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Újratervezés: Kisvárda 
 

Már a XII. században is jelentős volt  Kisvárda gazdasági szerepe, mivel 

rendszeresen tartottak heti vásárokat. A város tulajdonosa a Várday család 
volt , akik jelentős szerepet játszottak Kisvárda felvirágoztatásában.  Ők nagy 

figyelmet szenteltek a birtokaik védelmére, fejlesztésére és gyarapítására. 

Nemcsak a kisvárdai vásárra igyekvők számára nyertek királyi védelmet, 
hanem országos vásártartási jogot is szereztek Mária királynő jóvoltából, s 

1421-ben városi joggal ruházták fel településüket. Ennek köszönhetően század 

végén több mint ezren éltek a városban, és a gazdasági élet is zajlott . 
A XVI-XVII. század háborús évszázadai, az Európában lejátszódó 

gazdasági átalakulás hátrányosan hatottak Magyarország gazdasági 
fejlődésére. Ebben a korszakban, a kővár védelmében Kisvárda Szabolcs 

vármegye központja, mely több ostromot is szerencsésen átvészelt . A 

település gazdasági jelentőségét mutatja, hogy 1591-ben megalakult  a város 
első céhe, a Csizmadia-céh. 
  Két évszázados pangást követően, a polgárosodás hozott új lendületet 
Kisvárda életében. A fejlődés dinamizmusára jellemző, hogy a település 

lélekszáma egy évszázad leforgása alatt megötszöröződött. Kisvárdán 

bankok, ipari és kereskedelmi vállalkozások jelentek meg, fellendült  a 
kereskedelmi élet. E fejlődésnek köszönhető, hogy Kisvárda urbanizációs 

szint je ma is négyszerese a megyei át lagnak, s az iparban foglalkoztatottak 

aránya is kétszerese a dinamikusan fejlődő megyeszékhelynek, 
Nyíregyházának. 
  Az 1800-as évek végén a mezőgazdaság fejlődött, ez a fejlődés 
azonban nem mindenütt volt  egyenletes. Kisvárdán is fellépett, az általános 

tőkehiány, mint az agrárgazdaságban máshol is. Ez a modernizálódás és a 

kapitalizmus ellen hatott. A parasztság küzdött földje megőrzéséért vagy 
újabb holdért, a nagyszámú agrárproletár pedig a munkaerő túlkínálat miatt 

a megélhetésért. Ennek hatására megindult  az agrárszocialista mozgalom, 
így nőtt az elégedettség, a követelések radikalizálódtak és több helyen a 

csendőrséggel is összecsaptak, földosztásra is sor került . A mozgalom február 

közepén érte el a csúcspontját, majd a mezőgazdasági munkák 
megkezdésével fokozatosan el is halt . 

A gazdasági fejlődés ilyetén mértékéhez nagyban hozzájárult  a 

betelepedő zsidó lakosság, kiknek aránya település 1/4-t  tette ki. Igen nagy 
számban éltek a városban és a gazdasági élet sok területén képviseltették 

magukat. 

 



   

   

Kisvárda népessége foglalkozási főcsoportok szerint %-ban: 

Év Őstermelő Ipar, forgalom Értelmiség Egyéb 

1910 26,8 48,40 8,7 16,10 

1920 28,2 47,00 8,7 16,10 

1930 29,3 45,25 9,6 15,85 

1941 25,8 39,20 10,9 24,10 

Forrás: Darabosné Mackó Beáta gyűjteményéből 

 

A fő foglalkozási csoportokon belül a mezőgazdasági és az ipar-

forgalmi népesség aránya csökkent a második világháborút megelőző 

korszakban.  Az 1910. és 1941. év adatait  összehasonlítva lát juk, hogy az ipar -

forgalmi népesség esetében nagyobb arányeltolódás is bekövetkezett.  

