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7 ÁRENDÁS VERA 

A MAGYARORSZÁGI ARCHEOBOTAIMIKAI 

ADATOK ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉRTÉKELÉSE 

Bevezetés 

Az archeobotanikai kutatások Magyarországon európai viszonylatban is jelentős 
múltra tekinthetnek vissza. A kezdeti fellendülés után az eredmények azonban nem 
fejlődtek a megfelelő ütemben, ezért a második világháború után szinte elölről kellett 
kezdeni a munkák szervezését. Élenjáró volt ebben a paleobotanika, ahol Vértes László 
szisztematikus ásató és feldolgozó munkájához egy állandó csoportot szervezett a pale-
ontológia és geológia tudományok művelőiből. Sokkal később indult meg az archeobota-
nika fejlődése, hiszen itt mindenekelőtt a mintagyűjtés módszerét kellett kiszélesíteni, ill. 
a gyűjtés folyamatosságáról kellett gondoskodni. Az archeobotanikai anyagot Magyar-
országon két intézmény gyűjti és tárolja, a Balatoni Múzeum (Keszthely) és a Mezőgazda-
sági Múzeum (Budapest). 

A Balatoni Múzeumban Füzes Miklós kezdeményezte ezt a munkát és tájékoztatót 
adott ki: A régészeti növénytan alapelemei és néhány módszertani kérdése címmel. 

A Mezőgazdasági Múzeum gyűjteménye országos jellegű, de a gyarapítása országos 
szinten még nem koordinált. Ez utóbbi munkahely kutatói: P. Hartyányi Borbála és 
Nováki Gyula készítették el a Növényi mag- és termésleletek Magyarországon az újkőkor-
tól a XVIII. századig című összefoglaló kiadványt. 

Magyarország egyik legnagyobb paleobotanikai gyűjteményét a tatai Kuny 
Domokos Múzeum őrzi. A Tata környéki paleolit ásatások paleobotanikai anyagának 
gyűjtése és feldolgozása során szerzett tapasztalatok alapján alakult meg itt az archeobota-
nikai munkaközösség, amelynek célja az volt, hogy a botanikai anyag gyűjtését és 
feldolgozását minden régészetileg kutatott korszakra kiterjessze. A több mint 10 éve 
megalakult tatai csoport1 Skoflek István és a szerző vezetése alatt igyekezett új gyűjtési 
módszereket kidolgozni és azok alkalmazását rendszeressé tenni. 

Egyik ilyen módszerünk, amelyet Salamon Ágnes javaslatára fejlesztettünk ki, a 
paticson és a paticsban lévő növény maradvány ok feldolgozása volt. A csaknem minden 
ásatásból előkerülő agyagtapasztás bőséggel tárolja a korabeli növényzet jellemzőit 
(Skoflek-Árendás 1969, 1971, 1972). A másik módszerrel, a rétegekből történt rend-
szeres gyűjtéssel, a véletlen előfordulást akartuk kizárni. 

Munkánk során 70 új taxonnal gyarapítottuk az európai régészeti növénytani 
fajlistát, az ezen kívüli 55 taxon hazai első közlést jelent. így összesen 125 adattal 

1 A tatai csoport állandó tagja Skoflek István és Árendás Vera volt, ezenkívül Hortobágyi István-
ná, aki matematikai problémák megoldásánál és ellenőrzésénél dolgozott. A tatai csoportban közre-
működnek még az archeobotanikával foglalkozó taní tványaink és az egyes témákban velünk dolgozó 
botanikus munkatársak is. 

1 A g r á r t ö r t é n e t i S z e m l e 1 9 8 2 / 1 - 2 . 



2 ÁRENDÁS VERA 

bővítettük az archeobotanikai ismereteket, ez a jelenleg publikált hazai fajlistának egy-
harmad része. 

Az új gyűjtési és feldolgozási módszer alkalmazásával tehát megsokszoroztuk ada-
tainkat, ami új értékelési módszer kidolgozását követelte. Ezek az eredmények sürgették a 
tatai csoport eddigi munkájának közzétételét, a feldolgozások leírását, valamint azt, hogy 
a meglévő adatokból összeállított magyarországi fajlistát a hazai és a külföldi kutatás 
számára hozzáférhetővé tegyük. 

E munka első lépéseként a magyarországi archeobotanikai adatok egységes szem-
pontú értékelését adom közre.2 Az első részben az archeobotanikai adatok értékelésének 
módjaival, a második részben a hazai adatok általam alkalmazott értékelési metodikájával 
foglalkozom, majd régészeti koronként és a kategóriák alapján vonom le következtetéseim 
a faj és egyed szerinti relatív gyakoriság adataiból. 

Az archeobotanikai adatok értékelésének módjai 

A hazai régészeti lelőhelyekről gyűjtött növényi magvakat, terméseket a bota-
nikusok a méretek és morfológiai bélyegek figyelembevételével, illetőleg a recens anyaggal 
történő összehasonlitás segítségével határozzák meg. Ennek alapján fajlistát állítanak össze 
a régészeti lelőhely és a kor feltüntetésével. Sok esetben még mennyiségi adatok is 
kiegészítik a leírást. 

Néhány értékelésben utalnak arra, hogy az adott fajokat termesztették-e, máshol 
pedig a gyógynövényekre és azok alkalmazására hívják fel a figyelmet. Sok feldolgozásban 
kiemelten foglalkoznak a gabonafélékkel, a szőlő és gyümölcs megjelenésével, illetve 
termesztésével, más esetben pedig a rostnövényekkel (Hartyányi-Novdki 1974,1975). 

Véleményünk szerint a hazánkban eddig szokásos feldolgozási mód (a mennyiségi 
adatokkal és a termesztésre vonatkozó utalásokkal) nem ad elég lehetőséget az archeo-
botanikai kutatások további fejlődéséhez. Ezért már a paticsok feldolgozásánál is a 
meghatározott fajok alapján próbáltuk rekonstruálni azt a környezetet, ahonnan a 
növények származhattak, és a botanikai adatok megerősítették a régész feltételezéseit 
{Skoflek-Árendás 1969). 

A cönológiai szemlélet következetes alkalmazásával újabb metodikai lépést tettünk, 
és tulajdonképpen ez vezetett el az ún. „származási kategóriák" felállításához (pl. gabona, 
szőlő, gyümölcsös, konyhakerti növény, gyomnövény, vad haszonnövény, gyógynövény 
stb.), majd a faj szerinti és az egyed szerinti relatív gyakoriság megállapításával jutot tunk 
az összefüggések matematikailag megalapozott vizsgálatához. 

Hogy módszerünk világossá váljon, kísérjük végig egy feldolgozás menetét! 

2 Az 1978-ban megvédett disszertációmban (Árendás 1978) részletesen foglalkoztam a gyűjtés, a 
feldolgozás új módszereivel, illetve a paticsokon és a paticsokban lévő' növénymaradványok fel-
dolgozásával. Régészeti korok alapján közöltem a tatai csoport eddigi archeobotanikai feldolgozásait, 
illetve a saját munkánk és a rendelkezésemre álló irodalom alapján összeállított hazai fajlistát. A 
disszertációm másik részében az archeobotanikai adatok értékelésére tértem ki. 
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A tatai csoport a Budai Várhegyen talált, XIII. századból származó középkori 
edényben 1488 db, 22 fajhoz tartozó magot és termést határozott meg (Skoflek-Horto-
bágyiné 1975). A határozás során összeállított fajlista alapján nem lehetett egyértelműen 
eldönteni az edény használatának célját. Problémát jelentett tehát az, hogy a magokat, 
terméseket eredetileg az edénybe tették-e, vagy véletlenszerűen töltődött-e fel az év-
századok során. A másik kérdés az volt, hogy honnan kerülhettek az edénybe a magok, 
termések. 

A felvetett kérdésekre a következő módon kerestünk megoldást. Először fel-
állítottuk a származási kategóriákat, és azokba soroltuk a meghatározott fajokat. A 
továbbiakban táblázatokat készítettünk, amelyekben egymás alá kerültek a taxonok 
(fajok), és melléjük került a mennyiségi adat is. Egymás mellé írtuk az általunk felvett 
kategóriákat, és azt vizsgáltuk, hogy az adott faj milyen relációban fordulhatott elő. 
Például: 

eredeti félvad gyom élelem gyógyn. ültetett 

x taxon 5 db 
у taxon 3 db 
z taxon 1 db 

5 
3 

1 
3 

1 

5 

1 
stb. 8 1 3 1 5 1 

Összes eset száma 19. A meglévő esetek: 8 , 1 , 3 , 1 , 5 , 1 . 

P = permutáció. (A ) = esemény 

К К 
P(A) = — . Százalékban kifejezve P = — • 100 

n n 

К = a meglévő esetek száma, n = az összes esetek száma 

8 3 
^eredeti = ^ ' 1 0 0 = 4 2 % 'gyom = — ' 100 = 15% 

P _ 1 5 
élelem " ~ ' 100 = 5% P g y ó g y n = — . Ю0 = 25% 

1 1 
'félvad = — • 100 = 5% Pü l t e t e t t = — • 100 = 5% 

Az így kapott adatokat neveztük egyed szerinti relatív gyakoriságnak, mert a 
számításnál a fajok egyedszámát vettük alapul. Majd ugyanezen módon dolgoztunk a 
fajokkal: 

í* 
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eredeti félvad gyom élelem gyógynöv. ültetett 

x taxon 5 db 
у taxon 3 db 
z taxon 1 db 

5 
3 

1 
3 

1 

5 

1 
stb. 2 1 1 1 1 1 

Összes eset száma: 7. A meglévő esetek száma: 2, 1 , 1 , 1 , 1 , 1 . 
2 

P 
eredeti ^ • 100 = 28,5% P gyom 

1 

~ 7 
• 100= 14,2% 

1 
P. — — • eleiem -j 100= 14,2% P • 

gyogynov 
1 

' ~ 7 
• 100 = 14,2% 

1 
^félvad = T ' 1 0 0 = 14,2% p 

•"ültetett 
1 

~ 7 
• 100= 14,2% 

Az ily módon számított értéket nevezzük faj szerinti relatív gyakoriságnak. (A fent 
említett eseteket csak példának szántam.) 

Az ily módon számított értékek alapján próbáltunk feleletet kapni a felmerült 
kérdésekre. Egy-két példát ragadnék ki a Budai Várhegy anyagának értékeléséből: 

A „szőlő" kategória az egyedek relatív gyakoriságának értékeinél mindig maxi-
mumot mutat. Tehát a szőlőkultúra feltételezése ennek alapján bizonyított. A fajok 
szerinti relatív gyakoriság viszonylag magas értékei a vegyes, gyümölcsös-szőlő kultúrára 
engednek következtetni. 

A „gyümölcsös" kategória egyed szerinti relatív gyakorisága aracsony, a fajszám 
szerinti — ehhez viszonyítva — magas. Tehát a gyümölcsös változatos, vegyes volt. 

Az „eredeti növénytársulás" egyedszám-értékei és a fajszám relatív gyakoriság-
értékei között a legnagyobb a különbség. Oka ismét a közeli tiszta kertkultúra lehet, ahol 
a mezsgyéről kicsi egyedszám valószínűséggel, de nagy fajvariációban kerülhettek a 
magvak az edénybe vagy a szemétdombra. A nagy fajszám érezhetően bizonyítja a 
szőlőskert közeli határait. (Skoflek-Hortobágyiné 1975, 139—145. old.) 

A fentiekből nyilvánvaló az, hogy az általunk felvett kategóriák mesterségesek, és 
nem egyeznek meg a cönológiai fogalmakkal. 

A külföldi szakirodalmat tanulmányozva azt tapasztaljuk, hogy a kutatók egy része 
arra törekszik, hogy a növényfajok alapján azonosítani tudják az egykori növényegyüttest 
egy mai növénytársulással (Pavlikova-Schweingrnber 1976). 

Az archeobotanikusok munkája mindenkor szorosan kapcsolódik a régészek munká-
jához. Ha csak a rekonstruált növénytársulást jelöljük meg, nem biztos, hogy a régészt 
használható adathoz juttatjuk. Például: ha a jellemző fajok Cariceto-Fraxinetum növény-
társulásra utalnak, nem célszerű azt megállapítani, hogy ezen a területen ártéri erdő volt. 
Az archeobotanikai feldolgozásnál általában kevés adat áll rendelkezésünkre, és már ezért 
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sem állíthatjuk az ártéri erdő jelenlétét. A feldolgozásunkban tehát az emelhető ki, hogy a 
lelőhelyen olyan-vízpart lehetett, ahol a kőris élt, olyan tocsogók voltak, ahol sás fordult 
elő. Ha cönológiai fogalmakat használnánk, probléma adódna akkor, ha rekonstruáltunk 
egy növénytársulást, például az előbbit, és ott vadalmamag kerül elő. Ennek jelenléte 
emberi település közelében lehetséges ugyan, de akkor hogyan jelölhetjük ezt a növény-
társulást? 

Közelebb juthatunk a valósághoz akkor, ha azt próbáljuk megfogalmazni, hogy a 
leletek alapján meghatározott növények az ember számára milyen környezetet jelent-
hettek. Például ha egy telephelyen az eredeti növények százaléka magas, nincsenek 
nitrogénkedvelő növények, nincsenek gabonafélék — akkor azt mondhatjuk a régésznek, 
hogy a lelőhelyen csak átmeneti szállás lehetett. Ha viszont az eredeti növények százaléka 
alacsony, vannak nitrogénkedvelő és termesztett növények - a faj szerinti relatív gyako-
riság és az egyed szerinti gyakoriság is magas, akkor itt egy viszonylag régi telephelyről 
lehet szó. 

Az archeobotanikai adatok értékelésében Lange (1971) más módszert követett. 
Lange felhasználás szerint csoportosította a növényeket és így jutott nagyobb kategóriák-
hoz. A csoportosítás a következő: 

1. gabona, 5. zöldség- és fűszernövények, 
2. hüvelyesek, 6. gyógy- és mérgező növények, 
3. olaj- és rostnövények, 7. gyomnövények. 
4. gyümölcsök, 
A felsorolásból látszik a különbség, a mi beosztásunknál csak az egyik szempont a 

felhasználás. Ezenkívül a mi kategóriáink a származás, az eredeti növényzet össze-
függéseire és ezek minőségi és mennyiségi adataira épülnek. 

Összefoglalva: az értékelési módszerünk a nagyszámú kvantitatív gyűjtésből szár-
mazó valóságos cönológiai alapokra épített, matematikai számításokkal alátámasztott 
eljárás, amely megsokszorozza az eddigi következtetéseket, és rugalmasabban alkalmaz-
ható az archeobotanikában, mint a természetes növénytársulásokat jelölő fogalmak. 

A magyarországi archeobotanikai adatok értékelése 
a paleolitikumtól a XVIII. századig 

Az archeobotanikusok a növénytermesztés kezdetét a neolitikumra teszik.3 Véle-
ményem szerint egy átmeneti korszaknak is kellett lenni a véletlen, majd a tudatos 
gyűjtögetés és a növénytermesztés között. Ezért vizsgálataimat a paleolitikumra is ki-
terjesztettem. 

Az előző részben leírt értékelési módszerünk alkalmasnak látszott arra, hogy a 
botanikai anyag alapján lehessen következtetni egy-egy történeti korszak növény-

3Nováki Gyula 1975-ben megjelent cikkében rekonstruálta a növénytermesztés történetét az 
újkortól a középkor kez létéig (JVováki 1975). Munkájában a földművelési eszközöknek és az állat-
tenyésztésre utaló adatoknak alárendelve értékeli a botanikai adatokat. A szerző a fenti korszakokból 
származó viszonylag kevés anyaggal jól dolgozik, azonban úgy tűnik, hogy a középkorból előkerült 
sok lelet határt szabott további munkájának. 
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termesztésére. A faj szerinti relatív gyakoriság, illetve az egyed szerinti relatív gyakoriság 
következetes számítása egységes szempontot biztosított sok adat összehasonlítására, és 
alkalmas volt a helyben termelt és a szállított növények szétválasztására. 

A következőkben először kerül sor értékelési módszerünk nagy szériában történő 
alkalmazására és ennek leírására.4 (217 lelőhellyel és 332 taxonnal foglalkozom.) 

Első feladatként az archeobotanikai adatokat a következő kategóriákba soroltam.5 

I. Termesztett növények 

1. Gabona: ide soroltam a cereáliákat: a búza, rozs, árpa, zab összes változatait és 
alakköreit. 

2. Gabonapótló növény: ez a kategória szükségesnek látszott a Panicum miliaceum 
és a Fagopyrunr esculentum miatt, amelyek gabonanövények ugyan, de a fő gabonafélék 
mellett, illetve helyett fogyasztották az egyes korokban, és nagy mennyiségben találhatók 
a régészeti anyagban.6 

3. Konyhakerti élelemnövény: (az „élelemnövény" elnevezést a növények nagy 
tápértéke miatt használjuk): a hüvelyesek magvai, termései tartoznak ide, pl. Pisum 
sativum, Vicia faba, Lens culinaris stb. 

4. Konyhakerti növény: Rumex acetosa, Allium sp., Brassica sp., Cucumis melo stb. 
5. Gyümölcsös: a gyümölcs előfordulása gyümölcsöst jelezhet. Pl. Prunus persica, 

Malus sp., Prunus amygdalus, Prunus domestica, Juglans regia. 
6. Déligyümölcs: pl. Ficus carica, Phoenix dactilifera. 
7. Szőlő: Vitis vinifera és változatai tartoznak ide. 
8. Olajos növények: magvaikból olajat sajtolhattak. Pl. Camelina sativa, Einum 

usitatissimum, Cannabis sativa. 
9. Ipari növény: iparban is felhasználható növények, pl. Cannabis sativa, lopótök. 

10. Rostnövény: pl. Cannabis sativa, Linum usitatissimum. 
I I . Fűszernövény: pl. Anethum graveolens, Brassica nigra, Allium sativum. 

11. Nem termesztett növények 

1. Vad haszonnövény: azok a növények tartoznak ide, amelyek magvait, terméseit 
gyűjtötte, gyűjthette az ember: Rubus idaeus, R. procerus, Rosa gallica, Corylus avellana, 
Malus silvestris, Fragaria vesca stb. 

2. Félvad haszonnövény: ide tartozhatnak azok a növények, amelyek vadon és 
kultúrában is előfordulhatnak, pl. Castanea sativa, Juglans regia, Prunus avium. 

4 Forrásmunkaként a következő irodalmat (Har tyány i -Novák i 1968,1974, Vértes 1965),illetve 
a tatai csoport feldolgozásait használtam fel (30 lelőhely, 125 új adat). Nem foglalkoztam a textil-
maradványok adataival. 

5 Ezt a módszert már a Budai Várhegy anyagának feldolgozásakor használtuk, de az 
összesítésnél a kategóriák természetesen másként alakultak. 

6 A kategória elnevezése nem a legszerencsésebb, de a köles és a hajdina fogyasztása utalhat a 
termelési körülmények változására; ezért érdekesnek látszott ezt is figyelembe venni és elkülöníteni a 
fenti fajokat a többi gabonafélétől. 
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3. Szőlőmüveléshez kapcsolt növény: a Prunus spinosa-t, a kökényt arra is használ-
ták régebben, hogy szőlőt futtattak rá (Facsar G. szóbeli közlése), tehát a kökény 
jelezhet szőlőkultúrát is. Ide soroltam még a Lagenaria sicenaria-t is. 

4. Takarmánynövény: Avena sativa, Leguminosae, Lupinus sp., Melilotus offi-
cinalis, Spergula arvensis, Vicia sp. 

5. Festőnövény: a szőlő és a bor festésére használták (pl. Morus nigra, Sambucus 
nigra) termésének nedvét. 

6. Gyógynövény: pl. Agrimonia eupatoria. Fragaria vesca, Hyosciamus niger, Rosa 
sp., Polygonum aviculare. 

1 .Mérgező növény: pl. Datura stramonium, Solanum nigrum, Ranunculus sp. 
8. Kultikus: egészen speciális kategória, a lelet előfordulásának körülményei miatt 

vált szükségessé, pl. Antirrhinum sp. 
9. Eredeti: a természetes, bolygatatlan növénytakaróra utaló növények: Corydalis 

sp., Carpinus betulus, Alnus sp., Asparagus sp., Tilia cordata. 
10. Vízparti növény: ez a kategória az eredeti növénytársulásokon belül fontos 

jelleget képvisel: pl. Juncus bufonius, Glyceria sp., Rumex obtusifolius. 
11. Vízinövény: a vízparti növényekhez hasonlóan eredeti társulásokhoz tartozó 

fajokat soroltam ide (pl. Schoenoplectus tabernaemontani, Phragmites communis, 
Nasturtium officinale). 

12. Gyom kategória is szükségessé vált, mert a gyomok különböző kultúrnövények 
jelenlétét igazolhatják, pl. gabona, szőlő, takarmány stb. Jelezhetik a talaj nedvességét, 
utalhatnak kapás kultúrára, pl. a nedvességkedvelő gyomok. Utalhatnak antropogén 
hatásokra, szemétdombra — pl. a nitrogénkedvelő gyomok. Alkalmaztam pl. Atriplex 
patula, Datura stramonium, Falcaria vulgaris esetében. 

13. Gabonagyomok: Agrostemma githago, Agropyron repens, Centaurea cyanus, 
Hordeum murinum, Muscari comosum stb. 

14. Szőlőgyom: Melampyrum arvense, Melampyrum barbatum, Euphorbia 
helioscopia, Umbelliferae, Ajuga chamaepytis. 

15. Konyhakerti gyom: Setaria sp. 
16. Takarmány gyom: Cuscuta sp., Medicago lupulina. 
17 .Nedvességkedvelőgyom: pl. Equisetum arvense, Echinochloa crus-galli. 
18. Nitrogénkedvelő gyom: pl. Amaranthus retroflexus, Chenopodium sp., Rumex 

conglomeratus. 
19. Véletlen: rétegkeveredés miatt teljesen véletlen az adott növény jelenléte az 

adott szituációban. 
20. Egyéb: egyik kategóriába sem sorolható növényi maradványok tartoznak ebbe a 

kategóriába. 
A fenti kategóriák mesterségesek, de nagy számuk lehetővé teszi azt, hogy meg-

közelítsük az ember és környezete között létező sokféle kapcsolatot. A kategóriák 
megfogalmazásából az következik, hogy köztük átfedések vannak, egy növény többféle 
relációban is szerepelhet. 
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Az archeobotanikai adatok időrendi besorolása 
Általános kronológia7 

Prekeramikus kultúrák ie. 6000-ig 
Paleolitikum 
Mezolitikum 

Neolitikum ie. 4000-2500-ig 
Rézkor ie. 2400-1900-ig 
Bronzkor ie. 1800- 750-ig 
Halstatt kor = korai vaskor (illírek, szkíták) i .e . 750-450 

ie. 450—időszámításunkig 
Római császárkor i. sz. 450-ig 
Kora középkor = népvándorláskor: a magyarok államalapításáig 
Magyar középkor I. Árpád-kor 1301 -ig 

II. 1301-1526 
III. a török hódoltság végéig 

Újkor XVII. század 
XVIII. század 

Ez a csoportosítás nagy korszakokat fog át, de emellett módot ad differenciáltabb 
értékelésre is. így lehetővé válik néhány bizonytalan körű anyag elhelyezése. 

A régészeti korok és a kategóriák alapján történő értékeléshez a következő munka-
fázisok során jutottam el: 

A munka kezdeti szakaszában kézi lyukkártyára dolgoztam fel az anyagot, amelyen 
a lelőhelyek, a kor, a mennyiségi adatok, az adott faj esetében alkalmazott kategóriák is 
elfértek. így a tatai csoport egy archeobotanikai adatbázissal is rendelkezik. 

Ezen dokumentáció alapján készítettem el táblázataimat8 történelmi korszakok 
szerinti bontásban. A táblázatokon feltüntettem a lelőhelyeket, a meghatározott fajokat, 
a mennyiségi adatokat és az adott növények felhasználási lehetőségeit (kategóriákat). 

A következő munkafázisban kiszámítottam az egyed és faj szerinti relatív gyakori-
ságot. Az így nyert adatokat grafikonokon ábrázoltam, és ennek alapján vontam le a 
következtetéseimet az egyes történelmi korszakokra vonatkozóan. 

A mellékelt grafikonok kétfélék: 
Az egyik csoportnál vízszintes tengelyen (1—24. ábrák), a másik csoportnál függő-

leges tengelyen (25^40. ábrák) értékeltem a faj és az egyed szerinti relatív gyakoriság 
adatait. Az 1%-nál kisebb értékek jelölésére más léptéket használtam, mint 1-100%-ig. 

A korok szerint történő elemzésnél az oszlopdiagrammok a faj szerinti relatív 
gyakoriság adatait jelentik. Az ezt követő grafikonokon a faj és egyed szerinti értékeket 

7 A paleolitikum adatait Vértes László korábban említett könyvébó'l <Vertes 1965) vettem át. A 
Hartyányi-Nováki féle katalógusban (Har tyány i -Novák i -Pa tay 1968, Hartyányi-Nováki 1974) sze-
replő' leló'helyek időrendi adatait megtartottam, illetve Salamon Ágnes segítségével f inomítot tuk a 
besorolást. A kronológiai sorrendnél a jelenleg használatos beosztást alkalmaztuk (Filip 1969, 
Gimbutas 1974). 

8 A munka során készített táblázatokat nem mellékelem, csupán a munka eredményét 
összefoglaló táblázatot (1. táblázat). 
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hasonlítottam össze. A jelölés a következő módon történt: F ® a faj szerinti, E t az egyed 
szerinti relatív gyakoriság. A jobbra mutató nyíl ®—* azt jelenti, hogy az egyed szerinti 
relatív gyakoriság értéke a nagyobb, a balra mutató nyíl pedig *—® a faj szerinti relatív 
gyakoriság nagyobb értékét jelzi. 

A kategóriák szerinti értékelésnél a vízszintes tengelyen a számok helyettesítik a 
kort a következőképpen: 

I. paleolitikum 
II. mezolitikum 

III. neolitikum 
IV. bronzkor 
V. vaskor 

VI. császárkor — Pannónia 
VII. császárkor - barbarikum 

VIII. népvándorláskor 
IX. magyar középkor I. 
X. magyar középkor II. 

XI. magyar középkor III. 
XII. újkor XVII. század 

XIII. újkor XVIII. század 

Az archeobotanikai adatok korszakok szerinti értékelése 
Paleolitikum 

A botanikai anyag meghatározása növénylenyomatok alapján, pollenanalízissel és a 
szénült növényekből történt. Mennyiségi adatok nem állnak rendelkezésemre, tehát itt 
csak az eredeti növényzet és a vad haszonnövények faj szerinti relatív gyakoriságát 
értékelem. Az értékelést befolyásolja, hogy csak kétféle kategória van. A vizsgált korok és 
a lelőhelyek: 

A lelőhelyek száma: 25. Az összesített fajok száma:9 77. 

Alsó paleolitikum: 
Vértesszőlős 
Lambrecht Kálmán barlang 
Süttő hasadék kitöltés 
Fajok száma: 37. 

Dunántúli moustieri: 
Tata 

9 Az összesített fajok száma az összesített fajlistából adódott , és nem egyezik meg az egyes 
részkorszakokban található fajok összegével. 
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Süttő-Diósárok 
Szelim barlang 
Fajok száma: 37. 

Monsteri Biikk-hegység: 
Büdöspest-barlang 
Kecskésgalyai-barlang 
Subalyuk, Szeleta-barlang 
Fajok száma: 14. 

Szeleta-kultúra - Dunántúl: 
Jankovich-barlang Lovas, 
Pilisszántói kőfülke, Kislőd 
Fajok száma: 17. 

Szeleta-kultúra - Bükk: 

Diósgyőr — Tapolcai-barlang 
Balla -barlang, Ballavölgyi -sziklabarlang 
Fajok száma: 11. 

Aurignaei kultúra: 
Istállóskői-barlang, Peskő 
Fajok száma: 11. 

Gravetti: (Dunántúl Ny-ra) 
Dunaföldvár, Sárvár, Szob - Ipolypart, 
Zebegény 

Gravetti: (K-Magyarország) 
Szeged, öthalom, Arka, Herzsarét 
Fajok száma: 8. 

Az egyes korokban kevés a meghatározott fajok száma, így a részenkénti értékelés 
helyett a paleolitikum különböző korszakaiból származó adatokat együtt elemzem. 

A rétegből történő gyűjtés eredményeként 77 fajt határoztak meg a kutatók ebből 
a korból, és ezek 27%-át gyűjthette az őskőkor embere. Tehát a meghatározott fajok az 
eredeti növénytakaró részei, és ennek egynegyede gyűjthető, táplálkozásra használható 
mag és termés (1. ábra). 

A további kutatásokkal újabb adatok várhatók e korból, ezért teljesen indokolt 
értékeléseinkben a paleolitikumra is kitérni. 

A felhasznált botanikai adatok a következő irodalomból származnak\Skoflek 1974 
és Vértes 1965 pp. 280-374 . 

Mezolitikum 

Régészetileg alig ismert korszak, éppen ezért a botanikai anyag is igen kevés. 
Lelőhelyek száma: 3. Fajok száma: 15. 
Lelőhelyek a következők: Petényi-barlang, Remete-barlang, Esztergom-Kőporos-

tető. 
A 15 meghatározott faj közül 6 kerülhetett az emberrel kapcsolatba (2. ábra). 
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vélet len 
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1. ábra. A f a j szer in t i r e l a t í v g y a k o r i s á g é r t é k e i a p a l e o l i t i k u m b a n 

Neolitikum 

A lelőhelyek száma: 15. Az összesített fajok száma: 22. 

A korai neolitikumból: 
Zánka-Vasútállomás, Ószentiván, Hódmezővásárhely-Gorzsa, Szarvas-Szappanosi 
dűlő, Röszke-Ludvár, Szeged-Gyálarét lelőhelyekről származik növénytani anyag. 
Fajok száma: 15. 
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2. ábra. A faj szerinti relatív gyakoriság értékei a mezolitikumban 

A középső neolitikumból: Dévaványa, Szob-Klinec-árok, két lelőhelyről 6 fajt írnak le. 

A késői neolitikumból: a Dunántúlról: Sümeg-Mogyorósdomb, Moha-Homokbánya és 
Zengővárkony. 
Az Alföldről: Hódmezővásárhely-Kökénydomb, Hódmezővásárhely-Cukortanya, 
Szeghalom-Kovácshalom. 

A lelőhelyekről 5 fajt határoztak meg. 

Ebben a korban jelentek meg először a gabonafélék, a konyhakerti növények és 
későbbi gyümölcseink vad ősei. Az utóbbira a félvad haszonnövény-kategória utal (3. 
ábra). 
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A kezdetleges termeléssel együtt jár az, hogy csökken az eredeti növényzet és a 
gyűjtött fajok száma a vizsgált anyagban, és nő a gyomként felfogható fajok száma. 

Mivel a szerzők mennyiségi adatokat is közölnek, ezért a faj szerinti gyakoriság és az 
egyed szerinti relatív gyakoriság is kiszámítható volt (4. ábra). A gabonaféléknek rend-
kívül nagy az egyed szerinti relatív gyakorisága, tehát a gabonát a Kárpát-medencében 
feltárt lelőhelyek közelében termelhették. 

A búzafajok közül mind az egyszemű, mind a kétszemű búza előfordul. 
A gabonafélék közül a búzán kívül az árpa termesztésére is van adat ebből a korból. 
A begyűjtött gabonafélék nagy mennyisége és a többi növény minimális százaléka a 

mintában a gyűjtés válogató jeüegére utal. 
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4. ábra. A f a j szer in t i és az egyed sze r in t i r e l a t ív gyakor i ság ös szehason l í t á sa 
a n e o l i t i k u m b a n 

Eneolitikum - rézkor 

A lelőhelyek száma: 1. A fajok száma: 4. 
Hazánk területének lakottságát a feltárt települések és temetkezések bizonyítják, de 

a régészeti leletek mellől csak egyetlen lelőhelyről származik botanikai anyag, így a 
növénytermesztésben bekövetkezett változásokat nem tudjuk igazolni. 

Középső rézkor 
Öcsöd-Kendereshalomról írtak le 4 fajt . Ezek gyomnövények, gabona- és takar-
mánykultürára utalhatnak (5. ábra). 
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5. ábra. A f a j sze r in t i re la t ív gyakor i ság é r t é k e i a r é z k o r b a n 

Bronzkor 
A lelőhelyek száma: 23. Az összesített fajok száma: 75. 
A bronzkori települések és temetkezések feltárásaiból, valamint a bronzkorra 

különösen jellemző sok kincsleletből az itt élt népek életmódja, gazdasági és társadalmi 
szerkezete jól rekonstruálható. 

Növényi maradványok az alábbi régészeti lelőhelyekről kerültek elő: Bölcske-Vörösgyir, 
Baracs-Bottyánsáns, Dunaújváros-Koszider-padlás, Szihalom-Földvár, Pécs-
Nagyárpád, Solymár-Várhegy, Mende-Leányvár, Százhalombatta, Pákozd-Vár, Tisza-
füred-Ásotthalom, Tószeg-Laposhalom, Alpár, Süttő-Hosszúvölgy, Tiszaeszlár-
Basahalom, Balatonboglár-Szárszó, Dömsöd-Apaj, Békés-Várdomb, Poroszló-
Aponhát, Ároktő-Dongóhalom, Jászdózsa-Kápolnahalom, Almásfüzitő, Sé, Csősz-

halom. 



16 ÁRENDÁS VERA 

Az értékelési munka kezdetén a korai, középső és késői bronzkorra bontottam az 
adatokat. A szélsőséges faj összetételű grafikonok alapján azonban kevés következtetést 
lehetett levonni, ezért a bronzkori adatokat összesítve értékelem. 

A számítási adatok sokféle növényfaj jelenlétét jelzik és változatos növénykultúrára 
utalnak (6—7. ábra). A gabonafélék közül a búzán és az árpán kívül rozsot és zabot is 
termeltek a bronzkorban. A köles termelésére ebből a korszakból származik az első adat 
(a rendelkezésemre álló irodalom alapján). 

Magas a gyógynövények fajszáma. Valószínű, hogy ismerhették ezeknek a növé-
nyeknek a hatását. Gyümölcsösre utaló első adat a bronzkorból származik. 

A szőlőtermelésre biztos adat ebből a korból nincs, maglelet nem került elő. 
Békés-Várdombon azonban elszenesedett venyigemaradványokat határoztak meg 
(Valkó-Stieber 1969), de nem lehetett pontosan meghatározni a fajtát, így a venyige a 
Vitis silvestrisből is származhat (Nováki 1975). 

Az eredeti növényzet nagy fajszámban, de rendkívül kicsiny egyedszámban kerüit a 
mintába, ez a gyűjtés hibája lehet. A gyomok változatossága azonban a sok kultúrnövény 
jelenlétét bizonyíthatja. 

Korai vaskor 

A lelőhelyek száma: 11. A leírt fajok száma: 58. 
A korszak településeinek és temetkezési helyeinek feltárása az elmúlt évtizedben 

indult meg. 
A talált növényi maradványok a bronzkori növénytermesztéshez hasonlóak. 

Lelőhelyek: Siófok-Balatonszéplak, Keszthely-Vadaskert, Keszthely-Dobogó, Sopron-
Várhely, Aggtelek-Baradla (Deininger), Aggtelek-Denevérág, Celldömölk-Sághegy, 
Bakonyszentkirály-Zöröghegy, Lengyel, Gerjen-Várad, Velem. 

Sajnos mennyiségi adat alig van, így csak a faj szerinti relatív gyakoriságot lehet 
kiszámítani (8. ábra) — és így a következtetések száma csökken. Sok gabonafajt 
termesztettek, ez a gabonatermesztés fejlődésére utal. A közönséges búza termesztése 
ettől az időszaktól válik gyakoribbá, és később visszaszorítja a korábban termelt búza-
fajokat. 

A sokféle gyom a szántóföld és a legelő létét bizonyítja. Feltűnően magas a vizsgált 
anyagban az eredeti növényzet faj szerinti relatív gyakorisága. 

A késői vaskori anyagból maglelet eddig nem került elő (Nováki 1975). 

Római császárkor 

AJ Pannónia 

A régészeti feltárások évszázados múltra tekintenek vissza, s bár ebből a korból 
viszonylag nagy számú régészeti adattal rendelkezünk, éppen a kvalitatív gyűjtés miatt 
nincs elég botanikai adat. Különösen akkor nem, ha figyelembe vesszük, hogy 
Aquincumban (Budapest) 100 éve, Intercisában (Dunaújváros) a század elejétől a mai 
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6. ábra. A faj szerinti relatív gyakoriság értékei a bronzkorban 

napig folyamatos a feltárás, s Gorsiumban (Tác-Fövenypuszta, most Tác) 20 éve folyik 
modern feltárás. Archeobotanikus egyik ásatásnál sem dolgozik rendszeresen (kivételt 
képeznek a fenékpusztai és a Keszthely környéki ásatások). 

A lelőhelyek száma: 27. Az összesített fajok száma: 46. 
A botanikai anyagot a régészeti topográfiai körzetek alapján csoportosítottam: 

1. Buda-Aquincum és környéke: 
Bp. III. Lajos utca, Bp. III. Körte u. 29., Bp. III. Aranyhegyi patak. Bp. Jablonkai 
u., Leányfalu, Budakalász, Potnáz-Lugi dűlő 

2. Dunaújváros-Intereisa és környéke: 
Intercisa, Dunabogdány, Dunaújváros-Papsziget 

2 A g r á r t ö r t é n e t i S z e m l e 1 9 8 2 / 1 - 2 . 
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7. ábra. A faj és az egyed szerinti relatív gyakoriság összehasonlítása a bronzkorban 

3. Tác-Gorsium: 
Tác-Fövenypuszta — Gorsium 

4. Keszthely: 
Keszthely-Dobogó, Keszthely-Fenékpuszta, Keszthely-Vadaskert, Kékkút, Balaton-
berény, Nemesvámos-Baláca-puszta. 

5. Sopron-Scrabantia, Szombathely-Savaria: 
Sopron Városháza 8. 61., Sopron Szt. György u., Szombathely Thököly u., 
Szombathely Puskin u., Szombathely Járdányi Paulovics Romkert. 

6. Észak-pannóniai lelőhelyek: 
Ács-Vaspuszta, Győr-Homokgödör, Tokod, Esztergom-Vár, Tata Fürdő u. 

Feltűnően kevés a nagyszámú lelőhelyről begyűjtött fajok száma és mennyisége. Az 
adatok a bronzkorhoz, a korai vaskorhoz hasonlóan fejlett növényi kultúrára utalnak (9., 
10. ábra). 
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8. ábra. A f a j szer in t i re la t ív g y a k o r i s á g é r t éke i a v a s k o r b a n 

Tömegesen kerültek elő gabonatermések és gyümölcsök, de nagyon kis egyedszám-
ban találjuk a többi növényi maradványt. A gyűjtés valószínű hibájára utal a gyümölcsök 
nagy fajszáma (válogató gyűjtés). Fejlett kereskedelemre hívja fel a figyelmet a déli-
gyümölcsök megjelenése. 

Először találkozunk a kísérőanyagban szőlőmagvakkal, amelyek szőlőkultürára utal-
nak. Magasa gyógynövények faj- és egyedszáma, és kultikus célra használt növényt is 
sikerült meghatározni. A leletek közül hiányoznak az ipari, a rost- és fűszernövények, 
vagy olyan kis mennyiségben fordulnak elő, hogy nem is értékelhetők. 

2 * 
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9. ábra. A fa j szer int i re la t ív gyakoriság é r t é k e i a római c sá szá rko rban 
Pannón ia t e rü l e t é rő l 
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В) Barbarikum 

A lelőhelyek száma: 10. Az összesített fajok száma: 34. 

Lelőhelyek: Kisvárda-Darusziget, Szalkszentmárton-Dögtemető, Hódmezővásárhely, 
Földeák, Szirmabesnyő, Zalkod, Arka. Garadna, Szilvásvárad-Sportpálya, Letkés. 

A császárkorban hazánk területén az Alföldön szarmaták, az északi és északkeleti 
területeken kvádok és vandálok éltek. A szarmaták által lakott területről kevés növényi 
adat van. 

Magyarország északi-északkeleti területéről több növényi maradványt határoztunk 
meg, mert a gyűjtés rendszeres volt. A legtöbb földművelésről árulkodó lelet is erre a 
területre szorítkozik. A pannóniai adatokhoz viszonyítva megugrik az eredeti növényzetre 
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10. ábra. A f a j és az egyed szer int i relat ív gyakoriság összehasonl í tása 
a r ó m a i c sászá rkorban Pannón ia területéró ' l 

utaló fajok száma, nem találhatók rrieg a konyhakerti növények. Gyümölcsösre, szőló're 
utaló aaat eddig nincs, csak gabonát, takarmánynövényeket és az őket kísérő gyom-
növényeket taláijuk. A különböző növények közül csak a gabonaféléket termeszthették a 
feltárás helyén (11., 12. ábra). 

Az értékelésnél azt is figyelembe kell venni, hogy Pannónia területén városokat 
tártak fel a régészek, tehát egész más növények kerülhettek a mintába, mint a barbarikum 
szétszórt kis hegyvidéki településein. 
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11. ábra. A f a j szer in t i r e l a t í v gyakor i ság é r t é k e i a r ó m a i c s á s z á r k o r b a n 
a b a r b a r i k u m t e r ü l e t é r ő l 

Népvándorláskor 

A lelőhelyek száma: 8. Az összesített fajok száma: 17. 

Lelőhelyek: Cikó, Szőreg, Szegerdő, Szirák, Táp-Borbapuszta, Keszthely-Fenékpuszta, 
Sopron Városház u. 70., Szőny-MOLAJ 

E változatos népességű, harcokkal, hódításokkai teli időszakból nagyon kevés 
növénytani anyag került meghatározásra. Ennek egyik oka az, hogy ebből a korból 
egészen az utóbbi időkig csak temetőket tártak fel. 

A fajok többségét a régi Pannónia területéről: Sopronból és Keszthelyről gyűj-
tötték. Változatlanul uralkodnak a gabonafélék, faj- és egyedszámban is, magas a gyomok 
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12. ábra. A fa j és az egyed szer int i r e l a t ív g y a k o r i s á g ö s szehason l í t á s a 
a r ó m a i c s á s z á r k o r b a n a b a r b a r i k u m terüle téró ' l 

és a takarmánynövények aránya a többi fajhoz viszonyítva (13., 14. ábra). 
A gabonafélék mellett megnő a gabonapótló növények fajszáma. Ez érthető, hisz a 

gabonapótló növények tenyészideje rövidebb, és kevesebb munkával előnyösebben ter-
melhetők. 

További következtetést a kevés adat miatt levonni nem lehet. 

Magyar középkor I. 
A magyar államalapítás ideje, az Árpád-kor tartozik ide 1301-ig. A népvándorlás-

korhoz viszonyítva sokrétű a leletanyag. A régészeti lelőhelyekről értékelhető mennyi-
ségű növénytani anyagot határoztak meg az archeobotanikusok. A római császárkorhoz 
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13. ábra. A f a j s z e r i n t i re la t ív g y a k o r i s á g é r t é k e i a n é p v á n d o r l á s - k o r b a n 

hasonlóan zömmel településközpontokból származik az anyag. A gyűjtések helye: királyi 
központ, vár, kolostor. 

A lelőhelyek a következők: Sopron Városház u., Balatonszentgyörgy, Győr Gabonatér, 
Keszthely-Halászcsárda, Kál, Budapest Hunyadi u. 22., Visegrád-Várkert dűlő, 
Esztergom Kossuth L. u., Miskolc, Tihany, Fonyód, Biharkeresztes-Ártánd, Kardos-
kút, Esztergom-Kovácsi, Halimba, Tiszaörvény, Kapuvár-Feketevár, Hont, Doboz-
Hajdúirtás, Cegléd-Madarászhalom, Pécs, Tata Fürdő u. 

A gyomnövények rendkívül nagy fajszáma a kultúrnövények termesztésének 
növekedésére utal. Újra megjelentek a mintában a konyhakerti növények, az ipari és 
rostnövények. Magas a gyógynövények faj- és egyedszáma. Lehetséges, hogy ezeket 
termelték, mert az irodalom utal a kolostorokban lévő „füves kertekre" {Gombos 1969). 
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14. ábra. A f a j és egyed sze r in t i relatív g y a k o r i s á g összehason l í t á sa 
a n é p v á n d o r l á s - k o r b a n 

A szőlő- és gyümölcstermesztésre is vannak adataink az Árpád-korból. A szőlő nagy 
egyed szerinti relatív gyakorisága azt bizonyítja, hogy a helyszínen, a Budai Várhegyen, 
szőlőskert volt. 

A gyümölcsöst különösebb gondozást nem igénylő, vadon is termő növények 
alkothatták (pl. berkenye, szeder, stb.). 

A grafikonok alapján egyértelmű, hogy az Árpád-korban hazánk területén fejlett 
földművelés folyt (15., 16. ábra). Ezért joggal következtethetünk arra is, hogy honfoglaló 
magyarjaink nem itt, a Kárpát-medencében tanulták a növények termesztését. 
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15. ábra. A faj szerinti relatív gyakoriság értékei a magyar középkorban I. 

Magyar középkor II. (1301-1526) 

A lelőhelyek száma: 11. A meghatározott fajok száma: 105. 

A lelőhelyek a következők: Nyársapát, Mezőkovácsháza, Nagyvázsony-Csepely, Budapest 
I., Dísztér 10., Kereki-Fehérkővár, Kapuvár-Kistölgyfamajor, Tata-Vár, Sopron, 
Kaposvár, Oroszlány-Vértesszentkereszt, Tata-Wagner fürdő. 

Az eddig vizsgált korok közül a növényi maradványok alapján a legkonszolidáltabb 
időszaknak látszik. Egyetlen korból sem határoztak meg ennyi fajt (17. ábra). A fajok 
száma a kategóriákban közel megegyezik, azonban kiugrik a gyümölcsfajok sokfélesége, 
a vad haszonnövények fajgazdasága, a gyógynövények eddig legmagasabb fajszáma. (Az 
eredeti növényzet százaléka az Árpád-korban tapasztalt adatokkal egyezik meg.) 
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16. ábra. A f a j és az egyed s ze r in t i relatív g y a k o r i s á g ös szehason l í t á sa 
a m a g y a r k ö z é p k o r b a n I. 

Ismét előfordul a leletek között a déligyümölcs, amely a kereskedelem közvetíté-
sével juthatott hazánkba. 

Ha a faj és az egyed szerinti relatív gyakoriságot hasonlítjuk össze, azt tapasztaljuk, 
hogy először nincs túlsúlyban a begyűjtött gabonák abszolút mennyisége (18. ábra). A 
helyszínen termelhették vagy raktározták a kölest, a takarmányt. A konyhakertek a 
gyűjtési helyek közelében lehettek (tehát a várak, települések közelében). 

A kiegyenlített termelést mutató korban természetesen lehettek a növény-
termesztésben visszaesések, amit éppen a tatai Várárok különböző rétegei mutatnak, de a 
kor egészére növényi adatok alapján a fentiek jellemzőek. A sok adat reálisabbá teszi az 
összehasonlítást. 
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17. ábra. A faj szerinti relatív gyakoriság értékei a magyar középkorban IE 

A rendszeres gyűjtés eredménye az, hogy e korból meghatározott 105 fajból Tatán 
69 fordult elő, és ebből 52 a tatai várárokból, a rétegből történő gyűjtés eredményeként 
került meghatározásra. 

Magyar középkor III. (török hódoltság kora) 

A lelőhelyek szama: 6. Az összesített fajok száma: 75. 

Lelőhelyek: Hollókő-Vár, Sümeg-Sarvaly, Pécs-Postapalota, Kőszeg-Vár, Esztergom-Vár, 
Eger-Vár. 

A régészeti kutatás középpontjában - az előző korszakhoz hasonlóan - a várak 
álltak, és az ásatások során gazdag növényi anyag került elő. 
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18. ábra. A f a j és az e g y e d sze r in t i re la t ív gyako r i s ág ö s szehason l í t á sa 
a m a g y a r k ö z é p k o r b a n II. 

A „török veszedelem" korántsem látszik a növényi maradványok alapján. Kevésbé 
kiegyenlített a kép, mint az előző korban, de fejtett kertkultúrára, folyamatos gabona-
termesztésre lehet következtetni (19. ábra). A termelésben bizonyára voltak visszaesések, 
de ezen időszak egésze a növénytermesztés folyamatosságát jelzi. 

A szőlőt, gyümölcsöst megtaláljuk (nem biztos, hogy a gyűjtési hely közvetlen 
közelében, mert az egyed szerinti relatív gyakoriság értéke alacsony), a fűszernövények a 
kereskedelem közvetítésével kerülhettek ide. Az eredeti növények fajszáma megnő, de 
mennyisége nem nagy a gyűjtött anyagban. 

A szőlő előfordulása csökken az előző korhoz viszonyítva, de a gyümölcsfajok 
százaléka változatlanul magas (20. ábra). 
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19. ábra. A faj szerinti relatív gyakoriság értékei a magyar középkorban III. 

Az irodalom (Gombos 1969) is fejlett szőlő- és gyümölcskultúráról ír. 
A konyhakerti élelemnövényeket a gyűjtési helyhez közel termelhették, és 

viszonylag nagy mennyiségben kerültek a gyűjtött anyagba. 

Újkor, XVII. század 

A lelőhelyek száma: 3. A meghatározott fajok száma: 18. 
A Budavár visszafoglalásától a század végéig eltelt rövid időszak növényi adatait 

értékeljük. Ebből a korból kevés régészeti anyagot tártak fel. 

Lelőhelyek: Sümeg-Vár, Dunaföldvár-Öregtorony, Székesfehérvár Palotai u. 5. 
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20. ábra. A f a j és az egyed sze r in t i re la t ív g y a k o r i s á g ös szehason l í t á sa 
a m a g y a r k ö z é p k o r b a n I I I . 

A vizsgált lelőhelyek botanikai anyaga a kultúrnövények pusztulásának képét mu-
tatja, és időszakos növénytermesztésre utal az, hogy elsősorban rövid tenyészidejű nö-
vényeket vethettek ebben az időszakban (21., 22. ábra). 

A konyhakerti növények teljesen hiányoznak, a szőlőt ugyan megtaláljuk a termesz-
tett növények között, de a középkorban nagy számban termesztett gyümölcsökről nincs 
adat. 

A gabonafélék termelése visszaesik, helyette a kölest fogyaszthatták, halmozhatták 
fel a várakban. Ezt lehetővé teszi az, hogy a köles rövid tenyészidejű növény, és a 
zűrzavaros időszakban előnyösen termelhető. 

Kevésbé tisztították a gabonát, mert nagy a gyomok fajszáma. 
Érdekes az, hogy a begyűjtött növények között sok a gyógynövény. 



3 2 ÁRENDÁS VERA 

gabona 

gabonapótto' 
konyhakerti élelemnövény 
konyhakerti növény 
gyümölcsös 
szóló 

szőlőműveléshez kapcsolt növény 

felvad haszonnövény 
vad haszonnövény 

olajos növény 
takarmány növény 
gyom 

gabonagyom 
szőlógyom 

konyhakerti gyom 
takarmány gyom 
nedvesség kedvelő gyom 

nitrogén kedvelő gyom 

fes tón ö vény 
ipari növény 
rostnövény 
fűszernövény 
gyógynövény 
mérgező 
ku l t i kus 
eredeti 
vízparti növény 
vízi növény 
dél I gyümölcs 
egyéb 
véletlen 

0,01 0,1 0.5 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 

21. ábra. A faj szerinti relatív gyakoriság értékei a XVII. századból 

Újkor, XVIII. század 

A lelőhelyek száma: 6. Az összesített fajok száma: 36. 

Lelőhelyek: Gyöngyöspata-Templom, Feldebrő, Pamuk, Szolnok-Guttenberg tér, Tát, 
Isaszeg-Bajcsy Zs. u. 

Sokkal békésebb időszaknak tűnik a növénymaradványok alapján, és jobb termelési 
viszonyok látszanak, mint a XVII. század végén voltak (23., 24. ábra). 

A meghatározott botanikai anyag alapián úgy látszik, hogy mind az egyed-, mind a 
fajszámot tekintve, a gabona került a termelés központjába. Kölest nem találunk a 
gyűjtött mintában. Újra van a gyümölcsösre utaló adat, és a magas faj- és egyedszám a 
gyümölcsösök jelenlétét bizonyítja. 
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22. ábra. A f a j és az e g y e d s z e r i n t i r e l a t ív g y a k o r i s á g ö s s z e h a s o n l í t á s a 
a X V I I . s z á z a d b a n 

Valószínű, hogy szőlőművelés is folyt, hiszen az előző korokban folyamatos volt a 
szőlő termesztése. A szőlőkultúra jelenlétére utalhat a szőlőgyom is. 

Konyhakerti növények magvai nem voltak a gyűjtött anyagban. 

Az archeobotanikai adatok összevont származási 
kategóriák alapján történő értékelése 

Tanulságosnak mutatkozik az egyes korszakok botanikai leleteinek elemzésén kívül 
azt is megvizsgálni, hogy egy-egy növénycsoport termesztése hogyan alakult a történelmi 
korok folyamán. 

3 A g r á r t ö r t é n e t i S z e m l e 1 9 8 2 / 1 - 2 . 
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23. ábra. A faj szerinti relatív gyakoriság értékei a XVIII. századból 

Gabona-gabonagyom-gabonapótló növények összehasonlítása 

Ha a gabonafélék faj és egyed szerinti relatív gyakoriságát összehasonlítjuk, meg-
állapíthatjuk, hogy a gabonát mindig a települések környékén termelték vagy halmozták 
fel, mert az egyed szerinti százalékos gyakoriság mindig magasabb, mint a faj szerinti 
(25. ábra). 

A gabonatermelés folytonosságot mutat a történelmi korok során. A legnagyobb 
mennyiségű gabonaleletek a neolitikumból, a bronzkorból, a római korból és a XVIII. 
századból kerültek elő. 

A búzát a neolitikumtól kezdve minden mintában megtaláljuk, de a búzafajok 
jelentősége nem minden korszakban volt azonos. A neolitikumban és bronzkorban az 
alakort (egyszemű búza) és a tönkebúzát (kétszemű búza) termelték nagy mennyiségben. 
Ezekben a korszakokban még kisebb jelentősége van a közönséges búzának, de a korai 
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24. ábra. A f a j és az egyed szer in t i re la t ív gyakor i ság ö s szehason l í t á s a 
а X V I I I . s z á z a d b a n 

vaskortól kezdve egyre általánosabbá válik majd, és visszaszorítja a korábban termelt 
fajokat. A leletek alapján az árpa termelése minden korszakban jelentős volt hazánk 
területén. 

A rozs termeléséről a bronzkor közepéről van adat, előfordulásának gyakorisága 
arra utal, hogy az árpa és a búza után jöhetett csak számításba az élelmezésben. A zab a 
bronzkortól kezdve kerül a mintába, és csak szórványosan fordul elő. 

Gabonapótló növényekre a bronzkortól kezdve vannak mennyiségi adataink; a 
kölest és a hajdinát a búza, rozs, árpa mellett kiegészítésként fogyaszthaták a különböző 
korszakokban (26. ábra). 

A római császárkorban elég sok a gabonapótló növényi maradvány. A középkori 
várakban nagy számú népességet kellett élelemmel ellátni, így érthető az, hogy nagy 
mennyiségű köles került elő ezekről a lelőhelyekről. 

3* 
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25. ábra. A gabonafélék faj és egyed szerinti relatív gyakorisága 
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26. ábra. A gabonafélék és a gabonapótlók faj és egyed szerinti relatív gyakorisaga 
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Ha a különböző korszakokból meghatározott fajok számát hasonlítjuk össze, abból 
megállapíthatjuk azt, hogy a gabona és gabonapótló növények kiegészítik egymást. A 
gabonapótlóként használt növények fajszáma természetesen alacsonyabb, mint a többi 
gabonaféle faj szerinti relatív gyakorisága. 

A gabonagyom mindenütt végigkíséri a gabonakultúrát. A fajszám alakulása közel 
hasonló. Úgy tűnik, hogy a neolitikumban, a vaskorban még kevesebb a gyomfajok 
százaléka a gabonaféléknél. Ez valószínűleg annak következménye, hogy a gabona ter-
mesztésének kezdeti szakaszaiban az érett kalászokat közvetlenül a kalász alatt 
szakították le. így csak a magasabb növésű gyomok magvai kerülhettek a gabonafélék 
közé (P. Hartyányi-Nováki 1974). Későbbi korokban pedig a gabonát tisztíthatták, mert 
viszonylag alacsony a gyommagvak mennyisége a mintában. 

A gabona mennyiségéhez viszonyítva arányosan fordulnak elő a gyommagvak, 
kivétel a bronzkor, a római császárkor (barbarikum) és a magyar középkor (27. ábra). 

' о gabona F 

* gabonagyom F 

— о gabona E 
x gabonagyom E 

27. ábra. A gabonafélék és a gabonagyom fa j és egyed szerinti relatív gyakorisága 

Konyhakerti növények, konyhakerti élelemnövények, gyomnövények összehasonlítása 

A neolitikumtól kezdve vannak magyarországi adataink ezeknek a növényeknek 
termesztésére. A konyhakerti növények termesztésére vonatkozó anyag hiányzik a bar-
barikumból, a népvándorlás korából, а XVII. és а XVIII. századból (28. ábra). 

Míg a gabonatermelés folytonos volt minden korban, a konyhakerti kultúra állandó 
gondozást igényelt, és a botanikai adatok azt mutatják, hogy erre nem minden történelmi 
korszakban volt lehetőség. 
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28. ábra. A konyhakerti élelemnövények, a konyhakerti növények, a nedvesség- és 
a nitrogénkedveló' gyomok egyed szerinti relativ gyakorisága 

Az élelemnövények: lóbab, lencse stb. termesztésében nagyobb a változatosság, 
mint a konyhakerti növények fajgazdagságában. (Kivétel Zsigmond és Mátyás király kora 
és a török hódoltság ideje. Ebben a korban újra felfedezett fajok: spenót, tök, sárga-
dinnye.) A bronzkorban magas a konyhakerti élelemnövények faj és egyed szerinti relatív 
gyakorisága. 

A grafikonok alapján világosan látszik az, hogy a középkorban a konyhakerti 
élelemnövényeket a gyűjtési helyhez közel termeszthették, vagy ezeket a várakban 
halmozták fel a nagyszámú népesség ellátására. 

A konyhakerti növények mennyiségi adatai alacsonyabbak a faj szerinti relatív 
gyakoriságnál (a gyűjtési helyek — várak); tehát valószínű, hogy ezeket a növényeket nem 
a gyűjtési hely közvetlen közelében termelték (kivéve az 1301-1526-ig tartó időszakot). 

A konyhakerti és élelemnövények faj szerinti relatív gyakorisága megegyezik a 
nedvesség-, illetve a nitrogénkedvelő gyomok fajszámával, tehát lehetséges az, hogy ezek a 
gyomok a kertekből kerülhettek a begyűjtött botanikai anyag közé (29. ábra). 

Szőlő, gyümölcsös, eredeti növényzet összehasonlítása 

A legtöbb gyümölcsfaj a római császárkorból került elő (30. ábra). Mivel egyed 
szerinti relatív gyakoriságuk alacsony, nem a lelőhelyek közelében termelhették ezeket a 
növényeket. (Ez a tény fejlett kereskedelemre is utal.) (31. ábra) 

Déligyümölcs-adatunk a császárkorból és a XVI. századból van, ezek a fajok a 
kereskedelem közvetítésével juthattak hazánkba. 

A szőlő faj szerinti relatív gyakorisága közel állandó. A császárkorban a barbarikum 
területéről nem kerültek elő szőlőművelésre utaló adatok (32. ábra). 
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29. ábra. A konyhakerti élelemnövények, a konyhakerti növények, a nedvesség- és 
a nitrogénkedvelő gyomok faj szerinti relatív gyakorisága 
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30. ábra. A szőlő, a gyümölcs, a déligyümölcs és az eredeti növényzet faj szerinti 
relatív gyakorisága 
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31. ábra. A szőlő', a gyümölcs, a déligyümölcs és az eredeti növényzet egyed szerinti 
relatív gyakorisága 

A szőlő mennyiségi adatai a középkorban messze meghaladják az eredeti növények 
egyed szerinti relatív gyakoriságát, és ugyanez vonatkozik a XVI—XVII. századig a termelt 
gyümölcsök mennyiségére is. A XVIII. századból nincsenek szőlőművelést bizonyító 
adataink, de a szőlőgyomok jelenléte és a szőlőműveléshez kapcsolt növények utalnak 
arra, hogy a XVIII. században lehettek szőlőkultürák hazánk területén (32. ábra), és a 
szőlőtermelés folyamatossága nem szakadt meg. 

Ha a gyűjtött és a kertekben termesztett gyümölcsfajokat és a szőlőművelést 
hasonlítjuk össze (33. ábra), megállapíthatjuk azt, hogy a neolitikum gyümölcsei a 
környezetben található vadon élő növények voltak (szeder, kökény stb.), a bronzkorban a 
gyümölcs már ezeknek a növényeknek a válogatásából származhatott. A vaskorban nő a 
gyűjtögetett fajok mennyisége. A császárkortól a gyűjthető növények mindig megtalál-
hatók a gyümölcs- és szőlőtermelés mellett. 

Az esetleges borfestésre használható növények korábban megtalálhatók a mintában, 
mint a szőlő, de a császárkorban hirtelen megugrik a mennyiségük, és ez a tény használa-
tukra utal. A festőnövények a különböző korokban követik a szőlőművelést. A festő-
növények legnagyobb mennyiségben a császárkorban és az Árpád-kor után következő 
háromszáz éves időszakban találhatók a mintában. Tapasztalhatjuk, hogy a XVIII. század-
ban mennyiségük hirtelen csökken. 

A szőlőt festő növények ilyen eloszlása azt látszik bizonyítani, hogy a XVII. 
századig a fehér borokat erősen festhették (34. ábra). 
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ábra. A szőlő faj és egyed szerinti relatív gyakorisága, a szőlőgyom és 
a szőlőműveléshez kapcsolt növény faj szerinti relatív gyakorisága 

33. ábra. Az eredeti növényzet, a félvad, a vad haszonnövények, a gyümölcs és 
a szőlő faj szerinti relatív gyakorisága 
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A festó'növények faj és egyed szerinti relatív gyakoriságának és 
szőlő fa j szerinti relatív gyakoriságának összehasonlítása 

Eredeti növények, vad fiaszonnövények és félvad haszonnövények összehasonlítása 

A grafikon alapján megállapítható az, hogy az eredeti növényzet az ember kör-
nyezetében a növénytermesztéssel visszaszorult, hisz megnő a termelt vagy a gyűjtött 
fajok aránya a mintában (33., 35. ábra). 

Érdekes az, hogy a császárkorban a provincia (Pannónia) és a barbarikum eredeti 
növényei faj százalékában milyen nagy különbség van. Az eltérő értékek részben a fej-
lettebb gazdasági életből következnek, de abból is adódhatnak, hogy Pannónia területén 
városokból, jelentős településekből származnak adataink. így a mintába nem egyező 
valószínűséggel kerülhettek az eredeti növényzetből származó magvak, termések. 

A fejlett növénykultúrák esetében (korai vaskor, római császárkor, magyar közép-
kor) kb. azonos valószínűséggel kerültek az eredeti növényzet magvai, termései a vett 
mintába. A népvándorlás-kori (sírokból származó) és a XVII. századi mintában nincs az 
eredeti növényvilágra utaló mag vagy termés. Hosszú ideig felhasználhatta az ember a 
gyűjtött növények magvait, terméseit, illetőleg alig változtatott a növények eredeti 
termőhelyén. 

A XVII. században, a török leverése utáni időszakban megugrik a gyűjtött fajok 
százaléka. Ez a tény azt mutatja, hogy a termelés mellett a gyűjtés ismét fontossá vált. 

Gyógynövények, mérgező növények - eredeti növények összehasonlítása 

A bronzkortól kezdve fontos adatot jelentenek számunkra a gyógynövények (36. 
ábra). Fajszámban az eredeti növényzetnél kisebb értéket mutatnak, kivétel a XVII. 
század, ahonnan a legtöbb növényfaj került elő. A középkorban a gyűjtött mérgező fajok 
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35. ábra. Az eredeti növényzet, a vad és a félvad haszonnövények 
faj szerinti relatív gyakorisága 
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36. ábra. Az eredeti növényzet, a gyógynövények, a mérgező és a kultikus növények 
faj szerinti relatív gyakorisága 
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37. ábra. A gyógynövények faj és egyed szerinti relatív gyakorisága 
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38. ábra. A takarmány és a takarmánygyomok fa j és egyed szerinti relatív gyakorisága 
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39. ábra. A gyomok faj és egyed szerinti relatív gyakorisága 

száma elég magas. Kultikus jelentőségű növényekről (Antirrhinum) a császárkorból van 
egy adatunk. 

Az egyed szerinti relatív gyakoriság értékei a császárkorban magasabbak a faj 
szerintinél. A középkorban közel megegyeznek ezek az adatok, és utalnak a leírásokban 
említett „füves kertek" jelenlétére (Gombos 1969) (37. ábra). 

Olajos, ipari-rostnövények és fűszernövények összehasonlítása 
A bronzkorból, vaskorból, középkorból (Árpád-kor és 1301-1526-ig) és a XVII. 

századból vannak szórványos adataink ezen növények létére. A mennyiségi adatok el-
hanyagolhatók, tehát ezeket a növényeket nem a gyűjtési helyen termeszthették. 

Takarmány-takarmánygyom összehasonlítása 
A takarmánynövények az ember környezetének részei. A XVII. századból nincs rá 

vonatkozó adatunk, de ez bizonyára hibás gyűjtés következménye. A takarmánynövények 
mennyisége egyenletesen növekszik a különböző korokban (kivétel az Árpád-kor és a 
török hódoltság kora). A takarmánygyomokra szórványos adatok utalnak (38. ábra). 
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Egyed és faj szerinti relatív gyakoriság értékei 

Gabona 
Gabona-

pótló 

Konyha-
kerti 

él. növ. 

Konyha-
kerti 

növény 

Gyümöl-
csös 

1. Pa leo l i t ikum 

2. Mezo l i t ikum 

3. N e o l i t i k u m "0,9800 - 0,0013 _ _ 
""0,30706 - 0,0384 - -

4. B r o n z k o r 0,8073 0,0148 0,0476 0,0472 0,0001 
0,0826 0,0082 0,0495 0,0413 0,0165 

5 . Vaskor _ _ _ 
0,1477 0,0227 0,0568 - 0,0113 

6. Római császárkor 0,5856 0,1254 0,0002 0,0001 0,0018 
- Pannónia 0,0919 0,0112 0,0344 0,0229 0,1454 

7. Római császárkor 0,8514 0,0013 _ _ — 

- Barbarikum 0,1153 0,0384 - - -

8. Népvándorláskor 0,8433 0,0415 - - — 

0,1200 0,1600 — - -

9. Magyar középkor 0,3916 0,1558 0,0112 0,0095 0,0056 
I. 0,0537 0,0107 0,0107 0,0537 0,0752 

10. Magyar középkor 0,0752 0,2164 0,0594 0,0519 0,0509 
II. 0,0376 0,0107 0,0161 0,0376 0,0860 

11. Magya középkor 0,3716 0,1490 0,0765 0,0003 0,0393 
III. 0,0677 0,0254 0,0254 0,0169 0,0762 

12. Újkor, XVII. sz. 0,2584 0,6574 _ _ 
0,1538 0,0384 - - -

13. Újkor, XVIII. sz. 0,7412 _ _ _ 0,1313 
0,1111 - - - 0,1111 

"Egyed szerinti relatív gyakoriság 
•"Faj szerinti relatív gyakoriság 
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I. TÁBLÁZAT 

Szó'lőmű- Félvad Vad ^ , 
Szőlő vetéshez haszon- haszon- 0 1 а Г T a k a r m a n y " Gyom G a b o n a " 

kapcs .n . növény növény n o v e n y n o v e n y g y o m 

-
— 

— 0,2761 — — — — 

: : - 0,3157 - - - -

_ 0,0005 0,0026 _ 0,0002 0,0055 0,0067 
- - 0,0384 0,0384 - 0,0384 0,0769 0,1538 

_ 0,00007 _ 0,0027 0,0009 0,0008 0,0102 0,0358 
- 0,0082 — 0,0743 0,0165 0,0413 0,1152 0,1666 

- - - 0,0568 0,034 0,0568 0,1250 0,0568 

0,0002 0,0012 0,0004 _ 0,0014 0,0359 0,0411 
0,0112 - 0,0804 0,0344 - 0,0419 0,0689 0,1494 

_ _ _ 0,0071 _ 0,0013 0,0490 0,0170 
- - - 0,0192 - 0,0384 0,1345 0,1346 

0,0005 _ _ _ 0,0304 0,0499 0,0210 
0,0400 - - - - 0,1200 0,2000 0,1600 

0,2426 _ 0,0005 0,0057 0,0112 0,0075 0,0271 0,0659 
0,0215 0,0215 0,0430 0,0215 0,0215 0,1612 0,1290 

0,2055 0,0001 0,0145 0,0492 0,0089 0,0687 0,0132 0,0034 
0,0268 0,0053 0,0268 0,0752 0,0161 0,0376 0,0698 0,0430 

0,0161 0,00007 0,0291 0,0594 _ 0,0038 0,0329 0,0622 
0,0165 0,0084 0,0423 0,0595 - 0,0254 0,1610 0,1271 

0,0045 _ 0,0021 _ _ 0,0122 0,0516 
0,0384 - - 0,0769 - - 0,1153 0,2692 

_ 0,0006 0,0087 0,0006 0,0013 0,0569 0,0730 0,0268 
- 0,0185 0,0370 0,0185 0,0370 0,1111 0,0925 0,2222 
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Szolo- Takarmany- . , .,. , , .„ Festő- Ipari Rost- Fuszer-kedvelo kedvelő .. , . , . . . .. , gyom gyom noveny noveny noveny noveny 

2. 

4. 

5. 

6. 

7. 

9. 

12. 

13. 

