt a 
neve (valószínűleg I. Aleksandar jugoszláv király nővéréről elne
vezve). Mint annak idején az Erzsébet-liget létesítésénél, ismét 
egy országos érvényű, szimbolikus tartalommal próbálták felru
házni, de ez az elnevezés még kevésbé tudott meghonosodni a 
köztudatban, mint az Erzsébet-liget név.

Bednárcz Károly főkertész 1926-ban halt meg, de a Népkert 
ekkor sem maradt gondozó nélkül. 1928-ban ugyanolyan elis
merően írnak szépségéről, mint az 1910-es években:



Virágágyások és gondozóik

„Egyetlen bácskai város sem versenyezhet a mi szép népker
tünkkel, ezt büszkén mondogatom, még eddig akármilyen vidé
ki vendéggel volt szerencsém találkozni, mind elragadtatásnak 
adott kifejezést a népkert csodás szépsége felett. Ha az ember 
leér az első útra, már érzi a kábító, bódító illatot...”89

Az 1940-es évekből származó fotók alapján a század elejéhez 
viszonyítva már nem volt olyan fényűző a Vigadó előtti francia
kért, a szökőkút medencéje is üresen állt, a bonyolult szerkezetű 
parterokat egyszerűbb kialakítású, de szépen gondozott pusz- 
pángbokrok váltották fel. A visszaemlékezések viszont még így 
is szépséges képet festenek a parkról, amelynek kertész, valamint 
egész az 50-es évekig parkőr viselte gondját.

„Rengeteg piros kánná virág. Egy egész nagy ágyással volt. 
A bukszusok nagyon szépen voltak gondozva, gyönyörűen meg 
volt csinálva, a kertész állandóan gondozta a virágokat” (V. I.).

Adatközlőim közül többen emlékeztek arra, hogy a gyógy
fürdő előtt működött egy szökőkút, és többen mosolyogva me
sélték, hogy a sétányok salakkal voltak beszórva, és ettől a sétá-

A körsétány bukszusokkal

Szökőkút a fürdő előtt

lók lába csupa fekete lett, később pedig piros, mikor a sétautakat 
cseréptörmelékkel borították.



Élet a Vigadóban

Szervezett, alkalmi programok, 
egyesületi és hivatalos események

A háború utáni első hírt 1920-ból találtam: május 13-án, áldo
zócsütörtökön a Zeneegyesület hangversenyt és táncmulatságot 
rendezett a városháza dísztermében délután 5-kor. Ezután este 8 
órakor a nép részére a körökben, 9-kor pedig a Vigadóban tánc- 
mulatság kezdődött. Árulkodóak lehetnek maguk a belépődíjak 
is: a körökben 6, míg a Vigadóban 10 korona a táncmulatság
ra szóló jegy.90 1925 júniusában a gyáriparosok és kereskedők 
nyári mulatságukat tartották a Vigadóban,91 1926 pünkösdjén 
az Ipartestületi Dalárda „serpentin és konfetticsatával egybekö
tött táncvigalmat” rendezett, ahova a belépő 10 dinár volt. (Ez 
az összeg körülbelül egy gyengébb minőségű bor literenkénti 
árának felel meg.)92 Ugyanazon év augusztusában a Gazdasági 
Legényegylet tartott táncmulatságot.93 1 930-ban az állami taní
tók énekkara rendezett műsoros estélyt.94

90 Hivatalos Lap, II. évf. 1920. máj. 9. 19. sz.

91 Hivatalos Lap, VI. évf. 1925. jún. 21. 25. sz.

92 Tiszavidék, I. évf. 1926. máj. 16. 20. sz.

93 Tiszavidék, I. évf. 1926. aug. 22. 34. sz.; Tiszavidék, I. évf. 1926. aug. 29. 
35. sz.

94 Tiszavidéki Újság, III. (V.) évf. 1930. jún. 22. 25. sz.

A 30-as években sor került néhány igazán exkluzív esemény
re, mint például 1934 júliusában az egyetemisták báljára, mely
ről heteken át cikkezett a Tiszavidék.

„A helybeli főiskolai hallgatók és maturandusok (...) elha
tározták, hogy a szokásos szombat esti táncot egyik este átvará
zsolják egy szép és hangulatos igazi diákmulatsággá. így szüle
tett meg az Annabál vagy diákbál eszméje.”95

Az ügyet olyan jelentős személyek karolták fel, mint Bozin 
Aleksandar rendőrkapitány, aki a főszervezői teendőket vállalta, 
a védnökök pedig Szántó Gábor nemzetgyűlési képviselő, Vorgic 
Slavko polgármester és Kosanic Milorad rendőrfőnök voltak. Az 
esemény akár diplomáciai jelentőségre is szert tehetett, hiszen 
a résztvevők között megtaláljuk gróf Torrihos spanyol minisz
tert és Joaquin Ponce Barceló spanyol konzult, valamint Herak 
ezredes óbecsei körletparancsnokot a jugoszláv hadsereg képvi
seletében. A rendezvény fontosságát az is jelzi, hogy jelen volt az 
országos sajtó képviselője is, a belgrádi Stampa főszerkesztője. 
A környező településekről, Zentárói és Szabadkáról is érkeztek 
egyetemisták. A részletes beszámoló „fényes elitbálként”, „nagy
szerű úribálként” írja le a mulatságot. Nagy hangsúlyt fektettek 
a Vigadó díszítésére: „Zölderdős és lampionos mennyezet, feldí
szített asztalok, virágerdő benn, vérvörös kivilágítású szalonbár



fenn, díszes bejárat, kivilágított bokrok, fényben úszó kaktuszok 
és ragyogó virágágyak a teraszon.”96

Hasonló színvonalú lehetett a gyógyfürdő szervezésében 
megvalósult Haway-bál, amelyről így tudósítottak: „A terasz és a 
Vigadó táncterme pazar díszben úszott, a pompás dekorációkat 
Reisinger Ármin készítette elő, a nagyszerű fényhatásokról Jóna 
Imre gondoskodott.”97

A nyári báli szezon hagyományos alkalmai voltak az eszten
dős ünnepek (húsvét, pünkösd, úrnapja, Nagyboldogasszony, 
Szent István). Ezekre a bálokra tavasztól őszig a városon kívül, a 
tanyákon élő módosabb földműves családok is hazajöttek.

„Legparádésabb bál volt a húsvéti bál húsvét másnapján, a 
nagyboldogasszonyi bál augusztus 15-én. Rettentő pompázott 
az a bál, nagyon kiöltöztek. Mindenki hazajött a tanyáról, meg 
a helybeliek is igyekeztek elmenni. Ugyanez vonatkozott a Szent 
István-i bálra” (V. Gy.).

Ezeken kívül különböző tematikus bálokat is tartottak, me
lyeknek nem volt kötött időpontjuk, csak szokásos szezonjuk. 
így a rózsabált májusban, az almabált almaérés idején, a szüreti 
bált valamikor ősszel tartották. A szüreti bálok a 20. század első 
felében jöttek divatba egész Magyarországon, olyan vidékeken 
is, ahol a szőlőművelés egyáltalán nem volt jelentős, és országo
san elterjedt sablonok (pl. magyaros ruha viselete, báli tisztség- 
viselők választása) szerint valósultak meg. Funkciójuk is ennek 
megfelelően változott: a szüreti bál a 20. században már nem egy 
fontos mezőgazdasági munka lezárása, hanem a helyi mulatsá
gok sorába illeszkedő alkalom a fiatalok szórakozására (PÁSZ
TOR 2010: 125). Valószínűleg a szüreti bálok nyomán kezdték 
az almabálokat, rózsabálokat szervezni, mivel ezek mindegyike 
hasonló módon zajlott.

„A nyári szezonban volt a rózsabál. Rendszerint májusban. 
Arra felöltözött rendszerint 10-12 lány és legény valami népies

96 Tiszavidék, IX. évf. 1934. júl. 29. 31. sz.

97 Tiszavidék, X. évf. 1935. aug. 4.

jellegű ünnepi ruhába. Majd az almabál következett almaérés 
idején, és a szüreti bál ősszel, ami ugyanígy zajlott. Rendszerint 
egy-két legény fogott össze, hogy megszervezzék ezeket a bálo
kat, meghívták a párjaikat meg a kikapósabb, módosabb lányo
kat. Mind a három bálra az volt a jellemző, hogy 2 méter magas
ságba drótot, zsinórt húztak ki, arra ajándékokat aggattak: lehe
tett például kötény, kendő, zsebkendő, kosár, csokoládé (habár a 
csokoládé az 50-es évek után terjedt el jobban, azzal szűkebben 
bántak), alma, szőlő, és ezeket lopkodni lehetett. A legkényesebb 
legény igyekezett minél többet lopni. A lopást az úgynevezett bí
rók figyelték, és a lopott dologért fizetni kellett nekik. El is lehe
tett bújni a bírók elől, de nem az volt a cél” (V. Gy.).

A bálok általános programja volt a szépségkirálynő-, illetve 
bálkirályválasztás, ami történhetett szavazó cédulákkal, kokár
dákkal, vagy a zsűri választása alapján. Az eredményről gyak
ran az újság is beszámolt, mint például a Keresztény Katolikus 
Nőegylet hagyományos Anna-napi táncestélye esetében, amely 
a kanizsai nyári szezon slágermulatsága volt.98

Kövesdi János vendéglős 1926-ban a téli szezon alatt is üze
meltette a Vigadót, amiről újsághirdetésben értesítette a közön
séget.99 Farsangvasárnapi tombolaestélyére díjmentes fuvart 
biztosított a vendégek számára, ha ezt előre igényelték.100 A téli 
nyitvatartással azonban valószínűleg nem találta meg a számí
tását: 1928-ban csak májusban nyitott ki. A megnyitó vacsorán 
„előkelő közönség vett részt”.101 A szezonjellegű működésre utal 
a következő adat is: a Nőegylet 1936-ban heti rendszerességgel 
rendezett Játékestéket a Vigadóban egészen november bekö- 
szöntéig, amikortól özv. Molvay Károlyné városi vendéglőjében

98 Magyarkanizsai Tiszavidék, XVII. évf. 1942. júl. 27.

99 Hivatalos Lap, VIII. évf. 1926. jan. 10. 2. sz.

100 Tiszavidék, I. évf. 1926. febr. 14. 7. sz.

101 Kanizsai Újság, II. évf. 1928. máj. 6. 19. sz.



tartották őket.102 1941-ben szintén májusban nyílt meg a Viga
dó.103 Adatközlőim bizonytalanok voltak a téli szezont illetően. 
A visszaemlékezők közül egyesek inkább arra hajlottak, hogy 
télen nem üzemelt, míg mások szerint ekkor is nyitva volt: „Az 
idősebb férfiak jártak kártyázni is a Vigadóba, mert fűtötték a 
nagytermét” (V. Gy.). Összevetve a különböző visszaemlékezé
seket feltételezhetjük, hogy legalább alkalmanként télen is hasz
nálták a Vigadót bálok megtartására. Télen a földbirtokos tanyai 
lakosság is hazajött a városba, és igyekeztek kihasználni a kü
lönböző szórakozási alkalmakat. A bálok hagyományos alkalmai 
voltak a karácsony, a szilveszter és a farsang, azon belül is főleg a 
farsangvasárnap. „Befűtötték a Vigadót, meleg volt, volt zene, és 
ott volt a táncmulatság kivilágos-kivirradtig” (V. Gy.). Az egyko
ri pincérinas visszaemlékezését azonban elég biztosra vehetjük, 
legalábbis 1948-49 telére vonatkozóan, hogy ekkor nem üzemelt 
a Vigadó, és az ott alkalmazott személyzet az akkori üzemeltető 
főutcai kocsmájában dolgozott.

A táncos alkalmak közé sorolhatjuk még a tánctanfolya
mokat, melyeknek gyakran adott helyet a Gazdakör és az Ipa
ros Otthon, ritkábban a Vigadó. 1939-ben „a nyári gyermek és 
diáktánckurzus műsoros záróvizsgabálját” tartották a Vigadó
ban (arról sajnos nem tudni, hogy maga a tanfolyam is itt volt-e). 
Érdekes adat lenne, ha tudnánk, mennyi volt egy ilyen tánctan
folyam tandíja, erről azonban nem ír a hirdetés. Csupán a vizs
gabál belépődíját tudhatjuk meg: első helyre 10, második helyre 
8, harmadik helyre 6 dinár volt.104 1941 augusztusában Resoczki 
Ferenc adai tánctanító indított tánciskolát a Vigadóban. Az ok
tatás mindennap délután 6 és 8 óra között folyt.105 1943 júliusá
ban szintén a Vigadóban indult tánctanfolyam.106

102 Egyetértés, 1936. nov.l.

103 Magyarkanizsai Tiszavidék, XVI. évf. 1941. máj. 25.

104 Tiszavidék, XIV. évf. 1939. szept. 3. 36. sz.

105 Magyarkanizsai Tiszavidék, XVI. évf. 1941. aug. 10.

106 Horgos és Vidéke Újság, 1943. jún. 20.

A bálokon, táncmulatságokon kívül akadtak még kifejezet
ten zenés alkalmak, koncertek. 1934-ben egy hatéves hegedű- 
művész kisfiú koncertjéről adott érdekes beszámolót az újság.107 
1941-ben a hírneves budapesti Kóczé cigányprímás és Gyön
gyösi Viktória Anna budapesti énekesnő tartott magyar nótaes
tet.108 1942 júliusában a helybeli tűzharcosok rendeztek szintén 
nótaestet, amelyen Bittó János énekművészt látták vendégül, 
valamint helybeli fellépők is voltak. A Vigadót ez alkalommal 
örökzöldekkel és piros-fehér-zöld drapériákkal díszítették, így 
az „külsőleg is magán viselte az igazi magyaros jelleget”.109

A táncos-zenés szórakozási alkalmak túlsúlya mellett rit
kábbak voltak a szorosabban vett kulturális programok, de ilyen 
volt 1934-ben a Hétről-Hétre című vajdasági magyar szépirodal
mi közlöny munkatársai által szervezett irodalmi est, melynek 
alkalmából „a Vigadó tánctermét zsúfolásig megtöltötték a ka
nizsai irodalombarátok”.110 Egyik adatközlőmnek jutott eszébe, 
hogy 1941-ben egy lantművész adott koncertet, és tartott elő
adást hangszeréről. Bár hangversenyről van szó, inkább a műve
lődési programokhoz sorolom, mivel az iskolásoknak kötelező 
jellegű volt a megjelenés.

A Vigadóban tartott ritka hivatalos események egyike volt 
a Horthy Miklós kormányzó születésnapja alkalmából tartott 
kétszáz terítékes ünnepi ebéd, amelyen a városparancsnokság, 
valamint a város vezetősége vett részt.111 Természetesen a Nép
kertben zajló minden programnak részese volt a Vigadó. (Lásd 
az Események a Népkertben című fejezetet.)