„Kisvárda iparát a kisipar alkotta, a községben csak 1930-ban jegyeztek 

fel 20-nál több segédszemélyzettel működő vállalatot: egy cipészüzemet 28 

segéddel és egy szeszfinomítót 33 segéddel. Ezeken kívül Kisvárda gyáriparát 

alkotta még a Vulkán Rt. és a Villamossági Műmalom Rt. Ezek a gyárak 

valószínűleg kezdetleges kisüzemek, ipari kisvállalkozások voltak” 

Kisvárda össznépességét tekintve mindig is a mezőgazdasági népesség 

aránya volt  meghatározó.  A többi foglalkozási ág növekedési mértéke meg 

sem közelít i a mezőgazdasági népességét ebben az időszakban. 

 

Mezőgazdasági népesség 1910-1941 között: 

Év 
Mezőgazdasági 

eltartottak 

Mezőgazdasági 

keresők 

Összes mezőgazdasági 

népesség 

1910 1439 750 2189 

1920 1613 1445 3058 

1930 2136 1272 3408 

1941 2216 1593 3809 

Forrás: Darabosné Mackó Beáta gyűjteményéből 



   

   

 „Egy 1938-ból való dokumentum szerint maga a községi elöljáróság 

folyamodott munkalehetőségért a Magyar Királyi Országos Öntözési 

Hivatalhoz, mivel Kisvárda községben a kubikusok és földmunkások teljes 

munkahiány következtében családjaikkal együtt a legnagyobb nyomorban 

élnek. Ezért kérik a hivataltól, hogy a t iszafüredi csatornaépítési munkálatoknál 

vegyék igénybe a kisvárdai munkaerőt. Kisvárda népessége 1930 után is nőtt, 

a gazdasági válság következtében az addig is szegény rétegek teljes 

nyomorba jutottak, s a község csak ideiglenesen tudta a munkanélküliség 

problémáját megoldani, így a ’30-as évek második felében megkezdődött a 

lakosság migrációja.” 

„A városi jellegű kispolgárság három réteghez köthető leginkább: a 

kisiparos, a kiskereskedő és az alt iszt i réteghez. A legfontosabb különbség 

közöttük a jövedelem megszerzéséből fakad, mivel az alt iszt i réteg, mint 

alkalmazott havi fix fizetésből él, szemben a kisiparosokkal és kiskereskedőkkel, 

akik a saját maguk által előteremtett hasznukból tartják el családjukat. Ez 

utóbbiak bizonytalanabb egzisztenciáját tükrözi az ipari önállók számának 

fokozatos csökkenése a két világháború között Kisvárdán.” 

Az MNB hitelinformációs jelentései alapján a leggazdagabb iparosok 

vagyona t isztán 80000 pengő körül lehetett. Viszont a kisvárdai iparosok 

legnagyobb része valószínűleg se föld-, se házingatlannal nem rendelkezett, 

ez a legszegényebb réteg teljes egzisztenciális bizonytalanságban élt . 

A helyi zsidóság foglalkozási megoszlása igen vegyes képet mutat, míg 

más városokban szinte csak a kereskedelemben tűnnek ki a zsidók, Kisvárdán 

nagy számban élő kisiparosok is jó nevet szereznek maguknak, az 

őstermelésben is találunk jelentős számú zsidót. Szinte kezdettől fogva nagy 

számban vannak földbérlők, kisgazdák, sőt nagybirtokosok is. Az izraeliták 

számarányát az egyes foglalkozási ágakon belül az 1927-es címtár alapján is 

körvonalazhatjuk. 

A zsidóság a szolgáltató- és javítóiparban dolgozott főként, a község 

egyetlen mérlegjavító, esztergályos kisiparosa és az összes üveges, 

szikvízgyártó izraelita volt . Többségében zsidó vallásúak a bádogosok, női 

fodrászok, kárpitosok, órások és ékszerészek, pékek, rézművesek stb., a 

szabóság fele szintén az volt . Szép számmal találunk izraelitákat például 

asztalosok, cipészek, fuvarosok, szobafestők között is. A kb. 65 kisvárdai iparos 

szakma közül mintegy 30-ban zsidó vallású mesteremberek is dolgoztak. 