0,0002 
- - - 0,0384 - - -

0,00001 0,0029 0,0037 0,0018 0,00007 0,00007 0,0004 
0.0247 0,0082 0,0330 0.0413 0,0082 0,0082 0,0162 

- 0,0340 0.0454 0,0340 0,0113 0,0227 0,0113 

0,0011 0,00007 0,00007 0,0576 _ 
0,0229 - 0.0112 0,0112 0,0112 -

... 0,0013 0,0026 .. _ 
- - 0,0384 0,0384 - - -

_ 0,0005 _ .. _ 
- - 0,0400 - - - -

0,0054 — 0,0023 0,0023 0,0041 0,0112 0,0001 
0.0322 - 0,0322 0,0322 0,0215 0,0215 0,0107 

0,0149 0,0008 0,0195 0,0142 0,0185 0,0022 0,0021 
0,0107 0,0215 0,0430 0,0376 0,0161 0,0107 0,0053 

0.00007 0,0002 0,0134 0,0301 0,0373 _ 
0,0084 0,0169 0,0254 0,0593 0,0169 - -

0.0027 ... 0,0006 0.0006 0,0018 _ _ 
0.0384 - 0,0384 0,0384 0,0384 - -

0,0013 0,0033 0,0006 _ 0,0006 _ 
0.0370 0,0185 0,0185 - - 0,0185 -

0,0003 

0,00007 
0.0084 
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Gyógy- Mérgező' 
növény növény 

Kultikus Eredeti 
növény növény 

Vízparti Vízi- Déli-
növény növény gyümölcs 

0,7230 

0,6842 

0,0018 0,00007 0,0002 
0,1923 0,0384 0,0384 

0,0039 
0,0495 

0,00007 
0,0082 

0,0180 
0,1570 

0,0004 
0,0162 

0,0340 0,1818 0,0227 0,0227 

0,0675 
0,0458 

0,00007 0,0748 0,00007 
0,0112 0,1494 0,0112 

0,0005 
0,0229 

0,0105 
0,3269 

0,0281 
0,0961 

0,0119 
0,0537 

0,0052 
0,0215 

0,0049 
0,0800 

0,0178 
0,1397 

0,0116 
0,0800 

0,0030 
0,0107 

0,0262 
0,0698 

0,0081 
0,0483 

0,0443 
0,1559 

0,0061 
0,0430 

0,0033 
0,0268 

0,0196 
0,0053 

0,0502 
0,0508 

0,0078 
0,0084 

0,0280 
0,1525 

0,0027 
0,1153 

0,0048 
0,0384 

0,0006 
0,0185 

0,0180 
0,1296 

4 A g r á r t ö r t é n e t i S z e m l e 1 9 8 2 / 1 - 2 . 
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Gyomok 

A termesztett kultúrnövények kísérői nagyobb faj számban, kisebb egyedszámban 
kerültek a mintába (39. ábra). A török hódoltság korából határozták meg a legtöbb fajt, 
mennyiségük pedig a XVIII. századból származó mintákban a legnagyobb (40. ábra). 
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40. ábra. A gyomok, a gabonagyomok, a szó'lőgyomok, a nedvességkedvelő, a nitrogénkedvelő 
és a takarmánygyomok faj szerinti relatív gyakoriságának összehasonlítása 
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A VARSÁNYI AGRÁRPROLETARIÁTUS, 
MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁSOK 

ÉS G A Z D Á K BÉREZÉSE ÉS MUNKASZERVEZETE* 

Az állatállomány koncentrációja zsellér kézen 

A parasztság története, gazdálkodási és művelési struktúrájának kérdése a Karoling-
korszakban, majd az irtásos jellegű telepítések esetében Közép-Európában a XII—XIII. 
században megnyugtatóan ki van dolgozva, azonban a kép áttekinthetetlenné válik, ahogy 
a kapitalizmus kialakulását, a jobbágyság felbomlásának jelenségét vizsgáljuk, noha bő-
séges irodalommal rendelkezünk. Kiemelkedő alkotások mégis támpontot nyújtanak. 
Ezen munkák körébe tartozik Hainer /7шг/пак, a Landarbeiterleben in dem 19. 
Jahrhundert (Akademie Verlag, 1979.) című könyve. Munkáját a mezőgazdaságban meg-
figyelhető kapitalisztikus elemek megjelenése bemutatásával kezdi. A kapitalizmus kor-
szakában olyan növények jelennek meg, mint a burgonya és a cukorrépa, melyek alap-
feltételét képezik a kapitalista termelési módszerek kialakulásának és elteijedésének. A 
cukorrépa termesztése nem korlátozódik a nagybirtokokra. Ellenkezőleg. A termelés — a 
cukorgyárak, valamint szeszfőzdék kialakulásával — a szegényebb parasztság gazdaságait 
alakítja át. Ezért a szegényparasztok, most már kisüzemtulajdonosok — a mezőgazdasági 
foglalkozás mellett — az ipari üzemekben is vállalnak időszakosan munkát, ami mintegy 
másodlagos foglalkozásként jelenik meg, paraszti tevékenységük kiegészítéseként. 

A kapitalisztikus tendenciák egyik következménye, hogy a legeltetési haszon-
vételeket a faluközösségben szabályozzák a német területeken. Megfigyelhető, hogy 
Németország keleti területein a zsellér és agrárproletár elem kiszorul a közös haszon-
vételekből és legeltetésből, az Elbától nyugatra fekvő részeken viszont a zsellér réteg még 
szabadon használhatja a haszonvételeket, és megfelelő számú állat tartásával a legeltetés-
ből magát még fenn tudja tartani. Az Elbától keletre azonban a kisebb gazdaságok nagyon 
intenzív gazdálkodásra álltak át. Itt a cukorrépa és burgonya melléktermékeit használták 
fel az állattartáshoz; kisebb állatok tartására tértek át, szaporodtak a kecskenyájak, és 
mindenütt a takarmánygazdálkodáson alapuló állattartásra rendezkedtek be. 

A szegényebb elemeknek és a zsellérségnek ilyen jellegű állattartásra való áttérése 
Magyarországon is megfigyelhető volt ott, ahol a megélhetés egyedüli alapja a legeltető 
gazdaság. Például Szabolcs megyében már a jobbágyfelszabadítás előtti korszakban a 
Conscriptio Regnicolaris Incolae Hungarorum készítői regisztrálták ezt az átalakulást 
1828-ban.1 

A dadai összeírásban a következő jelenséget figyelhetjük meg: a zsellérek száma igen 
magas: 55 jobbágyra, colonusra 150 zsellér, inquilinus jut. Az összeírás megjegyzi: „coloni 

•Dolgozatomat elsősorban Nógrád-Varsányban 1 9 7 7 - 7 8 telén végzett terepkutatások és Hainer 
Plaul: Landarbeiterleben im 19 Jahrhundert című könyve alapján írtam. 

1 A Conscriptio Regnicolaris Incolae Hungarorum 1828-as adataiért elsősorban dr. Tholt Judit , 
dr. Tagányi Lászlónénak tartozom köszönettel. 
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ex agricultura, inquilini tempore messis et vero in vicinis promonthoris aliis manualibus 
laboribus qaerunt vitae madia". Tehát a zsellér réteg már ekkor a feles művelésre van 
rákényszerítve. A generáliából az is kitűnik, hogy az állattartásnak igen nagy szerepe volt 
megélhetésükben. Az összeíró ugyanis így nyilatkozik: „Tapasztalván az összeírás alkal-
matosságával, hogy az adófizető lakósok az urbariumban meghatározott számon felül 
tartanak marhákat, ezáltal maguknak, de a fent nevezett földesuraknak is rövidséget 
szereznek, a legelő mező fogyatkozása miatt — ellentmondással kinyilatkoztatni kény-
telenítettek, hogy az adófizető lakósokat a Kegyelmes Urbáriumban meghatározott számú 
marhák tartására kívánják szorítani, és evégett a Reguláris Pert is el fogják kezdeni, mely 
ellentmondó kinyilatkoztatásokat az országos összeíráshoz csatolni kérik." Ha az 
urbáriumi adatokat is figyelembe vesszük, akkor kitűnik, hogy az inquilinusok rétege már 
ekkor is igyekezett nagyobb mértékben állatokat tartani, és az Urbárium számszerűen 
szabályozta a marhatartás felső limitjét. Ezek szerint: „Pascuum sufficiens ex fassione 
colonorum executioni huic presentium colonicalium censuimus, pascuum cum praesitu 
comissari regi ministro loci, Provisori item dominali pro 10, ludimagjstro vero spanius pro 
5 numero pecoribus admittendum venire, inquiliniis demum pro 4 numero pecoribus 
pascuum indulsimus." 

Az Urbáriumból is az derül ki, hogy a földesurak érdekeinek megfelelően igyekez-
tek a zsellérek magas arányú állattartását és legeltetését korlátozni. Hasztalanul. A 
zsellérek aránylag jelentős tömegű állattartása az 1828-as összeírás alkalmával továbbra is 
szembeötlő. Sőt a környező falvakban is megfigyelhető. így Atsad esetében a modus 
merendi a következőképpen nyilatkozik: „Praeter agriculturam incolae praeprimis autem 
inquilini pecora habentes panem promeneri student per exarendatiorem terram domi-
nalium"- Ezek a zsellérek tehát a földesúri földeket bérelték, bérleteiket legelőknek 
használták, ráadásul a legeltetésért a földesúrnak még 24 krajcárt is fizettek állatonként 
évente. Hasonló a helyzet Balkányban a Beneficia et maleficia megjegyzése szerint: 
„subinquilini hujus loci erga medietatem dominis terrestribus accipiunt terras in reliquo 
mannum laboré qaerunt vitae media". Tehát itt is bérelnek földet a földesúrtól legeltetés 
és állattartás céljából. Az állatállomány adataiból is kitűnik, hogy két-három lovanként, 
ökrönként, az egész állatállomány a házas és a házatlan zsellérek, az inquilinusok és 
subinquilinusok kezében van. A vitae media meghatározás: a feles művelés és a legelő-
bérletre alapozott állattartás másutt is felbukkan. Bököny és Apagy Szabolcs megyei 
falvak irattárából kiderül, hogy a parasztok a földesúrtól bérelnek földet vitae media 
formájában ugyanitt, az összeírás tanúsága szerint az inquilinusok és a subinquilinusok 
állatállománya igen magas. így például Bököny faluban 107 inquilinus, 10 subinquilinus 
és 5 servus van, a 74 fogat, jumenta 32 inquilinus kezében van. Hasonló a helyzet 
oppidium Bogdány esetében. Az összeírok szerint: ,Дпсо1ае hujus oppidi preaprimis 
pecora habentes inquilini in vicinis praediis, utpote Szolnok et Hene dominalis 
terrestribus agros exarenarde soleant." A helységben 11 colunus, 64 inquilinus van, és 
ebből 34 inquilinus rendelkezik 6-tól egészen 2 számú jumentával, azonban a colonusok 
állattartása elenyésző a zsellérekéhez képest. 

A helyzet feltűnően emlékeztet mindarra, ami — Hainer Plaul művéből kitetszően — 
a német agrárproletáriátus és zsellérség esetében bekövetkezett az elkülönülés nyomán. A 
magyar adatok elsősorban a bérletekről adnak hírt, de a német agrárproletárok (a 
Deputatsarbeiterek) helyzete más volt. Ők egy kis parcellát kaptak a földesúrtól bérbe, és 
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ezt nagyon intenzíven művelték. Gazdaságuk elegendő trágyát adott, amin aztán - egy 
elkötelezettség révén — a földesúrral megosztozkodtak. A nagybirtok ugyanis nem volt 
képes nagyobb állatállományt eltartani, mivel nem volt elegendő takarmánybázisa, a 
földet pedig trágya nélkül művelni nem lehet. Jellemző például, hogy a Magdeburger 
Bördén (Hainer Plaul szerint) a zsellérek a közösségi haszonvételekből és a közösségi 
legeltetésből kiszorultak, azonban a földesúrtól bizonyos mennyiségű földet, egy kis 
krumpli alá való parcellát kaptak (1/2 hold nagyságban); s ezen állataikat el tudták 
tartani, ha intenzív takarmánygazdálkozásra rendezkedtek be. Az ilyen Deputatsar-
beitereknek nyújtott földek segítségével ez a réteg állattartással megkereshette kenyerét, 
azonkívül az állattal való szolgálat lehetősége a nagybirtoknak is igen jól jött . A nagy-
birtok számára ez azért előnyös, mert az utóbbi nem minden esetben volt képes az 
állatállományt fenntartani. Hasonló jelenségre hívja fel a figyelmet Für Lajos a csákvári 
uradalom gazdálkodásáról írott monográfiájában. Für a csákvári uradalom jobbágy-
felszabadítás utáni gazdálkodási rendjéből azt mutatja be, hogy a nagybirtok az állat-
állomány számára fontos takarmányt nem tudta előállítani, és éppen ezért földeket adott 
ki harmadában a parasztoknak burgonya- és kukoricaművelésre, hogy a takarmányt 
biztosítsák az állatok számára.2 Ő is jelzi, hogy az állatállomány nagyobb része a 
parasztok kezében volt.3 Vörös Antal felhívja a figyelmet arra, hogy 1849 és 1890 között 
a szarvasmarha-állománynak több mint a fele a paraszti gazdaságok kezében volt. A 
paraszti gazdaságok intenzív takarmányozó termeléssel jobban tudták az állatállományt 
növelni, mint a nagybirtok.4 

A gazdaelemek és klienseik 

A korai kapitalisztikus tendenciák megjelenése, elsősorban a mezőgazdasági techno-
lógia megváltozása: a gőzekék, a gőzcséplőgépek a parasztság egyes rétegei közötti 
viszonyokat is megváltoztatták a Magdeburgi Bördén. Ugyanezt tapasztaljuk az általunk 
vizsgált Nógrád megyei Varsányban. A német falun megszűnik az egykor szokásos 
Gesindezwang (a mezőgazdasági cselédség). A gőzekék, majd a cséplőgépek megjelenésével 
a Háuslerek egy kis földet kaptak a Grosskossathenektől, és lényegében kommenciós 
szolgáltató réteggé, agrárproletár elemmé alakultak át. A cséplőgépekkel együtt sajátos 
társulások jelentek meg. Ennek szolgáltatásai elsősorban a földesúri birtokon váltak 
általánossá. Az egykori Gesindezwang helyére lépő Deputatsarbeiterek jelensége a magyar 
falun is megvolt, noha a Deputatsarbeiterekhez hasonlóan szolgálati földet nem mindig 
kaptak a gazdáktól. A munkavállalások esetében azonban a szolgáltatások sajátos rendszere 
működött Varsányban a cselédek és a gazdák között. Az a megállapodás volt általános itt a 
30-as években, hogy havonta a cseléd 1 q gabonát kapott (ez évente 12 q-t tett ki), sőt, 
noha nem általánosan, azonban az 50 hold feletti gazdák, akik nem voltak sokan 
Varsányban, 150 négyszögöl földet is adtak a cselédnek, kendertermelés céljából. Azon-

2Für Lajos: A csákvári uradalom a tőkés gazdálkodás útján. 1870-1914 . 127. oldal. 
3 Für Lajos: 143. oldal. 
4 Vörös Antal: A magyar mezőgazdaság a kapitalista átalakulás útján. Akadémiai Kiadó, in: A 

magyar mezőgazdaság a X I X - X X . században (1849-1949) . Megjegyzi, hogy a paraszti kézen van az 
állatállomány 73,7%-a, viszont a közép- és nagybirtokon az állatállomány 26,3% volt. 131. oldal. 
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kívül még járt a cselédnek tej, évente egy pár új csizma és egy rend ruha. Ha a cselédet 
megszerették a gazdáék, az étele mellé egy-két pohár bort is adhattak, sőt a gazda 
házasította ki. Az egyik cselédet, mint elmondta, annyira megszerették, hogy még a 
pincekulcsot is odaadták neki, s akkor mehetett a pincébe borért, amikor akart. Később a 
kisbéres (vagy cseléd, mint ahogy Varsányban mondták), a lovakkal és marhákkal járt. Ez 
volt a rendszer egészen 1945-ig. A földreform után a vagyonosabb parasztok pénzért 
fogadtak fel aratókat, a napszám az ötvenes években 20—30 Ft volt, közvetlenül a 
kollektivizálás előtt már csak 120 forintért lehetett olyan munkásra találni, akik az 
egykori cseléd munkáját hajlandók voltak elvégezni. A vagyonosabb gazdák vissza-
emlékezései alapján elsősorban a Szécsényi útnál, a kápolnánál gyülekeztek a cselédek és 
alkudoztak reggelenként 5—6 óra között a gazdákkal a leszerződés céljából. Úgyszintén az 
ilyen jellegű kapcsolatok körébe tartozik, hogy milyen volt a parasztok között a cséplés és 
az aratás fizetsége még a magángazdaságok korszakában, melynek közép-európai pár-
huzamát a Grosskossathenek és a Háuslerek viszonyaként határozhatjuk meg. Az ezzel 
járó fizetségeknek két fajtája volt. Ha csak a vágást és az aratást végezték el, akkor 
kétfajta rendszer volt, a kintrészesedés és a bentrészesedés. Hogyha kint részeltek, vagyis, 
ha az aratás idejében az arató nem kapott kosztot, akkor minden tizedik csomó az aratóé 
volt, azonban hogyha bent részelt, vagyis ha az aratás idején kapott kosztot, akkor csak 
minden 12-ik csomó volt az övé. Ha a cséplést is elvégezték, akkor kétfajta részesedési 
rendszer volt. Ha csak arattak, akkor minden 1 q után 3 és 3 és 1/2 percent járt, azonban, 
ha el is csépeltek, akkor 11. Egyes esetekben az aratók részes földeket kaptak, azonban ez 
nem volt általános rendszer Varsányban (ellentétben a Hainer Plaul által bemutatott 
német falvakkal). Az aratási és cséplési munkák esetében szinte kötelező érvényű volt az 
áldomás, a borral vagy pálinkával való megvendégelés, és olyan lakomák, mint birka-
paprikás vagy a hagyományos ételrendből a zsírban sütött túrós „vagdalt" lepény. 

A cséplőgép a földesúri birtokon jelent meg először, és sajátos rendet alakitott ki. 
Előfordulhatott, hogy a kovácstól a gazdák kibérelték a tüzes masinát: az azonos nagy-
ságú terméssel rendelkezők összeálltak, kölcsönösen elcsépeltek egymásnak, azaz minden-
ki viszonozta a másiknak ezt a munkát, sorjában. Ilyenkor a gépész, a cséplőgép tulaj-
donosa 3, ill. 3 1/2 százalékot kapott. A cséplés további fajtája, hogy a gazda fogadott 
embereket a saját aratói köréből, akik rendszerint rokonai is voltak, és az aratást is 
végezték, akkor a részes munkások 10—11 percentet kaptak, azonban ha csak a cséplést 
végezték el, akkor csupán 3 vagy 3 1/2% jutott számukra. A harmadik megoldás az volt, 
hogy cséplőbrigádok alakultak ki külön vállalkozóval, ezek rendszerint 3 vagy 3 1/2 
percentet kaptak. A cséplőgépek használatának volt egy sajátos formája Varsányban. A 
tűzrendészeti előírások szerint a tüzes masinát a tűzfaltól 40 méteren belül nem lehetett 
felállítani. A vagyonos gazdák tudtak csak a saját portájukon csépelni, mivel csak nekik 
volt olyan széles portájuk, ahova a gépet be tudták vontatni. Az 50-es évek elején - a 
Tanács előírása alapján — néhány közösségi szérűt jelöltek ki tehát Varsányban. Ilyen volt 
az Oszlási-dűlő, Lyuki-dűlő és a Kántor földje vagy Papkút. A közösségi szérűk 
használatba vételének volt egy sajátos társadalmi oka is. A kisebb gazdák (akik a nagyobb 
gazdáknál voltak aratók) familiáris alapokon saját kis gabonájukat is behordták az őket 
foglalkoztató gazda szérűjére, ahol titokban elcsépelték. Minthogy nem minden arató 
tudta így elcsépelni gabonáját, többen felemelték szavukat, és kikényszerítették a 
Tanácsnál a közösségi szérűket. 



MUNKASZERVEZET ÉS BÉREZÉS VARSÁNYBAN 57 

A nagybirtok cselédrendtartása 

A jobbágyfelszabadítás után az agrárstruktúra sajátos módon alakult. A nagybirtok 
kisebb birtoktestekkel vette körül magát, a kommenciós földekre cselédeket telepített , 
ezek kis juttatásokat kaptak, és ennek fejében kénytelenek voltak a nagybirtokon meg-
jelenni munkaszolgálataikkal. így a Magdeburgi Bördén a cselédek egy kis földparcellát 
kaptak, ennek fejében egy kocsi trágyát adtak a földesúrnak. A földbirtokosok ugyanis 
nem tudták előállítani az intenzív trágyázó földműveléshez szükséges állati trágya-
mennyiséget, mert az állatállomány jobbára paraszti vagy cselédi kézben volt. A földet 
használó cselédnek egy hold mellé járt még 8 tallér pénz is, azonkívül a téli gabonából egy 
bizonyos rész, ugyanis a csépléskor minden 13 véka a Deputatsarbeitert, a cselédet illette 
meg. Viszont a földesúr a téli gabonát két tallér ellenében megválthatta. A kusza helyzetre 
jellemző, hogy a cselédek joga volt állattartás is, a földesúrnak tehát 40 hold legelő-
területet kellett biztosítani számukra. Hainer Plaul munkájában másutt is közöl szolgálta-
tási adatokat, melyekből kitetszően a cselédek len- és burgonyaföldeket kaphattak bérbe 
(személyenként 1 holdat), sőt a kapáló asszonyoknak is járt fél hold burgonya- és lenföld. 

A Magdeburgi Bördén is megjelentek a cséplőgépekkel együtt a gőzekék, de a német 
nagybirtokosok sokkal pontosabban szabályozták a bérmunkát, mint magyar társaik; a 
munkaidő reggel 6 órától délután 17—18 óráig tarthatott csak, Magyarországon viszont 
éjjel-nappal dolgoztak. A Magdeburgi Bördén R. Garett and Son Leiston Works Suffolk 
típusú cséplőgépek jelentek meg, ezek kiszolgálálására sajátos cséplési bandarendszer 
alakult ki (kár, hogy ezt a szerző elmulasztotta bemutatni). A változás szembetűnő. 
Ugyanis a kézi cséplés esetében 16 véka gabona járt egy cselédnek, azonban a gépi cséplés 
esetében már 20 véka, és még pénzt is kapot t , 240 krajcárt kereshetett meg a 
Deputatsarbeiter - Hainer Plaul előadása szerint. 

Hogy a nagybirtok különféle juttatásokkal magához láncolja a cselédet, ez a 
Varsányban szerzett információkból is kimutatható. Itt még az I. világháború kor-
szakában is „kilára" mérték a kommenciót (egy kila fél liter volt), és a félkommenciósnak 
ebből csak 15, az egész kommenciósnak 30 ju to t t egy évre. A kommenció kimérése 
„fertályban" történt, vagyis negyedévenként. Ezenkívül a cselédek kaptak 1 kis magyar 
hold kommenciós földet, kukorica, burgonya és len alá. Egyes esetekben szabad volt a 
sertéstartás is, a cselédeknek volt tehát saját kondásuk. A libatartást nem engedélyezték 
a falun belül, mivel ez piszkos volt. A pusztákon lakó cselédek azonban tarthattak libát. A 
cselédek körében tartott állatok gazdasági jelentőségét érzékelteti az alábbi adat: a Baross-
féle birtokon (200 ezer hold) voltak olyan cselédek, akik még 54 sertést is tarthattak kon-
dásukkal egyetemben. Az I. világháború utáni korszakban áttértek a hektóval való kom-
menciómérésre. Egy cselédnek 18 hektó gabona ju to t t (1 hektó 80 kg). A kommenció egy 
része búza volt (hogy tudjanak maguknak kalácsot sütni), azonban a nagyobbik része rozs. 
Még az I. világháború után is járt a kommenciós cselédnek egy kis magyar hold föld kuko-
ricának, burgonyának, lennek és zöldségféléknek. Járt még 6 métermázsa fa és 6 kocsi gally 
is. A hektóval való számításról azonban a 30-as években áttértek a mázsára. Ekkor a 
cselédkommenció 18 q volt, de a későbbi időkben a béresgazdák és a parádéskocsisok 
magasabban részesedtek, ők 2 0 - 2 2 q gabonát kaptak, melynek fele búza, fele rozs volt. A 
harmincas években járt még a cselédeknek 1 liter tej, de a béresgazda és a parádéskocsis 1 
literrel többet kaphatott . A kommenciós föld szintén nagyobb volt, a többi cselédek 1 
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holdat kaptak, a béresgazda és a parádéskocsis viszont 2 holdat. A harmincas években 
növekedtek a pénzszolgáltatások is, a második világháború éveiben már havonta 180 
pengőt kaptak. A környező birtokon sajátos volt a cselédek élelmezése is. A kedd és 
csütörtök voltak a húsos napok. 

A birtokosok az aratóknak adtak feles vagy harmados földet is, azonkívül egy kocsi 
gally vagy egy kocsi széna is járt számukra. Az aratókat birkapaprikással várták, az 
áldomás is kötelező erejű volt. Aratás idején élelmezték őket, de csépléskor már saját 
asszonyaik hordták az ebédet a munkásoknak. Ha az aratók csépeltek, 10—11 percentet 
kaptak, vagyis 100 kilogramm után 10—11 kg gabona járt nekik. 

A summás életmód 

A falujától állandóan távolmaradó Deputatsaibeiter, aki hasonló a magyar summás-
hoz, feltűnik a vizsgált területeken. Ebben a rendszerben a paraszti népesség kiszakadt a 
falu kis izolált közösségéből, a summások bővítették a világról alkotott képüket, kitágult 
politikai látóhatáruk is. Ennek következtében a szolidaritás tudata megerősödött körük-
ben. Megismerkedtek a fejlettebb mezőgazdasági technológiával, többé-kevésbé meg-
tanulták a gőzekék, a cukorrépa-művelő gépek és a cséplőgépek kezelését. Foglal-
koztatottságuk szezonális jellegű volt, egy évben ha t -nyo lc hónapot dolgoztak, és a 
megmaradó időben háziipari tevékenységgel keresték kenyerüket. Például: lent szőttek és 
fontak. A Deputatsarbeiterek segélyezőkasszákat is tartottak fenn a téli hónapokra. A 
nyári időszakokban vándorló Deputatsarbeiterek bérezési formája nagyon hasonló volt a 
magyar summásokéhoz: 1 font és 12 lat kenyér, 9 lat hús, 5 1/2 lat rizs, 7 lat kásás étel, 
azonkívül 4 lat hüvelyes termény volt a leggyakoribb kereset. A Magdeburgi Börde más 
területein a bérezés a következőképp alakult: 20 és 1/2 font kenyér, 1 font vaj, 6 sajt. A 
Deputatsarbeiterek kis parcellákkal, részes földekkel is rendelkeztek, 1 vagy 1/2 hold 
nagyságban, ezen termelték meg azt, amire szükségük volt. Intenzív istállózó, takar-
mányozó állattartást folytattak, mivel a földek elkülönítése következtében kiszorultak a 
közösségi haszonélvezetekből. 

A varsányi summások esetében ugyanolyan bérezési rendszert figyelhetünk meg, ha 
a mezőhegyesi ménesbirtokon dolgoztak, mint a Magdeburgi Bördén.I t t is szakmánybért 
fizettek. A Magdeburgi Bördén a szakmánybér 2 hónapon keresztül naponta 5 krajcárt 
tett ki. Hasonló napszámosbérek voltak Mezőhegyesen a 30-as években — az idősebb 
summás gazdák visszaemlékezései szerint. Ebben az időben a férfiak jövedelme a szak-
mánybérben 1 pengő 20 fillér, az asszonyok keresete 60 fillér volt (ez későbben 90 fillérre 
módosult, míg a férfiak bére elérhette az 1 P 60 fillért). A magdeburgi Bördén a cséplés-
nél, ha ez kézzel tör tént , a nagybirtokon 16 vékát kereshettek egy nap, ha pedig géppel 
csépeltek, 18 vékát. Mezőhegyesen is — az aratással együtt — két hónapig tartott a cséplés. 
Ekkor 100 kg gabona után átlagban 10 -11 kilogrammot kereshettek, vagyis percentre 
dolgoztak. A napi élelmezésük is hasonló volt Mezőhegyesen, mint ahogy a német példán 
láttuk. Volt summások szerint a 30-as években a mezőhegyesi uradalomban az élelmezés 
hagyományos rendje az alábbi: egy napra 10 dkg szalonna, 30 dkg liszt, 70 dkg kenyér-
liszt, 20 dkg bab és némi fűszer. A summások húst — egyes elbeszélők szerint — csak 
kényszervágából kaptak, kedden és csütörtökön, esetleg még szombaton vagy vasárnap, de 
ezt nem mindig biztositották. A leggyakoribb étel a savanyúbab volt vagy a grízestészta. 
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Lehetett még kérni harmados vagy feles földeket is a ménesbirtokról, azonban ez a 
varsányi summások esetében nem volt általános. A mezőhegyesi munka hat hónapig 
tar to t t , október 1-én tértek csak haza: a két hónapig tartó aratás és cséplés terményét is 
beszámítva, egy szezonban 6—7 q gabonát kereshettek. A téli időszakokban a varsányi 
summások az erdőre jártak el dolgozni. A varsányiak a mezőhegyesi ménesbirtokon láttak 
először gőzekét és cséplőgépet. Ot thon , Varsányban a gazdák a vagyonosabb vállalkozók, 
a szécsényi származású kovácsmesterek és a környező uradalmak nyomán tértek át a 
gépek üzemeltetésére. 

Figyelemre méltó e téren is a német és a magyar adatok hasonlósága. Hainer Plaul 
pontosan leírta a gőzekék munkaszervezetét: a lokomobilvezető, két szállítóember és egy 
Ankerwalter, aki a gőzeke vasdrótját feszítve tartotta, voltak a szakmunkások, míg a 
cséplőközösségek tagjai a cselédekből kerültek ki. Ezeknek szervezetét nem írta le Hainer, 
azonban adatai alapján nyilvánvaló, hogy munkaszervezetük működött a Magdeburg! 
Bördén is. A mezőhegyesi ménesbirtokon és a Varsánnyal szomszédos uradalmakban — a 
falu volt kovácsmesterének leírása szerint — a következő kép rekonstruálható. Általában 
egy cséplőbandához 22—24 ember tar tozot t . A cséplőgépeknél két etető dolgozott, akik 
negyednaponként váltották egymást (férfiak és egészrészesek), de már a harmincas 
évektől a kévevágó lehetett 3/4 részes, tehát nő, akinek a szoknyáját össze kellett kötni, 
hogy a dob ne kapja el. Munkaerőhiányos években az etető lehetett 16—17 éves fiú is, aki 
szintén 3/4 részért dolgozott. A csapatba tartozott két kazalrakó, akik a búzakazalról 
adták fel a kévéket, ők férfiak voltak és egész részt kaptak. Továbbiakban volt két zsákos, 
ezek szintén férfiak és egészrészesek voltak, az egyik az etetőt váltotta negyednaponként. 
A dob előtt dolgozott két ember, akik a petrencét tolták a dob elől: ezek férfiak és 
egészrészesek voltak, itt volt a legnagyobb por, ezért őket a szalmakazlasokkal fel-
váltva dolgoztatták. A szalmakazalhoz általában nőket fogadtak. Hat—nyolc nő (fél-
részes) dolgozott a kazalon, rajtuk kívül még három asszony volt a töreknél, akik 
félrészesek voltak. A varsányi parasztok cséplőbandája így festett tehát, ez a munka-
szervezet legelőször a nagybirtokon jelent meg, és teljesen hasonló a német leírásokból 
ismerthez. 

* 

A mezőgazdasági summáséletnek és munkának voltak még fontos mozzanatai, 
amelyekről szintén meg kell emlékeznem. Ezek a fiatal munkásokkal kapcsolatosak. 
Mezőhegyesen általában 50—60-as bandákban dolgoztak, s a fiúk 15—17 éves korukig 
félrészesek voltak, ez idő után egészrészesekké válhattak, ha már tudtak kaszálni. Ilyenkor 
választhattak tarlókeresztszülőt, aki védencének 1—2 liter bort vagy pálinkát vett (bár ezt 
a banda is megvehette): a tarlón a fiatal kaszást felemelték, és ezzel a ceremóniával, 
valamint az itallal való megvendégelés révén egészrészessé vált a fiatal summás. 

A mezőhegyesi ménesbirtokon volt még egy sokkal nagyobb teljesítményű munka-
szervezeti forma is, a tagban való aratás. A tagban 5—6 ember állt fel, két kaszás, két 
marokszedő és két vagy egy kötélrakó. Ez utóbbiak nők és félrészesek, a többiek férfiak 
és egészrészesek voltak. Mind egy párban arattak. Ahogy vágták a rendet, rögtön kötötték 
be a kévéket. Ez a rendszer nagyon erős munkatempót követelt meg. A 30-as években 
Varsányban még nem volt ismeretes ez a rendszer. A gazdáknál és a környező birtokokon 
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ekkor még ügy arattak, hogy levágták a gabonát reggel, és hajnalban, amikor még 
harmatos volt a tarló, bekötöt ték a kévét, hogy kisebb legyen a szemveszteség. Később a 
40-es években azok a summások, akik Mezőhegyesre nem tudtak eljutni, a tagban való 
aratás munkaszervezetét terjesztették el a környező birtokokon. így például Majlát-
gárdonyban is az ilyen aratást propagálók sokkal inkább versenyképesekké váltak a 
munkaerőpiacon, mint a környező bir tokokon ekkor még szokásos, hagyományos munka-
módszerekkel dolgozók. 

* 

Dolgozatunkkal azt szerettük volna érzékeltetni, hogy a magyar paraszti és földesúri, 
valamint summás szervezet vizsgálatához adva vannak az összehasonlítás lehetőségei. A 
mezőgazdasági szezonmunkálatok jelensége általánosan elterjedt volt az Elbától keletre. 
Közismertek ezek a módszerek a német parasztság körében, sőt ez a szervezeti forma 
létezett a lengyel parasztság soraiban, nemkülönben az orosz viszonyok közepette is. A 
német viszonyokat jobban ismerjük, ennek a könyvészete jóval régebbi eredetű, azonban 
ez a jelenség megvolt az orosz és ukrán parasztoknál is. A német állapotok (noha sokkal 
szervezettebbek és a benne dolgozók jobban élvezik munkásvédő hatását) és a lengyel 
viszonyok összevethetők a magyar agrárszervezet múltjával. Az ukrán és az orosz esetben 
már sokkal keményebbek voltak a munkafeltételek, azért a párhuzamok nem minden 
esetben vonhatók meg. Noha az ukránok esetében ugyanolyan bandaszervezet alakult ki, 
mint a magyar parasztság soraiban, de a summás munkák az orosz gabonatermelő délre 
korlátozódtak. Itt a summások szabad ég alatt, karámokban laktak, és sokkal keményebb 
életkörülmények között dolgoztak,5 mint magyar vagy német sorstársaik. 

5Arzumanjan, A. A.: Ekomicseszkije problemü obscsesztvennovo razvítyija, Moszkva 1970. 
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AZ ÁLLATTENYÉSZTÉS TERMELÉKENYSÉGE 
(1848-1914) 

Az első magyar agrártörténeti konferenciának, amely több, mint 100 év történeti 
mélységében tekinti át a mezőgazdasági munka termelékenységét, — azt hiszem — az lesz 
a legkézenfekvőbb eredménye, hogy világosan kitűnik: az agrártörténetírás nem olyan 
társadalomtudományi ágazat, amelynek pusztán kulturális jelentősége van, hanem olyan 
ágazat, amelynek az agrártermelés és az agrártársadalom tervezéséhez gyakorlati jelentő-
ségű mondanivalója van. így hát konferenciánk retrospektív jellegű: a ma igényeiből 
kiindulva a jövő tervezéshez a múltból keres szilárd támpilléreket. Ezért az az általános 
történetírói gyakorlat, hogy minden jelenséget a maga történetiségében, ügy ahogy 
lezajlott, vizsgáljon, ebben az esetben nem használható metódus, mert a mai Magyarország 
határai, geográfiája és népe nem azonos az 1914 előtti, történelminek tekintett Magyar-
országgal. Ez nagyon egyszerűen azt jelenti, hogy az első világháború előtti magyar 
állattenyésztés történetét a trianoni békeszerződés után kialakult országhatárokra kell 
redukálni ahhoz, hogy a mai Magyarországon adódó feladatokhoz valóban szilárd tám-
pilléreket tudjunk adni a régi Magyarország történetéből. A megfelelő számítások el-
végzésében támaszkodtam Kiss Albert: Állattenyésztésünk belterjességének alakulása az 
elmúlt száz évben (1857—1957) című dolgozatára (Statisztikai Szemle 1958. jan./febr.). 
Kiss Albert tárgyi mondanivalója is sok ponton érintkezik a mi témánkkal. 

Ahhoz, hogy az állattenyésztés termelékenységének vizsgálatában a kezdő lépéseket 
megtehessük, mindenekelőtt ismerni kell azt az állatállományt, amely a történelem 
során termel. Itt a dolog érdekessége az, hogy az állatállomány nemcsak úgy vehető 
számba, mint potenciális árumennyiség, hanem egyben a munka tárgya és eszköze is. 
Mindez nagyon bonyolulttá teszi a termelékenység fogalmát az állattenyésztésben. Magá-
nak az állatállomány változásának regisztrálása sem könnyű feladat. Bár 1904 óta 
megyénként rendelkezünk olyan számsorral, amely az állatállomány változását évenként 
képes nyomon követni, mégis ezeket az adatokat ma még nem lehet használni, mert a 
magyar állattenyésztés múltja még nincs olyan mélységig kutatva, hogy minden megyének 
az adatai a megfelelő statisztikai torzítási koeficienssel adva lennének. Csupán a saját 

/ 

kutatásaimból állnak ezek rendelkezésre és csak a Dél-Dunántúlra vonatkozóan. így hát az 
alábbiakban adott számok nagy időintervallummal kísérik nyomon a mai Magyarországra 
vonatkozóan az állatállomány változását. 
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A főbb állatfajok történeti alakulása 
a mai Magyarországra vonatkoztatva 

Időpont 

Szarvas-
marha Ló Sertés Juh 

ezer darabban 

1857. okt . 31. 
1869. dec. 31. 
1884. szept. 6. 
1895. nov. 20. 
1911. febr. 28. 

1596 
1497 
1649 
2079 
2199 

744 
798 
753 
880 
901 

1616 
1636 
2293 
3182 
3353 

4973 
7198 
5299 
3154 
2448 

Már maga az a tény, hogy az év különböző időszakában vették fel az állatállományt, 
eleve torzítást okoz. Különösen szembeszökő ez a sertések és a juhok esetében, hiszen a 
sertésvágások és a téli bárányozás a létszámban nagy ingadozást okozott . Korrekcióra 
nincs lehetőség, mert az idényszerű ingadozás mértéke országosan nem ismert a század-
forduló előtt. Mégis ezek a számok megfelelőek az állatállomány történeti változásainak 
nyomon kísérésére. 

A szarvasmarha-állomány egyértelmű fejlődést mutat , kivéve az 1869-es adatot , 
amikor lényeges volt a visszaesés. Mindez azzal magyarázható, hogy ekkor a szarvas-
marha-tenyésztésben átmeneti válság állt elő. A válságot több tényező okozta. Mindenek-
előtt a jobbágyfelszabadítás, amely a paraszti tartásban az ökörnevelést háttérbe 
szorította: a hímivarú állatok jelentősége csökkent. 1870 körül a gabonatermesztés 
konjunktúrája talán a te tőponton volt, aminek az volt a következménye, hogy úgy a 
földesúri, mint a paraszti birtokokon az összes művelésbe vehető rétet és legelőt gabona-
termesztésre fogták be. Következésképpen a szarvasmarha-állományt eltartó ősgyepek 
csökkenése, különösen a rideg és félrideg tartás mellett, elkerülhetetlenül az állomány 
abszolút számának csökkenését okozta. Nem kis szerepet játszott az is, hogy a tenyésztett 
fajta, a szürke magyar marha elavultsága ebben az időpontban vált vitathatatlanná. 

A lóállomány fejlődésében 1884 jelent bizonyos stagnálást. Ennek oka ket tős: 
egyrészt a vasúthálózat rohamos kiépülése a hosszú fuvarokat szükségtelenné tet te , de 
azért még jelentős fuvaros rétegek maradtak meg a vasúthoz közelítő fuvarok lebonyolítá-
sára (természetesen a vasút is megteremtette a maga infrastruktúráját), másrészt a 70-es 
évektől megkezdődött a részes művelés jelentékeny visszaszorulása, különösen a feles 
gabonatermesztésben és ez a törpebirtokos részesek pauperizálódását okozta, ami abban 
jutot t kifejezésre, hogy a jobbágyságból átmentet t utolsó vagyonukat, az igás fogatot is 
kénytelenek voltak eladni. Ugyanakkor azt sem lehet elhallgatni, hogy az uradalmakon, 
éppen a házi kezelés kiterjesztése miatt ebben az időszakban növekedett a lóállomány, 
amely országosan kifejezve és 1884-re vonatkoztatva erősen stagnált. 

A sertésállomány fejlődése, különösen a 80-as évektől, a legközvetlenebb kapcsolat-
ban van a magyar és az európai városok fejlődésével és azok húsellátásával. Bár a 
sertésvész és a gyakran ismétlődő száj- és körömfájás egészen a századfordulóig mérsékelte 
az állomány növekedését, mégis a fejlődés egyértelmű. 

A juhászat , mint a külterjesen gazdálkodó nagybirtok favorizált állattenyésztése, 
1884-ig fe j lődöt t , majd rohamos csökkenés állt be. A juhászat visszaesése egyrészt 
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kapcsolatban volt a magyar nagybirtokrendszer gazdálkodásának átalakulásával, amely a 
századforduló körül bontakozott ki teljes mértékben, másrészt az angliai textilipari 
igények kielégítésében a magyar gyapjútermelés nem bírta a versenyt a tengerentúli 
gyapjútermeléssel, és ez óhatatlanul visszahatott a juhállományra is. 

Az állatállomány változásaira utaló abszolút számok csak nagyon elnagyoltan jel-
lemzik azokat a változásokat, amelyek a mezőgazdasági termelésben és az állattartásban 
az első világháború előtt végbementek. Megközelítóbb értéket ad a számosállatban 
kifejezett állatlétszám. A mai ország területére vonatkoztatott számosállat nem más, mint 
annak a kifejezése, hogy mekkora az állatsűrűség vagy egyszerűbben kifejezve: mekkora 
élőtömeget tart el a mezőgazdaság. Ez már önmagában is egy közvetett termelékenységi 
mutató. 

Számosállat 1000-es állatlétszámban kifejezve 

Év 
Szarvas-
marha Ló Sertés Juh 

1857 798 520 121 248 
1869 763 574 130 381 
1884 873 557 190 291 
1895 1185 660 270 179 
1911 1429 675 318 157 

A számosállatban kifejezett létszám nemcsak az állomány növekedését mutatja, de a 
minőségi változásokat is, hiszen az egyedi állatsúly növekedése kifejezésre ju to t t a 
számosállatban. Érdemes összevetni az abszolút állatlétszám és a számosállatban kifejezett 
létszám indexeit: 

Év Szarvasmarha Ló Sertés Juh 

1857 100 100 100 100 100 100 100 100 
1869 94 95 107 110 101 107 145 153 
1884 103 109 101 107 142 157 107 117 
1895 130 148 118 126 197 223 63 72 
1911 138 179 121 129 208 262 49 63 

(A számok közül az első az abszolút létszám indexe, a második a számosállaté.) 

A számosállat-index elsősorban a szarvasmarha-tenyésztésben és a sertéstartásban 
mutatot t kiemelkedő teljesítményeket, ami egyértelmű azzal, hogy a városok állati 
eredetű élelmiszerrel való ellátásában ennek a két ágazatnak volt alapvető szerepe. De a 
két index összevetése már arra is utal, hogy ebben a történeti időszakban nemcsak a 
munka termelékenysége a fő forrása az állattenyésztésben bekövetkezett haladásnak, 
hanem bizonyos természeti tartalékok kihasználására került sor, ami extenzív módon is 
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lehetővé tet te , hogy a mezőgazdaság az első világháború előtt egyre nagyobb élő tömeget 
volt képes eltartani. 

Milyen mértékű volt az állattenyésztés haladásában a természeti tartalékok ki-
használása és mennyiben a munka termelékenységéből származott az állattenyésztés 
haladása? A mezőgazdaságilag művelt termőterületek hasznosítása egyértelműen utal 
arra, hogy a művelt területek arányainak megváltoztatása nem kis mértékben támasz-
kodott azokra a tartalékokra, amit a szűzterületek, az árterek, a nyomásos gazdálkodásból 
adódó parlagterületek művelésbe vétele, az ősgyepek (legelő és rét) feltörése jelentett . Itt 
csupán annak indexeit közlöm, hogy 1853-tól 1913-ig milyen változások tör téntek: 

A földterület hasznosítása indexekben kifejezve 
(1853-ban felvett adatokat 100-nak véve) 

Terület 1867 1883 1895 1913 

Szántóföld 109 140 148 160 
Kert 107 109 118 121 
Szőlő 101 108 87 106 
Rét 100 79 75 64 
Legelő' 103 82 79 64 
Erdő 106 97 94 88 
Nádas 68 38 34 21 
Nem termő 73 47 35 38 

A szántóföld nagymértékű kiterjesztése arra utal, hogy az állatállomány takar-
mányát elsősorban a növénytermesztés biztosította. Egyébként is az egész történeti 
folyamat ismeretében elmondható, hogy a régi ridegtartás válságba jutott mind a legelő és 
a rét lényeges csökkenése, mind az ugarlegelők felszántása következtében, elavulttá vált a 
szürke magyar marha, de megkezdődött a melegvérű lovak fokozatos kiszorítása is, a 
mangalica és egyéb honos sertésfajták mellett megjelentek a hússertések, a juhoknál pedig 
a magyar fajtákat a rövid gyapjas fajták kezdték kiszorítani. Mindez az egész állat-
tenyésztés módjának megváltozásához vezetett. A tartásban állandóan nőtt az istállózás 
mértéke, már csak a növendékállatok jártak a legelőre, például a Dunántúl állattartó 
körzeteiben, a takarmányozásban pedig egyre nagyobb szerepet kezdtek játszani az 
abraktakarmányok, a vetett szálas takarmányok és a téli lédús takarmányozást biztosító 
répafélék. A takarmánytermelés kiterjesztésére vonatkozólag is csak indexeket közlök. 

A szántóföldi takarmány termesztés indexei 
(az 1870-73 . évek adatait 100-nak véve) 

Takarmány 1 8 8 3 - 8 6 1893-96 1911-15 

Abraktakarmányok 114 115 138 
(árpa, zab, kukorica) 

Szálas takarmányok 160 241 389 
(évelők és egynyáriak) 

Takarmányrépa 200 335 451 
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A kukorica a századforduló után ju to t t nagyobb szerephez, már ekkor megindult az 
őszi árpa arányának javulása a tavaszi terhére, és a zab fokozatosan visszaszorult. A 
fejlődés során az évelő takarmányok kissé elmaradtak az éves takarmányok mögött . 

A közölt indexek mutatják, hogy a szántóföldi takarmány termelés óriási szerepet 
játszott a nagyobb számú és súlyú állatállomány eltartásában. Ha a szálas takarmányokat, 
az abraktakarmányokat és a takarmányrépát úgy tekint jük, mint takarmánykészleteket, 
amelyek lehetővé teszik az állatállomány egyenletes táplálását, akkor ugyanezek köz-
gazdasági szempontból úgy tekinthetők, mint holt munka. Tehát kimutatható, hogy az 
általunk vizsgált történelmi korszakban nőtt az állattenyésztésben felhasznált holt munka 
mennyisége. Ha még ehhez hozzávesszük azt, hogy korszakunkban mind a paraszti, mind 
a földesúri gazdaságokban erősödik az állatállomány istállózása, akkor határozottan 
elmondható, hogy a holt munka aránya megnőtt az élő munkával szemben. Általában az 
egy állatra fordított élő munka csökkent, mert az állattenyésztésben dolgozók száma a 
mezőgazdasági üzemekben nem nőtt jelentékenyen. Ennek csupán egy tény mond ellent, 
mégpedig az, hogy az uradalmi üzemekben ugyanúgy, mint a parasztgazdaságokban nem 
volt kö tö t t munkaidő, valamint az, hogy a paraszt munkaintenzitása nem volt mérhető. 
Ezért az állattenyésztési munka termelékenységének az ilyen értelmű emelkedése is hagy 
még kétséget azt illetően, hogy az első világháború előtti magyar állattenyésztés haladása 
milyen mértékben támaszkodik a gazdasági tartalékok kihasználására és milyen mérték-
ben a munka termelékenységére. 

Talán további közelítést jelent az, ha a fajták kicserélésének történeti folyamatát 
tekintjük át. Bár ennek statisztikai nyomon kísérése elég nehéz, mert a fajta fogalma elég 
későn nyert polgárjogot a magyar állattenyésztők közöt t , másrészt a fajták megkülönböz-
tetése a statisztikai adatfelvevők előtt közel sem volt olyan nyilvánvaló, mint napjaink-
ban. Folyamatosan a faj ták kicserélésére a magyar statisztika csak 1869-től nyújt ada-
tokat és csak a szarvasmarha-tenyésztésben; sem a ló-, sem a sertés-, sem a juhtartásban 
nem lehet folyamatosan figyelemmel kísérni a faj ták kicserélését. Mégis érdemes a 
szarvasmarha-állomány fajtacseréjét áttekinteni, mert ez volt a legnagyobb és a leg-
szélesebb áruválasztékot szolgáltató ágazat, másrészt a szarvasmarha-tenyésztés fejlődése 
kihatott az egész mezőgazdasági termelésre: korszakunkban foglalja el azt a kulcs-
helyzetet, amivel egyetlen mezőgazdasági termelési ágazat sem rendelkezett. Itt és most 
nem az új, alakuló magyar tarka összetevőire tereljük a figyelmet, hanem a szürke magyar 
sokkal egyértelműbb visszaszorulására. Ezért a szürke magyar és egyéb fajták arányainak 
Történeti változásait adjuk meg indexekben, ha az egész állományt száznak vesszük. 

A szarvasmarha-fajták alakulása 

Szarvasmarha 1869 1884 1895 1911 

Szürke magyar 91,4 84,3 66,4 29,9 
Egyéb faj ták 8,6 15,7 33,6 70,1 

(svájci, hazai tarka, borzderes, 
egyéb és bivaly) 

A szürke magyar faj ta visszaszorulásában a döntő időszak 1895 és 1911 között 
következett be. Az új fa j ták , különösen pedig a szarvasmarha-tenyésztésben az ún. pepi-
nériák a minőségi változás jelei. A tarka állomány nagyobb produkcióra alkalmas fajtát 

5 Agrártörténeti Szemle 1982 /1 -2 . 



6 6 KIRÁLY ISTVÁN 

képviselt, amelyet rendszerint gyorsabban lehetett tenyésztésbe venni és a termelésbe is 
korábban lehetett beállítani. De az előnyök vonatkoznak a szaporulat biztonságosabb 
felnevelésére is. Az igényesebb fajták tartása azt eredményezi, hogy az állatok termelése 
jóval meghaladja az elavult fajta termelését. így hát önmagában a fajták aránya már utal a 
nagyobb termelékenységre a szarvasmarha-tenyésztésben. Az első világháború előtt a 
szarvasmarha-állomány hasznosítása még hármas volt; tejet, húst és igaerőt termelt. Ebben 
a hármas hasznosításban az új és fontos a tejtermelés volt; a szürke magyar fajta éppen 
ebben a tekintetben szorult háttérbe. Az alakuló magyar tarka fajta összetevői közül 
éppen azok játszottak vezető szerepet, amelyek a leggazdaságosabb tartás mellett voltak 
képesek a nagyobb tejprodukcióra. Ismeretes, hogy a mai magyar tarka vérvonalában a 
szürke magyar marhán kívül a legnagyobb hányadot az alpesi körülmények közül hozzánk 
származott szimentáli képviseli. Ez azonban az első világháború előtt még nem így volt! 
Akkor a tarka fajták közül a vasi és a bonyhádi tájfaj ta játszotta a fő szerepet. Különösen 
a bonyhádi, mint a hazai körülmények között kialakult tájfajta, alapvető szerepet játszott 
a tejtermelés jelentős előrelépésében. Az is ismeretes, hogy a tejtermelés elsősorban a 
parasztgazdaságok termelési profilja volt. Ezek az eléggé tőkeszegény gazdaságok nem 
voltak abban a helyzetben, hogy a gazdaságpolitikát irányító állami hivatalok és a 
nagybirtokosok által ajánlott szimentáliból nagyobb tehénállományt szerezzenek be. 
Másrészt a szimentáli nem is volt jobb tejelő, mint a sokkal olcsóbb bonyhádi. Ezt először 
a Tolna megyei Gazdasági Egyesület t i tkára, Molnár József vette észre az akkor szokásos 
tejelőversenyeken. Igaz, hogy a nagybirtokosok hamarosan beléfojtották a szót, mert az ő 
érdekeik a szimentáli támogatását követelték, de ez mit sem változtat azon a történeti 
tényen, hogy ez a kérdés Baranya megyében újra előbukkant az első világháború előtti 
törzskönyvezés első éveiben. Ott aztán a bonyhádi tejelékenysége elég világosan tisztá-
zódot t ; ugyanis a bonyhádi tájfajta közöt t sokkal jobban tejelő egyedek voltak találhatók, 
mint a szimentáliban. A lényeges különbség az volt, hogy a szimentáli jobban ki-
egyenlített fajta volt, ahol az ingadozás a minimális és a maximális tejhozam között nem 
volt olyan nagy, mint a bonyhádinál. De hát ezt teljes mértékben megmagyarázta az a 
körülmény, ahogy a bonyhádi kifej lődött . Mindezek ismertetése azért fontos a termelé-
kenység vizsgálatának szemszögéből, mert a tejtermelésnek az az elég gyors kibonta-
kozása, amely a múlt század 80-as éveitől az első világháborúig lejátszódott, döntő 
mértékben a bonyhádinak és egyéb helyi tarka fajtáknak köszönhető. A szimentáli ekkor 
még nem játszott oly fontos szerepet a magyar tarka marha fajtaösszetevői közöt t , mint a 
második világháború előtt és után. Ennek oka az, hogy a magyar nagybirtokosok és a 
magyar parasztság közöt t bizonyos munkamegosztás alakult ki a szarvasmarha-
tenyésztésben: a tejet termelő tehénállomány döntő mértékben a parasztság kezében volt; 
a bikaállomány, beleértve a községi bikákat is, a nagybirtokosok gazdaságaiból került ki 
(mivel az állami irányítás ezt a fajtát favorizálta, a nagybirtokosok ennek a tenyésztésére 
álltak rá). A szimentáli bikaállomány aztán oly mértékben alakította át a tarka állományt, 
hogy a második világháború előtt már erősen halványodott a bonyhádi és egyéb helyi 
tájfajtáknak a tejelést meghatározó szerepe, ami kifejezésre ju tot t a tejtermelés vontatott 
előrehaladásában. Mindenesetre azt a történeti tényt nem lehet elhományosítani, hogy az 
első világháború előtt a tejtermelés lehetőségeinek gyors feltárását a bonyhádi és egyéb 
tájfajták tették lehetővé. Ezeknek a nemesítése azért nem történt meg, mert az állat-
tenyésztési politikában a parasztság csak passzív szerepet játszott, ot t teljes mértékben a 
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nagybirtokosok érdekeit szolgálták ki, a favorizált szimentáli pedig nem tudta olyan 
mértékben feltárni a tejtermelés lehetőségeit, mint ezt joggal várta Újhelyi Imre és még 
sok más tenyésztő a helyi tarka fajták nemesítésétől. 

A tejtermelés méreteinek a felméréséhez az első világháború előtt teljesen hiányoz-
nak a reális adatok. Ugyanis ebben a pillanatban még nem lehet megállapítani, hogy az 
egyes megyékben alakuló magyar tarka állományban melyik összetevő milyen arányban 
fordult elő, így aztán még egy, a valóságot a legjobban megközelítő becsléssel sem tudjuk 
felmérni a tejtermelés tényleges nagyságát. Elmélyült kutatásra van még ahhoz szükség, 
hogy a magyar tarka marha fajtaösszetevői megyénként rendelkezésünkre álljanak. A mai 
kutatói kapacitásokat figyelembe véve a legkorábban az ezredfordulóra várhatunk ebben a 
vonatkozásban eredményeket. A kereskedelem oldaláról sem lehet még az árutejnek a 
mennyiségét sem megközelíteni, mert a tej kereskedelme szövetkezeti és tőkés volt, s 
különösen a tőkés kereskedelem - érthető okokból - nem publikálta üzleti forgalmának 
adatait. Mégis néhány adatra utalok, hogy érzékelni lehessen, milyen óriási fordulatot 
hozott a tej termelésében a tarka fajták megjelenése. Baranya megyében 1913-ban a 
parasztgazdaságok egy részében ún. tejelőversenyt rendeztek. (Ez az Újhelyi Imre által 
bevezetett tejelőverseny volt, ami azt jelentette, hogy minden hónapban egy napon -
reggel és este — próbafejést tar tot tak, mivel a kisgazdaságokban nem lehetett a napon-
kénti ellenőrzést elvégezni. A mérési hibát Újhelyi ± 200—300 literre becsülte.) Lovász-
hetényben 21 tehénnél a fejési átlag 2912 liter volt, a tehenek 43 százaléka többet adott , 
mint évi 3000 liter tejet. Kékesden 27 tehén 2426 liter átlagot adott és 11 százalékuk 
adott többet , mint 3000 liter tejet. Ugyanebben az időszakban 10 baranyai uradalmi te-
nyészetben 549 tehenet ellenőriztek, és az évi fejési átlag 2630 kg volt 3,81%-os zsírtar-
talommal, ami évi 110,32 kg zsírt jelentett. Hasonló adatok idézhetők Tolna és Somogy 
megyékből, de a Dunántúl számos megyéjéből, mivel még az első világháború előtt megkez-
dődött a tehenek törzskönyvezése, és a háború első éveiig számos megyében működöt t . 

A magyar tarka marha korai előhírnökeinek megjelenése a magyar szarvasmarha-
állományban tehát egyértelműen hozzájárult a termelékenység emelkedéséhez, hiszen a 
szürke magyar marha évi tejhozama még az ezer litert sem érte el. 

A szarvasmarha-állomány hasznosításának másik két területére, az igaerőre és a 
hústermelésre tekintve már nem ilyen egyértelmű a kép. Ugyanis az ökörállomány egészen 
a világháborúig fokozatosan csökkent. A parasztgazdaságokból a jobbágyfelszabadítás 
után elég gyorsan eltűnt, miután már nem állott fenn a robotszolgáltatás. Az uradalmi 
gazdaságokban pedig nagyon sokáig az volt a gyakorlat, hogy ökröket vásároltak, majd tél 
végére meghizlalták őket és újabb friss állományt vásároltak . . . Ez a gyakorlat a Dunán-
túlon először a helyi forrásokra, elsősorban paraszttenyésztőkre támaszkodott; ahogy ez 
elapadt, már az Alföldről, sőt Erdélyből kellett az ökörnek valót beszerezni, de ezek a 
források is elapadtak, és még a saját gulyával rendelkező nagybirtokokon is gyorsan tarka 
állomány váltotta fel a régi szürke magyart. Bár a tarka ökrök nemigen bizonyultak 
rosszabb igavonónak, mint a szürke magyar marha, mégis az ökörállomány fogyása az 
igaerő-termelés csökkenéséhez vezetett. Volt ugyan egy ezt ellensúlyozó folyamat a 
parasztgazdaságokban, ti. az, hogy még a bonyhádi marhát tenyésztők is mérsékelten 
igázták a teheneket, sőt már az üszőket is. 

A szarvasmarha-állomány hústermelését illetően a kuta tó az egyik legnehezebb 
feladat előtt áll. Ugyanis nem lehet még csak becsülni sem, hogy mekkora volt az ágazat 

5 
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évi húskihozatala. Ugyan rendelkezésre áll az állatorvosok által vasúton elszállított 
szarvasmarhák száma, de ez mégsem képviseli a vágóba jut ta tot t állatok mennyiségét, 
hiszen a falvak belső fogyasztását szolgáló vágások, sőt a városi hentesek és mészárosok 
által levágott állatok sem kerültek mindig állatorvosi ellenőrzésre. Csak az 191 l-es évre 
vonatkozóan lehetséges kimutatni - megközelítő értékkel hogy mennyi állatot vágtak 
le. De ezzel kapcsolatban is azt kell megjegyezni, hogy nem áll rendelkezésre egy korábbi 
évnek az adata, így aztán történelmi értelemben nem lehet megállapítani a termelékenység 
alakulását. Még azt kell ezzel kapcsolatban megjegyezni, hogy a szarvasmarha-állomány 
hasznosítása is konjunkturális tényezőknek volt alávetve. így többek között az első 
világháború előtt visszaesett a tejtermelés, és nőt t még a parasztgazdaságokban is a 
marhahizlalás, amely akkor persze más képet muta to t t , mint ma. Elsősorban a selejtálla-
tokat hizlalták, amelyek sem tenyésztésre, sem igaerő-termelésre már nem voltak alkalma-
sak. Ugyanide tartozik az is, hogy a növendékállomány arányaiban is akkor jóval na-
gyobb volt, mint ma, ami azt jelenti , hogy még borjú és üsző korban sok állat került selej-
tezésre. így hát elmondható, hogy a marhahús is egészen más korösszetételű állománytól 
került ki, mint ma. 

A lóállomány fejlődését nemcsak a létszám történeti alakulása, de a számosállatban 
kifejezett létszám is jól mutat ta . így hát a termelékenység növekedése vitathatatlan. 
Mégis, ha jobban meg akarjuk közelíteni a változás forrásait, akkor beszélni kell arról a 
fajtaváltásról, ami a századforduló környékén indult meg a Dunántúlon, először a Mura-
közhöz kapcsolódó megyékben, majd távolabbi vidékeken, és arról a fajtaváltásról, amely 
a Dél-Alföldön ment végbe. A Muraközben kialakult egy tájfajta ló, az ún. muraközi. Ez a 
tájfajta hidegvérű, nehéz, nagy testű állatokat képviselt, nemegyszer ardenni, percheron és 
egyéb nehéz ősöktől származva. Először a szomszédos Zala és Somogy megyékben 
hódított tért és vonta maga után a fedeztető állomány megváltoztatását is, majd keletre 
terjedve az első világháború előtt eljutott egészen a Duna vonaláig. De terjedt a fajta délre 
Horvátország felé és északra is hasonlóképpen. A helyét talán először a parasztgazdaságok-
ban találta meg, de nemritkán nagybirtokosok is tartot tak nehéz igáslovakat, nemegyszer 
nehéz méneket. Mint közismert, a paraszti és a földesúri gazdaságokban a századfordulót 
követően komoly kisgépesítés folyt . Ezek a kisgépek mind a ló megnövekedett vonó-
erejéhez alkalmazkodtak kitűnően, és a növénytermesztésben komolyan hozzájárultak a 
termelékenység emeléséhez. Ebben az időben a mezőgazdaság majdnem teljes energia-
igényét saját erőforrásaiból elégítette ki, így hát az ezirányú termelés szintén része a 
mezőgazdasági munka termelékenységének. 

A lóállomány fajtaváltásának nagy érdekessége, hogy az ország azon vidékein zajlott 
le, ahol viszonylag a legmagasabb az évi csapadék. Még a Dél-Alföldön is ott , ahova még 
nyár végén eljutnak az ún. földközi-tengeri esők. A dél-alföldi fajtaváltás azzal van 
kapcsolatban, hogy a vasút ellenére a ritkábban települt alföldi vidéken, amely egyben 
gabonatermesztő vidék is volt, fontosabb volt a vasúthoz történő fuvarozás, mint a sűrű 
településű Dunántúlon. Különösen a nehéz lovak benyomulása a magyar mezőgazdaságba 
elég sok aggodalmat váltott ki a katonai lószakértőkből; a világháború előtt katonai 
célokra kevéssé tartották alkalmasnak. De az első világháború tapasztalatai ezeket a 
hiedelmeket erősen megcáfolták, ugyanis kitűnt, hogy nemcsak egyenrangú a harctéren a 
nehéz ló a melegvérű lóval, de még a takarmányozási nehézségeket is könnyebben 
viselte el. 
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A sertéstenyésztés árukihozatalát talán az összes tenyésztett nagy lábasjószágnál a 
legkönnyebb mérni, mert ismert a létszám, ismert a tenyészforduló, csupán egy bizony-
talansági faktor van a századfordulót megelőzően: az állategészségügyi helyzet pontos, 
területre is lebontott ismeretének a hiánya. Különösen a sertésvész sokáig gátolta ennek 
az ágazatnak a lendületes termelékenységét. 

Ha az állattenyésztés regionális elhelyezkedésére tekintünk, akkor megállapítható, 
hogy ezen a területen is hatot t az őstermelésre jellemző kitermelési faktor vagy Marx 
kifejezésével a természetes termelékenység, ami nem jelent mást, minthogy a termelé-
kenység a természeti viszonyoktól is függ, és nagyon nyilvánvaló, ahol ezek kedvezőbben 
jelentkeznek, ott a munka természetes termelékenysége jóval nagyobb. A Dunántúl két 
fejlett szarvasmarhatartó körzete abban a zónában helyezkedik el, ahol az évi csapadék az 
országban a legmagasabb. Ennek megfelelően a nyugat-magyarországi körzet és a Kapós 
völgyéhez, valamint a Mecsek-hegység dombsoraihoz kapcsolódó körzetek nemcsak a 
kedvező piaci, szállítási igényekhez és a megfelelő állattenyésztési és növénytermesztési 
tapasztalatokhoz és hagyományokhoz igazodóan fejlődtek, de annak hatása alatt is, hogy 
ezek a nem legjobb talajviszonyokkal rendelkező vidékek az emberi munkát a legjobban 
az istállózó szarvasmarha-tenyésztéssel tudták értékesíteni. 

Hasonló mondható el mind a lótartásról, mind a sertéstenyésztésről. Bár a sertés-
tenyésztés a rideg tartási viszonyok mellett elsősorban a Dunántúl hajdani makkosaihoz és 
erdeihez kapcsolódott, mégis érdekes módon ez a vidék még azután is megmaradt a 
magyar sertéstenyésztés fontos vidékének, mikor már a kukorica jelentette a hizlalás 
szakaszában a fő abrakot. Különösen a Dráva síksággal övezett vidékein, ahol a klímában 
és a viszonyokban van valami hasonló, mint a Dél-Alföldön, egészen napjainkig megőrizte 
ez az állatfaj uralkodó regionális jelenlétét. A másik fontos sertéstartó vidék a Dél-Alföld, 
beleértve a Duna-Tisza-közi kertgazdasági zónát is. Minden valószínűség szerint a 
nagyobb évi csapadék fontos szerepet játszott az első világháború előtt már abban, hogy a 
magyar állattenyésztés számos ágazata ezeken a vidékeken fejlődött ki jobban, mint a 
füves jellegű Kelet-Dunántúlon vagy a nagyon száraz Észak-Alföldön, vagy éppen a 
hegyvidéken. Ez a korreláció rámutat arra, hogy az első világháború előtt a munka 
termelékenységének emelkedése a magyar mezőgazdaságban csak olyan mértékű volt, 
amit a társadalmi viszonyokon kívül a természeti viszonyok nagyon közvetlenül és 
evidensen nyújtot tak. 

Ha el akarjuk készíteni az első világháború előtti magyar állattenyésztésben kibonta-
kozott haladásnak a történelmi mérlegét és ezt főleg a munka termelékenységének 
szemszögéből tekintjük, aminek a létjogosultsága a tőkés társadalmi formációra nézve 
különösen fontos, mert hiszen ez az a formáció, amely hatalmas mértékben megnövelte a 
munka termelékenységét, akkor egy közvetett termelékenységi mutatót kell céljaink 
szolgálatába állítani, mégpedig az 1000 lakosra eső számosállat-létszámot kell át-
tekintenünk a mai Magyarország területére vonatkoztatva. 

Ezer mezőgazdasági lakosra eső számosállat 

Év Szarvasmarha Ló Sertés Juh 

1869 
1911 

203 
301 

152 
142 

34 
67 

101 
33 
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Amint a számok és a megfelelő történelmi tapasztalatok egybevágóan és egy-
értelműen bizonyítják, a szarvasmarha-tenyésztésben volt a legnagyobb a haladás; durván 
ezer mezőgazdasági lakos rövid 40 év alatt 200 számosállatban számított szarvasmarha 
helyett 300-at gondozott . A sertéstenyésztésben mintegy megkétszereződött az eltartott 
élő tömeg. A lótartásban látszólagos visszaesés van, de ez nem ment a mezőgazdasági 
termelés kárára. Ugyanis 1869 körül még csak részleges volt a vasút kiépítése, így még a 
hosszú és rövid fuvarozásnak nagy volt a jelentősége. A mérsékelt csökkenés éppen azt 
jelenti, hogy a mezőgazdasági igaerő-szükséglet kielégítésében nem állt elő hanyatlás, sőt a 
mezőgazdaság vonóerejét jobban kihasználták, mint korábban, hiszen a művelt területek 
nagysága nőtt , a mezőgazdasági termelés pedig belterjesebb lett. Valószínűen a csökkenés 
mögött a proletarizálódott fuvaros-részes réteg teljes társadalmi lesüllyedése húzódik meg. 
A juhászat hanyatlása egyértelmű, mégis meg kell jegyezni, hogy a tenyésztés igenis 
muta tot t minőségi javulást. 