107 Tiszavidék, IX. évf. 1934. júl. 8. 29. sz.

108 Magyarkanizsai Tiszavidék, XVI. évf. 1941. aug. 10.

109 Magyarkanizsai Tiszavidék, XVII. évf. 1942. júl. 27.

110 Tiszavidék, IX. évf. 1934. júl. 29. 31. sz.

111 Magyarkanizsai Tiszavidék, XVI. évf. 1941. jún. 15.; Magyarkanizsai 
Tiszavidék, XVI. évf. 1941. jún. 22.



Szokásos szórakozási alkalmak

A szervezett programok esetében is, de ebben a fejezetben külö
nösen dominálni fognak a zenés-táncos alkalmak. Amint majd 
a visszaemlékezésekből láthatjuk, 1941 és 1944 között, amikor 
Bácskát visszacsatolták Magyarországhoz, a Népkertben rendkí
vül pezsgő, felszabadult élet folyt még a háborús helyzet dacára 
is. 1941 májusában, egy hónappal azután, hogy virágvasárnap 
megérkeztek Magyarkanizsára (1941 és 1944 között ismét ez a 
hivatalos neve) a magyar katonák, a következő sorok hirdették a 
Vigadó megnyitását:

„A magyarkanizsai magyar lányok és magyar fiúk legfőbb 
óhaja és legkedvesebb szórakozása a tánc. Erre nyílik alkalom a 
magyarkanizsai magyar népkerti Vigadóban, ahol minden csü
törtökön, szombaton és vasárnap terasztánc van a jóhírű Radács 
szalonzenekar közreműködésével. Rossz idő esetén a tánc
délutánokat ill. táncestéket a Vigadó termében tartják meg.”112 

A terasztánc kifejezést kiválóan alkalmasnak tartom arra, 
hogy leírja ennek a szórakozási formának a lényegét. A Vigadó 
nagyterme a fő idény alatt általában másodlagos szerepet játszott, 
sokkal fontosabb volt a körsétányra néző nagy terasz. Amellett, 
hogy innen lehetett igazán élvezni a hely vonzó adottságait -  a 
szép környezetet, a jó levegőt -, rálátás nyílt a körsétányra, így a 
teraszon ülők is figyelemmel követhették a sétálókat, és a sétálók 
is láthatták, kik ülnek fenn a teraszon.

„A főnyeremény az volt, ha kaptál asztalt a körsétány felé 
néző nagy teraszon, hogy ott ülhess” (Ny. J.).

Adatközlőim mindannyian nagy elismeréssel emlékeztek 
vissza a 40-es években a Vigadóban játszó Radács Mihályra és 
zenekarára, akik nélkül az esti szórakozás elképzelhetetlen lett 
volna. Sokan hangsúlyozták a zene magas színvonalát:

„A cigányzenészek fel voltak készülve, színvonalas volt a ze
néjük, szépen fel voltak öltözve, híresek voltak. Később volt a

Radács zenekar. Nagyon színvonalas zenekar volt ez is. A szaxo
fonosuk végül Belgrádban kötött ki, tehát akik itt kezdték a Viga
dóban, azok Belgrádba, Növi Sadra, Szabadkára kerültek később 
zenélni, sőt volt, aki külföldre -  Bécsbe!” (V. I.)

„És nagyon szép magyar nótákat és táncdalokat játszott a 
Radács Misi bácsi zenekara késő délutántól késő estig. Nagyon 
jó zenekar volt. Minden volt benne cimbalomtól kezdve a nagy
bőgőig, a másodhegedűstől a kontrásig, és trombitás, szaxofonos 
meg énekes is” (Ny. J.).

„Én legjobban a Radács zenekart ismertem. A zenekar es
ténként játszott. Húzott mulatókat is, mert abban az időben a 
legények, ha tették a szépet a lánynak, és nagyon ki akartak ten
ni magukért, akkor mulattak. Mulatásnál szívhez szóló dalokat 
választottak, mulató dalokat, amivel szerelmet vallottak, esetleg 
békültek. A táncok közül először csárdást húztak, utána mentek 
a modernebb táncok. A lányokat fölkérték, és úgy mehettek tán
colni” (V. Gy.).

Este 6-7 óra felé kezdtek muzsikálni, s tulajdonképpen ekkor 
indult be az igazi élet. Hogy ez mennyire volt így, bizonyítja az 
is, hogy este drágábbak voltak az italok. Mivel a vasárnap esté
ken hatalmas volt a forgalom, asztalt kellett foglalni: „Megvolt 
az ügyeletes minden társaságból, hogy kinek kell elmenni koráb
ban, és ott foglalni az asztalt” (Ny. J.). Az ügyeletes tehát már dél
után beült a Vigadóba, hogy minél jobb helyen foglaljon asztalt 
a teraszon, a társaság nagy része pedig később érkezett, mikor a 
zene kezdődött. A záróra éjfélkor lehetett (1948-ban legalábbis 
így volt). Búcsúzóul egy utolsó attrakcióval kedveskedtek a ven
dégeknek, melyre adatközlőm elérzékenyülve emlékezett vissza:

„Igazi attrakció volt, amikor minden vasárnap, késő este ez 
a Trombitás Jani bácsi tárogatóval elment az erdőbe (délre, az 
új fürdőépület felé) -  még egy valaki ment vele, hogy világítson 
neki villanylámpával - , és onnan, az erdőből tárogatón játszotta 
a Takarodót. Olyankor halotti csend lett azon a zsivajgó tera
szon, a zsivajgó Vigadóban. Halotti csend lett, és vártuk a táro
gatót. Olyan szép volt!” (Ny. J.)



1944 októberében ismét zavaros idők kezdődtek. A bevonuló 
orosz és partizán csapatok véres, megtorló akciókat indítottak a 
magyar nemzetiségű civil lakosság ellen. Indoklás nélkül fogták 
el az embereket, és vitték el megkínozni, kivégezni. A közhan
gulaton úrrá lett a félelem, a társasági élet abbamaradt, a Viga
dó és a Népkert elhagyatottá vált, és csak a következő év nyarán 
kezdett belé visszatérni az élet. „A lehangolódott lakosság csak 
lassan tért magához, és nehezen tudta rendbe hozni, igénybe 
venni a csodálatos Népkertet, a vendéglátásra és táncra csalo
gató Vigadót” (MÁNYI 1998: 6) -  írja Mányi Pál, aki emlékira
tában különös részletességgel és közvetlenséggel festi le mind a 
Vigadó, mind a Népkert használatát a 40-es évek közepére, egész 
pontosan az 1946-os évre vonatkozóan. Ekkor örömmel írja, 
hogy ismét „a Vigadó »békebeli« hangulatát” élvezheti. Őszintén 
ír fiatalkori szerelmi életéről, melynek központi helyszíne volt 
a Vigadó és a park. A vasárnap esti tánc rendszeres és tömeges 
jellegénél fogva kitüntetett jelentőségű ismerkedési, találkozási 
alkalom volt.

„Az esti szórakozás itt rendszerint nyolckor kezdődött. Erre 
az időre, az otthoni vacsora és átöltözés után többnyire elfoglalta 
helyét minden szórakozni vágyó. Házaspárok, jegyesek, haj adó- 
nők együtt vagy kísérettel, és különböző csoportokban párt ke
reső legények” (MÁNYI 1998: 137).

Az ismerkedés tehát viszonylag szabadon folyt. A fiatalok ba
ráti társaságokba tömörülhettek, külön a hajadon lányok (eset
leg szülői vagy más kísérettel), külön a legények, de vegyes társa
ságok is alakultak a komolyabb kapcsolatok esetében.

Kínálat, kiszolgálás, látogatottság

Étlap vagy árjegyzék sajnos ebből az időből sem maradt fenn, 
így néhány újsághirdetésre és a visszaemlékezésekre támaszkod
hatunk a kínálat kérdését illetően. 1926-ban a húsvéti ünnepek 
előtt hirdetés biztatta a közönséget, hogy tegyenek próbavásár
lást Kövesdi János vendéglősnél a Vigadóban, ahol mindenféle 
elsőrendű borok szerezhetőek be olcsón. A választék a követke
ző volt: új fehérbor literenként 10 dinár, ó sillerbor 12, három
éves óbor vagy burgundi 17,50, és valódi karlócai ürmös bor 
literenként 22 dináros áron.113

A Vigadó 1914-es átalakítása óta konyhával is rendelkezett, 
ami a fürdővendégek ellátása szempontjából alapkövetelmény 
volt, ők voltak a Vigadó mindennapos vendégei. A helyiek, amint 
láthattuk, főleg vasárnaponként, illetve ünnepnapokon látogatták 
a Vigadót. A fogyasztás kinek-kinek az anyagi lehetőségei szerint 
történt, a kevésbé tehetőseknél (mint amilyen általában a fiatal
ság, a diákság volt) inkább csak az italfogyasztásra korlátozódott, 
és csak kevesen engedhették meg maguknak, hogy ott étkezze
nek: „A vendéglőben étkezés akkoriban nem volt annyira divat
ban, mint most, de ezek a nagygazdák jártak vendéglőbe, adták 
a nagyot, mutatták, hogy ők pénzesek, kényeskedtek” (V. Gy.). 
Egy 1941-es lapszámban Molvay vendéglős hirdetését olvashat
juk: „A jóhírű Molvay konyha kitűnő meleg és hideg ételekről, 
italokról biztosítja a kedves vendégeket.”114

Az 1945-ös évet korszakhatárként kell kezelnünk: ekkor ala
kult meg a szocialista Jugoszlávia, ami mélyreható társadalmi 
változásokat vont maga után. Témánk szempontjából fontos, 
hogy egyre többen létesítettek munkaviszonyt, egyre többen ju
tottak szerény, de biztos, rendszeres keresethez, így bővült azok
nak a köre, akik igénybe tudták venni a Vigadó szolgáltatásait.

113 Tiszavidék, I. évf. 1926. márc. 28. 13. sz.

114 Magyarkanizsai Tiszavidék, XVI. évf. 1941. máj. 25.



A látogatottság olyannyira megugrott, hogy később, az 50-es 
években ki kellett bővíteni az addigra szűknek bizonyult teraszt.

„Mert most már mindenki oda járt, nemcsak a gazdag parasz
tok meg akinek pénze volt, hanem a munkás emberek. Aki min
dennap dolgozott, keresett, az meg tudta fizetni, hogy hétvégén 
valamit megigyon ott, meg zenét hallgasson, táncoljon” (V. I.).

Az 1945 utáni politikai, társadalmi változások a táncrezsim
ben is fordulatot hoztak:

„A felszabadulás után megváltozott a táncrezsim: akkor már 
mindenki járt a táncra, mert akkor rengeteg munkaviszonyt 
lehetett létesíteni, és a munkaviszonyban lévő lányok jobban 
tudtak öltözni, mint a nagygazdák lányai. A gazdalányok akkor 
bűnösnek számítottak, nem kaptak bont, csak a munkáslányok. 
Abban az időben csak bonra lehetett ruhát venni. így már a 
munkáslányok öltöztek jobban, így már mehettek a bálba. (...) 
1945 után már nem voltak olyan parádésak a bálok, és tömege
sebbek is voltak. 1945 után már nemcsak a nagygazdák lányai 
mentek a vigadóbeli mulatságokra, hanem a széles népréteg, a 
munkások is” (V. Gy.).

Mányi Pál emlékiratából újabb értékes részletekkel gazdagít
hatjuk a Vigadó látogatottságáról kialakuló képünket. Tőle hal
lunk például először etnikai feszültségekről a vendégek körében: 
„...a terasz déli felét a szerb legények és középkorúak foglalták 
el... Nőt alig hoztak magukkal, helyette inkább a magyar lányo
kat táncoltatták” (MÁNYI 1998: 137). A szerb legények ezen 
felül nem tartották be a tánc megszokott illemét: ha egy ma
gyar fiú próbálta lekérni partnernőjüket, arrogánsán elküldték. 
A konfliktus odáig éleződött, hogy súlyos verekedés lett belőle 
(MÁNYI 1998: 142-147, 163).

Míg a vendégek köre egyre szélesebb rétegekre terjedt ki, és 
a látogatottság egyre nőtt, a kínálat igen szűk volt. Az egykori 
pincérinas elmondása szerint 1948-ban az italválaszték a követ
kezőkből állt: sör, bor, pálinka, az úgynevezett vegyes (pálinka és 
valamilyen édes, leginkább császárkörtelikőr összekeverésével),

A Vigadó az erkély lebontása után

valamint üdítőitalként a szóda-málna. A vendéglátóhelyeket 
ekkor mind államosították, és a beszerzések is a kiutalás alap
ján történtek: „minden kiutalásra ment. Reggel kaptunk 5 liter 
pálinkát, ha azt eladtuk, aztán csak szóda-málna, szóda-málna” 
(Ny. I.). A nehézkes, korlátozott beszerzés és a tömeges látoga
tottság a korábbihoz képest egy másfajta standardot eredménye
zett a szolgáltatás minőségében.

„A meccsek után megrohantak minket a futballpályáról. Ki 
sem bírtunk menni, hanem a pultnál adtuk ki egymás feje fölött 
a sört. Nem is volt a poharakban több, csak egy ujjnyi, mert nem 
volt időnk, hogy megtöltsük” (Ny. I.).

A konyha ekkor már menzajellegű szolgáltatást nyújtott: „ital 
akkoriban szűkösen volt, de azért ebédosztás volt, volt menza, 
jártak oda az állandó kosztosok ebédelni” (Ny. I.). Tehát már a 
hétköznapokon sem csak a fürdővendégek látogatták a Vigadót, 
hanem a helyiek is:

„Voltak, akik hordták onnan az ebédet ételhordóban. Akik 
üzletben dolgoztak, délben bezártak (abban az időben ez volt a 
szokás), megebédeltek, és 4 órakor nyitottak ki” (V. I.).



A konyhai személyzet 3-4 főt tett ki, a pincérek pedig a pin
cérinassal együtt öten voltak. A nyitvatartás reggel 6 órától éjfé
lig volt, ezért a pincérek közül ketten ott is aludtak.

Összefoglalva tehát: az 1945 utáni társadalmi változásokat 
követve a Vigadó veszített exkluzivitásából, és a széles rétegek 
körében vált népszerűvé. Ha azonban egy kicsit előretekintünk 
az időben, feltűnnek a hanyatlás első nyomai. Az 1960-70-es 
évek elején új szórakozóhelyek létesültek a városközpontban, 
majd a Tisza-parton. A 70-es években egy új és korszerű fürdő

komplexumot építettek, amelyhez persze nagy étterem is tarto
zott. A legnagyobb problémát viszont a Vigadó épületének egyre 
elhanyagoltabb, pusztuló állapota, a tatarozás hiánya jelentette. 
Az épület fontos stíluselemének tekinthető, fűrészelt, faragott 
deszkadíszítéssel ellátott erkélyét le kellett bontani. A romló ál
lapotú szórakozóhely presztízséből is veszített: utóbb már nem 
üzemeltették, csak alkalmi eseményekre, osztálytalálkozókra, 
lakodalmakra adták ki.