   

   

A zsidó kereskedők üzlet i érzékét nagyon jól szemléltet ik a 

visszaemlékezések. Egy zsidó boltból a vevő vásárlás nélkül nem távozott, 

széles termékválaszték, szívélyes kiszolgálás jellemezte az üzleteket. A 

törzsvásárlóknak hitelen volt  nem egy helyen, és fizetésnapokon egyenlítették 

a számláikat. A zsidó kereskedő az is megtette a fizetőképes törzsvásárlóinak, 

hogy például segédjével házhoz szállíttatott több doboz cipőt, a vevő otthon 

kiválasztotta a neki megfelelőt, majd fizetésnapon elszámoltak. Tisztesség, 

üzlet i bizalom, szolgálatkészség jellemezte ezt a kereskedőszellemet, mely 

nem a máról holnapra történő meggazdagodásra épített, hanem egy egész 

élet munkája. 

 A városi alapfunkciók ellátásához kapcsolódó foglalkozási csoportok 

vizsgálata mutatja meg, hogy az adott település fejlettségének milyen fokán 

áll, a településhálózat mely szint jén helyezkedik el. Tehát a kereskedelem és 

hitel, a közszolgálat és szabadfoglalkozásúak, valamint részben a közlekedés 

területein dolgozók arányát kell megvizsgálni. Azonban a megyeszékhelyhez 

mérve a városi funkciók abszolút nézetei messze elmaradottak. 

Az újabb fellendülésre a múlt század hatvanas éveiben  került  sor. Mivel 

a település újabb gazdasági, kulturális, idegenforgalmi fellendülés 
eredményeképpen  Kisvárda 1970-ben ismét városi rangra emelkedett. A 

gazdasági fejlődés sem maradt el, számos üzem telepedett meg Kisvárdán.  

 

 
 

  



   

   

Kisvárda gazdasági helyzete napjainkban: 

 

 

Városunkban vannak szupermarketek például: Penny, Aldi, Tesco, Lidl 

és ezek a bevásárló központok az utóbbi időben saját és importált 

termékeiket adják el a magyar áru helyett, viszont ezek az áruházak biztosít ják 

a legtöbb ember jövedelmét, hiszen rendkívül sok munkást foglalkoztatnak. 

Kisvárda őstermelői azonban vagy saját üzletben – ennek híján-, a piacon 

igyekeznek értékesíteni termékeiket, de sajnos nem igazán tudják felvenni a 

versenyt az előbb említett szupermarketekkel. 

Az országban és azon belül a megyében nagy számban élnek 

őstermelők, akiktől be lehetne szerezni a  termékeket, de a legtöbb ember 

egyszerűbbnek találja, ha nem házról-házra jár minden egyes termék után, 

hanem egy helyen be tudja szerezni azokat, hiszen a mai ember sokkal 

kényelmesebb megoldásokat keres. 

Visszaesett a szőlőtermesztés, így ez az ág is fejlesztésre szorul. Ez az 

egész országot érint i, hiszen híres magyar boraink vannak. Kisvárdán a 

szeszipart a Várda Keserű fémjelzi , viszont azt kevesen tudják, hogy ez a cég 

sem magyar tulajdonban van, évek óta egy szlovák vállalkozói társaság 

nevére van bejegyezve. 

Az állattenyésztés és növénytermesztés is visszaesett a környéken, hiszen 

nagyon költséges. Sokkal gazdaságosabbnak tekint ik a gazdák, ha már a 

készterméket vásárolják meg a boltok polcairól, hiszen drága az ivóvíz is és a  

takarmány is, a növényvédő szerek áráról nem is beszélve. 

Rengeteg külföldi kereskedő próbál Magyarországon szerencsét. A 

ruhaboltok nagy része ázsiai üzletvezetők kezében van, és ezek a termékek 

kelendőek, hiszen olcsóak, bár vitatható minőségűek.  Az itt  élő emberek 

alacsony át lagkeresettel rendelkeznek, ezért  az olcsó importtermékeket 

vásárolják.  