összegezve elmondható, hogy a tőke behatolása a magyar állattenyésztésbe óriási 
mértékben emelte a munka termelékenységét. 
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A MEZŐGAZDASÁGI JÖVEDELMEZŐSÉG 
ÉS VÁLLALATI TÍPUSOK KÉRDÉSÉHEZ 

AZ 1930-AS ÉVEKBEN 

Aligha csak napjaink közéleti publicisztikai „divatjával" függ össze az, hogy a 
mezőgazdasági termelés hatékonysági, termelékenységi, jövedelmezőségi kérdései napi-
rendre kerültek. Az agrártörténeti kutajásokból eddig sem hiányoztak az ezek leírására 
irányuló törekvések. A sajátos forrásfeltételekkel állt főként összefüggésben az, hogy az 
ilyen irányú, szélesebb tematikák részét képező elemzések részletes eredményekhez csak 
az üzemtörténeti kutatások esetében vezettek, az átfogóbb vizsgálatoknak meg kellett 
állnia a bár szemléletes, de mégis implicit tartalmú indexek — a nem agrárfogyasztás 
alakulása, a népesség szakmai struktúrájának módosulása, a vertikális felépítmények 
statisztikailag megragadható bővülése, az innovációs képességnek a szakoktatás szélesedé-
sével felthetően együttjáró növekedése stb. — alkalmazásánál. Az alább sorra kerülő 
elemzés, mely tulajdonképpen ezekhez az itt fel nem sorolható előzményekhez kívánna 
csatlakozni, annyival van könnyebb helyzetben, hogy olyan, statisztikailag viszonylag jól 
kezelhető bázisra támaszkodik, melynek létrejöttét a maga korában egyebek közöt t a 
minket éppen most érdeklő kérdésekre adandó válaszkeresésnek köszönhetjük.1 Magáról 
a bázisról az alábbiakban külön is szó lesz, ezért elöljáróban csak annyit, hogy a belőle 
kinyerhető adatok egy egységesnek felfogható ökonómiai rendszert alkotnak, s ez ön-
magában is kínálta a részben ismert, részben hazánkban, tudomásom szerint, most és itt 
először alkalmazott ökonometriai eljárások alkalmazását. Nem érezzük feladatunknak azt, 
hogy ezeket — faktoranalízis és diszkriminancia-analízis — részletezzük, alkalmanként, 
ahol azt mondandóink értelmezése megkívánja, a szükséges mértékben kitérünk rájuk.2 

'Mezőgazdaságunk üzemi eredményei 1933. évben. Bp. 1931. Mezőgazdaságunk üzemi 
eredményei 1934. évben. Bp. 1936. Mezőgazdaságunk üzemi eredményei 1935. évben. Bp. 1937. 
Mezőgazdaságunk üzemi eredményei 1 9 3 2 - 1 9 3 6 . években. Bp. 1938. Mezőgazdaságunk üzemi ered-
ményei 1 9 3 7 - 1 9 3 8 . években. Bp. 1940. 

2 Az e Tanulmányban nagyon vázlatosan közölt vizsgálatainkkal két célunk volt. Egyfelől a 
források feldolgozásával szeretnénk hozzájárulni a témát illető ismeretek körének bővítéséhez, más-
felől bizonyos ökonometriai eljárások alkalmazási lehetőségeire, eredményeire hívjuk fel a f igyelmet. A 
szóbanforgó vizsgálati eljárásokkal nem a történeti kutatások matematizálhatóságának - egyébként 
abszurd - lehetőségét akar juk igazolni, hanem azt szeretnénk bemutatni , hogy a történeti-gazdasági 
vizsgálatok, vagyis bizonyos történetileg meghatározott dinamikus vagy stacioner struktúrák elemzése 
nemcsak „elviseli", hanem egyenesen „meg is kívánja" a szerkezeti leírásokra használható sztochasz-
tikus jellegű eljárások alkalmazását. Egyébként a számításokat a Pécsi Regionális Oktatási Számitó-
központ 512 Kbyte kapacitású R 22-es gépén végeztettük dr. Csébfalvi György segítségével. A fak-
toranalitikus vizsgálatok alapja a BMDP4 M, a diszkriminancia-analízisé pedig a BMDP 7 M program 
volt. Megegyezzük még, hogy ez utóbbi alkalmazására korábban idehaza alig-alig tör tént kísérlet. 
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Dolgozatunkat három szerkezeti egységre tagoljuk. Az első részben rövid tájékoz-
tatót adunk felhasznált forrásunkról, ill. értelmezzük az elemzendő fogalmakat. A 
második részben a forrás eredeti csoportosításainak megfelelően elemezzük a szokásos 
üzemtípusokat. S végül egy itt nem részletezett, aggregált vizsgálat eredményei alapján 
kísérletet teszünk a hagyományosan használt csoportosításoknál korrektebb tipizálásra.3 

Nemcsak a mentségkeresés íratja le velünk: munkánk — főként a harmadik részben 
— nem közöl végleges eredményeket, beszámolónk ily módon egy ideje már s egy ideig 
még tartó hosszabb kutatási program nagy vonalakban elkészült vázlataként értékelhető. 

I. 

A kitűzött címmel összefüggésben, elöljáróban szükségesnek látjuk leszögezni azt, 
hogy a „mezőgazdaság" fogalmát részben a hagyományos értelemben használjuk. A 
vertikális jellegű feldolgozást tehát csak és kizárólagosan annyiban érintjük, amennyiben a 
feldolgozást végző egységek, telephelyek számviteli szempontból egyszersmind nem minő-
sültek önálló vállalatnak. Az alább elemzendő rendszer, illetve mutatók csak az egyes, 
főként az úgynevezett nagy- és középüzemekben az alaptevékenységet kiegészítő ipari 
tevékenységgel vetnek számot. Ezek szerepének hozzávetőleges felmérése érdekében 
közölnénk, hogy e melléktevékenységek nyershozamban való részesedése az 1000 holdon 
felüli üzemek esetében 2%-os, a 1 0 0 - 1 0 0 0 hold köztieknél pedig 1,7% volt. (Érdemes 
eltűnődni a mezőgazdaság ekkori vállalati rendszerének azon sajátosságán, hogy a kész-
termékek előállítása ily mértékben elszakadt a nyersanyagelőállitástól; legyen ennek oka 
akár a gazdasági specializáció gyenge fejlettsége, akár pedig a kapacitások nem arányos 
kialakítása.) 

Mondandóink forrását az 1930-as években többé-kevésbé folyamatosan meg-
jelentetett üzemi eredményjelentések sorozata szolgáltatta. A kiadványsorozat elindításá-
nak körülményeiről — miután ezek eléggé közismertek — célszerűtlen lenne hosszabban 
szólni. Van azonban a forrásoknak néhány olyan szerkezeti adottsága, melyekre éppen 
mondandóink értelmezése céljából kell rámutatni. A forrásul felhasznált kiadványok 
mindegyike két részre tagolódik. Találunk bennük bizonyos szöveges elemzéseket meg-
felelő táblázatanyaggal, s ezekhez egy nagyon információgazdag melléklet kapcsolódik. Ez 
utóbbi az ország fő tájegységeit figyelembe véve, a használt földterület nagysága szerint 
csoportosítja adatait, a felmért üzemek zárómérlegeit. Bármennyire is információ-
gazdagok azonban ezek a mellékletek, mégiscsak szegényesebbek annál a bázisnál, 
melyből a szövegközti táblák készültek; egy sor aggregáltan közölt mutató az üzemsoros 
mellékletekből ugyanis hiányzik, következésképpen elemzett statisztikai halmazuk egy 
határon túl nem volt teljessé tehető. 

3 A „hagyományos csoportosítás", „a szokásos üzemtípusok" kissé pongyola fogalmai alatt az 
ország egyes nagytájai (Alföld, Dunántúl), illetve a birtokolt vagy használt földterület mérete szerinti 
csoportosítást értjük. Általában sem állunk egyedül azzal a véleményünkkel, hogy a statisztikailag 
kimutatott birtokterület és a tényleges üzemnagyság közöt t csak valószínű kapcsolat feltételezhető'. 
Elméleti szempontból pedig az üzemméret az adott termelési tényezó'k együttes arányaitól függ, és 
nem egyik vagy másik tényező tömegétől. A „hagyományos", „szokásos" jelzők alkalmazásával egy, a 
tényleges helyzethez jobban illeszkedő, kompatibilisebb csoportosítás - talán tipizálás - lehetőségére 
szeretnénk utalni. 
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Munkánk gerincét végül is a szóban forgó üzemsoros mellékletgyűjtemény szolgál-
tatja, s ebből összesen 934 zárómérleg volt kigyűjthető. Közülük 420 a 100 hold alatti 
gazdaságokra, 304 a 100 -1000 hold köztiekre s végül 210 az 1000 holdon felüliekre 
vonatkozik. Más szempontból a gazdaságoknak durván a fele dunántúli, a másik fele pedig 
alföldi volt. A felmért gazdaságok az ország ekkori mezőgazdasági területének 1,54%-át 
alkották. E viszonylag jó arány — ennél jobbat ekkor csak Hollandia ért el — ellenére is 
tartózkodnunk kell attól, hogy jó reprezentációt feltételezzünk. Megállapítható volt 
ugyanis pl. az, hogy a Dunántúlról begyűjtött 100 hold alatti mérlegek átlagosan 30 
holdas gazdaságokra vonatkoznak, s ez az átlag — köztudomásúlag — jelentősen felül-
haladta a 100 hold alatti szántófölddel rendelkező dunántúli gazdaságok átlagát. A bázis 
tehát reprezentatívnak nem tekinthető, feldolgozását azonban éppen jellege miatt mégis 
fontosnak ítéljük. 

A magyar mezőgazdaság egészére vonatkozóan az itt használtnál tömegesebb 
statisztikai bázis is található. Elég csak a felszabadulás előtti két nagy mezőgazdasági 
felvételre utalni.4 E tömeges források meglehetősen sokoldalú hasznosítása már meg-
történt, nem kevésbé sokoldalúan tisztázódtak tartalmi korlátaik is. Az általunk használt 
adatok elsősorban nem is e korlátok kiiktatása miatt tűnnek jelentősnek, hanem döntően 
fontos tartalmi eltérésük miatt. Az emiitett országos felvételek ugyanis — közismerten -
több-kevesebb pontossággal a mezőgazdasági termelés feltételeit teszik áttekinthetővé. A 
„feltétel" kifejezést nagyon szeretnénk hangsúlyozni, mivel - megítélésünk szerint — 
ezek teljes termelésbe kapcsolására csak rendkívüli esetekben került sor, s ismeretük 
nemhogy a termelés és gazdálkodás szerkezetéről nem informálhat eléggé, hanem még a 
termelés lehetséges méreteiről is csak tendenciaszerűen árulkodnak.5 

Használt forrásaink viszont úgyszólván teljesen elrejtik, legfeljebb tőkeként , 
aggregáltan közlik a termelési feltételek méretét. Nem közlik ugyanis az üzemenkénti 
földterület nagyságát, s ami a 100 hold alatti gazdaságok esetében különösen fontos 
lenne, nem mutat ják ki a rendelkezésre álló munkaerőt sem; erre legfeljebb a számított 
bérrentabilitási mutatóból6 következtethetünk. Mindez logikus következménye annak, 
hogy a feldolgozott bázis zárómérlegeket tartalmaz,7 tehát csak gazdasági vég-
eredményeket tükröz. Pusztán emlékeztetünk arra, hogy a források közlik az átlagos 
kataszteri tisztajövedelmet, a művelési ágak és a szántóhasználat arányait, a legfontosabb 
hét termény termésátlagát, a fajtánkénti állatsűrűséget, a tőke-, hozam- és költség-
viszonyokat, a pénzforgalmat, s végül mi ezt kiegészítettük a gazdasági hatékonyságra — 
közvetve a költségviszonyokra is — utaló mutatókkal . A mutatók a művelési és vetési 
arányokat kivéve területre vetített, fajlagos mutatók; a számba vett gazdaságok tényleges 
üzemi területét, e területnek esetleges tulajdon szerinti megoszlási arányait nem ismerjük. 
Mindezt azért tart juk fontosnak hangsúlyozni, hogy rámutassunk, miszerint forrásainkból 

4Magyar korona országainak mezőgazdasági statisztikája Bp. 1895 -97 . Magyarország 
mezőgazdaságának főbb üzemi adatai az 1935. évben Bp. 1941. 

5 E tekintetben véleményünket megkíséreltük összefoglalni: A mezőgazdasági termelési fel-
tételek arányosságának kérdéséhez. Történelmi Szemle. 1979. 1. sz. 

6 A bérrentabilitás az egységnyi bérre jutó eredményességet tükröző mutató. 
7 A zárómérleg fogalmára Ormándy János: Mezőgazdasági kettős szám tartás. Bp. 1941. 

1 2 - 1 9 . 1 . 
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nem várhatunk információt akkor, ha a területtel összefüggően valószínűleg bekövetkező 
koncentrációk helyzetéről vagy optimumáról akarunk tájékozódni. 

Elemzésünk első része tulajdonképpen két feltétel á priori elfogadásán nyugszik. 
Ezek egyike az, hogy a mezőgazdasági termelés — bár sok kivétellel — felosztható egy 
alföldi és egy dunántúli változatra. A földrajzi megszorítást itt egyaránt használjuk 
természeti, gazdasági, történeti értelemben. A másik feltétel pedig annak elfogadása, hogy 
a 0—100, 100—1000 holdas és 1000 holdon felüli földhasználati csoportosítás egyúttal a 
termelési folyamatok és a gazdálkodási tevékenység szempontjából is nagyjából homogén 
csoportoknak felel meg. Az első feltétel kisebb mértékben, a második viszont döntően 
azt implikálja tehát, hogy a mezőgazdasági termelés meghatározó eleme ekkor hang-
súlyozottan a föld. (Már most jelezzük: a helyettesíthetőségre vonatkozó elméleti kutatá-
sok egyfelől, bizonyos strukturális vizsgálatok pedig másfelől kérdésessé teszik ugyan e 
két feltétel érvényességét, mi azonban első lépésben mégis ezek elfogadásából indulunk ki, 
mivel számításaink eredményeit a korábban elkészült hasonló csoportosítások ered-
ményeivel szeretnénk összehasonlíthatóvá tenni.) Végeredményben tehát feltételezzük, 
hogy helyi jegyekkel színezetten ugyan, mind az Alföldön, mind pedig a Dunántúlon a 
100 hold alatti gazdaságok kisüzemek, a 100—1000 hold közöttiek középüzemek, az 
1000 holdon felüliek pedig nagyüzemek. 

A földterületek tekintetében még egy fontos kérdésre szükséges utalni; nevezetesen 
arra, hogy forrásunk a földhasználat és nem a tulajdon méreteit veszi alapul. A forrás 
összeállítói, megítélésünk szerint is helyesen, a tulajdont, annak elismerését elosztási és 
nem termelési kérdésként fogták fel, ami persze nem valamiféle , járadékérzéketlenségről" 
árulkodik. Ez a megközelítés ugyanis szorosan következett az alkalmazott elszámolási 
rendszerből, amely egyfelől ismerte az üzemköltség fogalmát, másfelől pedig az üzem-
költséget és a járadékokat is magába foglaló kamatigény együttesét, a termelési költséget. 
Miután forrásunk az üzemköltséget veszi számba, a járadékviszonyokat meghatározó 
tulajdonrendszer tekintetbe vétele szükségtelen lett volna. Mindezt azért tart juk az adott 
összefüggésben jó megoldásnak, mivel ily módon a közvetlen ráfordítások váltak szembe-
síthetőkké az eredményekkel. 

A feldolgozott 934 mérleg mindegyike 27 változót tartalmaz. Mivel az eddig kapott 
eredmények akár csak vázlatos ismertetése is szétfeszítené a munka adott kereteit , 
figyelmünket főként csak a jövedelmezőség és a hatékonyság kérdéskörére fordí t juk. 
Mindez tulajdonképpen három mutató, a nyershozam, a tiszta eredmény és a hatékonyság 
alakulásának elemzését jelenti. 

Mindenekelőtt szükséges lesz pontosan definiálni azt, hogy a három változó milyen 
tartalmat jelöl. Forrásunk a nyershozamról így ír: „Nyershozam alatt mindazon érték-
gyarapodásokat értjük, melyek a számadási év folyamán a gazdasági üzemben termelés 
vagy feldolgozás folytán, csere- vagy értéknövekedés következtében előállnak." (A forrás 
az évközi áremelkedések hatását eleve kiszűrte.) A nyershozam tehát fogalmilag a brut tó 
termelési érték fogalmával tűnik azonosnak, s tulajdonképpen az adott üzem vagy 
üzemcsoport közgazdasági teljesítőképességét mutatja. Jelzi azt, hogy a szóbanforgó 
termelési egység milyen mértékben képes azon feladatok megoldásában részt vállalni, 
melyeket a nemzetgazdaság egésze az ágazatok egésze elé állított. Nyilvánvaló, hogy a 
nyershozam méretének legjobb megjelölése a közvetlen használati értéket elsődlegesen 
tükröző naturális mennyiség lenne, a különféle használati értékek egyenértékesben való 
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elszámolásának szükséglete miatt azonban elkerülhetetlen az értékkel való megjelölés. 
Látni kell azonban, hogy ez a megjelölés már eltér a nyershozam tényleges használati 
értékétől, szűkebb és bővebb is azáltal, hogy utal a nemzetgazdaságban kialakult csere-
arányokra. Nyilvánvalóan következik, hogy a nyershozam, mint használati értékkategória 
a költségviszonyokra nagy mértékben érzéketlen, ami persze nem jelenti egyúttal a 
költségekkel való összefüggés hiányát is. Némi túlzással: a nemzetgazdaságot főként és 
elsősorban a különféle használati értékek tömegének nagysága és nem ezek előállításának 
viszonyai érdeklik. A piaci fogyasztást főként az áruk mennyisége és választéka izgatja. Az 
élelmiszerek fogyasztása ugyanis bizonyos szint alatt jelentősen függetlenedhet a fizető-
képes kereslettől, mivel e termékek jelentős hányada egyúttal létfenntartási cikk is. 
Nyilvánvaló tehát az, hogy mivel a nyershozam az „ágazaton vagy üzemen kívüli világ" 
értékítéletét tükrözi, az üzemekben folyó termelés jellemzésére csak korlátozottan lesz 
alkalmas. A viszonyítás másik oldalát, ami tehát az üzemi viszonyokra közvetlenül utal, a 
nyershozam és üzemköltség különbözeteként számítható tisztahozam alkotja. E ket tő — a 
nyershozam és a tisztahozam — együttes számbavétele írja le viszonylag pontosan az adott 
üzem helyzetét; az egyik a termelés kollektív, a másik az egyéni oldalát tükrözi, mégpedig 
általában ellentmondásosan. A ket tő közti ellentmondást az egységes piacgazdaság ki-
alakulásával, a direkt és indirekt központi gazdaságirányítási mozzanatok jelentkezésével 
véljük kapcsolatba hozhatónak. A lényeg tehát az, hogy a két muta tó együttes kezelése 
hozzávetőleg pontos lehetőséget ad az egyes üzemek kétirányú teljesítőképességének 
felmérésére.8 

Ekét eredménymutatóhoz csatoljuk a nyershozam és az üzemköltség hányadosaként 
képzett hatékonysági mutatót , egyrészt mert eredeti értelmezése segít a gazdaságosság 
megragadásában, másrészt mert reciproka a ráfordításigényességet, másodlagosan a terme-
lés költségszintjét mutatja. 

II. 

Bármelyik eredménymutatót tekintjük is — túl a köztük nyilvánvalóan meglévő 
kölcsönhatáson — ezek mindegyike az egyes egységek rendelkezésére álló termelői kapa-
citások és piaci lehetőségek együttes működésének következménye. E trivialitással arra 
kívánunk utalni, hogy értékelésünk csak egy szüntelen mozgásban lévő rendszer minden 
lényeges elemének egyidejű figyelembevételével oldható meg. Éppen e parancsolóan 
szükséges rendszerszemléletű megközelítés miatt , illetve mivel egyszerre és együttesen 

8 Itt az ideje, hogy vizsgálataink egy jelenleg leküzdhetetlen elméleti korlátjáról szóljunk. Az 
elemzés alapvetően olyan forrásokra támaszkodik, amelyek egyfelől a saját költségek, másfelől pedig az 
agrárgazdasággal technikai kapcsolatban álló más ágazatok költségeinek figyelembevételével a piacon 
megjelenő árutermelési képesség meghatározására törekszenek. A kialakuló kép minden részletező 
finomsága ellenére sem fedi teljesen a tényleges valóságot, mivel egyrészt a megtermelt használati érték 
egy része a más ágazatokban dolgozók létszükségletét elégiti ki, így legfeljebb csak „áruszerű" a jellege, 
más része viszont áruvá sem válik, mivel a belső fogyasztás céljait szolgálja. Igazában csak a használati 
érték egy hányada az, ami ténylegesen - legalábbis elméletileg ténylegesen - áruvá is válik. Aligha 
szorul bizonyításra, hogy a háromféle részelem aránya statisztikailag még csak nem is becsülhető; s 
különösen akkor nem, ha feltételezzük, hogy a parasztgazdaságoknak esetleg a kommercializálási 
kényszert is vállalniuk kellett. Kívánatos lenne a kérdés elméleti kimunkálása is, mi itt kénytelenek 
vagyunk teljes egészében figyelmen kívül hagyni. 
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több mint 25 ezer közvetlen és közvetett alapinformációt, továbbá az ezek együttes 
„mozgását" jelentő, abból következő kölcsönhatást kellene figyelemmel kísérnünk, esett 
a választásunk a ma már eléggé elterjedt faktoranalitikus megközelítési módszerre.9 

Lássuk most azt, hogy mire is használhatjuk a választott módszert! A számítások 
lényegét közismerten az adja, hogy a vizsgálat során először megkapjuk a változók — tehát 
az egyes mérlegadatok — egymással való kapcsolatának mutatóit , majd második lépésben 
a változók külön csoportokba egymás mellé rendelődnek. E csoportok a vizsgált szerkeze-
tet alkotó legfontosabb hatásrendszereket, mondjuk úgy, hogy a faktorokat jelentik. 
Továbbá azt is megkapjuk, hogy egy-egy ilyen faktor hány százalékban részesedik az egész 
rendszer létrehozásában — ez lesz a faktorsajátérték —, az egyes tényezőkre vonatkozóan 
pedig megállapíthatjuk azt, hogy ezek mindegyike milyen szoros kapcsolatban áll egyik 
vagy másik faktorral. Ez nyilván fordítva is igaz, vagyis egy-egy változó faktor súlya azt is 
jelzi, hogy az adott hatásnyaláb, faktor mennyiben játszik közre az adott változó 
helyzetének, tartalmának alakulásában. A módszer lényegéből fakad, hogy az első faktor 
a legfontosabb, ennek legnagyobb a sajátértéke, ez fogja tehát megmutatni az adott 
rendszert alkotó hatások legfontosabbjait. Minél több tényező minél szorosabb kapcsolat-
ban áll ezzel a fő faktorral, annál magasabb lesz ennek százalékos sajátértéke, vagyis a 
faktorsúlya. Megfordítva: minél magasabb az első vagy fő faktor súlya, annál több változó 
leli magyarázatát ennél a hatáscsoportnál, vagyis a vizsgált szerkezet annál komplexebb 
lesz. Ha pedig a fő faktor súlya alacsony, ugyanakkor több, nagyjából hasonló súlyú 
további faktor van, akkor ez nyilván a komplexitás alacsony fokát , a rendszer labilitását 
jelzi, illetve utalhat egy ilyen eset bizonyos specializációs mozzanatokra is. Előfordulhat 
továbbá az is, hogy a fő és a második faktor közel azonos súlyú, a további csoportok 
viszont szembeötlően jelentéktelenek. Ez esetben alternatív folyamatokra, tehát a rend-
szer kialakulatlanságára vagy folyamatban lévő átstrukturálódására következtetünk. 

A számítások eredményeképpen mindenekelőtt megállapíthattuk azt, hogy a hat 
csoport bármelyikét nézzük is, a felmért gazdaságok komplexitása szembeötlően alacsony 
volt .1 0 Az okok egész rendszeréből egyelőre utalásszerűén két olyan fontosabb elemet 
hangsúlyozunk, melyek értelmezésére röviden majd visszatérünk. Először általában való-
színűnek látszik, hogy a szokásosan használt üzemkategorizálás az általánosan elfogadott-
nál sokkal kisebb mértékben jelez tényleges homogenitást; másodszor pedig feltehető, 
hogy a földellátottságot figyelembe vevő csoportosítások termeléstörténeti használható-
sága bizonyos időszakokban erősen vitatható. 

A fő faktor sajátértéke tehát mind a hat esetben 30% alatt van, s ez önmagában 
bizonyos specializációs lehetőségekre is utal. A részletező elemzések azonban arra mutat-
nak, hogy a specializáció szerepe ekkor általában jelentéktelen volt, bár természetesen 

' A teljesség igénye nélkül néhány módszertanüag is jól alkalmazható mű: Mordecai, Ezekiel -
Fox, Karl A.: Korreláció- és regresszióanalizis (Lineáris és nem lineáris módszerek). Bp. 1970., Jahn, 
Walter - Vahle, Hans: A faktoranalízis és alkalmazása. Bp. 1974., Rimler Judit: Fejló'déselemzés 
ökonometriai módszerekkel. Bp. 1974. Uő: A gazdasági fejló'dés vizsgálata és a faktoranalízis. Közgaz-
dasági Szemle 1970. 7 - 8 . sz. Uő: Kísérlet a faktoranalízis alkalmazása a gazdasági fejlődés vizsgálatá-
ban. Közgazdasági Szemle 1970. sz. Bernát Tivadar-Enyedi György: A magyar mezőgazdaság területi 
problémái. (Termelési körzetek és területfejlesztés) Bp. 1977. Franczia László: A faktoranalízis alkal-
mazási lehetőségei a területi tervezésben. 1974. Kézirat (ОТ Tervgazdasági Kutató Intézete) 

1 "A szóban forgó hat csoport: dunántúli kis- ( 0 - 6 5 ha), - közép- ( 6 6 - 6 5 0 ha) - és nagyüzemek 
(651 ha-), illetve ugyanezek az Alföldön. 
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nem zárható ki bizonyos termelőtájak színező szerepe sem. Általában azonban — ezt 
hangsúlyozni kell — az ekkori mezőgazdaság specializációs szintjét nagyon alacsonynak 
tarthatjuk. (Már előzetesen elmondjuk, hogy a specializációs hatásokat tekintve a szá-
mításba vett húsz faktor közül a legmarkánsabb az 1,9%-os sajátértékkel rendelkező 16. 
faktor, tehát a gabonának a vetésterületből való részesedésével összefüggő nagyon gyenge 
hatáscsoport volt. A kert- és szőlőkultúrával kapcsolatos faktor, specializációs súlyát 
tekintve, rangsorban a hetedik, az állattartással összefüggő csoport a 15. és a vállalati 
tevékenység faktora, egyébként a fő faktor , a l ó . volt. Mindez nyilvánvalóan összefügg a 
gabonatermesztésnek az 1920—1938 közötti mintegy 50%-os, üzemtípusokra és táj-
egységekre egyaránt vonatkoztatható decentralizálódásával.)11 

Két olyan gazdaságtípust találunk, az alföldi 1000 holdon felüli és a 1 0 0 - 1 0 0 0 
hold közöttit , melyeknél a második faktor értéke jól megközelíti a fő faktorét, követ-
kezésképpen a további határcsoportok lényegében jelentéktelenek. Ilyen esetről volt szó a 
módszer leírásánál. A szóban forgó csoportok egyikénél, a nagyüzemeknél a fő faktort a 
gabonatermelés- és értékesítés, az ezzel összefüggő pénzforgalom alakulása, az extenzív 
jellegű területhasználat, a költségigényesség és a nyershozamszint alakulása határozta meg. 
A majdnem hasonló értékű második faktort viszont a munkaigényes iparnövény-kultúrák, 
a bérigény, a tisztahozam és a hatékonyság jellemezték. A fő faktor tekintetében a 
középüzemeknél is hasonló helyzetet találunk, de itt a második faktor jellemzően az 
állattartásra utaló változókat emelte ki. Elvileg ugyan felthetjük azt, hogy az egyenértékű 
profilok azonos üzemekben, együttesen is megjelenhettek, más elemzésekből azonban 
már kiderült, hogy itt egymástól döntően eltérő gazdaságtípusok sorolódtak egy-egy 
kategóriába, azaz a közel azonos érvényű faktorok azonos természeti és gazdálkodási 
feltételek közepette megvalósuló alternatív gazdasági stratégiákat jeleznek. 

Nyilvánvalóan a piaci kapcsolatok döntő szerepével hozható szoros összefüggésbe 
az, hogy a nemzetgazdasági teljesítőképességet muta tó nyershozam-változő mind a hat 
vizsgált csoportban a fő faktorba sorolódik, mégpedig úgy, hogy szintjének alakulása 
döntően függ a faktor egyéb súlyos tényezőinek alakulásától. Vagyis, fenntartva a kisebb 
csoportok eltérő szerkezetének lehetőségeit, úgy mondhat juk, hogy bármely üzemtípust 
nézzük is, termelési tevékenységük legmeghatározóbb vektora, termelési célfüggvénye 
elsősorb a brut tóhozam emelését szolgálta. Ez a nyershozam, eltekintve a jelentéktelen 
ipari tev'&enységtől, kételemű volt: a növénytermesztésből és az állattenyésztésből állt 
össze. Mennyisége egy holdra vetítve 189 és 149 pengő közöt t változott, a szélső értéket a 
dunántúli kis- és az alföldi nagyüzemek adták. A szektorarány a hat csoportot tekintve 
60—40% volt a növénytermesztés javára, s csak a dunántúli kisüzemekben haladta meg az 
állattenyésztés részesedése a nyershozam 50%-át. Általában tehát azt mondhat juk, hogy a 
nyershozam alakulása jelentős részben a növénytermesztés értékesülésének12 szín-
vonalától függött , s ebben a termelőüzemek belső lehetőségei nyilvánvalóan csakúgy 

11 Enyedi György: A mezőgazdaság földrajzi típusai Magyarországon. Bp. 1965. 
1 2 Az „értékesülés" kissé szokatlan fogalmán az ágazat jövedelmezőségét értjük. Amiért mégis 

használjuk, annak az az oka, hogy az elemzett mérlegadatok a piaci árnyereség mellett számbaveszik a 
növénytermesztés intermediereinek belső feldolgozásából (pl. takarmányozás) származó eredményeket 
is. Korábban e fogalmat „belső értékesülés" formában használtuk az egyes ágazatok közti anyagi-
technikai kapcsolatok jelölésére. (Vö.: Nagybirtoktól a nagyüzemig. A mernyei uradalom gazdálkodása 
a jobbágyfelszabadítástól az első világháborúig. Bp. 1977. 211. 1.) 
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szerepet játszottak, mint a nemzetgazdaságnak az egész ágazattal szemben támasztott 
követelményei. (Tekintve, hogy ez idő tájt az állóeszközérték alig 3%-át tette ki a gép- és 
eszközpark, továbbá azt, hogy 1935-ben a műtrágya-felhasználás az összes trágya 3%-a 
volt, világosan belátható, hogy a növénytermesztési ágazat növekedése erősen egybeesett 
az eszközigényesség csökkenésével.1 3) Figyelemre méltók azok a tényezők, melyek a fő 
faktorokon belül a nyershozamszint alakulásával a legszorosabb kapcsolatban állnak. 
Mind az Alföldön, mind pedig a Dunántúlon a szélső csoportok esetében a termelő-
üzemek tőkeellátottsága, költségviszonyai - ezen a ponton a legintenzívebbek az össze-
függések —, a pénzforgalom összegének alakulása, vagyis a piaci magatartás dinamikája volt 
a nyershozamszint mellett a legsúlyosabb. Hangsúlyoznunk kell, hogy az 1000 holdon 
felüli dunántúli üzemcsoportban számottevő szerepe volt a sertéstartásnak, továbbá azt, 
hogy a költségviszonyok említett szerepével egyidejűleg a bérráfordítás aránya viszont 
határozottan ellentétes volt a nyershozamszint alakulásának tendenciájával. Lévén, hogy 
forrásunkban a ráfordításokat két kompetitív elem — a bér és egyéb költségek — 
összegeként kapjuk, világos lehet, hogy a bérköltség és a nyershozamszint közti ellentétes 
tendencia olyan másik irányzatnak felel meg, mely szerint az egyéb költségelemek — 
köztük a holtmunka-ráfordítások — hatása viszont egyirányú volt a nyershozamszint 
alakulásával. (Megjegyzem, hogy a dunántúli nagyüzemekben az általános költségek 
aránya 19%, a holtmunka költsége viszont 32% volt. Ugyanezek az arányok a dunántúli 
középüzemeknél is 19%, illetve 29%-ot értek el.) 

Az, hogy látszólag logikátlanul a dunántúli középüzemeket is idekapcsoltuk, azzal 
magyarázható, hogy ez volt az a második üzemcsoport, ahol a bérek alakulása hasonló 
volt az előzőhöz. Az összes többi üzemcsoport bérszínvonala már a második faktorba 
került, a tisztahozam és hatékonyság faktorába, mégpedig e két kiemelt tényezővel 
harmonikusan. A dunántúli középüzemek e nagyüzemekkel hasonló sajátosságán túl van 
még egy olyan mozzanat, ami miatt a középüzemeket a többiek közül külön kiemeljük. 
Nevezetesen az, hogy csak e két üzemcsoportban jelenik meg nyershozamfokozó tényező-
ként a szántóhasználat aránya és a föld minősége, csökkentő tényezőként pedig a 
természetes takarmánytermő területek aránya. Azt a tendenciát, mely szerint bizonyos 
üzemcsoportokban a nyershozamszint alakulása az egyéb általánosan érvényes hatásokon 
túl szorosan függ a termelés területi méreteitől, és a termelés szintje hasonló szorossággal 
kapcsolódik a természeti adottságokhoz, a vizsgált időszakban mindé nképpen0égresszív 
jelenségnek kell tartanunk, olyannak tehát, amely inkább a XIX. század harmadik 
negyedében és azt megelőzően bírhatott csak általános jelentőséggel. 

Számottevő jelentőségűnek tartjuk, hogy mind a hat csoportban a készpénz-
forgalom összege - vagyis a közvetlen piaci részvétel aggregát mutatója — szorosan 
kapcsolódik a nyershozamszint alakulásához, mégpedig pozitív értelemben. E kérdésre 
később még visszatérünk. 

A költség- és tőkeviszonyok, valamint a pénzforgalom alakulásának általános 
szerepét tudomásul véve, azt mondhatjuk tehát, hogy ekkorra már mind a hat üzemtípus-
ban döntő jelentőségű volt a nyershozamszint milyensége, akadt továbbá két olyan 
csoport is, ahol ez főként már nem a bérigényesség függvénye volt — természetesen itt 

13Dobos Károly dr.-Tóth Mihály dr. szerk.: Mezőgazdasági vállalati gazdaságtan. I. A vállalati 
gazdálkodás alapjai. Bp. 1975. 33. 1. 
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volt a legnagyobb, 260% körüli a bérrentabilitás —, s végül, változatlanul volt három olyan 
csoport, melynél még mindig tetten lehetett érni egy korábbi termelésbővítési feltétel-
rendszer szerepének elsődlegességét. 

Az üzemi teljesítőképesség másik, egyéni oldalát, mint említettük, a tisztahozam 
alakulása jelzi. Ennek szélső értékei a hat üzemcsoportban 22, illetve 60 pengő/k. hold 
között változtak, s ezeket a dunántúli közép- és nagyüzemek valósították meg. Külön is 
hangsúlyozzuk, hogy a legmagasabb tisztahozamot a dunántúli nagyüzemek eredményez-
ték, s ez abszolút értékben 20%-kal, a nyershozam nyereségtartalmának arányában pedig 
50%-kal haladta meg például a dunántúli kisüzemek szintjét. Meg kell jegyeznünk azt is, 
hogy a tisztahozam és hatékonyság alakulása egymást a legszorosabban feltételezik, a 
számítások során ezek következetesen együvé sorolódtak. Nagyon fontos elemnek tar t juk 
továbbá, hogy egy csoport kivételével e két muta tó minden esetben a második faktorba 
került, s közülük egy esetben, a dunántúli középüzemeknél, ez a faktor , tehát a tiszta-
hozam — hatékonyság faktora, ellentétes tendenciájú volt az elsővel, a nyershozam 
faktorával, vagyis ütközött a termelés egyéni és kollektív érdeke. 

A hatásrendszer alakulását számításba véve tehát, először is a dunántúli nagy-
üzemeket kell kiemelnünk. Ezeknél a tisztahozam és a hatékonyság a hetedik faktorba 
került, s e hatások szerepe a struktúra egészének szempontjából alig haladta meg a 4%-ot. 
Ennél az üzemcsoportnál a termelési célokat tekintve tehát, e tényezők szerepe irreleváns-
nak tűnik, a termelés bérigényessége itt volt a legalacsonyabb, a bérrentabilitás a leg-
nagyobb, s ezzel összefüggésben a hatékonyság relatíve a legkisebb (1,110). (Mellesleg a 
hat üzemcsoport esetében a hatékonysági mutató mediánértéke kereken 1,3 volt.) 

A következő elkülöníthető csoportot a dunántúli középüzemek alkotják. Itt már a 
tisztahozam és a hatékonyság alakulása számottevő hatású, de arányát tekintve ellentétes 
volt a nyershozamszinttel. Hajlamosak vagyunk ezeket a gazdaságokat félúton lévőknek 
tekinteni, mivel ágazati szempontból a nyershozam az állattartással, illetve mint lát tuk a 
szántó arányával is szorosan összefüggött, a tisztahozam faktor pedig a növénytermesztés 
hozamaihoz kapcsolódott. Az előbbi ellentét következtében tehát tendenciaszerűen a fő 
ágazatok szerepe is ellentétes volt. E csoportban a föld jobb minősége szélesebb szántó-
használattal jár t együtt, ami azonban nem a növénytermesztés, hanem az állattenyésztés 
árutermelését növelte. E csoportban statisztikai értelemben a növénytermelési ágazat döntő 
szerepe ellentétes volt a földminőséggel. A nemzetgazdasági teljesítőképesség fokozása ez 
esetben a legközvetlenebbül szemben állt a vállalati érdekkel, itt volt a nyershozam 
nyereségtartalma a legalacsonyabb (15%), s hatékonyság szintje is itt mutatja a második 
legalacsonyabb nívót. A félúton-állást abban érezzük leginkább megragadhatónak, hogy 
miközben e csoport állattenyésztési ágazatában a kisüzemekéhez hasonló helyzet volt 
kibontakozóban, a növénytermesztés tekintetében e típus inkább a nagyüzemek rend-
szerével muta to t t nagyobb hasonlóságot. 

A visszamaradt négy üzemcsoportot az jellemzi, hogy a tisztahozam és -a hatékony-
ság a második faktorban szerepel: tehát a nyershozamszint alakulásával nem esik egybe, 
iránya viszont látszólag azonos vele. Számottevő fontosságúnak tar that juk továbbá, hogy 
a tisztahozam-faktor ágazati tartalma e négy csoportban azonos volt a dunántúli közép-
üzemeknél látottal, azzal a különbséggel azonban, hogy ezeknél az ellentétes hatásrend-
szer szignifikánsan nem alakult ki. Figyelemre méltó továbbá, hogy a tisztahozam faktor 
minden esetben szerves kapcsolatban állt a bérráfordítás alakulásával. E legutóbbi csoport-
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ból csak az alföldi nagyüzemek különülnek el azáltal, hogy az erősen bérigényes kapás- és 
iparinövénytermesztéssel szoros kapcsolatban lévő tisztahozam-faktor, súlyát tekintve, 
alig maradt el a szántóigényes gabonatermesztést magába foglaló nyershozam-faktortól. 
Itt — mint már említettük — valószínűleg alternatív viszonyokat kell feltételeznünk. 

Eltekintve most a dunántúli nagyüzemektől, összességében tehát úgy fogalmaz-
hatunk, hogy a felmért üzemek döntő hányadában a nyershozamszint általában a tőke-
ellátottságtól, a költségek alakulásától, a piaci forgalomtól, különösen pedig az állattartás 
nívójától, irányaitól függött. Ez utóbbit tekintve, a területileg nagyobb üzemekre a 
sertés-, a kisebbekre pedig a marhatartás volt szignifikáns. A részint ellentétes, részint 
egyirányú tisztahozam és hatékonyság a költségek alakulásával általában ellentétes volt, a 
bérekkel viszont azonos irányban mozdult el, s e csoport ágazati tartalmát döntően a 
szántóföldi növénytermesztés adta. Más szempontból, az üzemek döntő hányada vállalati 
érdekeit a növénytermesztéstől várhatta biztositani, illetve a tisztahozam és a hatékonyság 
alakulása nem általában a ráfordításokkal, hanem kitüntetetten a bérráforditással állt 
összefüggésben. Nem járunk valószínűleg messze az igazságtól, ha a nemzetgazdasági és a 
vállalati igények ilyen, ágazatokban is felfedezhető kettősségével indokoljuk azt, hogy, 
csak az adott forrásbázist tekintve, az 1930-as években számottevő termelési specializáció, 
vagy ami ennek bizonyos mértékig megfelel, ágazati koncentráció nem jöhetett létre. 

Korántsem szeretnénk az okokat szimplifikálni, mégis úgy véljük, hogy e sajátosság 
mögött a bérhányad nagyságával némiképpen jellemezhető élőmunkaerő-kínálat szintje 
állt. Számításba kell venni ugyanis azt, hogy minden felmért gazdaság rendelkezett 
bizonyos nagyságú szántófölddel, s az ezáltal adot t művelési kényszer egyfelől, az agrár-
népesség mérete másfelől részint az élőmunka-igényes szántókultúrák bizonyos terjedésé-
hez, részint az önellátáshoz fűződő igények folytán a gabonatermesztés nagyfokú területi 
dekoncentrálódásához vezetett el. Ez a nemzetgazdaság egyéb ágazatainak relatíve 
alacsony munkaerő-felvevő képességével függött össze, s elvezetett végül is a mezőgazda-
ság hallatlanul alacsony technikafelvevő kapacitásához. Országos átlagban a termelő-
eszközök összértékének 3,1%-át adta csak gépállomány értéke, s érthetően nőt t , az 
1930-as években átlag munkanapokban számolva 10%-kal, az 1 holdra vetített élőmunka-
felhasználás. (Megjegyzem, ez a növekedés a dunántúli közép- és nagyüzemeknek nem 
volt sajátja, ezekben egyidejűleg 10—16%-os anyagfelhasználási növekedés muta tha tó ki.) 

Úgy véljük tehát, hogy a kétféle hozam más és más síkon való megjelenése, továbbá 
a vállalati érdek és a foglalkoztatás közti szoros kapcsolat ellentmondásoktól nem mentes 
strukturális kettősségként fogható fel, s ennek legláthatóbb következménye — legalábbis 
az adott bázison - a jelentősebb termelési specializáló hiánya volt. A jelenség gyökere 
azonban elsősorban nem az agrárszerkezet adottságaiban, hanem sokkal inkább az egész 
nemzetgazdaság szintémájában, jelesül az ipar elégtelen fejlettségében lelhető fel. 

Szóltunk már róla, hogy az üzemek többféle érdekeltsége két szinten vagy más-
szóval az első és a második faktorban jelenik meg. Az „egyéninek" nevezett tisztahozam-
érdekéltség a bérfelhasználás növekedésével látszott leginkább biztosithatónak, s ez üzem-
mérettől függetlenül a növénytermesztés egyre fontosabbá válásához vezetett el. Ok-
szerűen következik a fentiekből, hogy a nyershozamszint alakulása viszont az egyéb 
költségelemek függvénye volt, így most röviden ennek tartalékairól is szeretnénk szólni. 

Mindenekelőtt el kell mondanunk, hogy a gazdaságokat terhelő adósságállomány 
nagyságáról, szerkezetéről a feldolgozott forrás üzemsoros adatokat nem közöl. Igaz 
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viszont, hogy az önfinanszírozásra utaló mu ta tók az adatgyűjtés célkitűzése szerint ezt a 
tényezőt is tartalmazzák. Korántsem merítve ki minden lehetséges megoldást, mindössze 
két számított index elemzésével próbáltuk megragadni a fejlesztést célzó felhalmozások 
lehetőségét. Az egyik ilyen muta tó az éves bevételek és kiadások aránya, a másik pedig a 
bruttó jövedelem szerkezete volt. Az évi pénzforgalom alkatelemeinek egymáshoz 
viszonyított arányát, más megközelítésben a különbségét jellemzőnek tarthatjuk az évi 
készpénz-megtakarításra, mint fejlesztési tartalékolásra vonatkozóan. Mindezen tűi az is 
valószínűsíthető, hogy minél nagyobb a bevételek és kiadások pozitív egyenlege, relatíve 
annál alacsonyabb, más ágazatok termékeire irányuló piaci kereslettel számolhatunk. A 
bruttójövedelmi mutatónk pedig - amit a tisztajövedelem és a bér összege ad — a 
felhasználható teljes jövedelmet jelenti. Összetételénél fogva ez az index érzékeny a 
foglalkoztatottság mértékére, hiszen önmagában a bérhányad, vagyis a foglalkoztatottság 
extenzív növelése még akkor is hozzájárulhat a bruttó jövedelem emelkedéséhez, ha 
egyébként a tisztajövedelem csökken. 

Most már a két muta tó t tekintve, úgy lát juk, hogy közöt tük következetes egyenes 
arányosság mutatkozik. Vagyis minél nagyobb a készpénzforgalom pozitív egyenlege, 
annál nagyobb a bruttójövedelmen belül a tisztajövedelmi hányad. Kétségtelen tehát, 
hogy a tisztajövedelem és a pozitív pénzforgalmi egyenleg — a lehetőleg eladni és nem 
vásárolni magatartás terméke — között szoros összefüggést kell feltételezni. Hozzá-
tehetjük ehhez azt, hogy az adott bázison tendenciaszerűen a pozitív egyenleg és az 
üzemméret között fordí tot t arányosság áll fenn , vagyis a tartalékképzésnek ez a módja 
döntően a kisebb üzemek csoportjára volt szignifikáns. Tekintettel most már arra, hogy 
ezeknek az üzemeknek, tehát a bázis mintegy kétharmadának saját érdeke a foglalkoz-
tatás biztosításával egyidejűleg s annak feltételeként a területigényes kultúrák növelése 
volt, okszerűen következik, hogy a tartalékolás főként ezt a célt — tehát a földszerzést — 
szolgálta.14 E tendencia érvényesülésének az adott összefüggésben két következményét 

1 4 A parasztgazdaság mére te és a családnagyság, tehát a munkaeró'elhelyezési és fogyasztási 
feladatok nagysága közti összefüggésre Csajanov is utal. (Vö. Harrison, M: Chayanov and the 
Economics of the Russian Peasant ry . = The Journa l of Peasant Studies. Vol 2/4. 1975. júl . 397.1.) A 
munkaerő és gazdasági méret köz t i arányosság sajátos érvényesülésének esetét írja le Fél Edit - Hofer 
Tamás: Arányok és mértékek az á tányi gazdálkodásban és háztartásban. Bp. 1967. 72. 1. Az elemzett 
kérdéshez közvetlenül ugyan nem kapcsolódik, mégis itt kell szóba hozni azt, hogy a paraszti 
gazdaságok munkaerőkészlete és a vele összefüggő „optimalizációs" törekvések nem okvetlenül 
jelentették a parasztgazdaságok munkaidőalapjának optimalizációját is. Éppen Csajanov hívja fel a 
figyelmet, hogy a kis- és nagyparaszti gazdaságok közti egyéb csoportoknál meghatározó lehet a 
tevékenység nélküli munkanapok száma. S ez a munkaidőalap csak megfelelő munkaerőpiac megléte 
esetén hasznosul. Mindebből viszont az is következhet , hogy a parasztgazdaságok relaiNe nagyobb 
munkaidőalapja vagy kedvező munkaerőpiac, vagy kedvező árupiac megléte esetén érvényesül. Aligha 
lehet tehát helyes az, ha az egyes üzemtípusok közt i munkaidő-felhasználási aránytalanságokat olyan 
sommásan kezeljük, ahogy magam is tettem korábban . (Ellentét vagy kölcsönösség? A magyar 
mezőgazdaság üzemi viszonyainak történeti há t tere és problémái. Bp. 1980.) Maga a kérdés további 
kutatást igényelne együttesen a parasztgazdaságok gazdaságtanával. Ebből a szempontból k i tűnően 
használható: Tschajanow, A.: Die Lehre der bäuerl ichen Wirtschaft (Versuch einer Theorie der 
Familienwirtschaft im Landbau) , Berlin 1923. Uö: Die Landwirtschaft des Sowjetbundes; ihre 
geographische, wirtschaftliche und soziale Bedeutung. Berlin, 1926. valamint: Obozsda, V. А.: К 
vaproszu v szocialno-ekonomicseszkoj gruppirovke kresztyanszkih hozjajsztv dokolhoznoj derevni. (Po 
materialam Urala) = Matematicseszkie metodi v isztoriko-ekonomicseszkih i isztoriko-kulturnih 
isszledovanijah. Moszkva 1977. 

6 Agrártörténeti Szemle 1 9 8 2 / 1 - 2 . 
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tarthatjuk különösen fontosnak: 1. a folyamat tendenciaszerűen a nemzetgazdasági telje-
sítőképesség növekedése ellen ha to t t ; 2. a gazdálkodás üzemtípustól függetlenül meg-
nyilvánuló területigénye szükségszerűen társadal mi-földhasználati ellentmondásokhoz 
vezetett. Aligha kétséges, hogy a megoldás csak az egész nemzetgazdaság strukturális 
átalakításával volt biztosítható.1 5 

III. 

Korábban jeleztük, hogy vizsgálataink két á priori kiindulópontja az elemzett forrás 
földhasználati és elhelyezkedési elveinek elfogadása volt. Arra is utal tunk, hogy e fel-
tételek teljes érvényessége iránt jogosan merülnek fel kételyek. E kételyek trivialitása a 
földrajzi elv érvényesülése kapcsán különösen könnyen belátható, hiszen akár a Dunán-
túlt, akár az Alföldet tekintsük is, ahhoz mindkét tájegység túl nagy, hogy homogén 
gazdasági szerkezetet hozzanak létre, másfelől viszont túl kicsik ahhoz, hogy igazán 
markáns zonalitás rajtuk kialakulhasson. Némiképpen szerepet játszott a földrajzi 
inhomogenitás létrejöttében a mindent elfedő gabonagazdaság alatt halványan kirajzolódó 
kistáji rendszer, illetve az azt részben létrehozó tájspecifikus termelési és fogyasztási 
rendszerek megléte. Mindez persze egy korábbi, zárójeles megszorításunkkal együttesen 
igaz. 

Kevésbé egyszerű a feladatunk akkor, ha a földhasználat mérete szerinti, egyébként 
meglehetősen általánosan használt csoportosítások inhomogenitására keressük a választ. 
Látszólag magyarázatul szolgálhat a forrásokban alkalmazott osztályközök túlzot t 
mérete. Bizonyos megfontolások azonban arra intenek bennünket, hogy ennél többről 
van szó. Egy kiadás alatt lévő munkánkban csak a dunántúli 100 hold alatti gazdaságokat 
elemeztük - ezek földátlaga 30 k. hold volt 30% alatti, tehát alacsony szóródással —, s 
kiderült, hogy három típusunk volt elkülöníthető: egy síkvidéki, egy dombvidéki s egy 
tájhoz nem köthető, itt is, ott is előforduló, döntően piacorientált, árutermelő kisüzemi 
csoport . 1 6 

Az előzőekből már kiderült, hogy az egyes gazdaságok, illetve csoportok által elért 
nyershozamszint alakulása szorosan összefüggött a termelő tőkék mennyiségével. (Tudo-
másul kell persze vennünk, hogy a piaci árrendszer viszonyai preferálhatnak olyan, 
viszonylag kisebb eszközigénnyel megvalósitható kultúrákat is, melyek kifejlesztése, ered-
ményeiket tekintve, nagyon pozitív mérleget hozhat létre. Ezt az esetet azonban, fel-
tételezve a fogyasztás hosszú távon érvényesülő emelkedő trendjét, mi inkább deviancia-
ként értelmezzük.) A földhasználat természeti és jogi korlátai mellett a termelőeszközök 

1 5 önmagában a tulajdonviszonyok átalakítása nem jelenthetett megoldást, márcsak azért sem, 
mivel ez - mint a történeti példák mutatják - súlyosan érintette volna a másik ágazatok piaci 
helyzetét és ezen át a nemzetgazdaság teljesítőképességét. A megnyugtató megoldás csak a termelési 
tényezők teljes átstrukturálásától volt várható. (Vö. Donath Ferenc: A kisparaszti mezőgazdaság 
1 9 4 5 - 4 9 = Gunst Péter -Hoffmann Tamás szerk.: A magyar mezőgazdaság a XIX-XX. században 
1849-1949 Bp. 1976. 453. 1. Landreform, Defekts in Agrarian Structures as Obstocles for 
Economic development. United Nations Department of Economic Affaire. 1951. Fekete Ferenc-Earl 
O. Heady-Bob R. Holdren: Célok és optimumok a termelőszövetkezeti gazdálkodásban. Bp. 1977. 
41. 1.) 

1 6 A dunántúli kisüzemek termelése és gazdálkodása az 1930-as években. Kézirat az Akadémiai 
Kiadóhoz került benyújtásra 1980-ban. 
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mennyiségi és minőségi növekedése főként , bár nem kizárólagosan csak az egyéb tőke-
elemek gyarapításával állhat összefüggésben. Tudomásul véve tehát a mezőgazdasági 
termelés felszíni telepítettségéből származó minden ökonómiai következményt, fel-
tehetjük, hogy a földhasználat jelentősége az egyéb ráfordítási elemekhez képest — a 
magas agrársűrűségtől a Baross-féle zónatarifa-rendszerig — relative csökken. Vag}'is 
szerintünk az 1930-as években a termelés és gazdálkodás típusát a ráfordítások mennyi-
sége csak ezek bizonyos szerkezeti arányaival együtt határozta meg. (Ezek felcserélhető-
sége természetesen ismét csak kis részben függött a földhasználat mértékétől.) 

Mindezek végiggondolása után próbáljuk most megvizsgálni azt, hogy a ráfordítási 
viszonyok, illetve a gazdálkodási eredmények együttesét tekintve hogyan alakult a hagyo-
mányosan használt üzemtípusok homogenitása. Az elemzésbe a korábbiakhoz hasonló 
okokból ismét be kellett vonnunk az ökonometria fogásait. Az elvégzett úgynevezett 
diszkriminancia-analízis ismertetése itt szükségtelen, ezért csak a nekünk támpontot 
nyújtó részletekre térünk ki. 

Az egyszerűség kedvéért próbáljuk elképzelni azt, hogy az elemzett hat csoport 
minden egysége egy-egy pont a térben, s ezek helyzetét az ismert paraméterek — a 
mérlegadatok - határozzák meg. Nyilvánvaló, hogy mind a hat „pontfelhőnek" kiszámít-
ható egy eszmei centruma, s ez a központ tulajdonképpen az adott csoport („pontfelhő") 
valamilyen, minden egységre vonatkoztatható átlagát adja. Ezt a ponto t nevezzük 
Mahalanobis-centrumnak. Ha már most valamilyen módon meghatározzuk az egyes 
pontoknak a saját centrumuktól való átlagos eltérését, következtethetünk a csoport 
homogenitására. Belátható ugyanis az, hogy minél kisebb egy-egy csoport összes pontjától 
számított és a centrumhoz viszonyított átlageltérés, a p o n t o k annál inkább sűrűsödnek a 
centrum körül, annál inkább esnek közel az átlaghoz és egymáshoz is, annál homogénebb 
a csoport. De tovább is mehetünk. Ha az egyik vagy másik csoportot alkotó pontok 
átlageltérését a másik csoport centrumához viszonyítjuk, máris választ kapunk arra, hogy 
mely csoportok hasonlítanak leginkább egymásra, s hol a legnagyobbak az eltérések. 
Elképzelt „pontfelhőink" persze nem jelentenek hat térben elhelyezkedő gömbformát, 
alakjuk változatos, s így állhat elő az, hogy pl. az „ A " csoportban leírt gazdaságok 
átlageltérése kisebb a „ B " centrumtól, mint a „B" csoporté az „A" centrumtól. Tárgyunk 
nyelvére lefordítva, ez a különbség megmutatja azt, hogy az „A" csoportban leírt 
gazdaságok nagyobb része tulajdonképpen a „B" csoportba tartozik, a „B" gazdaságok 
számára viszont az „ A " csoport „érdektelen". Hangsúlyozzuk: az összehasonlíthatóságot 
így megkönnyitő mutatók nem becsültek, hanem egzaktak, továbbá nem egy vagy két, 
mondjuk tetszőlegesen kiemelt ismérv számításba vételén, hanem az egész funkcionáló 
struktúra értelmezésén alapulnak. Lássuk most ezeket az értékeket táblázatszerűén is! 
(D 1 ; D 2 , D 3 a dunántúli nagy-, közép- és kisüzemi csoportokat, A i , A 2 , A3 pedig 
ugyanezeket az Alföldön jelentik.) 

A fenti táblázat előt t leírtak után aligha lenne kívánatos hosszas, részletes elem-
zésekbe bocsátkozni. Két különösen fon tos mozzanatra azonban mégis szeretnénk utalni. 
Az átlóban külön is megjelölt értékek azt mutatják, hogy minél nagyobb az üzemi földte-
rület, annál nagyobb a gazdálkodás homogenitása. Ha már most abból indulunk ki, hogy 
az 1930-as években a nagyobb üzemi terület fokozot tabb ipari felhasználással is 
együttjárt, továbbá, ha számításba vesszük az ipari eszközgyártás nagy szériákhoz 
fűződő gazdaságossági érdekeit, akkor valószínűsítjük, hogy az egyes csoportok növekvő 

6* 
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1. T Á B L Á Z A T 

Csoportok D , D 2 D 3 A , a 2 A 3 

D , 14,32 17,34 26,83 13,70 20,01 32 ,25 
D 2 

15,33 1625 22,81 14,42 18,62 28 ,54 
D , 20,46 19,41 18,35 21,12 24,03 28 ,39 
A , 16,27 18,27 30,38 21,16 17,72 30 ,33 
A 2 17,84 18,96 27,95 13,40 16,42 26,50 
A 3 25,56 23,55 27,75 21,32 21,68 21,19 

vagy csökkenő homogenitása a termelőeszközöket előállitó iparral való kapcsolat 
szorosságától függött , más oldalról: a homogenitás mértéke a piaci kapcsolatokban 
való részvétel jól értelmezhető implicit tartalmú mutatója . A másik, ezzel összefüggő, 
számunkra különösen is fontos eleme táblázatunknak az, hogy miközben a felső 
üzemcsoportok a táji eltérésektől lényegében függetlenül sok ponton kapcsolódnak 
egymáshoz, a két kisüzemi csoport egymástól való elkülönülése szinte meghatá-
rozó eleme a leírt struktúrának. A közel azonos mértékű földhasználat viszonyai között is 
meghatározó s nyilván az egyéb ráfordítási elemek szerkezeti arányaitól függő gazdálko-
dási különbségek jö t tek létre. (Zárójelben jegyezzük meg azt a további kutatásra inspiráló 
tényt , hogy az átlageltéréseket tekintve az alföldi kisüzemi gazdálkodás szinte „idegen 
tes tnek" tűnik az 1930-as évek magyar mezőgazdaságában.) 

Úgy véljük, hogy az 1. táblázat különösebb részletezése nélkül is belátható tehát 
elemzett csoportjaink inhomogenitása. Vázlatosan ismertetett vizsgálatainkból kiderül — 
bár ez nyilván nem kíván különösebb igazolást hogy az inhomogenitás a gazdálkodási 
eltéréseken nyugszik. Meg kell tehát állapítanunk azokat a legfontosabb gazdasági folya-
matokat , hatáscsoportokat, amelyek — csak a bázisunkat tekintve — meghatározzák a 
korabeli mezőgazdaság összképét. Ismét faktoranalízist végeztünk, de most már nem 
csoportonként, hanem az egész 934 elemű adathalmazzal. Összesen 20 f ak to r t kaptunk, s 
ezáltal le tudjuk írni a rendszert létrehozó összes hatás 96,9%-át. Terünk sincs rá, de 
szükségtelen is, hogy az aggregált vizsgálat összes eredményét közöljük. 

Kiindulva tehát abból, hogy a csoportok inhomogenitása a termelési eltérések 
függvénye, ezt tovább szűkítve elmondhatjuk, hogy az eltéréseket okozó termelési diffe-
renciák egyúttal bizonyos profilok specializációját jelentik. Meg kell tehát határoznunk 
azt, hogy az aggregált vizsgálat eredményeként kapott hatáscsoportok ( faktorok) szerepe 
milyen mértékben járult hozzá a gazdálkodási típusok elkülönüléséhez. Azt az értéket, 
amely megmutatja az egyes faktorok elkülönítésre, vagyis esetünkben a specializálásra 
való hajlamát, „F to enter"-értéknek nevezzük. Minél magasabb ez az érték egy adott 
faktor esetében, annál inkább valósítják meg az adott faktorban található csoportok a 
specializációt. Eszerint az „F to enter"-érték szerint rangsoroltuk a faktorokat , és - mint 
előbb már jeleztük — számottevő eredményekre ju to t tunk . Mindenekelőtt az egész 
rendszert létrehozó hatások ötödét magyarázó s általunk vállalati faktornak nevezett fő 
faktor specializációs szerepe elenyésző. Érthető: az árutermelésben való részvétel, ha 
eltérő mértékben is, minden gazdaság sajátja volt; megfordítva: a mezőgazdaságnak be 
kellett töltenie tulajdonosi döntésektől esetleg függetlenül is nemzetgazdasági funkcióit. 
Figyelemreméltónak tar t juk: sorrendben a második faktor , a tisztaeredmény — hatékony-
ság-faktora sem sokkal tipizálóbb a vállalati faktornál. Ez pedig nem mást mutat , mint 
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azt, hogy az egyes gazdaságnagyságok eltérő termelési kapacitásai közel azonos módon 
használódtak fel, s ez együtt járt azzal, hogy a mezőgazdasági termelés bizonyos gazda-
ságokban, övezetekben jelentősen a saját lehetőségei mögött maradt. További meg-
fontolásra inthet az is, hogy a hagyományosan a paraszti gazdálkodás specializációjaként 
felfogott és elfogadott ágazatok tipizáló hajlandósága ténylegesen nagyon alacsony, jól-
lehet a felmért kisüzemek éppen azok, melyekre ezeket a specializációs mozzanatokat 
különösen is jellemzőnek szokták tartani. 

A legfigyelemreméltóbb azonban mégiscsak az, hogy — mint említettük — a speciali-
záció szempontjából sorrendben a 16. faktor bizonyult a legfontosabbnak, s ez a hatás-
csoport — a gabonák részaránya a vetésterületből — mindössze 1,9%-os saját értékkel bírt. 
Önmagában ez a tény nagyon hosszú elemzést kívánna. Ezúttal mégsem tehetünk mást, 
mint megállapítjuk, hogy a magyar mezőgazdaság specializációs szintje az 1930-as évek-
ben valószínűleg jelentősen elmaradt a feltételezettől, továbbá azt, hogy a gyenge speciali-
záció legfontosabb eleme a legkülterjesebb ágazat volt, ami ráadásul a legkevésbé illesz-
kedett például a kisüzemek optimális termékszerkezetéhez. Hozzátehetjük ehhez, hogy a 
gabonagazdaság területigénye állandósította a földhasználat körüli ellentmondásokat, 
továbbá ezen ágazat jelentős merevsége — 1933—38 között a gabonatermékek kínálati 
rugalmassága 75%-kal csökkent ' 7 — fokozta a mezőgazdasági termelés amúgyis meglévő 
fajlagos rugalmatlanságát, s végül a gabonatermesztés relatíve alacsony eszközigényessége 
közvetlenül is meghatározta az ágazat és a belőle élők egész piaci magatartását, ezen át 
pedig az egész gazdaság növekedésének ütemét. (Érdemes megjegyezni, hogy az 1930-as 
évek közepén számításaink szerint az 1 k. holdra vetített készpénzforgalom 170 P körül 
volt, s a bevételek 30%-kal haladták felül a kiadásokat.) 

Számításba véve most már a fentebb ismertetett Mahalanobis-eltéréseket, illetve az 
„F to enter"-értékeket, próbáljuk meg ténylegesen megvizsgálni, hogy az eredetileg 
alkalmazott hat csoport hogyan tehető korrektebbé. A kapott eredményeket tükröző 2. 
táblázatunk ezt mutatja, s csak annyit tennénk hozzá, hogy csoportjaink összességükben 
jelentősen, 66%-os mértékben megbízhatóak. 

Ismét csak szükségtelen lenne a táblázat eredményeit hosszabban részletezni. Az 
világosan látszik, hogy az eredeti bázis bizonyos részegységei jelentősen szétestek. 
Leginkább karakterisztikusnak maradt meg a 3. és 6. csoport; emellett - tekintve a 2. és 
az 5. csoportra — felfedhető bizonyos, üzemméretektől nagyrészt független, döntően 
tájegységi variáns, s végül találunk két olyan nagyüzemi csoportot , melyek bár bizonyos 
tájegységi sajátosságokat is mutatnak, meghatározó elemük mégsem ez. A kisüzemek 
tehát, a maguk inhomogenitásával együtt, változatlanul megőrizték sajátos minőségüket, s 

1 7 A kínálat átlagos rugalmassága az egységnyi árváltozással összefüggő kínálat alakulását jelzi. 
Formulája: 

Q2 - Q , P2 - P . 

Q 2 + Q , ' p 2 + p 

ahol: P, = az első időszakra érvényes ár 
Q t = az első időszakra érvényes kínálat 
P2 = a második időszakra érvényes ár 
Q2 = a második időszakra érvényes kínálat 

Ha a számított hányados 1-nél nagyobb, a kínálatot rugalmasnak nevezzük. 
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2. TÁBLÁZAT 

1. csoport 2. csoport 3. csoport 4. csoport 5. csoport 6. csoport 

D, 66 25 1 15 2 _ 
D2 31 102 13 12 15 3 
D3 7 27 149 5 4 12 
A, 22 8 2 46 26 -

A, 4 12 5 21 71 22 
A3 1 8 20 4 17 156 

131 182 190 103 135 193 

mi ezt a „szilárdságot" hajlamosak vagyunk egyebek között az önellátás területileg 
kialakult , megrögzött rendszereivel összefüggésbe hozni . Találunk továbbá két olyan 
nagyon tarka csopor to t , melyek súlypont já t a középüzemek adják. Ezekben az esetekben 
a csoportok s t ruktúrá ja alapján feltételezünk táji t ípusokat . S végül az árutermelés adot t 
rendszerével összefüggésben megoszló nagyüzemi t ípusokat vélünk leírhatónak. Meg kell 
persze mondanunk , hogy e csopor tok alaposabb és autentikus leírására csak további 
strukturális elemzésük után vállalkozhatunk. 

* 

Végére érve mondandó inknak , ismét szeretnénk leszögezni: eredményeink nem 
lezárt vizsgálatok végeredményei, s ráadásul leírásuk e munka természetéből is követ-
kezően vázlatos. Célunk ket tős : egyrészt szeretnénk hozzájárulni a további kutatási 
célkitűzések megalkotásához, másfelől pedig b izonyos , ma még elég gyakran á priori 
módon elutasított módszertani eljárások megismertetéséhez is. 
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ÁCS ZOLTÁN 

ADATOK MAGYAR- ÉS NÉMET-GYULA GAZDÁLKODÁSÁHOZ 
A XVII I . SZÁZADBAN 

Gyula a török hódoltságot megelőzően nemcsak Békés megye, hanem az egész 
országrész nagy lélekszámú, fontos helye volt. Bácskai Vera számításai szerint a város a 
XVI. század elején (1525 :310 , 1527 :364 adózó háztartás) korának egyik legnagyobb 
oppiduma lehetett .1 Gyula virágzó fejlődése a török korban megakadt. Maga Békés megye 
és ezen belül Gyula földrajzi és stratégiai fekvése folytán a török hódoltság időszakában 
az egymással szembenálló felek állandó hadszínterévé vált. Gyula vára 1566-ban került 
török kézre, de addigra már a gyulai uradalom lakóinak nagy része elköltözött vagy 
elbujdosott. 1596-ban a gyulai törökök segítségére siető tatár sereg, 1600-ban pedig a 
sárospataki hajdúk dúlták fel.2 Négy év múlva a lippai őrség égette fel a várost Dampierre 
és Lippai Balázs vezetésével.3 A felszabadító háborúk során maga a város és környéke 
olyan mértékben elpusztult, hogy amikor a császári csapatok 1695 januárjában be-
vonultak Gyulára, a vár helyőrségét Nagyváradról kellett élelmezni. Míg a török hódoltság 
előtt 1400 települést tartottak számon Békés megyében,4 addig a gyulai harmincad-
vámosok 1698. évi jelentése arról számolt be, hogy a megye Gyulaváritól Szentandrásig 
lakatlan és puszta, egyedül Békésen találtak 10 embert .5 A pusztulás nagyságát mutat ja , 
hogy 1720-ban, a belső migráció és a telepítések megindulása után Békés megyében még 
3 k m 2 - r e sem esett egy család.6 A karlócai béke hírére a korábban elmenekült lakosok 
kezdtek először visszaszállíngózni, másrészt a nagy népsűrűségű megyékből, főleg északról 
katolikus és református magyarok, valamint evangélikus szlovákok telepedtek le Békés 
megyében. Egy részük azonban a súlyos adóterhek és az elvadult föld láttán tovább-
vándorolt délre.7 A visszatelepedés folyamatát egy időre a Rákóczi-szabadságharc zavarta 
meg. A gyulai rácok az 1698—1703 között újratelepült helységek közül 31-et feldúltak.8 

'Bácskai Vera: A gyulai uradalom mezővárosai a XVI. században. In: Agrártörténeti Szemle 
(ATSZ) IX. évf. 1 9 6 7 . 4 3 5 . 1. 

2 Schere Ferenc: Gyula város története. Gyula, 1896. I. 244. 1. Dankó Imre: A Körösközi-
bihari hajdúság. Erkel Ferenc Múzeum Kiadványa (EFMK) 8 - 9 . Gyula, 1959. 6 3 - 6 4 . 1. 

3 Karácsonyi János . T ö r ö k világ Békés megyében 1 5 5 9 - 1 6 0 4 . Békés Megyei Évkönyv. II. 
(BMÉ) ( 1 8 8 4 - 8 5 ) Gyula, 1 8 8 6 . 4 5 - 4 6 . 1 . 