Események a Népkertben

1928 májusában a Hadirokkantak Egyesülete szervezett nagysza
bású népünnepélyt a parkban. A tűzoltó zenekar délután 2-től 
sétahangversenyt adott, majd humoros jelenetek előadása követ
kezett. Az ünnepély egyik fénypontját, a pünkösdi királynő ünne
pélyes felavatását és megkoronázását a Vigadó erkélyére tervez
ték. A különböző egyesületek most is szép összefogást mutattak, 
a Gazdakör és a Legényegylet ugyanezen az estén a Gazdakörben 
szervezett mulatságot, a Törekvő Munkásifjúság pedig a rokkan
tak javára kabaréestélyt a Tisza Szállóban.115 Nem tudni, milyen 
okból, de a Vigadó terasza helyett végül itt zajlott le a pünkösdi 
királynőválasztás végső aktusa. A legnépesebb a parkbeli népün
nepély volt, és a legnagyobb bevétel is (5061 dinár) itt gyűlt össze, 
amely a pünkösdi királynőválasztás szavazócéduláinak és való
színűleg a belépőknek az árusításából származott.116 Ugyanezen 
év júniusában a Vöröskereszt tartott hasonló jellegű rendezvényt 
a parkban. Ez alkalomból a Vigadóban römiverseny volt, este pe
dig nagyszabású bál.117 A 2 dináros belépődíjakból 2153 dinár 
gyűlt össze, tehát körülbelül ezer látogatója lehetett a program
nak (pontos következtetést nem igazán vonhatunk le a lehetséges 
felülfizetések miatt).118 A cserkésznapokat szintén a Népkertben 
szervezték meg. Ezek általában cserkészjátékokat, versenyeket

115 Kanizsai Újság, II. évf. 1928. máj. 13. 20. sz.

116 Kanizsai Újság, II. évf. 1928. jún. 3. 23. sz.

117 Kanizsai Újság, II. évf. 1928. jún. 10. 24. sz.

118 Kanizsai Újság, II. évf. 1928. jún. 17. 25. sz.

foglaltak magukba, és műsorral, táncmulatsággal zárultak a Vi
gadóban. A népkerti rendezvényre általában 1-2 dináros belé
pőt kellett váltani, míg a vigadóbeli mulatságra 10-20 dinár volt 
a belépődíj. Az 1928-as cserkésznapon 4957 dinár gyűlt össze a 
délutáni mulatság és a vigadóbeli bál jegyárusításából.119

Sajnos a rendelkezésemre álló újságokban nem találtam annyi 
forrást a tűzoltónapokra vonatkozóan, mint amennyi a vissza
emlékezések alapján várható lenne. Összevetve az adatközlőim 
által elmondottakat és a helyi lapok ide vonatkozó informáci
óit, kitűnik, hogy az időpontválasztás igen kényes kérdés lehe
tett az 1920 és 1941 közötti időkben. 1928-ban a tűzoltónapot 
Péter-Pál napján (június 29.) rendezték meg,120 amely azért volt 
megfelelő alkalom, mert szinte egybeesik a Vidovdannal (Szent 
Vitus napja, június 28.), ami a szerb ortodox egyház fontos ün
nepe. 1934-ben hasonló trükköt vetettek be: az országos szinten 
kijelölt, hivatalos tűzoltónapot, július 15-ét (I. Aleksandar király 
ezen a napon írta alá a tűzoltóság szervezetéről hozott törvényt) 
szintén megtartották, de inkább a tűzoltócsapat szűk körének 
szóló programmal, míg a nagyszabású, széles közönségnek szó
ló, tűzijátékkal és változatos szórakoztató programokkal egybe
kötött helyi tűzoltóünnepet augusztus 19-én, vasárnap tartották, 
amely ortodox ünnepnap (az Úr színeváltozása), de valószínűleg 
augusztus 20-a közelsége is szerepet játszhatott az időpont kivá-

119 Kanizsai Újság, II. évf. 1928. júl. 15. 29. sz.

120 Kanizsai Újság, II. évf. 1928. jún. 17. 25. sz.



lasztásában. Adatközlőim közül valamilyen formában mindenki 
megemlítette, hogy Szent István napján nagy népünnepélyt ren
deztek a parkban:

„Még a királyi Jugoszláviában volt ez, amit mesélek, még a 
második világháború előtt. Akkor minden augusztus 20-án óri
ási ünnepség volt, óriási vendégsereggel, akik hajnalig táncoltak. 
És különböző versenyekkel. Volt futóverseny, zsákban ugrálás, 
célba dobás, a régi fürdő előtt pedig, abban a kis szökőkútban 
kacsák úsztak, és a kacsáknak a nyakára karikát kellett dobni. Ha 
eltaláltad, akkor nyertél valamit. Én egyszer -  mondjuk 37-ben 
vagy 38-ban, tizenegy-két éves gyerek voltam -  részt vettem az 
ünnepségen a bátyámmal és az öcsémmel együtt. Lent voltunk 
szinte hajnalig nézni a különböző versenyeket. Játszott a zenekar, 
ettek-ittak a népek” (Ny. J.).

„Szent Istvánkor, ha a politikai körülmények megengedték, 
tűzijáték volt, ha nem engedték, akkor Nagyboldogasszonykor. 
A tűzijáték nagy parádéval történt” (V. Gy.).

Egyedül egy 1929-es születésű adatközlőm kötötte össze 
Szent István ünnepét a tűzoltónapokkal (de elmondásából saj
nos nem derül ki pontosan, hogy ez is a királyi Jugoszlávia idő

szakára vonatkozik vagy Bácska 1941 és 1944 közötti Magyaror
szághoz való visszacsatolása idejére):

„Augusztus 20-án volt tűzoltónap. Egy szerb ember volt a 
tűzoltóparancsnok, de azért megengedte, hogy augusztus 20-án 
legyen a tűzoltónap. A Népkertben volt az ünnepség, volt tűzijá
ték, voltak különböző játékok, versenyek” (H. L.).

A népkerti Szent István-napi ünnepségekről Vass Imre is 
megemlékezik:

„A Népkert közepén volt a tánckörönd. Minden esztendőben 
-  Szent István napján -  ott rendezték meg a néptáncbemutató
kat és a táncversenyeket. Ilyenkor magyar és szerb népviseletben 
jöttek el a lányok meg a legények... Szívet vidítóan szépek voltak 
ezek a táncversenyek, s az volt az érdekességük, hogy nemcsak 
az új falusi, a pámboki, a kőrösaljai meg a tóparti közi fiatalok 
szerepeltek a tánckörönd porondjain, hanem a városka minden 
rendű és rangú táncoslábú ifjúsága is” (VASS 2003: 25).

Ezzel egybecseng a Tűzoltóegylet 1928-as Péter-Pál-napi 
mulatságának programja:

„Délután a népkert zsúfolva volt közönséggel, a köröndben 
díjazott táncversenyt rendeztek, este pedig kitűnően sikerült a 
tűzijáték, majd a teniszpályán a Törekvő Munkás Ifjak műkedve
lő gárdája pompás kabarét tartott s utóbb úgy a körökben, mint 
a Vigadóban kedélyes táncmulatság következett.”121

1941 és 1944 között Szent István napjának a megünneplése 
semmiféle akadályba nem ütközött:

„De az 1942-43-as évben, amire én emlékszem, akkor na
gyon nagy Szent István-napi ünnepséget csináltak, volt tűzol
tózenekar, jöttek vendégek Horgosról, Szabadkáról, Zentáról. A 
zenészek egymás után léptek fel. Kanizsának nagy tűzoltózene
kara volt” (V. I.).

Adatközlőim nagy része sok egymással megegyező elemet 
említett visszaemlékezve az ilyenkor rendezett különböző szó
rakoztató programokra, játékokra, versenyekre, tehát lehetséges,



hogy ezek több éven át ugyanazon forgatókönyv szerint zaj
lottak. A zsákban ugrálás, a kacsákra való célba dobás, a hát
rakötött kézzel való lángosevés, a tűzijáték mind maradandó 
emléknek bizonyultak azok számára, akik gyermekkorukban ott 
voltak ezeken az ünnepségeken -  még akkor is, ha csak külső 
szemlélők voltak, s nem tudtak részt venni a játékokban, mivel 
ez bizonyos nevezési díj befizetésével járt. így volt ez a belépőhöz 
kötött rendezvények alkalmával is, bármilyen szerénynek tűnik 
is az 1-2 dináros belépődíj:

„Nem volt sok, csak ahol 4 gyerek volt, meg akinek a tégla
gyárban dolgozott az apja -  csak télen -, azok már nem jutottak 
oda. Oda csak azok jutottak, ahol volt mindennapi kereset” (V. I.).

1945 után a Népkertben szervezett legfontosabb, a lakosság 
nagy részét megmozgató rendezvények a május elsejei ünnep

ségek voltak. Az ünnepség nagyszabású felvonulással, zenekari 
kísérettel kezdődött a városon keresztül, majd a parkban folyta
tódott, ahol beszédek hangzottak el, és különböző műsorszámok 
kerültek sorra. Az üzemek ilyenkor sátrakat, pavilonokat állítot
tak fel a sétánytól délre eső részen, és megvendégelték a dolgo
zóikat, esetleg a szélesebb közönséget is. Leginkább bográcsost, 
paprikást főztek, amit vagy ingyen osztogattak, vagy valamilyen 
szerényebb áron árultak. Mivel Kanizsán sok gyár működött, 
rengeteg volt a munkás, a május elsejék valóban tömegesek vol
tak. Adatközlőim elmondásából ítélve a felvonulás és a műsor 
után kötetlen piknikhangulat bontakozott ki a parkban. Az em
berek pokrócokat terítettek le, ettek-ittak. A diákok szintén ott 
szórakoztak, játszottak.



Általános parkhasználat

A séta alkalmai

A parkbeli séta leginkább vasárnapra, ünnepnapra esett. Külö
nösen igaz ez a mezőgazdasági szezonban a tanyákon élő módo
sabb földműves családok esetében, akik ilyenkor csak a nagyobb 
ünnepek alkalmával jöttek be a városba. A délelőtti úgynevezett 
diákmise, melyen a fiatalság és az 1940-es évek elején a Kanizsán 
állomásozó katonák is részt vettek, 9 óra körül ért véget. Ekkor 
kezdődött a korzózás a főutcán.

„Ez eltartott egy jó óra hosszát mondjuk, és utána a korzózók 
nagy része és az én társaságom is, lement a Népkertbe. Ennek 
az egyik oka az volt, hogy szinte minden nyári vasárnap, olyan 
10-11 óra körül levonult a Népkertbe a tűzoltózenekar” (Ny. J.).

A térzene tehát igen fontos vonzerő volt, és adatközlőm sze
rint még 1945 után is szokásban volt (nemcsak Kanizsán, hanem 
Zentán, Szabadkán is). Sokban él még a körsétány közepén álló 
kőrisfa körül felállított emelvény emléke, ahol a tűzoltózenekar 
adott sétahangversenyt. A nagy kőrisfa ma is megvan még, de az 
emelvény már a múlté. A térzene jelentőségét tükrözi az a 30-as 
években megjelent olvasói levél, amely a következő újítást ajánlja 
a Népkertbe:

„Elvitathatatlan, hogy kitűnő és nagyvárosi nívójú zeneka
runk van, amelynek tagjai nem csak a szebbnél-szebb divatos 
nótákat, tangókat, stb. játsszák, de a világhírű szerzők klasz- 
szikus műveiből, operáiból is gyakran adnak elő pompás szá
mokat művészi megértéssel. Ügy gondolom, hogy a magasabb

zene népszerű terjesztésének egyik eszköze ha, -  mint az min
den nagyobb fürdőhelyen meg van honosítva -  a zenekar egy 
kitűzött kartonlapon közölné a sorrendben játszott zeneművek 
címét...”122

A délelőtti sétának az ebédidő vetett véget, de késő délután 
folytatódott, és belenyúlhatott a késő estébe is. Ez ismét azzal 
van összefüggésben, hogy a Vigadó zenekara is ilyenkor kezdett 
zenélni. Akiknek nem volt pénzük, hogy beüljenek, vagy már 
nem kaptak helyet, és várták, hogy felszabaduljon egy asztal, 
ilyenkor is sétával múlatták az időt, vagy leültek a közeli padok
ra, és hallgatták a zenét.

A Népkert a hétköznapokon sem volt elhagyatott. Ilyenkor 
főleg a fürdővendégek vittek bele életet, de a helyiek is megfor
dultak, persze kisebb számban, mint vasárnap. A Vigadó is üze
melt, a zenekar is játszott minden este. Adatközlőm így emlék
szik vissza kislánykorára:

„Nyáron már hat óra felé lementünk. Akkor is sétáltak ott 
sokan. A zene is szólt. A Vigadó egész héten nyitva volt nyáron, 
mindennap, nem volt szünet. Mindennap lementünk és sétál
gattunk. Az volt a szórakozás. Akkor nem volt televízió, rádiót is 
csak ekkor-akkor hallgattunk, inkább a parkban meg a töltésen 
sétáltunk” (V. I.).



A  séta útvonala

A Népkert a főutca mindkét vége felől megközelíthető, az egyik 
végén a Vigadó felől lehet bejutni a parkba, a másik végén pedig 
a városháza felőli lejárathoz, a kőrisfasétány elejéhez érkezünk 
meg, amelyen végighaladva lehet a Vigadó előtti körsétányra jut
ni. Ez a körsétány volt a séta legfontosabb helyszíne, már csak 
azért is, mert délelőtt itt muzsikált a tűzoltózenekar, estefelé pe
dig a Vigadó zenekarát lehetett innen hallgatni. A körsétány volt 
„az egyik fő attrakció” (Ny. J.). A népkerti tó ekkor már nem 
volt a legjobb állapotban. Az allé egyik oldalán teljesen elhanya
golttá vált, benőtte a sás, de a másik oldalán viszonylag szépen 
megmaradt, és a körülötte lévő sétautakat szintén használták. 
A látogatók zöme viszont a körsétányon koncentrálódott, ahol 
egy irányba haladt a séta, illetve rá-rátérhettek az alléra a tölté
sig, majd onnan visszafordulva ismét a körsétány felé indultak, 
így végül kisebb és nagyobb köröket tehettek. Aki viszont még 
több mozgásra vágyott, az kiterjeszthette sétáját a törökkanizsai 
töltésre is. Egyik adatközlőm kislánykorában barátnőjével együtt 
rendszeresen útba vette a töltést:

„A töltés ott volt a park mellett, elmentünk rajta kb. 1 kilomé
terre, ott volt a kőpad -  ez volt az első sétánk. (A kőpadot a Ke
mény-villa tulajdonosa építtette. A Kemény-villa a parkban van, 
a töltés mellett -  a tulajdonosa építtetett oda egy lépcsőt.) Miu
tán a kőpadon megpihentünk, jöttünk vissza, és mindig a lépcsőn 
mentünk le. Az egyenesen a parkba vezetett. Egy kicsit kellett 
menni, hogy a fő sétányra érjünk. Ott körbe-körbe sétálgattunk, 
aztán leültünk, ha elfáradtunk. Ezzel múlt el az este” (V. I.).