A város munkaerejét felhasználja még a GE is, hiszen a gyár is sok 

munkahelyet biztosít  a környéken élőknek, viszont ez a cég is amerikai 

kezekben van, így ez sem sok hasznot hajt  Kisvárda városának. 

A Várda Vulkán Kft . szürke vasöntvény termékek gyártásával foglalkozó 

öntöde, Ez az egyetlen gyár van magyar, ráadásul kisvárdai tulajdonban és 

ez a gyár is sok munkahelyet biztosít .  

  



   

   

A mezőgazdaság támogatására jelenleg is sok pályázati lehetőség 

adódik. Például: Fiatal Gazda pályázat ; Erdők állományneveléséhez; 

Támogatás a szőlő szerkezetátalakításához; Kertészet i géptámogatás; 

Termelői csoportok létrehozásához és működtetéséhez igényelhető 

támogatás; Pályázat a sertéstenyészetek részére; Komplex vállalat i 

technológia-fejlesztés; stb. 

Megállapíthatjuk tehát, hogy Kisvárda gazdasági helyzete napjainkban 

nem a legelőnyösebb, viszont nem is reménytelen, hiszen egy kis segítséggel 

és odafigyeléssel minden javítható. A fiatalok vállalkozó kedvétől, 

elhívatottságától is függ a jövő. 



   

   

 

Jövőképünk: 

 
Terveink szerint Kisvárda város gazdasága hasonlóan önellátó lesz, mint a 

múltban. Szeretnénk, ha a lakosok rájönnének, hogy a külföldi termékek nem 

előbbre valók. 

Hiszen városunkban is vannak szupermarketek például: Penny, Aldi, Tesco, Lidl 

és ezek a bevásárló központok az utóbbi időben saját és importált  termékeik 

mellett igyekezniük kellene szélesíteni a hazai termék választékot is, hiszen 

ezek is kelendőek Magyarországon. 

A piaci termékekre főleg azért nagy a kereslet, mert mindig frissek, 

idényjellegűek és sok esetben olcsóbbak, mint a hasonló áruk a 

szupermarketekben. Ezért is szeretnénk, ha a jelenlegi piac is bővülne, mint 

választékában, mint kiterjedésében, hiszen a jelenlegi piacot meglehetősen 

kicsinek találjuk a jelenlegi igényeknek. 

Ezekkel egy időben jó lenne a fiatal korosztályt is úgy nevelni, hogy értékeljék 

a hazai termékeket és ne a külföldi árukra számítsanak elsősorban. Hiszen 

megtermelhető az országban a legtöbb termék így nem szükségek külföldről 

importálni például a hagymát vagy az almát.  

Az ország és azon belül a megye nagy őstermelőit  is népszerűsíteni lehetne, 

hiszen tőlük is be lehetne szerezni ezeket a termékeket, hiszen a javaik 

minőségiek, frissek és nem mellesleg ízletesek. 

A fiatal korosztályban való népszerűsítésre remek lehetőség lehetne, ha 

tartanánk prezentációkat az őstermelők munkásságáról és jelentőségéről, 

valamint árubemutatókat tartani, valamint szervezeti és tartalmi kérdésekre is 

adhatnánk információkat egyúttal. Pl.: Halász Brigitta iskolánk volt  tanulója 

tarthatna előadást saját biokert jében alkalmazott  biotechnológiájáról 

termékbemutatóval egybekötve.  

A boltok polcairól való fogyasztást, úgy lehetne kiküszöbölni, hogy minden 

háztartásnak meglenne a maga terméke, az az egy termék, amelyet 

előállítanak és a környékről mindenki ott szerezné be azt a bizonyos terméket, 

ezáltal tudna fejlődni akár a helyi gazdaság, hiszen az egyes termékeket 

egymástól szereznék be az emberek és nem külföldről.  