*Eperjessy Kálmán: Békés megye az első katonai felvétel ( 1 7 8 2 - 1 7 8 5 ) országleírásaiban. In: 
Körös Népe IV. Békéscsaba, 1963. 8. 1. 

5 SchererFerenc: Békés vármegye társadalma 1 6 9 5 - 1 8 4 8 . Gyula, 1941. 3. 1. 
6Szabó István: A magyarság életrajza. Bp. én. 127. 1. 
1 Implom József: Olvasókönyv Békés megye tör ténetéhez 1 6 9 5 - 1 8 4 8 . Békéscsaba, 1971. 

3 8 - 3 9 . 1 
8Scherer, (1938) 265. 1. 
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Károlyi Sándor a fejedelem jóváhagyása nélkül 1705 júliusában minden épületet porrá 
égetett Gyulán. E zavaros idők után 1712—13-ban indult meg az első spontán betelepülők 
beszivárgása az elpusztult Békés és Bihar megyék visszamaradt népességéből verbuválódott 
református, valamint Pest megye északi (Nagykáta, Újszász, Zagyvarékás), Nógrád déli 
részéből elvándorolt katolikus magyarokból. Velük egy időben érkeztek nagyobb rajok-
ban bihari, szilágysági és erdélyi területekről görögkeleti románok.9 A következő nagyobb 
hullám 1715 tavaszán érkezett Gyulára. A mintegy húsz magyar katolikus család meg-
alakította Gyula városát, elkészítette a város új pecsétjét. Őket követően református 
magyarok költöztek Gyulára, és a török előtti település idején is a magasabb fekvése miatt 
alkalmas helyen, a későbbi Németvárosban telepedtek l e . ' 0 A gyulai uradalom új földes-
ura Harruckern János György, egy linzi pékmester fia lett , aki a felszabadító háború 
idején komoly érdemeket szerzett hadiszállítóként a kincstár szolgálatában. Harruckern 
birtokai benépesítésére egyrészt az országban a XVIII. század első évtizedeiben kibonta-
kozó belső migrációt, másrészt a külföldi telepítést használta fel. Harruckern megbízottai 
különböző német tartományokban toboroztak telepeseket, s a birtokán letelepedni kész 
kolonusoknak kifizette az előírt váltópénzt és az áttelepedés költségeit is.11 Az első, 
Békés megyébe irányuló német telepescsoport 1723 őszén indult el a Würzburg melletti 
Oberlenach községből,1 2 majd a szomszédos Zellingenből, Unterleinachból, Erlaubrunból 
és Thüngersheimből kerekedtek fel németek . 1 3 A Gyulán letelepedett németek pontos 
származási helyét nehéz lenne megállapítani, mivel nem alkottak külön plébániát, a 
magyar plébánosok pedig nem jegyezték fel az anyakönyvekben a német telepesek 
születési helyét. A második nagy telepítési hullám után, amelyet már Harruckern fia, 
Ferenc hajtott végre az 1738—40. évi nagy magyarországi pestis után (249 német-gyulai 
halt meg!) — bár ezt követően is szivárogtak be németek —, a bajor-osztrák elem került 
túlsúlyba. Harruckern 1723. november 14-én állította ki az első német telepesek számára 
a szabadalomlevelet.14 Ebben biztosította őket , hogy sem ők, sem pedig leszármazottjaik 
nem vettetnek örökös jobbágyságba, bármikor szabadon elköltözhetnek. Egy egész telek 
után 11 f t cenzust kell fizetniök. Három szabad évet ígért, mely alatt csupán a búzatermés 
kilencedét kell beszolgáltatniok. A szőlő- és komlóműveléshez értőknek 4 szabad évet 
ígért. A Harruckern-birtokon letelepedett német jövevények jóval kedvezőbb feltételek 
mellett foghattak a termelő munkához, mint pl. a baranyai püspökség területén, 1 5 

Károlyi Sándor Szatmár megyei bir tokán1 6 vagy a tokaji kamarabirtokon letelepedett 
társaik,17 vagy a szintén a gyulai uradalomban megtelepedett szlovákok.18 A gyulai 

'Szilágyi Miklós: Gyula gazdaság- és társadalomtörténete a XVIII -XIX. században. Vezető a 
gyulai Erkel Ferenc Múzeum állandó kiállításához. Gyula, 1976. 5. 1. 

10Scherer, (1938) 272-273 . 1. 
"Szabó Ferenc: Ansiedlung und Geschichte der Deutschen des Komitates Békés von 1 8 - 1 9 . 

Jahrhundert. In: Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen Bp. 1975. 41. 1. 
12 Veres Endre: Gyula város oklevéltára ( 1 3 1 3 - 1 8 0 0 ) . Bp. 1938.475.1 . 
1 3 Uo. 
' " /mp/om, i. m. 45. 1. 
t5Ruzsás Lajos: A baranyai parasztság élete és küzdelme a nagybirtokkal 1711 -1868 . Bp. 

1964.44. 1. 
16 VonházIstván: Szatmár megyei német telepítések. Századok, 1914. 306. 1. 
'''Takács Sándor: Németek telepítése Tokaj vidékére. In: Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle 

IX. évf. 1902. 3 8 3 - 3 8 4 . 1. 
1 3 Mezőberény története. Szerk.: Szabó Ferenc. Mezó'berény 1973. 
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németeknek a földesúrral kötöt t egyezsége megalapozta Német-Gyula mezőváros létre-
jö t té t , közigazgatási különállását. Mivel a németek a magyarokkal nem fértek össze és 
megszaporodtak, „magukat a valóságos Gyula városiaktól megkülönböztetni kívánván, 
maguknak a méltóságos uradalom engedelmével birót választottak". így jö t t létre Német-
Gyula 1734-ben.1 9 A megyei közigazgatás és a földesúr az adók elosztásánál azonban egy 
városnak tekintette Magyar- és Német-Gyulát. A két város lakosai állataikat közös legelőn 
legeltették, s közösen használták az erdőt is. Az „együttélésből" fakadó bonyodalmakat 
elmélyítette a németek kezdetben élvezett, a telepedési szerződésben lefektetett ki-
váltságos állapota, amely megfelelő alapot biztosított számukra az induláshoz. A némete-
ket is érte azonban sérelem. Német-Gyula önállósága nem volt teljes értékű, nem kapot t 
külön vásáijogot, egyházi különállást, és a földesúr meg a megye már a XVIII. század 
közepétől Magyar-Gyula „függelékeként" kezelte. A gazdálkodás jogi feltételeit érzé-
kelendő, tekintsük át röviden az 1771-ben bevezetett urbárium előtt i és utáni úrbéri 
viszonyt és a jobbágy társadalom struktúráját. Mindkét városra vonatkozóan fennmaradtak 
az 1750—61-es évek taksakivetései, amelyeken nyomon lehet követni a jobbágyi szolgálta-
tások bővülését, a taksa egyes tételeinek emelkedését. Mivel a taksakivetések az egyes 
években tételekre lebontva, míg máskor össztételekben jelentkeznek, ezért csak spekulatív 
úton számíthatnánk ki az össztételekből az egyes tételeket, ennek a megoldásnak azonban 
nagy lenne a hibaszázaléka. Ezért kénytelenek vagyunk a taksákat az eredeti módon 
közreadni. 

Német-Gyula taksakivetései az 1750-61. évekre'"' 

1750 1751 1752 

Taksák 300 ft 300 ft 300 f t 
Fahordás 15 ft 15 f t 15 f t 
A kocsmáitatás bére 200 ft 200 ft 200 f t 
A kilenced árendája 300 ft 300 ft 300 f t 
A 80 boglya taksás szénáért 102 ft 93,20 ft 93,20 f t 

917 ft 908,20 ft 908,20 ft 

1753 

Telek- és háztaksa 340 ft 
Kocsmáitatás, mészárszék bére 550 ft 
A 80 boglya taksás szénáért 85,20 ft 

975,20 ft 

19Komáromy Miklós: Gyula városáról és a hajdani Gyula várról, Német-Gyula város százados 
ünnepe alkalmára. Nagyvárad, 1834. 4. 1. 

2 0Német-Gyula taksakivetései 1750-61 . Békés megyei Levéltár, Német-Gyula urbáriálisiratai. 
R. 6. (továbbiakban: BémL. N. Gy. urb. i.) 
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1755 1756 1757 

Taksa, kocsma- és mészárszékárenda + 
ölfahordásért 815 ft 815 f t 815 ft 

A 80 boglya taksás szénáért 80 ft 80 f t 80 ft 

895 ft 895 f t 895 ft 

1758 1759 1760 1761 

815 f t 815 f t 815 ft 815 ft 
200 ft 200 ft 200 ft 200 ft 
400 f t 400 ft 400 ft 400 ft 
113,20 f t 113,20 ft 

- 141,40 f t 

1528,20 f t 1528,20 f t 1415 ft 1556,40 ft 

Magyar-Gyula taksakivetései az 1750- 61. évekre21 

1750 1751 1752 

700 f t 700 f t 700 ft 
70 ft 70 ft 70 ft 

200 f t 200 ft 200 ft 
250 f t 250 ft 250 ft 
800 f t 800 ft 800 ft 
216,45 f t 198,20 ft 198,20 ft 

2236,45 f t 2218,20 ft 2218,20 ft 

1753 1754 1755 

Telek- és háztaksa 540 ft 700 f t 700 ft 
Kocsma, mészárszék, heti vásárok évi árendája 700 ft 
Három kocsma, mészárszék, fahordás árendája 270 f t 270 f t 
Csorvás pusztáért 400 ft 400 f t 400 f t 
30 boglya le nem kaszált szénáért. 

amivel tartoznak 30 ft 
34 boglya le nem kaszált szénáért, amivel tartoznak 34 ft 
Új tartozásért 370 ft 

1640 ft 1400 ft 1774 f t 

Taksa, 2 kocsma, 2 mészárszék árendája, 
30 öl tűzifa beszállításáért 

Eperjes puszta árendája 
Kilencedárenda 
A 80 boglya taksás szénáért 
100 boglya széna 

Taksák 
Fahordásért 
A kocsma bérletéért 
Csorvás puszta részéért 
A kilenced árendája 
A 170 boglya taksás szénáért 

2 1 Magyar-Gyula taksakivetései 1750-61. BémL. Magyar-Gyula város tanácsának irata. Úrbéri 
ügyek. V. A. 101. latinul (továbbiakban: M. Gy. urb. ü.) 
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1756 1757 1758 

3 kocsma, mészárszék, fahordás, telek-és háztaksa 1340 f t 1340 f t 1340 ft 
Csorvás pusztáért 400 f t 400 f t 400 ft 
170 boglya taksás szénáért 192,40 ft 192,40 ft 
22 boglyáié nem kaszált szénáért, 

amivel tartoznak 22 f t 

1762 ft 1932,40 f t 1932,40 ft 

1759 1760 1761 

Taksa, kocsma, mészárszék, fahordás 1340 ft 1340 ft 1340 ft 
Csorvás pusztáért 900 ft 900 ft 900 ft 
40 boglya le nem kaszált szénáért, 

amivel tartoznak 56,40 ft - -

6 boglya le nem kaszált szénáért, 
amivel tartoznak 8,30 ft 

2296,40 ft 2240 ft 2248,30 ft 

A táblázat már említett bonyolultsága nehéz helyzet elé állítja a kutatót a követ-
keztetések levonásánál. A taksakivetések 1755-től egy tételben közlik a telek- és ház-
taksát, a kocsma és a mészárszék árendáját, valamint a fahordásért já ró taksát. A táblázat 
szerint a németek 1750-től béreltek kocsmát az uradalomtól, három éven keresztül évi 
200 forintért. 1753-tól azonban már együtt szerepel a kocsma és a mészárszék bérleti díja. 
Az összeg nagyarányú emelkedéséből arra következtetünk, hogy — habár a taksakivetés 
kiemelten nem említi — 1753-tól kezdve két kocsmát béreltek a német-gyulaiak. Erre 
több összefüggés is következtetni enged. Az egyik az 1758—61 közöt t i taksakivetés első 
tételének összege (815 f t ) , amely az előző évek hasonló tételeinek összegétől csekély 
mértékben különbözik, s 1758-tól már két kocsma bére szerepel a táblázatban. A másik 
adat, amely szintén ezt a következtetést látszik igazolni, a hároméves szerződések tételei-
ből vezethető le. Ezekből világosan kitűnik, hogy a mészárszék bére 18 év alatt nem 
változott a kocsmákéhoz mérten, s valóban az egész időszakon keresztül nagyon 
méltányos összegért bérelhették a német-gyulai jobbágyok. 

A kilenced árendájával 1753—57 között nem találkozunk a taksakivetésben. Ebből 
arra kell következtetnünk, hogy ezekben az években a lakosok természetben szolgáltatták 
be a kilencedet. A lekaszált széna mennyisége 1 7 5 0 - 6 0 között egységesen 80 boglya, 
aminek az árendája szinte évenként vagy kétévenként változik, attól függően, hogy egy 
boglya megváltásáért mennyit kért a földesúr. Pusztabérlettel először 1758-ban talál-
kozunk, amikor is Eperjes pusztáért évi 200 ft bérleti díjat fizettek a németek. 

A magyar-gyulaiak taksakivetési jegyzéke a német-gyulaiakénál is bonyolultabb. 
Kocsmabérlettel itt is 1750-ben találkozunk először. A kocsmát a németekhez hasonlóan 
200 forintért bérelték. A kocsmák száma itt is 1753-tól változik, de a németekkel 
ellentétben a magyarok 3 kocsmát béreltek. Feltűnő, hogy kilenceddel csak az első három 
évben találkozunk. A lekaszált széna mennyisége nagyon sokszor változik. Egyes években 
csak a tartozásokat, az előző évben még le nem kaszált széna megváltásáért f izetet t 
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összeget tünteti fel a táblázat. Érdekes, hogy a németeknél egyetlen esetben sem talál-
kozunk szénatartozással. Ennek, véleményünk szerint két oka lehet. Vagy a németek 
gazdasági szorgalma és kötelességtudata, vagy inkább az, hogy Magyar-Gyula rétjeit 
elöntötte az árvíz vagy a talajvíz, ezért nem tudta lekaszálni az előírt mennyiséget minden 
évben. Amikor a szénatartozásokat említi meg a táblázat, nem szerepel az az évi széna-
mennyiség megváltásáért f izetet t összeg. A vásárok évi árendájával is csak egyszer, 
1753-ban találkozunk a magyarok taksakivetésében. Feltételezzük azonban, hogy habár 
tételesen nincs megemlítve, azt minden évben fizették. Pusztát a magyar-gyulaiak a 
táblázat szerint először 1750-ben béreltek, mégpedig Csorváson. A puszta bérleti díja 
először 1759-ben emelkedett 250 forintról 400-ra, míg másodszor 1759-ben 400-ról 900 
forintra. Nyilvánvaló, hogy nem ugyanannak a területnek emelkedett a bérleti díja, hanem 
a pusztán egyre több földet fogtak művelés alá avagy vettek igénybe és bérbe legelőként 
és kaszálóként. Erre a kérdésre a dolgozat következő fejezetében még visszatérünk. 

Azt mindenesetre megállapíthatjuk, hogy az évi taksák a két város viszonylatában 
arányosan változtak, azok emelkedését legtöbbször új kocsmák, pusztarészek bérleti díja, 
illetve a boglyás széna megváltásáért fizetett összeg okozta. A ház- és a telektaksa is 
változott a telkes, illetve a féltelkes lakosok számának növekedésével, illetve csökkené-
sével, amely változásokat azonban ezeken a táblázatokon nem tudjuk nyomon követni. 
Több felvilágosítással szolgálnak viszont a hároméves egyezségek (Conventio seu 
Contractus Triennalis), amelyek 1762-től váltották fel az egy évre szóló taksakivetéseket, 
és a Mária Terézia-féle úrbérrendezésig érvényben voltak. 

Német-Gyula hároméves egyezségei2 2 

Conventio seu Contractus Trienalis 1762. január 1.1764 december 31. 

200 egésztelkes lakos egyenként 2 f t cenzus 400 ft 
24 féltelkes gazda egyenként 1 f t cenzus 24 ft 
Földbérből Gyula részében Szt. Benedek, 

Szabatka, Vesze puszták határában. 
Remeteháza, Szeregyháza, Alabián és 
Győrkehely dűlőkben 330 ft 

az uradalmi cenzus 754 ft 
A 2 kocsma árendája 566 ft 
A mészárszék árendája 30 ft 
Malom, halászat, rév -
Gerendás puszta egy részéért 200 ft 
A kilenced árendája 400 ft 

1950 ft 

Ehhez járul még 130 boglya szána, amelyet évenként kell lekaszálni vagy készpénz-
ben megvásárolni és a kijelölt helyre szállítani. Minden évben 50 öl tűzifát kell be-
szállítani. Ezt a szerződést a következő 3 évre is megújították. 

1 2 Conventio seu Contractus Trienalis 1762 1770. BémL. N .Gy . urb . ü. R. 6. latinul. 
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Conventio seu Contractus Trienalis 1768. jan.-1770. okt. 

265 egésztelkes lakos egyenként 2 f t cenzus 530 ft 
30 féltelkes gazda egyenként 1 f t cenzus 30 ft 
Földbérbó'l Szt. Benedek, Vesze puszták 

határában, Remeteháza, Szeregyháza, 
Alabián és Szabatka dűlőben 330 ft 

az uradalmi cenzus 890 f t 
A kocsmák árendája 670 f t 
A mészárszék árendája 30 ft 
Malmok, halászat, rév -

összesen 1590 ft 

A földesúr a kilencedet 500 ft-ért ezután is bérbe adja, de saját szükségletére annak 
természetben történő szolgáltatását fenntartja, valamint a kis, veteménykilencedet is. A 
szokott taksás szénából 145 boglyát kell levágni és a kijelölt helyre szállítani. 50 öl tűzifát 
kell az urasági erdőből szállítani úgy, hogy ha Gyulára szállítják, akkor minden ölért 
készpénzben 30 kr-t kapjanak, amelyet az uradalmi pénztárból fizetnek ki nekik. Ha 
valaki viszont elmulasztja a szállítást, akkor minden egyes ölért fizessen 30 kr-t. 

Magyar-Gyula hároméves egyezségei2 3 

Conventio seu Contractus Trienalis 1762. január 1.-1764. december 31. 

300 egésztelkes lakos egyenként 2 f t cenzus 600 ft 
50 féltelkes gazda egyenként 1 f t cenzus 50 ft 
Földbérből a gyulai határban levő Fövenyes, 

Vesze, Kisspély, Szabatka, Szentbenedek 
pusztákon és Remeteháza, Szeregyháza, Alabián, 
Győrkehely dűlőkben 420 ft 

az uradalmi cenzus 1070 ft 
Három kocsma árendája 800 ft 
A mészárszék árendája 30 ft 
Malmok, halászat, rév 
Csorvás pusztáért 1000 ft 
A kilenced árendája 1000 ft 

összesen 3900 ft 

Ehhez járul még 250 boglya széna, amelyet évenként kell lekaszálni vagy készpénz-
ben megvásárolni és a kijelölt helyre szállítani. Minden évben 150 öl tűzifát kell be-
szállítani. Ezt a szerződést is megújították a következő 3 évre 1765. szeptember 18-án. 

2 3 Convent io seu Contractus Trienalis 1762-1770 . BémL. urb. ü. V. A. 163. latinul 
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Conventio seu Contratus Trienalis 1768. jan.-1770. okt. 

400 egésztelkes lakos egyenként 2 f t cenzus 800 ft 
Földbérbó'l a gyulai határban levő Fövenyes, Vesze, 

Kisspély, Szabatka, Szentbenedek pusztákon és 
Remeteháza, Szeregyháza, Alabián, Győrkehely 
dűlőkben 445 ft 

az uradalmi cenzus 
A 3 kocsma árendája 
Mészárszék árendája 
Malom, rév, halászat 

1245 ft 
670 ft 

30 ft 

összesen 1945 ft 

A földesúr a kilencedet 1000 forintért ezután is bérbe adja, a hüvelyesek után járó 
kilencedet azonban mindig természetben kéri. A saját telkei után a kaszálás az uradalmat 
illeti meg. A szokott taksás szénából 290 boglyát kell lekaszálni. 150 öl tűzifát kell az 
urasági erdőből szállítani, azzal a megkötéssel, hogy ha Gyulára szállítják, akkor minden 
ölért készpénzben 30 kr-t kapnak; ha elmulasztják, akkor ugyanennyit kelljen nekik 
fizetniök. A vadászat a törvény büntetése mellett tiltatik. Máshonnan tilos sört behozni. 
Kívülállókat a mezőváros területére a földesúr engedélye nélkül, a telkek hiánya miatt , 
nem szabad befogadni. A földesúr 1000 forintért ismét bérbe adja Csorvás pusztát, azzal 
a megkötéssel, hogy nem szabad ott sertéskondákat legeltetni. A pásztorok eltiltatnak a 
marhák adásától-vételétől. 

A szerződésekből kitűnik, hogy a földesúr egy egész telek után 2 ft cenzust követel, 
míg egy féltelek után ennek arányában 1 forintot . A lakosság számának növekedése, a 
szántóföldi gazdálkodás térhódítása arra kényszerítette mindkét város lakóit, hogy egyre 
több pusztarészt, illetve határrészt béreljenek az uradalomtól, ami világosan kitűnik az 
egyezségekből. Mindkét város a gyulai határnak ugyanabban a részében kapott puszta-
bérletet. A pusztabérletek emelkedése azt a folyamatot tükrözi, amikor a belső legelőket 
is feltörik, és ezek a várostól távolabb eső pusztákra szorulnak ki. Feltűnő, hogy míg 
Német-Gyulánál nem emelkedik a puszta- és határrészbérletek díja, addig Magyar-Gyulá-
nál az utolsó 3 évben 25 forintos emelkedést látunk. Valószínű, hogy valamelyik határrész 
területének növekedése okozza a pusztai földbér növekedését. Az utolsó, 3 évre szóló 
egyezségben a németek már nem bérelték Gerendás puszta egy részét, míg a magyarok 
Csorvást nemhogy megtartották maguknak, hanem még növelték is a korábbi évekhez 
képest a bérelt földterületet. Mindkét város esetében növekedett — feltehetőleg a telkes 
jobbágyok számának emelkedésével — a lekaszált széna és a beszolgáltatandó tűzifa 
mennyisége, valamint a kilenced árendája. Mindkét városnál szembetűnő az egésztelkes 
lakosság számának nagyarányú növekedése, ami nemcsak alakosság számának szaporodá-
sát, hanem az újonnan művelés alá fogott föld nagyságának az emelkedését is tükrözi. 
Magyar-Gyula a gazdaságosan megművelhető telkek számát tekintve az 1760-as évek 
végére — úgy tűnik — elérte a telítettséget. Ezt bizonyítja az, hogy a telkek hiányára 
hivatkoznak, amikor megtiltják a városnak, hogy területén a földesúr engedélye nélkül 
kívülállókat letelepedni engedjenek. 

Összegezve a két város lakosainak terheit az úrbérrendezés előtt , megállapíthatjuk, 
hogy azok méltányosak voltak. Egyes évek kiugrónak tűnő taksanövekedését nem tapasz-. 
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taltuk. Az egyéves taksakivetéseket követő hároméves egyezségek sem jelentettek 
változást a terhek tekintetében. Ha összehasonlítjuk az utolsó év taksakivetésének össze-
gét a hároméves egyezségek utolsó évének taksaösszegével, akkor mindkét város esetében 
minimális, arányos növekedést vehetünk észre. Ebben a kedvező állapotban került sor a 
Mária Terézia-féle úrbérrendezés bevezetésére Gyulán. 

A Mária Terézia-féle úrbérrendezésre Német-Gyulán 1771. augusztus 14-én, Magyar-
Gyulán pedig október 10-én került sor. Ez azért jelentett komoly változást a gyulaiak 
életében, mert mindeddig nem tartoztak robottal, viszont az úrbérrendezés után — habár 
robotterhük jelentős részét megválthatták — robotoló jobbágyok lettek. Békés megyében 
elsőosztályú földből 34 , másodosztályúból 36, harmadosztályúból pedig 38 hold 
képezett egy egész telket. Ehhez tartozott még 22 kaszás rét, ami 8 0 0 - 1 2 0 0 ölnek felelt 
meg.2 4 Míg korábban mindkét város lakosai arra hivatkoztak, hogy a szántók és a 
kaszálók nincsenek felosztva, ezért nem tudják, hogy pontosan mennyit is bírnak; az 
úrbérrendezés a telki állomány pontos megszabásával Gyulán bevezette a szilárd telek-
rendszert. Ha az úrbéri tabellában szereplő földterületet mindkét város esetében össze-
vetjük az 1769. évi összeírással,2 5 akkor kitűnik, hogy az urbárium bevezetésekor jelentős 
maradványfölddel számolhatunk Gyulán, amely lehetővé tette, hogy az úrbéres telkek 
száma rövid időn belül megszaporodjék. Mivel területünkön az uradalom saját erőből nem 
tudta visszahódítani a szikes, mocsaras területet, ezért a jobbágyokat új irtások szerzésére 
ösztönözhette, s valószínű, hogy a lakosság élt is ezzel a lehetőséggel. A lakosság 
differenciálódását és a telkek számának gyarapodását az úrbérrendezéskor regisztrált 
állapot és a rendelkezésünkre álló 1788. évi úrbérpótló szerződés összevetésével vizsgál-
hatjuk meg. 

Német-Gyula 

177126 178027 

Szabadmenete lű jobbágy 60 fő 228 fő 
Házas zsellér 206 fő 134 fő 
Házatlan zsellér 32 fő 28 fő 
Telekszám 17 3/8 74 4/8 
Belsőség* 31 7/8 hold 69 hold 
Szántó 989 hold 2533 hold 
Rét, kaszáló 133 hold 1639 hold 

1788-ban nem fizetett cenzust 3 fő , mivel nem volt belső telke. Egésztelkes vagy 
azon felüli volt 13 fő , míg 1/8 telke az úrbérrendezéskor bejegyzett 23 fővel szemben 
ekkor 58 főnek volt. 

* Mindkét városnál csak a szabadmenetelűek úrbéri állományában bekövetkezett változásokat ve-
tettük össze! 

2 4 A történeti statisztika forrásai. Bp. 1957. 149. 1. 
2 5BémL, N. Gy. urb. i. R. 6. 343. és BémL. M. Gy. urb. 4. V. A. 101. 
2 'Országos Levéltár, Helytartótanács Levéltára, Úrbéri tabellák. Békés megye: С 2965. 4137. 

számú filmtekercs, németül (továbbiakban: OL. В т . С 2965. es. 4137. t.) 
2 7 U. és BémL. N. Gy. urb. i. R. 6. 
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Magyar-Gyula 

17712' 1 7882 9 

Szabadmenetelű jobbágy 277 fő 474 fő 
Házas zsellér 149 fő 276 fő 
Házatlan zsellér 88 fő 115 fő 
Telekszám 81 6/8 254 4/8 
Belsőség* 86 1/8 hold 146 hold 
Szántó 4065 hold 8585 hold 
Rét, kaszáló 1366 4/8 hold 5555 hold 

*1788-ban nem fizetett cenzust 3 fő, mivel nem volt belső telke. 

Az adatok tanúsága szerint Német-Gyulán a szabadmenetelű jobbágyok száma a 
jelzett idő alatt 380, Magyar-Gyulán pedig csupán 171%-kal növekedett. A telkes 
jobbágyok számának emelkedése Német-Gyulán nagymértékben a házas zsellérek számá-
ból táplálkozhatott, mert az 1771. évi 206 fővel szemben számuk majdnem a felére 
csökkent, ugyanakkor kis mértékben csökkent a házatlan zsellérek száma is, ami azt 
jelenti, hogy a házas zsellérek nem elszegényedtek, hanem inkább belső telekkel rendel-
kezve meggazdagodtak. A töredéktelkesek száma ugyanakkor Német-Gyulán több mint a 
duplájára növekedett. Magyar-Gyulán ezzel csaknem ellentétes folyamat figyelhető meg: 
mind a házas, mind pedig a házatlan zsellérek száma jelentősen emelkedett , .Német-
Gyulán pedig 311%-kal nőtt . Ha ehhez figyelembe vesszük a telkes jobbágyok számának 
százalékos növekedését mind a két városban, akkor úgy tűnik, hogy a telkesek között 
Magyar-Gyulán nagyobb lehetett a differenciálódás, mint Német-Gyulán. 

A telekaprózódás és társadalmi differenciálódás folyamatának vizsgálatakor fel-
tétlenül figyelembe kell vennünk az öröklési jogszokásokat. Tudjuk azt, hogy a magyarok-
nál a földből is egyenlő mértékben elégítették ki a gyerekeket. A németek esetében 
azonban már jóval árnyaltabb a kép, mert sok helyen az ún. törzsöröklési rendszer volt 
szokásban. Hogy ez miképp jelentkezett a gyulai németek esetében, ahhoz át kellett 
tanulmányoznunk a rendelkezésre álló német-gyulai végrendeleteket, ill. inventáriumokat. 
Ezek szórványos és gyakran egymásnak ellentmondó volta miatt kutatásaink jelenlegi 
állása mellett sem pro, sem kontra nem foglalhatunk állást. Feltűnő ugyanis, hogy 
ezekben a végrendeletekben a telekről nem esik szó, hanem csupán a szőlőről és a kertről, 
valamint az ingóságokról. Fischer Terézia 1796. március 26-án kelt végrendeletében is 
csak azt írja, hogy „ha egyenlő felosztásra kerülne sor" (4 hátramaradt gyermeke volt). 
Ugyanakkor azonban megtiltja, hogy a kertet eladják („den Garten nicht zu verkaufen, 
lieber das Rindstück abzuschaffen, bis auf etliche Stück") , inkább a marhákat adják el az 
utolsó darabig. A szőlőre vonatkozólag úgy rendelkezik, hogy becsüljék fel és tetszés 
szerint adják el, hogy a gyerekek ne veszekedjenek rajta.2 9 a Ugyanakkor azt is kiköti, 

í 8 U o . 
2 9 O L . В т . С 2965. es. 4137. Úrbéri táblázat, 1788. október 21. Ebből az évből három 

összeírás is rendelkezésünkre áll. Ezek adatai azonban - mivel más-más célra készültek - egymásnak 
ellentmondóak, főleg a házatlan zsellérek számát illetően, összehasonlításunkban az OL anyagát 
vettük mértékadónak már csak azért is, mert a német-gyulaiak összehasonlításában is ez szerepel. 

2 9 aNémet-Gyula város tanácsának iratai. V. A. 121. g. 1 - 2 . Hagyatéki leltárak és végrendeletek 
1 7 4 8 - 1 8 3 7 . „Der Weingarten sol geschätzt, und nach Belieben zu verkaufen, wenn ihn die Kinder 
nicht bestreiten können."Fischer Terézia végrendelete V. A. 121. g. Fol. 34. 
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hogy a legkisebb fiuknak neveltetése miatt nagyobb részt kíván adni az örökségből.2 9 b  

Metz György német-gyulai polgár hagyatéki irataiban is azt olvashatjuk, hogy a szülők 
halála után a jószágot és a vagyont (külön csak a jószágok és a szőlő van megjelölve) a 
hátramaradt 4 gyermek közöt t osztották fel.2 9 C 

A szántóföld nagyságának növekedése Német-Gyulán 296%, Magyar-Gyulán 211%. 
A legkirívóbb különbség a két város között a kaszáló terjedelmének alakulásában tapasz-
talható. Míg a németek kaszálói több mint 12-szeresre növekedtek, addig a magyaroké 
csupán négyszeresére. A szántóföld, valamint a rétterület növekedése mindenekelőtt az 
árvízmentesítési munkákkal függött össze, amire a gazdálkodásról írott fejezetünkben még 
kitérünk. 

A XVIII. századból a legutolsó Gyulára vonatkozó adatunk 1797-ből származik, 
amely nem összeírást, hanem csupán az az évi uradalmi becsléseket tartalmazza. Ezért 
messzemenő következtetéseket az elmúlt tíz év változásait illetően nem lehet levonni 
belőle, csupán hipotézisekkel é lhetünk. 3 0 

Az adatok tanúsága szerint a telkek száma 1788-hoz képest Magyar-Gyulán 
majdnem harminccal, Német-Gyulán viszont csak kilenccel növekedett. Ugyancsak jelen-
tősebb mértékű a házak számának emelkedése Magyar-, mint Német-Gyula esetében. 
Német-Gyulán a korábbi nagy ugráshoz képest (1771—88) megállt a telekreültetés folya-
mata. A táblázat nem tüntet i fel külön a telkes jobbágyokat, a házas, illetve a házatlan 
zselléreket, csupán azt tudjuk, hogy az első két jogi kategória Német-Gyulán összesen 454 
f t cenzust fizetett . A már említett feljegyzés ugyanebből az évből azonban erre is szolgál 
adattal. Ezek szerint telkes jobbágy volt 226, házas zsellér pedig 228 f ő . 3 1 A házatlan 
zsellérek számára egy harmadik összeírásból tudunk következtetni. Ebben az 1797. évi 
német-gyulai összeírásban összesen 566 név van felsorolva, ezek közül 454-nek van 
háza . 3 2 Ha ezeket a számokat összevetjük az 1788. évi összeírással, megállapíthatjuk, 
hogy a telkes jobbágyok száma 10 év alatt stagnált, a házas zselléreké viszont 94 fővel 
növekedett. Ugyancsak stagnált a házatlan zsellérek száma, ezért az előbbi jogi kategória 
számának növekedése valószínűleg a természetes szaporodás és a betelepülés következ-
ménye. 

A természeti környezet mint a gazdálkodást befolyásoló tényező 

Köztudot t , hogy a török megszállás gazdasági értelemben, a gazdálkodás kultúráját 
tekintve jelentősen visszavetette a volt hódoltsági területet. A török kiűzése után Bihar, 
Békés, Szolnok megyék és a Nagykunság területén, valamint a Hajdúság szomszédos 
részein mintegy 150 ezer katasztrális holdat borított a víz és a mocsár. Békésben a 
„megmérhetetlen Sarkadi t ó " Gyulától egészen Sarkadig húzódo t t . 3 3 1777-ben került sor 

2 9 b U o . „Den kleinsten Knaben vermög ihr Erziehung, sol im Erbtheil größeren Gehalt 
empfangen ." 

2 9 c U o . Metz György hagyatéki iratai. Fol. 49. 
3 0 1797. évi uradalmi becslések. Országos Levéltár, Károlyi nemzetiség Levéltára (OL. KL.) 

Harruckern uradalmi iratok P. 418 . 69/1. 
3 1 Uo. P. 418. 1797. március 13. 
3 2 Uo. Fasc. 0 . 3. 
3 3 Scherer, (1941) 9. 1. 

7 Agrártörténeti Szemle 1 9 8 2 / 1 - 2 . 
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az ún. Hajós-út kiásására, amely a Fekete-Körösből kiszakadva, a két Gyulát elválasztó 
Szent János-árokkal egyesülve, a Fehér-Körösbe torkollott . Ez a csatorna 3500 holdat 
víztelenített Gyula és Sarkad között . Ezt követően épül majd meg Gyula északnyugati 
határában a Csikóséri-csatorna, majd Gyulától nyugatra a Lencsés-csatorna. E századvégi, 
nagyarányú víztelenítő munkálatok ellenére a gyulai határban 1788-ban még mindig 9158 
holdon terült el mocsár. A II. József-korabeli katonai felmérés során a gyulai uradalomról 
készült térképszelvényekhez tartozó szöveges rész 5. pontjában azt olvashatjuk, hogy „die 
Wiesen in hiesiger Gegend sind sehr morastig und wegen ihren zu grossen Schicht auch 
bey den dürresten Zeit impracticable".3 4 

Az új honfoglalást követően Gyula 50 ezer kat. holdon rendezkedett be . 3 5 E 
földterület nagy részét azonban majd minden évben elöntötte a víz. Vidékünk lakossága 
ezért a betelepülést követően a rossz, mezőgazdasági művelésre csak később alkalmas föld, 
a mocsarak és szikesek, valamint a Körösök gyakori árvize miatt kezdetben állattenyész-
téssel foglalkozott, amely oly rohamosan növekedett, hogy a korábbi határt kinőve 
pusztákat kellett bérelni, ami eleinte határvillongásokhoz vezetett. Az állattenyésztés, 
főleg ennek extenzív formája egyrészt nem munkaigényes, másrészt biztonságos és jöve-
delmező gazdálkodási ág. Ezért az új telepesek, ahol csak tehették, ehhez a megélhetési 
formához fordultak. Tessedik Sámuel szerint a jobbágy területünkön a XVIII. század 
közepéig a marhából tartotta el magát és családját, az adókat is ebből tudta f izetni . 3 6 

Markovicz Mátyás szarvasi evangélikus pap 1748-ban írt, a Békés megyében folyó XVIII. 
század közepi gazdálkodásról szóló munkájában is feltűnik a nagyszámú állatállomány. 
„Ez a tájék mindenféle szarvasmarhákban bővelkedik, ha a terjedelmes pusztákon 
vándorolsz, ökrök, tehenek, lovak megszámlálhatatlan csordáit, juh és sertésnyájait lát-
hatod itt. Nem ritkán találni parasztot, akinek 6 0 - 7 0 és 80 marhája, 2 0 - 3 0 lova, saját 
nyájjuhásza és saját kondása van . " 3 7 A jobbágyok így a szükséges taksát főleg állataik 
eladásából tudták fedezni, és ezért nem annyira szembeötlő az állatállomány nagy száma a 
lakossághoz mérten. Ember Győző tételesen közli az állatállomány alakulását Gyulán az 
1 7 1 7 - 3 0 közötti időszakban.3 8 1 7 1 7 - 3 3 között a szarvasmarhák száma 129-ről 828-ra, 
a lovaké pedig 18-ról 285-re növekedett .3 9 A két város lakosai fejős és vonós jószágaikat a 
belső legelőn, míg a rideg nyájat és a méneseket a csorvási és az eperjesi pusztán tartot ták. 
A népesség szaporodtával az állattenyésztés színterei a városhoz közeli, majd pedig 
távolabbi puszták voltak. A szántóföldek kezdetben épp a legelők rovására terjeszkedtek. 
Mivel a XVIII. -század közepén területünkön még nem alakultak ki a majorsági gazdál-
kodás legfontosabb feltételei, a nagy népesség, a belső felvevő piac, a nagy, mezőgazdasági 
művelésre alkalmas terület, ezért a földesúr bérbe adta őket. Ezek a puszták a földesurak 
tulajdonában voltak, s részben a jobbágyok telek után járó úrbéres földjei terültek el 
rajtuk, részben a tehetősebb falvak, mezővárosok vagy esetleg egyének bérelték legelőnek 

34Eperjessy, i. m. 25. 1. 
3sRácz István: A tanyarendszer kialakulása. Kézirat. 16. 1. 
3 6 Tessedik Sámuel: A paraszt ember Magyarországon. Pécs, 1786. 175.1. 
37Balogh István: Tanyák és majorok Békés megyében a XVIII-XIX. században. Gyula, 1961. 

EFMK. 25. 5 - 6 . 1. 
38Ember Győző: Az újratelepülö Békés megye első összeírásai 1715-1730 . Békéscsaba, 1977. 

6 1 - 6 3 . 1. 
39Scherer, (1938) 303.1. 
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vagy szántónak. A puszták a földesúr joghatósága alatt állottak, és 1866-ig legtöbb 
esetben megőrizték a községtől való különállásukat. Ilyen puszták voltak Gyula mellett 
Ölved, Szeregyháza, Póstelek, Vesze, Remeteháza, Keszi, Alabián, Fövenyes, Győrkehely, 
Szabatka, Szentbenedek. Ezeken a pusztákon az állattenyésztés ősi formái éltek, 
melyeket még a török korszak fejlesztett ki. A magyarok először 1750-ben béreltek 
pusztát, Csorvás feléért évi 250 ft árendát f izet tek.4 0 Kilenc év múlva a város közössége 
évi 900 forintért az egész pusztát bérbe vette a földesúrtól. Egy részét a város közösen 
használta, míg nagyobb hányadát bérbe adta a lakosoknak. Az egyik gyulai lakos pl. 
1796-ban a csorvási puszta egy egész járását bérelte már harminc év óta, ahol házat és 
tanyát építet t .4 1 Az úrbérrendezéskor az uradalom jószágkormányzója arra hivatkozott, 
hogy a magyaroknak nem kell az egész puszta, s a város elöljárói által albérletbe kiadott 
részt, több mint 6500 holdat, az uradalom földjéhez csatolta.4 2 A magyarok legnagyobb 
legelője a csorvási puszta volt. Egy 1769. évi összeírás szerint a magyar-gyulaiaknak a 
csorvási pusztán kb. 2437 szarvasmarhájuk, egy ménesben kb. 320 lovuk volt, „ezenfelül 
ugyanabból a pusztából subárendálhat évente annyi legelőterületet, hogy kb. 510 marhá-
nak 600 kisebb boglyát összehordhatnak". Ugyanitt van szó arról, hogy a magyaroknak 
tilos a csorvási pusztán sertéskondát tartani, és a kolonc marhákat a Kígyós-pusztára kell 
kihajtani. A németekkel közös legelőn Magyar-Gyula évente kb. 528 igás marhát, 786 
szekér elé való lovat, kb. 400 fejőstehenet és kb. 6000 fejő- és nyájbeli juhot tart. A 
módosabb gazdáknak 8 igás marhája, kb . 8 szekér elé való lova, kb. 34 fejőstehene és 
szarvasmarhája és kb. 100 juha és 16 sertése van. A középső állapotúnak 6 igásmarhája, 3 
lova, kb. 12 fejőstehene és marhája, 50 juha és 5 sertése van. 4 3 Annak ellenére, hogy 
ekkor megtiltották a magyar-gyulai gazdáknak a sertéstartást a Csorvási-pusztán, 
1803-ban már arról olvashatunk, hogy az innen ellopott állatok között sertések is 
szerepelnek. Ekkor 78 magyar-gyulai gazdától 31 ökröt, 8 tehenet, 116 lovat és 13 sertést 
loptak e l . 4 4 A németek először 1758-ban béreltek pusztát. Ekkor az eperjesi puszta 
egynegyedéért 200 f t árendát f izet tek. 4 5 A német-gyulaiak a közös legelőn kb. 500 
fejőstehenet, kb. 250 lovat, kb. 48 igásmarhát, valamint kb. 800 juhot és kb. 250 disznót 
tar tot tak. Eperjes-pusztán Német-Gyulának 500 marhája legelt. A módosabb gazdának 8 
igásmarhája, lova, kb. 18 fejőstehene és marhája, 26 juha és 4 sertése volt .4 6 

A helytartótanács az úrbérrendezés előkészítésére 1769-ben minden helységből 
választ kért a lakosok úrbéri állapotára vonatkozólag. A 9 kérdőpontot tartalmazó 
nyomtatot t , hivatalos szöveget az uradalom és a mezőváros a maga érdekeinek meg-
felelően átalakította, ezért nem tekinthetjük teljesen hitelesnek a válaszokat. Magyar-
Gyula a 4. kérdőpontra adott válaszában panaszkodott, hogy kevés a legelőjük, és az is 
együtt van a német várossal és az ugarral, így csak 400 marhára elegendő.4 7 A németek 

4 0 Lásd a taksakivetéseket. 
41Révész László: A Békés megyei jobbágyság rétegződése a XVIII-XIX. században. Körös 

Népe, I. 1956. 69.1. 
*2 S~herer, (1938), 303. 1. 
4 3BémL. N. Gy. urb. i. R. 6. Ö/343. 1769. május 18. 
44Scherer, (1938), 364. 1. 
4 s BémL. N. Gy. urb. i. R. 6. 761. 
4 6 Uo. Ö/343. 1769. szeptember 19. 
4 7 BémL. M. Gy. urb. ü. V. A. 
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pedig azt vallották, hogy legelőjük a legrosszabb a megyében, „mert mihelyst az Ugar 
felszántódik, mingyárt nincsen legelő mező". Másik legelőjük együtt van a magyar 
várossal, ahol nehezen fér el 400 marha, „az is az ugorokkal együt t" . 4 8 Mivel az 1769. évi 
feleletek nem adtak világos képet a tényleges úrbéri viszonyokról, ezért a következő 
évben mindkét város elöljáróinak részletes kiegészítést kellett adniok az elmúlt évi 
kérdésekre. A két város elöljárói ekkor sorolták fel a két város kárvallásait, fogyat-
kozásait, amelyekre orvoslást kértek. A 4. ponthoz a magyarok azt a kiegészítést fűzték, 
hogy gulyabéli marháiknak és lovaiknak jó legelője van Csorváson, náluk nincs makkolta-
tás. Fogyatkozásaik közöt t említik, hogy nem elegendő a német várossal közös legelő, s 
ezért kénytelenek a marhákat részben az ugarra, részben pedig a kaszálókra haj tani .4 9 A 
németek ugyancsak sérelmezik a közös legelőt, amely szűk és rossz, de az eperjesi puszta 
nedves időben jó legelő gulyáiknak. Ők szintén nem makkoltatnak.5 0 A közös használat-
ban lévő legelők szűk voltát a földesúr is elismerte a magyar várossal kö tö t t úrbéri 
szerződésben, melynek 4. pontja igy szól: „A legelő a Német-Gyulával közös használatban 
van, amint a helyi szemlén megállapítottuk, hogy önmagában véve elégtelen és a szántó-
földek közti alacsony fekvésű legelődarabocskák nem olyanok, hogy fejős tehenek és 
juhok legelőjén kívül másra alkalmasak legyenek. A földesúr a német város panaszát 
meghallgatva, azonkívül látva is, hogy ez a legelő az uradalom hasznát szolgáló vásárokra 
hajtani szokott barmok, valamint a hetivásárokon megjelenő igásjószágok, ökrös marhák 
miatt is elfogyott, az uradalmi kertek számos marhája is ott legel, ezt mérlegelve a legelő 
szomszédságában az eddig kaszálónak kiszakított földet, mindkét város bírájának át-
engedve, a legelőhöz csatolta . . , " . 5 1 Az urbárium azonban hiába szabályozta a közös 
legelőt. A németek még 50 év múlva is, egy 1836. évi tc-nek a belső és külső telek 
szabályozása tárgyában az uradalomnak adott válaszukban azt sérelmezték, hogy a 
magyar-gyulaiak kiszorítják a szegényebb német-gyulai lakosok állatait a közös legelőről, 
ugyanakkor a közös legelőre idegen marhákat is beengednek, és azokért legelőbért 
szednek. A németek szőlőközeit, kaszálóit boíjúcsordával, juhokkal, a Remeteháza felé 
eső legelőt ugyancsak juhokkal és sertésekkel „elborítják" úgy, hogy ott már marhát és 
lovat többé nem lehet legeltetni.52 

A magyarok kaszálói Györkehelyen, Fövenyesen. Pósteleken, Szeregyházán, Reme-
teházán, Csorváson a péli pusztán és a Kőrösök mellett terültek el. Míg az 1769. évi 
kérdőpontokra adott válaszukban arról panaszkodnak, hogy kaszálóikat majdnem minden 
évben elönti a víz, és a széna nagyobb része sás és vizipeije,53 addig egy évvel később 
kiegészítő válaszukban azt írják, hogy a csorvási kaszálókat nem önti el a víz, Fövenyesen, 
Györkehelyen és a Kőrösök mentén hasonlóan jó kaszálóik vannak. Fogyatkozásaik 
között azonban már ismét amiatt panaszkodnak, hogy a györkehelyi, fövenyesi, valamint 
a Körös menti kaszálóikat minden évben elönti a víz: a pósteleki, szeregyházi és 
remeteházi kaszálókat pedig csak minden tizedik évben tudják lekaszálni.54 1769-ben a 

4 8 BémL. N. Gy. urb. i. R. 6. 58. 1. 
4 9 Bé.nL. M. Gy. urb. ü. V. A. 1770. október 17. 
s 0 B é m L . N. Gy. urb. i. R. 6. 58. 1. 
5 1 OL. В т . С 2965. es. 4137. t . latinul 
5 2 BémL. N. Gy. urb. i. R. 6. 1076 
5 3BémL. M. Gy. urb. ü. V. A. a kilenc kérdó'pontra adott válaszuk 4. pontjában írják. 
s 4 EémL. M. Gy. urb. ü. V. A. 1770. október 17. 
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németek is amiatt panaszkodnak, hogy kaszálóik kétharmadát elönti a víz, ezért szénájuk 
fele sásos.5S Az egy év múlva tör tént bevallásuk szerint Eperjesen, Ajtósfokon túl és 
Vesze felé jó kaszálóik vannak. Míg a magyarok csak kaszálóik rossz minősége miatt 
panaszkodnak, addig a németek kevesellik is azt.5 6 

A rét és kaszáló nagyságára vonatkozóan bár 1769-ben is készült összeírás, de az 
ebben az évben készített táblázatban nem szerepel egyértelműen a kaszáló, nagyságát az 
ugaron hagyott területtel együtt írták be.5 7 Dolgozatunknak a gazdálkodás jogi feltételeit 
elemző részében két időmetszetben (1771, 1788) bemutattuk a kaszálóterület növe-
kedését, így most ettől eltekintünk. 

Ezek után térjünk át a földművelésre, a földművelési rendszerek ismertetésére, hogy 
annak adatai birtokában megvizsgáljuk azt, hogy a gazdálkodás szerkezetén belül sor 
került-e súlyponteltolódásra, s ha igen, mikor és milyen tényezők hatására. 

A földművelési rendszerek változása 

A betelepülést követően a csekély mezőgazdasági művelésre alkalmas területen a 
szabad foglalás dívott. A jobbágyok ott és annyi földet fogtak művelés alá, amennyit 
bírtak. Erre utal az 1715. évi összeírás első pontja is, amelyben a gyulaiak azt írták, hogy 
„ . . . a szántók osztatlanok, melyeket a helyi szokásnak megfelelően tetszés szerint 
választhatnak ki, és ahol jobban tetszik, használhatnak és művelhetnek".5 8 A birtokosok 
kénytelenek voltak eltűrni a szabad foglalást a volt hódoltsági területen, mert munkaerőre 
lévén szükségük, nem kockáztathatták jobbágyaik elköltözését. A később jött és így 
legtöbbször rosszabb és kevesebb földhöz ju tó jobbágyok megpróbálják kiegyenlíteni a 
vagyoni különbségeket. Segít nekik a földesúr, aki egy összegben veti ki az adót, amelyet 
aztán a közösség oszt fel a lakosok között , de ugyanez a közösség bele is avatkozik a föld 
birtoklási és művelési formájába. 5 9 

Az állandó jogsérelem ilyen körülmények között csak úgy volt elkerülhető, ha a 
közösség valamennyi tagjának érdekeit képviselő elöljárók a minőségi különbség ki-
egyenlítésére törekedtek. így minden igényjogosultnak osztottak földet mind a közeli, 
mind a távolabbi dűlőkből, a jobb minőségű földekből éppúgy, mint a rosszból: a távoli és 
rossz földekből nagyobb parcellákat, a közeli és jobb minőségűekből pedig kisebbeket. 
Végrehajtották mindkét nyomásnak dűlőkre s a dűlőknek parcellákra való felosztását. 
Hogy melyik gazda melyik parcellát kapja meg egyéves művelésre, azt a nyílhúzás vagy a 
házak sorrendje dönti e l . 6 0 A szabad foglalásból az újraosztásos földközösségbe való 
átmenet korábban vagy később következik be aszerint, hogy a lakosság szaporodásának 
arányában mikor válik szükségessé a szabad foglalás megszüntetése. 

S 5 BémL. N. Gy .u ib . i. R. 6. 58. 1. 
5 6 U o . 
s 7BémL. N. Gy. urb. i. R. 6. Ö. 343/1. 1769. május 18. 
5*Implom, i. m. 20. 1. 
5' Wellmann Imre: A gödöllői Grassalkovics uradalom. Bp. 1953. 58. 1. 
60Soós Imre: A jobbágyföld sorsa Heves megyében a XVIII. században. Bp. én. 3 1 - 3 2 . 1. 
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Az újraosztásos földközösség korunkban csak az Alföld egyes vidékeire volt jel-
lemző. Nyugat-Dunántúlon és a Kisalföldön ezzel szemben a földközösség azért nem vált 
uralkodó birtokformává a XVIII. század elején, mert a török korszak pusztításai itt nem 
állandósultak, nem bomlasztották szét a települési rendet. S habár a jobbágytelkek külső 
tartozékai a rövidebb ideig tar tó elnéptelenedés következtében elhagyatottakká váltak, 
inkább a már meglevő földesúri majorok használatába kerültek. A faluközösség nem tudta 
a határ jelentős részét rendelkezése alá vonni. A földközösség másrészt azért nem 
állandósulhatott ezeken az országrészeken, mert a vidék a középkor óta sűrűn lakott, 
apró, szűk határú falvakból állt. A földközösség létrejöttének legfontosabb előfeltétele, a 
nagy határ, még a legnagyobb elnéptelenedés időszakában sem állott rendelkezésre, 
így ezeken a területeken a XVIII. század elején a szilárd telekrendszer volt a jobbágyföld 
birtoklásának uralkodó fo rmája , 6 1 szemben például Békés megyével, ahol a szilárd 
telekrendszer csak a Mária Terézia-féle úrbérrendezés után j ö t t létre. A Dunántúl déli 
részén, Baranyában, az újonnan települt községekben rövid ideig fennállt még a föld-
közösség osztó szerepe. A cenzust és a robotot a földesúr kezdetben egy összegben vetette 
ki minden falura, és a lakók a terheket egyenlő arányban viselték. A vagyoni különbségek 
létrejöttével a terheket már „képességük", vagyoni helyzetük arányában osztották fel. A 
földesurak falvanként összeíratták jobbágyaikat: földjeik alapján egész-, fél- vagy negyed-
telkeseknek minősítették őket , és kijelölték a beltelkükhöz tartozó végleges járulékaikat a 
határban. A földközösség osztó szerepe ezzel megszűnt, kialakult a szilárd, állandó 
telekállomány. Ezzel a jobbágyok elvesztették azt a korábbi lehetőségüket, hogy föld-
jeiket ezután a földesúr engedélye nélkül művelhessék.62 Ezért a német telepes falvak 
sem járták végig — ellentétben Békés megyei társaikkal — a szántóföldi gazdálkodásnak a 
szabad foglalástól a szilárd telekrendszerig vezető útját . Néhány faluban a földesurak már 
a letelepedéskor kijelölték a jobbágyok végleges földjét.6 3 

A népesség szaporodásával és a termelőerők fejlődésével a szabad foglalást az 
újraosztásos földközösség váltja fel. Hogy az újraosztásos földközösségben mekkora földet 
kap valaki, az „igaerejétől" függ. Legtöbbször az igásökrök száma volt a mértékadó, 
ennek arányában rótta ki a közösség a gazdáknak az évi földhasználati díjat, a robotnapok 
számát vagy azok megváltásának összegét, valamint a többi szolgáltatást. 

Területünkön a XVIII. század nyolcvanas éveiben a gazdálkodás szerkezetében 
változást tapasztalhatunk, amit az alább közlésre kerülő adatok is jól szemléltetnek. A 
primér szerepet játszó állattenyésztés mellett egyre erőteljesebben jelentkezik a föld-
művelés, amely egyrészt a népesség szaporodásával, másrészt a század második felében 
jelentkező gabonakonjunktúrával függ össze. A földművelés azonban hosszú ideig még 
nem kerülhetett túlsúlyba, mert terjeszkedésének Gyulán gátat vetett a mocsár és a szikes 
terület. Erre majd a századfordulón, az árvízmentesítési munkák megindulása után lesz 
nagyobb lehetőség. A növénytermesztés jelentőségének növekedése leginkább a szántó-
földi gabonatermelésben nyilvánul meg. Egyre nagyobb területet vetettek be gabonával. 
Ha szűknek bizonyult a falusi szántóföldi övezet, akkor a belső legelőket törték fel, s 
egyre távolabbra tolódik ki a legelő határa. A megnövekedett népesség eltartásához 

6 1 Uo. 6 7 - 6 8 . 1 . 
62Ruzsás, i. m. 53. 1. 
6 3 Uo. 58. 1. 
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viszont egyre több szántóföldre volt szüksége valamennyi Békés megyei településnek. A 
harmincas évek közepétől vannak feljegyzéseink egyes kommunitások, sőt uradalmak 
közti birtokperekről a határkérdést illetően. A Magyar-Gyula és Kétegyháza közti perek 
az eleki, szentbenedeki, kígyósi, szabatkai és kétegyházi határokat illetően 1732-től 
majdnem két évtizedig elhúzódtak.6 4 Az alábbi adatok a Gyulán művelés alá vett szántók 
területnövekedését mutat ják négy időmetszetben: 

1720 1 773 1 785 1800 

900 hold 1996 hold 11 200 hold 12 800 hold 

Kis eltéréssel az 1800. évnek megfelelő terület maradt meg a korai ármentesítésig, a 
XIX. század negyvenes éveiig.6 5 Szántókat mindkét város lakói a gyulai határhoz közel 
eső pusztákon, illetve dűlőkben béreltek az uradalomtól. Az először 1762-ben megkötött 
egyezségek mutatják, hogy mindkét város ugyanazokon a pusztákon, illetve dűlőkben 
bérelt magának földet. 1769-ben azonban kivétel nélkül minden község arról panaszkodik 
a gyulai uradalomban, hogy határa túlságosan szűk a felduzzadt lakossághoz képest. De 
mind a községi határt , mind pedig a bérelt puszták jó részét elöntötte az örökös ellenség, 
a víz. Szántónak így csak a magasabb fekvésű helyeket használhatták a lakosok, amiből 
viszont kevés volt. Ezzel is magyarázható az, hogy területünkön miért nem alakultak ki 
nagyobb jobbágygazdaságok: a belső piac mellett lüányzott a másik elengedhetetlen 
feltétel, a nagy határ. 

Gyula határa tehát az 1760-as években, a puszták elnyerése után volt a legnagyobb. 
A további terjeszkedés azonban lehetetlenné vált a szomszédos községek miatt. Megállt a 
szántóföldek terjeszkedése is, mert az urbariális iratok szerint a szántó elérte a sziket és az 
árterületet. Ez azt jelentette, hogy mennél inkább nőt t a lakosság száma, annál kisebb 
parcellákra kellett felosztani a szántókat. Az urbariális földek életképtelen parcellákká 
aprózását a gyulai uradalom azonban megtiltotta. Ez érthető a földesúr szempontjából, 
hiszen a nagyobb telek nagyobb garanciát jelentett neki a telek után járó szolgáltatások 
szempontjából, amelyeket a gazdagabb jobbágyon könnyebben be lehetett hajtani, mint a 
szegényen. Mivel a földesúr nem nézte jó szemmel, hogy a jobbágyok házaikat kedvük 
szerint adják-veszik, örökítik, főként pedig azt, hogy a telket egyre kisebb részekre 
darabolják fel, ezért 1794. június 14-én a Gyulán tar to t t uradalmi tanácskozáson Vida 
Imre prefektus 14 pontból álló rendtartást adott ki. Ebben többek közöt t arra hívja fel a 
figyelmet, hogy meg kell akadályozni azt, hogy a zsellértelkek úgy változzanak át 
jobbágytelkekké, hogy a „kolonikális fundusok annyival megkevesednének, mert ez az 
uraság kára nélkül meg nem esik. Ügyelni kell tovább arra is, hogy ne legyen több 
jobbágytelek, mint amennyi az urbáriumi tabellán fel van tüntetve. Oktávákra darabolni a 
földeket szabad ne légyen, sőt ahol ilyen aprólékok találtatnak . . . adandó alkalmatos-
sággal összehúzattassanak vagy új földek adásával . . . vagy rossz munkásoktól és fizetők-
től leendő elszedésével . . , " . 6 6 A birtok felaprózódásának folyamatát rendeletekkel 
megállítani nem lehetett. Bár az 1738^10 . évi magyarországi pestishullámnak csak 

6 4 O L . KL. P. 418. Fase. С. 4 - 6 . 
6 5Scherer, (1938) 310-311 . 1. 
66Implom, i. m. 8 0 - 8 2 . 1. 
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Gyulán 1308-an estek áldozatul ,6 7 a század közepétől mindkét Gyula lakossága nagy 
mértékben növekedett. Mivel a század végéig nem indultak meg a nagyszabású ármen-
tesítési munkák, a megszaporodott lakosságnak a rendelkezésre álló földterületből kellett 
megélnie. Tekintsük át a lélekszám növekedését Gyulán négy időmetszetben! 6 8 

1722 1733 1769 1804 
kb. 800 fő 1380 fő 3608 fő 10 831 fő 

Nézzük meg ezen belül mind Magyar-, mind pedig Német-Gyula lakosságának 
számát. Élihez két időpont áll rendelkezésünkre. 

•1769 1785 

Magyar-Gyula 2481 fő6 9 5511 fó'7 0 

Német-Gyula 1127 fő 2262 f ő 7 1 

Magyar-Gyula lakossága tehát másfél évtized alatt több mint 3000 fővel gyara-
podott, míg Német-Gyuláé 1100-zal. Ha százalékosan nézzük a növekedést, akkor már 
nem tűnik olyan nagynak a különbség. A szaporodás aránya a magyaroknál 222, míg a 
németeknél 200 százalékos. 

A város népességén belül most a nagykorú, földműves lakosság megoszlását tekint-
sük át. 

Német-Gyula 

telkes jobbágy házas zsellér házatlan zsellér 
17697 2 134 133 31 
17777 3 60 206 32 
177374 90 174 55 
178873 228 134 28 

Mind a telkes jobbágyok, mind pedig a házas zsellérek számának erős csökkenése 
1769—71 között, az úrbérrendezés eredménye. A szilárd telekrendszer létrejöttével, a 
telkek, szántó stb. nagyságának rögzítésével sok korábbi szabad költözésű jobbágy nem 
érte el a töredéktelek szintjét sem, ezért a házas zsellérek kategóriájába süllyedt. 

A további adatok már jól szemléltetik a telekaprózódás folyamatát, azt a jelenséget, 
hogy míg a német városban az úrbérrendezéskor 23 főnek volt 1/8 nagyságú telke, addig 
számuk 1788-ban már 58-ra emelkedett .7 6 Az adatok tükrözik továbbá a házas, de belső 

6 7 Uo. 354.1 . 
6"Szilágyi, i. m. 34. 1. 
69Scherer, (1938) 292. 1. 
20 Thirring Gusztáv: Magyarország népessége II. József korában. Bp. 1938. 116. 1. 
7 1 Uo. 
7 2 BémL. N. Gy. urb. i. R. 6. Ö. 343. 
7 3 OL. В т . С 2965. es. 4137. t. Német-Gyula urbáriális táblázata. 1771. október 15. 
74 Implom, i. m. 82. 1. 
7 5 BémL. N. Gy. urb. i. R. 6. Ö. 344. Német-Gyula 1788. évi úrbéri táblázata. 
7 6 O L . В т . С 2965. es. 4137. t. 
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telek nélküli zsellérek telkes jobbágyokká válását, valamint azt, hogy a házatlan zsellérek 
közül egyre többen szereznek maguknak házat. Nem szabad azonban megfeledkeznünk 
egy harmadik jelenségről sem, amire már egy korábbi fejezetünkben utaltunk. A telkes 
jobbágyok számának 30%-os emelkedése 1771 -73 közöt t és két évtized alatti meg-
négyszereződése összefügg az úrbérrendezéskor keletkezett maradványföldekkel. Nézzük 
meg ugyanebben az időmetszetben a magyar város jobbágynépességének alakulását. 

Magyar-Gyula 

telkes jobbágy házas zsellér házatlan zsellér 

7769 7 7 319 90 94 
7 7777 8 277 149 88 
7 7 7 i 7 9 164 262 164 
7 788'0 474 276 115 

1769—71 közöt t itt is ugyanazzal a folyamattal állunk szemben, mint a német város 
esetében. A következő két év alatt a telkes jobbágyok számában bekövetkezett esés és a 
házas zselléreknél tapasztalható nagyarányú emelkedés véleményünk szerint indokolatlan, 
főleg akkor, ha az utolsó évszám adatait is figyelembe vesszük. Lehetetlennek tartjuk 
ugyanis, hogy amíg a német városban a jelzett időszak alatt a telkes jobbágyok száma 
egyharmadával növekedett, addig a magyar városban közel kétharmadával csökkent. 

Nehéz feladatra vállalkozna az, aki megpróbálná a lakosság differenciálódásának 
valós képét felrajzolni a Mária Terézia-féle úrbérrendezésig. Élihez részletesen ismerni 
kellene a lakosság vagyoni viszonyait. Mint már említettük, az úrbérrendezésig nem volt 
szilárd telekrendszer Gyulán; habár az úrbéres bevallásnál minden családfő neve után 
bejegyezték a tabellába valamilyen teleknagyságot, de ezek csak találomra bemondott 
számok lehettek. Ugyanakkor a lakosság foglalkozás szerinti megoszlása is elég vegyes 
képet mutatna. Gyulán — a megye többi városaihoz viszonyítva — elég sok kézműves 
tevékenykedett. Ezért most csupán a gazdálkodás módjá t vizsgáljuk meg a két városban, 
ehhez azonban szükségesnek tartjuk előtte felvázolni a gyulai határ sajátos, övszerű 
beosztását, amely a XVIII. század folyamán alakult ki. 

A lakótelepet a szérűskertek öve zárta körül, i t t-ott ólakkal együtt. A kerteken 
kívül következett a belső legelő zónája mintegy 3 - 4 km sugarú körben, ahol az igavonó 
jószág, a fejőstehén, a csürhe járt. A belső legelő övezetében, az ármentes magaslatokon 
árokkal elkerítve telepítették a szőlős- és gyümölcsöskerteket. A határ legjobb talajú 
részein, a belső legelő övén kívül, de lehetőleg ármentes szinten terültek el a szántóföldek, 
amelyek felé sugarasan szétfutó úthálózat vezetett. A dűlőutak a szántóföldi öv külső 
határán végződtek. A gyulai határban lévő szántóföldek külső határa olyan távolságra 
esett a várostól, ahonnan még érdemes volt naponta hazajárni .8 1 Az úrbéri akták tanúsága 

7 7BémL. M. Gy. urb. ü. V. A. Magyar-Gyula úrbéri táblázata. 
7 8 Thír ring, i. m. 116. 1. 
7 '7mp/om, i. m. 82. 1. 
8 0 O L . В т . С 2965. es. 4137. t. 1788. október 21. 
81 Balogh, i. m. 5 - 6 . 1 . 
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szerint a magyar lakosok a gyulai határban levő szántókon kívül még Szabatkán, Szent-
benedeken, valamint a csorvási és péli pusztákon rendelkeztek szántókkal. A német 
lakosok szántói a gyulai határon kívül Szentbenedeken és az eperjesi pusztán voltak. 

Gyulán a szűk természetes füvelőterület miatt (kaszáló, legelő és részben erdő is) a 
parlagoló rendszerből két- és nem háromnyomásos rendszer fejlődött ki. A kétnyomású 
rendszernek megvolt az az előnye, hogy a szántóföld fele ugaron hevert, s ilyen formában 
a legelő jószág rendelkezésére állt. Nemcsak a jószágnak volt fontos legelő hiányában az 
ugaron való legelés, hanem trágyájával ugyanakkor a talaj termőerejét növelte. Békés 
megyében a XVIII. század folyamán a kétnyomású gazdálkodás dívott. Elsősorban 
mindig az adott helység, község vagy város településszerkezete, geográfiai képe 
határozza meg azt, hogy milyen típusú gazdálkodást lehet egy területen folytatni . A 
háromfordulós rendszer egyik hátránya volt, hogy a föld egyharmada parlagon feküdt . A 
föld egyharmadát parlagon hevertetni ot t , ahol amúgy is földszűke van, ahol mindig attól 
kell félni, hogy a víz így is elönti az egyik nyomást, luxus volt. Olyan vidéken, amelyen 
Gyula is feküdt , jóval célszerűbb volt a kétnyomásos gazdálkodás. A magyarok azt írják 
1770-ben, hogy szántóföldjeik „két fordulóban avagy calcaturában vannak a gyulai 
határban, Szabatkán és Benedeken, azok jók és termékenyek". Nem megfelelőek azonban 
a péli és a csorvási pusztán lévő szántóföldjeik; a csorvásiak a tavaszi, a péliek pedig az 
őszi vetés alá alkalmasabbak. Mivel a marhák letapossák a földet, ezért hat vonós marhával 
kell szántaniok.8 2 A németek szintén két fordulóban művelték földjeiket a gyulai 
határban és Benedek-puszta két részében. Míg itt mindig jó termésük volt, addig az 
eperjesi pusztán és Benedek-puszta harmadik részében alig termett valamijük. Ők szintén 
hat vonós marhával szántanak.8 3 Hogy miért maradnak meg a kétnyomású gazdálkodás 
mellett, arra a magyarok 1818-ban így válaszoltak:84 „A gyulai földnek egyenetlen, 
terméketlen, szikes és posványos volta is arra bír bennünket, hogy maradjunk a két 
forduló mellett, mert ha most két fordulóban is lehetetlen földeinket jó kvalitásban bírni, 
mennyivel inkább ha három forduló több széket (sziket) hoz földeink közé, és nyughatat-
lanná tesz némelyeket, mint azelőtt is voltak". A három nyomásra való áttérés csupán a 
nagyobb méretű ármentesítési munkák eredményeként megnövekedett földterületen lesz 
majd lehetséges. A két város zöldség- és gyümölcstermelésére vonatkozóan kevés anyaggal 
rendelkezünk. Erre vonatkozóan elsősorban a kis kilencedben felsorolt termékekre 
támaszkodhatunk. Ezek szerint káposztát, kukoricát, kölest, retket, répát, paszulyt, 
borsót, lencsét, fokhagymát, lent és kendert termesztettek, ugyanakkor a magyarok 
csekély dohányt is termeltek. 8 5 A szakirodalomban találkozunk olyan állítással, hogy 

8 2 BémL. M. Gy. urb. ü. V. A. 1770. október 17. 4. pont. 
8 3 BémL. N. Gy. urb. i. R. 6. 58. 1. 
aiImplom, i. m. 164. 1. 
8 5 A kis kilenced természetben történő' szolgáltatásai 1762-ben: Magyar-Gyula: 1 0 0 - 5 0 0 véka 

kukorica, 2 0 - 4 0 véka köles, 3 0 0 - 6 0 0 fő káposzta, 2 véka baba, 2 véka borsó, 1 véka lencse, 12 véka 
répa, 4 véka vereshagyma, 30 koszorú fokhagyma, 1 véka répa, 4 0 0 - 8 0 0 fő kender, 400 csomó 
dohány; Német-Gyula: 300 f ő káposzta, 50 pozsonyi mérő kukorica, 3 mérő köles, 1 mérő retek, 
1 mérő répa, 1 mérő bab. 