A fiatalság parkhasználata

Adatközlőim közül mindannyian kiemelték a park vasárnapi 
tömeges látogatottságát. Ez az alkalom főleg a fiatalság számá
ra volt fontos, és ők jelentek meg a legtömegesebben, ugyanis 
a séta alkalmat adott nemcsak a megszokott baráti körben való

szórakozásra, hanem az ismerkedésre is. Az összeszokott társa
ságok együtt mentek le a parkba, és ott „[sétáltak] négyes, sőt 
ötös sorba állva, mert rengetegen voltak” (V. Gy.). A második 
világháború alatt a katonaság, folyamőrök állomásoztak a város
ban, és ,,[p]ersze a lányok is meg a katonák is ott sétáltak vasár
naponként a parkban, amikor kimenőjük volt, meg hétköznap 
is, ha volt szabad délutánjuk, estéjük. Rengetegen sétáltak a kör
forgalomban” (V. I.).

Ezek a séták nem csupán szórakozást jelentettek, de fontos 
megmutatkozási alkalmak voltak a fiatalok számára, ezért a 
megjelenésükre, öltözködésükre nagy gondot fordítottak. Kü
lönösen jellemző ez a módos parasztcsaládok ifjaira, akik csak 
a nagyobb ünnepeken fordultak meg a városban, és megenged
hették maguknak, hogy akár minden alkalomkor új ruhában 
jelenjenek meg.

„Beszélgettek, a ruhájukat mutogatták, ismerkedtek egymás
sal. Az idősebbek pedig gyönyörködtek a fiatalokban. A séta zö
mében a Vigadó előtti körforgalomnál volt, a töltés felé vezető 
egyenes úton kevésbé” (V. Gy.).

A sétálók és a padokon nézelődők tulajdonképp úgy is ér
telmezhetők, mint egy előadás szereplői és közönsége -  persze a 
szerepek állandóan cserélődtek.

A fasorral övezett, Törökkanizsára vezető úton is szívesen sétáltak



Vendégek a Longa-cukrászda teraszán

„A park egyik fő attrakciója maga a körsétány volt. Minden 
vasárnap, délutántól kezdve egész késő estig azon a körsétányon 
egy irányba sok százan sétáltak. Ott ismerkedtek a lányok a fiúk
kal vagy fordítva. Ott beszélgettek. Akik pedig kint egy pádon 
ültek, azok figyelték a sétálókat, és ha éppen úgy volt, hogy vala
melyik lánnyal meg akartak ismerkedni, bementek, és csatlakoz
tak hozzájuk. Szóval nagyon eleven élet volt ott -  fiatal legények 
és lányok, sok százan” (Ny. J.).

Este a séta már inkább háttérbe szorult, az események közép
pontjában ilyenkor a Vigadó terasza állt, főleg a nagyobb mulat
ságok, bálok alkalmával. Akik ezekre nem jutottak el, legalább a 
nézelődésben szórakozást találtak.

„Na, most mondom a nézőket. A Népkertben voltak padok a 
Vigadó előtt meg a körforgalomnál, oda leültek a kislányok, akik 
még nem illettek a bálba, és ott gyönyörködtek a látnivalókban. 
Épp mostanában találkoztam néhány asszonnyal, akik kislány ko
rukban nézték a bálozókat (mert olyannal már nem lehet találkoz
ni, aki akkor a bálban volt). Mesélték, hogy nagyon szépen fel vol
tak öltözve a lányok meg a legények is, és nagyon szépen táncoltak, 
nagyon sokat mulattak” (V. Gy.).

Máskor egyszerűen csak az ismerősök keresése volt a cél:

A Longa-cukrászda, háttérben a fürdőépülettel

„Fönt ültünk a teraszon, a sétálókat néztük, azok meg néz
ték a fönt ülőket, hogy lesz-e valaki, aki onnan felhívná őket a 
társaságba. Minekünk is mindig volt nagylányunk, aki a végén 
nálunk kötött ki” (Ny. J.).

Az udvarlás, a randevúk kedvelt helyszíne volt a park, akár 
a szokásos vasárnapi séták alkalmával, akár a hétköznapokon. 
Mányi Pál emlékiratában számos esetben írja le a kedvesével 
való találkozásait szokásos helyükön, a „Vigadó melletti pádnál”, 
a megbeszélt napokon -  kedden és pénteken (MÁNYI 1998: 
120). Kedvenc helye a nagy szomorú fűzfa alatt igazán roman
tikus helyszíne volt a fontos beszélgetéseknek. Mányi számára 
ezenkívül a magányos elvonulás szempontjából is jelentős volt a 
Népkert. Mikor 1946 őszén arra kényszerül, hogy elhagyja Kani
zsát, a következő sorokat írja:

„Búcsúzom tőled, te csodálatos Népkert. Hozzád is millió
nyi emlék fűz. A te fáidon utánoztuk a Tarzant, te láttad sétái
mat a kis csitri lányokkal, a kedves barátaimmal. Tanúja voltál 
örömeimnek, bánatomnak, amely szerelmi téren itt játszódott. 
Mindig emlékezni fogok a hozzám kötődő kis és nagy szomorú 
fűzfára, és a padra, ahol nagy csatát vívtam Mártával a boldogsá
gomért” (MÁNYI 1998: 238).



Cukrászda

1930-ban épült fel az ekkor már ifjabb Longa József által vezetett 
cukrászda új népkerti épülete a fürdő előtt, a körsétány szélén. 
A ma Pagodaként emlegetett kis épület stílusa faszerkezetű tor
nácával jól illik a mellette álló Vigadóhoz (VALKAY 2010f: 11), s 
hozzá hasonlóan szintén a teraszával játszott fő szerepet. A 40-es 
évek elején a cukrászda szolgáltatásai még viszonylag exkluzív
nak számítottak:

„Az minden vasárnap kora délutántól estig tele volt vendégek
kel: de nem ilyen legénykékkel, mint amilyen én voltam, hanem 
többé-kevésbé tehetősebb házaspárokkal, akik ott ültek, és nézték 
a körsétányt, fagylaltot, süteményt, üdítőt vagy esetleg rendes italt 
fogyasztottak” (Ny. J.).

Míg a körsétány felé néző terasz a tehetősebb vendégek szá
mára volt fenntartva, az épület hátsó, a gyógyfürdő felé eső felén 
árulták a fagylaltot, melyet a szélesebb rétegek is megengedhet
tek maguknak. Az 1945-től bekövetkező társadalmi folyamatok 
azonban itt is hasonló változásokat eredményeztek, mint a Vigadó 
esetében.

Teniszpálya

Az 1940-es évek elején még bizonyosan működött a teniszpálya: 
„...volt egy teniszpálya, ahova a tehetősebb úri társaság, úri 

nagylányok meg fiatalemberek jártak, középkorúak is, mindig 
foglalt volt a pálya” (Ny. J.).



Összegzés

A kötetben egy bácskai kisváros, Magyarkanizsa közparkjának és a 
benne foglalt intézményeknek a történetét, társadalmi jelentőségét 
vizsgáltam a 19. század utolsó harmadától a 20. század közepéig. 
Eredményeimet alapvetően meghatározták az általam használt for
rástípusok, így a kezdeti időszak esetében a társadalmi vonatkozá
sok helyett a gazdaság, a gazdálkodás szempontjai domborodnak ki, 
ami nem jelenthet nagy torzulást, hiszen ebben a korszakban mind
végig jelentős volt a Népkert gazdasági és társadalmi hasznosítása is.

A Bednárcz Károly főkertész által igazi kertművészeti re
mekké váló parkban folyó társadalmi életről az 1890-es években 
válnak bőbeszédűbbé a források. Jelentős aktivitást mutattak a 
civil szervezetek, amelyik jótékonysági, illetve művelődési vagy 
szórakoztató programjaikat előszeretettel tartották a Népkert
ben és az 1895-ben megnyíló Vigadóban. A különböző körök, 
egyletek rendezvényeivel kapcsolatban volt szó a park használa
tának társadalmi megosztottságáról, amit azonban hivatalos in
tézkedésekkel próbáltak egyensúlyozni. Sajnos megfelelő forrá
sok hiányában csak töredékes a tudásunk a park használatának 
általános szintjéről. Tudjuk, hogy rendelkezésre álltak az aktív 
kikapcsolódás különböző lehetőségei: volt tenisz- és tekepálya, 
azonban ezek használatáról már keveset szólnak a források.

Az idényjelleggel, nyári mulatóhelyként üzemelő Vigadó vál
tozatos kulturális és szórakoztató programoknak, színielőadá
soknak, hangversenyeknek, táncmulatságoknak adott helyszínt. 
Esetenként olyan exkluzív eseményekre is sor került, mint a 
Bednárcz Károly által kezdeményezett pálmabálok. A gyönyörű

környezetben fekvő, különleges hangulatú vendéglátóhely sa
játos helyet foglalt el a helyi társadalmi élet színhelyei között, 
azonban megvoltak a hátrányai is, elsősorban az időjárástól való 
függése, ami több esetben meghiúsította a rendezvényeket.

1913-ban a gyógyfürdő képében új intézménnyel gazdago
dott a Népkert. Az újságok hasábjain végigkövetve az alapítás 
történetét a helyi társadalom polgárosodó rétegeinek igényei, az 
általuk követendőnek tartott minták, tendenciák szintjei mutat
koznak meg. Hosszas küzdelem után a gyógyfürdőt végül sike
rült a fürdőkultúra általánosan elterjedt mintái alapján megva
lósítani, pusztán azáltal is, hogy a létesítmény a parkban épült 
fel. Az új intézménnyel kapcsolatban nagyok voltak az elvárá
sok, mind a város idegenforgalmának, gazdaságának fejlesztése, 
mind a higiéniai körülmények javítása terén.

A Népkerthez a szimbolikus tartalmak különböző szintjei 
kapcsolódtak, így az Erzsébet-liget létrejöttével egy országos, 
sőt birodalmi szinten érvényes tartalmat kapott, míg helyi szintű 
mondanivalója a közösségi, városi identitás kifejezését célozta. 
A kanizsai lakosság joggal volt büszke gyönyörű közparkjára, 
amely a fejlődés megtestesítője is volt.

A különböző időszakok eredményeként természetesen elté
rő képzetek, nosztalgiák adódtak a Népkerthez. Az első részben 
felölet korszak a boldog békeidők termékeként egy olyan időszak 
ideálképét kapcsolta a parkhoz, amikor Magyarkanizsa talán a 
legnagyobb ütemben fejlődött, és a mai kanizsaiak ehhez a kép
hez (is) ragaszkodnak.



Az impériumváltás nem hozott nagyobb fordulatot a Nép
kert használatában, továbbra is fontos helyszíne az egyesületek 
rendezvényeinek. Az idő előrehaladtával az alkalmi eseménye
ken felül egyre többet tudunk a Népkert és a Vigadó használa
tának szokásos rendjéről. A park látogatásának legfőbb alkal
mát a vasárnapok, ünnepnapok jelentették, és a Vigadóban is a 
vasárnap esték voltak a legforgalmasabbak. Ezek a szórakozási, 
ismerkedési alkalmak természetesen a fiatalság számára voltak 
a legjelentősebbek. Éles társadalmi elkülönülés nem figyelhető 
meg, de azért az egyes szolgáltatások elérhetősége eltért a kü
lönböző anyagi helyzetű rétegeknél. Nagyobb változásokat az 
1945-ös rendszerváltás hozott: a Vigadó ekkor teljesen elvesz
tette exkluzív jellegét, szolgáltatásai a széles néprétegek számára 
váltak elérhetővé, s látogatottsága tömegessé vált. Sokan gondol
ják, hogy az ekkor kezdődő és az 1960-as évekig tartó időszak 
volt a Vigadó fénykora, de ekkor már jelentkeztek a hanyatlás 
jelei. Az épület karbantartására nem fordítottak figyelmet, így 
egyre rosszabb állapotba került, valamint új szórakozóhelyek is 
létesültek, amelyek elvonták a vendégeket, ami végül a Vigadó 
bezárásához vezetett.

A továbbiakban tehát a Népkert és a Vigadó funkcióvesztése, 
funkcióváltása figyelhető meg. Lassan csak a fürdővendégek ma
radtak a parkban, a kanizsaiak pedig máshova mentek szórakoz
ni, ami azonban nem azt jelenti, hogy nem törődnek már vele. 
A helyi közösség egyértelműen kinyilvánította a Népkerthez való 
ragaszkodását, amikor elutasította az ott létesítendő új élmény- 
fürdő tervét annak ellenére, hogy a létesítmény bizonyára új le
hetőségeket jelenthetett volna a helyiek számára. Úgy tűnik, két 
különböző közérdek feszült itt egymásnak: a gazdasági fejlődés 
és a közösségi identitás megtartása. A kanizsaiak tehát választás 
elé kerültek, így sok mindent elárulhat róluk, hogy a kettő közül 
az identitásukat képező örökséget választották. Az örökség ilyen 
felértékelődése jelezheti, hogy abban egy közösség a további fej

lődés lehetőségét látja, de jelezheti a problémákkal teli jelen és a 
kilátások nélküli jövő helyett a múltba fordulást, az elvágyódást.

A Népkert különböző időszakairól kialakult ideálképek mellett 
természetesen nem hanyagolhatóak el az egyéni, személyes vonat
kozások, kinek-kinek a gyermekkorából, ifjúkorából származó, ide 
kötődő valódi emlékek, amelyek bizonyos szinten minden kani
zsainak a szívügyévé teszik, hogy ez az örökség megmaradjon.



Interjúk

Nyilas József
(és Nyilas Etelka)
Az interjú 2013. október 3-án készült.