Néha mindkét város lakói a kis kilencedet is pénzen váltották meg. Ajándékot pedig csak akkor 
kellett adniok, amikor a földesúr Gyulán volt. 

A magyarok 1769-ben a kilenc kérdőpantra adott válaszukban a következőket írták: „volt 
amikor 500 véka, volt hogy 400 vagy 100 véka kukoricát, néha 20 véka kölest adtunk. Néhány 
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főként a németek jártak elöl a gyümölcs- és zöldségtermesztésben,8 6 de erre vonatkozó 
adatokkal kutatásaink során nem találkoztunk. A zöldség- és gyümölcstermelés - el-
tekintve a szőlőtől — valószínűleg a század vége felé vált erőteljessé. Paulovics András 
uradalmi földmérő 1791-ben felszólította a két Gyula elöljáróit, hogy tiltsák meg, hogy a 
jobbágyok kaszálóik hátasabb részein kerteket alakítsanak ki.8 7 

Mivel a város környékén kevéske kis erdő volt, s emiatt a lakosok „a faizás 
jótéteményében nem részesülnek", mindkét város fel volt mentve a favágás és -hordás 
kötelezettsége alól, s ehelyett a földesúr az ingyen nádlást engedte át a lakosoknak azzal, 
hogy számára az előírt kéve nádat kötelesek beszolgáltatni8 8 

Utoljára kell szólnunk a szőlőtermesztésről. Sajnos, elég gyér adat áll rendel-
kezésünkre erről a gazdálkodási ágról. A szőlőtermesztésnek Gyulán a középkortól kezdve 
hagyományai voltak. A hódoltság idején sem szűnt meg a szőlőskertek művelése, de a 
felszabadító háborúk idejében a még meglévő török szőlőskertek elvadultak. Elsősorban a 
németek foglalkoztak szőlőtermesztéssel, közülük is — feltételezésünk szerint - a Rajna 
melléki tartományokból elvándoroltak. Egy, a németek körében élő magyarországi nép-
monda szerint a német asszonyok a szoknyájuk alá rejtve hozták el a szőlőtőkéket új 
lakóhelyükre. A németek hamar hozzáfogtak új lakóhelyükön a szőlőültetéshez. 
1738-ban már a Bárdos-éren túl is voltak szőleik.89 A szőlőtermesztés elég vesződséges, 
nemcsak munka-, hanem tőkeigényes foglalkozás is volt, amely megfelelő kezelés és 
időjárás esetén mindig meghozta a hasznát. A németek azt vallották 1769-ben, hogy jó 
termés esetén szőleikben kb. 5 ezer akó bor t e r em, 9 0 míg a magyarok 900 akót 
említenek.9 1 1770-ből rendelkezésünkre áll mindkét városból a szőlőskertekre vonatkozó 
összeírás, amelyeket itt közlünk. 

Német-Gyula mezőváros szőlei!9 2 

Fossores (= kapás) 
Nro. 

A Körösön túl levők 170 főnek 486 1/2 
Szőló'shalom helységben 51 főnek 142 1/2 
A Kálvária dombnál 25 főnek 69 
Dinnyés dűlőben 2 főnek 1 

esztendőben 600 fej káposztát, máskor 300-at. Mellette 7 véka paszulyt, 7 véka borsót, 1 véka lencsét, 
17 véka répát, 4 véka vereshagymát, 30 koszorú fokhagymát, 1 véka retket, hol 800. hol 400 fű 
kendert, 400 csomó dohányt, néha természetben, néha pénzben." BémL. M. Gy. urb. ü. V. A. 

A németek a kis kilenced beszolgáltatásáról ezt vallották: „Az árendán felül évenként adtunk 
300 fej káposztát, 50 pozsonyi mérőre való kukoricát, 3. p. m. kölest, 1 p. m. retket, 1 p. m. répát és 
paszulyt, vagy ezeket is megváltottuk." BémL. N. Gy. urb. i. R. 6. 58. 1. 

86Scherer, (1938) 422. 1. 
81 lmplom, i. m. 166. 1. 
8 8 OL. В т . С 2965. es. 4137. t. 1771. október 10. 
85Scherer, (1938) 304. 1. 
90 Varga János: A jobbágyi földbirtoklás típusai és problémái 1767-1849. Bp. 1968. 11. 1. 
" B é m L . M. Gy. urb. ü. V. A. 101. 
9 2OL. В т . С 2965.es . 4137. t. 1770. augusztus 19. 
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Magyar-Gyula mezőváros szőlei' ;•> 3 

Sándor hegyen 67 főnek 
Ajtósfokon 30 főnek 
Dinnyés dűlőben 9 főnek 
Szőlőshalom helységben 4 főnek 
Csikóséren 19 főnek 
A Kálvária dombnál 6 főnek 
Széles-éren 1 főnek 

216 
87 
26 

59 
18 

1 

2 

14 1/2 

A Körösön túl 1 főnek 

A német városban tehát 248 főnek, míg a magyar városban 127 lakosnak volt 
szőlője. A németeknek összesen 699, míg a magyaroknak 423,4 kapára való szőlejük volt. 
A németek közül tehát kétszer annyian foglalkoztak szőlőtermesztéssel, mint a magyarok 
közül. Az 1797. évi táblázat is ezt látszik megerősíteni. Ebben az évben a németek közel a 
dupláját fizették a magyarok borkilencedének.9 4 

Mielőtt a gazdálkodásról szóló fejezetünket lezárnánk, térjünk ki röviden arra a 
kérdésre, hogy a németek átvették-e a tanyásgazdálkodást? 

A tanyarendszer és az ennek kialakulásához kiindulópontot szolgáltató szállások 
vizsgálata a németek esetében azért érdemel különös figyelmet, mert ha a Német-Gyulá-
hoz tartozó pusztákon is kialakultak a szállások, majd ezt követően a tanyák, akkor a 
németek esetében nemcsak gazdálkodási formaváltozásról, hanem életmódváltozásról is 
beszélhetünk. 

Szabó István kísérletet tett egyik tanulmányában az Alföld tanyásodásának átfogó 
magyarázatára.95 Eszerint a mai szántóföldi tanyarendszer kialakulásának első szakasza 
főleg a XVIII. századra esett, amikor a háborúkat követő békés időszakban a lakosság 
rohamosan gyarapodni kezdett , az Alföld néptelen területeire irányuló hatalmas migráció 
következtében ki kellett tágítani a városok és falvak határában a szántóföldi övezetet. 
Megindult a harc a pusztabérletekért. A szántóföldi tanyarendszer kialakulásához a 
földrajzi-történeti tényezőkön kívül gazdasági is társult: a föld megművelésének sajátos 
kényszerítő követelménye. Az így kibővült szántóföldi övezeten — amely eddig a tele-
pülés tövében, közelében volt — kívül egy-egy helység külső határában s a hozzá vétel 
vagy bérlemény által szerzett szomszédos pusztákon legelt a piacra szánt jószág. Ezekből a 
legelőkből idővel szántóföld lett, amelynek megművelése több munkát, munkaerőt és időt 
igényelt, mint a legeltetés. A földet viszont gazdaságosan a településtől kb. 5 k m sugarú 

*A tanulmány a Pölöskei Ferenc szerkesztette A magyar tanyarendszer múltja, Bp. 1980. с. 
tanulmánykötet megjelenése előtt készült, így annak eredményeit, új szempontjait nem foglalhatta 
magába. (Á. Z.) 

' 3Uo. 1770. október 18. 
S 4 O L . KL. P. 418. 69/1. 1797. évi uradalmi becslések. 
'5Szabó István: Kísérletek az alföldi tanyarendszer megszüntetésére az 1780-as és 1850-es 

években. In: Agrártörténeti tanulmányok. Bp. 1960. Szerk: Szabó István. 142. 1. 

Szállások, tanyák és majorok* 



MAGYAR- ÉS NÉMET-GYULA GAZDÁLKODÁSA 109 

körben fekvő határterületen lehetett megművelni. Márpedig az alföldi mezővárosok és 
óriásfalvak határainak nagyobb része ezen a körön kívül esett. A naponta történő ki- és 
bejárással rengeteg idő ment veszendőbe. Ezt a fáradságot elkerülendő; a gazdák először 
kezdetleges épületeket, szállásokat emeltek a településtől távol fekvő szántóföldeken, 
hogy legalább az égető mezei munkák idején mindig o t t tartózkodhassanak. A tanya ezzel 
már kiegészítő gazdasági teleppé vált, ahová hamarosan konvencionális cselédek költöztek 
ki, akik nemcsak őrizték és gondozták a tanyát, hanem a gazda jószágaira is ügyeltek.9 6 

A tanyák kialakulását egyfelől közös feltételek, másfelől egymástól eltérő helyi 
természeti, gazdasági és társadalmi tényezők befolyásolták. Az ezeknek megfelelő sajátos 
fejlődéssel a tanyák különböző tájtípusai alakultak ki. A tanya kialakulásának közös 
feltételei közé tar tozot t a nagy kiterjedésű határ; a határbeosztás állandósága, azaz a 
szántóföldi és legelőkörnyezet elkülönítettsége; a szántóföld birtoklásának hosszú ideig 
tartó állandósultsága, továbbá a földművelés és az állattenyésztés bizonyos egyensúlya. 
Nem jöt tek létre tanyák ott, ahol a földesúr által használt határrészek nem voltak 
elkülönítve a jobbágytelkek járulékaitól.9 7 Ezért találjuk a XVIII. századi szántóföldi 
szállásokat a nagyobb autonómiával rendelkező mezővárosokban, ahol a már említett 
földesúri birtokjog nem akadályozta a közösséget a határhasználat formáinak kialakításá-
ban, ahol megszűnt a szántóföldek periodikus újraosztásának a rendszere, avagy csak 
hosszabb idő múltával ismétlődött meg. 

Ha ezeket a felsorolt kritériumokat figyelembe véve vizsgáljuk Német-Gyulát, akkor 
megállapíthatjuk, hogy a mezőváros rendelkezett ezekkel. A városnak viszonylagos 
autonómiája volt a határhasználat kialakításában. A megnövekedett számú lakosság pedig 
szükségessé tette a határ jelentős részének a feltörését, ha szükséges volt, távolabbi 
puszták bérleményét is. Területünkön a XVIII. századi újratelepítést követően kemény 
küzdelem bontakozott ki a pusztabérletekért a régi és az új közösségek kommunitásai 
között . A rossz minőségű föld, a kevés művelésre alkalmas terület nem tette kifizetődővé 
a majorsági gazdálkodást. Ezért a földesúr — aki távol élt birtokától — bérbe adta a 
pusztákat a parasztközösségeknek. Ennek kettős haszna volt. A bérelt puszták után a 
földesúrnak nem kellett állami adót fizetnie, ugyanakkor fenntartotta annak a lehetőségét 
is, hogy saját majorsági üzem berendezése esetén a bérlő jobbágyoktól vagy közösségektől 
minden nehézség nélkül visszavegye az t . 9 8 

A német-gyulaiak pusztabérleteiről már a szerződések ismertetésénél szóltunk. A 
város határa az 1760-as években, a puszták elnyerése után volt a legnagyobb. A további 
terjeszkedés a szomszédos községek miatt lehetetlenné vált, nemegyszer határvillongáshoz 
vezetett. 

A szállásföldek Gyulán már a betelepedést követően kialakultak. Egy 1723. évi 
összeírás 28 szállást tart nyilván. Csaba és Gyula közöt t egy tanúvallomás a század első 
évtizedeiben meglévő szállásokról beszél.9 9 1738-ban, a nagy pestisjárvány idején köz-
ponti utasításban rendelik el a gyulai uradalom pusztai szállásainak felülvizsgálatát.100 

" U o . 
9 9 Babgh, í. m. 7. 1. 
"Rácz, i. m. 18. 1. 
"Barabás Jenő: Békés megye néprajza a XV1I1. században. Gyula. 1964. EFMK. 5 8 - 5 9 . sz. 

15. 1. 
1 0 0 B M É . i. m. III. 9 9 - 1 0 0 . 1. 
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Békés megyében a szállások a XVIII. század végén már általánosan e l ter jedtek voltak. 
Ennek igazolására több bizonyíték áll rendelkezésünkre. Az egyik a megye jelentése, 
amelyet a helytar tótanács rendeletére kü ldö t t be az 1 7 7 9 - 1 7 8 1 közöt t megindítot t 
akcióra. Az intézkedést az váltotta ki, hogy a kormányhatóságok meg voltak győződve 
arról, hogy az Alföldön elhatalmasodó rablások és állatlopások okozói az alföldi szállá-
sokon ellenőrzés nélkül élő pásztorok és cselédek. Ezért a helytartótanács elhatározta az 
alföldi szállások felszámolását. A Békés megyei hatóságok válaszukban azt í r ták, hogy a 
jobbágyok a szállásokat a gazdálkodás megkönnyítése céljából építet ték fel a külső 
telkeken. Ezek a gabona és széna összegyűjtésére, a jószágok legeltetésére épül tek , további 
rendelkezésre nincs s zükség . 1 0 1 A jelentés nem jelöli meg közelebbről azokat a helysége-
ket, amelyek határában létrejöt tek a szállások, de szűkszavúsága ellenére is megállapít-
ható, hogy az ilyen épületek általánosak lehet tek. Másik bizonyítékunk, amely már 
k imondo t t an Német-Gyulára vonatkozik, a II. József-féle katonai felvétel szelvényei. A 
Gyuláról és határáról 1783-ban készült felvételek a várostól nyugatra sok szállást jelölnek. 
Közülük egyesek több min t 10 km távolságra fekszenek a várostól. Maga a német nyelvű 
térkép is Sallashen-nek jelöli a szállásokat, amelyek mindegyikén épületet, illetve épülete-
ket jelöl a térkép. Az egyes szállások elszórtan, egymástól 1 / 2 - 2 km távolságra fekszenek. 
A térkép a német-gyulaiak által bérelt pusztákon is jelzi a szállások m e g l é t é t . 1 0 2 A már 
korábban említett Fischer Terézia hagyatéki irataiban található vagyonbecslésben is 
szerepel szállás és egy Maie rhof . 1 0 3 

Természetesen n e m minden szálláson laktak állandó jelleggel, habár a XVIII . század 
második felében, főleg az úrbérrendezést követően jelentősen megnőtt a kiköltözők 
száma. A robotmunka elől sokan kiköl töztek a tanyákra, s mivel a jobbágy rendszerint 
csak vasárnaponként m e n t be a városba, nehezebb volt raj ta behajtani a robo to t . A 
magyar-gyulaiak határának egy része, mint például Csorvás, 30—40 km-re esett a várostól. 
Amikor a lakosok egy része 1819-ben az egynapi járóföldnél messzebb eső Csorváson 
kapta ki szántóföldjeit , sokan véglegesen kiköl töztek a tanyára, sőt, külön t eme tő t is 
k a p t a k . 1 0 4 

A németeknek Eperjesen is voltak szántóik, amelyek harmadfél mérföldre estek a 
vá ros tó l . 1 0 5 A már ismertetet t 1797. évi összeírás szerint a németeknek Eperjesen kívül 
még Szent Benedeken, Vészén és Póstelken voltak szán tófö ld je ik . 1 0 6 Ezeket gazda-
ságosan csak úgy lehetet t megművelni, ha rövidebb-hosszabb ideig kint t a r tózkodtak a 
tanyán. 

A XVIII. század végi, de különösen a napóleoni háborúk gabonakonjunktúrá ja 
Békés megyében is arra késztet te a földesurakat , hogy a falvaktól távol eső pusztákon 
majorsági üzemeket építsenek, ahová cselédeket, dohányosokat köl tözte t tek ki , vagy a 

101Szabói, (1960) 156. 1. 
1 0 211. József-féle katonai térképfelmérés. Hadtörténeti Levéltár. Térképosztály, XX11I/27. 

szelvény 
1 0 3 L. 29/a Íj. „Abschätzung der Szallasch mit samt ihn Hauß, Weingarten, Feld und Zuliesssen 

und . . . Schüppen" stb. A végrendeletben szerepel: „Der Maierhof sthet nach Belieben ent-
weder zu verkaufen, aber bey der Wirtschaft zu verbleiben." 

10 * Scherer, ( 1938)423-424 . 1. 
1 0 5 BémL. N. Gy. urb. i. R. 6. 58. 1. 
" " O L . KL. P. 418. 69/1. 1797. március 13-i összeírás. 
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majorsági földek egy részét kiadták közösségeknek. Erről tanúskodik a következő adat is: 
„Német-Gyula az Uraság Remeteházi Majorságbeli plágójából az Urbáriális Tanyák és 
Nyilasok mellett lévő részt, 9 7 4 - 1 1 0 0 D-t 1839. április 2 4 - 1 8 4 2 . április 24-ig haszon-
bérbe veszi a következő feltételek mellett: minden jugerum után kötelesek 4 frt 30 fillért, 
tehát összesen 2583 frt fizetni évenként. 3 sukkos árkot kellett ásniok, hogy azzal 
elválasszák a földet az úrbéri f ö l d e k t ő l " . 1 0 7 Míg a földesúr majorsági üzemébe kiköltöző 
cselédek, dohányosok, pásztorok stb. kiszakadtak az anyaközösségből, addig teljesen más 
volt a helyzet az egyes településekhez tartozó szállások és tanyák esetében. Ezek a 
szállások a jobbágyföldek után járó szántóföldeken vagy a földesúrtól bérelt pusztákon 
jö t tek létre, így sohasem tudtak függetlenedni a helységben lévő telkektől. Az adó alapja a 
telek, tehát a telkes jobbágy földjének birtoklása nem választható el falubéli házától. A 
belsőségi telket terhelte a katonabeszállásolás és a közmunka is, a jobbágy tehát nem 
költözhetett ki állandó jelleggel a tanyára, mert ebben az esetben a közösségre eső teher a 
kevesebb számú bentlakóra nehezedett volna. A kiköltözés tilalma azonban nem vonat-
kozott a cselédekre, kaszásokra, kertészekre, s valóban ők képezik a tanyai lakók első 
nemzedékét. A telkes gazda a jobbágyfelszabadítás előtt , ha volt is tanyája, állandó 
jelleggel nem költözhetett ki, ezért a tanya és a szállás csak üzemhely volt számára. Ecsedi 
Gábor 1832-ben a következőket írja Gyuláról: „A kaszálókon rendesen tanyaépületek 
vagy szállások vágynák a takarmány bérakására, marha teleltetésére és más 
hasznokra" . 1 0 8 

1 0 7 BémL. N. Gy. urb. i. R. 6. 1100. 1838. november 25. 
108Balogh, i. m. 12-13. 1. 
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GAZDÁLKODÁSI VISZONYOK GYÖR MEGYE 
NÉHÁNY NAGY- ÉS KÖZÉPBIRTOKÁN AZ 1860-AS ÉVEK ELEJÉN 

Győr városa kedvező földrajzi fekvésénél fogva évszázadokon keresztül fontos 
szerepet játszott a közvetítő kereskedelemben. A nyugat felé irányuló hazai termény- és 
állatkivitel jórészt Győrön keresztül bonyolódot t le, s így a város lakossága már korán 
bekapcsolódott a kereskedelembe. A városnak a török uralom alól történt 1598. évi 
felszabadítása utáni első hivatalos okirataiban is arról olvashatunk, hogy a lakosság 
többsége kereskedelemből él. A XVII-XVIII . században főleg az állatkivitel, a XIX. 
században a gabonakereskedelem emelkedett rendkívüli csúcsra. A reformkorban már 
Győr megye és Győr városa, valamint az érdekelt Moson megye együtt küzdenek keres-
kedelmi pozícióik megtartásáért és továbbfejlesztéséért. Mindegyikük számára a leg-
fontosabb a Mosoni-Dunán a hajózás biztosítása, melyben közvetlenül és közvetve a két 
megye és Győr város lakosságának jelentős része érdekelt volt. Az 1830-as évek közepén 
vetődik fel egy bécs—győri vasút felépítésének terve, mely a kedvező vonalvezetés meg-
valósítása érdekében mozgatja meg a városi és megyei hatóságokat. Különböző akadályok 
elhárítása után végül is 1855-ben kiépült a bécs-győri, majd 1856-ban Komáromig 
folytatott vasút, amellyel Győr városa a nyugatra irányuló gabona utolsó átrakodó 
állomása lesz. Az alföldi gabona szállítását jórészt győri kereskedők és hajótulajdonosok 
bonyolították le, akik a kereskedelmi élet minden rezdülését figyelték. ' 

A győri kereskedők 1856-ban érdekeik védelmére k e r e s k e d e l m i Gyűlde" néven 
egy társaságot hoztak létre, amely a továbbiakban nagyon fon tos szerepet játszott a város 
társadalmi, gazdasági fejlődésének előmozdításában. A termény és vágóállat kedvező 
értékesítési lehetőségei természetesen a piaci vonzáskörbe eső termelőket sem hagyták 
érintetlenül. Az adott viszonyok között a kisbirtokostól a nagybirtokosokig mindenki 
arra törekedett , hogy minél nagyobb földterületet vonjon be a gabonatermelésbe. A 
mezőgazdasági termelés különösen nagy lendületet vett a tagosítások befejezése után. 

A fokozódó árutermelésbe való bekapcsolódás, valamint a kedvező értékesítési 
lehetőségek kihasználása azonban még a nagybirtokosok számára sem volt könnyű 
feladat. A nemesség a jobbágyfelszabadítással jelentős ingyen munkaerőt vesztett el, s ezt 
a hiányt valamilyen módon pótolni kellett. Részleges megoldást jelentett, hogy a több 
ezer holdas majorsági bir tokokon a volt szerződéses zsellérekből, jobbágyokból, a meg-
élhetést nem biztosító földterülettel rendelkező parasztokból urasági cselédek és nap-
számosok lettek. Ez a munkaerőlétszám azonban a nagy mezőgazdasági munkák idején 
elégtelennek bizonyult. A nagybirtokosok a legkülönbözőbb módokon keresték a meg-

1 P A B - V E A B Értesítő: A Dunántú l településtörténete III. 1 8 4 8 - 1 8 6 7 . Székesfehérvár, 1978. 
135. - Sáry István. Győr gazdasági fejlődése 1 8 4 9 - 1 8 6 7 között . 
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P O Z S O N M 

Győr megye közlekedési hálózata 1860 körül 

8 Agrártörténeti Szemle 1 9 8 2 / 1 - 2 . 
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oldást. Egyesek az olcsó munkaerő biztosítására fordí tot tak nagyobb figyelmet, mások a 
gazdaság gépesítésével, a termelés korszerűsítésével igyekeztek a nehézségeken úrrá lenni. 
Az utóbbira a már korábban is korszerű gazdálkodásra törekvő, több ezer holdas nagy-
birtokosok, valamint a széleslátókörű, többnyire az értelmiségi pályán szerzett vagyonból 
megfelelő tőkeerővel rendelkező középbirtokosok voltak képesek. 

A termelői érdekek védelmére és a korszerű gazdálkodás elősegítésére 1860-ban 
megalakult a Győrvidéki Gazdasági Egyesület. A 173 alapító tag többsége a közép-
birtokosok soraiból került ki, de megtaláljuk tagjai közöt t a korszerű gazdálkodásban már 
hagyományokkal rendelkező arisztokráciát is, így pl. gr. Viczay Hédert Hédervárról, 
gr. Széchenyi Bélát Nagycenkről, gr. Eszterházy Miklós Ferencet Tatáról, Simor János 
győri püspököt, a gr. Zichyeket és másokat.2 Az alapító tagok között szerepelnek többen 
azok közül, akik 1848-ban a feudális rend eltörléséért szálltak síkra; mint Szabó Kálmán 
1848-as kormánybiztos, Gyapay Dénes volt teljhatalmú városi kormánybiztoshelyettes, a 
liberális gondolkodású Purgly Sándor, a szélsőbalhoz tartozó Krisztinkovich Ede. Az 
egyesület tagjai közé vette azokat a személyeket is, akik az 1848-as forradalom előtt és 
alatt a feudális rend védelmezőiként váltak közismertté és hírhedtté, mint pl. Balogh 
Kornél 1848-ban lemondatott első alispán, a hivatalát megőrző Dorner Ede másodalispán, 
aki magatartásáért jutalomból megyefőnöki hivatalt kapott az abszolutizmus idején. A 
politikailag egymással élesen szembenálló felek a gazdasági egylet szakosztályaiban 
sokszor együtt teljesítettek bizonyos gazdasági megbízatásokat, és nemes versenyt foly-
tattak a korszerű gazdálkodásban. A közös érdek közel hozta egymáshoz a termelőket, s 
ezzel lehetővé vált, hogy a gazdasági egylet már az első évben jelentős eredményeket 
éijen el. 

1860-ban az egylet szervezésében Győrött juhkiállításra, valamint bor-, kerti-
termény- és kertészetieszköz-bemutatóra került sor. Még ebben az évben a Magyar 
Tudományos Akadémia a mezőgazdasági termelési viszonyokra vonatkozó statisztikai 
adatszolgáltatásra kérte fel a Győrvidéki Gazdasági Egyesületet. Az egylet ismeret-
terjesztő, közgazdasági és statisztikai szakosztályait bízta meg az adatszolgáltatások 
beszerzésével. A nagybirtokokra vonatkozóan, mint a győri püspökség, a győri káptalan, a 
pannonhalmi főapatság, a hédervári uradalom és mások esetében magukat a föld-
birtokosokat kérték fel a statisztikai kérdőpontok megválaszolására. Az egyes közbirtokos 
községekre és bizonyos tájegységek volt nemesi birtokai gazdálkodási viszonyainak 
ismertetésére a járási szolgabírák, ügyvédek kaptak megbízatást. 

A felkért birtokosok között más megyebeliek is szerepeltek. Teküs Károlyt pl. 
br. Sina szentmiklósi uradalmára, Bocskay Ignácot az Eszterházyak pápai és ugodi ura-
dalmára, Jankó Mihályt a tatai és gesztesi uradalmakra vonatkozóan kérték fel a tájékoz-
tatók elkészítésére. 

A gazdasági egylet irataiban összesen öt személytől találhatók statisztikai jelentések, 
s azok kizárólag Győr megyére vonatkoznak. Kálóczy Lajos szolgabíró Győrasszonyfa, 
Mindszentpuszta, Töltéstava, Táplánypuszta és Kisbarát helységekre, Dorner Ede volt 
megyefőnök, bőnyi birtokos Bőny, Örkény és Rétalap helységekre, Szinek Gábor 
uradalmi írnok a pannonhalmi főapátság ravazdi és tarjáni gazdaságára, a Lamberg család 
megbízottja Ikrány, Lesvár és őszhely birtokokra, Ziska József ügyvéd Győrre, Mészáros 

2GySmL : 1 X 103/1 Győrvidéki Gazdasági Egyesület iratai 34/1860. sz. 
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József szolgabíró Bácsa, Kisbajcs, Nagybajcs, Pataháza helységekre, gr. Viczay Héder 
földbirtokos hédervári uradalmára, Enessey Sándor szolgabíró Csécsény, Bezi, Cakóháza, 
Enese, Sövényháza, Réti és Kapi községekre küldte megjelentését . 

A statisztikai felvételek Győr megye 81 községe közül összesen 26 helységben levő, 
illetve ahhoz tartozó volt nemesi birtok gazdálkodásába adnak betekintést. Közigazgatási-
lag ezek a következőképpen oszlanak meg: a Pusztai járásból 10 helység, a Sokoróaljai já-
rásból 1 helység, a Tósziget-csilizközi járásból 15 helység és Győr városa. Területileg 
Győr megyének a déli és délnyugati vidéke maradt ki az adatszolgáltatásból. A pannon-
halmi főapátság ravazdi és taijáni gazdasága kivételével nem szerepelnek az adat-
szolgáltatók között a megye egyházi birtokosai, akik egy 1855-ös összeírás szerint 86 422 
hold földet bírtak. 1858-ban a megye összes hasznos területe 240 389 hold földet tett ki, 
melynek 35%-a volt az egyház kezén. Győr megye legnagyobb földbirtokosa a pannonhal-
mi főapátság volt, amely ebben az időben 34 375 hold földdel rendelkezett. A volt 
jobbágy- és zsellérlakosság úrbéres állománya 1850-ben 37 191 hold föld volt. Egy volt 
jobbágybirtokosra átlagosan 6,66 hold földbirtok ju to t t . 

A megye tájegységeit figyelembe véve az adatlapokon szerepel a Nagy- és a Mosoni-
Duna által határolt Szigetköz északi és déli csücske, a tavakkal tarkított és az áradások 
által sokszor veszélyeztetett Tóköz, a keleti síksági terület jelentős része és a délkeleti 
dombvidék kisebb körzete. 

A gazdasági egylethez beérkezett adatlapok természetesen nem adhatnak teljes 
képet a megye nagy- és középbirtokainak gazdálkodásáról. Ez még akkor sem lenne 
lehetséges, ha a megye minden részéről beérkeztek volna a jelentések, mert számos fontos 
kérdés nem szerepel a kérdőíveken. Egyetlen adat nem található a terméseredményekre, 
az értékesített termény mennyiségére, a jövedelmekre. Bizonyos számításokkal lehet 
ugyan valószínű adatokat kihozni, ezek azonban nem pótolják az elmaradt információt. 

Az említett hiányosságok ellenére is nagyon értékesek a jelentések, mert tükrözik a 
megye mezőgazdaságának profilját, színvonalát, az egyes birtokkategóriák közötti el-
téréseket, különbségeket. 

A Győrvidéki Gazdasági Egyesülethez beküldött statisztikai lapok elemzéséből 
megállapítható, hogy az 1860-as évek elején Győr megye világi és egyházi nagybirtokai, 
valamint a fokozódó árutermelésbe bekapcsolódó néhány középbirtok már jelentős mező-
gazdasági gépállománnyal rendelkezett. A korábban nagy létszámú munkaerőt most 
nagyrészt gépekkel próbálták pótolni. Az aratáshoz főleg Howard-, Clayton-, Williamson-
féle, valamint ezek mintájára Röck István pesti és Stádel Károly győri gazdasági gép-
gyárában készült aratógépeket használtak. Az egyes gazdaságokban az angol gépek mellett 
nagyon tekintélyes helyet foglalnak el Stádel gyárának termékei. Stádel Károly az 1830-as 
és 40-es években külföldi gyárakban dolgozott, majd a megfelelő szakmai ismeretek 
elsajátítása után 1845-ben Győrött létesített gyárat. A néhány munkással induló kis üzem 
rövid időn belül nagyon jelentős eredményeket ért el a különféle gazdasági kisgépek 
gyártásában. Az elért eredmény Stádel ki tűnő képzettségének és állandó önképzésének 
volt köszönhető. Az 1860-as években Stádel rendszeresen jár t külföldi tanulmányutakra, 
ahol tanulmányozta és lemásolta a nyugati mezőgazdasági gépeket, majd azok alapján 
újakat gyártott , vagy a megvásárolt gépeket kisebb módosításokkal adta tovább3 A 3—4 

3Arrabona 1971. évf. 13. sz. 330. 1. - Sinay Jenő: Az első győri gyár története. 
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lóerős cséplőgépeket általában az angol Williamson mintájára készítette. Ilyen t ípusúkét 
gépet találunk pl. az ikrényi gazdaságban, melyek egy idényben 10 000 kereszt gabonát 
csépeltek el.4 A Táplánypusztáról szóló beszámolóban olvashatjuk, hogy Skargay Sámuel 
450 holdas birtokán „igen kitűnő eredménnyel működik egy három lóerejű cséplőgép, 
mely jeles győri gépészünk — Stádel Károly úr gyárából került ki."5 A hazai gépek közül 
a Stádel-gyár termékei mellett még a Röck-féle cséplőgép található meg 1 - 2 helyen, mely 
napi 120 (18 kévés) kereszt búza vagy 130 kereszt árpa elcséplésére volt képes.6 

Táplánypusztán Léderer Zsigmond közel 4000 holdas birtokán működöt t egy angol 
Clayton-féle cséplőgép, mely naponta 300 kereszt búzát (17 kévés) vagy 420 kereszt árpát 
csépelt el. A cséplőgép üzemeléséhez napi fél öl fára volt szükség, melyet egy hozzá-
kapcsolt körfűrész vágott fel. Ugyanez a gép hajtott 1 malmot, 1 darálót, 1 szecska- és egy 
répavágót, valamint 1 kukoricamorzsolót, leírás szerint „a legkitűnőbb eredménnyel".7 A 
szántást többnyire Vidats-, Gubicz-, Zugmayer-féle, valamint az utóbbi mintájára készített 
vasekékkel végezték, a kapásnövényeket kultivátorokkal, töltőekékkel művelték. A vetésre 
általában Garret-, Albani-féle, valamint az utóbbi mintájára a Vidats-gyárban készült 
sorvetőket ( 1 3 - 1 4 soros) s egy-két helyen szórvavetőket használtak. 

A nagyobb gazdaságokban mindenütt megtaláljuk a Howard-féle vasboronákat, 
tüskés hengereket, a különböző takarmánygyűjtő, -szállító gépeket, répavágókat, szecska-
vágókat, kukoricamorzsol ókat. Közkedveltségnek örvendett Stádel Károly szecskavágója, 
mely napi 7 szekér takarmányt vágott fel. A szentmártoni főapátság ravazdi gazdaságának 
írnoka e kis gépet mint „felülmúlhatatlant" ajánlotta a birtokosoknak.8 

Komoly gépesítésre elsősorban a tagosított nagybirtokokon, valamint az áru-
termelésbe bekapcsolódó középbirtokokon került sor. A gazdaságok gépi ellátottságáról 
szóló tájékoztatókban többen is leírták, hogy pl. cséplőgéppel gyorsabban, tisztábban és 
kevesebb munkáskézzel lehet dolgozni. A vetőgép egyenletesen vet, s a kézi vetéshez 
viszonyítva minden hold földnél fél mérő gabonát megtakarítanak. A nagybirtokosok 
közül néhányan a statisztikai íveken is megfogalmazták, hogy a továbblépés útja a 
gazdaság gépesítése. Bár Győr megye az adott időben kedvező értékesítési lehetőségekkel 
rendelkezett, a középbirtokosok jelentős része nem volt képes a gépesítésre. A volt 
kuriális községekben, mint Bácsa, Nagybajcs, Kisbajcs, Enese, Cakóháza, Asszonyfa stb. 
pedig a vasekéken kívül más mezőgazdasági gépet alig használtak. 

A Győrvidéki Gazdasági Egyesület megalakulásától kezdve sok gondot fordított a 
gazdaságok gépesítésére, a hazai mezőgazdasági gépek vásárlásának elősegítésére. Eszköz-
bemutatókon, szántóversenyeken ismertették meg a birtokosokkal a használatban levő 
gépeket, 'és jutalmak, díjak kitűzésével igyekeztek előmozdítani a gazdaságok gépesítését, 
a hazai gépgyártást, a használatban levő mezőgazdasági gépek korszerűsítését, illetve az 
okszerű gazdálkodást. 1867-ben az egyesület egy bizottságot küldött ki a megye egyes 
gazdaságai mezőgazdasági gépi ellátottságának felmérésére, illetve a gazdasági egylet ez 
irányú tevékenységének megvizsgálására. A három tagból álló küldöttségben ot t találjuk a 

"GySmL: 1 X 103/1 Győrvidéki Gazdasági Egyesület iratai 12/1862. sz. 
s Uo. 13/1862. sz. 
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kitűnő gépész, mezőgazciasagi gépgyártulajdonos Stádel Károlyt is, aki az elmúlt évek 
folyamán komoly sikereket ért el gyártmányaival. 

A bizottság a hédervári uradalom három majorját, Bezerédy Kálmán ménfői bir-
tokát, özv. Bay Antalné téti gazdaságát, a győri káptalan kónyi uradalmát, valamint Szabó 
Kálmán péterházi gazdaságát tekintette meg. Beszámolójukban részletes leírást adtak a 
gazdaságok gépi ellátottságáról, a működő gépekről és azok teljesítményéről. Úgy 
gondolom, hogy nagy vonalakban érdemes ismertetni a látottakról és hallottakról 
készített jelentést, mely mutatja, hogy néhány év alatt milyen változások következtek be 
a nagybirtok gépesítettségében, milyen eszközöket használtak a gazdálkodásban. 

Hédervárott a gazdatiszt és a földbirtokos, gr. Viczay Héder kalauzolta a küldött-
séget. A hédervári majorban megtekintettek egy eredeti angol Croskill-körboronát, 
melynek tengelyén külön-külön forduló 20 kerék porhanyította a földet . Az ún. 
hantzűzógépet 2 keréken vontatták a szántóföldre, majd a munka kezdetén a kerekeket 
kiemelték. Leírás szermt a gép kitűnő munkát végzett, külön-külön mozgó kerekei által 
nemcsak zúzta, hanem porrá törte a hantokat . Ára 300 Ft volt. Az uradalom pajtájában 
megtekintettek egy szárazmalom formára az uradalomban készült hajtógépet, mely egy 
Clayton—Schuttlewort-féle rámás cséplőgépet működtetetet t szíjösszeköttetéssel. A 2 láb 
és 2 hüvelyk hosszú dobbal rendelkező cséplőgép szíjjal állt összeköttetésben egy eredeti 
angol Hornsby-féle szóró- és tisztítórostával. A 3 lóerejű haj tógép hozta mozgásba a 6 
lóerejű cséplőgépet és a szórórostát. A cséplőgép percenként 4 - 4 1/2 kéve búza el-
cséplésére volt képes. Működtetéséhez 9 személyre volt szükség. A szemlélők meg-
jegyezték, hogy a rosta nagyrészt üresen jár, mert a cséplőgép nem képes folyamatosan 
foglalkoztatni. Ugyanott a gazdaság pajtájában megtekintettek egy Stádel Károly által 
készített vashengeres répavágót, 1 Richmond-féle eredeti angol szecskavágót és 1 zab-
zúzógépet. A már említett hajtógép egyszerre működtet te a három gépet. A szecskavágó 
óránként 100 mérő szecskát vágott meg. A továbbiakban angol, amerikai burgonya-
kikapáló gépeket, valamint fából, vasból készült különböző kapáló- és töltögetőekéket 
tekintettek meg. Az utóbbiakat repce, burgonya és répa művelésénél használták. A 
tudósításban megjegyezték, hogy ezeket az eszközöket annyira felkarolta már a gazda-
közösség, hogy leírásukat, ajánlásukat feleslegesnek tartják, mert „a fennforgó viszo-
nyok szerint bőven a gazdaközönségnél feltalálhatók". A gazdaság rendelkezett egy 
amerikai mintára, fából készült szénagyűjtővel, amely sík terepen vékonyabb rendű szénát 
tisztán összegyűjtött. A gépet 1 lóval vagy 2 ökörrel működtet ték, melyeket 1 gyermek 
haj to t t , aki egyben az összegyűjtött szénát a gépből kiforgatta. 

A bizottság megtekintette a 20 lóerejű gőzgéppel működő szeszgyárat, mely napi 20 
akó szeszt termelt. Ugyanezen gőzgép működtetet t egy kétköves malmot. A látogatás 
idején mindkét gép használaton kívül volt. A látottakkal kapcsolatban megjegyezték, 
hogy a „ . . . magyarországi gazdaságok hátránya itt is szembeötlőleg fel tűnik, mert 
forgótőke nem lévén a forgásra fordí tandó pénzt a felesint nagy adókra fordítani 
kelletvén, a sok költséggel előállított gyárak tétlenségre kárhoztatva vannak, mely miatt 
nemcsak a tulajdonosnak tőkéje nem kamatoz, hanem termesztményeinek drágábbani 
értékesíttésitől elüttetik, mi azután nemzetgazdászati szempontból az országra káros". 

A küldöttek a gazdaság novákpusztai és gyulamajori birtokait is megtekintették. Az 
előbbinél megvizsgáltak egy Infeld-féle farámás, rézsút állított 7 vasú takaróekét, melyet 2 
ökör vontatot t . Ezzel az ekével az ősszel elvetett magot takarták be; sík terepen, 
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porhanyós talajon jól működöt t . A két majorban faszerkezetű hajtókkal összekötött 
Clayton-féle cséplőgépek műkedtek. Gyulamajorban használatban volt még egy Rich-
mond-féle szecskavágó, 1 lóhereőrlő malom, mely a kinyomatott polyvás lóheréből a 
tiszta magot kiverte. A gazdaság rendelkezett még Mosonban készített, kézzel haj tot t 
gabonatisztító rostákkal, melyek jól működtek. 

A bizottság egy bizonyos idő eltelte után ismét meglátogatta a hédervári uradalmat, 
ahol közben új eszközöket talált. Ilyen volt a 4 lóerejű, kerekeken álló eredeti angol 
Clayton-féle cséplőgép, melyet szíjakkal egy 6 lóerejű Garret-féle hajtógép működtetet t . 
A lovak erőltetett járása mellett a gép percenként 5 és 1/2 kéve búzát vert ki. A gép a 
szalmát a szemtől elválasztotta s a szemet a rostélyról zsákokba helyezte. Egyedül az 
árpánál nem győzte a szem tisztítását. A gép jól dolgozott. Másik új szerzemény volt az 1 
lóerejű hajtógéppel működő , napi 10 mérős teljesítményű kukoricamorzsológép. 

Bezerédy Kálmán ménfői birtokán angol Garret-féle nyitott hajtógép egy 6 lóerejű 
Clayton cséplőgépet működtetet t , melynél a dob szélessége 3 láb 8 hüvelyk volt. A 
hajtógéphez vasrúddal csatlakozott a cséplőgép, s a cséplőgéphez szíjjal kapcsolódott egy 
Hornsby-féle szórórosta. A gép percenként 9—10 kereszt zabot csépelt el, s tisztán 
dolgozott. 

özv. Bay Antalné téti birtokán egy nyitott Garret-féle hajtógéppel működött egy 2 
láb és 3 hüvelyk dobnyílású angol vasrámás cséplőgép, melyhez szíjjal kapcsolódott a 
Stádel Károly gyárában készült Nikelson-féle szórórosta. A szerkezetet 5 ló működtet te , 
percenként 4 kéve búzát csépelt el. Mélyszántásra a Sack-gyárból kikerült 8 ökörrel 
vontatott ekét használták. A gépet működés közben tekintették meg: az első barázdában 
6, a másodikban 8, a harmadikban 11 és 1/2 hüvelyk mélységben szántott folyamatosan s 
egyszerre 6 hüvelyk szélességben. Az ekével kapcsolatban leírták, hogy a szélesség a 
gazdától és a vonóerőtől is függ. Az eke elöl egy kis szerkezetű szántóvassal volt ellátva, 
mely a föld felső rétegét csekélyen lefordítja, s a közvetlen utána jövő szántószerkezet a 
mély földet ráfordítja. Ezáltal a gaz teljesen betemetődik. Az eke egy sajátosan alkalma-
zott vas megkötése által magától járt , így azt fogni nem kellett. A földet tökéletesen 
megfordította és tiszta barázdát hagyott maga után. Az ismertetésben megjegyezték, hogy 
az eke a gyárban mindössze 4 0 - 5 0 tallér, Magyarországra szállítva viszont 140—150 Ft-ba 
kerül. 

A győri káptalan kónyi uradalmában egy az uradalomban készült kútágas formájú 
petrenceemelő szerkezetet tekintett meg a bizottság. A gém egyik részén 3/4 öl hosszú 3 
vaskapocs lógott le, melynek segítségével 3 ember egyszerre 1 petrencét tudott felhúzni a 
kazal tetejére. A gépet a szükséghez képest előre vagy hátra lehetett mozgatni. A 
gazdaságban használatban volt egy nyitot t Garret-féle géppel ha j to t t , Stádel-gyárban 
készült 3 lóerejű vasrámás cséplőgép. A 3 hüvelyk hosszú dobbal rendelkező cséplőgép 
percenként 3 és 1/2 kéve búzát csépelt el. Jól és tisztán működött . A gazdaságban az első 
gyártmányból származó 9 vasú takaróekéket is használtak. 

Szabó Kálmán péterházi birtokán tető alatt egy 4 lóerejű, 5 húzós Garret-féle 
hajtógépet szemlélt meg a küldöttség. A hajtógép szíjjal összekötve működtetet t egy 
szárazmalmot és egy négykéses Stádel-féle szecskavágót. Ugyanezen hajtószíjjal jö t t moz-
gásba a 4 lóerejű vaslemezből készült Stádel-féle cséplőgép a Hornsby-féle szórórostával. 
A gazdaság kézzel ha j to t t kukoricamorzsolókat is használt, melyek napi 50—60 mérő 
teljesítményre voltak képesek. 
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A szemle után a bizottság általános tapasztalatként megállapította, hogy a meg-
szokott mezőgazdasági gépek, eszközök iránti ragaszkodás, valamint „a nyomott pénzbeli 
viszonyok sokszor a kevésbbé célszerű, valamint a gazdasági kiterjedéshez mért szükséglet-
nél kisebb gépek megszerzését eredményezik . . .". Tény viszont az is, hogy az „okszerűbb 
és műveltebb gazdaság körüli intézkedés annyira előrehaladott, hogy nincs gazdaság Győr 
vidékén, ahol vagy az egyik, vagy a másik gép feltalálható nem volna". Mivel a takarékos 
gazdálkodásnak legjobban megfelelnek a cséplő- és a szecskavágógépek, így ezek általános 
elismerésben és felkarolásban részesülnek. Anyagi erejükhöz mérten sokan szerzik be a 
vetőgépeket is. A talajművelő eszközök leírásával kapcsolatban megállapították, hogy a 
régi szerkezetű vastalpas ekéket mindenütt új típusúak váltották fel. Legjobbak az angol 
ekék, amelyeket azonban a magas ár miatt kevesen használnak. A nagyobb arányú és a 
minőségileg jobb gépesítést akadályozza a gazdaközönség magas adója. 

A küldöttség tájékoztatójából megállapítható, hogy az évek folyamán a nagybirtok 
mezőgazdasági gépállománya jelentős mértékben bővült. A legtöbb munkáskezet és gyors 
végrehajtást igénylő mezőgazdasági munkákat nagyobbrészt gépekkel végezték. Az ismer-
tetett birtokokon a hajtó- és cséplőgépek többsége angol gyártmányú, de nagyon jól 
működnek a győri Stádel-gyárból kikerült különféle mezőgazdasági gépek is. Érdekes, 
hogy a Stádel-gépeken és a mosoni tisztítórostán kívül hazai mezőgazdasági gépről egyszer 
sem tesznek említést. Ez valószínűleg a gazdasági egylet tevékenységével magyarázható. 
Az egylet ugyanis a legjobb, legkorszerűbb és a megye mezőgazdasági gépgyáraiból 
kikerült gépek beszerzését szorgalmazta. A vizsgált uradalmak gépállománya bizonyítja, 
hogy az angol és amerikai gépek voltak a legeredményesebbek. 

A beszámolóból tükröződik, hogy a nagyobb arányú gépesítésnek komoly akadálya 
volt az adóteher, mely megbénította az iparszerű termelést. A drága külföldi gépeket nem 
volt képes mindenki beszerezni, s így nem tudtak mindig lépést tartani a fejlődéssel. A 
nehézségek ellenére azt tapasztalhatjuk, hogy a nagybirtok gépesítésében pár év alatt 
jelentős fejlődés ment végbe, s ez egyben a gazdasági egylet működésének eredményessé-
gét is bizonyítja. 

A megfelelő forgótőkével rendelkező nagy- és jsözépbirtokosok a gépesítés mellett a 
több termést hozó, korszerűbb termelési módok kialakítására is gondot fordítottak. 
Különösen a tagosított és gépesített birtokokon lépett fokozatosan életbe a több-
nyomásos váltógazdaság. A vetésforgó alkalmazásával, a föld rendszeres trágyázásával 
jelentős mértkben növekedtek a megjavított föld terméseredményei. A többlettermelés és 
a kedvező értékesítési lehetőségek lehetővé tették a gazdaságok további korszerűsítését. 
Az okszerű gazdálkodásban természetesen a több ezer holdas nagybirtok járt az élen, 
mely a magas adó ellenére, legtöbb esetben hitel nélkül is képes volt előbbre lépni. 

A megye mezőgazdaságában a gabonatermelés állt az első helyen. A szemes-
terményeket a győri és a mosoni piacokon értékesítették. A kedvező értékesítési viszo-
nyok a kisgazdákat is a gabonatermelés fokozására késztették. Ez viszont a legelőterületek 
s ennek következm ínyeként az állatállomány csökkenésével járt együtt. Ez a változás 
különösen érezhető volt a hatalmas rétekkel, legelőkkel rendelkező szomszédos Moson 
megyében. A Mosonmegyei Gazdasági Egylet több ízben felhívta a gazdák figyelmét arra, 
hogy a túlzott földfeltörések káros következménnyel járnak a megye állatállományára 
nézve. A megye nagybirtokosai az alkalmas területeken jelentős juhállományt tartottak. 
Többen az ezzel való foglalkozást tekintették fő bevételi forrásnak. 
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A nagy- és középbirtokosok állandó munkaerői a házas cselédek voltak. A jelenté-
sekből kitűnik, hogy a földbirtokosok legszívesebben egyedülálló cselédeket alkalmaztak 
volna, erre azonban nem nagyon volt lehetőség. Az életerős, fiatal munkaerőt több éves 
katonai szolgálatra vitték el. A néhány hold földdel rendelkező volt jobbágyok nem 
voltak hajlandók cselédnek elmenni. A földesurak tele vannak panasszal a cselédeket, 
napszámosokat illetően. Az igazság az, hogy a birtokosok igyekeztek minél alacsonyabbra 
szorítani a cseléd- és napszámosbéreket, az elszegődöttek pedig oda mentek, ahol állandó 
munkát kaptak és jobbak voltak a kereseti viszonyok. A Győr környéki gazdaságok 
munkaerőhelyzetét jelentősen befolyásolta a város élénk kereskedelmi forgalma. Sokan a 
közvetítő gabonakereskedelemben keresték meg kenyerüket. Az 1860-as években már 
egyre erőteljesebben éreztette hatását a nagyipar. A cukor- és szeszgyárat üzemeltető 
lébényszentmiklósi uradalom nagyon jelentős munkaerő-elszívó hatást gyakorolt a kör-
nyékre. Az idénymunkák idején munkaerőhiánnyal küzködő tóközi földbirtokosok a 
szomszédos Sopron megyéből szerezték be munkaerő-szükségletüket. A hédervári urada-
lom rendszeresen 80 szlovák napszámost állított munkába. Néhány kisebb terület kivéte-
lével általános volt a panasz a napszámoshiányra. 

A kevés földdel rendelkező középbirtokosok gazdálkodása nem sokban különbözött 
a volt jobbágyokétól. Ők jórészt maguk és a lehetőségekhez képest fogadott cselédekkel, 
napszámosokkal művelték földjeiket. A vasekén kívül mezőgazdasági gépeket nem hasz-
náltak. A statisztikai lapokon itt-ott utalás történik a volt jobbágyok gazdálkodására, 
mely nagyon alacsony színvonalon állt. Első helyen és többnyire kizárólagosan gabona-
termelései foglalkoztak, és a minden rendszer nélküli műveléssel kizsigerelték a földeket. 
A földművelést jórészt falusi kovácsok és saját maguk által készített eszközökkel végez-
ték, gyári termékek beszerzésére nem került pénz. Egy Zugmayer-eke taligával pl. 
22-24 Ft-ba, egy Vidats-eke taligával 28—33 Ft-ba került. A sok munkaerőt helyettesítő 
komolyabb mezőgazdasági gépeket csak a tőkeerős közép- és nagybirtokosok voltak 
képesek megvenni. A Győrvidéki Gazdasági Egylet 1862-ben részvények jegyzésével 
próbált egy Mac Cormick-féle arató- és kaszálógépet beszerezni, mely 600 Ft-ba került. A 
gépre csak néhány előjegyzést sikerült szerezni, s így megvételére nem került sor. 

A rövid forrásismertetésből is tapasztalható, hogy a statisztikai lapok Győr megye 
mezőgazdasági helyzetére vonatkozóan nagyon értékes információval szolgálnak. így talán 
nem lesz érdektelen az egész anyag közlése. Ezt egyébként az is indokolja, hogy a 
mezőgazdasági szakirodalomban a XVIII. századi úrbéri viszonyok feldolgozása kivételé-
vel szinte egyáltalán nem szerepel Győr megye. Enélkül viszont nem alkotható hiteles kép 
az ország agrárviszonyairól, a termelés színvonaláról, a gépesítettségről, a hazai mező-
gazdasági gépgyártásról és más fontos kérdésekről. Úgy gondolom, hogy az alábbi forrá-
sok jelentős adalékkal járulnak majd hozzá a nagy- és középbirtok jobbágyfelszabadulást 
követő gazdálkodásának jobb, valamint a hazai mezőgazdasági gépgyártás teljesebb meg-
ismeréséhez. 

A statisztikai lapokon az alábbi kérdőpontok szerepeltek: 
1. Milyen a földterület fekvése, minősége, tagosított-e a birtok? 
2. A gazdászat fő- és mellékága. 
3. Termelési rendszer (vetésfogó). 
4. A földbirtok gépesítettsége. 
5. Értékesítési viszonyok. 
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6. Közlekedési viszonyok. 
7. A helység főbb birtokosai. 
8. A fekvő javak értékváltozásai. 
9. A dohányegyedáruság befolyása a dohánytermelésre. 

10. Cseléd- és napszámbérek. 
11. Munkaerőhelyzet. 
12. Hitelviszonyok. 
Először a nagybirtokokra vonatkozó statisztikai lapokat vegyük szemügyre, melyek 

közül kiemelkedik gr. Viczay Hédernek a saját gazdaságáról adott tájékoztatója. 

Hédervári uradalom 

I. Milyen a föld fekvése és minősége, tagosított-e a birtok, vagy nem? 

Ezen kérdés első részére kivétel nélkül mondhatom a földet egyenes rónaságnak, mely a nagy és 
kis Duna közé szorítva, az úgynevezett közép-Csallóköznek délnyugati oldalán fekszik. Az egész birtok 
számos hosszú és széles, hajdani Duna folyásokkal átcikázva vagyon, és ezen a köznép által nevezett 
„Laposok", „Dunaerek" átlagosan északkeletről és így majdnem függőlegesen a nagy Dunára vonulnak 
birtokom szélességében keresztül és kevés kivétel nélkül a mosonyi Dunába szakadnak. 

Igen valószínű azért, de lehet mondani bizonyos, hogy az Ösföld, melynek humusát, úgy ebben 
akkor létező növény életet magvaival, most csak 4 és 9 láb mélység közöt t lehet feltalálni, - a 
függőlegesen átsikló hullámok csendes szelvényei oromról oromig iszapjokat lerakták és így e termé-
szeti nagy műtét ismétlésével támadott , vagy alakult Szigetköznek azon legnagyobb része, amelyben 
birtokom elterjed. E geológiai nézetekről áttérek a föld minőségére. 

Az előbb mondottak természeténél fogva következik már a minőség megállapítása. Ez átlagosan 
agyaggal vegyült homok! - nem pedig mint az adóprovisoriumra kiküldött földböcsüsök mondották 
„homokkal vegyült agyag" - mert e két műkifejezés nagyon elágazik értékében, minthogy az első a 
homokot teszi alapanyaggá, amíg a második az agyagot állapítja meg fő alkotó vegyrésznek. Az elsőhöz 
tartozik a hédervári uradalom emelkedettebb nagyobb részeivel, amíg az alább fekvő kisebb részei a 
második műkifejezés alá helyeztetnek. 

Az uradalom tagosítására nézve ki kell emelnem, hogy 3 megyében lévén az elterjedve, 
ugyanannyi felé ágazott az ebben működő bíróság, ez és az egész országban uralgó szomorú viszony és 
e tárgybani pangás, csak két helységben engedé a tagosztályt keresztül vinni 8 év lefolyása alatt, 
kivévén azon helységeket, melyek már 1848 előtt lettek tagosítva; ezeket előre bocsájtva az itt 
következő táblázatban van szerencsém birtokom tagosztályi állását kimutatni: [ 122. oldalon] 
Tehát uradalmam fele tagosztályozva van, fele pedig nem. 

II. Miben áll a gazdászat főága és mik a mellékágai? 
A gazdászat főága: még nagy helyet és tekintélyt foglal el a gumós növények termelése, a búza 

és egyéb szemes gabona főágú termelése mellett a kapás növényeket (bele értvén itt a kukoriczát) oly 
nagy mértékben felkaroltam, annak oka az ezen vidéket oly sokszor ostorozó ártalmas köd, mely 
miriad gömbölyű cseppekben lepi meg a szemesgabona kalászait és napkeletkor a sugarak a cseppekben 
összpontosulván a gabona szemét megégetvén, annak további fejlődését eltörli. Volt már oly eset, hogy 
egyes kerületekben egészen üres szalma kaszáltatott le - ily csapások mellett azután a gumós 
növények, úgy a kukoricza, melyek e természeti legyőzhetlen rombolásnak kitéve nincsenek a levert 
gazda reményét és türelmét fenntartják, és tevékenységét ébresztik. 

Egy főágát a gazdaságnak birkászatomban kell megneveznem - mivel tagosítatlan birtokaimból 
máskép semmi hasznot sem vehetnék, és ámbár a megyéknél, melyekben uradalmam fekszik, a 
tagosítatlan helységekben levő legelőkre nézve hozott törvények részemre többnyire károsan ma-
gyaráztatnak, mégis 12 birkászatban 17 000 darab juh tenyésztetik. 

Mellékágai hédervári uradalmam gazdaságának egy Hédervárott létező és gőzmalommal egybe-
kötöt t Szeszgyár, melynek munkaképessége 130 akó vegy elfőzésére terjed; ennek eredménye napon-
nan 10 2/4 egész 11 akó 34 fokos szesz. 
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Folyószám Megyében 
Nem tagosított Tagosított 

helységek 

1 Hédervár Győr 1 
2 Ásvány Győr 1 
3 Dunaszentpál Győr 1 
4 Dunaszeg 1 
5 Szabadi Győr 1 
6 Ladamér Győr 1 
7 Zámoly Győr 1 
8 öttevénysziget Győr 1 
9 Zseli Pozsony 1 

10 Darnó Pozsony 1 
11 Arak Pozsony 1 
12 Kis Bodak Pozsony 1 
13 Remete Pozsony 1 
14 Lipót 1 

összesen 7 7 

Továbbá kifolyása ezen mellékágnak a marhahízlalás, ti. a kifőzött vegyből meghizlaltatik . . . 
40 db ökör, rendesen kitartatik 140 db szarvasmarha. Mindamellett, hogy ezen mellékágnak a földek 
trágyázására nézve a legnagyobb hatása vagyon, mégis a túlcsigázott adón ezen vállalatnak jótékony 
hatása meghiúsul annyival is inkább, mert a gyártott cikk ára nincsen arányban az arra szabott és most 
ismét felemelt adóval. Példaképen teszem ide az erre vonatkozó számítást: 

Egy akó szesz ára fokonkint á 46 kr = 15 Ft 64 kr 
fogyasztási adó egy akóra 6 Ft 30 kr 

marad 9 Ft 34 kr 

Ez pedig nem képes fedezni a gyártáshoz szükséges anyagokat és munkásokat! - Azért az ily 
körülmények között minden iparnak meg kell szűnni! 

Mivel a kérdések fejtegetése statisztikai adatok gyűjtésére használtatik, van szerencsém ide 
sorozott táblázatban határozott számokkal kifejezni azon mag és gumók mennyiségét, mely évenkint 
jelenlegi hédervári birtokomban elvettetik: 

Búza 2100 mérő 
Kétszeres 600 mérő 3000 mérő őszi 
Rozs 400 mérő 
Árpa 1200 mérő 
Zab 1400 mérő 
Repce 5 mérő 
Kukorica 300 mérő zöld takarmány 
Kukorica 60 mérő szemtermelésre 
Bükköny 380 mérő 
Mohar 40 mérő 

takarmánynak 
Köles 30 mérő 

takarmánynak 

Lucerna 400 font 
Steyerhere 7240 font 
Répamag 6000 font 
Burgonya 3200 mázsa 
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III. Minő rendszerrel kezeltetik a gazdászat? 

Egész uradalmam három kerületre vagyon osztva és ezekben 18 osztály állapíttatott meg, 
melyek a talajhoz képest váltógazdasággal kezeltetnek; mindamellett a 7 tagosítatlan helységekben 
nem kivihető, hogy a több 100-ra menő kicsin földrészleteket rendes váltógazdasággal mívelhetném, 
mivel szétszórt fekvésüknél fogva a trágyázás kivihetetlen - ezen kis részleteket tehát csoportozatokba 
szedve hármas közönséges gazdálkodási rendszerrel kezeltetem. 

A rendes többi osztályaimban minőségök és mennyiségökhöz képest a kezelés szinte különböző, 
mely 5, 6, 7, 8 és 10 nyomatú váltórendszerre oszlik. E gazdálkodási váltórendszernek jótékony 
eredményét 6 év után már tetemes és észrevehető jelek által lehet gazdászatomban tapasztalni, mert 
azon növények, melyek eddig siker nélkül vagy éppen nem is termettek - most kielégítő eredménnyel 
kezdenek díszleni, amilyen a felső uradalom részén a Steyerhere. 

5-ös Turnus 
1 *** Takarmány 
2. Öszi 
3. Tavaszi herével 
4. Ugar here legelővel 
5. Öszi 

6-os Turnus 
1 *** Árpa vagy bükköny 
2. Öszi herével 
3. Here 
4. Öszi 
5. Burgonya 
6. Árpa 

7-es Turnus 
J *** Takarmány 
2. Öszi 
3. Burgonya 
4. Árpa herével 
5. Here kaszáló és legelő 
6. Öszi 
7. Zab 

8-as Turnus 
\ * * * Takarmány 
2. Öszi 
3. Kapás 
4. Árpa 
5 *** Ugar 
6. Répa 
7. Búza 
8. Zab 

10-es Turnus 
1 *** Takarmány 
2. Búza 
3. Burgonya 
4. Árpa herével 
5. Here 
6. Búza 
7. Tengeri 
8. Zab 
9. Ugar 

10. Öszi 

IV. A mívelés gépekkel űzetik-e, mily részben és sikerrel? 

A földmívelés rendesen a szokott eszközökkel, gépek nélkül történik, úgy eddig a vetés is, mert 
kissé terjedelmes gazdaságom által mindkét időbeli vetés nem kis időt igényel; a vidék és időjárás 
azonban ana serkentik a gazdát, hogy vetéseit minő rövidebb idő alatt végezze, mivel ennek mellőzésé-
vel kockára teszi egész termését. Ez az oka, hogy eddig magvető gépeket nem alkalmaztattam. 

A répavetésnél, mely 300 holdas területen történik, vetőgép alkalmaztatik, úgy nedves eszten-
dőben szinte ezen ágra az úgynevezett Garret-féle kapálógép, hogy általa az aprón és buján növő gaz 
kiirtasson. 

A cséplés, szecskavágás, kukoriczazsurmolás és heremag kapasztás gépekkel történik, három fa-
és egy Shuttleworth-féle vasszerkezetű hajtógép (göppel) által - ezen hajtógépek 9 ló által mozgásba 
hoznak 4 Shuttleworth-féle cséplőgépet, három ezek közöl kicsépel óránkint 8 - 9 kereszt őszi gabonát 
á 20 kéve, egy kisebb féle pedig óránkint 4 - 5 keresztet. 

A siker, melyet e részbeli munkában nyertem, tökéletesen kielégít, mivel fahajtó szerkezetem 
tartóssága és soliditása képessé tesz hat cséplőgépet mozgásba hozni anélkül, hogy hajtószerekre új 
költséget tennék. 
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V. Hol és mi módon tétethetnek a termenyek pénzzé? 

A piac, melyen a hédervári uradalom terményei pénzzé tétethetnek: Győr és Mosony - ezek 
közöl az első, azon időtől fogva, melyben a győr-bécsi vasút megnyittatott, várakozásom és reményem 
ellenére annyira megromlott a vidéken termelőkre nézve, hogy terményeim, kivált a szemesgabona 
csupán Mosonyban talál vevőkre, mivel ezen piacon rendesen 1 5 - 2 0 kr-ral az árak magasabban állnak 
mintsem Győrben, és így mindkét részről az érdek kiegyenlítve, a vevés-adási viszonyos kötések 
könnyebben létrejönnek, mint Győrben, hol a kereskedelmi forgalom egy idő óta csaknem egészen 
tönkre látszik menni. Szesz és göböly marhára pedig legtöbbször bécsi vevő találkozik. 

VI. Milyenek a közlekedési eszközök? 

A még a Győr-Övár szigetközi országutat egyedüli közlekedési eszköznek mondhatom, hall-
gatással nem mellőzhető, hogy ezen útnak, mely áltáljában jó, mindkét vége a kis dunai kompok által 
el vagyon zárva. Valóban zárnak lehet mondani! - mivel azok hatóság, fegyelem nélküli rossz kezelése 
és a készület elégtelensége a közlekedést akadályoztatják, annyira, hogy tetemes kompbér fizetése 
meliett órák telnek el míg az utas az óhajtott partra szállhat. Az öreg és kis Dunát közlekedési 
eszközöknek nem nevezhetem, mivel részint azokhoz vezető jó út nincs, részint a nagy természetnek 
átadott partjai és medrei csak lefelé engedik a privát birtokosnak a hajókázást. Még egy harmadik 
közlekedési út érdemel említést, melyet hédervár-mecséri útnak neveznek és Szt miklósi vasúti indó-
házhoz vezet, ez azonban szinte a komp nehézségeivei küzd és őszi-tavaszi időben járhatatlan. 

VII. Kik és mennyi részben a főbb birtokosok? 

Minthogy tulajdon uradalmamnak adom leírását, e kérdés maga magát megfejti, mégis anélkül, 
hogy szomszédom M. báró Sina rárói uradalma leírásába bocsájtkoznék, csak azt van szerencsém 
kiemelni, hogy a rárói uradalom öröklő viszony által esvén quatalis Sándor grófok birtokába, báró 
Sina, mint vevő mellettem a főbb birtokos! - annyival is inkább, mivel a rárói uradalom kiegészítő 
része vala a hédervári uradalmi birtoknak. 

A F E K V Ő J A V A K É R T É K É N E K V Á L T O Z Á S Á T I L L E T Ő L E G 

I. Változott-e a birtok értéke, miolta, - mennyire és mi indokból! 

Nem merek a múlt idők sötét emlékébe visszalépni, hogy onnan merített hasonlatosságok által 
tegyem e tárgyban nézetemet következetessé - a jelenkor hullámzó állapota pedig ismét nem képes 
hasonlatosságot e tárgyban a múlttal kiállani, mivel a birtoklási viszonyok akkor és most között 
annyira elágazik, hogy ugyanazon egy birtok értéke 5ör hatszor változott! - csak 15 év alatt is - mely 
6 szőri érték összegtől, ha egy közép cselekvő számot emelek is, éppen oly ingadozó adat, mint azon 
okok, amelyek által a birtok értéke nagyobb vagy kisebb változásokat szenvedett! Az ezüst ingadozó 
ára egyik legnagyobb tényezője a változásoknak, melyekkel az általjános hitel csökkenése-eltűnése 
viszonyos kapcsolatban áll. 

A kérdést azért úgy felfogva ki kell mondanom, hogy a birtok valódi értéke 848 óta alább 
szállt! szinte annyi percenttel, amennyivel az érte nyerhető pénz kevesebbet ér, és amennyivel 
kevesebbet tudok magamnak belőle szükségeimből fedezni, vagyis amennyivel e szükségletek drágáb-
bak, mint normális állapotban voltak! De a vevőre nézve is kevesebbet ér a birtok pénze értéktelensége 
mellett is, mivel a volt és újra rovandó földadó terhét, mely már jobban mondva haszonbér! - néki 
számításba kell venni és úgy az adás-vevési számolás és egyezség a legnagyobb félelem és bizalmatlanság 
közt jöhet létre! 

Egészen más, ha termelési érték változását kutatom a birtoknak! - az szaporított felszerelés, 
célszerű beosztás, úgy szorgalmas váltórendszer kezelésével reális értékben 8 év óta tetemesen nagyob-
bodott; de ezt nem az uralgó országos viszonyoknak köszönhetem, hanem tulajdon jó akaratomnak és 
iparágak ápolásának! Ezen irány fogja édes hazánkban a birtokok értékét nagyobbra emelni, ha az 
iparágainkra vetett túlzó adónak lankasztó hatása e reményemet el nem temeti. 
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A D O H Á N Y E G Y E D Á R U S Á G O T I L L E T Ő L E G 

Az egyedáruságnak minő befolyása volt a dohány termelésre? Hédervári birtokomban, de 
Szigetközben is e cikk nem termeltetik, igen kevés kivétellel, és azért e tárgyban birtokomra vonatko-
zóan mitsem mondhatok - általában nézetem és tapasztalatom, hogy mióta a szegény embernek tilos 
szükségére dohányt termeszteni, az egyedáruság hathatós elősegítője a szenvedélyes dohányos ember-
nek elszegényedésére, mivel a drága rossz dohányt pálinka nélkül megemészteni nem lehet. 

II. Emelkedett-e, vagy csökkent a termelés az egyedáruság behozatala óta, 
- s általiában ha a termelési cikk változott, minő befolyása van ennek a közgazdászaira? 

A dohánytermelés hiányával a kérdést sem fejthetem, tapasztalásból azonban hosszú időn át 
figyelemmel kisérvén hazánkban termelését, nyugodt önmeggyőződéssel mondhatom, hogy az egyed-
áruság behozatala óta e termelés csőként. Kiriadó módon támogatja állításomat azon tény, mely 
szerint a kormány már négy vagy ötször felemelte a beváltási árakat. 