Ny. J.: Én a magyarok alatt, tehát 1941 nyarától 1944 őszéig 
éltem Kanizsán nagyon aktívan, ebből a részből mesélnék. Akkor 
voltunk visszacsatolva Magyarországhoz. Akkor a Népkertben 
nagyon-nagyon aktív élet folyt, amilyen, azt hiszem, azóta sem 
volt. Minden vasárnap volt diákmise a templomban, oda az ösz- 
szes iskolás meg a katonaság ment. A délelőtti diákmise 9 óra 
után ért véget, azután a nagyutcán volt nagy korzózás -  igazi tö
meg volt ám! Korzóztak odavissza a nagyutcán. Ez eltartott egy jó 
óra hosszát, és utána a korzózók nagy része -  köztük az én társa
ságom is -  lement a Népkertbe. Ennek az egyik oka az volt, hogy 
szinte minden nyári vasárnap, olyan 10-11 óra körül levonult a 
Népkertbe a tűzoltózenekar. Biztos létezik még az a körsétány a 
Vigadótól keletre, aminek a közepén volt egy fa, akörül pedig elég 
szélesen egy bedeszkázott rész, és a nyári vasárnapokon, a késő 
délelőtti órákban oda levonult a tűzoltózenekar, és délig ott csin- 
nadrattázott. Elég sokan lementünk a Népkertbe, részben ezért 
is, részben pedig ott folytattuk a beszélgetést, barátkozást.

A körsétánytól mindjárt nyugatra volt a Vigadó. Ha ránézel 
a Vigadóra, akkor jobb kéz felé, tehát északra volt a fürdő. Ak
koriban a fürdő nagyon aktív volt, sok fürdővendéggel. A fürdő 
és a körsétány között volt a Longa cukrásznak egy aránylag kicsi 
épülete, de nem is az épület dominált, hanem az épület előtt volt

egy gyönyörű kis terasz asztalokkal. Az minden vasárnap kora 
délutántól estig tele volt vendégekkel: de nem ilyen legénykék
kel, mint amilyen én voltam, hanem többé-kevésbé tehetősebb 
házaspárokkal, akik ott ültek, és nézték a körsétányt, fagylaltot, 
süteményt, üdítőt vagy esetleg rendes italt fogyasztottak. A jobb 
módú iparosok, kereskedők jártak oda, mi, fiatalok pedig az 
épület hátsó részénél álltunk sorba fagylaltért. Tehát mozgalmas 
volt a cukrászda környéke is.

A Vigadó mögött ott volt mindjárt a futballpálya. Most is ott 
van. A Vigadótól délre, Törökkanizsa felé, egy erdős terület volt 
-  akkor még nem létezett az új fürdőépület, ami azóta felépült. 
Ezen az erdős területen volt egy nagyon rendezett és karbantar
tott teniszpálya. Aktívan használták, a jobb módúak oda jártak 
teniszezni.

A park egyik fő attrakciója maga a körsétány volt. Minden 
vasárnap, délutántól kezdve egész késő estig azon a körsétányon 
egy irányba sok százan sétáltak. Ott ismerkedtek a lányok a fiúk
kal vagy fordítva. Ott beszélgettek. Akik pedig kint egy pádon 
ültek, azok figyelték a sétálókat, és ha éppen úgy volt, hogy vala
melyik lánnyal meg akartak ismerkedni, bementek, és csatlakoz
tak hozzájuk. Szóval nagyon eleven élet volt ott -  fiatal legények 
és lányok, sok százan!

Nekünk elég nagy társaságunk volt. Mi, diákok, akik tovább 
tanultunk, egy bandában voltunk elég sokan. A bátyámnak, aki 
másfél évvel volt idősebb nálam, szintén megvolt a maga társasá
ga, és a bátyám révén én is csatlakozhattam hozzájuk. Meg még



mások is az én generációmból. Én Szegeden diákoskodtam, és 
amikor hazamentem, az egész társaság együtt bandázott.

És ott volt a Vigadó a körsétánytól mindjárt pár méterre. 
A Vigadóban tulajdonképpen bent is volt egy nagy étterem, de 
nem az volt a fő attrakció. A főnyeremény az volt, ha kaptál asz
talt a körsétány felé néző nagy teraszon, hogy ott ülhess. Ennek 
érdekében már délután el kellett intézni a foglalást. Megvolt az 
ügyeletes minden társaságból, hogy kinek kell elmenni koráb
ban, és foglalni az asztalt, lehetőleg minél jobb helyen.

V. Cs.: Csak szólni kellett a pincérnek?
Ny. J.: Nem. Aki a társaságból éppen soros volt, az már délután 

ott üldögélt, rendelt italt. Fönt ültünk a teraszon, a sétálókat néz
tük, azok meg nézték a fönt ülőket, hogy lesz-e valaki, aki felhívná 
őket a társaságba. Minekünk is mindig volt nagylányunk, aki a 
végén nálunk kötött ki. És nagyon szép magyar nótákat és tánc
dalokat játszott a Radács Misi bácsi zenekara késő délutántól késő 
estig. Nagyon jó zenekar volt. Minden volt benne cimbalomtól 
kezdve a nagybőgőig, a másodhegedűstől a kontrásig, és trombi
tás, szaxofonos meg énekes is. A magyarok alatt végig ők zenéltek. 
A Radács Misi bácsi mindkét lánya játszott ebben a zenekarban, 
az egyik szaxofonon, a másik hegedűn. Volt egy prímás, Gézának 
hívták, cigány volt. Később elvette a Radács Misi bácsi idősebb lá
nyát. A trombitás rendes neve Bán János volt, de mi csak Trombi
tás Jani bácsinak hívtuk. Én nagyon jól ismertem őt, a szomszéd
ságunkban lakott. Igazi attrakció volt, amikor minden vasárnap, 
késő este ez a Trombitás Jani bácsi tárogatóval elment az erdőbe 
(délre, az új fürdőépület felé) -  még egy valaki ment vele, hogy 
világítson neki villanylámpával - , és onnan, az erdőből tárogatón 
játszotta a Takarodót. Olyankor halotti csend lett azon a zsivajgó 
teraszon, a zsivajgó Vigadóban. Halotti csend lett, és vártuk a tá
rogatót. Olyan szép volt! Még most is elérzékenyülök. Azt a szép 
tárogatózást onnan hallgatni minden vasárnap késő este...

A tömeg elég sokáig sétált, és elég sokáig nyitva volt a Longa 
cukrászda is, úgyhogy elég mozgalmas esték, délutánok voltak 
ott. A fürdő is maximálisan üzemelt, általában telt ház volt, és

a fürdővendégek is jöttek a Vigadóba, szóval társadalmilag igen 
mozgalmas élet volt végig-végig, minden nyáron. Szerettük. 
Akkoriban hétköznap is üzemelt a Longának a cukrászdája és 
a Vigadó is, csak a vasárnap volt a fő nap. Én 1941-től 1944-ig 
ott töltöttem minden vasárnapot, de néha hétköznapot is. És na
gyon jól éreztük magunkat, ott legénykedtünk.

V. Cs.: Vasárnaponként, amikor beültek a Vigadóba, vacso
ráztak is?

Ny. J.: Azért annyi pénzünk nem volt. Csak italt fogyasztot
tunk, de volt, aki vacsorázott. Nagy étterem volt bent.

Ny. E.: A későbbi években is egészen sokáig működött az ét
terem a Vigadóban. Mi még a 25 éves osztálytalálkozónkat ott 
tartottuk. Igaz, hogy elég rozoga volt már akkor az építmény 
meg a fölszerelés is, de azért még sűrűn tartottak ott különböző 
banketteket.

V. Cs.: Hogy nézett ki belülről?
Ny. J.: Ahogy bementéi, balról volt fönt a karzat. Most erről 

eszembe jutott, amikor átalakultunk magyarokká 41-ben, jött 
Magyarkanizsára egy idősebb ember, aki lanton játszott, meg 
énekelt, és előadást tartott a hangszerről. Az iskolából kötelező
en mennünk kellett oda délután. Akkor a karzaton voltam, on
nan néztem.

V. Cs.: A fürdőbe csak betegek jártak?
Ny. J.: Igen, akik reumásak voltak.
V. Cs.: Szórakozásból nem jártak oda fürdeni?
Ny. J.: Nem. Csak a betegek, akik terápiára mentek. És nem

csak a fürdőben volt kiadva minden szoba, mert volt azoknak elég 
sok szobájuk, hanem a postától a Ligetsorig majdnem minden ház 
foglalkozott azzal, hogy fürdővendégeknek adott ki szobát.

Ny. E: Ügy, mint Palicson. A palicsi fürdő is híres volt még a 
világháború előtt.

Ny. J.: Már említettem, hogy volt egy teniszpálya, ahova a 
tehetősebb úri társaság, úri nagylányok meg fiatalemberek meg 
hát a középkorúak is jártak. Mindig foglalt volt a pálya.

V. Cs.: Bérletet kellett váltani?



Ny. J.: Én nem tudom, mert én nem voltam tagja, csak láttuk. 
Biztos kellett bérletet váltani vagy időpontot foglalni, mert min
dig volt ott társaság. Ma is van egy réteg, aki teniszezni jár -  na, 
akkor is volt.

A Vigadótól pár méterre volt a futballpálya, ahol a meccsek 
voltak. Abban az időben úgy mondták Magyarországon, hogy 
NB (nemzeti bajnokság). Az NB1 országos volt, az NB2 nagyobb 
körzeteket, az NB3 kisebb körzeteket foglalt magába. Én azt hi
szem, Kanizsa NB3 lehetett, vagy talán NB2. Akkor nem voltak 
profi futballisták, mindenki dolgozott, és a szabadidejében fut
ballozott. A magyarkanizsai futballcsapatnak a legnagyobb ré
sze a téglagyárban dolgozott. Nyár végén kezdődött a bajnokság, 
amíg szép idő volt. Mi csapatostul jártunk le a futballmeccsekre 
kiabálni, bírót szidni -  tudod, hogy van ez. Ezt a futballcsapa
tot erősen szponzorálták a gazdagabb, erősebb kereskedők meg 
üzletemberek, és a meccsek után -  ha győzött a csapat, akkor 
örömükben, ha nem győzött, akkor bánatukban -  ezek a szpon
zorok mindig megvendégelték a futballcsapatot a Vigadóban. 
Ott belül is volt étterem, és jöttek a futballisták, volt nagy dínom- 
dánom minden vasárnap délután. Ez inkább nyár végén, ősszel 
meg tavasszal, amíg tartott a futballbajnokság.

Amikor bejöttek 1944 őszén az oroszok meg a szerbek, 
ahogy visszafoglalták Magyarkanizsát, akkor a park és a Viga
dó nagyon kihalt lett. Akit a szerbek úgy ítéltek meg, levitték 
a városháza pincéjébe, ott kínozták, verték őket. Egy-kettőnek 
sikerült valahogy kiszabadulni, de nem soknak. Azután valami
kor novemberben, egy esős őszi estén lekísérték őket a Tisza- 
partra, ott lődözték őket bele a lövészárokba, ami ott volt kiásva. 
Mindenki rettegett Kanizsán -  ez a hangulat uralkodott, nem az, 
hogy a Vigadóba járjanak.

Ellenben 45 nyarától kezdve újból fellendült a Vigadó. Új
ból jártak oda. Ügy tudom, hogy újból működött a fürdő is, és a 
fürdővendégek is oda jártak ebédre. De akkor én már Szegeden 
éltem, viszont akkor volt pincérinas ott a nagyapád.

V. Cs.: Milyenek voltak a népkerti majálisok?

Ny. E.: Majálisokat főleg a felszabadulás után rendeztek (már, 
hogy felszabadulásnak nevezzem, mikor az oroszok bejöttek). 
A vállalatok a Népkertben tartottak ünnepségeket a munkásaik
nak. Ebédet főztek bográcsban, meg vigadtak -  ki hogy. Mi, diá
kok, szintén oda jártunk majálisozni. A vállalatok építettek pavi
lonokat. Vagy ha nem, akkor csak elfoglaltak egy részt a sétány
tól délre, ahol most a fürdő van. Ott erdőség volt, meg tisztás.

V. Cs.: A majálisokon is volt zene?
Ny. E.: A diákok közt nem nagyon volt akkoriban zenekar 

vagy ilyen zenészek. Mi csak ott játszottunk, beszélgettünk, me
séltünk. De ott jól éreztük magunkat.

V. Cs.: És a focipályán meg a teniszpályán kívül lehetett még 
valamit játszani?

Ny. E.: Nem. Bent a Vigadóban lehetett táncolni. Egyébként 
a sétálás volt a fő szórakozás. Na meg volt néhányszor tűzijáték 
is lenn a parkban.

V. Cs.: Milyen alkalomból?
Ny. J.: Még a királyi Jugoszláviában volt ez, amit mesélek, 

még a második világháború előtt. Akkor minden augusztus 
20-án óriási ünnepség volt, óriási vendégsereggel, akik hajnalig 
táncoltak. És különböző versenyekkel. Volt futóverseny, zsákban 
ugrálás, célba dobás, a régi fürdő előtt pedig, abban a kis szökő- 
kútban kacsák úsztak, és a kacsáknak a nyakára karikát kellett 
dobni. Ha eltaláltad, akkor nyertél valamit. Én egyszer -  mond
juk 37-ben vagy 38-ban, tizenegy-két éves gyerek voltam -  részt 
vettem az ünnepségen a bátyámmal és az öcsémmel együtt. Lent 
voltunk szinte hajnalig nézni a különböző versenyeket. Játszott a 
zenekar, ettek-ittak a népek.

Ny. E.: Nagy tömeg volt ezeken az ünnepségeken. Engem kis
lány koromban levezettek a szüleim.

V. Cs.: És milyenek voltak a hétköznapok?
Ny. J.: Hétköznapokon én annyira nem mentem, mert nem 

értem rá.
Ny. E.: Gondolom, hétköznap nem nagyon ért rá a nép sétálni.
Ny. J.: Akkor dolgozni kellett mindenkinek, nekünk is. Nyáron.



Ny. E.: Nyáron főleg a fürdővendégek használták a parkot is, 
sétálásra.

Nyilas Imre
(és Vázsonyi Ilona)
Az interjú 2013. december 21-én készült.

V. Cs.: Mikor voltál pincérinas a Vigadóban?
Ny. I.: 1948-49-ben.
V. Cs.: Hány éves voltál akkor?
Ny. I.: 16 éves. Kimaradtam a nyolc osztályból, és a kis érett

ségi után egyenesen mentem oda inasnak.
V. Cs.: Hogy kerültél oda?
Ny. I.: Apámék mindig könnyebb munkára akartak adni 

engem. Apám pedig sokat járt kocsmába, látta, hogy a kocsmá- 
rosok milyen könnyen élnek. Azt hitte, hogy majd nyakig tej
föl lesz. Közben ők kiköltöztek a tanyára, de apám nemsokára 
meghalt. így ott kellett hagynom a pincérkedést, és kimenni a 
tanyára átvenni a gazdaságot. Egy évet voltam kint, jövő ősszel 
már jöttünk is haza. Aztán elmentem suszterinansnak.

V. Cs.: Milyen feladataid voltak pincérinasként?
Ny. I.: Legelső nap vécét kellett meszelni -  kátránnyal, mert 

akkor még nem volt fajanszlap. Aztán mindennap nekem kellett 
az evőeszközöket glasszolni glassz-papírral. Az volt a legbor
zasztóbb meló számomra, mert azt csak én csináltam, az inas.

V. Cs.: Hányán voltatok pincérek?
Ny. I.: Mirkó, Béla bácsi, Mányi Pali meg én, vagyis öten. 

Bagi Nándi csak a nyári szezonban volt. Öten voltunk. Reggel 
6-kor nyitottunk, és éjfélig volt a munkaidő.

V. I.: De fölváltva dolgoztatok?
Ny. I.: Nem.
V. I.: Mind az öten ott voltatok egyszerre, reggeltől éjfélig? 
Ny. I.: Igen. Azért laktunk lent, hogy reggel ne kelljen olyan 

korán menni. Volt egy kis szoba, ami a nagyteremre nyílt, vittünk 
oda két ágyat, és ott aludtunk a Nándival. A zenészek is ebbe a

kis szobába rakták a hangszereiket. Szerettem volna valamilyen 
hangszeren megtanulni játszani, próbálgattam mindet, de sem
mit sem tudtam csak úgy, magamtól. Este, mikor már szólt a 
zene, mi is odaálltunk bőgőzni. Bagi Nándi tényleg tudott bőgőz
ni, de én még aztán jöttem volna bele, mikor el kellett mennem. 
Borzasztó volt kikerülni a tanyára abból a nagy életből!

V. Cs.: Meddig tartott a szezon?
Ny. I.: Május elsejétől október vagy november elsejéig. Én 

sem tudom már pontosan. Télen meg följöttünk a főutcára, a 
Moldvay-féle kocsmába. De én már a következő szezonban nem 
mentem vissza dolgozni.

V. Cs.: Tehát télen a Vigadó nem működött?
Ny. I.: Télen nem dolgozott.
V. Cs.: Olyankor alkalmi események sem voltak ott?
Ny. I.: Semmi sem volt olyankor. Viszont később, a 60-as 

években, amikor már egyáltalán nem dolgozott a Vigadó, még 
akkor is kiadták lakodalmakra, osztálytalálkozókra, de az már 
jóval később volt. Azóta sajnos az enyészeté lett a Vigadó.

V. Cs.: Milyen volt a forgalom, amikor ott dolgoztál?
Ny. I.: Egész nap volt forgalom. Bár ital akkoriban szűkösen 

volt, de azért ebédosztás volt, volt menza, jártak oda az állandó 
kosztosok ebédelni. Tehát volt konyha és italkimérés. Meg bili
árdasztal is. Az egyetemisták jöttek biliárdozni. Volt forgalom, 
mert akkoriban nem nagyon volt kocsma a városban. A für
dővendégek is a Vigadóban kosztoltak. Voltak a téglagyárban 
kurzisták, akik tanultak téglát égetni, azok is ott ettek. Dragaccsal 
hordtuk a kenyeret, meg lovaskocsi hozta az italt. A Sumanec- 
udvarban töltötték a sörös hordókat. Abban az időben minden 
kiutalásra ment. Reggel kaptunk 5 liter pálinkát, ha azt eladtuk, 
aztán nem volt más, csak szóda-málna, szóda-málna. Kipállott 
a szánk a málna-szódától. Tehát volt sör, pálinka, szóda-málna, 
bor és a vegyes, amit pálinkából és császárkörtelikőrből kever
tünk ki. Egyszer én kevertem ki, és ahogy felbontottam, minden 
üveget meghúztam. Mire 50 litert bekevertem, az 25 korty volt: 
fele pálinka, fele császárkörte. A császárkörte finom volt, édes



meg szép átlátszó, de én azóta sem bírom meginni az édes italt. 
Hús mindennap volt, de az is kiutalásra. Este drágább volt az ital, 
mert volt zene. A Radács zenekar játszott minden este.

V. Cs.: Minden este? Hétköznapokon is?
Ny. I.: Mindennap volt zene. De csak este.
V. Cs.: Hány órakor kezdtek zenélni?
Ny. I.: Mondjuk 7 órakor, és záróráig. Éjfélkor volt a záróra.
V. Cs.: A zenekar a teraszon zenélt?
Ny. I.: Igen.
V. Cs.: A terasznak melyik részén?
Ny. I.: A terasz közepén. Bent, a teremben olyankor nem volt 

semmi.
V. Cs.: Teljesen üres volt bent?
Ny. I.: Igen.
V. Cs.: Volt hely táncolni?
Ny. I.: Volt. Az egész teraszon. Jól hallatszott a zene, mert öt- 

hatan vagy nyolcán is voltak a zenekarban.
V. Cs.: A teraszon nem voltak asztalok?
Ny. I.: Dehogynem! Később már helyfoglalás is volt, mert 

annyian voltak, hogy nem lehetett helyet kapni.
V. Cs.: Általában vasárnap voltak a legtöbben?
Ny. I.: Ünnepnapokon hazajöttek a tanyákról, olyankor renge

tegen voltak. Nyáron sok fürdővendég volt, azok is ott ettek-ittak. 
A meccsek után megrohantak minket a futballpályáról. Ki sem 
bírtunk menni, hanem a pultnál adtuk ki egymás feje fölött a sört. 
Nem is volt a poharakban több, csak egy ujjnyi, mert nem volt 
időnk, hogy megtöltsük. De nem számított az embereknek, örül
tek, ha kaptak. Hétköznap a megszokott nép volt. Voltak olyan ál
landó ivók, akiknek félretettük a pálinkát. Tudtuk mi, hogy kinek 
kell. Volt amikor megkínálták a pincéreket cigarettával, olyankor 
illett meggyújtani, de mihelyt lehetett, eloltottuk, aztán eladtuk a 
cigarettát. Jó volt, mert kaptunk enni, kaptunk borravalót meg fi
zetést, míg másutt csak fizetés volt. Ez volt az előnye.

V. Cs.: Kik voltak azok, akik mindennap oda jártak enni?

Ny. I.: Az öreg Mák, a Putyu, a Bagi Piroska... Voltak páran, 
akik egyedülállók voltak, nem főztek maguknak, és ott ettek a 
menzán. De én már nem nagyon emlékszem. 65 éve volt ez!

V. Cs.: Reggel meg délelőtt is voltak már vendégek? Reggelit 
is adtak? A fürdővendégek ugye ott reggeliztek?

Ny. I.: Igen, reggeli is volt, ebéd meg vacsora is. Reggel hatkor 
nyitottunk.

V. Cs.: De máshol nem volt hasonló étkezési lehetőség?
Ny. I.: Kifőzde? Nem nagyon. Télen a Moldvaynál működött 

konyha.
V. Cs.: A konyhai alkalmazottak körülbelül hányán voltak?
Ny. I.: Hárman-négyen lehettek a konyhán. Volt a főszakács, 

voltak asszonyok, mosogatók, krumplipucolók. Maca néni, Ro- 
zika meg a Fazekas. Meg mi, pincérek öten. Egyszer odaraktam 
a tejet krigliben melegedni a sporhetra. Látták az asszonyok, de 
nem szóltak. Mikor vettem el, ott maradt a krigli alja, és szétfolyt 
a tej a platnin (nagy, berakott tűzhelyek voltak). Olyan büdös 
lett, hogy majd’ elájultunk!

Varjú György
(és Varjú Márta)
Az interjú 2013. november 23-án készült.

V. Gy.: Az elmúlt évszázadban az volt a törekvés a Tisza 
mentén, de általában az egész országban, hogy népkerteket lé
tesítenek a város mellé. A mi Népkertünk is akkor keletkezett. 
Zentán is keletkezett Népkert és Szabadkán is van -  ott kiser
dőnek hívják. Ez a Népkert azért volt, hogy vasárnapokon és 
ünnepnapokon, ráérő idejükben az emberek ott sétálhassanak, 
szórakozzanak. A múlt században különösen, most már kevés
bé. Akkor igenis mentek, főleg az ünnepnapokon és különbö
ző megmozdulásokkor. Ott sétáltak a fiatalok, négyes, sőt ötös 
sorba állva, mert rengetegen voltak. Beszélgettek, a ruhájukat 
mutogatták, ismerkedtek egymással. Az idősebbek pedig gyö
nyörködtek a fiatalokban. A séta zömében a Vigadó előtti kör



forgalomnál volt, a töltés felé vezető egyenes úton kevésbé. Aki 
elfáradt, és igénye, pénze volt, az fölmehetett a nyári szezonban 
a Vigadó teraszára. Párhuzamosan a parképítéssel mindenhova 
építettek úgynevezett vigadót, ami tulajdonképpen egy szóra
kozási központ volt. A Vigadó hatalmas nagy területen feküdt, 
egy zárt részből állt, amit társalgásra meg táncra is fel lehetett 
használni. Mellette konyha és egyéb kísérőobjektumok voltak, 
előtte pedig fedett terasz (akkor még cserepes). Nyári szezonban 
ki lehetett ülni asztalok mellé, és el lehetett fogyasztani valami
lyen italt. A múlt században nem volt ilyen gazdag választék az 
italokban, mint most. Akkor tulajdonképpen pálinka, bor, sör 
meg valami limonádéféle volt. Ásványvíz még akkor nem dívott, 
szódavíz volt. Tehát, aki elfáradt, nyári szezonban felülhetett a 
teraszra, ha megszomjazott, rendelhetett valami italt. Téli sze
zonban is mentek, de akkor a zárt részbe. Mind a kettő be volt 
bútorozva, az asztalok tarka terítővei voltak leterítve. A pincérek 
kiszolgálták a vendégeket. Lehetett enni is, tehát vacsorázni, ebé
delni. Használták is akkor az emberek. Utána, később elszoktak 
a Vigadótól és a parktól. A tévé megjelenésével valahogy elma
radtak a Népkerttől, leszoktak a sétáról.

V. Cs.: Mikor történhetett ez?
V. Gy.: Megvan már 30-40 éve. Én legény koromban még 

jártam a Vigadóba táncolni, de akkor tánc is csak vasárnap volt, 
nem úgy, mint most, hogy pénteken, szombaton és vasárnap is. 
A Vigadónak volt külön zenekara. Én legjobban a Radács zene
kart ismertem. A zenekar esténként játszott. Húzott mulatókat 
is, mert abban az időben a legények, ha tették a szépet a lánynak, 
és nagyon ki akartak tenni magukért, akkor mulattak. Mulatás- 
nál szívhez szóló dalokat választottak, mulató dalokat, amivel 
szerelmet vallottak, esetleg békültek. A táncok közül először 
csárdást húztak, utána mentek a modernebb táncok. A lányokat 
fölkérték, és úgy mehettek táncolni.

Minden esztendős ünnepen volt táncmulatság: karácsony
kor, újévkor, húsvétkor, pünkösdkor, Űr napján, Nagyboldog
asszonykor és Szent Istvánkor. Ezekre a bálokra a módosabb,

gazdag parasztcsaládok jöttek. Az esztendős ünnepeken a ta
nyán élő földbirtokosok kocsira ültek, és a parádés lovaikkal ha
zajöttek. A lovakat a városban kifogták, és ők gyalog elmentek 
parádézni, sétálni. Először a templomba mentek, utána először 
a nagyutcán sétáltak, utána a nagyutcáról lementek a Népkertbe 
is. A Népkertbe, mondom, főképp a fiatalok mentek szórako
zás és ismerkedés céljából. Ünneplő ruhába öltöztek, a legszebb 
ruháikat vették magukra. A legutolsó divat szerint öltöztek, és 
rendszerint minden ünnepre másik ruhában jöttek. Megvolt az 
is, hogy melyik ünnepre milyen ruha illett.

V. Cs.: A téli szezonban is voltak a Vigadóban táncmulatságok?
V. Gy.: Igen, voltak. Nagyon híres volt a farsangi bál. Farsang 

keddjén éjfélig volt a mulatság, utána elnémult a zene, és beje
lentették, hogy elkezdődött a böjt. Ugyanez vonatkozott az ad
ventra. Egészen karácsony másnapjáig nem volt tánc. Karácsony 
másnapján nagy bált rendeztek. Akkor hazajöttek a tanyákról, 
ha lehetett, szánkóval, téli öltözetben. Befűtötték a Vigadót, me
leg volt, volt zene, és ott volt a táncmulatság kivilágos-kivirrad- 
tig. Ugyanez vonatkozott szilveszterre is. Advent előtt, október, 
novemberi hónapokban, akkor is voltak ilyen bálok.

A leghíresebb bál a farsangi bál volt. Előtte jelmezbe öltöztek, 
és végigvonultak a városon zenekísérettel, maskarába öltözve, 
utána pedig maskarába öltözve volt bál is, de csak néhányan, 
akik vállalták, hogy úgy öltözzenek. A többiek gálába öltöztek. 
A farsangi bálon nem volt kötelező a nagyestélyi, de előfordult az 
is. A legparádésabb bál volt a húsvéti bál húsvét másnapján, majd 
a nagyboldogasszonyi bál augusztus 15-én. Rettentően pompá
zott az a bál, nagyon kiöltöztek. Mindenki hazajött a tanyáról, 
meg a helybeliek is igyekeztek elmenni. Ugyanez vonatkozott a 
Szent István-i bálra. Szent Istvánkor, ha a politikai körülmények 
megengedték, tűzijáték volt, ha nem engedték, akkor Nagybol
dogasszonykor. A tűzijáték nagy parádéval történt. Rengeteg 
nép sétált olyankor körbe-körbe. A sétálás a körforgalomnál 
volt, meg a hosszú úton ki a töltésig, ott pedig visszafordultak. 
Két helyen lehetett lejönni a parkba, a városháza felől vagy pedig



a postánál. A nagylányokat, már akinek volt, a legények kísérték 
és szórakoztatták. A legények szintén ünneplőbe öltöztek. Téli 
időben a csizma meg a bricsesz nadrág volt a kötelező rövid ka
báttal, télen szőrmesapkában, nyáron kalapban. A modernebb 
öltözködés meg a hajadonfővel járás a 40-50-es években jött be.