A kérdés második részére szerencsém van nézetemet odairányozni, hogy addig míg az egyed-
áruság által a dohánytermelés oly korlátok közé van szorítva, hogy a termelő jó dohányt külországba 
nem adhat - akkor jobb ha a dohány helyett búzát vet és akkor a termelési cikk változásának a 
közgazdászaira jó vagy legalább nem oly nagyon rossz befolyása vagyon, mivel a nyert szalmát 
földjének visszaadhatja a termelő! Mihelyt azonban a cikk kivitele biztosítva volna, akkor a dohány-
termelés hazánk alkalmas földje és éghajlata nyomán a vagyonosodás egyik tényezője lenne, és a 
termelő a föláldozott földerőt szívesen nélkülözi, ha pénz által kezébe vagyon adva azt ipar által 
pótolni; ebből következik, hogy a szabad termelés az iparnak költsönös következménye! 

C S E L É D B É R É S N A P S Z Á M O T I L L E T Ő L E G 

1. Mily nemű kézi erővel űzetik a gazdászat: fogadott cselédekkel, napszámosokkal, szakmányosokkal 
vagy telepitvényesekkel? 

Birtokom gazdászati kivitele cselédek, napszámosok és szakmányosok által történik; a fogadott 
cselédség többnyire vonósmarhabeli munkákat végez - napszámosok a kézi munkát - a szakmányosok 
pedig szerződéseikhez képest részint vonós, részint kézi munkával teljesítik kötelezettségeiket. 

A napszámbér néhány évtől fogva tetemesen nagyobbodott, hogy 10 év lefolyása alatt mennyire 
különbözik, szinte táblázatban van szerencsém ezen összehasonlítást bemutatni, megjegyezvén, hogy 
az 1852iki napszám pengő pénzről új pénzre van változtatva: 

Január -márc . Ápri l is- jún. Jú l i u s -ok t . November -dec . 

1852 1863 1852 1862 1852 1862 1852 1862 

Osztrák értékű krajcár 

Egy férfi kaszálás-
ban 52 100 50 95 

Egy férfi közönsé-
ges férfimunká-
ban 28 40 35 45 35 50 28 40 

Egy asszony, vagy 
felnőtt lány 21 34 25 36 28 42 21 30 

Egy fi, vagy leány-
gyermek mun-
kára alkalmas 14 20 17 1/2 24 20 35 14 20 
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II. Mi a divatozó cselédbér - a napszámbér - , minő módon gyakoroltatik a szakmány- és minő módon 
a telepítvényes szolgálat? 

Birtokomban megállapított díjaztatási lajstromból adom ezen adatokat, amelyek a cselédbérre 
vonatkoznak, az itt következő' táblázatban: 

Osztrák értékben 
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Ft kr Ft kr Ft kr Ft kr mérő 

Lovas hajdú . . . . 24 17 60 41 60 50 4 22 4 30 

G y a l o g h a j d u . . . . 24 • 17 60 41 60 50 4 22 4 00 

Csősz 10 50 8 90 19 4 0 25 4 16 4 

Majoros kocsis. . . 18 90 17 50 36 40 50 4 22 4 

Béres 23 10 8 78 31 88 40 6 16 5 
Ostoros 18 • 7 • 25 • 25 4 12 2 4, 
Juhász 42 • • 42 • • • 

Juhászbojtár . . . . 35 70 • 35 70 100 10 20 10 

A szakmány gyakorlata különféle, részint természeti munkában van a szerződésben kitéve és 
akkor úgy is gyakoroltatik, részint az egész fizetendő haszonbér pénz összegen alapszik, ez azután 
lefizethető kézi vagy vonós munkák által és akkor a gazdasági munkák megszabott árakért végeztetnek, 
mely szolgálatok a megszabott árak mellett, mint készpénzbeli lefizetések tekintetnek és felszámoltat-
nak és pedig: 

Trágyahordás a távolságot tekintetbe véve holdankint 1200 • öl 12 Ft 
Gabonahordás 100 kereszt a távolságot tekintetbe véve 5 Ft 25 kr 

Egy hold kaszálás és gyűjtés 1 Ft 26 kr 
egy kézi nap 42 kr 

A telepítvényes szolgálat a hédervári birtokon nem létezik, mivel telepítvények nincsenek — 
minden tavaszon fogadtatik ugyan circa 80 tót munkás napszámos, azok azonban ősszel ismét 
hazájokba eltávoznak. 

III. Kapható-e a vidéken elegendő cseléd és egyéb munkás, vagy pedig minő hiány mutatkozik e 
részben? 

A feltámadó munka időben a napszámos kimondhatatlanul nehezen és nagy áldozatok mellett 
szerezhető meg, mivel a közel levő czukorgyár, - a répatermelés hathatós előmozdítója azokat nagyon 
igénybe veszi - mert műiden kisebb birtokos azt termelni iparkodik; ez az oka, hogy tót állandó 
napszámosokat vagyok kénytelen fogadni, hogy a szorgos munka időben a legfontosabb gazdasági 
teendőkben el ne maradjak. Cselédek házas bérben könnyen kaphatók, nem úgy az ostorosok ésjuhász 
legények, kiknek alkalmatos és jobb része a katonai állítás által fogyasztatik el; ez egy hathatós oka a 
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földbirtok kisebb értékének, mert családos egyének általi kezelés mindig költségesebb, mint magán álló 
béres cselédek által! 
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kéve szekér darab 
1200D 
hold 

d a r a b 

Lovas hajdú . . . 240 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Gyaloghajdu . . . 240 1 • 1 1 1 1 1 1 1 1 • 1 1 
Csősz 120 1 1 1 1 1 1 1 • 1 
Majoros kocsis. . 240 1 1 11/4 1 1 • 1 
Béres 120 1 1 1 • 1 • 

Ostoros 60 • 1 1 • 1 • 

Juhász • • 1 • • • 

Juhászbojtár. . . 360 • 1 1 • • • 

A F Ö L D H I T E L T I L L E T Ő L E G 

I. Minő forrásokból nyerhet a földmíves kölcsönt? 

E vidéken az uzsorások légiói azon szerencsétlen forrás, melybó'l minden, kivált kisebb föld-
birtokosok pénzszükségleteik fedezésére meriteni kénytelenek. E forrásban fullad meg minden ipar és 
e telhetetlen torok nyeli el nyom nélkül a földmives fáradozásainak gyümölcsét! Tudok számos volt 
jobbágyaim között egyéneket, kik 100 Ft egy évi kamatjára adnak egy magyar hold földet, azt a 
tökeadónak megszántják, elvetik, megmunkálják és a termést a nagylelkű embertársnak behordják! 

Ha közelében van is hitel forma intézet az kezelése által e viszonyoknak nem felel meg, mert 
tőkéi drágák és 9 - 1 0 százalékra rúgnak; az oly intézet csak nevét hordja homlokán és részvényeseit 
gazdagítja, de a becsületes szegény földművelő terhes pénzviszonyait nem enyhíti. 

* 

Uradalmam kebelében fekvő 14 helységre nézve adott nézeteim és felvilágosításaim is nagyobb 
részt alkalmazhatok, és ha a gazdaság kezelésében kiveszem a váltórendszert és meghagyom a közön-
séges hármas gazdaságot ki van fejtve azon rámás kép, melynek korlátai között a földmíves nép 
munkássága forog. - Utolsó időben kezdenek e helységekben répát termelni, de az is rosszul és siker 
nélkül történik, és ha csak a jó természet különös kedvező jó idővel meg nem áldja az értelmetlen 
munkát, e termést a gazdaság iparágának sem merném nevezni! Mi ennek oka? - a tudatlanság és 
tanulatlanság. a hiányos oskola kezelés és ennek kerékvágását követő mindennemű előítélettel telt 
népszokások, melyek üy módon kiirthatatlanok - és azon óriási erő, mely hazánk földjében és úgy 
gazdaságában rejlik, pangásban marad addig, míg a régi magyar nép telkébül kibecsülve azt más ajkú 
nép, más szokásokkal és hazai nézetekkel elfoglalni fogja! 

Szigetköznek - lehet mondani riadó szüksége vagyon oskolákra és érdemes mesterekre, ugy 
megállapított készpénz mesteri fizetésekre! mert most a mester földművelő telkes gazda, de nem 
gyermeknevelő és tanító! 
Hédervár December 20-án 862. , . 

Gf. Viczay Heder sk." 
'Uo . 41/1868. sz. 
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Statisztikai adatok a gr. Lamberg család Ikrény pusztai gazdaságán 
folyó gazdálkodásra vonatkozóan 

Ikrény puszta egyszersmind adózó község, fekszik Gyó'r megyében, három- önálló majorsága 
van, ú. m: Ikrény, Lesvár és Ószhely 460 lélekkel. 43 házzal, - ezek közül Ikrény és Lesvár házilag 
kezeltetvén, Ószhely pedig haszonbérben van kiadva. Ikrény pusztának területe catastrális felmérés 
szerint 4175 hold 550 D-öl és pedig: 

Ikrény major területe 2149 hold 954 • - ö l 
Lesvár major területe 823 hold 1054 D-öl 
Ószhely major területe 1202 hold 142 D-öl 

Összesen: 4175 hold 550 D-öl 

A) A mezei gazdaságot illetőleg 

A föld fekvése róna. laza. televényes, a mélyebb fekvő helyeken acélos és szikes, nedves 
állapotban fekete, ilyenkor szántva megtörhetetlen hanttá válik, száraz időben barna színű s ily 
állapotban szántva egész éven át jó és könnyű műveletű; megjegyzendő, hogy a téli fagy által tavaszon 
a földszín hamuvá olvad s sokszor az erős szelek által sok helyen 2 - 3 újnyira elsodortatik. A 
termőréteg l - l 1/2 láb vastag; az 1° álréteg a 2 2/4 láb vízhatlan sárga kövecses anyag, a 2-'k álréteg 
részint sárga, részint kékes homokvegyületből áll. 

Miután ezen pusztai terület gyakrabban, a rétek pedig majd minden évben a Rába, Rábca, sőt a 
Duna kiöntéseinek is van kitéve, ez által a termőréteg a szántóföldeken a víz árja által különösen az 
ilyenkor többnyire uralkodó szelektől hajtva elmosatik, a mélyebb fekvő térségekbe sodortatik, ez 
által a szántóföldeknek termőrétege egy harmadrészben alig már 6 ujjnyit tészen és így ezáltal a föld 
minősége általiéban nagy részben változik, az okszerű termelés pediglen felette nehezíttetik. A Rába 
melléki rétek termőrétege agyaggal kevert sárga homokos iszap, mely miután gyakorta önti el a 
réteket, ezeknek tulajdonságait és minőségét mindannyiszor változtatja. - Ezen körülmény a Rábca 
mellett nem fordul elő. mert itt a visszafolyó s tiszta Duna víz önti meg a réteket, ezért is itt a 
termőréteg televényes sok helyütt szikes föld vegyületből áll - a rétek pedig egyforma tulajdonságukat 
megtartják. 

2. A gazdászat főágai: a szemesgabona egybekötve a takarmánytermeléssel; szarvasmarha 
tenyésztés, nyári hizlalás és gyapjútermelés . . . A birkatenyésztésnek részint a gyakortai árvizek által 
okozott métely és tüdőbajok, részint a takarmány bizonytalansága miatt helye nincsen, csak hizlalásra 
és eladásra szereztetnek be évenkint ürü birkák s midőn célúknak ú. m. a gyapjutermelésnek és trágya 
készítésnek jótartás mellett megfeleltek hizlalva eladatnak; ez egyedül előnyös módja a birkatartásnak. 

Mellékágak gyanánt szolgálnak itt a birtokos által többnyire a maga és a gazdaság számára nevelt 
lovak, de ezen ág inkább kárára, mint hasznára szolgál a gazdaságnak - a tenyésztés, ha még oly 
célszerű is mindenkor a főágak rovására fog történhetni. Tovább a fatenyésztés; miután természetes 
erdő igen kevés van, részint öntésekben, részint pagonyokban, fasorokban és a szántóföldek szélein 
gyakoroltatik jo sikerrel, mert nemcsak, hogy minden szükséges tűzi és szerszám- sőt nagy részben az 
épületfát is fedezi, hanem még eladásából is tetemes haszon mutatkozik. Mellékágnak tekinthető még a 
nádtermés is. A birtokosnak 43 lakháza lévén nemcsak a tetőkre, hanem a cselédeknek fűtésre is nád 
szolgáltatik ki. 

3. Ezen birtokban a gabonatermelés főága lévén a gazdászatnak - a rendszer ezen alapszik. A 
gabona váltógazdaság, trágyázott és bevetett ugarral közben; a telepítvényeseknél 3 nyomású rendszer 
hasonlóan trágyázott és bevetett ugarral. Az ószhelyi bérlőnél pedig a trágya bősége miatt szabad 
gazdasági vetőforgások vannak szokásban. Lucerna és vereshere áltajános termesztése. Az első a csekély 
termőréteg, a második az uralkodó száraz időjárás miatt alkalmasnak nem találtatván így csak az első 
bizonyos meghatározott és alkalmas helyeken nyári istállózásra termesztetik. - Van itt azon felül 
rendesen bevett nyári istállózási gazdaság, de csak a jármosökrök részesülnek benne. 

Tétettek próbák a folytonos termeléssel is. de eltekintve a trágya hiányától, az időjárás 
mostohasága és a túlnyomó szárazság a termények fejlődését gátolván a próbák sikertelenek s nem a 
célhoz vezetőknek találtattak és azok ennek folytán abban is hagyattak. 
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Helyén látom itt megemlíteni, hogy az éghajlat mostohasága, a föld minéműsége és egy-
szersmind a kézhiány az oka, ha a gazdálkodás a belterjűségnek nem azon a fokán áll, melyen egy 
okszerű gazdaságnak a mostani előhaladások között állania kellene. Tavaszon késő derek, nyáron 
rendesen nagy hőség és szárazság meghiúsítják a gazdának legjobb szándékát és akaratát. 

4. A pusztán több rendbeli gazdasági gépek és eszközök vannak használatban. Nemcsak a 
birtokos és bérlő, de a szegődményes lakók is részint Vidats-, részint Zugmayer-féle ekével szántanak. 
Van itt egy db négy lóerejű és egy három lóerejű Stádel Károly győri gépész által készített cséplőgép, 
melyek egy évszakban általánosan 10 000 kereszt gabonát elcsépelnek. Van ezen felül két Garret-féle 
13 soros vetőgép, melyek őszi repce és gabona, répa- és kukoricára jó sikerrel használtatnak oly 
tapasztalással, mikép a sorban vetett mindennemű gabona mindenkor nagyobb hasznot hajt. Van két 
Stádel-féle, lóerőre alkalmazott szecskavágó 100 mérő készlettel óránként, vannak Howard-féle 3mas 
vasboronák és kapálóekék, tüskés henger, Benkő-féle magtakaró, kukoricamorzsoló és répavágó gépek. 
- Egy baj van, hogy ezen gépek közül több a szárazság okozta hantos és kemény földeken nem 
használtatik mindenkor kellőképpen. - A Lesvári és Ószhelyi gazdaságban jelenleg még nincsenek 
földmívelő gépek, és így valamint az ikrényi telepítvényesek is more patrio végzik a gazdasági 
munkákat, mely által sok idő és kéz, főleg vetőmag kárba megy. 

5. Ezen birtoknak termény piaca Győr városa, kivévén a gyapjút és a birkákat, melyek idegenek 
által többnyire Bécsbe szállíttatnak. Az eladás készpénz fizetés mellett történik. 

6. Miután vasút a birtokon keresztül nem vonul, a termesztmények szekereken többnyire a 
tulajdonos által szállíttatnak be Győrbe, de sokszor az út rosszasága miatt sokban hátramaradás 
mutatkozik. 

7. Ikrény pusztának birtokosa fele részben gróf Rudolf cs. k. kamarás és kilépett alezredes, fele 
részben néhai gróf Lamberg Ferenc altábornagynak örökösei. 

B) A fekvő javak értékének változását illetőleg 

1. A birtok értéke e vidéken 10 év óta 4 0 percenttel emelkedett, főokát a mostani pénz-
viszonyoknak tulajdonítom, de van még egy tényező megemlítésre méltó és ez az úrbér megszűnte és a 
legelők elkülönözése óta a jobb mívelés által nagyobb termékenységre fokozott feljavítás, valamint a 
nagyobb gabonaár, melyek mindannyian a fekvő javakat nagyobb értékre emelték, melynek ismét az a 
coloráriuma, hogy a földhaszonbérek is azáltál tetemesen feljebb rúgtak. 

C) Dohányegyedáruságot illetőleg 

Dohányt az egész vidéken nem termesztenek. 

D) Cselédbér és napszámot illetőleg 

1. Ezen pusztai birtok, mint már említve volt három önálló, és saját erővel fenntartandó 
majorságra felosztva, minden egyes majorsági terület önállóan kezeltetik és önálló munkaerő által 
műveltetik. 

A lesvári és ószhelyi gazdaságokban a szükséges conventiós cselédeken kívül a kézi munkákat 
részint napszámosokkal, kik többnyire Börcsról, mint a legközelebbi faluból nehezen állíthatók ki s p. 
tavaszi és őszi időben 5 0 - 6 0 kr, nyári időszakban 80 kr 1 Ft , részint szokmányosokkal feles kukorica-
földek fejében, mely esetben 4 - 5 napot szolgálnak 1 hold megszántott földért - teljesítetnek. Ezen 
két gazdaságra nézve különösen megjegyzendő, hogy munkáskéz tekintetében a körülményeket 
mostoháknak lehet nevezni: nemcsak drága a napszám, de amellett sem lehet mindig a szükséges 
napszámosokat kiállítani, mert a szomszéd gazdaságok répa munkálásra jó és könnyű napszám mellett 
- különösen nyári időszakban midőn a munkával elkéstek használják fel a munkásokat - részint Győr 
városa is, midőn t. i. a gabonakereskedés némileg élénkebb a leghasználhatóbb kézierőket szokta 
igénybe venni; részint mivel e vidéken a nőnem dologra pénz :: igen ritkán, még előbb szokmányban, 
nem szokott járni. 

9 Agrártörténeti Szemle 1982/1"-2 
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E kézhiány oka annak, hogy az egész birtokban mind a rétek letakarítása. mind a nádaratás, sőt 
favágás is csak részfizetés mellett történhetik meg. mely elkerülhetetlen szokás a tiszta jövedelmet 
tetemesen alábbszállítja. Hogy azonban a bajon némileg is segítsen, Ikrény pusztának birtokosa még 
1770. évben Pozsony megyéből s a közelebbi falukból telepítvényeseket hívott meg, akik a szükséges 
cselédeken kívül rendesen teljesítik a kézi munkákat; kezdetben majd 1848. évig bizonyos meg-
határozott kézi napot szolgáltak, de ezen szokás miután célra nem vezetett mellőztetett, és három 
évrül három évre szóló szerződés által a kézi napszámok célszerűbb módon rendeztettek. 

A telepítvényesek kétfélék, vannak bérlők és vannak úgynevezett lakók, az elsők 20. az 
utóbbiak 1 6 - 1 8 családból állanak. 

a) A bérlők haszonbérben bírnak 20 házat szobával, kamarával, istállóval, bírnak 20 hold 
házi-kertet, 300 cat hold szántóföldet, 180 hold legelőt. Ezen használatra átengedett javakért fizetnek 
egyenként a háztól 18 Ft, a kerttől 6 Ft, 15 hold szántóföldtől 60 Ft. a legelőtől darabszám szerint 1 
Ft o. é. - ezeken felül köteles minden bérlő 1 2/4 hold majorsági földet urasági trágyával meghordani, 
azaz végezni; a háztetőt jókarban tartani, melyhez azonban a birtokos szolgáltatja az anyagot. 
Tanítónak fizet gyermektanításért és egyéb szolgálatért 1 Ft. - Javára szolgál azonban, hogy községi 
adót nem fizet, miután a politikai teendőket az uraság saját titsztje által teljesíti; javára van az is, hogy 
oskolára és a tanítónak, kit a birtokos saját költségén tart, csak 1 Ft. fizet és résztvehet az isteni 
tiszteletben, mely célra vasárnap és ünnepnapokon egy lelkész jár a pusztára a szentmise és az 
ájtatoskodás megtartására; kedvezmény továbbá az is, hogy a rétek lekaszálása, az erdőkben a favágás, 
úgy a nád letakarítása nekik többnyire 3-ik, a favágás 5-ik részért engedtetik át; ebből is nem csekély 
haszon háramlik reájuk. Ezen fentebb elősorolt haszonvételekért ellenben kötelesek a telepítvényesek 
mindenkor amidőn a munkára szükségeltetnek, ha ez mindennap történik is, név és házsor szerinti 
kirendelés folytán egy alkalmatos egyént dologra küldeni; melynek teljesítéséért kap minden egyes 
munkás 30 кг o. é. mindenkor Szt Mihály napkor, mint egy szerződési év leteltével - amikor is a 
haszonbéri fizetések történnek, a fizetendő haszonbérből leszámítandó napszámot. 

összehasonlítva ezen kölcsönös kötelezettséget a számadás közelítőleg így álland: Az e vidéken 
szokásban levő haszonbérletek szerint fizetne egy telepítvényes: 

1 lakháztól, kamarától, 10 darab marhára való istállóért tűzkár 
mentesítéssel 400 Ft-nak 10%-át 40 Ft 

1 cat. hold házikerttől 10 Ft 
15 hold szántóföldtől 6 Ft-al 90 Ft 
6 db marhától legelőbért 5 Ft-al 30 Ft 
5 db sertvés legeltetés 50 x-al 2 Ft 50 kr 
oskola és tanítói fizetés fejében 4 Ft 
községi adó fejében 1 Ft 
ház- és földadót 35 Ft 

összesen 212 Ft 50 kr 

Fizet ellenben házbért csak 18 Ft 
kerttül 6 Ft 

15 hold szántóföldtül 60 Ft 
6 db marhára legelőbért 6 Ft 
Tanítói fizetésben 1 Ft 
1 2/4 hold föld megtrágyázásáért 5 napot 1 1/2 Ft 7 Ft 50 kr 
30 öl árok ásásért 10 kr-al 3 Ft -

összesen 101 Ft 50 kr 
Marad felesleg 111 Ft 

Miután több évi átlag szerint egy-egy bérlő 150 napot szolgál, esik egy napszámra 74 kr, vagyis 
a szerződött napszám felül kap 44 kr. 
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b) Az úgynevezett lakó telepítvényesek számra jelenleg 18; bírnak családonként egy szobát, 
kamarát, 3 db marhára istállót, 1/2 hold házikertet, 3 darab marhára legelőt, azonfelül tanítónak 
fizetnek 50 kr; rét és nád letakarítási és favágási kedvezményben hasonlóan részesülnek; az aratás és 
cséplés pedig előleges közmegegyezés folytán részfizetés mellett számukra fenntartatik. Ezen java-
dalmakért fizetnek az alább feljegyzett mód szerint haszonbért, azon felül rendes napszámban amint a 
bérlőknél mondva volt 30 kr napidíjért eljárni tartoznak, összehasonlítva a kölcsönös kötelezett-
ségeket a számadás eképpen áll: 

fizetne szobáért stb 20 Ft 
kerttől 5 Ft 

3 db marhára való legelőért 15 Ft 
3 db sertvés legeltetéséért 1 Ft 50 kr 
tanítónak és oskolára 3 Ft 
adót és községi költség fejében 1 Ft 

összesen 42 Ft 50 kr 

Fizet ellenben szobáért stb.: 8 Ft 
kerttől 3 Ft 
legelőtől 3 db után 3 Ft 
tanítónak 50 kr 
szolgál 2 hold trágya elteregetéséért 1 Ft 
10 öl árok kiásásáért 10 kr 1 Ft 

összesen 16 Ft 50 kr 

Javára esik 2 6 F t 

Miután általában véve 40 napot szolgál éven át, kerül egy napszám 65 kr, vagyis a szerződött 
napszám felül kap 35 kr. Megjegyzendő, hogy ezen lakókat csak téli és tavaszi időben midőn rövidebb 
a nap, lehet csak dologra használni, mivel máskor kaszállással, aratással és csépléssel elfoglalva úgyis a 
maga hasznára dolgozik. - Már most felszámítva ezen telepítvénnyel járó mindennemű egyéb más 
kiadásokat, a házak fenntartásával járó időtöltést és fuvarozást és másféle kellemetlenségeket, a valódi 
haszon abból áll, hogy a birtokosnak mindenkor kezénél vannak a szükséges napszámosok, kik nélkül a 
gazdálkodást más alapra fektetni és a gazdasági rendszert tetőtől talpig felforgatni kellene. 

2. Elszámlálván a birtokban felhasználható napszám és kézierőt áttérek a 2-ik pontra ú. m. a 
divatozó cselédbérre, mely körülbelül a majorsági cselédeknél - az egyenruhás személyzetet kivéve -
ebből áll: 

Készpénz: 
10 mérő búza 4 Ft-jával . . 
16 mérő rozs 2 Ft 80 kr-al. 

8 mérő árpa 2 Ft-al . . . . 
30 font só 20 kr-al 
24 q széna 30 kr-al 
400 kéve nád fűtésre 4 Ft-al 
2 db marhalegeltetés . . . . 
3 db sertvés legeltetés. . . . 
6/8 föld szántással etc. . . . 
lakásért 
adó fejében 

összesen 

20 Ft 
40 Ft 
44 Ft 80 kr 
16 Ft 

6 Ft 
14 Ft 4 0 kr 
16 Ft -
10 Ft 

1 Ft 50 ki 
8 Ft 

20 Ft 
1 Ft 30 kr 

196 Ft 

9* 
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Ezen felül orvoslásban és orvosi szerekben, gyermekeik oktatásában ingyen részesülnek; 
baromfitartás megengedtetik, melyből és a tehéntartásból a város szomszédsága miatt tetemes jöve-
delmet húznak. Ha felvesszük, hogy egy cseléd 300 napon át dolgozik és ezen napokat elosztván a 
fizetéssel, esik egy napra 65 1/3 kr. Az egyenruhás személyzetnél pedig 76 2/3 kr. 

A telepítvényes bérlőknél a férfi cselédnek bére egy évre 
készpénz 36 Ft 
1 pár csizma 6 Ft 
2 pár fehérruha 4 Ft 
két kötény 1 Ft 
ehhez 365 napon át élelmet stb. 30 kr 109 Ft 50 kr 

összesen 156 Ft 50 kr 

esik egy napra: 42 F t 7/8 kr 

3. A cselédek Ikrény és Lesvár majorságában elegendő számban kaphatók, mivel a birtokos és 
cselédjei között a már kezdettől fennálló patriarchalis viszonynál fogva a szolgálat úgyszólván apáról 
fiúra megy át. azért is a gyermek legfőbb igyekezte, sőt mondható törekvése jó magaviselete által 
magát arra érdemesíteni, hogy majdan apja állásába, majd pedig általában az urasági szolgálatba 
juthasson. Volt és van eset itt, hogy egyesek 4 0 - 5 0 évig folytonosan szolgáltak s ezen felül több évig 
meg nyugdíjban is részesültek, midőn a munkára képtelenek lettek. - Halál esetén kiskorú gyermekeik 
és özvegyeikről is gondoskodik a kegyes birtokos. 

Az ószhelyi majorságot Börcs falu látja el elegendő cseléddel. Az ikrényi telepítvényes bérlők e 
részben nagy hiányt szenvedtek és jóravaló alkalmatos cseléd is ritkaságok közé tartozik. Okát főleg az 
újoncozások által megfogyott fiatalság hiányában, részint a jobb városi szolgálatbai eltávozásukban 
lehet keresni. 

E) A földhitelt illetőleg 
E vidéken igen nehezen lehet kölcsönt kapni; legelőbb társas testületeknél vagy különös 

protectio útján a győri takarékpénztárnái rendesen 6% mellett. - Ami pedig a vidéken létező 
községeket illeti; a földműves osztály mióta a községi árvapénztárak, melyek úgyszólván helybeli 
hitelintézet gyanánt voltak tekinthetők, a cs. k. adószedő hivatalokhoz tétettek át, hogy részben 
midőn szerencsétlenség vagy más szükség esetén pénzre szorult az uzsorások kezébe került, kik is már 
sok családot tönkre tettek; azonban reményelni lehet, miután most már az árvapénztárak a községi 
közegek által kezeltetnek, hogy ez által sok bajon segítve leend és a közjólét némüleg helyre álland. 

Korovits 1862 . ' 0 

Statisztikai adatok a szentmártoni főapátság Ravazd és tarjáni gazdaságáról 

I. A M E Z Ő G A Z D A S Á G O T I L L E T Ő L E G 

1. Milyen a föld fekvése és minősége, tagosított-e a birtok, vagy nem? 

A föld fekvése hegyes-völgyes, közbenfekvő kisebb róna darabokkal, talaja általában veres- és 
fehérszürke agyag homokkal keverve, mely homokvegyülés arányosságától függ annak termékenységi 
foka - legnagyobb termékenységet fejt ki a fekete, legkevesebbet a sárga homokvegyület. Az egész 
birtok tagosított, melynek nagy része a tarjáni pusztához, a ravazdi, péterdi és nyalkai határokbul 
barátságos egyezség útján eszközlött tagosítások után urasági birtok illetőségnél fogva kapcsoltatott. 

14 Uo. 13/1862. sz. 
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2. Miben áll a gazdászat főága, mik a mellékágai? 

Ezen gazdaság, valamint minden a szentmártoni uradalomhoz tartozó birtok a birka-
tenyésztésen alapszik, melyből húzza jövedelmének legnagyobb részét, mellyékágak a szemesgabona 
termesztés. 

3. Minő rendszerrel kezeltetik a gazdászat? 
240 holdnyi területen hetes váltógazdaság űzetik, az első tábla kapásnövény alá trágyáztatván a 

többi területben ugaras szabad gazdaság folytattatik - megjegyezvén, hogy ezen utóbbi rendszer 
sokkal jövedelmezőbb az elsőnél - és ezen gazdaságban a földnek kötöttségénél fogva is inkább 
ajánlható. 

4. A mivelés gépekkel üzetik-e, mily részben és sikerrel? 
A gépek közül használtatik a közönséges cukorrépa magvető pesti Röck István gyárából szerzett 

öt lovas zsákoló cséplőgép, fábul helyben készült szénagyűjtő és győri Stadel Károlytól vett szecska-
vágógép és kukoricamorzsoló gép. A répamagvető egy nap, egy ló által vontatva elvet 5 holdnyi földet. 
A cséplőgép elcsépel naponként 120, 18 kévés kereszt búzát, 130 kereszt árpát. A gyűjtőgép 8 
petrencerakó férfinak elég munkát ad. A szecskavágó naponként megvág hét szekér takarmányt, minél 
fogva ezen kis gépet, mint felülmúlhatatlant igen ajánlhatni. A morzsoló lemorzsol naponként 30 mérő 
kukoricát - ez is igen jó. Miután pedig a munkáskéz időrül-időre lomhábbnak, tunyábbnak, de még 
kényesebbnek is mutatkozik, szándék minden munkát jövendőben időnként megszerzendő gépekkel 
lehetőségig teljesíteni. 

5. Hol és mi módon tétethetnek a termények pénzre? 
Eljön a győri izraelita kereskedő és helyben a szemesgabonát megveszi, ha pedig evvel kiegyezni 

nem lehet az alkuban nagy differencia lévén, a termény a győri piacra szállíttatik. A gyapjút a nagy 
kereskedők helyben szokták átvenni. 

6. Milyenek a közlekedési eszközök? 
1846. évig a gy őr-veszprémi országút tavasszal és ősszel járhatatlan volt. ekkor megkezdetett a 

javítás és járhatóvá tétetvén, mai napig, mint ilyen fenntartatik, de bíz azon a technikai tudománynak 
igen kevés nyoma látszik - minél fogva sokkal jobb lehetne, mint amilyen. 

7. Kik a földbirtokosok? 
A szentmártoni főapátság. 

II. F E K V Ő J A V A K É R T É K É N E K V Á L T O Z Á S Á T I L L E T Ő L E G 

1. Változott-e a birtok érték, mióta, mennyire és mi okból? 

1848. évig egy hold földnek ára 4 0 - 5 0 forint volt, azóta időnként nagyobbodik és még 
nagyobbodni fog annyira pedig, hogy mai napon már 8 0 - 1 5 0 Ft között ingadozik, aminek oka a 
fejlettebb gazdálkodási mód. Az 1848. év óta a kereskedésben, általában minden üzletben tapasztalt 
roppant változás és enszülte bizonytalanság; minél fogva földműveléssel sokkal több úgynevezett 
inteligencia foglalkozik, mint 1848 év előtt. A gazdasági terményeknek magasabb ára, de elvégre is a 
pénz bizonytalansága az időnként szerfelett magasra növekedett 4 0 - 5 0 forintnyi ezüst agio. 
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III. D O H Á N Y E G Y E D Á R U S Á G O T I L L E T Ő L E G 

Dohány ezen birtokon nem termesztetett és nem is fog termesztetni. 

IV. C S E L É D B É R - N A P S Z Á M 

1. Fogadott cselédek erejét meghaladó munka napszámosokkal s néha, ha az egyezség sikerül és 
a vállalkozó munkások adott szavukat beváltják - ami ritkán történik - a szakványra azonban ezen 
gazdaságokat környező népben igen kevés vállalkozó akad. 

2. Egy szekeres-béres egy évi illetősége készpénzre áttéve tészen 200 Ftot o. é. egy nőtelen 
ostorosé 100 Ftot , egy férfi napszám 4 0 - 7 0 kr, női napszám 3 0 - 4 0 kr. 

Cseléd még eddig kapható elegendő, de jó igen-igen kevés, minek oka az 1848 óta óriási 
léptekkel fejlődő általános nép demoralizáció, azonban a konkurrencia a termés és a termény árának 
minőségétől függ, bőségben jó ár mellett kevés cseléd jelentkezik, mostoha termés és rossz, alacsony ár 
mellett több. Napszámos tagosítások előtti időkben végnélküli sok jelentkezett, de azóta mindenki egy 
darab földecskével megajándékoztatván, azon időig, míg saját földjének munkája a napszámozó ember 
erejét igénybe veszi, másnak napszámba nem megy. Azonban ennek bemunkálása után jó és sok 
pénzért teljesítendő kevés és rossz munkára örömest vállalkoznak. 

V. A F Ö L D H I T E L T I L L E T Ő L E G 

Az uradalom kölcsönt nem vesz, más földbirtokosnak, ha pénzre van szüksége fölkeresi a zsidót 
- ki különös tekintetből ezen pénz.szűk világban biztos helyekre szokott adni 12 -20 percentért, ahol 
pedig elegendő biztosíték nem mutatkozik ennél magasabb percentre is, de csak félévi időre és egyedül 
váltóra. Azért te óhajtott földhitelbank! Kezd meg mielőbb jótékony működésedet, hogy a föld-
birtokos a felemésztő uzsorás kezei közül kiszabadulhasson és soha, de soha többé reá ne szorulhasson! 
Adja a jó Isten! 

A szentmártoni, nagyécsi s hozzátartozó birtokokra nézve ugyan a fennebbi pontok vonat-
koznak, kivéve a gazdasági rendszerre nézve, mivel itt 70 holdnyi területen űzetik a hetes váltógazdaság 
és gépek nélkül, melyek azonban időnkint be fognak szereztetni, és a szomszédos földbirtokosok a 
pápóczi prépostság s a győri káptalan. 

Kelt, Pannonhegy december 17 napon 1862. Szinek Gábor urad. írnok sk. Földessy Károly sk.11 

Bőny, Örkény és Rétalap helységekre vonatkozó statisztikai jelentés 

Előre bocsátom, hogy a bőnyi, Örkényi és rétalapi 14 000 holdnyi határ egy, csak névleg 
megkülönböztetett , külön határokkal azonban egymástól el nem választott, együttesen tagosított 
határt képez és mint közbirtokosság - Bőnyről, mint központról - kormányoztatik közigazgatásilag 
és községileg. 

I. A M E Z E I G A Z D A S Á G O T I L L E T Ő L E G 

Az első kérdésre:Milyen a föld fekvése és minősége, tagosított-e a birtok, vagy nem? 

Északról dombokkal körülvéve, ezek aljában a Bakony folyás nevű, hóolvadások és záporok 
alkalmával néha kártékonyán túláradó, többször kiszáradó patak által metszve, többi része róna. 
Minősége földjének - erdővel és szőlővel béplántált mintegy 800 holdnyi homokos részen kívül -
részint fekete termő homok, részint agyaggal kevert termékeny homok keverék. Az egész határ 
tagosítva van, kivévén az erdőt és szőlőket, melyek még a régi eldarabolt részekben bíratnak. 

" U o . 12/1862. sz. 
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Miben áll a gazdászat főága, mik a mellékágak ? 
A gazdászat főága a gabonatermelés, csak a nagyobb birtokosok által űzetik a birkatenyésztés s 

egy helyen a marha s ló nevelés. 

Minő rendszerrel kezeltetik a gazdászat? 
A kisebb vagy még a korszellemmel előre nem haladott nagyobb birtokosok által is a régi divatú 

hármas nyomásban, csak némely nagyobb birtokosnál vagyon a váltógazdaság rendszeresítve. 

A mívelés gépekkel űzetik-e, mily részben és sikerrel? 
ö t birtokosnál már cséplőgép működik, egyiknél egy eredeti angol Williamson, kettőnél ennek 

mintájára győri gépész Stádel Károly által készített, egynél Hubary-féle amerikai, egynél végre pesti 
Szíjtól való kettős amerikai lógó nagy kerekű hajtóval. Vetésre még csak két Garret-féle sorvető és két 
Albani-féle szórvavetőgép használtatik. Öt gazdaságban Vidats, Yull és Gubicz ekékkel, a többiben 
részint fa-, részint Zugmayer minta szerint falusi kovácsok által készített ekékkel szántanak. Két 
helyen Howard, vagyis Drágona kis fogassal, egyébként közönséges vasfogassal dolgoznak. Csak egy 
helyen vágynák 9 vasú extirpátorok, sarabuló, porhanyító és töltőekék (mely utóbbiakkal kiválólag a 
kukorica nagyban is igen jó sikerrel munkáltatik, répavágó, amerikai kukoricamorzsoló- és gyűjtőgép, 
petrencehordógép, szecskavágó s.a.t. folytonos használatban. A gépekkeli működés sikere - hol azzal 
bánni tudnak - szembeötlő jó sikerű s mégis csak igen nehezen s csekély részben talál utánzásra; némü 
részben ugyan a pénzszűke miatt, nagyobbrészt azonban egy kis indolenciából. 

Hol és mi módon tétethetnek a termények pénzzé? 
A csak két mérföldnyire eső Győr városi nagy üzleti piacon. 

Milyenek a közlekedési eszközök? 
Győrbe egy igen jó karban levő országút vezet, azon kívül csak félórányi távolságra vagyon a 

győr-szőnyi vasútvonal nagyszentjánosi állomása. 

Kik és mennyi részben a főbb birtokosok? 
A főbb birtokosok Michl János 1307, Fischer György 1248, Ihász Imre 968, Szalatsy József 

807, Sáry Károly utódai 714, Dorner Ede 663, Szentmihályi Ferenc 563, Hollósy Jánosné 513, Jerfy 
Antal 500, Jankó István 450 holdakkal. 

I I . A F E K V Ő J A V A K É R T É K É N E K V Á L T O Z Á S Á T I L L E T Ő L E G 

Változott-e a birtok értéke, mióta, mennyire és mi indokból? 
Figyelemre méltó körülmény az, hogy noha csaknem minden eladó tárgy 1848, illetőleg az 

osztrák érték behozatala után ezüstben, vagyis osztrák értékben ugyanannyira növekedett, mint 
azelőtt váltóban volt, a fekvő nemesi birtoknak ára Magyarországban - ellenkezőleg a volt jobbágyi 
birtokkal és városi fekvőségekkel, melyek szinte a más tárgyakkal hasonlag felszöktek - nem igen 
növekedett. 

A nagyobb összegű s olyan birtokok holdja, melyek ősi szerkezetükben minden belterjes 
művelet s beruházás nélkül vágynák 1848 előtt 80 ezüst forint körül kelt, ma napon 100 -110 Ftig 
o. é. á. Kisebb s így mindig több vevőre számítható birtokrészek 1 2 0 - 1 3 0 Ftig is értékesíttethetnek s 
így holdjának ára 2 5 - 5 0 Ftig növekedett, mely növekedésnek indoka egyrészt a rossz pénz értéktelen-
ségének, mésrészt pedig tagadhatatlanul a tagosztályok behozatalának s ez által növelt haszonvehető-
ségnek tulajdonítható. 

I I I . D O H Á N Y E G Y E D A R U S Á G O T I L L E T Ő L E G 

Az egyedáruságnak minő befotyasa volt a dohánytermelésre? 
Azon befolyása volt, hogy annak behozatala előtt még az is, ki csak maga szükségére ültetett 

dohányt, a többnyire felesleg termést közforgalomra bocsátotta, de csupán eladásra is nem meg-
vetendő mennyiség termesztetett e határokban, jelenleg pedig semmi. 
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Emelkedett-e, vagy csökkent a termelés az egyedáruság behozatala óta? - s általában, ha a termelési 
cikk változott, minő befolyása van ennek a közgazdászaira? 

Az egyedáruság behozatala óta a dohánytermelés tökéletesen megszűnt; történt ugyan 1858-ban 
nevezetesb mennyiségű földön termelési kísérlet, de egyrészt a kellő szárító épületek hiánya miatt sok 
dohány elromlott s így nem értékesíttethetett , nagyobbrészt azonban az állam részéről történt átvétel 
alkalmával szenvedett huzavonyás minden további kísérletet elfojtott . Azon ipar, mely ezelőtt itt a 
dohánytermelésre fordít tatot t , a kukorica és burgonya more patrio termelésére téríttetett , mely a 
dohánytermelésből eredett tiszta haszonnak felét sem éri fel, s így e helyen a közgazdászaira nézve ez a 
veszteség. 

I V . C S E L É D B É R É S N A P S Z Á M O T I L L E T Ő L E G 

Mily nemű kézi erővel űzetik a gazdászat, fogadott cselédekkel, napszámosokkal 
vagy telepitvényesekkel? 

A gazdászat e helyen fogadott rossz cselédekkel és napszámosokkal, illetőleg kuriális zsellérek-
kel és lakókkal űzetik. Telepítvény nincs. 

Mi a divatozó cselédbér, napszámbér, minő módon gyakoroltatik a szakmány s minő módon a 
telepítvényes szolgálat? 

A cselédbér körülbelül következő: öregebb cselédé: 2 0 - 2 5 Ft o. é. 1 0 - 1 5 mérő gabona, 
melyből 1/3 búza, 1/3 rozs, 1/3 árpa, 1 hold kukoricaföld, néhol egy marhatartás. Fiatalabb vagy 
nőtlen cselédé: 5 0 - 6 0 - 8 0 Ft o. é. Ahol a cseléd benntartva nincs egy-egy cselédre 1 8 - 2 0 mérő 
konvenció gabona adatik, a szokásos többi ú. m. só, hűs főzelék mellékletekkel. 

Kapható-e a vidéken elegendő cseléd és egyéb munkás, vagy pedig minő hiány mutatkozik e részben? 
E tájék Győr megyének pusztai járásának neveztetvén, nevezete már magában foglalja a 

pusztaságot, az az a népes falvaknak s így a munkás erő hiányát úgy annyira, hogy itt bizony mindazon 
gazdászati vállalatoktól - bármi hasznot ígérnének - melyek sok kézi munkaerőt igényelnek s jelenleg 
még gépekkel nem pótolhatók, tartózkodni kelletik. A népesség csekély száma szinte már magában 
foglalja a cselédség hiányát is, mely hiány a jelenleg divatozó katonáskodási rendszer országszerte 
érezhető súlya miatt e vidékre még inkább nehezedik, mind a számszerinti csökkenés, mind pedig a 
katonáskodott egyének esméretes demoralizációja végett, s azért az iparkodóbb gazdának mindennapi 
imájában a tóbbi között bennfoglaltatik egy életre való cselédrendszer is. 

V . A F Ö L D H I T E L T I L L E T Ő L E G 

Minő forrásokból nyerhet a földmíves kölcsönt? 
Különös személyes tekintély és hitel nélkül bizony csak a zsidótól, vagyis uzsorástól, leginkább 

jövendő termésének eladása, vagy arrai előlegezés terhe alatt. 

Kelt Bőnyön Augusztus 7-én 1862. Dorner Ede sk.1 2 

A Győrvidéki Gazdasági Egylet 1860. évi március 11-én tartott közgyűlésének megbízása 
következtében Asszonyfa, Mindszent, Töltéstava, Táplány és Kisbarátra vonatkozó statisztikai ada-
tokat a következőkben terjesztem elő és pedig: 
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I. A M E Z E I G A Z D A S Á G O T I L L E T Ő L E G 

Az 1. kérdésre:Milyen a föld fekvése és minősége, tagosított-e a birtok, vagy nem? 
Az asszonyfai puszta - mint a Bakony szomszédságában levő - dombos és völgyes, de nagy 

része róna. Földje homokos agyag, néhol kavicsos, egyébként termékeny. Mindszent és töltéstavai 
puszták területe rónaság, földje az elsőnek jól termő fekete homok, a másodiknak homokos agyag 
mély humusszal. A táplányi puszta és Kisbarát helység részint róna, részint mérséklett emelkedésű 
dombos határral - részben fekete - egy nagyon csekély részben fehéres termő homokkal bíró határok. 
Ezen birtokok mind tagosítottak. 

A 2. Miben áll a gazdászat fő ága? Mik a mellékágai? 
A gazdászat fő ága mind az öt határban a szemesgabona termesztése, és - Asszonyfa kivételével, 

hol juhok nem tenyésztetnek - a folytonosan növekedő juhászat. A négy határban körülbelül 11 000 
birka van, a kisbaráti hegyben pedig a borászat. A szőlővel beültetett s általán jó művelésű hegység 
területe mintegy 160 hold. Az örökváltság 1857-ben történt meg a birtokosok és Mgos gróf Viczay 
család között . Legnevezetesebb szőlőbirtokosok: Lederer Zsigmond úr 7, Argay János úr 3 holddal. A 
bor minőségre nézve a nehezebb borok közé tartozó, s jobb kezelés mellett kereskedésre nagyon 
alkalmas lenne. 

Mellékágak: Töltéstaván és Táplányon repce, kender, burgonya, répa; Asszonyfán szarvasmarha 
tenyésztés; répa, burgonya, kender. 

A 3. Minő rendszerrel kezeltetik a gazdászat? 
Táplány és Kisbarát kivételével, ahol már régtől óta valódi minta-váltógazdaság űzetik, a többi 

határokban semmi bizonyos mívelési rendszer sincs. Töltéstaván és Mindszenten (a juhászat tekinteté-
ből is) ugarral, Asszonyfán ugar nélkül gazdálkodnak. 

A 4. A mivelés gépekkel űzetik-e, mely részben és sikerrel? 
A táplányi pusztán 3 év óta egy Clayton-féle angol gőzcséplőgép működik. Napjában kiver 12 

munkaórát számítván 300 kereszt búzát (17 kévéjével) és 420 kereszt árpát. Naponként fél öl fát 
fogyaszt, melyet egy hozzákapcsolt körfűrésszel önhasználatára felapróz. Ezen gép hajt továbbá: egy 
malmot, darálót, szecska- és répavágót és tengeri zsurmolót s mindezt a legkielőgítőbb eredménnyel. 

A vetésre Táplányon Garret-féle sorvetők használtatnak. A töltéstavai pusztán Ts. özv. Bay 
Antalné asszonyság birtokán a cséplés egy három lóerejű cséplőgéppel történik. A hajtója Garret-féle, a 
dob pedig az úgynevezett amerikai fogasgép. Kicsépel tisztán és jól napjában (10 óra alatt) 8 0 - 9 0 
kereszt búzát és 1 2 0 - 1 3 0 kereszt árpát (keresztjét 17 kévével). E birtokon a vetésre egy (Vidatsnál 
vásárlott) Albani-féle szórvavetőgép is használtatik, továbbá egy Stadel-féle daráló- és szecskavágó gép 
kitűnő szolgálatot tesz, végre egy körvasborona és cultivátorok. Ugyan Töltéstaván - T. Skargay 
Sámuel úr birtokán igen kielégítő eredménnyel működik egy három lóerejű cséplőgép, mely jeles győri 
gépészünk Stádel Károly úr gyárából került ki. Végre Torkos János úr birtokán van egy kisebbszerű 
cséplőgép 2 lóerőre. 

A szántás kevés kivétellel mind az öt határban Vidats- és Zugmayer ekékkel történik. 

Az 5. Hol és mi módon tétethetnek e termények pénzzé? 
A Kisbarát, Táplány és Töltéstavától egy, Mindszenttől két és Asszonyfától három mértföld 

távolságra eső Győrvárosi nagy üzleti piacon. 
A 6. Milyenek a közlekedési eszközök? 

Táplány-Töltéstava-Mindszent a fehérvár-győri , Asszonyfa a Veszprém-győri országutat hasz-
nálja közlekedési fő vonalul. Az első vonal a lehető legjobb állapotban van, míg az utóbbi, mely 
bakonyi országútnak is neveztetik - a sok fát , szenet, meszet szállító szekerek által nagyon-nagyon 
igénybe vétetvén, minden gondviselés mellett sem örvend oly jó állapotnak. 
A 7. Kik és mennyi részben a főbb birtokosok? 

Táplányon és Kisbaráton Léderer Zsigmond úr mintegy 4000 holddal, Töltéstaván özv. Bay 
Antalné asszonyság 900, Skargay Sámuel úr 450, Torkos János alezredes úr 250, Sárközy Gyula úr 
200 holddal, Asszonyfán Szluha Pál úr 400, özv. Nagy Leanderné asszonyság szinte 400 holddal, 
Mindszenten s a hozzátartozó Néma pusztán Bay Gáspár úr 3300, Hamar örökösök 330 holddal. 
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I I . A F E K V Ő J A V A K É R T É K É N E K 

V Á L T O Z Á S Á T I L L E T Ő L E G 

Az 1. Változott-e a birtok értéke, mióta, mennyire és mi indokból? 

Az örökre emlékezetes epochalis 1848. év előtt - midőn e nemzetinek címzett osztrák bank 
jegyeire nem egyedül csak rányomatva vala az ezüstrei átváltás kötelezettsége, de az valóban teljesítte-
tett is - ezen határokban a földbirtok holdja 6 0 - 8 0 pengő forinton kelt. Jelenleg az 110-130 
ügynevezett új forintra emelkedett. Azonban ha figyelembe vesszük az osztrák pénz siralmas érték-
telenségét, továbbá azon körülményt, hogy az osztrák érték behozatala óta minden eladó tárgy értéke 
rendkívülileg és sokkal nagyobb arányokban emelkedett, mint a fekvő bútoké, ezen fekvő bútok árnak 
emelkedését nagy részben illúziónak mondhatjuk, mint minden egyebet, mely jelen kuszált viszo-
nyaink között valódi tömör alappal nem bír. 

I I I . A D O H Á N Y E G Y E D Á R U S Á G O T 

I L L E T Ő L E G 

Az 1. Az egyedáruságnak minő befolyása volt a dohánytermelésre? 

A 2. Emelkedett-e, vagy csökkent-e a termelés az egyedárulás behozatala óta s általában, ha a termelési 
cikk változott, minő befolyása van ennek a közgazdászaira? 

Az egyedáruság behozatala előtt ezen határokban kizárólag a lakosok belfogyasztására ültet-
tetett csekély mennyiségű dohány, mely termelés azóta végkép megszűnt. 

I V . C S E L É D B É R É S N A P S Z Á M O T 

I L L E T Ő L E G 

Az 1. Mily nemű kézi erővel űzetik a gazdászat, fogadott cselédekkel, napszámosokkal, szokmányosok-
kal vagy telepitvényesekkel? 

Ezen határokban a gazdászat fogadott cselédséggel és napszámosokkal űzetik. 

A 2. Mi a divatozó cselédbér, napszámbér, minő módon gyakoroltatik a szokmányos s minő módon a 
telepítvényes által? 

Házas béres évi díja: 16 -24 Ft új pénz, 12 mérő búza, 1 2 mérő rozs, 12 mérő árpa, 1/2 mérő 
főzelék, 30 font só, 30 font hús, 1 hold kukorica, 1/4 kenderföld, 1 öl fa, 1 tehén és 2 sertéstartás. 
Ostoros évi bére, 10 mérő búza, 8 mérő árpa és élelmezés. A napszám időnként 40 kr osztr. értéktől 
1 forintig változik. 

A 3. Kapható-e a vidéken elegendő cseléd és egyéb munkás, vagy pedig minő hiány mutatkozik e 
részben? 

Jó, értelmes és józan cseléd e helységekben nagyon nehéz. Ennek számos okai vannak. 
Legfőbben: a népnevelés hiányos volta, a célszerű cselédrendszer nem léte, és az évenkénti nagy 
újoncozás és annak következtében a legénységnek minden mezei munkárai képtelenné tétele. Nap-
számost Asszonyfa kivételével, melynek közelében népes helységek feküsznek - mindenhol igen 
bajosan kaphatni, s azért a sok kezeket igénylő mezei munkák teljesítése majdnem lehetetlen. 
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V . A F Ö L D H I T E L T I L L E T Ő L E G 
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Minő forrásokból nyerhet a földműves kölcsönt? 
Az osztrák úgynevezett nemzeti banknak monopóliuma, továbbá az egyes országokban a 

hitelbankoknak nem léte a földbirtokosokat - csekély kivétellel - az uzsorások karjaiba taszítja. 

Kelt Mindszenten dec. 15 1862 Kálóczy Lajos sk. 1 3 

Tekintetes Nemes Győr megye Szigetközi járásában fekvő 
Bácsa helységben gyűjtött statisztikai adatok 

1. Milyen a föld fekvése és minősége, tagositott-e a birtok vagy nem? 
A két Duna közt lévén elhelyezve, földje nagy részben lapályos, a víz áradásnak kitéve, mely 

körülmény okozta, hogy a határnak ezen része bár agyagos s termékeny, a gyakoribb áradások miatt 
bizonytalan, más része a határnak emelkedettebb ugyan, de ezen rész már gyengébb könnyű s 
homokos, tagosítva nincsen. 

2. Miben áll a gazdászat főága, mik a mellékágai? 
Főága a gazdászatnak a gabonatermesztés, mellékága a marhatenyésztés, és a Nagy- és a 

kisbajcsaiakkal közösen bírt Duna szigeteken fanevelés. 

3. Minő rendszerrel kezeltetik a gazdászat? 
Minden rendszer nélkül a körülményekhez alkalmazva. 

4. A mívelés gépekkel üzetik-e, mely részben és sikerrel? 
Gépek egyáltaljában nincsenek. 

5. Hol és mi módon tétethetnek a termények pénzzé? 
Minden termény Győrben a helységtül 1 órai távolságban jó vevőre talál. 

6. Milyenek a közlekedési eszközök? 
A közlekedés tengelyen történik tűrhető úton, megtörténik azonban, hogy a Duna kiöntések a 

közlekedést egypár hétre is megakasztják. 

7. Kik és mennyi részben a főbb birtokosok? 
A szomorú emlékű forradalmi évek előtt ez volt a praediális Bácsa széknek székhelye, kisebb 

közbirtokosok által megszállva, kiváló nagyobb birtokosok nincsenek. 

8. Változott-e a birtok értéke, miolta, mennyire és mi indokból? 
A birtok értéke a legutóbbi 4 - 5 év alatt a Duna töltések folytonos erősbítése, a gabona- és 

marhaár, úgy a pénz iránti bizalmatlanság által majd kétszeresre emelkedett. 

9. A dohányegyedáruságnak minő befolyása volt annak termelésére? 
Dohány itt csak egyesek által saját szükségletre kiváltképpen termesztetvén az az egyedáruság 

behozatala által tökéletesen megszüntettetett. 

10. Emelkedett-e vagy csökkent a termelés az egyedáruság behozatala olta, s áltálában ha a termelési 
cikk változott, minő befolyása van ennek a közgazdászaira? 

Rendes termesztvény nem lévén a közgazdászaira semmi befolyással nincsen. 

11. Mily nemű kézi erővel űzetik a gazdászat - fogadott cselédekkel, napszámosokkal vagy telepít-
vényesekkel? 

Fogadott cselédek és napszámosokkal, telepítvényesek nincsenek. 

1 3 U o . 14/1862. sz. 
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12. Mi a divatozó cselédbér, napszámbér, minő módon gyakoroltatik a szakmány, s minő módon a 
telepítvényes szolgálat? 

A cselédbér körülbelül 60 Ft-ra rúg o. é. a napszámbér az évnek szakához mérve 5 0 - 8 0 kr. o. é. 

13. Kapható-e a vidéken elegendő cseléd, vagy pedig minő hiány mutatkozik e részben? 
Mint cseléd, mint napszámos kapható. 

14. Minő forrásokból nyerhet a földműves kölcsönt? 
E részben semmi biztos forrás nincs, ezért megtörténik, hogy a földműves uzsorás kezekbe kerül. 

Kelt Bácsán december 2-án 1862 Mészáros József sk. mint kiküldött. 

A Bácsával szomszédos Kisbajcs és Nagybajcs helységek területe az 1848-as polgári forradalom 
eló'tt a bácsai praediális székhez tartozott . A statisztikai iv kérdőpontjaira adott válaszaik egy kivétellel 
azonosak a bácsai jelentéssel. A nagybajcsi íven olvashatjuk, hogy a katolikus egyház pénztárából 
vehetnek fel a földművesek kölcsönt. 

A közigazgatásilag Révfaluhoz tartozó Pataháza helységre 
vonatkozóan gyűjtött statisztikai adatok 

Az egyes kérdó'pontok azonosak a bácsai felvételi lappal, így a megfelelő számok alatt csak a 
válaszokat közöljük. 

1. A határ közvetlen a kis Duna mellett fekszik, földje lapályos, a víz áradásnak kitéve, mely 
körülmény okozza, miszerint bár földje agyagos s termékeny, mégis termését a vízáradás gyakran 
kockáztatja - tagosítva nincs. 

2. Főága a gazdászatnak a gabonatermelés. 
3. Szabad gazdászat űzetik. 
4. Gépek nincsenek. 
5. Minden termény Győrben, melyet a helységtől csak is a kis Duna választ el, jó és biztos 

vevőre talál. 
6. A közlekedés Győrbe igen könnyű. A kis dunai kompon átkelvén, a termesztő a piacon 

találja magát. 
7. Nemesi birtok lévén az egészben csak két birtokos van. Főbb birtokos Kováts Márton úr, a 

forradalmi idő előtt e megyének s ugyancsak a járásnak főszolgabírája. A lakosságnak nagyobb része az 
emiétett főbb birtokos úrnak saját épült házaiban évi házbér mellett, részint ugyanannak földjén 
bizonyos taxa mellett a lakosok által épült házakban lakik s élelmét napszámmal szerzi meg, - a másik 
birtokos Szentmihályi Sándor. 

8. Két birtokos lévén az egészben adás-vevés nem történik, így a különbséget a bútok ár 
különbségére biztosan kijelölni nem lehet. 

9. Dohánytermesztés itt nem volt. 
10. Dohány itt nem termesztetvén azért az egyedáruság itt semmi befolyással a közgazdászaira 

nem lehet. 
11. Fogadott cselédekkel és napszámosokkal, telepítvényesek nincsenek, - ez úri házakban 

lakók is házbért fizetnek. 
12. Legnagyobb részt nőtlen cseléd alkalmaztatván a gazdaságban a bér körülbei ül óö r-t-ra rúg, 

a napi bér az év szakaszához mérve 5 0 - 8 0 krajcár o. é. 
13. Mint cseléd, mint napszámos kapható. 
14. E részben semmi biztos forrás nincs. 

Kelt Pataházán december 1-én 1862. Mészáros József sk. mint kiküldött .1 4 

1 4 Uo. 13/1862. sz. 
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Győr városára vonatkozó statisztikai jelentés 

A mezei gazdaságot illetőleg: 
1. A föld fekvése róna, minősége fekete homok nagyobb része, a tagosítást illetőleg pedig a 

városi nem tagosítható s többnyire kisebb birtokok képezik az egészet. 
2. A gazdászat főága a termelés, mellékágak volnának: dinnye, zöldség termesztése. 
3. A gazdaság e földnek folytonos használatában áll, egyébként itt különösen rendszer nincs, 

mert legnagyobb része a földbirtokosoknak fuvarozásból élvén a gazdaságot mellékes ágnak tekinti s 
azért földjeiket nem is mívelik rendszeresen, az újonnan trágyázott földjeiket egymás után kétszer, sőt 
háromszor is őszi alá használják. 

4. A gazdászat a környékben kisebb lévén, gépek nem használtatnak. 
5. A termények a győri piacon tétetnek pénzzé. 
6. A közlekedési eszközök: vasút és vízeni szállítás. 
7. Főbb birtokos a város - különben itt csekély birtokosok vannak - megnevezhető volna 

azonban Späth birtokos és Mészáros Sándor urak. 

A fekvő javak értékének változását illetőleg: 
1. A birtok értéke 1848. év óta változott s. p. négyszeresen úgyannyira, hogy 1 hold 

4 0 0 - 5 0 0 ft-ra emelkedett, mi egyébként a gabonaár emelkedésének és birtok közel a város területén 
fekvésének tulajdonítható. Dohány nem termesztetett. 

Cselédbér és napszámot illetőleg: 
1. A gazdaság többnyire a tulajdonosok által míveltetik, kivételesen fogadott cselédek által. 
2. Cselédbér 60 Ft o. é. és ellátás, napszámbér a kereskedés kifejlettsége miatt nagy. 
3. Cseléd kapható, de erre is nagy befolyást gyakorol a kereskedés s drágítja, sőt a búza-

kereskedés virágzása alkalmával alig kapható, mert egy zsákoló 3 Ftp. is kereshet napszámban. 

A földhitelt illetőleg: 
1. Kölcsönt nyerhet a földmíves a városi árvapénztár, sőt a győri takarékpénztárból is -

utóbbiból ugyan ritkán, mert azt a kereskedés szinte igénybe veszi. Miről midőn tenném hivatalos 
jelentésemet, tisztelettel maradok a Tekintélyes Szakosztálynak 

Győrött 1862. évi alázatos szolgája 
Ziska József sk.1 5 

Bezi község statisztikai leírása a gazdasági egyesület által megállapított kérdésekre 

A mezei gazdaságot illetőleg: 
1. Bezi község tagosított határa kiterjedése 3519 katasztrális hold. A föld fekvése sík. Hellyel-

közzel domborodásokkal, nagyobb része pedig lapályos és mocsaras. A föld minősége fekete homok, 
mely megtermi a repcét, búzát, rozsot, kukoricát, árpát és zabot. Itt-ott sárga, szélhordta homok is 
található kisebb mennyiségben. Rétjei egy része keményebb szénát, de nagyobb része lapulyos s turfás 
vad szénát terem - noha vízi töltések léteznek, mégis igen gyakran a Rábca és Rába, sőt a Duna árjai 
által nemcsak rétjeik, de szántóföldjeik egy része is árvízzel boríttatnak, amelyeken célszerűen csak a 
folyók szabályozásával lehet gyökeresen segíteni. 

2. A gazdászat főága a gabona minden neme termelése és a szarvasmarha, juh és lótenyésztés. 
3. A lakosság kötetlen gazdászatot űz - egyedül Szabó Kálmán úr visz váltógazdaságot. 
4. Szabó Kálmán és Fischer József uraknál a művelés gépekkel űzetik, nevezetesen Szabó 

Kálmán úrnál van 1) Williamson-féle 3 lóerejű cséplőgép Stádel győri gépésztől; 2) angol szórórosta; 3) 
malom, mely közönségesen egy nap megdarál 20 mérőt , szitára megőröl 5 mérőt, 4) szecskavágó 
Stádeltől, mindezeket a cséplőgép hajtja, 5) szórvavető Huberytól; 6) Hornsby-féle vasborona; 7) 
kukoricamorzsoló; 8) gyűjtőgép. Fischer József úrnál van 3 lóerejű cséplőgép, angol szóró-rosta, 

1 s U o . 8/1862. sz. 
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szecskavágó, melyeket a csépló'gép hajt; Garret-féle 14 sorú sorvetó', szénagyűjtó', kukoricamorzsoló, 
Hornsby-féle vasborona. Különösen a cséplőgépek által a cséplés kevesebb kézi erővel hamarabb és 
tisztábban eszközöltetik, a vetőgépek által a vetés egyarányosabb lesz. Gyapay Dénes úrnál van 
szélmalom, szárazmalom, egy olajütő. Általában a földművelés vasekékkel űzetik. 

5. Győr-Csorna és mosonyi piacokon. 
6. Közel az országút, vasút. 
7. Szabó Kálmán 808 hold, Fischer József 610 hold 1205 O-öl kh. Volt úrbéres régi telek : 9. 

Egy egész telek járandósága 80 hold. 

A fekvő javak értékének változását illetőleg: 
1. A fekvő birtok árán nálunk a pénz bizonytalansága az ágio emelt valamelyest. 

A dohányegyedáruságot illetőleg: 
1. A dohányegyedáruság a dohánytermelést itt megszüntette, mert e vidék csak a maga 

szükségére termesztett. 
Cselédbér és napszámot illetőleg: 

1. A mezei gazdák önmaguk, fogadott cselédekkel, napszámosokkal és szakmányosokkal űzetik 
a gazdászat. 

Egy kommenciós cseléd fizetése 

egy évre készpénz 20 Ft o.é. 
búza 10 mérő 
rozs 16 mérő 
árpa 2 mérő 
só 50 font 
hús 50 fon t 
fa fű tő lakás 
Egy hold üres tavaszi föld 
egy marhatartás. 

Egy benntartott cseléd fizetése 
egy évre: 18 F t o.é. 
búza 6 mérő 
rozs 6 mérő 
egy marha tartás 
egy hold üres tavaszi föld 

Egy szolgáló fizetése 32 Ft 
Egy férfi napszám 60 kr 
Egy nő napszám 50 kr 

3. Cseléd elég e vidéken nem kapható, azt távolabbi vidékről kapják, napszámos kapható. 

A földhitelt illetőleg: 
1. Még idáig, ha a földműves kölcsönre szorult, akkor uzsorások kezébe került. Győr városában 

létez ugyan takarékpénztár, de az a város területén kívü1 nem hitelez. 

kelt, Bezin máj. 20-án 863 Enessey Sándor sk . 1 6 

14 Uo. 13/1862. sz. 
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Cakóházi községnek feletetei. Statisztikai kérdések 863 máj. 20. 

1. Milyen a föld fekvése és minősége, tagosított-e a birtok vagy nem? 
A határnak nagyobb része domborodásokból áll, s fekete homok. Az egészet rónának lehet 

nevezni. Mintegy 1/8-át teszik a legelők. Külről ide árvíz nem tolul, de a szomszéd helységek 
bővségesek vizekben, megérzik a mi lapjaink is. Az 1863-ik ban kiszáradt lapokon sokszor egész 
nyáron itt senyvedt a csatak. 

2. Miben áll a gazdászat főága, mik a mellékágak? 
Gabonatermesztés a gazdászat főága. Búza, rozs, árpa, kukorica. Mellékág: marha- és ló-

tenyésztés. 

3. Minő rendszerrel kezeltetik a gazdászat? 
A gazdászat kötetlen rendszerrel űzetik. Váltórendszer itt még nem léptetett életbe. 

4. A müvelés gépekkel űzetik-e, s mily részben és sikerrel? 
Gépek nem használtatnak. Legújabban vasekékkel is műveltetik a föld. 

5. Hol és mi módon tétethetnek pénzzé a termények? 
A hat órányira tekvő győri s három órányira fekvő csornai vásártérre szállíttatik az eladó gabona 

tengelyen. 

6. Milyenek a közlekedési eszközök? 
Az országutak messze esnek, a közlekedési utak nedvesb évszakokban kivált, fölötte rosszak. 

7. Kik és mennyi részben a főbb birtokosok? 
Az egész határ 481 holdat tészen 1600-ával. Ezt a helybeli és vidéki lakosok bírják, 28 holdtól 

fél holdig változó részletekben. Nemesi birtok. 

8. Változott-e a földbirtok értéke s miolta, mennyire és mi indokból? 
A földbirtok ára régen is, mint most, magas. Egy hold föld néha 600 forinton is adatik el, mert 

kis birtok megvásárlására mindig előbb találtatik vevő. 

9. Az egyedáruság minő befolyással volt a dohánytermelésre? 
Az egyedáruság behozatala előtt dohányt magunk szükségére termesztettünk. Azolta itt dohány 

nem termesztetik. 

10. Mily nemű kézerővel űzetik a gazdászat, fogadott cselédek, napszámosok, szakmányosok vagy 
telepítvény esekkel? 

A gazdászatot a mezei gazdák nagyobb részben önkezeikkel, csekély részben fogadott cselédek-
kel, napszámosok és szakmányosokkal űzik. Telepítvényesek itt nincsenek. 

11. Mi a divatozó cselédbér, napszámbér, minő módon gyakoroltatik a szakmány? 
A cselédbér, egy férfi cselédé 4 6 - 5 0 Ft. nőcselédé 2 0 - 2 5 Ft. o. é. A napibér 50 krajcár, és 

minden nemű munkásnak adatik élelmezés. 

12. Kapható-e a vidéken elegendő cseléd s egyéb munkás, vagy minő hiány mutatkozik e részben? 
E vidéken cseléd és egyéb munkás mindég kapható. 

13. Ha a földműves kölcsönre szorul, minő forrásokból nyerhet kölcsönt? 
A kölcsönre szorult földműves nagy uzsorára kap néha 20% kamatra kölcsönt. Ilyen kölcsön 

adók körünkben az izraeliták. 

Czakóház Mai. 20-án 1863. 
Enessey Sándor sk. 

Horváth Imre sk. bíró 
Kováts Pál sk. törvénybíró 
Prépost Ferenc sk. jegyző 
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Csécsényi községnek a statisztikai kérdésekre adott válasza 

1. Csécsény község határa fekszik a Rába part melletti felső részen, a határ némely helyeken 
emelkedettebb, hanem nagyobb részben lapos és mocsáros. A föld minősége fekete homok, több 
helyeken vágynák benne szélhordta homokbuckák is, már évektől fogva az egész határ tagosítva van. 

2. A gazdászat főága a gabonatermesztésnek minden neme. Mellékágak pedig: szarvasmarha-és 
lótenyésztés, s a közbirtokosságnál juhtenyésztés is létezik. 