A nyári szezonban volt a rózsabál. Rendszerint májusban. Arra 
felöltözött rendszerint 10-12 lány és legény valami népies jellegű 
ünnepi ruhába. Majd az almabál következett almaérés idején, és a 
szüreti bál ősszel, ami ugyanígy zajlott. Rendszerint egy-két legény 
fogott össze, hogy megszervezzék ezeket a bálokat, meghívták a 
párjaikat meg a kikapósabb, módosabb lányokat. Mind a három 
bálra az volt a jellemző, hogy 2 méter magasságba drótot, zsinórt 
húztak ki, arra ajándékokat aggattak: lehetett pl. kötény, kendő, 
zsebkendő, kosár, csokoládé (habár a csokoládé az 50-es évek után 
terjedt el jobban, azzal szűkebben bántak), alma, szőlő, és ezeket 
lopkodni lehetett. A legkényesebb legény igyekezett minél többet 
lopni. A lopást az úgynevezett bírók figyelték, és a lopott dologért 
fizetni kellett nekik. El is lehetett bújni a bírók elől, de nem az volt 
a cél. A bálokban zenekar húzta a talpalávalót. A nagyon kényes, 
híres bálokban, mint a farsangi vagy a szüreti bál, előfordult, hogy 
szépségkirálynőt választottak. A szépségkirálynő-választás több
féleképpen történhetett. Lehetett úgy, hogy kokárdákat tűztek a 
lányok meg a legények ruhájára: a lányok a legényeknek, a legé
nyek meg a lányoknak. Azután összeszámolták, kinek lett legtöbb 
kokárdája. A szépségkirálynőt és a bálkirályt szertartásosan fel
avatták, megtáncoltatták őket. Igyekeztek a legvagányabb legényt 
választani királynak, de ez attól is függött, hogy milyen módos volt 
a legénynek a barátnője, hogy mennyi kokárdát tudott készíteni. 
A másik fajta választás pedig úgy történt, hogy cédulára írták a 
neveket, és aki a legtöbb szavazatot kapta, az győzött.

Na, most mondom a nézőket. A Népkertben voltak padok a 
Vigadó előtt meg a körforgalomnál, oda leültek a kislányok, akik 
még nem illettek a bálba, és ott gyönyörködtek a látnivalókban. 
Épp mostanában találkoztam néhány asszonnyal, akik kislány 
korukban nézték a bálozókat (mert olyannal már nem lehet ta

lálkozni, aki akkor a bálban volt). Mesélték, hogy nagyon szépen 
fel voltak öltözve a lányok meg a legények is, és nagyon szépen 
táncoltak, nagyon sokat mulattak. Van, aki olyan nagyba vitte a 
mulatást, hogy ha hazament a lány anélkül, hogy ki tudtak volna 
békülni, akkor éjjeli zenét vitt a lánynak.

V. Cs.: Télen, a báli szezonban nem jelentett problémát, hogy 
nehezebben lehetett lejutni a Vigadóhoz?

V. Gy.: Télen a földbirtokosok hazajöttek, a városban laktak, 
és jártak szórakozni. Az idősebb férfiak jártak kártyázni is a Vi
gadóba, mert fűtötték a nagytermét. Lehetett rendelni italt meg 
ételt is. A vendéglőben étkezés akkoriban nem volt annyira divat
ban, mint most, de ezek a nagygazdák jártak vendéglőbe, adták a 
nagyot, mutatták, hogy ők pénzesek, kényeskedtek. A férfiaknál 
nem volt probléma a hó, csizmában jártak, a nők meg nem tűsa
rokban, hanem félcipőben. De télen is mentek. A farsangot itthon 
töltötték a városban, olyankor szórakoztak. Még jobban, mint ma
napság. Nyáron csak az esztendős ünnepeknél, nagy ünnepeknél 
jöttek be a városba. De csak a módos gazdák, a közönséges földi 
halandók, mint a téglagyári lányok meg a söprűgyárban dolgozó 
lányok nem jártak a Vigadóba, hanem máshol szórakoztak.

V. Cs.: A Gazdakörbe kik jártak?
V. Gy.: A Gazdakörbe szintén ezek a módos gazdák, de oda 

még a rangosabbak is mentek. Ott voltak az elitbálok. Ott keve
sebb bált tartottak, de még nagyobb és híresebb bálokat. A gaz
daköri bálokra csak estélyi ruhában mehettek a lányok. A nővé
remet is hívták bálba Adorjánról a gazdagabb rokonok, de sokai - 
lották a szüleim, hogy estélyi ruhát vegyenek neki, úgyhogy nem 
mehetett el. Ott is kötelező volt a legényeknek a zenészeknél kü
lön mulatni, szívhez szóló dalokat küldeni az imádott hölgynek. 
Volt a városházán is ilyen parádés bál, különösen a 40-es évek 
elején. A tisztviselők meg a rangosabb emberek kerültek oda. Az 
úri kaszinóban is igen előkelő bálok voltak, de ott csak néhány.

V. Cs.: És oda kik jártak?
V. Gy.: Oda már csak a legrangosabbak: a tisztviselők, a pol

gármester meg a jegyző, az orvos, az ügyvéd, meg hát a gazdag



kereskedők és a híresebb mesterek. Abban az időben sok neves 
mester volt. Most már ez is kihalófélben van nálunk, de akkor 
számon tartották a leghíresebb asztalost, szabót, fodrászt, a var
rónők is nagyon felkapottak voltak. Ide csak meghívóval mehet
tek, megfelelő öltözetben.

A felszabadulás után megváltozott a táncrezsim: akkor már 
mindenkijárt a táncra, mert akkor rengeteg munkaviszonyt lehe
tett létesíteni, és a munkaviszonyban lévő lányok jobban tudtak 
öltözni, mint a nagygazdák lányai. A gazdalányok akkor bűnös
nek számítottak, nem kaptak bont, csak a munkáslányok. Abban 
az időben csak bonra lehetett ruhát venni. így már a munkáslá
nyok öltöztek jobban, így már mehettek a bálba. Akkor már a 
hétköznapokon is jobban voltak mulatságok, bár én nem nagyon 
tudom megmondani, mert mi Adorjánról jártunk be. De azt tu
dom, hogy táncolhattunk közönséges napokon is, szólt a zene.

V. Cs.: Tehát 1945 után megváltozott a Vigadó közösségének 
az összetétele?

V. Gy.: 1945 után már nem voltak olyan parádésak a bálok, és 
tömegesebbek is voltak. 1945 után már nemcsak a nagygazdák 
lányai mentek a vigadóbeli mulatságokra, hanem a széles népré
teg, a munkások is. De nekik is megvolt, hogy mibe illett öltözni.

Olyan is volt, hogy ültek az asztaloknál a Vigadó teraszán, ját
szott a zenekar, táncoltak. De akkora volt a kereslet, hogy még na
gyon sokan a Vigadó előtt sétálgattak le-föl, és lesték, hogy ki megy 
haza, hogy gyorsan elfoglalhassák a helyét. Az ifjúság járt oda, de 
az idősebbek is. Belülről pedig volt karzat, és előfordult, hogy még 
azon is voltak. Később híres bál volt az iparos bál meg az Univerzál- 
bál, ezeken mindig telt ház volt. Valamikor Kanizsának a zöme 
iparos volt, és akkoriban gazdagok voltak még az iparosok, volt 
munkájuk. Az Univerzál pedig rengeteg kereskedőt foglalkoztatott.

A Vigadó egész addig virágzott, míg meg nem épült az új für
dő, ami elvonta a látogatókat. Folyik a városban a szervezkedés, 
hogy fel kellene újítani, de ahogy az újságokat olvasom, nem nagy 
perspektívája van ennek, mert a fürdő vendéglátóipara lefedi az 
igényeket. Meg most már a Tisza-parton van a Békavár és más

szórakozási lehetőségek. Az utóbbi időben a Vigadó teraszának a 
fedelét is lebontották, a terasz fala pedig kezd kidőlni. A képviselő- 
testület ülésén volt már róla szó, hogy fel kellene újítani, de elna
polták a dolgot, mert rengeteg pénzbe kerülne, hogy üzemeltessék.

Valamikor a park nagyon-nagyon szépen be volt rendezve, 
a kertészet karbantartotta. Most is be van rendezve valahogy, de 
nem úgy, mint akkor.

V. M.: Különböző alakzatban ment a fű meg a kis virágok.
V. Gy.: Először a sétányokat salakkal töltötték föl, amitől a 

sétálóknak fekete lett a lába, mire hazaértek. Aztán a téglagyár
ból kapott cseréptörmelékkel lett föltöltve, amitől meg piros lett 
a lábuk. Azután pedig le lett betonozva. Hajdanában, egészen 
az 50-es évekig volt parkőr, aki mint egy csősz, ügyelt a rendre. 
Most nincsen, úgyhogy ha a huligánoknak olyan kedvük van, 
akkor összezúzhatják a padokat.

V. Cs.: A 40-es években milyen állapotban volt a tó?
V. Gy.: A 40-es években még megvolt, békák kuruttyoltak 

benne. Ma már csak a mélyedés látszik, és csak akkor van benne 
víz, ha sok eső esik.

V. Cs.: És a tó körül voltak sétautak?
V. Gy.: Igen, körbe lehetett sétálni. Most is megvan az a sé

taút, csak nem sétálnak rajta. A bal kéz felőli részen van sétány 
-^én néha végig szoktam menni rajta, az emlékeket keresve, de 
mások csak a betonon sétálnak, a középső sétányon. Szerencsére 
vannak a fürdővendégek, akik benépesítik a parkot, mert a he
lyiek igencsak leszoktak arról, hogy a parkba menjenek sétálni. 
Ez mind a tévének köszönhető.

V. Cs.: A játszótér mióta van meg?
V. Gy.: Körülbelül 20 éve. Valamikor a május elsejét nagyon 

ünnepelték, és a május elsejei ünnepség ott volt, ahol most a ját
szótér van. Még meg is van az emelvény, ahol szavaltak, énekel
tek, táncoltak.

V. Cs.: A május elsejét ugye inkább 1945 után ünnepelték, de 
előtte is voltak majálisok?



V. Gy.: Előtte is ünnepelték a gyári munkások, a kőművesek, 
a kubikosok, az ácsok. Néha fölvonulás is volt, amikor a politika 
megtűrte. A 40-es években is volt, de akkor kommunistáknak 
tartották őket, és volt, hogy betiltották a felvonulást.

V. Cs.: És 1945 előtt hol tartották ezeket?
V. Gy.: A Népkertben is mozogtak, meg a városban is. De a 

Népkertben végződött, ezt a kőművesek szervezték.
V. Cs.: Később hogyan zajlottak a május elsejék?
V. Gy.: Rettentő nagy szervezéssel történtek. Mennünk kel

lett fölvonulni, vinni kellett a munkagépeket, a falusiaknak ko
csival kellett jönni, arra feltenni a földművelő eszközöket, és vé
gigvonultak a városon. Ünnepséggel fejeződött be a Népkertben, 
ott, ahol most a játszótér van, ott volt beszéd két nyelven, ének 
is, tánc is és zene, természetesen. Zeneszóval vonultak fel. Volt 
tűzoltózenekarunk sokáig. Sokan voltak a zenekarban, tízen-hú- 
szan, és a hasonló megmozdulásokat mindig ők kísérték. Mol
nár Jani bácsi volt a karmesterük.

V. Cs.: Volt főzés olyankor?
V. Gy.: Volt. Paprikást lehetett kapni, volt amikor ingyen, volt 

amikor venni lehetett, de igazán hozzáférhető áron. Amikor a 
szövetkezetek megalakultak, azok megvendégelték a dolgozói
kat, meg sokszor a széles néprétegeket is. A szövetkezetek eseté
ben az is a Népkertben volt, de mondjuk Adorjánon a szövetke
zeti birtokon volt, Horgoson pedig a parkban. A mi családunk 
Adorjánon volt földműves, nehezen illeszkedtünk be az új rend
szerbe, de amikor beilleszkedtünk, akkor kötelezően mentünk 
mi is a május elseji ebédre. Kanizsán meg még jobban mentek 
az emberek. Akkor rengeteg munkás volt Kanizsán, a téglagyár
ban, meg a szövetkezetben is sokan dolgoztak. Bánátban voltak 
mezőgazdasági birtokok, és sok lány oda ment át dolgozni, de 
ünnepelni hazajöttek. Jellemző volt, hogy pokrócot terítettünk, 
és ott eszegettünk, iszogattunk, de zenekar az kötelezően volt.

V. Cs.: Emlékszik olyan ünnepségekre, amikor különböző já
tékok voltak a parkban?

V. Gy.: Mi az iskolából vittük futóversenyre a gyerekeket a 
parkba. Abban az időben természetesen voltak mérkőzések, 
sportjátékok, meg a cigány lány szobra körül bábuk voltak felál
lítva, amiket kugligolyóval kellett leütni. Ezt nem az iskola szer
vezte, hanem a fiatalok szórakozásképpen -  be kellett rá fizetni. 
Én egyszer sem játszottam, csak láttam. De volt kuglipálya is 
a fürdő háta mögött. Golyót kell gurítani, és a bábukat elütni. 
A Vigadóban sakkbajnokságok voltak, én tudósítottam róla. 
Meg voltak kártyapartik.

V. Cs.: A fürdőbe csak a fürdővendégek jártak vagy a helybe
liek között is fölkapott volt?

V. M.: Valamikor a házakhoz még nem volt bevezetve a víz, 
mi a Zsuzskával volt, hogy ott fürödtünk, de nem a medencében, 
hanem kádakban. Mert mi volt a lakásokban? Lavór. Vagy eset
leg mosdóteknő.

V. Cs.: Tehát nem csak gyógyulni, hanem tisztálkodni is jár
tak a fürdőbe?

V. Gy.: Hozzáférhető áron volt, mert én utazó diák voltam, 
és a nyári szezonban gyalog mentem haza Adorjánra. Összefog
tunk öten-hatan, és megfürödtünk, mielőtt hazaindultunk. Ha a 
diáknak volt rá pénze, akkor az elfogadható ár volt.

Vázsonyi Ilona
Az interjú 2013. november 15-én készült.

V. I.: Már délelőtt voltak vendégek a Vigadóban. A ráérő em
berek délelőtt 10 és 11 óra között oda jártak zónapörköltre. Ott 
mindig volt élet. Én a Vigadó háta mögött jártam el, és láttam, 
hogy nagyon serénykedtek: sütöttek, főztek a szakácsok, tisztí
tották a krumplit meg a zöldséget, igyekeztek főzni az ebédet. 
Voltak, akik hordták onnan az ebédet ételhordóban. Akik üz
letben dolgoztak, délben bezártak (abban az időben ez volt a 
szokás), megebédeltek, és 4 órakor nyitottak ki. Estefelé, 6 óra 
után már sorakoztak a zenészek, készülődtek, gyantázták a hege
dűvonókat, próbáltak, és 7 óra után indult az este. Nyáron min



dennap volt hangos zeneszó. Aztán voltak bizonyos rendezvé
nyek, az Anna-bál, a dalestek, én nem is tudom, én nem nagyon 
jártam oda. Annyian voltak mindig, hogy szombaton, vasárnap 
foglalni kellett a helyet előre.

Az ötvenes években államosították a Vigadót. Előtte a 
Moldvay vendéglős működtette, csak aztán ő is kiöregedett, meg 
nem engedték, hogy a kocsmák privát kézben legyenek. így a 
Vigadó is mint vendégfogadó állami kézbe ment. Az 50-es évek
ben nagyon föllendült. Már nem volt elég nagy a terasz, ki kellett 
szélesíteni. Azelőtt elég keskeny volt, csak annyi, amennyi a tető 
alatt volt, és mindkét oldalában volt két nagy juharfa -  vagyis 
még most is ott vannak, de az egyik most be van építve a te
raszba. Mert most már mindenki oda járt, nem csak a gazdag 
parasztok meg akinek pénze volt, hanem a munkás emberek. 
Aki mindennap dolgozott, keresett, az meg tudta fizetni, hogy 
hétvégén valamit megigyon ott, meg zenét hallgasson, táncol
jon. Sok asztalt ki lehetett rakni a kiszélesített teraszra, meg volt 
tánchely is. A háború alatt is nagy forgalom volt, mert itt állomá
sozott a katonaság: folyamőrök voltak a Tiszán, a kaszárnya tele 
volt katonákkal. Persze a lányok is meg a katonák is ott sétáltak 
vasárnaponként a parkban, amikor kimenőjük volt, meg hétköz
nap is, ha volt szabad délutánjuk, estéjük. Rengetegen sétáltak a 
körforgalomban: hatosával egymás mellett, mint ahogy az isko
lában sétálnak a gyerekek folyosón a szünetben. Teli volt az egész 
park! Akik nem fértek föl a Vigadó teraszára, azok este későig 
sétáltak, meg nem is volt pénze mindenkinek. De voltak padok, 
leülhettek, hallgatták a zenét, úgyhogy ez nagyon szép volt, mert 
a második világháború alatt nagyobb szegénység volt, és nem 
tudott mindenki odamenni, és pénzért meginni valamit, pláne 
vacsorát rendelni. De mindenki hallgathatta szabadon a zenét. 
Nem tudnám megmondani, hogy mikor romlott el a helyzet, de 
végül is megépítették itt a városban, a főutca sarkán a Hotelt, 
illetve szintén a főutcán egy kocsmát, amit mindenki Nejlonnak 
nevezett. Ez a kettő pedig közelebb volt, mint a Népkert, különö
sen télen. Azután nem volt, aki tatarozza, és lassan-lassan leépült

a Vigadó, úgyhogy először csak hétvégeken dolgozott, aztán már 
bezárt teljesen, és csak rendezvényekre adták ki. Tartottak ott 
például lakodalmakat és iskolai találkozókat -  ott biztosan ol
csóbban tudták kihozni, mint a nagy vendéglőkben, meg min
denki arra vágyott, hogy a Vigadóba menjenek, mert gyerekko
rukban azt szokták meg, és az volt a nosztalgia. Azért még az
után is, amikor már eléggé leromlott állapotba került a Vigadó, 
ha vendégünk jött Kanizsára, mindig levittük a parkba, mindig 
megmutattuk, hogy mi volt meg van. A fényképezkedések szin
tén mindig ott történtek. Mielőtt a bátyám meghalt, az egész csa
lád összebeszélt, hogy most mindenki itthon van, menjünk le, és 
fényképezkedjünk le a parkban. Reggel 10 órára volt megbeszél
ve, hogy az egész család a parkba lemegy, és ott fogunk egy közös 
képet csinálni, és aznap reggel meghalt a Feri bácsi. Úgyhogy 
nem lett a fényképezkedésből semmi.

Utóbb a Vöröskereszt tartott előadásokat, akkor pedig a terasz 
szolgált színpadként. Vöröskeresztes zászlókkal vonultak le a gye
rekek, és ott volt a színpad, ott szerepeltek. Még a néptáncosok is.

V. Cs.: Arra én is emlékszem, május elsejéken még mi is lép
tünk fel ott.

V. I.: Mindig mindenkinek az volt a vágya, hogy oda menjen, 
mert a Vigadó előtt szép nagy tér volt, a nép elfért, letehetett a 
parkban főzni, de sajnos most már ez is elmúlt.

Valamikor régen, 1941 előtt, a régi szerbek alatt is lehetett 
nagy bálokat csinálni. Nyáron volt az Anna-bál, amire csak meg
hívóval lehetett menni annak idején, és ki volt kötve, hogy estélyi 
ruhában. Amíg a Radács nem volt, addig cigányok játszottak. 
Sok cigányzenész volt Kanizsán. A cigányzenészek fel voltak 
készülve, színvonalas volt a zenéjük, szépen fel voltak öltözve, 
híresek voltak. Később volt a Radács zenekar. Nagyon színvo
nalas zenekar volt ez is. A szaxofonosuk végül Belgrádban kö
tött ki, tehát akik itt kezdték a Vigadóban, azok Belgrádba, Növi 
Sadra, Szabadkára kerültek később zenélni, sőt volt, aki külföld
re -  Bécsbe! Nagy körzetből jöttek ide szórakozni: Martonosról, 
Adorjánról, még Zentárói, Szabadkáról is átjártak sokan, mivel



a fürdő is itt volt. És nem olyan akárkik jártak a fürdőbe, hanem 
csak akiknek pénzük volt.

A fürdővendégek a Vigadóban étkeztek, meg oda mentek 
este, megszerették itt a zenét, kanizsai ismerősöket szereztek, a 
férfiak kanizsai nőknek udvaroltak, a nők kanizsaival udvarol- 
tattak. Fiatalok is jártak a gyógyfürdőbe, a Tiszán pedig volt tü
körfürdő. De attól lakhattak a fürdőben, és járhattak este a Viga
dóba mulatni. A turizmus már akkoriban megkezdődött, azért 
ment jól a Vigadónak. Utána meg azért volt szükség rá, hogy ki
bővítsék a teraszt, mert nagyon sokan elhelyezkedtek dolgozni, 
és mindenki, akinek volt keresete, mehetett szórakozni. Akkor 
már nem volt meghívó, nem volt kivétel, hogy te nem jöhetsz 
oda, mert te nem vagy nagygazda, hanem csak egy munkás.

V. Cs.: Sétálni nem jártatok le?
V. I.: Dehogynem. Amikor kislányok voltunk a Márta nénivel, 

mi nem mehettünk fel a Vigadóba, de hallgattuk a zenét. Nagyon 
tetszett a zene nekünk is, és leültünk egy közeli padra. Ha csak te
hettük, akkor a cukrászda előtt sétálgattunk, mert ott volt a nagy
bátyám meg a felesége, és a kiszolgálók is ismertek engem, hogy 
rokon vagyok, így egy-egy fagyi kijárt nekünk. A cukrászda tele 
volt a magyarok alatt, de oda is az mehetett föl, akinek pénze volt. 
Fagylaltot, süteményt árultak. Nem ott készítették, hanem a főutcai 
cukrászdából vitték le. Este hozták a maradékot fel, mert akkor még 
nem volt hűtő. Volt ugyan jégszekrény, de oda alig fért be valami.

V. Cs.: A cukrászdának milyen volt a nyitvatartása?
V. I.: Amint kezdett sötétedni, már hozták vissza a sütemé

nyeket. Nekünk a Márta nénivel 8 órára haza kellett érni, de 
mikor tudtuk, hogy hozzák haza a süteményeket, akkor oda
mentünk a kiszolgáló lányhoz, és ő adott nekünk. A nagytata 
volt a főcukrász -  ő már nem dolgozott akkor, átadta az üzletet a 
fiának, de az övé is volt a cukrászda. A bérmakeresztlányuk volt, 
aki hordta vissza a süteményeket föl a cukrászdába.

V. Cs.: Ti is csak hétvégéken vagy vasárnap mentetek sétálni?
V. I.: Nyáron már hat óra felé lementünk. Akkor is sétáltak ott 

sokan. A zene is szólt. A Vigadó egész héten nyitva volt nyáron,

mindennap, nem volt szünet. Mindennap lementünk és sétálgat
tunk. Az volt a szórakozás. Akkor nem volt televízió, rádiót is csak 
ekkor-akkor hallgattunk, inkább a parkban meg a töltésen sétál
tunk. A töltés ott volt a park mellett, elmentünk rajta kb. 1 kilo
méterre, ott volt a kőpad -  ez volt az első sétánk. (A kőpadot a Ke
mény-villa tulajdonosa építtette. A Kemény-villa a parkban van, a 
töltés mellett -  a tulajdonosa építtetett oda egy lépcsőt.) Miután a 
kőpadon megpihentünk, jöttünk vissza, és mindig a lépcsőn men
tünk le. Az egyenesen a parkba vezetett. Egy kicsit kellett menni, 
hogy a fő sétányra érjünk. Ott körbe-körbe sétálgattunk, aztán le
ültünk, ha elfáradtunk. Ezzel múlt el az este. Meg hajkurásztuk a 
szúnyogokat. Rengeteg szúnyog volt, mert nem irtották. Ott volt a 
tó meg a Tisza, a Kis-Tisza nem messze. Mindenkinek a kezében 
volt egy szál ágacska, azzal hajtogatták a szúnyogot. Szerencsére 
engem nem bántottak, a többiek mindig csapkodtak.

Szép virágok voltak, azokat is mindig néztük. Rengeteg piros 
kánná virág. Egy egész nagy ágyással volt. A bukszusok nagyon 
szépen voltak gondozva, gyönyörűen meg volt csinálva, a ker
tész állandóan gondozta a virágokat. A két bukszusos kert között 
volt egy nagy tér egy nagy fával, és a fa körül volt emelvény a ze
nekarnak. Később aztán, mikor tönkrement, már nem csinálták 
újra. De az 1942-43-as évben, amire én emlékszem, nagyon nagy 
Szent István-napi ünnepséget csináltak, volt tűzoltózenekar, jöt
tek vendégek Horgosról, Szabadkáról, Zentáról. A zenészek egy
más után léptek fel. Kanizsának nagy tűzoltózenekara volt.

A régi fürdő előtt volt egy nagy medence, ami vízzel teli volt 
mindig, egy szökőkút volt a közepén, és ott élő kacsák úszkál
tak, amiket a Szent István-napi versengésen karikákkal dobáltak. 
Aki eltalálta, az nyert valamit. Volt zsákban ugrálás. Volt olyan 
verseny, hogy hátrakötött kézzel kellett lekváros lángost enni. 
Szent István napján ilyen rendezvényeket csináltak, de hogy ki 
szervezte, azt nem tudom. Ez a magyarok alatt volt. Voltak itt 
valami szervezetek, nőszervezet, keresztény szervezet, az iparo
sok. Mondanom sem kell, hogy a Vigadó is tömve volt olyankor.

V. Cs.: Ilyenkor volt belépő?



V. I.: Nem hinném, mert akkor én nem jutottam volna oda. 
Aki részt akart venni a versenyben, annak biztos valamennyit 
kellett fizetni.

V. Cs.: Olvastam, hogy a 40-es években tartottak cserkészna
pokat a Népkertben, és olyankor pénztárak voltak a lejáratoknál, 
és 1-2 dináros belépő volt. Az talán nem volt olyan sok.

V. I.: Nem volt sok, csak ahol 4 gyerek volt, meg akinek a tég
lagyárban dolgozott az apja -  csak télen - , azok már nem jutot
tak oda. Oda csak azok jutottak, ahol volt mindennapi kereset. 
Azért mondom, hogy a fölszabadulás után (mi még így mond
juk) már mindenki dolgozott, és ha nem is sokat kerestek, azért 
el tudtak menni ilyen rendezvényekre.

Hogy mért ment tönkre? Én nagyon sajnálom, de hát csak 
nem lehet ott olyan nagyon nagy zenebonát tartani. A fölszaba
dulás után, az 50-60-as években is lejárt a nép, de aztán megnyílt 
az Aranyhal vendéglő, és inkább oda jártak. Meg valószínűleg 
nem volt már, aki a Vigadóban rendezvényeket, szórakozási al

kalmakat szervezzen. Nem léteztek tovább azok a szervezetek, 
akik érdekelve lettek volna. A felderítők mentek a Tiszára, mert 
a cserkészség megszűnt, helyettük vízi felderítők voltak, ők pe
dig csak a Tiszán ünnepeltek, az ifjúság odaszokott. Megnyitot
ták a Tisza-parton a Békavárt, és nyíltak vendéglők a városban 
is. Amikor pedig az új fürdőt megnyitották, hogy ne legyen zaj, 
hogy pihenhessenek a vendégek, akkor inkább fönt a városban 
szervezkedtek -  én legalábbis így gondolom. De azért a kani
zsaiak nagyon tiltakoztak az élményfürdő ellen, amit a parkban 
építettek volna -  mindenki, aki Kanizsán született, és óvodás 
korától járt a parkba. Én mindennap vittem le az óvodásaimat a 
parkba, ott játszottak fönn a már megromlott teraszon, a meg
romlott Vigadó előtt. Mondtam is, hogy ez az ötlet csakis olyan
nak az eszéből pattanhatott ki, hogy a parkban csinálják a zajos 
élményfürdőt, aki nem Kanizsán született. Aki idevaló, annak a 
szíve-lelke oda húz, hogy a parkot nem szabad bántani, hagyni 
kell úgy, ahogy volt. Persze rendben kell tartani.
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1990-ben születtem Magyarkanizsán. A középiskolát a szabad
kai Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnáziumban végeztem el, 
ahonnan a Szegedi Tudományegyetem Néprajzi és Kulturális Antro
pológiai Tanszékére felvételiztem. Az alapdiploma megszerzése után 
a mesterképzést kulturális örökség tanulmányok szakon folytattam. 
Mint másokat a korosztályomból, engem is a néptánc és népzene sze- 
retete vonzott a néprajz szak felé, ahol a népi kultúra tanulmányozása 
mellett a kortárs jelenségek is felkeltették a figyelmem. Elsősorban a 
néphagyományok jelenkori továbbélése, továbbéltetése, újraalkotása, 
a „revival jelenségek érdekelnek. A revival mozgalmak és a hagyomány 
kapcsolata című tanulmányomban (Híd, 2014/12) egy nyugat-bácskai 
hagyományőrző közösség példájával igyekeztem hozzájárulni a téma 
feltárásához. Jelen kiadvány alapját mesterszakos diplomamunkám ké
pezi, melyben az alapvetően helytörténeti jellegű témát a kulturális ant
ropológia és a mikrotörténelem látásmódjával próbáltam színesíteni.

Szeretem észrevenni a környezetemben megbújó értékeket, legyen 
az egy parasztház szép, napsugaras oromzata vagy egy mintás műkő 
kapuoszlop a csupán néhány évtizeddel ezelőtti múltból -  mert gyak
ran egy kevés odafigyelés is elég lehet, hogy környezetünket egy kicsit 
más színben, egy kicsit érdekesebbnek, egy kicsit otthonosabbnak, egy 
kicsit értékesebbnek lássuk.
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