3. Rendes váltógazdászat nincs, hanem ennek folytatása kötetlenül folytattatik. 
4. A földművelés vasekékkel történik, ezen kívül Sibrik Antal és Argai József uraknál gyűjtő, 

Neuman úrnál egy sorvetőgép létezik. 
5. Mindennemű termények agyőri piacon adatnak el. 
6. Az országút a határtól távol van, sem vaspálya, sem pedig hajókázhatás nincsen. Azért az 

eladandó terményeket az utaknak gyakori járhatlan rosszaságuk miatt, vonós erővel is sokszor igen 
nehezen lehet a győri piacra szállítani. 

Főbb birtokosok: 
7. Sibrik Antal úr birtoka 
8. Argai József űr birtoka 
9. Sibrik Ferenc apát tömege 
10. Neuman Salamon 
11. Volt úrbéri telek van nyolc, 

egy úrbéri telek állomány lévén 
12. Az egész határ kiterjedése: 
13. A birtok értéke nem változott. 
14. Az egyedáruság behozatalának azon befolyása volt, hogy azelőtt a lakosság maga szükségére 

termesztett dohányt, ennek behozatalával pedig a dohánytermelés meg lett szüntetve. 
15. A gazdászat folytatása, részint a volt jobbágyság, részint fogadott cselédekkel és nap-

számosokkal, szakmányosokkal űzetik. 
16. A benntartott cselédnek készpénz fizetése: 22 Ft osztrák érték, 10 mérő őszi gabona. 

Konvenciós cselédé 24 mérő őszi gabona. 20 Ft o. é. egy hold föld tavaszi vetemény alá, egy 
szarvasmarha tartás és tüzelő, 40 font só, 40 font hús. Egy nőcseléd fizetése 32 Ft o. é. Egy férfi 
napszámos napi bére 60 kr. egy nő napszámosé 40 kr. Az aratás, cséplés és nyomtatás szakmányba 
teljesíttetik s ezekből 11. rész adatik. 

17. A vidéken elegendő cseléd és napszámos kapható. 
18. Ezen időkig Magyarországon földhitelbank nem létezvén, a földbirtokosok kölcsönpénzt 

többnyire izraelitáktól 20 vagy 25 percentre kaptak. 

Kelt Csécsényben Május hó 23-án 863. Enessey Sándor sk. 

919 hold 263 D-öl 

34 hold 132 D-öl 
3962 hold. 

Enese község statisztikai leírása a gazdasági egyesület által megállapított kérdésekre 

A mezei gazdaságot illetőleg: • 

1. Enese község tagosított határa kiterjedése 1430 hold 372 D-öl katasztrális hold. A föld 
fekvése sík, hellyel-közzeli domborodásokkal, nagyobb része lapály és mocsár. A szántóföldek 
minősége fekete homok, mely megtermi a repcét, búzát, rozsot, kukoricát, árpát és zabot. Rétjei 
kisebb része keményebb szénát, de nagyobb része lapályos, turfás lévén vad szénát terem. Noha a 
Rábca és Rába folyamok mellett nagy költséggel felállított vízi töltései léteznek, mindamellett igen 
gyakran nem csak rétjei, de földjei egy része is víz áradásoknak ki van téve, melyen csak gyökeresen a 
vizek célszerű szabályozásával lehet gyökeresen segíteni. 
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2. A gazdászat főága a gabona minden neme termesztése, a szarvasmarha, ló- és juhtenyésztés. 
3. A gazdászat itt kötetlen űzetik, váltógazdászat itt senki által nem kezeltetik. 
4. Vas szántó ekéken kívül egyéb gép nincs. 
5. Győri és csornai piacokon. 
6. Enese községen keresztül megy a soproni országút, 2 óra járásnyira van hozzá a vasút. így a 

közlekedési eszközei jók. 
7. Enessey Sándor 217 hold 1134 • - ö l , Enessey Kálmán 132 hold, Bogner János 124 hold 

1417 n-öl. Itt volt úrbéres telek nincs, az egész határ nemesi birtok. 

A fekvő javak értékének változását illetőleg: 
1. Miolta a pénznek ázsiója van, azolta a birtok ára nálunk egy kevéssé emelkedett, mert azelőtt 

lehetett nagyobb birtokot venni 100 Ft-ért, most pedig 120 Ft-ért. 

Dohány egyedáruságot illetőleg: 
1. Nálunk eladásra dohány nem termesztetett, hanem mindenki termesztett a maga szükségére, 

az egyedáruság behozatalával ez megszűnt. 

Cselédbér és napszámot illetőleg: 
1. A gazdászat űzetik fogadott cselédekkel, napszámosokkal és szakmányosokkal. 
2. Egy konvenciós férfi cseléd fizetése egy évre: 20 Ft o. é., búza: 10 mérő. rozs: 16 mérő, árpa: 

2 mérő, só: 40 font, hús: 40 font. Egy marhatartás, fa 2 öl, f ű t ő és lakás, egy hold üres tavasz föld. Egy 
benntartott férfi cseléd fizetése 24 Ft o. é., búza: 5 mérő, rozs: 5 mérő, fél hold üres tavaszi föld. Egy 
szolgáló fizetése 32 Ft o. é. Egy férfi napszám: 60 krajcár o. é. Egy nő napszám: 40 krajcár o. é. 
Aratás, cséplés adatik szakmányban s ezek 11 kereszt s 11 mérőt kapják mind a gabona neműből. 

3. Nálunk csupa közbirtokosság lévén cselédet és napszámost eleget nem lehet kapni, azt a 
szomszéd vidékről kapjuk. 

A földhitelt illetőleg: 
1. Még idáig, ha a földműves kölcsönre szorult azt csak nagy uzsorára kaphatott , noha Győrben 

takarékpénztár létezik, de ez a város területén kívül pénzt nem kölcsönöz. 

Kelt, Enesén máj. 23-án 863. Enessey Sándor sk. 

К api helységnek feleletei statisztikai kérdésekre 

1. Milyen a föld fekvése és minősége, tagosított-e a birtok vagy nem? 
A határnak kisebb fele áll domborodásokból és a fekete homok. A nagyobb felet teszik a rétek 

és legelők, melyek vízáradásoknak kitétetvék. A Rábca, mely éjszakról hosszában érinti határunkat, 
följebb H. Eszterházy hanságjain nagy sikerrel lőn szabályozva, gyorsan ide önti vizeit, sőt nem ritkán 
az öreg Rába ária ide föltolul és akkor az ideszorult vizeket a nagy költség, fáradtsággal épített 
földhányások sem tartóztathatják föl. Úgyhogy a turfás, zsombékos posványok augusztus utoljáig sem 
száradnak ki. A tagosítás nálunk most létesül, de befejezve nincs. 

2. Miben áll a gazdászat főága, mik a mellékágak? 
Szárazabb időjárással a szarvasmarha- és lótenyésztés a gazdászat főága. Mellékág a gabona, 

búza, rozs, árpa, kukorica termesztés. 

3. Minő rendszerrel kezeltetik a gazdászat? 
A gazdászat kötetlen rendszerrel űzetik. Váltórendszer itt még nem léptetett életbe. 

4. A müvelés gépekkel üzetik-e, mily részben és sikerrel? 
Gépek itt még nem használtatnak. Legújabban vasekékkel műveltetik a föld. 

5. Hol és mi módon tétethetnek a termények pénzzé? 
A hat órányira fekvő győri s a 3 órányira fekvő csornai piacra szállíttatik az eladó gabona 

kocsin. 

10 Agrártörténeti Szemle 1982/1-2 . 
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6. Milyenek a közlekedési eszközök? 
Az országutak tőlünk messze vannak. A közlekedési utak nedvesb évszakokban fölötte rosszak. 

Tóközi út! 

7. Kik és mennyi részben a főbb birtokosok? 
A főbb birtokos nálunk gr Crenneville urak. Bírnak 177 katasztrális holdat földben, rétben. A 

volt 12 1/2 jobbágytelek, 11 zsellér és a mester öszvesen bírnak 843 holdat. Az egész határ 1020 hold. 

8. Változott-e a birtok értéke s miolta, mennyire és mi okból? 
Az 1848. év óta a földbirtok ára fölszökkent. Ennek okát az úrbéri viszonyok megszűntében 

kell keresnünk. A telek ára négyszer akkora, mint volt valaha. 

9. Az egyedáruság minő befolyású volt a dohánytermelésre? 
Az egyedáruság behozatala előtt dohányt magunk szükségére termesztettünk. Azolta itt dohány 

nem termesztetik. 

10. Mily nemű kézierővel űzetik a gazdászat: fogadott cselédekkel, napszámosokkal, szakmányosok 
vagy telepítvényesek? 

A gazdászatot a mezi gazdák önkezeikkel, fogadott cselédekkel, napszámosokkal és szak-
mányosokkal űzik. Telepitvényesek itt nincsenek. 

11 .Mi a divatozó cselédbér, napszámbér, minő módon gyakoroltatik a szakmány? 
A cselédbér: 1 férfi cselédé 6 0 - 7 0 forint, nőcselédé 3 0 - 3 5 forint . A napszám 50 krajcár oszt. 

ár. Aratóknak 12. kereszt adatik búzából, il 1. a rozsból, tartás v. élelmezés mindeniknek jár. 

12. Kapható-e e vidéken elegendő cseléd s egyéb munkás, vagy mily hiány mutatkozik e részben? 
E vidéken cseléd és egyéb munkás kapható, néha megtörténik, hogy a közel fekvő szentmiklósi 

uradalom elvonja innét házul a munkáskezeket. 

13. Minő forrásokból nyerhet a földműves kölcsönt? 
Ha a földműves kölcsönre szorul, kap uzsorásoktól, kik száztól húszat is kívánnak. Az ily 

uzsorások legtöbbnyire az izraeliták. 

Kapi, máj. 22. 1863. Szalay István sk, bíró 
Enessey Sándor sk. Szalay Mihály sk. 

Káldy Mihály sk. 
Prépost Ferenc sk. jegyző 

Réti község statisztikai leírása a gazdasági egyesület által megállapított kérdésekre 

A mezei gazdaságot illetőleg: 

1. Réti község tagosított határa kiterjedése 1633 hold és 1483 D-öl katasztrális, melyből 1/4 
rész szántóföld, a többi rét. Fekvése a határnak sík, szántóföldjei emelkedettebb, fekete homok, mely 
megterem mindenfajta gabonát. Rétjei lapályosak és mocsarak, mely vad szénát terem. Ezen határ is a 
Rábca és a Rába folyam árjainak igen ki van téve, noha itt is vannak nagy költséggel felállított vízi 
gátak, mindamellett rétjeik gyakorta árvíz alatt állanak. Ezen határon is csak a vizek szabályozása 
segíthet gyökeresen. 

2. A szarvasmarha és lótenyésztésben, mellékág a gabona termelés. 
3. Kötetlen gazdászat űzetik. 
4. Gépek itt nem használtatnak, hanem a föld vasekékkel műveltetik. 
5. A hat órányira fekvő győri és 3 órányira fekvő csornai piacra szállíttatik tengelyen. 
6. Az országút messze lévén. A közlekedési utak nedvesb évszakban fölötte rosszak - tóközi út. 
7. Pázmán Kálmán úr 225 hold kat. Volt úrbéres telek régi 7. Egy telek állománya 64 hold. 
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A fekvő javak értékének változását illetőleg: 

1. Az 1848. év óta a földbirtok ára emelkedett némüleg. Ennek egyik oka az úrbéri viszonyok 
megszűnte és az ősiség eltörlése, a másik a pénz bizonytalanság. 

A dohányegyedáruságot illetőleg: 
1. A dohányegyedáruság előtt e vidék a maga szükségére termesztett, az egyedáruság behozatala 

óta ez megszűnt. 

Cselédbér és napszámot illetőleg: 
1. Agazdászatot a mezei gazdák önkezeikkel, fogadott cselédekkel és szakmányasokkal űzik. 
2. Egy benntartott férfi cseléd bére egy évre készpénz 20 Ft о. é. Búza: 6 mérő, rozs: 6 mérő, 

egy marhatartás, fél hold üres tavaszi föld. Egy nő cseléd fizetése 30 Ft o. é. Egy férfi napszám 
70 krajcár o. é. Egy nő napszám 40 krajcár o. é. Aratástól búzából 12. kereszt. Rozsból 11. kereszt, 
tavasziból 10. kereszt. 

3. Mind cselédben, mind napszámban hiány van. E hiány Sopron megyéből pótoltatik. 
A földhitelt illetőleg: 

1. Még idáig a földműves, ha kölcsönre szorult, akkor uzsorások kezeibe került nagy kamatra. 
Győr városában van ugyan takarékpénztár, de ez a város területén kívül nem hitelez. 

Rétiben május 20-án 863. Enessey Sándor sk. 

Sövényháza község statisztikai leírása a gazdasági egyesület által megállapított kérdésekre 

A mezei gazdaságot illetőleg: 
1. Sövényháza község tagosított határa kiterjedése 4225 hold 913 D-öl katasztrális hold. A föld 

fekvése sík, hellyel-közzeli dombokkal, melyek képezik a szántóföldeket - rétjei egy része keményebb 
szénát, de nagyobb része lapályos, turfás vad szénát terem. A szántóföldek minősége fekete homok, 
mely megtermi a repcét, búzát, rozsot, árpát, zabot - egy pár száz hold sárga szélhordta homokja is 
van, melynek jobb részében rozsot termesztenek, a rosszabb része legelő. A Rába, Rábca, sőt a Duna 
vize áradásai és kiöntései által e határ igen sokat szenved, mert nem csak rétjeit, de szántóföldjei egy 
részit is az árvíz elönti, noha a Rábca és a Rába folyók mellett nagy költséggel felállított vízi töltéseik 
léteznek, mindamellett a nagyobb víztódulások a vízi gátakat itt hágják, s így ezen bajokon a tervben 
vett vizek szabályozása segíthet gyökeresen. 

2. A gazdászat főága a gabonatermelés, juh, lo és szarvasmarhatenyésztéssel vegyest. 
3. A gazdászat kötetlen rendszerrel űzetik - egyedül Glukiné asszonyság birtokán űzetik 

váltógazdászat. 
4. özv. Purgly Sámuelné és Glukiné asszonyságnál a művelés gépekkel űzetik - nevezetesen 1) 

Purgly Sámuelné asszonyságnál van egy négy lóerejű angol cséplőgép, egy angol szórórosta, egy daráló 
malom, egy szecskavágó, melyeket mind a cséplőgép hajt, két Garret-féle 14 sorú sorbavetőgép, egy 
répavágó. 2) Glukiné asszonyságnál van: egy három lóerejű cséplőgép, egy szecskavágó, egy Garret-féle 
14 sorú sorbavető. A kapás növények kultivátorokkal és töltőekével műveltetnek. Különösen a 
cséplőgép által a munka sokkal gyorsabban, tisztábban és kevesebb munkáskézzel eszközöltetik, a 
vetőgépekkel pedig a vetés egyarányossága - a gabona súlya ami még legfőbb legalább is minden hold 
földnél egy 1/2 mérő gabona meggazdálkodtátik, mert annyival kevesebb vettetik a géppel, mint a 
szabad kézzel. 

5. Néha helyben is jön vevő, de többnyire Győrben és csornai piacokon. 
6. A közlekedési eszközök: 3/4 óra a vasút Szentmiklóson, Győrbe és Csornára kocsin 

szállíttatik országúton. 
7. Glukiné asszonyság 1042 hold 388 D-öl, Purgly Sámuelné asszonyság 995 hold 97 D-öl. 

Volt úrbéres telek 52 és 1/2. Egy telek állománya 45 hold. 

10* 
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A fekvő javak értékét illetőleg: 
Az 1848. év óta a földbirtok ára emelkedett. Ennek egyik oka az úrbéri viszonyok megszűnte és 

az ó'siség eltörlése, a másik a pénz bizonytalansága. 

Dohányegyedáruságot illetőleg: 
1. A dohányegyedáruság behozatala eló'tt a lakosság a maga szükségére termesztett dohányt s ez 

azolta megszűnt. 

Cselédbér és napszámot illetőleg: 

1. A gazdászatot a mezei gazdák önkezeikkel, fogadott cselédekkel, napszámosokkal és szak-
mányasokkal űzik. 

2. Egy konvenciós férfi cseléd fizetése készpénzben 20 Ft o. é., búza: 10 mérő. rozs 16 mérő, 
árpa 4 mérő. hús 50 font , só 50 font, egy marhatartás, egy hold üres tavaszi föld, fa 2 öl, fü t tő lakás. 
Egy benntartott férfi cseléd fizetése 58 Ft o. é. Egy nő cseléd 32 Ft o. é. Egy férfi napszám 60 krajcár 
o. é. Egy nő napszám 40 krajcár o. é. Szakmányban aratás, cséplés és nyomtatás adatik 11 kereszt 
mindenféle gabonából, 11 mérő a csépléstől és nyomtatástól. 

3. Cseléd e vidékről elég nem kerül, a hiányt Sopron megye és a hegyalja pótolja, napszámos 
kapható. 

A földhitelt illetőleg: 

Még idáig ha a földműves kölcsönt akart, akkor uzsorásokra kellett szorulnia nagy kamatra. 
Győr városában van ugyan takarékpénztár, de ez a város területén kívül senkinek sem hitelez. 

1863. május 20. Enessey Sándor sk . 1 7 

14 Uo. 13/1862. sz. 
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I . rész 

Bevezetés 

1979. szeptember 18-án vettem át az Agrártudományi Egyetemen Debrecenben, emlékezetes 
ünnepség keretében, az aranydiplomámat. Tanulságos lenne megírni annak a félévszázadnak csak a 
praxisommal kapcsolatos történetét is, ami a két dátum között eltelt. A legutóbbi évek eseményei 
azonban úgy hozták magukkal, hogy ebből az ötven esztendőből időtartamban annak csak egy 
töredékét kitévő, de élet- és szakmai tapasztalatokban legtöbbet adó szakaszáról írtam meg ezt a 
tanulmányt. 

Helyénvalónak tartom magyarázattal szolgálni arról, hogy pályafutásomnak miért éppen ezt a 
szakaszát tartottam alkalmasnak és érdemesnek a megörökítésre. Természetesen maga az elhatározás, 
még inkább a megvalósítás több eredőből fakadt. 

Az első és talán leginkább sarkalló tényező annak a felismerése, milyen kár lenne minden olyan 
értékes múltbeli tapasztalatnak és különösen írásban is megmaradt agrártörténeti adatnak a meg-
semmisülése, amiből a jelen, sőt a jövő is hasznos tanulságokat meríthet. Ezt a gondolatot meg-
erősítette egy neves agrárszaktekintélyünk, amikor azt mondotta, hogy ő tulajdonképpen kötelezne 
minden „öreggazdát" a tapasztalatai megírására. 

A következő támpontot és egyben ehhez a munkához a keretet az adta meg, hogy a második 
világháború előtti főnökömtől megkaptam a későbbiekben még sokat idézett három híres noteszát. Ez 
a három füzet: mintegy 245 oldalra terjedő, csaknem ugyanannyi táblázatot tartalmazó munka 
önmagában is egyedülálló agrártörténeti emléke lesz az 1 9 3 0 - 1 9 4 0 közötti időszak gazdálkodásának. 

Ez az időszak felöleli annak a közel 80 esztendős haszonbérleti köteléknek az utolsó évtizedét, 
amely az Esterházy-hercegi hitbizomány mint haszonbérbeadó és a Bischitz-család mint haszon-
bérbevevők között fennállott. A haszonbérlő család utolsó jogi képviselője és a haszonbérlet utolsó 
tulajdonosa volt Bischitz Sándor. 

Kivételes képességű, Bécsben a Hochschule für Bodenkultur-t végzett bámulatos szervező és 
üzemi analizáló készséggel is rendelkező gazdáról van szó. Az ő kilenc évre terjedő, különböző tárgyú 
és irányú üzemstatisztikai feldolgozását ismerhetjük meg - többek között - ebben a munkában. 

Erősen befolyásolta e munka megírására irányuló elhatározásomat egy másik baráti beszélgetés 
is. Gaál László tollából 1971-72-ben megjelent az Agráitörténeti Szemlében:' „Az Esterházy hercegi 
hitbizomány gazdálkodása 1 9 3 0 - 1 9 4 0 " c. tanulmány. A szerzővel behatóbban elemeztük annak 
részleteit, megállapítva, hogy az adott időszak lehetőségei között milyen mintaszerűen és jöve-
delmezően gazdálkodtak a hercegi hitbizomány házi kezelésben álló birtokrészein. A szerző kerület-
vezetőként e gazdálkodás részese volt. 

Amikor összehasonlítottuk a házi kezelés és a haszonbérlők azonos időben gyakorolt mód-
szereit, a sok hasonlóság mellett megállapítottunk néhány lényeges eltérést is. A volt Esterházy-birtok 
előbb említett haszonbérletén annak idején ugyancsak kerületvezetői minőségben működtem. Így 
mindkettőnknek megvolt az alapja az összehasonlításhoz. 

A gazdálkodásbeli különbséget illetően arra a megállapításra jutot tam, hogy nekünk a haszon-
bértöbbletet is ki kellett gazdálkodni. A kiváló gyakorlati gazdából kitűnő szakíróvá vált barátom 
rábeszélt ennek a „többlet-kigazdálkodásnak", ennek a „plusznak" a megírására. Ennek nyomán 
kezdtem e feladattal foglalkozni, és elöljáróban is megállapítottam, hogy a nagyüzemi haszonbérleti 
gazdálkodásról jóformán alig rendelkezünk szakirodalommal. Olyan szakmunkát, amely magát a 

1 Agrártörténeti Szemle, 1971. 1 - 2 . sz. 86 -127 . i. 
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haszonbérleti gazdálkodást ismertetné a két világháború közötti korszakból, egyszerűen nem találunk, 
olyat pedig még véletlenül se, amelyet egy bérgazdálkodás aktív résztvevője írt volna meg. Ez a 
körülmény csak serkentette a téma feldolgozására irányuló elhatározásomat, és minél behatóbban 
kezdtem foglalkozni az idevágó szakirodalommal, annál jobban meggyőződtem arról, hogy ennek 
feldolgozása sok tanulsággal szolgálhat a ma számára is. 

Úgy vélem, az írásba foglalt anyag „főszereplői" közül a legismertebb az Esterházy-család 
hercegi ága. E munka első részében a hitbizomány eladósodása, zárgondnokság alá helyezése és 
kényszerű bérbeadásának ismertetése során a hitbizomány haszonélvezőiről még külön is lesz szó. 

A haszonbérlők családjáról a bérbevételek kapcsán lesz szó. Bevezetőül csak annyit: a 
Bischitz-család Cseh-Morvaországból az 1750-es évek táján vándorolt be Magyarországra, és a feljegy-
zések szerint Sárbogárdon telepedtek le. A család vagy legalábbis egyik ága hamarosan földbérléssel 
kezdett foglalkozni, sőt ingatlant is szereztek. Ezt bizonyítja, hogy a régi hetvenötezres katonai tér-
képeken Sárbogárd mellett egy Bischitz-tanya elnevezésű helység található. Később Szávozd-féie 
birtok lett, Hatvan-puszta elnevezéssel. A népes család gabona- és az akkor virágzó gyapjúkereske-
delemmel is kezdett foglalkozni. Egyik ága Dunaföldváron telepedett le, ahol gabona- és gyapjúrak-
táraik is voltak. 

A család terjeszkedésével, és valószínűleg, mert a tőkére is szükség volt, az ingatlant eladták. 
Ezek után került sor 1861-ben egy családi és pénzügyi konzorcium összehozásával a közel ötvenezer 
kat. holdas ozorai uradalom kibérlésére. Erről a későbbiekben még szintén bőségesen lesz szó. 

A család mind szakmai, mind financiális és morális téren egyre nagyobb tekintélyre tet t szert. 
Ez legjellegzetesebben a következőkből is kitűnik. A hercegi hitbizomány jószágigazgatóságával 
kötött haszonbérleti szerződéseket a polgári származású haszonbérlőknek mindig a feleségeikkel együtt 
kellett aláírni. A polgári házasságokban a szerzett vagyon ugyanis közös volt, és ezért a hitbizomány 
vezetősége a haszonbérlő halála vagy csődje esetére is biztosítani kívánta a szerződésből eredő jogait. 
Ez alól csak a Bischitz-család mindenkori „seniorja" vagy vagyonjogi képviselője volt kivétel, aki 
mindig kizárólag a saját nevét írhatta alá a haszonbérleti szerződéseknek. Ez a tény azt igazolja, hogy a 
család nemcsak anyagiakban élvezte a hitbizomány vezetésének a teljes bizalmát, hanem meglehetős 
tekintélyt is élvezett a földesurak és megbízottaik körében. 

A haszonbérleten megteremtett mintaszerű gazdálkodás, az emberséges bánásmód az alkal-
mazottakkal, a kötelezettségek teljesítése az üzletek bonyolításában csak öregbítették az évtizedek 
múlásával a maisai béruradalom, illetve vezetőinek országos jó hírét. 

A család eredetéről, leszármazásáról, későbbi rokoni tagozódásáról, a család utolsó élő tagjának, 
Bogárdy Sándor professzornak Chailly-sur-Clarens-ben 1976. december 11-én írott levele alapján, 
munkámban a későbbiekben részletesen is beszámoloK. E sorok írójának a családból már csak 
Bischitz-Bogárdy Sándort, Harta Sándort, Hevessy Pált - Hevessy György Nobel-díjas testvérbátyját -
és utóbbiak Budapesten még élő nővérét volt alkalma személyesen ismerni. 

A család erős ragaszkodására magyarságához két jellegzetes esetet hozhatok fel. 
Az idő- és sorrendben első esetet Bogárdy Sándor már hivatkozott, 1976. december 11-én kelt 

levele nyomán a következőkben foglalhatom össze. A család Bischitz nevű. Morvaországban fekvő 
faluba vezeti vissza a származását, ahonnan Pozsonyon át telepedtek meg Sárbogárdon, majd egyik 
saija Dunaföldváron. Bischitz Arthur 1858-ban Dunaföldváron, míg Sándor nevű fia 1895. augusztus 
31-én Budapesten született. Ragaszkodásukat Magyarországhoz jellemzi, hogy Bischitz Dávid, az egyik 
„dinasztia"-alapító, Bécsben élt, ot t is halt meg, de Pesten van eltemetve 

A másik még jellemzőbb eset, a haszonbérlet utolsó tulajdonosának, a bérlet lejártáig volt 
főnökömnek Bischitz-Bogárdy Sándornak az idekívánkozó története. 

Bischitzként született, érettségizett színjelesen az annyi híres embert adó Fasori evangélikus 
gimnáziumban. Ezen a nevén szolgálta le egyéves önkéntesként az 1. honvéd huszárezredben katona-
idejét, küzdötte végig hadnagyi rangban az első világháborút. Ezen a néven szerezte meg a diplomáját. 
Ezen a néven lett ismert, mint a bérlet utolsó tulajdonosa, a hazai szakkörökben, a hazai, sőt az 
európai szaksajtóban, számos cikke nyomán. A hazai tenyészállat-kiállítások díjait a maisai embléma 
árnyékában az ő neve fémjelezte. 

A kényszerítő körülmények hatására - felesége szorgalmazására - az University of California 
állami egyetem meghívásának eleget téve, a Bischitz névvel hajózott át Amerikába, hogy elfoglalja az 
„európai üzemtan" c. tanszék katedráját. Ott azonban már magyar emigránsként akart szerepelni, és 
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csehes vagy morvás hangzású neve helyett felvette a Bogardy nevet, amihez már a magyarországi 
Sárbogárdról származás adta az impulzust. Közlése szerint az „у" a név végén nem hivalkodásból 
szerepel, hanem mert az „ i" végzó'désű nevek olasz származást takarnak, aminek a látszatát is kerülni 
akarta.2 Ezt a ritka példáját a hovatartozás érzésének azért írtam le ilyen részletességgel, mert kevés 
hasonló eset kerülhet feljegyzésre. Valaki ismert nevét messze a hazájától magyarra változtatja, amikor 
angolos vagy kimondottan amerikai hangzású név felvételéből talán több előnye származhatnék. 

A bevezető részben ezekután még előrebocsátandónak tartom arról szólani, ami tulajdonképpen 
ennek az agrártörténetinek szánt munkának a tárgyát képezi: a haszonbérbeadó hercegi hitbizomány és 
a haszonbérlők kapcsolatáról, indítékairól, kezdeti időpontjáról és nehézségenői, 78 esztendőn keresz-
tül át tartó, mind a két szerződő fél, mind az ország javát szolgáló együttműködésről. 

Az Osztrák-Magyar Monarchia, sőt Európa legnagyobb birtokkal rendelkező családja az Ester-
házy-család hercegi ága volt. 1600 négyszögöles holdakban számított területe meghaladta a 600 ezer 
holdat. A hitbizományi birtok területén folytatott elavult gazdálkodási módszerek és a család fényűző 
életmódja miatt, a múlt század közepére annyira eladósodott a birtok, hogy zárgondnokság alá került. 
A hitbizományt képező hatalmas ingatlanokat megmentendő, 1861-ben az egészet ún. „főbérnökségi" 
rendszerben haszonbérletbe adták. 

Ennek a haszonbérletbe adásnak a rövidre fogott történetét annak kapcsán írtam le, hogy a 
627 ezer k. holdat reprezentáló 33 uradalomra tagolt birtokból a 22. sorszámú Ozorai Uradalmat, 
közel 47 ezer kh területtel, a Bischitzcsaláddal az élén egy konzorcium vette 29 évre haszonbérletbe. 

A gyorsított eljárással végrehajtott haszonbérbe adást, különböző jogi kifogásokkal, a hit-
bizomány zárgondnokságában beállott személyi változások következtében megtámadták. Ennek folyo-
mánya hosszabb pereskedés, majd 1866-ban létrejött peregyezség lett. Jogfolytonosan újabb haszon-
bérleti szerződések kötésére került sor az 1866. november 1-től 1887-ig terjedő 21 évre. 

Az eredeti szerződés több pontjának megváltoztatásában a leglényegesebb az volt, hogy az 
ozorai uradalom 47 ezer k. holdját a Konzorcium négy bércsoportra osztotta fel egymás között , a 
hercegség hozzájárulásával. A nagyjából egyenlő területrészekre I—II—III—IV. sz. Bércsoport elnevezés-
sel megosztott, önálló egységekké tagolódott haszonbérletekre a hercegség külön-külön szerződést 
kötött az addigi egy szerződés felváltására. 

A négy bércsoportból az I. az ozorai és a IV. a maisai, a Bischitz-fivérek kezén maradt, a II —III. 
a Konzorcium más résztvevőinek a haszonbérletébe került. Minderről a későbbiekben részletesen is 
tájékoztatást nyerhetünk, kiegészítve az ozorai uradalom haszonbérbeadott területeiről, az 1887., 
1907. és 1927-ben kezdődő újabb és újabb tagozódásáról. 

A IV. bércsoportot képező maisai rész aztán az egyetlen, amely a sok változáson átment, 
eredetileg az ozorai uradalomhoz tartozó szervezeti egységből, végül 5087 kh területtel, 1939. 
október 31-ig, tehát közel 80 esztendőn át a Bischitz-család haszonbérletében maradt. 

Ezen a Maisai Béruradalom cég elnevezéssel gazdálkodó Bischitz-bérleten volt alkalmam annak 
utolsó éveiben - előbb segédtiszti, később központi ellenőri, végül a bérlet felszámolásáig intézői 
minőségben működnöm. Az ott eltöltött szolgálati éveim teremtették meg azt a kapcsolatot, amely 
közel négy évtizeddel a bérlet felszámolása után ennek a munkámnak a megírásához vezetett. Az 
odakerülésem sablonosnak mondható körülményeiről, annak előzményeiről, ott eltöltött éveimről 
csak azokban a vonatkozásokban óhajtok itt tájékoztatást adni, amennyi a kapcsolatok szálainak 
megismeréséhez szükségesnek mutatkozik. 

Elöljáróban: gazdacsaládból származom. Édesatyám gyakornoki éveit követően, két nagy urada-
lom kerületi, majd a másodiknak vezetőtisztje lett. Érettségi vizsgám idején a Leszámítoló Bank 
érdekeltségéhez tartozó Bóni Gyártelep és Mezőgazdasági Rt. 6000 holdas bérgazdaságait vezette. 
Eredetileg állatorvosnak készültem. Erre hajlamaimon kívül azok a küzdelmes nehézségek késztettek, 
amelyekkel abban az időben a gazdatiszti pályán szembe kellett nézni. A bank gazdasági tanácsosa, 
Pásztor Illés, édesatyám hivatali főnöke, lebeszélte a családot az állatorvosi tervekről. 

2 Ettől eltekintve is az innen vitt „nemesi" vagy „főúri" származás az Egyesült Államokban az 
állampolgárság megszerzésekor csak nehézséget okoz. Bogárdy Sándor közlése szerint a feleségének 
ezekről az „előjogokról" a honosítás kérésekor le kellett mondania, míg nála polgári származása miatt 
ez fel sem merült. 
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Szerencsére már akadémiai hallgató koromban a nyári szünetekben cséplési ellenó'rségre vállal-
koztam a K. Mándy Uradalomban, atyám korábbi munkahelyén. Két nyarat is eltöltöttem a kerek-
halmi kerületben, ahová diplomám megszerzése után a jószágigazgatóság kinevezett segédtisztnek. Két 
és fél évet itt, egy évet a jószágigazgatóságon központi segédtisztként dolgoztam, majd praxisom 
kiszélesítése céljából, egy nagy alföldi gazdaságba pályáztam meg egy segédtiszti állást. Itt alig egy évet 
töltöttem, még kíméletlenebb szolgálati hely volt, mint az előbbi, jóllehet mind a két helyen nagyon 
sokat tanultam. Különösen nagy hasznát vettem a központi szolgálatomnak, de az alföldi gyakorlatom-
nak is. Pályám további szakában mindkettőnek mind szakmai tekintetben, mind abból a szemszögből 
nagy hasznát láttam, hogy megtanultam a jobbat megbecsülni. Abban az időben azonban nem lehetett 
válogatni, nagy úr volt a „kenyér", nagy szó volt elhelyezkedni. 

Praxisom továbbfejlesztését tűztem célul magam elé, és alföldi állásomból pályáztam meg az 
akkor szokásos alapon a Köztelek-ben megjelent hirdetésre, és kaptam meghívást a Maisai Bérurada-
lomba, a Martinca-Csollányosi kerületbe, ún. külső segédtiszti állásra. Az állást 1934. január 1-én 
foglaltam el. Ezzel kezdődött el a maisai szolgálatom. 

Már maga a fogadtatás felejthetetlen volt. Enyhe, hóolvadásos, téü délelőtt szálltam le a 
pincehelyi állomáson, ahol két elegáns fogat várt rám. Egyik egy kecses futószán, Németh Laci bácsi, 
hatalmas fekete bajszú hajtójával a bakján, tükörfényes szerszámokkal, két ragyogó maisai kancával, a 
Dórával és Ravasszal. A kocsis köszönéséről már tudta az ember, hová érkezett. Abban az „Isten hozta 
Segédtiszt úr" köszönésben semmi alázat, abban csak a leendő feljebbvalónak kijáró tisztesség volt, 
amiben az is benne volt, hogy olyannak jár előlegül, amilyen egyáltalán „hozzánk jöhet"! 

A másik fogat: igáskocsi elé fogatolt - egy fekete és egy nyári fekete - két „Deutsche Michl" 
méntől származó vemhes kanca volt, a Tekla és a Juci, kocsisával, a csollányosi pusztagazda öccsével, a 
szobormodellnek is beillő, pörge bajszú Bertus Jóskával.3 Ö a csomagjaimért jöt t , az előbbihez hasonló 
„adjusztirung"-gal. Még arra is emlékszem, hogy a bezsírozott és fényesre törölt patákon a patkó-
szegfejek müyen szikrázóan csillogtak. 

Évek múlva, amikor egyszer Csollányos-pusztán a majorudvaron beszélgettem Bertus gazdával, 
és újból elénk került ez a fogat, azt találtam mondani neki: „sohase felejtem el, milyen szép volt ez a 
fogat, amikor ideérkezésemkor a pincehelyi állomáson Jóskával várt rám a csomagjaimért. A gazda 
megpödörte bajszát és azt mondta: „Igen, mert az intéző úr azt mondta, Pista, holnap Jóskát küldd 
be az új segédtiszt úr podgyászáért a délelőtti személyvonathoz Pincehelyre, ahol Német Laci várja, de 
Te felelsz érte, hogy az a fogat úgy nézzen ki, hogy lássa a segédtiszt úr, hogy kell egy fogatnak 
kinézni, amit egy olyan gazdaság állít ki, mint mi vagyunk!" 

Odakerülésemet követően már néhány hónapja töl töt tem be állásomat Martinca-pusztán, 
amikor hosszabb külföldi útjáról megjött Bischitz Sándor. A majorudvaron találkoztunk, és o t t 
mutatkoztam be neki személyesen is. Felvételemkor Harta Sándornak mutatkoztam be budapesti 
lakásán. 

Közel két és fél évet töltöttem Martincán idős principálisom mellett, amikor egy négyszemközti 
beszélgetés során Bischitz Sándor közölte velem kapcsolatos terveit. Ennek első pontja volt, hogy 
áthelyez a maisai központi irodába központi segédtisztnek, ellenőri címmel és lényegesen megemelt 
fizetéssel. Nem szerettem az irodai munkát . A korábbi tapasztalataim sem voltak kellemesek e 
tekintetben. Szabadkoztam! Az érvei előtt azonban meg kellett hajolnom. A legfőbbek voltak: „ ö n 
már mindent tud, amit kint a gazdaságban tudni kell, szeretném, ha a belső verklit is megismerné". így 
cseréltünk helyet a központi kollégával. 

Már volt irodai gyakorlatom. Sok új elemet vittem ebbe a munkába, a napi jelentések módszeré-
nek, stílusának átalakításával. Arról a másfél évről is külön tanulmányt lehetne írni. Bischitz S. ebben 
az időszakban összesen ha 2 - 3 hónapot töltött a birtokon évenként, 1 - 2 hetes szakaszokban. 

A beosztás természeténél fogva még inkább közelebb kerültem főnökeimhez, most már Bischitz 
Sándorhoz is. Részben az összesített napi jelentésekkel én tartottam a kontaktust vele, amelyet még 
elevenebbé tettek a gyakori telefonbeszélgetések. Este 9 óra utántól reggel 7-ig a Gyönk 7-es 

3Szegény ot t maradt valahol Voronyezsnél a megsemmisült Tolna megyei ezreddel együtt, 
özvegyét és öt árvát hagyva maga után. 
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telefonállomásunk „átkapcsolt" Budapestre a vidéki központhoz, így nem okozott gondot az inter-
urbán vagy éppen külföldi telefonbeszélgetések lebonyolítása. 

Ellentétben sok más gazdasággal, itt az volt a fellélegzés és ünnep, ha a főnökünk itthon 
tartózkodott. Nemcsak hasznos volt együtt lenni vele, de a lebilincselően kedves modora ezt mindig 
kellemessé is tette, ami az időben a mi pályánkon „fehér holló"-hoz hasonlítható ritkaság volt. 

Sokat mondó, az akkori felfogást tükröző esetem központi irodai szolgálatom idejére esett, 
amikor már „megmelegedtem" Maisán. Miután tőlünk a segédtiszteket más gazdaságok szívesen vették 
fei intézőnek, a megüresedett állásra egy ilyen alkalommal éppen pályázatot hirdettünk. Beérkezett 
vagy negyven pályázat. Feladatom volt ezek gondos áttanulmányozása és az általam legjobbaknak ítélt 
pályázatok különválasztása. 

Emlékezetem szerint öt pályázatot emeltem ki, és vittem be referálásra, míg a másik kezemben 
egy zsinórral átkötve a másik harmincegynéhányat. Csak az ötöt nézte át futólag, azok közül egyet 
kivéve és a nagy csomaghoz téve, hozzám fordult: kérem most kimegyek a gazdaságokba, majd ebéd 
után ezt megtárgyaljuk. Ebéd után kiválasztottuk a félretett négyből az egy-két meghívandót. A 
hivatalos beszélgetésünk tónusa olyan volt, hogy nekibátorodva megkérdeztem, mit kifogásolt azon az 
egyen, amit az általam jónak találtakból kiemelt. 

Kérem, semmi kifogásom nincs a kollega ellen sem a személyét, sem a tanulmányait illetően. 
Egyetlen észrevételem az a hely, ahol ő most dolgozik, és ahonnan én nem szívesen veszek fel valakit, 
ö n tudja, hogy nekem nem alkalmazottakra, hanem munkatársakra, mondhatnám barátokra van 
szükségem. Nekem tehát ilyen szemszögből is meg kell néznem a dolgokat. (A gazdaság, ahonnan 
pályázott, tényleg nem tartozott a „feddhetetlen hírű" munkahelyek közé, átadás előtti túlzott vagy 
meg nem engedett állat-megetetések, színlelt járványkitörés áremelkedés esetén, szállítások stomíro-
zása, rossz munkásviszonyok stb.) 

Ellenvetést kíséreltem meg, a sok állástalan diplomásra, nehéz elhelyezkedési viszonyokra 
utalva. Mire így szólt: Lehet kérem, hogy igazságtalan vagyok a pályázóval szemben, de miért nem volt 
ön vagy a nálunk lévő kollégái közül egyik sem ilyen helyen? Akinek azt le kell nyelni, amit ott nyelni 
kell, és amiről mi csak mint kívülállók tudunk, azt én nem szívesen venném ide. Ezzel a kérdést le 
is zárta. 

Úgy lett tehát a hivatali kapcsolatokból, a szolgálatból barátság, hogy a csírái már valahol a 
felvételnél megtalálhatók voltak. Aki pedig meg is ragadhatott o t t , annak nemcsak megfelelő szakmai 
tudással, hanem annak kiegészítésére hozzá hasonló emberi erényekkel és adottságokkal is rendel-
keznie ellett. 

A második világháborút megelőző vihar sodorta a tengerentúlra volt főnökömet. Levelezésünk 
egészen addig tartott , amíg ezt a háborús események meg nem szakították. Hazakerülésem után 1945 
őszén írtam egy valahol megtalált régi címre New Yorkba, amire két-három hónap után a véletlenek 
közrejátszása segítségével választ is kaptam. Újra megteremtődött a megszakadt kapcsolat, ami haláláig 
mind elevenebb lett. 

Mind a levelezés, mind a személyes találkozások nagyon termékenyen hatottak kutatói munkás-
ságomra is. Túl azonban a szakmai kérdéseken, személyes okok is közrejátszottak vonzalmamban irán-
ta. Elsősorban az emberség volt ez, ami megfogott. Ha pl. kényszervágni kellett egy cselédembernek a 
tehenét, a magtárosok körtelefonálták az összes majorjainkat, ki mennyi húst igényel. Ez volt a 
biztosítás. Nyári idényben a gazdaság is átvett a munkáskonyhákra, egyébként a három kerület 
cselédsége felvásárolta. Az összejött pénz legfeljebb a felét tette ki a forgalmi értéknek. Ha volt valami 
megtakarított pénze a kárt szenvedőnek, hozzátette. Ezzel a zsebében asszonyostól bejött a legköze-
lebbi megbeszélt vásárra. Ott kialkudott egy tehenet, aminek a kiválasztásában segítségére voltunk, a 
hiányzó pénzt előlegként odaadtuk neki, és újra volt tehene. A tejpénzből törlesztett havonta, és ha 
régi megbecsült emberünkről volt szó, karácsonyra javára lett írva a maradék. 

A cselédségnek orvos, gyógyszer, kórházi ellátás járt. A szolgálatban nem álló gyereknek 16 éves 
korig járt ugyanez. Itt ezt sohasem vizsgálták vagy kérték számon. Mindenkinek járt az egészségügyi 
ellátás. Egy különleges esetet azonban mégis megemlítek. 

Volt egy sok gyermekes, idősebb cselédünk, a felnőtt gyerekei egymás után betegedtek meg 
tuberkulózisban, és halt meg egyik a másik után. Az orvosok tehetetlenül álltak a betegséggel szemben. 
A szekszárdi megyei kórház tüdőbeteg osztályának vezetését ezekben az években vette át Szüle 
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főorvos, aki az akkori gyógymódokkal hadat üzent ennek a szörnyű népbetegségnek, ö senkit, akin 
segíteni lehetett, addig ki nem engedett a kórházból, míg rendbe nem hozta. 

Hozzákerült az említett család harmadik megbetegedett gyerekeként egy 1 5 - 1 6 év közötti 
lány. Valamilyen kórházi ápolási díjjal kapcsolatban szóba jö t t , hogy a leány 16 éves lett, még egy 
ideig bent kell lennie, aztán tüdőtöltésre még jó ideig be kell járni. A számtartónk kötelességszerűen 
szóba hozta, mi legyen a további költségekkel. Főnökünk odafordult számtartónkhoz, és azt mondta: 
„A család és az apja olyan régi szolga nálunk, kérem az összes költségeket a magánszámlám terhére 
elszámolni!" Az akkori beteg még ma is élő, t ö b b gyermekes családanya. 

Ilyen és hasonló esetek döntötték el, hogy ez az állás más volt, mint a többség, és ez is nagyban 
közrejátszott abban a „vállalkozásiban, amely ezeket a sorokat eredményezte. 

A bevezetéshez tartozik röviden megmagyarázni e tanulmánynak az 1930 -1940 . évekről írott 
részében feldolgozott „Noteszek" I., II., III. füzetei létrejöttének indító okait és lényegét. 

A füzetek a maisai béruradalom gazdálkodásának üzemstatisztikai analíziseit tartalmazzák az 
1931 -1939 . évekről. 

A füzeteket I. II. III. római sorszámmal, a lapokat párosan szembenéző oldalaikon azonos 
sorszámokkal láttam el. 

Az I. füzet lapjain levő 117 táblázatot 1 - 6 5 sorszámmal, 
a II. füzet lapjain levő 93 táblázatot 2 0 0 - 2 5 3 sorszámmal, 
a III. füzet lapjain levő 35 táblázatot 3 0 0 - 3 2 0 sorszámmal 

láttam el. A füzetek táblázatairól függelékként, tárgyköri csoportosításban még külön összefoglalást is 
készítek. 

A „NOTESZEK" e sorok megjelenésekor magántulajdonban vannak. Későbbiekben a Magyar 
Országos Levéltárban szándékozom ezeket elhelyezni, az Esterházy család hercegi ága bérleti szerződé-
seihez csatolás céljából. Az eljárás folyamatban. 

FÜGGELÉK 

A „NOTESZEK" 19 X 13 cm, zsebnotesz nagyságú három füzetében 245 legkülönbözőbb 
üzemstatisztikai táblázatok vagy a táblázatokhoz szükséges adatanyag található. Egyes oldalakon 
„pro memóriám" feljegyzések is gyakoriak, pl. Tenyészkancák, ménesbeli csikók, tenyész- és lefejő 
tehenek, tenyészüszők stb. adatai. Más helyen megadtam a „NOTESZEK" egyes füzeteiben található 
táblázatok azonosításának egyszerűbbé tétele céljából az általam adott lapszámokat. 

Az 1 - 6 5 . lapszámok az I. füzetben, a 200-253. lapszámok a II. füzetben, a 300 -320 . 
lapszámok a III. füzetben találhatók, így a lapszámhivatkozás egyszerűen megadja a hivatkozott füzet 
számát is. 

Az egymás melletti, helyesebben az egymásra néző oldalak azért kapták kettősen ugyanazt az 
oldalszámot, mert a füzetek másolás céljából szét lettek szedve, és a visszahelyezés sorrendje így volt 
megnyugtatóan biztosítható. 

Tárgykör szerint a három füzet táblázatainak és feljegyzéseinek az adatait 19 csoportra 
osztottam fel. Az egyes tárgyköröket a következőkben közlöm, feltüntetve azokat az oldalszámokat is, 
amelyeken a vonatkozó adatok, az előbb ismertetettek alapján, megtalálhatók. 

1. Csapadékviszonyok, csapadékmérés, időjárási feljegyzések: 1. füzet 1 - 2 . , III. füzet 300. oldal 
2. Munkastatisztika: I. füzet 3., 6., 7. oldalak 
3. OMGE üzemi adatok, üzemstatisztika, pénzügy i, füzet 2 - 3 . , I I I . füzet 320. oldal 
4. Szálastakarmányok terméskimutatása, lucerna, zabosbükköny, rétek terméshozamai: I. füzet 

7 - 1 7 . , 4 3 - 4 4 . , III. füzet 3 0 4 - 3 0 6 . oldal 
5. Szemes- és egyéb termések kimutatása 1931-1939. : I. füzet 1 8 - 3 6 . , III. füzet 301-304 . , 

3 1 1 - 3 1 3 . oldalak 
6. Kapástermények, összefoglaló kimutatások:I . füzet 2 0 - 2 1 - 2 3 - 2 4 — 2 5 - 2 6 . oldalak 
7. Csöves tengeri morzsolási eredmények 1934-1938:1 . füzet 3 8 - 4 0 . oldalak 
8. Terménykészletek havonkénti kimutatása, terményvásárlások, búzaminősítések, búzaeladá-

sok, egyéb terményeladások:!, füzet 3 6 - 4 7 , (39. hiányzik),III. füzet 308 -310 . oldalak 
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9. Vetésterületek kimutatása 1931-tó'l: I. füzet 4 5 - 4 6 , 48, 4 9 - 5 1 , 5 4 - 5 5 - 5 7 - 5 9 , 6 2 - 6 4 . , 
III. füzet 309. oldal 

10. Trágyázandó területek: I. füzet 49., 51., 56. oldalak 
11. Feleskender-termelés, jégkár liquidáció: I. füzet 44., I. füzet 9. oldalak 
12. Erőtakarmányszámla 1929-1930 . Abrakolási eló'irányzatok és felhasználás 1937. és 1938. 

I—II. fé lévi , füzet 6., II. füzet 2 0 0 - 2 0 1 . oldalak 
13. Vetési előirányzatok 1934-1938 . : I. füzet : 52, 53., 60., 61., 62. oldalak 
14. Tehenészeti adatok, tejértékesítés, tenyésztehenészet, üszőnevelési adatok: II. füzet 2 0 3 -

230., III . füzet 306 -307 . oldalak 
15. Szarvasmarha-hizlalás (részadatok) 1935 -36 . , 1937-38. évekből: II. füzet 217., 221., 

222. oldalak 
16. Lótenyésztés: II. füzet 2 2 4 - 2 2 8 . oldalak 
17. Jorkshire sertéstenyésztés: 1932-től II. füzet 232-236 . oldalak 
18. Mangaüca sertéstenyésztés: II. füzet 2 3 4 - 2 3 7 . oldalak 
19. Halászat:II. füzet 2 3 7 - 2 5 0 , III. füzet 319 -320. oldalak 

I. RÉSZ 

A sokrétű magyar mezőgazdasági szak- és agrártörténeti irodalom terjedelemben kisebb, érde-
méhez képest elenyésző mértékben dolgozta fel a hazai nagyuradalmi bérgazdaságok keletkezésének 
korát, időbeli szükségességüket, működésük hatását az egyetemes magyar mezőgazdaság fejlődésére. 

Az újkor szociális eszméinek és mozgalmainak hatása, következményei, az angliai, majd a 
kontinensre is átterjedő ipari forradalom, mégis elsősorban a francia forradalom feltartóztathatatlanul 
terjedő hatása alapjaiban támadta meg a jobbágygazdálkodásra alapozott latifundiumok már amúgy is 
elavult üzemrendszerét. 

Köztudott , hogy Magyarország egészen a XVIII. század elejéig véres háborúk színtere vagy 
hadseregek felvonulási útja volt. A török hódoltság alatti elnéptelenedés különösen a mezőgazdasági 
művelésre értékesebb területeken éreztette káros hatását. 

Erősebb gazdasági fejlődés a XVIII. században, majd a napóleoni háborúk idején indult meg. 
Mindez fokozot t mértékben és közvetlenül éreztette hatását a hiteléletben is. Míg azonban a személyi 
hitel, mely a kereskedelem és az ipar terén elsősorban fontos, lépést tudott tartani e két ágazat 
fejlődésével, addig a mezőgazdasági hitelélet kialakulása teljesen elmaradt. 

Lényegében ez az elmaradott állapot indította Széchenyi Istvánt is a „Hi te l " megírására. A 
benne vázolt program a magyarországi feudalizmus gazdasági és társadalmi válságából nőt t ki. Az 
árutermelés növelésében érdekelt birtokos rétegek korszerűbb gazdálkodásához hiányzott a szükséges 
tőke, ennek okait tárta fel, hogy a magyarországi hitelviszonyok megjavítását követelhesse. - Mindez 
azonban még váratott magára, annak ellenére, hogy a „Hitel" az 1830-as években kibontakozó 
reformmozgalom programjává vált. 

Az a hasonlóság a fejlődés ütemében, amelyet a gőzgép hozott magával az előző évszázadok 
vagy az, amelyet az atomkorszak rejt magában az utóbbi évtizedek viszonylagos elmaradottságának 
felszámolására, önmagában hordja a gondolatot: értékelni abból a ma javára, ami tanulságos lehet. 
Más a lépték, más az ütem az „akkor" és a „mos t" összevetésében. A mezőgazdaság fejlesztésének 
időben és térben elválaszthatatlan sok közös vonása mégis indokolja, megfelelő szemlélettel feltárni a 
jelen és a jövő számára a sok rejtett tartalékot. 

A közös vonás elsősorban: a rohamos technikai fejlődéssel ma is lépést tartani és kielégíteni a 
nagy mértékben szaporodó „fogyasztói" társadalom fokozódó igényeit a mezőgazdaságból származó 
termékekkel is. - A múlt század első harmadának, sőt felének is a legfőbb gondjai közé tartozott a 
számban növekvő, mind igényesebbé váló városi lakosság, ipari munkásság ellátását fokozatosan 
emelkedő szinten biztosítani. Ez hathatós rugóként serkentette a mezőgazdaságot, a nagy- és a 
kisbirtokosokat is, az árutermelés fokozására. 

Más méretekben és más indítékokból eredő azonos folyamatoknak lehetünk a tanúi napjaink-
ban is, amikor a városi lakosság hihetetlen arányú növekedése a fejlett vagy fejlődő országokban soha 
nem képzelt méreteket ölt. Ennek a folyamatnak a következménye, párhuzamosan a mezőgazdaságból 
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éló'k vagy abban dolgozók számarányának csökkenésével, az onnan elszakadt rétegek önellátásának 
szinte átmenet nélküli megszűnése. Ez automatikusan vonja maga után, hogy a tegnapi termelő', 
önellátó, aki esetleg feleslegeit időnként áruba is bocsátotta, holnap élelmiszervásárlóként jelentkezik a 
városi árudákban. 

Hangsúlyozom a két kor társadalmi szerkezetének változásával szükségszerűen együtt járó 
élelmezési, ellátási viszonyok különbözőségét, de ugyanakkor hasonlóságát is. A feladatok 
akkor is, ma is a mezőgazdaságra hárultak, azonos volt az „akkor" és a „jelen" között a városi 
fogyasztók számának növekedése, a termelésben használt technika fejlődése. 

Ezekből a motívumokból kiindulva határozott az a feltevés is, hogy a több, a jobb, a 
gazdaságosabb termelést célul kitűző, az azt irányító és azt gyakorlatilag is végző faktoroknak értékes 
tanulságul szolgálhatnak egy hetvennyolc évig működött , mindig korszerűen gazdálkodó, tőkeerős 
bérgazdaságnak a módszerei. Természetesen ezeket a módszereket, eredményeket mindig megfelelő 
optikával, tárgyilagos transzformációval ajánlatos a ma szolgálatába átplántálni, hogy korszerűvé és 
hasznot hajtóvá tehessük. 

Nem téveszhetjük szem elől, hogy pl. az orvosi gyakorlatban Semmelweis, Pasteur, Koch vagy 
mások által kidolgozott gyógyítási módszerek alapelvei a humán gyógyászatban ma is időtállók. Nincs 
ez másként a mezőgazdaság gyakorlatában sem. 

Történeti áttekintés 

A bevezető részben röviden utaltam arra a „gazdasági lehetetlenülésnek" is nevezhető tarthatat-
lan helyzetre, amibe a jobbágyrendszer „fellazulása", majd megszűnése révén a magyarországi nagy-
birtokok kerültek. A reformmozgalom pezsgővé tette a közhangulatot. Közérdeklődés tárgyává vált, 
hogy a nemzeti vagyon legjelentősebb részét képező nagybirtokok vagy nagyon alacsony hatásfokkal 
termelnek, vagy sokszor számottevő hányadban parlagon hervernek. 

A közhangulatot tükrözte Schams Ferenc 1824-ben kiadott munkája: „Képzetek a jogászok 
árendálásáról Magyarországon", melynek célja volt felhívni a figyelmet a tőke nélkül vergődő és 
mind jobban eladósodó birtokok jobb hasznosításának nemzetgazdasági jelentőségére. Miután adat-
gyűjtésem és kutatásaim elsősorban az „Esterházy Család hercegi ágának" birtokaival kapcsolatos 
bérleti szerződések tanulmányozására irányultak, az ezen kívül eső birtokok anyagával csak olyan 
vonatkozásokban foglalkozom, amennyiben ezt az általános helyzetkép megismertetése szükségessé 
teszi. 

Azt érezték, tudták, hogy valamit tenni kell a termőföldek addiginál jobb hasznosítására, ha a 
követendő irányt különböző utakon vélték is megtalálni. Megegyeztek ezek a törekvések, javaslatok, 
indítványok abban, hogy a nagybirtokosok kezén lévő termőföldeket legcélszerűbb haszonbérbe adás 
útján jövedelmezőbbé tenni. Hiányolták - és hátráltatta a gazdaságilag előnyös haszonbérleti formák 
kialakulását - , hogy a magyar törvények nem intézkedtek erről a Nyugat-Európában már dívó 
hasznosítási módról. 

Különösen az angol örökbérleti rendszer lebegett sokuk előtt, mely 99 esztendőre kötötte össze 
a földtulajdonos és bérlő családok jó vagy rossz sorsát. Azok a nemzetgazdasági „illuzionisták", akik 
ezt az irányt ítélték célravezetőnek, szem elől tévesztették a technikai fölénynek, a már kialakult 
hiteléleti formáknak, a jobban keresők fogyasztó rétegének köszönhető azokat az előnyöket, melyeket 
a hazai termelők még hosszú ideig nélkülözni voltak kénytelenek. 

Ez a hangosabb, számban nagyobb, de a reális gazdasági lehetőségeket áttekinteni nem tudó 
réteg 500 és 1000 holdas közép- és középnagy bérletek kialakításában látta megoldhatónak az 
eladósodott nagybirtokok újszerű hasznosítását. 

E mögött a „nemzetieskedő", „magyarkodó" vagy soviniszta irányzatnak nevezhető réteg 
mögött elsősorban a már elszegényedett középnemesek és az úrbéri rendszer válsága előfutáraként a 
nagybirtokokon állásukat vesztett gazdatisztek álltak. 

A dolgok természetéből adódik, hogy ez a szószerinti értelemben „ta la já t" vesztett társadalmi 
réteg új lehetőségeket remélt az előbb említett bérlési rendszerben. 

A termőföldön kívül, amely a nagybirtokokon vagy erősen kizsarolt, vagy erősen elhanyagolt 
állapotban volt, a több árutermeléshez korszerűsödő felszerelésre és mind nagyobb forgótőkére volt 
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szükség. Ez természetesen a nagybirtokos rétegnek, amely hol önhibáján kívül, hol többnyire abból 
már rosszul vizsgázott a gazdálkodásból, nem állt rendelkezésére. 

A közgazdasági statisztikák és ezek nyomán a XIX. század első harmadában keletkező köz-
gazdasági irodalom adatai már utaltak arra, hogy a jobbágybirtok viszonylagosan többet termel, mint a 
robotrendszerre alapozott nagybirtok. Legtöbbször visszafogottan ugyan, de hangot adtak - tudomá-
nyosan is alátámasztva - annak, hogy nemzetgazdasági nézőpontból elkerülhetetlen a jobbágyrendszer 
megszüntetése és a kezén lévő földek tulajdonába adása. A XIX. század elején ezek megvalósítása 
azonban oly távolinak ígérkezett, hogy a nagybirtokosok kezén lévő termőföldek jobb hasznosítására, 
elsősorban a tulajdonosok, más utakat láttak célravezetőbbnek. 

A helyzet tárgyilagos megítéléséhez szükséges tudni, hogy a jobbágyrendszerre és robotmunkára 
alapozott nagybirtokrendszernek már nemcsak a földek megműveltetése, a dézsma behajtása stb. 
okozott mind súlyosabb olykor szinte elviselhetetlen - terheket. Ezzel párhuzamosan növekedtek a 
birtokra nehezedő adósságok is, melyeknek - mint azt a későbbiekben látni fogjuk - olykor a 
kamatait sem tudták fizetni. A megszokott fényűző életmódról az ország főurai nem tudtak 
lemondani. Az „udvartartások" szintjének fenntartása nagyon sok és mind nehezebben előteremthető 
pénzösszegeket igényelt. Ragaszkodtak a földhöz, nemcsak mint eddigi jövedelemforráshoz, de mint a 
hatalom forrásához is. Olyan megoldásokat kerestek és véltek találni, amelyek ezt a kettős célt 
megítélhetően, legalábbis - számukra - , hosszú időre megnyugtatóan a legbiztonságosabb alapokra 
helyezhetik. 

Ez az előtérbe kerülő irányzat a főbérnökségek vagy más rendszerű bérletek kialakításának 
gondolata és lehetősége volt. Ehhez elsősorban is nagy összegű mobil tőkére és hozzá vállalkozási 
készségre volt szükség. Ilyen összegeket csak az akkor tőkével rendelkező bankár, ipari vagy nagy-
kereskedő famíliák, cégek tudtak előteremteni és a nagybirtokosok rendelkezésére bocsátani. Vállal-
kozói szellemmel is ők rendelkeztek. Nem véletlen, hogy ezek a cégek és családok elsősorban azok 
közül kerültek ki, amelyek már korábban üzletfelei voltak a nagybirtokosoknak. Ezek, néhány 
kivételtől eltekintve, legfőképpen a bankárok, a gabona-, a gyapjú-, a marha-, a fa- és a borkereskedők, 
tehát a mezőgazdasági üzemekkel üzleti összeköttetésben álló cégek és famíliák soraiból kerültek ki. 

Nehéz lenne eldönteni, hogy a kétségtelen előnyösnek ígérkező üzleti vállalkozáson túl vajon 
milyen mértékben játszottak közre ezeknek a sokszor évtizedekre terjedő kapcsolatoknak a létrejötté-
ben a kölcsönös egymásra utaltság és az elengedhetetlen bizalom a haszonbérbeadók és bérbevevők 
között . Ezek a tényezők voltak a szerződésekbe szinte nem is rögzíthető előfeltételei egy-egy hosszú 
lejáratú haszonbérbeadásnak-vevésnek. Mindazok, akiknek még volt alkalma a haszon bérbeadók és 
haszonbérlőik kifogástalanul harmonikus légkörében dolgozni vagy azt közelebbről megismerni, jól 
tudják annak a mondásnak az igazi értékét is: hogy nem az a fontos, mi áll egy szerződésben, hanem 
az, hogy ki írja alá. Ennek igazolására mást nem is mondhatok, minthogy a Maisai Béruradalomban 
töltött szolgálati éveim alatt sohasem hallottam, hogy másként kell gazdálkodnunk, mint egy leg-
jobban vezetett magánbirtokon. Erről azonban majd a későbbiek során igyekszem számot adni. 

A reformmozgalom korát az idevágó irodalomban jellemzőként nemcsak Széchenyi István 
Hitel -Világ-Stádiuma tükrözi, hanem az ellenzők táborából Dessewffy Józsefnek a „Hitel című 
munka taglalatja" c. munkájában támadásként közreadott ellenirata is, hogy ellentétes pólusként csak 
a legnevezetesebbeket említsük. Annak a szellemi és gazdasági erjedésnek, amely a kor sajátja volt, 
egyik jellegzetes és érdekes hajtása lett „A' Magyar Gazdasági Egyesület 1841. évi nyári közgyűlésén 
kitűzött és 100 arany jutalommal díjazandó pályamunka". A pályázat tárgykörét a következőkben 
írták elő: „Mily körülmények közt hasznosabb Magyarországban a haszonbér a tulajdonkezelésnél? 'S 
melyik haszonbéri rendszer volna hazai viszonyaink közt legcélszerűbb". Az Egyesület elképzeléseit, 
céljait, a pályamunkától várt eredményt a következőkben adták meg: 

E l ő s z ó 

A' Magyar Gazdasági Egyesületet nagyrészben jószágbirtokosok képezvén, az teljes öntudatát 
bírja azon veszteségnek, mellyel a' beruházási tőke- és népességhiány ellenében aránytalanul nagy 
terjedelmű birtokok kezelése jár; 's öntudatát bírja mind azon nehézségeknek, és akadályoknak, 
mellyek a' tulajdonos saját felügyelhetési tehetségét felülmúló jószágokon a' tökéletes, vagy legalább 
illő kihasználhatást gátolják. 
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Bár milly szerepet játszik is e' részben a' pénz - és néptelenség, a' kereskedés, ipar, és míveltség 
hiánya; mégis a ' bajok legfó'bbike a nagy terjedelem marad. De ím! ez másutt is előfordul, az angol 
aristocratiának szinte tömérdek a' földbirtoka, azonban jövedelem is 20-30-szorta nagyobb esik egy 
holdra ot t , mint honi nagybirtokaink egy-egy holdjára jutni szokott; de az ország legvirágzóbb 
kereskedése, számtalan gyárai 's túlságos népessége és fogyasztása daczára is jóval kevesebbet hozna ott 
is a nagyobb jószág, ha apróbb részletekben iigyes haszonbérlők által kezeltetnék. Más ha a' 
tulajdonos hazánkban is annyira ragaszkodik birtokához, hogy inkább nélkülözi a jövedelem gyara-
podást, minthogy jószágai bármilly kis részétől megválnék; az a kérdés támad: nem találhatnánk-e 
hazánkban is középutat, mely a' birtokosnak a' tulajdonjogot megmentené, 's mégis rendesen jövedel-
mét illő arányban emelné. Valljon, egyszóval, a' haszonbéri rendszer, mellynek eddig Magyarország 
csak árnyék-oldalát tanulá ismerni, nem volna-e képes hazánkban is mind a tulajdonosok, mind a' 
statusra nézve ugyanazon jótéteményeket idézni elő, mellyeket annak Nagy-Britannia köszön? 

E kérdéseknek fontossága, 's terjedelmesebb jószágaink szűk, sőt többnyire hanyatló jövedelme, 
's az ebből eredő statussgazdasági veszteség eléggé igazolják tehát a Magyar Gazdasági Egyesület abbeli 
határozatát, mellynélfogva az 1841-diki nyári közgyűlésén 100 arany jutalom mellettt a' címlapon 
olvasható kérdést kitűzé." 

Az Egyesület 1842. évi közgyűléséig a ki tűzött tárgyban következő jeligék alatt négy felelet 
érkezett: 

„1. A' földművelés azon emlő, melly a hazát táplálja, benne feküsznek pénze, bányái 's kincsei. 
2. A' valóságos szántóvető hatása csekély ugyan, de azért korántsem megvető. 
3. Élni és élni hagyni. 
4. A' mezei gazdaság, 's annak jövedelme az ország jólétének biztos alapja. 

(Bírálók: Csapó Dániel, Gergely István, Klauzál Endre) 
Török János 

mint a' M. Gazd. Egyesület t i toknoka" 

A továbbiakban a beérkezett pályanyertes eredeti pályamunka 1 - 2 0 §-ban tartalomjegyzékben 
foglalja össze a mű tárgyrendi felépítését, és jegyzetként még azt is közli, hogy a holdakat az új bécsi 
mérték szerinti 1600 G-ölekben adja meg, míg a pénzértékeket ausztriai forint értékben fejezte ki. 

A koszorúzott pályamunka lényegében a következőket foglalja magában: 

„ Tartalom 

1. § A pályakérdésnek főképp Magyarországra nézve fontos volta gazdasági törvényei új 
alkotásához képest 's a feladat nehézsége. 

2. § Elegendő törvények nem léte Magyarországban a' haszonbérre nézve. 
3. § A' haszonbér fogalmának meghatározása, melly ideigleni 's örökös haszonbérre oszlik. 
4. § A' két haszonbéri rendszer ellen 's melletti vita. 
5. § Azoknak előadása, mellyeknél fogva az örökös haszonbér általában nem tanácsos, kivált 

pedig Magyarországra nézve nem alkalmatos. 
6. § Ezen értekezésnek az ideigleni haszonbére szorítkozása és a' benne követett tárgyalási 

rendszer. 
7. § Az ideigleni haszonbér ellen 's melletti vita a' saját gazdálkodás ellenében, minden egyes 

esetekben minden egyéniségek (individualitások) pontos megismerésén alapul, a' nélkül, hogy az 
elmélet (theoria) általános elvei ki lennének zárva. 

8. § A haszonbér melletti okok. 
9. § Ellenokok. 

10. § A' hibás haszonbéri mód káros hatása a' lombard-velenczei királyságban. Visszatekintés az 
azon bajok orvoslására ajánlott örökös bérre, 's ennek legújabb eredményei a többi olasz tartományok-
ban. 
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11. § Még szomorúbb következményei a' haszonbéri földek eldarabolásának Inhontúl népesedé-
sére nézve, azon okoknak történeti előadásával, mellyekből e' siralmas állapot származott. Orvoslásá-
nak elégsége. 

12. § örvendetes ellentéte ennek az Angol- és Skótországban követett haszonbéri rendszer 
kedvező sikere, a' mezei gazdaságok legújabb bámulandó előhaladása, kivált az utóbbi országban. 

13. § Franciaországi-bérlésmód, úgy szintén gazdálkodása minden további előhaladásának 
akadályoztatása a' földbirtok határtalan eldarabolása által. 

14. § Németországi bérlésmód. 
15. § Magyarországi bérlésmód, főkép a' Bánságban, és a tiszamelléki pusztákon; a' közintézeti 

javaknak bérbeadás módja; Felső-magyarországi magános haszonbérlések. 
16. § A bérlési kötelékben megtartandó főelv, 's az abból folyó következmények. 
17. § Haszonbérleti szerződés kötése. A' bér megállapításának kulcsa. Szabadkézbőli vagy 

árverési bérbeadás. A' bérlés kezdete és tartóssága. Az átvett gazdaságbeliekről (gazdasági bérletekről, 
fundus instructus) szólló pont, épületek, javítások és rontások (deterioratiok). Az angolok óvó-
eszközeik a' bérbe-adott jószágok elsoványításának gátlására. Соске úr bérlési-kötés meghosszabbítása, 
Kanies lord záradéka (klausel) szerencsétlen esetek, háború által okozott károk, közterhek, és adózá-
sok, igazságszolgáltatási költségek iránt, Erdők, szőllők használása. Viszontbérbe adásra felhatalmazás. 

18. § Átadás és arról megkötendő iromány. A' bérleti idő eltelése. Annak időelőtti felbontása. 
A' haszonbérlési javak eladásával, vagy a' szerződők halála esetére különbözőleg intézkedő törvények. 
Ideigleni birtokosok által kötött haszonbéri szerződések. A' haszonbéri szerződésnek új egyezkedés 
nélküli folytatása. A' bérletidő végződtekori számvetés, átadás és visszavétel. 

19. § Felelet a pályakérdésre. A' felállított elvek gyakorlatba vételének nálunk útjában álló 
nehézségek és akadályai. 

20. § Tervezetek az akadályok elhárítására. A' magyarországi haszonbéri kötésekre nézve 
nevezetes két pont szerkezete. 

(Jegyzés. A' jelen értekezésben holdak alatt, mindenütt a' bánsági holdainkkal megegyező 
ausztriai 1600 négyszög ölesek értetődnek, valamint különben is a' nálunk divatozó ausztriai mérté-
kezés pengő pénzláb.)" 

Bujánovics Eduárd korának elismert agrárjogi és közgazdasági szakírója volt. Birtokos voltához 
mérten egyes vonatkozásokban feltehetően a kor haladó eszméinek a hatására, a szociális érzéknek sem 
volt híján. - Az a széles európai látókör, tárgyismeret, tárgyilagosság és kezdeményezőkészség, amely a 
3.-nak megjelölt „Élni és élni hagyni" jeligével benyújtott pályázatban oly meggyőző erővel jutot t 
kifejezésre, eredményezte a „koszorúzot t" jelzővel ellátott első díjat a vele járó 100 arannyal együtt. 

A feledésbe merült munka sok vonatkozása a gazdálkodás klasszikus tényezőiben ma is 
tanulságul szolgálhat, és korrajzi szemlélete is figyelmet érdemel. 

Pályamunkája egyben korának társadalmi és gazdaságpolitikai rajza is, át- és átszőve a reformkor 
törekvéseinek szellemétől. 

•Nyomatékkal és súlyos érvekkel alátámasztva fejti ki, hogy a föld ésszerűbb hasznosítása egy 
országra sem fontosabb. mint Magyarországra. Az emberiség javára kibontakozó haladásnak a gazdál-
kodásban is érvényre kell jutni. Ezt nehezítette - fejtegeti tovább - , hogy a gazdálkodásban kevés 
általános szabály érvényesíthető. Minden üzem más és más egyéni sajátosságokkal bú. Ebben sokban 
hasonlít a gazdálkodás a gyógyászathoz; ami gyógyszer az egyik individumnak, méreg lehet a másik-
nak. 

Sokszor a helyi viszonyokat jól ismerő kisebb képességű gazda nagyobb eredményeket tud 
felmutatni, mint annak hiányában bármilyen nagy tudományú szakember. Hiányosságként hozta fel, 
hogy a tehetségesebb ifjak inkább jogi vagy más elméleti pályákon keresnek boldogulást a föld 
művelése helyett. 

Hiányolta a megfelelő, a haszonbérlő érdekeit is szem előtt tartó törvényt, a haszonbérletek 
egészséges kialakíthatása céljából. Nem tartotta célravezetőnek idegen országok törvényeinek szolgai 
lemásolását. 

Hosszan foglalkozott a haszonbérletek módozatainak legcélszerűbb kialakításával, a haszonbér 
összegének pénzbeli vagy természetbeni megállapítása változataival, a haszonbérletek időtartamának 
leghelyesebb megválasztásával és minden, az ügy előbbrevitelét célzó lehetőséggel. 
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Állást foglalt olyan megoldások bevezetéséért, amelyek úgy szolgálják a bérbeadók és a 
haszonbérló'k érdekeit, hogy mind a földek hozama, mind azok termőereje állandóan növekedjék. 

Idézte Thaer-nek, a korát megeló'ző legnagyobb szakemberek egyikének állásfoglalását a haszon-
bérletek eló'mozdításának szükségességéről, az ellentétes érdekek közös nevezőre hozásáról. Az ő 
nyomán ismertette Bujanovics E. az angliai, lombardiai, szászországi, sziléziai, a Magdeburg és Bran-
denburg környéki haszonbérletekről nyert tapasztalatokat. Különösen intett a lombardiai bérleti 
rendszer szerencsétlen elfajulásának következményeitől, mely nagyfokú nyomort vont maga után. 

Nagy teret szentelt az Írországban kialakult helyzet ismertetésének is, melynek történeti háttere 
Cromwell 30 ezer fős seregének az írek felett aratott 1640. évi győzelméig nyúlik vissza. A győztes 
angolok a katolikusok minden birtokát lefoglalták. Et től az időponttól 1788-ig katolikus földet nem 
birtokolhatott. Az ún. Conacre-rendszerrel 1 - 2 holdat adtak bérbe évszámra burgonya- és zab-
termesztésre, amelyért uzsorabéreket kellett fizetni a kiszolgáltatott és mindenükből kifosztott ír 
kishaszonbérlőknek, akik kézi kapával művelték meg földjeiket. 

Ezzel ellentétes volt az Angliában és Skóciában bevezetett haszonbérleti rendszer, amely 
nagymértékben szolgálta a mezőgazdasági termelés fejlesztését. Amíg 1788-ban Nagy-Britannia terüle-
tének 3/5 része még műveletlen volt, 1841-ben annyi gabonát termeltek, hogy abból már marha-
hizlalásra is jutot t . Az 5 - 6 holdas kishaszonbérleteket ekkor már 2 0 0 - 3 0 0 holdas középbérletek 
váltották fel, csak ezek bírták el a megnövekedett termelési költségeket. 

Külön foglalkozott a Francia- és Németországban dívó bérlési rendszerekkel, azok előnyeivel és 
hátrányaival. Utóbbiak során felhozta a birtokok túlságos elaprózódását Franciaországban és a rövid 
bérleti időt. Ez hátrányt jelentett Közép-Németországban is. 

A továbbiakban a Magyarországon még ritkán szokásos bérlési módozatokat ismerteti. Elöljáró-
ban szól arról, hogy a Tisza környékén, a nagy pusztákon örmény marhakereskedők és mészárosok 
legelőket bérelnek, ahol a messze vásárokon vett marhákat a kövér gyepen felhizlalják. 

Kiadják drágán a nagy uradalmak is a „kisoványíthatatlannak" hitt távol eső földjeiket a 
Bánságban, Torontál, Temes megyékben. Ezek olyan kövér földek voltak, hogy a trágya eltakarítását 
tehernek tartották. Ilyen bérbeadások még előadódtak a sűrűbben lakott Bácska, Békés, Szabolcs, 
Csongrád, Arad megyékben is. 

A drága bérbeadások során beszámol még Toron tál megyéről is, ahol a pénzbért két egyenlő 
részletben Szt. György és Szt. Mihály napján kellett az uradalom pénztárába befizetni. 

Az 1830-as években már Ferenc császár rendeletei is foglalkoznak a haszonbérletek szabályozá-
sával, elsősorban a birtokosok érdekei védelmében. 

Érdekes adat a legelők és ún. birkamajorok bérbeadásával kapcsolatosan, hogy a juhok árát a 
gyapjúárakhoz viszonyítva rögzítették. Ha gyapjú mázsája 120 forint, egy juh ára 6 forint 40 krajcár, 
míg 60 forintos gyapjúár esetén a juh ára is csak a fele, 3 forint 20 krajcár volt. 

Tüzetesen foglalkozott még a vitás, peres esetek, jogi kérdések szabályozásának szükséges 
rendezésével törvényes úton. 

Ezek között sürgősség és fontosság tekintetében lényegében azokat sorolja fel, amelyek a 
későbbi évtizedekben szoros tartozékai lettek a haszonbérleti szerződéseknek. 

Lényeges az a megállapítás is: „Fontos, hogy a tulajdonos tekintse - nem ellenségének -
pótolhatatlan helyettesének a bérlőt". 

A bérleti rendszer elterjedésének fő akadályait: „az értelem-, agyakorlati tapasztalás-, munkás-
ság- (szorgalom) és pénzhiányban " jelölte meg. 

Kiemelte a helyi viszonyok érvényesülésének fontosságát: „melly a Bánát rizsföldeit, s a Magura 
hólepte zabvetéseit magában foglalja". 

Hasonló álláspontra helyezkedett annak megítélésében is, hogy vajon „hagyományos rendszer-
ben gazdálkodjon-e a bérlő, vagy belátása szerint célszerűbb módszert kövessen". Lényegként jelölte 
meg a bútok értékének, talajerejének a növekedését eredményező hasznosítási módszerek megterem-
tését. 

Bujanovics pályamunkájának anyaga híven és a maga korában érezhetően tárgyilagosan is 
tükrözi a nagybútokok helyzetét. - A kiutat mások is a haszonbérbeadás valamilyen újszerű módjában 
keresték. A módozatokat azonban egészen másképpen ítélték meg azok, akik csak akadémikusan, 
mondhatnám minden felelősség következménye nélkül foglalkoztak a kérdéssel, legtöbbször a közéleti 
szerenlés vágvától indíttatva. Ide sorolhatók még részben azok is, akik valóban csak az ország, a 
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közjólét, a fejlődés ügyét önzetlenül kívánták szolgálni, jóhiszemű álláspontjukkal. Mások anyagi 
érdekeik szerint sorakoztak egyik vagy másik tábor mögé. 

Voltak, akik a „nemzeti gondolat " o t képviselő és szerintük a „közjóból" kiszorított réteg 
anyagi megerősödését várták az 500 és 1000 holdas közép- és középnagy bérlethez jutóktól (el-
szegényedett közép- és kisnemesek, az úrbéri viszonyok miatt állás nélkül maradt gazdatisztek). -
Elgondolásaiban szem elől tévesztették, a) hogy a gazdálkodáshoz mind több tőke mozgósítása vált 
szükségessé: b) hogy a latifundiumok tulajdonosai a bérbeadástól várták anyagi helyzetük regenerá-
cióját, adósságaik rendezését. 

A nagybirtokosok és az érdekeikben eljáró főtisztjeik, jogtanácsosaik természetesen olyan 
hasznosítását keresték a sokszor jelentős százalékban megműveletlen vagy elhanyagolt földterületek-
nek, amelyek rövid időn belül számottevő összegekhez juttatják őket. Tehát addig is, amíg ezek a 
birtoktestek korszerű - vagy legalábbis az eddiginél korszerűbb — művelés alá jutnak, a föld 
tulajdonjogának megtartásával - ezt a célt legegyszerűbben a nagybérnökségek vagy ahogy akkor 
nevezték, főbérnökségek rendszerének bevezetésével látták legelérhetőbbnek. 

Szabad Gy. is erről ad számot - többek között - A tatai és gesztesi Eszterházy-uradalom 
áttérése a robotrendszerről a tőkés gazdálkodásra (Akadémiai Kiadó, Bp. 1957) с. könyvében. A 
tőkehiányra jellemzőül a következőket idézi: „Noha a tatai és gesztesi uradalomban a juhtenyésztésen 
kívül csak az ürüjuhok és ökrök hizlalása volt számottevő, ezeknek, továbbá az igásjószágoknak, a 
kisméretű tehenészeteknek, a rideg gulyának és a konvenciós cselédek marháinak tartása együttvéve 
szükségessé tette vetett takarmánynövények termelését". Ez arra is fényt vet, hogy az akkor kiterjedt 
rétek, kaszáló-legelők és legelők, amihez az erdei tisztások fű- és szénatermése is hozzávehető, még a 
kevés számú állatnak sem nyújtot tak elegendő eleséget. 

Az akkor legfontosabb növény, a búza termesztése sem muta to t t sokkal kedvezőbb képet. 
Szabad Gy. idézi: "Búzából 1838-ban 1 pozsonyi mérő vetőmagra 3,60 p. m. termés esett, 1841-ben 
3,61 p. m., tehát szinte ugyanannyi; ugyanakkor 1 hold termése az első esetben 8,50 р. т . , a második-
ban 9,61 p. m. volt." (78.1.) 

Ha figyelembe vesszük, hogy egy pozsonyi mérő 62,5 liter (a pesti mérő 92,7 liter) búzának 
felelt meg, ami akkor legfeljebb 76 kg súlyt érhetett el (akkor 1 p. m. = 47,5 kg búza); látjuk, hogy 
milyen kevés terméshozammal lehetett számolni. Még az esetben is, ha a kerekítés kedvéért 50 kg-ra 
vesszük egy p. m. búza súlyát, az 1300 D-öles tatai és gesztesi holdak termése 1600 d-öles bécsi vagy 
k. holdakra átszámítva (100 D-öl termése 40 kg búza) 1838-ban b tó 550 kg, legfeljebb 570 kg, 
1841-ben 5 8 0 - 6 0 0 kg-t érhetett el. 

Nem tévesztendő szem elől ezekhez az adatokhoz, hogy az Esterházy-család grófi ágának itt 
említett tatai-gesztesi birtokain is aránylag a területek kis részét vonták szántóföldi művelés alá, és 
ezek mindig a legjobban termő birtokrészek voltak. 

Szabad Gy. közlése szerint: a szorosabban vett állattenyésztés szintjére jellemző, hogy a több 
tízezer holdon: „Az uradalom tenyészmarha-állománya mindössze 1 7 5 - 2 0 0 darabra rúgott a reform-
korban. Zöme Forna-pusztán legelt és ugyanott telelt, kisebb részét az Által-ér dús rétjein nevelték, és 
a nagy hó lehulltával Tarjánba terelték, hogy ot t szénán, szalmán és a pálinkaház moslékján telel-
tessék". (87.1.) 

Szabad Gy. adatait azért is célszerűnek tartom röviden ismertetni, hogy teljesebb legyen az a 
kép, ami a nagybirtokok felszereltségi fokát , egyben tőkehiányát is, ez idő tájt jellemezte. A 
tata-gesztesi, „grófi ági" Eszterházy-uradalom helyzete megfelelt az akkori átlagviszonyoknak, és 
semmivel sem voltak jobbak anyagiakban a sokszorta nagyobb területet reprezentáló Esterházy 
„hercegi ág" feltételei sem. 

Az Esterházy-család hercegi ága 1600 D-öles ún. bécsi holdakban számolt, kb. 630 ezer 
k. holdas birtokával az Osztrák-Magyar Monarchia legnagyobb földtulajdonosa volt. A hatalmas föld-
birtokok terhei a reformkortól kezdődően a Bach-korszak idején már elérték vagy meghaladták annak 
valóságos értékét. A tulajdonjog megtartásához természtesen görcsösen ragaszkodtak, mint az akkori 
társadalmi státus-szimbólum legkifejezettebb jelképéhez. Különösen idegenkedtek a parcellázástól, de 
még a földínség hatására nagyobb haszonbért ígérő kishaszonbérleti formától is. 

Ennek kettős oka volt:a) gazdasági: nehezebb volt, nagyobb fokú bizonytalansági tényezővel, a 
haszonbér behajtása; b) politikai: adott esetben (forradalmai, parasztfölkelések) kritikussá válhatott a 
bérbe adott terület újbóli birtokba vétele. 

11 Agrártörténeti Szemle 1982/1-2 . 
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Ezekre a jelenségekre utal Szabad Gy. a kővetkező sorokban: „Kovács Ignác, az ellen-
forraduimárként jellemzett csákvári tiszttartó - a gróf bennfenteseként már a körrendelet megje-
lenésének napján, 1848. augusztus 23-án keltezte »Gazdasági eszmetöredékek« c. emlékiratát". 
Tiszttársai többségével ellentétben lándzsát tört a tőkés bérleti kezelésre való áttérés mellett, élesen 
kikelt azonban a parasztbérlők ellen: „még ha magasabb bért ígérnének is". (305.1.) 

A bérbeadásokhoz fűződő érdekeket vonzóbbá tette a haszonbérek ugrásszerű emelkedése, 
melyet Szabad Gy. szerint a következő számok tükröznek: „Felsőgalla község pl. a birkamajor és 300 
uradalmi birka, szántóföldek, rétek, irtások (összesen 582 hold/1300 O-öl) bérletéért 1849-ben még 
csak 583,27 pft-t, 1853-ban már 1180 pft-t , azaz több mint kétszer annyit f izetet t" . (373.1.) 

Ezeket az adatokat kizárólag abból a célból ismertetem, hogy jellegzetesen kidomborodjék az a 
politikai, gazdasági és kortörténeti háttér, amely a sokkal nagyobb kiterjedésű Esterházy-hercegi 
birtokok néhány évvel későbbbi általános haszonbérbe adását azonos okokból elkerülhetetlenné tette. ' 

„Az ismertetett financiális problémák (a jobbágyrobot és felszerelés pótlására szükséges pénz-
tőke hiánya, a moratórium feloldása esetén a hitelezők fenyegető rohama, a pápa-ugod-devecseri 
uradalom visszaváltásának közelítő időpontjával kapcsolatos)" - írja Szabad Gy. a tatai-gesztesi 
birtokokról írott könyvében - meggondolása eredményezte, hogy 1850-51-ben sor került a húszas 
évek óta majorságilag kezelt nagy uradalmi puszták (szántó- és legelőgazdaságok), majd a parasztoktól 
elvont telkenkívüli állomány bérbeadására is." (404.1.) 

A legnagyobb ilyen birtok, a l l 098 holdas Forna-puszta 1851-ben került - többek között -
annak a Schöberl Ferencnek a haszonbérletébe, aki a hercegi ág birtokainak is egyik legnagyobb 
bérlője lett. 

Szabad Gy. hivatkozik Letenyei Lajosra, aki 1867-ben Schőberlt a legnagyobb szabású hazai 
tőkés bérlő vállalkozóként említette. Szerinte „Schöberl F. egy 1848-ban alapított részvénytársaság-
ként működő magán földbérlő társulat élén állott, amely Komárom, Fejér, Baranya és Somogy 
megyékben, közel 50 ezer holdon terjeszti ki farmtermészetű gazdálkodását. Letenyey szerint 
Schőberl 1862-ben bekövetkezett halála előtt úgy végrendelkezett, hogy »a társulat, vállalatában 
következetes maradván feladatához képest, terjeszkedjék bérleteivel, elhanyagolt birtokokat fel-
szereljen s minél jobban míveljen, így egyéni és közös jólét úgy gazdászatunk felvirágoztatásánál 
mintául szolgáljon, végül a társulat csak oly rendkívüli esetben oszoljék fel, ha többszörös és 
hullámszerű csapások, vagy más világrázkódtati események folytán a bérüzletben fektetett alaptőke 
támadhatnék meg<<. A tatai uradalom mindig személy szerint Schőberllel, halála után pedig örököseivel 
szerződött. Römer Flóris utalása szerint Schőberl Ferenc öccse a móri főbíró volt". (411.1.) 

Megemlítést érdemel egyébként, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia legnagyobb kiterjedésű 
földbirtokaként számon tartott, 627 ezer k. holdat (kb. 364 ezer ha) kitévő Esterházy-hercegi hit-
bizomány kényszerű bérbeadását követően, a bérbeadás módozatainak legnagyobb ellenzői közé 
tartozott az előbb idézett Lethenyey Lajoson kívül Érkövy Adolf, a Falusi Gazda c. lap főszer-
kesztője is. 

Érkövy .4. (1862) a szerkesztésében levő Gazdasági Füzetek c. folyóiratban (II. füzet , 
183-87 . 1.) Tarlózat cím alatt élesen támadja az Esterházy-hercegi hitbizomány bérbeadását Schulhof 
József, a „General Inspektor" szisztémája szerint. Ugyancsak Érkövy ismerteti az Esterházy-hercegi 
hitbizományi birtokok 1861 előtti általános haszonbérletbe adását megelőző állapotokat. 

Ezeknek az Esterházy-féle haszonbérbeadási szerződéseket boncolgató éles, bár sok vonatkozás-
ban kétségkívül jóindulatúnak és közérdekűnek minősíthető bírálatoknak több volt a szubjektív, mint 
a reális alapja. Hazai vonatkozásban ez az éles kritika a közgazdasági tudományok akkori gyermek-
betegségeire, a minden újtóli idegenkedésre is visszavezethető a már említett okokon kívül. Annyi 
azonban tény, hogy ezeknek az akkor sokat vitatott létjogosultságú szerződéseknek vagy legalábbis 
nagy részüknek csak a második világháború vetett véget. 

Egy 1867-ben megjelent Lethenyey-féle cikksorozat említést tesz a földbérletek ügyét tárgyaló 
„több jeles értekezésről". Ezek azonban sem közgazdasági, sem jogalkotási téren nem hozták meg a 
várt eredményt. Név szerint is megemlíti Bujanovics Eduárd munkáját: „Három évtized előtt" - írja 
többbek között Lethenyey - Bujanovics Eduard jutalmazott pályaművében épületesen körülírja egy 
hazánkban életbe léptetendő haszonbéri rendszernek tervét, oly időben midőn a parancsoló körül-
mények messze háttérbe szorultak, időelőttinek mondható a mű azért is, mivel haszonbét rendszert 
jogi biztosítás nélkül létesíteni képtelenség, az irka engedékeny, elméletileg könnyű kimutatni, mily 
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boldogító a haszonbér rendszer, de annál több nehézségeket s eló'ítéleteket kell leküzdeni, míg a 
gyakorlatba átültethető, ily rendszer nem olyan mint egy kaptafa, melyhez a csizma szabva van, 
minden körülmények között rávonható!" 

Az utóbbi megállapítás napjainkban is teljes egészében érvényes. A gazdálkodásnak vannak 
általános érvényű szabályai, de minden üzemnek vannak olyan sajátosságai, amelyek figyelmen kívül 
hagyása súlyosan érintheti az eredményességet. 

„Honunkban folytatja - bármily üdvös földbérrendszer ütközik az egyéni önállóság és 
szabadrendelkezési képességbe, mindaddig, amíg törvényes biztosíték a kölcsönös jogok szabályzása 
iránt érvényre nem juthat , amidőn hazánk gazdászati viszonyaihoz képest a földbérletünk legjobb 
módja kétségkívül felsoroltatik és a gyakorlatban könnyen átültetendő leend, szóval a mi hasznos, 
korszerű, egyéni s nemzeti jobblétet biztosít, kölcsönös érdekeket kiegyenlíti, az még mindig a 
földhaszon bérle t j övőj ébe n rejlik ". 

Fő vonásokban a földbirtoklást három részre osztot ta: ,,első osztályba tartoznak a nagy-
birtokosok és mágnások, másodikba a közép birtokosok és nemesek, harmadikba kisbirtokosok vagy 
telkesgazdák". 

Az ország 1867-es területi adatait a következőkben ismerteti: „Ujabb és régibb statisztikai 
adatok nyomán Magyarhon - a kapcsolt részeket és végvidékeket ideértve — földterülete 61 
(1200 D-öles) millió hold (= 45,75 millió kh = 26,25 millió ha) , melyből 254 629 telket és 78 123 
katonai állományt bírnak a kisgazdák, a többi pedig közép és nagybirtokosaink közt oszlik fel". 
Részletesen a földbirtoklás még feloszlik: egyházi, papi, állami, kincstári, alapítványi, zsellér stb. 
földterületekre. 

Megjegyzi, hogy bár a földterületek képezik a főtárgyát a haszonbérletnek, de jelentősek 
lehetnek az egyéb hozzátartozó haszonvételek, melyek akár együtt, akár külön a bérlet tárgyai 
lehetnek, jelesen: 

a) királyi haszonvételek, milyenek a kocsmáitatás s ezzel kapcsolatban lévő: pálinka-, sermérés, 
húsvágás stb. 

b) úri jogiak; milyenek: az őrlés, kallózás, fűrész- és más malomjog, halászat, vadászat stb. 
cj erdei haszonvételek, milyenek: a makkoltatás, gubacsszedés, épület- és szerszámfavágás, 

hamuzsír és kalamánégetés stb. . . . az újabb birtokrendezés és erdőipar folytán sokoldalú és számba-
jöhető jövedelem források nyitvák, melyek külön és együttesen haszonbérlet tárgyát képezhetik. 

d) Különnemű gyárak és iparvállalatok, ugyanis: szénégetés, serfőzés, kőedény és üveggyártás, 
tégla és hasonneműek égetése. 

Ezentúl még töménytelen haszonvételeket sorolhatnánk elő, melyek újabban a földbérlethez 
csatolvák, birtoklás alapját képezik" - fejeződik be Lethenyey idevágó fejtegetése. 

A cikksorozat további részéből újabb földbirtokpolitikai és pénzügyi tényezőket ismerhetünk 
meg, pl. ezek egyike a Belga Bank kb. 100 forint értékben megveszi a földeket és hosszú lejáratra 
480 frt-ért adja el (32 éves hitel!). Ajánlja ennek megelőzésére, hogy a községek alakítsanak ilyen 
bankokat lehetőleg nem idegen tőkével (? ! Szerző megjegyzése). . . ."1848 óta hazánk idegen kény-
uralom alá jutván a földvásárlás, eladás, bérlés, szóval minden birtokváltozás bő anyagot nyújt : 
százalék, pereskedés, bélyeg stb. rendkívül adóztatásra, remélhető azonban, hogy törvényeink vissza-
állításával egyik, mint másik szélsőség véget ér". 

Tüzetesebben elemzi az idegen tőke földvásárlási ténykedése esetleges következményeit. - „A 
földvásárló társulatok kiválóan a nagyobb földbirtokok szétdarabolását eszközük - írja többek 
között - , pedig egy nemzet anyagi nagyságát, tekintélyét, hitelét, gazdagságát csakis a nagy birtoklás-
ban leü fel, e tekintetben példa előttünk Angolhon, hol a nagy birtoklást a megalapított majorátusok, a 
nemzet közös akarata és az alkotmányos törvények biztosítják". 

Érdemes eüdőzni Lethenyey cikksorozatának néhány további javaslatánál is. „Földhaszonbérlet 
tényleges akadályai honunkban" alcímmel írja: „Hogy a földbérlet Magyarhonban érvényre jusson, a 
birtokos és bérlő érdekeit folozza, úgy a társas igényeknek megfeleljen, következő feltételeket 
kívánnánk életbe léptetni, ugyanis viszonyainkhoz alkalmazott bérlettörvényeket, szakképzett bér-
lőket, rendezett birtokot, olcsó pénzt, biztos piacot, mérsékelt földadót, végül olyan nemzetközi 
szerződéseket, melyek a földművelést kellőleg jutalmazzák. Hogy mindezek egyenként és összevéve 
hiányoznak, hangosan szóló tényekkel feladatom bebizonyítani, mint a földbérlet tényleges akadályait 
fel tüntetni". 

11 
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A „földbérleti törvények"-kel kapcsolatban így ír: „Az első magyar király uralmától mai napig 
átvizsgálván törvénykönyveinket a haszonbérletnek még csak kellő értelmezését sem leljük fel, csupán 
bérletszerződésből eredő jogtények vonhatók ki. — Mivel a földbérlet nemzetgazdászati tárgy, tehát 
első és főkellék, miszerint viszonyainkból fejlődő földhaszonbérleti törvényeink létezzenek, milyene-
ket Angolhonban szemlélünk, azokat már négy századdal előbb a nemzeti törvényhozás megalapította, 
s azóta jog- s bú tokviszonyok hoz képest szüntelenül fejleszti". 

Foglalkozik - a kor szellemében - a gazdasági szakképzettség kérdésével: „A földbérlet 
tényleges 2-ik akadálya kétségtelenül a szakképzett gazdák hiányában rejlik; pedig igaz az - írja ma is 
helytállóan hogy silányföldű, de értelmes emberektől lakott ország jóllétben van, ugyanakkor, 
midőn egyebütt dúsföldön, de parlagon heverő értelmesség mellett, - bár a gazdászati alapja nemzeti 
létünknek, mégis a földbirtokos, ki jószágát kedvelt gyermekeinek hagyandja, ezeket mindenre inkább, 
mint gazdászati szakképzésre tartja szükségesnek oktatni"'. 

A továbbiakban Lethenyey önkéntelenül is az elevenére tapint a nemesi gazdálkodási rendszer 
buktatóinak és elavultságából származó károknak: „Kényszermunkán alapult és ha nagy kiterjedésű 
volt a bú tok , jóllétet is biztosított a tulajdonosnak". Rámutat a megváltozott helyzetre; ha a bútok 
terjedelme nagy is, de nem hoz többet a munkabér és adónál, vagyis a termelési költségeknél, úgy 
hiábavaló a gazdálkodás. 

Hangsúlyozza a szakképzettség jelentőségét és többrendbeli javaslatokat tesz különböző szintű 
szakiskolák felállítására. Ostorozza, hogy Keszthely 17 éve nem vehet fel tanítványt, Óvár sem 
fogadhat. „Legjobb barátja - folytatja - földünknek az értelem, a mellett legbiztosabb vezére a 
munkának, legtermékenyebb sokszorozója a pénznek, alapos ismeretekkel felruházva nem fog a gazda 
cselekvéstelen vesztegelni az életerő működése mellett, sem pedig az eredmény okait kizárólag az 
időjárásban helyezni." - Napjainkban is megszívlelendő megállapítások. 

A ,,Rendezett földbirtok" c. pontban sorakoztatja érveit, hogy ennek hiányában ésszerűen 
gazdálkodni nem lehet . . . „első és fő dolog, hogy a birtok minden perfolvam, zálogköveteléstől ment 
legyen". Ide sorolja az „úri zsellérek", „majorsági zsellérek" helyzetének tisztázását, a szőlődézsma és 
más szolgalmak megszüntetését is. 

Második kellék a tagosítás, a közösségek megszüntetése. Ezerholdas birtoktestek kialakítását 
ajánlja. 

Hangsúlyozza: „a kellő méretű, befogadóképességű gazdasági épületek (majorságok, istállók, 
pajták s más hasznú épületek) valódi kincse a gazdászatnak, sőt a birtok rendezésnek éppúgy, mint a 
bérletek alapfeltételét képezi." 

„ Váltó vagy egyéb rendszerben való gazdálkodás legyen-e tárgya a földbirtok rendezésnek, 
kétségkívül földzsaroló ne legyen, de jövedelmet biztosítson." 

„Fásítás, utak legelők mentén, határmesgyében északi szelek rohamai ellen", már akkor is a 
hasznos követelmények között voltak ismertek. (Megszívlelendő, hogy a ma kívánatos nagy táblák 
kialakításakor se tévesszük szem elől ezt az igényt.) 

„Gazdasági felszerelés országos erő, beruházások leghatalmasabb közvetítői a birtokrendezés-
nek, a bérletnek." 

„A föld értékének fokozásához tartoznak folyamok szabályozása, álló vizek lecsapolása, véd-
gátak építése, ártalmas növények és kártékony állatok kiirtása." 

Említést tesz e pont végén, mint a „rendezett földbirtok" velejárójáról, a teljes termelési 
arányok kialakításáról: „Nem túlzott gabonatermelés, takarmány-, ipari-, kereskedelmi növények ter-
mesztése", a jövedelem bintonsága érdekében. 

Lethenyey mélyrehatóan és részletekbe menően tárgyalja a gazdálkodás eredményességének 
fokozásához elengedhetetlen egyéb feltételek megteremtésének vagy megjavításának szükségességét is. 
így többek között : 

„Olcsó pénzt", amelyről a következőket írja: a ,.Magyar Földhitelintézeti jegyek árfolyama 
80,- frt , az agio 28.-fr t , kamat és törlesztés 7 3/4%, tehát a földbirtokra kölcsönzött pénznek 
ezüstértéke 100 helyett csak 54 1/4 frt. Oly méregdrága pénz, mely a világ legkiválóbb uzsorásaitól 
sem várható".4 

4 Anglia már 1846-ban kamatmentes kölcsönt adott pl. alagcsövezésre, Poroszország már 1770, 
Pomeránia 1825, Szászország 1836, Hannoverben 1842, Franciaországban 1824, Oroszországban 1818 
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Biztos pénz a következő pont címe; ennek feltételei a gabona, a bor, a gyapjú, az állatok 
folyamatos és jövedelmező elhelyezése, ehhez az utak, vasutak, hajózás fejlesztését, karbantartását, az 
a rad-f iumei vaspálya, a sorompó nélküli kereskedelem létrehozását kell biztosítani. 

Mérsékelt /öidadó-kulcsokat kell megállapítani, mert a föld nem bank, nem kereskedelem, nem 
ipar, „egy évben egyszer, ha hoz" . Az 1860-as években olyan adóterhek nehezedtek a földre - állapítja 
meg hogy 1848 előtt nem hozot t a föld annyit. 

önálló kormányt, nemzetközi vámszerződésekkel önálló, kölcsönösen előnyös vámpolitika 
megvalósítását sürgeti a gazdálkodás fejlesztése érdekében. Anglia újabbkori állam bölcsét idézi: 
„S. Robert Peel helyesen jegyezte meg: biztosítva az államhatalomra nézve a tariffákat valódi nemzeti 
értékek alapján rendezni, s a kínálkozó alkalmat idő s viszonyok szerint előnnyel felhasználni". 

Szorgalmazta Németországgal, Angliával és más országokkal is új és kedvező vámszerződések 
megkötését, a magyar bort sújtó kiviteli vámok rendezését, mert így nem vagyunk versenyképesek a 
francia borokkal. Fontosnak tartotta az importvámok eltörlését élelmiszerekre és mezőgazdasági 
gépekre, hogy új erőgépeket hozhassunk be a mezőgazdaság fejlesztésére. 

Amint látjuk, legalább annyi az „idők" által megoldott probléma, mint a ma is időszerű. 
A Lethenyey-féle cikksorozat eddig ismertetett anyagából kialakítható az a közgazdasági 

helyzetkép, amely híven tükrözi az évszázados „kényszermunkán" alapuló nemesi gazdálkodási rend-
szer válságos helyzetét az úrbéri terhek megszüntetése után a jobbágyfelszabadítást követően. Súlyos-
bította ezt a helyzetet Bécs rövidlátó, elnyomó politikája a Bach-korszak amúgy is nemzetsorvasztó 
éveiben. Ez nemcsak a politikai élet megújhodását akadályozta, de bénítóan hatott a gazdasági élet ki-
alakulására is, amely pedig Európa-szerte hatalmas lendülettel használta ki a technikai vívmányok által 
nyúj tot t lehetőségeket. 

Külön fejezetben „Hazánk régibb és újabb földbérletének viszonyai" c. alatt foglalkozik 
Lethenyey ezzel a kérdéssel is. „Hajdan önálló, rendezett majoros mezőgazdaságok, hűbéri viszonyai-
nak jelentékeny behatásától különválva, gyéren léteztek; és más tizedek egyéb javadalmak s haszon-
vételekkel földbirtokosaink részére oly tekintélyes jövedelmet biztosítottak, mikép egy magyar farm 
állandósítása nemcsak lehetetlen, hanem idő előtti terv lett volna." 

„Léteztek helyenként ún. birkás vagy árendás nevezet alatt ily minőségű s ivadékról-ivadékra 
átszármazott földbérletek - főként az Esterházy, Bathyányi stb. grófi családoknál. Gazdasági kezelé-
sük nomádszerű volt, de annál nagyobb figyelmet érdemlő állattenyésztésük, ez volt bérleteik fő 
súlypontja, ez irányban képesítvék a csekélyebb mennyiségű földet ős termő-erejében fenntartani. 
Hogy e bérletek olcsó áron létesültek, annak egyik fő oka azon kor viszonyaiban rejlik, másik pedig, 
mikép akkor hazánk fennálló törvényei szerint izraelitának földbirtokot kibérelni egyáltalán tiltva 
volt." 

Merőben más lett a helyzet 1848 után. A dézsma és a robot eltörlését követően a tőkeszegény 
birtokosok csak úgy tudták egyik birtokukat felszerelni, ha a másikat eladták vagy bérbe auiák. 

Sokáig vitatott és nyi to t t kérdés volt, hogy vajon rövid vagy hosszú lejáratú legyen-e a bérlet, 
pedig az ésszerűség mindkét fél előnyére a hosszú lejáratot indokolta (talajerő, beruházás stb.). 
Hátráltatta a bérleti formák kialakulását az 1846. évi katasztrofális sovány termés, majd az 1848-as és 
az azt követő események. 

A hazai események által okozott terméskieséseket követték - írja 1867-ben Lethenyey - „az 
1856 óta szünetet nem érő aszály, mely felverte az árakat, uzsora lett a bérlet is, pedig amit magadnak 
nem szeretsz, másnak ne kívánd. (Uzsora a pénznél tiltva, itt megengedve.)" 

„Közben a gyakorlat igazolta - folytatja a szakíró . hogy milyen munkába, pénzbe, időbe 
kerül egy lezsarolt birtok rendbehozatala. Szemelőtt tartandók - idézi Stewenson ésszerű megjegyzé-
seit Angliáról: Európa kertjének Angolhon méltóan neveztetik, nem más szempontból, minthogy 
földje ésszerűen rendezett és túl szigorúan mérlegelt elvek szerint míveltetik, ez alapok létesítéséhez 
vannak tekintélyes bérlői, kik általános becsülést vívtak ki". 

óta léteznek földhitelintézetek, melyek lehető olcsó pénzt kölcsönöznek, sőt angol, belga, holland, 
magán és nyilvános pénzintézetek, földre mindenkor adnak 2-3%-ra pénzt. Az olcsó pénz biztosításá-
nak feltételei: 1. az uzsora megszüntetése, 2. olcsó terményhitel. 
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Hangsúlyozza, hogy áldozat nélkül nincs eredmény. Nálunk sok birtokos a kényelem miatt adja 
ki birtokát, de befektetni nem akar. Ismételten visszatér még az általa legjobbnak tartott 1000 holdas 
birtokegységek kialakítására az esetleges bérbeadások alkalmával is. 

A herceg Esterházy-javak bérlete 

cím alatt külön számban és külön fejezetben foglalkozik (Falusi Gazda, 7. évf. 8. sz., 1867) Lethenyey 
ezzel az országos üggyé vált és a szenvedélyeket oly mértékben felkavart kérdéssel, amilyenre -
legalábbis ilyen téren - alig volt példa. 

,,A haszonbérviszonyok terén - írja Lethenyey - egy újabb s igen nevezetes momentum történt 
1861-ik évben, jelesen Herceg Esterházy Pál összes magyarhoni földbirtoka haszonbérbe adatott, 
Szt István koronája alatt kétségkívül legterjedelmesebb földterület, mely szám szerint 30 uradalomból, 
s közel egy millió (1000 Oöl) hold földből áll. Ha fennebbi tervünk nyomán e roppant birtok külön 
1000 holdas bérgazdaságokra oszlik fel, rajta nemcsupán 1000 farm család élhet kényelmesen, hanem 
egyéni jólét s közgazdászat magasabb fejleményére irányozott nyerstermény átalakítással, ipar s más 
üzlettel foglalkozók száma könnyen százezer egyént megközelítve - a régi gazdasági állapoton felül -
kik szintén foglalkozást nyervén megélhetnének. Ezentúl a magyar farm jövőjét minden józan gondol-
kozású honfi Hg. Esterházy birtokán hitt megalapítva, kétségkívül e nagy horderejű példát hazánk 
mágnásai s egyéb földbirtokosok látván, tettre buzdulnának ösztönözve Schulhoff József főigazgató ily 
nemű nyilatkozatával, a roppant kiterjedésű hercegi birtok átlag holdanként soha nem jövedelmezett 
1 ft 50 kr-t, holott a legújabban történt bérlet folytán a holdankinti éves haszonbér 3 1/3 forintra rúg, 
s így a korábbi 2,32% jövedelmi százalék a birtok becsértéke után 4,65%-ra emelkedet t ." 

A bérleti idővel kapcsolatban a következőket írja: „Másik lényeges körülmény mi ezen óriási 
haszonbérlet iránt közérdekeltséget támasztott az, mikép a béridő 29 hosszú évek során terjesztetett 
ki, így az éves rövid időtartam stb. földbérletek iránt ezideig táplált vérmes remények mind meg-
hiúsulának, sőt egy nemzedékről nemzedékre átszármazó magyar farm létesítése helyeztetnék kilátásba 
herczeg Esterházy birtokán. 

Fájdalom, reménydús kártyavár építményünk nyomban rombadűlt, amint nyilvánosság elé 
került a herczegi birtokok haszonbér-szerződvénye, mert nem részben, hanem tömegesen, az az fő-fő 
bérlőnek (Generalpächter) adatott ki, mit földmívelési szorgalom élesztése ezzel kapcsolatban levő ipar 
forgalom tekintetéből, még inkább a magán, úgy közgazdászati érdekek fokozására szerfelett hátrány-
nak tartunk. 

Nem tisztes célunk részletekbe bocsátkozni, vágy a kérdéses bérszerződés szigorlatát meg-
kísérelni (mit buzgón teljesített buzgó hazánkfia Érkövy Adolf, 1862. Gazd. Füzetek, VI. 
5 4 6 - 6 6 3 . p.), mindamellett gazdászatunk haladásához kötve a haszonbérügy fejlesztése napjainkban 
életkellékké válik, hogy a herczeg Eszterházy bérletnek legkiválóbb árnyoldalait fővonásokban elő-
soroljuk." 

Egyik pont tartalmazza a „bértárgyak" leltározását - Lethenyey szerint - túl általánosan, mert 
olyan kitétel van benne, hogy „az abban netán nem foglalt, de a birtokhoz eddig is tartozó: földek, 
házak, erdők, úri és királyi haszonvételek stb. melyekről bebizonyítható, hogy a birtokhoz tartoznak, 
ezentúl is hozzátartozandanak." Ezek szerinte olyan általánosságok, melyek csonkíthatják a tulajdonos 
jogait. 

„Különösebb pont az - folytatja Lethenyei - amely szerint a bérlők okszerű gazdálkodásra 
köteleztetnek, úgyhogy a bérbirtokon termelt trágyát eladni vagy elvinni nem szabad", továbbá „a 
földek feltörése bérlők önkényétől függ, azaz jog adatik erdőket irtani, legelőket, tisztásokat szántó-
földekké, s rétekké változtatni, csak az 5 utolsó haszonbéri év alatt szalmát vagy trágyát egyáltalán 
nem szabad elárusítani, részes míveletet lehet k i a d n i . . . - trágyát nem köteles készíteni" stb. 
. . .Attól tart, kizsarolják a földet, a 29 éves bérleti ciklus és a következő szerződés opciója ellenére. 

A birtok értékállományának megtartását nem látja biztosítottnak: „Legelők, tisztások, erdő-
irtások s rétek feltöréséhez az uradalom beleegyezésével bérlőnek szerződésileg joga van, ha az gazdai 
célokra hasznos", mit kétségkívül nem a bérbeadó, hanem a bérlő fog elhatározni, esetleg per útján is 
érvényesíteni. Erre például az erdőirtást hozza fel. Majd így folytatja: 
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„Nem lankasztjuk tovább olvasóink türelmét egyes pontok felsorolásával, hanem csak igen 
röviden dióhéjba összevonva hozzuk nyilvánosság elé a herczeg Esterházy-bérletügy állását, jelesen: a 
herczeg környezete pénztözsérekkel szövetkezett, hűséges jóakarat köpenyébe burkolva, azon tanácsot 
osztotta a herczegnek, mikép birtokát terhelő'jelentékeny összegnyi adósságaitól a menekülés egyedül 
fó'bérlet által sikerülhet, mert az óvpénz (cautio),a félévi béreló'leg több millió forintnyi összegre rúg -
továbbá a jó tanácsadók kimutatták azt is, mikép házi kezelésen felül a bérlet majdnem meghárom-
szorozza az évi jövedelmet, ily roppant eló'nyökért viszontáldozatot hozni kétségkívül a herczeg 
belátásától függött; később napfényre jöt t , hogy a tanácsadók nem értelemhiány, vagy egyoldalú 
felfogás szerint cselekedtek, hanem a látszólagos nyereségek fejében kitehető rábeszélést, rosszlelkű-
séget, sőt csempészetet is felhasználtak, ily álútakon lett herczeg Esterházy roppant földbirtokán 
megállapítva a fó'bérlet, így megengedve a szabad, vagy romboló gazdálkodási eljárás, a mi fő, még 
őserdejének pusztítását is áldozatul kellett vetni; pedig kétséget nem szenved, ha egy 30 О mérő-
földet tévő őserdő knrtatik, azt nem csupán egyéni, hanem valóságos országos csapásnak lehet 
tekinteni." 

A történeti ismertetéshez fűzendő észrevételeimet igyekszem majd összevontan megtenni annál 
is inkább, mert Lethenyey az Esterházy-birtokok bérbeadási feltételeinek bírálata után más oldalról is 
tárgyalja a birtokok bérbeadásához fűződő elgondolásait, javaslatait. 

A Társas bérletek c. fejezetben kifejtett okok annak ellenére figyelemre érdemesek, hogy az ez 
alatt értett fogalmat nem egészen világosan tárgyalja, és úgy is értelmezhető, hogy a földtulajdonos a 
szakértelemmel, a pénzzel rendelkező bérlővel társuljon. - Erről így ír: 

„Az ember céljainak megközelítése, s földi jólétének valósítására, mindenek felett anyagi 
vagyont szükségei . . . hogy e törekvéshöz okszerű gazdászat út ján a társas bérletben fellelhető azt 
kétségbe vonni alig lehet." Majd így folytatja: ,.Minden nemzetnek első és legjelentékenyebb tőkéje a 
föld, második az értelem, harmadik a pénz, e háromságot ésszerűen szövetkeztetni, ezek hasznosságát 
időnként magasabb fokra emelni szintén a társas bérletek által sikerül legjobban. 

Földje van Magyarországnak elég s igen sok jó, ép azért vádolnak szomszédaink, hogy ezt kellő 
mívelés által a jövedelmezőség fokára emelni képesek nem vagyunk, tehát a gazdasági értelmesség még 
nálunk nem felesleges, a pénznek szintén hiányában vagyunk, ha mindezen közvetítőket társas 
szövetkezés útján nem egyesíthetjük, birtokán túl vagyunk azon varázserőnek, mely a földet hasznossá, 
az embert hatalmassá, a nemzetet naggyá és boldoggá teszi" . . . „az üzletté fajult új gazdálkodás: 
készültséget, pénzerőt, s jártasságot igényel, sőt, hogy a kifejlett mezőgazdaság európai állására 
juthassunk, sokkal több kívántatik, sem hogy egyes bár legjelesebb egyéniségektől is kikerüljenek, 
továbbá a bérletrendezés, felszerelés, földjavítás, állatnemesítés, szóval a keresztül vitel mind teendői, 
társas úton könnyebben és gyorsabban létesíthetők." 

Lényegében az is feltételezhető, hogy az általa kifejtett „társasbérletek" c. fogalomkörben a 
földbérlőszövetkezetek valamilyen kezdetlegesebb formáját javasolta létrehozni. 

Vitába száll a Gazdasági Lapok szerkesztőségével, amely 1857-ben „George Wingrowe Cook" 
nyomán nyilvánosságra hozta Anglia haszonbérlési állapotainak ismertetését. „Lehetséges - jegyzi 
meg - , ha az ismertetett gazdasági vagy haszonbér rendszert sikerülne is hazánkba átültetni, az angol 
égövet, népszokást, törvénykezést, kereskedelmi és más viszonyokat átvarázsolni a lehetetlenségek 
közé tartozik. ' ' Megállapítja: azok jók lehetnek az ottani viszonyokra, az angol farmerre, de nem 
lehetnek irányadók a magyar mezőgazdaság irányításában. (Napjainkban is megszívlelendő igazság!) 

A társas bérletek kialakulásának lehetőségeit, akadályait a következőkben summázza: 
1 . Földjavítás csak hosszú lejáratú bérleteknél lehetséges, 3 - 6 évre nem fizetődik ki, s még csak 

opciót sem kap legtöbbször az eddigi bérlő. 
2. Ugyanaz a helyzet a kötelező építkezések esetében, pedig csak az építkezési költségek 1/3-át 

kitévő fuvar önmagában is milyen teher. 
3. A háromnyomásos vagy ugarrendszer is hátrányos lehet, és nem engednek rajta a tulajdono-

sok változtatni. 
4. Az óvpénz vagy kezességi biztosítékok rendszere túl szigorú, sokszor nem indokolt mérték-

ben (pl. minden nap késedelem 1 arany!). 
5. Tüz- és jégkár biztosítások. Igazságtalan, hogy csak a bérlőt terhelik (a kötvényeket letétbe 

helyeztetik), de hol van az aszály, terméketlenség, szélvihar, vízár, sáskajárás, marhavész, fagydúlás s 
több efféle elemi csapások, melyek eseteiben haszonbér elengedésének helye nincs. 
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Mindezeknek a hátrányoknak a leküzdésére átmeneti híd lehet: a társas bérlet. A földbérlő-
társulat alapfeltételei: pénz vagy anyagi biztosíték, szakértelem, kölcsönös bizalom, becsületesség. 

A földhaszonbér-egyezségek alapfeltételei c. alatt (Falusi Gazda 1867. 10. sz.) részletesen 
foglalkozik Lethenyey az általa is fontosnak tar tot t általános feltételek megteremtésével. Ezek közül 
néhány fontosabb: 

1 . a) Földbérlet tárgyai: (A) Mennyi és (B) Milyen a föld? 
(A) felmérés alapján rögzítendő, 
(B) búza, árpa, repcetermésre vagy rozs, zab, tengeri, burgonyatermelésre alkalmas-e? 

b) épületek, épületleltárok, 
c) erdőleltár. 

2. A földbérlet időtartama: 
a) bizonytalan határidejű, 
b) nagy kiterjedésű birtokoknál határozot t idő, 3 - 6 éves, 20 -24 évig tartók. 

3. A bérletek átvételi ideje: 
Szt. György-nap vagy 
Szt. Mihály-nap. 

4. Bérdíjak megszabása: A bérösszeget legcélszerűbb „élni és élni hagyni" alapon megszabni s 
pénzben ajánlja rögzíteni. 

Javaslatokat tesz: ha a terméskiesés vagy árak emelkedése nem haladja meg ± 20%-ot. nincs helye 
bérletengedésnek vagy -felemelésnek, ha ennél nagyobb, igazságos kulcs szerint korrigálandó a fize-
tendő bér, pl. egyévenkénti 12 000 ft bérösszeg maximum 19 500, minimum 7500 f t lehetne. - Ez az 
ésszerű és humánus javaslat nem vált gyakorlattá. 

A bérfizetés időpontjául javasolja május 15. és nov. 15. időpontokat . Ez a két dá tum általános-
ságban vagy kis eltéréssel meg is maradt a nagy bérgazdaságok megszűntéig. 

A május 1 -15-i időpontot feltehetően az indokolta, hogy ekkorra eladásra kerültek a télen hiz-
lalt marhák, az akkor jelentős gyapjúmennyiségek, és zöldhitelt adtak a jól fizető repcetermésre. A 
novemberi időpontban már értékesítésre kerültek a felesleges gabonakészletek, ipari és kereskedelmi 
növények vagy az előző évi, András-napi születésű süldőfalkák is. 

5. A kezesség, óvpénz (cautio) mértékét túlzásba viszik a földtulajdonosok, sok tőkét von el a 
termelés fejlesztésétől, holott o t t van a bérlőnek a jószága, vetése, felszerelése stb. is. 

6. Leengedések, melyek elől elzárkóznak a birtokosok, pedig nagy károk esetén indokolt lenne 
a sovány termésre, marhavészre stb. tekintettel lenni. 

A cikksorozat a Falusi Gazda 11. számában (1867. 121. 1.) a 7. pontban a bérbeadott birtok 
„birtokbaadásával" a gépek, eszközök, ingóságok, szalma, széna és más takarmányok, termény-
készletek, vetések leltárszerinti átadásának-átvételének módozataira tesz javaslatokat. 

8. Gazdasági rendszer meghatározása címmel a birtok talajerejének biztosítását célozzák a vetés-
forgóra ajánlott előírások, megfelelő lóhere-, lucernaterület beiktatásával, kereskedelmi növények 
okszerű mértékű termesztésével, a bérleten kötelezően tartandó szarvasmarhalétszám megállapításával. 
E cél érdekében megtiltják a takarmány- és szalmaeladást, lehetővé ajánlja tenni a rossz rétek és legelők 
feltöréséi, ezek mesterséges újratelepítését. 

9. Gazdasági épületek leltár szerinti állagára súlyt kíván helyezni annak kikötésével, hogy mily 
összeget tartozik a bérlő épületek javítására fordítani (pl. 5 hold után 1 forint vagy a bérösszeg 
2-3%-a, „száztólija". 

10. A bérlet megszűnésének esetei lehetnek a lejárat bekövetkeztén kívül: 
a) ha a bérlő nem fizet (a cautio nem elégséges, elmozdítás ez esetre, ha bérletet kimondottan 

deteroirálja); 
b) a bérlő halála; 
c) a birtok eladása, mely esetre kösse ki a bérlő a folytonosságot, különben a hazai törvények 

nem védik. 
11 . Albérlet esetén a bérlőnek kell kezeskedni az összes kötelezettségekről. 
12. Haszonbéri egyezségek címén ajánlja az első nem látható esetre kikötni az illetékességet. 
A magyarországi földhaszonbérleti rendszerek kialakulását megelőző politikai és gazdaságtörté-

neti korszak áttekintését igyekeztem az előzőekben általánosságban ismertetni. Az Esterházy család 
hercegi ágának nagy kiterjedésű birtokaival, e birtokon a reformkorban, majd a Bach-korszakban foly-
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tátott tőkehiányban szenvedő, kényszerű gazdálkodási módszerekkel foglalkozó korabeli szakiroda-
lom élesen exponálta az elmaradottság tarthatatlanságát. 

Érdekesek és az akkori uralkodó közállapotokra jellemzőek azok az éies támadások, amelyek az 
Esterházy-féle birtokok bérbeadását követték. 

A Schams- és Bujánovics-féle vagy más 1848 előtti tanulmányok és pályázatok a nemzet leg-
nagyobb kincsének, a termőföldnek a jobb hasznosítását tartották szem előtt, ezt szorgalmazták, 
javasolták. Schams veti fel pl. elsőként egy már 1824-ben, magyar és német nyelven azonos kötetben 
megjeíent munkájában, szem előtt tartandó célként: „az árenda fizetésnek a' termékek mennyiségéhez 
való mérséklése" gondolatát. Ezt meg is magyarázza: „ha egy hold jó földnek az esztendei termése 
megér 10 ft-ot, úgy az azért fizetendő bért 3 f t 20 krajcárban, vagyis egy harmad részben meg lehet 
állapítani; ellenben a középszerű földet egy negyed részben, valamelly rossz homok földért pedig csak 
egy ötöd részben lehetne felvenni". Ezt az elképzelést tükrözi a két évtizeddel későbbi Bujánovics-féle 
„Élni és élni hagyni" jeligéjű pályázat is. 

Jó vagy helytelen elgondolások alapján ezt e helyen ennél is részletesebben vitatni egészen 
elméleti és több vonatkozásban felesleges is lenne. 

Említést érdemel még a Schams- és Bujánovics-tanulmányok közé időrendben sorakozó cikként 
Kacskovics Lajos értekezése a „Gazdasági Tudósítások 1837-iki vagy első évi folyamat II. Füzet"-ben 
(22-37 .1 . ) : „Jószágszervezés és haszonbérlésróT" címmel. Kacskovics 1298-tól ismerteti a birtok-
szerzési lehetőségek különböző módozatait. Utolsó pontként említi a haszonbérlés különböző formáit. 
Inkább azokat a követelményeket sorolja fel pontokba foglalva, amelyek a birtokosok érdekeit védik, 
a birtokállomány értékét növelik. A haszonbérlők vékony rétegének érdekeiről alig, inkább kötelezett-
ségeikről ad tájékoztatást. Felsorolja, mire vigyázzon a földtulajdonos a bérbeadásnál. Ennek ellenére 
mégsem egyoldalúan földbirtokospárti. Ezt a következőkben fejti ki: „Azonban valamint a' haszon-
bérlő a' jószágtulajdonosnak tetemes károkat okozhat, úgy ez annak egyszerre nyakát szegheti, ha' 
jószágát másnak eladván, vevője azon elv szerint, - Kauf geht vor Mieth - a' szerencsétlen haszon-
bérlőt birtokából azonnal kiűzi". Tanácsokkal látja el a haszonbérbeadót, de a haszonbérlőt is. 
(Érdekes, hogy az ipari vagy kereskedelmi növényt „kalmár f ű " névvel tárgyalja.) A közvéleményt 
tehát a reformkorban élénken foglalkoztatta a haszonbérletek kérdése. 

A ma olvasója ezeket az 1860-as években kötött hercegi haszonbérleti szerződéseket támadó 
cikkeket már egészen más szemszögből ítélheti meg. Kétségtelen, hogy a szabadságharc leverését 
követő, majd megkésve bár, de gazdaságilag is konszolidálódni kezdő korszak egyik legnagyobb 
„üzlete" és „lehetősége" volt az Esterházy-család „hercegi" ága nagy kiterjedésű birtokainak a 
haszon bérbeadása. Ma úgy ítélhető meg, hogy mindazok a politikusoktól, agrárszakíróktól nap-
világot látott publikációk, amelyek az Esterházy-féle hitbizományi birtokok bérbeadását, ennek 
módozatait támadták, legtöbbször inkább más okokra voltak visszavezethetők, mint agrárfejlődésünk 
„apostolainak" megnyilvánulásaira. Ezek a támadások sokkal inkább tulajdonithatók azok sérelmei-
nek, akik úgy érezték, hogy kimaradtak abból a „nagy lehetőségből' - ilyen, olyan, amolyan 
formában - , amit ezek az elsőízben 29 éves bérleti ciklusra szóló szerződések számukra is jelenthettek 
volna. Ezek közül is legrangosabbak voltak Lethenyey és Érkövy. 

Nem lesz érdektelen ezekután ismertetni nagylücsei Mészáros Károlytól a „Herceg Esterházy 
Jószágai Bérletének Tör ténete" című könyv néhány jellemző megállapítását.5 

Mészáros K. számos korabeli magas társadalmi tisztsége nemcsak a feltételezett társadalmi 
tekintélyről tanúskodik, hanem azt is elárulja, hogy a neves közíró tevékeny résztvevője volt jog-
tanácsosi minőségben az Esterházy-féle hitbizományi birtokok haszonbérbeadását intéző testületnek. 
Ebből a szerepkörből adódik, hogy amíg többen - Érkövy A., Lethenyey L. és mások is - inkább a 
haszonbérbeadással kapcsolatban a közhangulatot tükröző „vádbeszédet" írták meg, addig Mészáros K. 
ugyancsak ennek az ügynek inkább a „védőbeszédét" tartotta szükségesnek a nyilvánosság elé tárni, 
annak ellenére, hogy később az Esterházy-család őt is a vádlottak „szégyenpadjára" jut tat ta . 

5 Nyomtattatot t Pozsonyban Schreiber Alajosnál, 1866-ban. „Irta Nagylücsei Mészárds Károly 
hites ügyvéd, Ferencz József Rend vitéze, a Furtai Sz. László Társulat tisz. elnöke. Több tudós 
egyletek tagja, a Herczeg Esterházy Igazgatóság volt úrbéri tanácsosa." 
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Könyvének bevezető részében az 1861-et megelőző korszak általános politikai, köz- és agrár-
gazdasági viszonyait ismerteti. Lényegében a vita, a válasziratát kiváltó okok már említett más 
szerzőkkel megegyezőek. 

Az agrárviszonyok elmaradottságának ismert okai közül (a nemesi gazdálkodás terhes örökségei, 
tőke-, felszerelés-, a robot megszűntével munkaerőhiány, rendezetlen telekkönyvi állapotok, köz-
lekedés, út-vasút hiánya, piacok bizonytalansága stb.) a legsúlyosabbak egyikének a szakértelem 
hiányát tartja. 

Közbevetőleg ismerteti a felsorolt tényezők súlyos következményeit az Esterházy-hitbizomány 
hercegi ágának birtokain. „Az igazság nem rágalom" mottójával vezeti be ezt az „Első Korszak" címen 
tárgyalt fejezetet (6 -34 . 1.). 

Már 1854. április 6-án Esterházy Pál herceg terjedelmes beadványban fordul Ö Felségéhez, 
melyben feltárja kilátástalan teljes vagyoni helyzetét. A birtokot terhelték már ekkor az 

1843-ban felvett 7 millió Ft Lotteria kölcsön, az 
1844-ben felvett 6 millió Ft Partial kölcsön és az 
1854-ben utalványozott 10 millió Ft úrbéri válság kötelezvényei, amelyek szintén elköltettek. 

Ez utóbbi összeget a birtok felvirágoztatására kellett volna fordítani, de a kapott szabad 
rendelkezés nyomán más célokra költötték el. 

Hangsúlyozza a birtokvezetésben a szakértelem hiányát. A majorátust egy levéltárnok vezette, a 
hatalmas erdőségeket egy volt vadász irányította. Egyik sem rendelkezett kellő tudással és tapasz-
talattal feladataihoz. Az úrbérügyekben egy nem törvényes úton képzett tiszttartó intézkedett. Ennek 
a továbbiakban is hangot ad. Ma is megszívlelendő az állattenyésztés módszereivel kapcsolatban, amit 

' az akkor dívó electoral-negretti juhfajták tartásáról ír. A túlságosan igényes, erősen beltenyésztett 
finomgyapjas fajta tartása alig volt beilleszthető a külterjes viszonyok közé. „A gazdászati rendezők 
írja a szerző - nagy hangon azt követelték: hogy a juh tenyésztésre és nemesítésre, - a gyapjú 
finomításra főfigyelem fordíttassák - igaz, el is érték e részben a culminatio azon pontját , mellyen már 
csak nem egészen mezítelen anyákat és még mezítelenebb bárányokat voltak képesek felmutatni, . . . a 
juhok már alig adtak 2 0 - 2 4 lat gyapjút ( 3 5 0 - 4 2 0 gr) és a nagymennyiségű nemesített takarmány, só, 
zab, dara, de különösen a juhász légió felemésztette a gyapjú árát - a juhtenyésztésnek csakis a fény 
nem pedig az anyagi oldala lőn figyelembe véve". Ennél a kérdésnél is alapvetően hiányzott a 
szakértelem. Erről általánosságban azt írja Mészáros: „A legbecsületesebb ember lehet valaki 
( 1 2 - 1 3 . 1.) a nélkül, hogy bizonyos mesterségben szakavatottnak tekinthessék, fájdalom, nálunk még 
mindig nem akarják belátni és bevallani azt, hogy Miniszterségtől kezdve egészen a földmívelésig, 
minden mesterségnek tekintendő, - és hogy ezt minden egyén mint inas tanulni, - mint legény 
gyakorolni köteles legyen, - hogy mesternek szabadulhasson fel. - mert különben a gyakorlati élet 
terén mindig kontár marad, és soha sem foglalhat helyet a polgári pályán a szakavatott férfiak 
körében" . 

Haszonbérbeadások 

A más szerzőktől már ismertetett gazdasági helyzetet, amibe az úrbéri kötelezettségek közvetlen 
megszűnte előtt és még inkább utána a nagybirtokok kerültek, mai nyelvhasználattal leginkább 
„gazdasági lehetet!enülés"-nek nevezhetnénk. Mészáros is részletesen elemzi tanulmányában. Többi 
között a következőket állapítja meg (18.1.): „Azonban a házi kezelésre fennmaradt hitbizományi 
javaknak sem jutott azon szerencse osztályrészül: hogy a többször említett úrbéri kötelezvények 
eladásából bejött pénzösszeg némi része új jövedelmi források megnyitására, - vagy az előre haladt 
gazdászat által életbe léptetett célszerű gépek megszerzésére fordíttatott volna, - a melly testben a 
lélek beteg, ott az inak ugróssága is ellankadt, - így van ez a polgári életben is, - olly beteg testület, 
mint a rnillyet a herczegi Directioban szerencsém volt bemutatni, és megismértetni, nem volt képes 
egészséges határozatra, - ám lássuk ezt bővebben példákban. 



EGY DUNÁNTÚLI TŐKÉS NAGYBIRTOK 171 

A gazdálkodás elmaradottságának és a fejlesztés teljes hiányának jellemzésére ezek után előadja: 
„ . . . A közel 12 négyszeg mérföldre terjedő (kb. 56 ezer ha) Dombóvári és Ozorai szomszéd ura-
dalmakban csak két magtár létezett, ez uradalmak székhelyein - ezek természetesen nagyszerűek és 
herczegi fényűek voltak, - a mint a lassú cséplés és nyomtatás megkezdetett, az egész allodiális erőnek 
elég dolga volt olly messze a magtárakba fuvarozni a széllyel szórt számos puszta - gazdaságokból a 
szemes gabonát, - ennek rendesen az lett a következése: hogy a - földművelés elhanyagoltatván - alig 
két szántásba történt a vetés - ez is elég későn - és így a termés sem lehetett kitűnő. 

Az egész majorátusban gőzgépekre a deficit fedezése miatt nem ju to t t pénzerő, - és így a 
cséplés és nyomtatás jobbára egész télen sokszor more patrio egész újig folytatódott - az egy 
mértföldnyire zöldellő asztagok tetejét sok helyen fejszével kellett vagdalni, - ez olly herczegi 
uradalmakban történt hol a rengeteg erdőkben a dűlt fák halomra rohadtak - ahol elég agyag és tégla 
kemencék léteznek, - hol a tulajdonos tízmillió kamatozó tőke felett rendelkezhetett a gazdaság 
virágzóbb állapotbani helyeztetésére." 

A hercegi ház anyagi gondjairól már a tárgyalt kort is megelőző időszakban hű képet ad a 
következő korabeli jelentés: 

„Tekintetes Uradalmak Kormánya! 
T. és Ns. Baranya Megyének augusztus hó 16-tól kezdetét vevő közgyűlését Ö Mtga Fő Ispán úr 
megnyitván, annak érdekesebb tárgyai, melyekről a tekintetes Uraknak Kormány Székét tisztem 
szerint tudósítani sietek a következők valának, u. m. 
a) Ö Mtsga a Fő Ispán úr a 80 ezer ftra felrúgó hátralévő kir. adónak részenkénti, valamint a 

folyónak időnkénti pontos behajtására a tisztikart felszólítván határozattá lőn: hogy az adó 
szükségéhez mérten, az adó feiben különösen a bortermés, mely a megyei adózó nép leg-
nagyobb jövedelmét teszi - összeíratván a tartozásban lévő feleknél lefoglaltassék, szükség 
esetére, egy bizonyos időhatár elteltével azon célra el is adandó. 

b) pontban a dombóvári uradalomra eső 707 frt 12 kr 
a szentlőrinci uradalomra eső 715 frt 51 kr 
Mindössze: 1423 frt 3 kr-nak 
befizetése engedélyezését kéri." 

A továbbiakban: 
c) pontban a nemesi vagyonok összeírásáról 
d) pontban az új rendőrségi törvény intézkedéseiről 
f ) pontban a megyében lévő katonaság hadgyakorlatok idejének a rossz termés miatt más 

megyéből való ellátásáról 
g) pontban különböző bírói és esküd ti kívánságokról számol be. 1841. szept. 2-án Dongó Károly 

sztlőrinci-dombóvári urad. ügyész." 
Ez a jelentés képet ad arról, hogy az uradalmaknak csak a Baranya megyére eső részén 

80 ezer ft-os béradónak a behajtási és befizetési gondjai voltak, de egy-egy uradalom területén 
700 ft-os adóhátralékok befizetése is gondot okozott. Ilyen körülmények között aligha gondolhattak a 
gazdálkodás fejlesztésére. Ebből a helyzetből keresték a kiutat a bérbeadások útján is. 

Második korszak 

Az előző „Első Korszak" c. fejezetben felsorolja Mészáros is, milyen volt a hgi „Directio" alatt 
a gazdászati és erdészeti kezelés, milyen volt az úrbéri eljárás „és ezáltal a herczegi ház pénzügyi 
állapota hova süllyedt". Mielőtt az ezt követő Zichy-féle „Administratio" kezelését és ennek ered-
ményét bemutatná - írja - „szükséges az olvasónak tudni, hogy a hgi directio hibás kezelése alapján 
bekövetkezett ismeretes események után beállott, annyi évtizedek által eltakarva, elrejtve tartott 
katastrophának, - a gazdaságra semmi figyelem sem fordítatván, millyenek voltak a jellegei, és milly 
eredményt szült". 

Ezek után tárgyalja, hogy nemcsak a birodalom, de egész Európa érdekelt körei tudták, hogy 
talán Európa legnagyobb öröksége révén Esterházy Miklós milyen kiterjedésű birtokokat és milyen 
összegű adósságokat örökölt. 
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Ezek után tér rá a financiális helyzet részleteire a szakíró, aki a jogászmesterség meilett - maga 
is birtokos lévén - kitűnő gazda is lehetett. 

„ . . .Kölcsön-kölcsön után - írja - miután a 12 milliónyi adósság csak ugyan nem törlesztetett 
. . . 1836. évben hét miihóvá terjedő Lotteria költsön vétetett fel, - ezzel fedeztetett a deficit 1844. 

évig; ekkor az úgynevezett Partial költsön 6 milliókba jö t t létre, és evvel fedeztetett a Deficit 1854 
évig. Ekkor ismét a tíz millió értékre terjedő úrbéri kötelezvények utalványozása eszközöltetett ki 
Ő Felségénél és evvel fedeztetett 1860. évig; ekkor a jószágok fő jövedelmi ágai millycn a gyapjú, fa és 
gabona volt, részint több évekre eladattak, részint leköteleztettek és evvel fedez fetett az 1860. évi 
Deficit; 1861. évben midőn már a magány herczegi kötelezvények - és ékszerek is elzálogosítattak, az 
annyi évek által csak illy financiális operatiok alapján eszközölhetett palástoiása, eltakarása és fel-
tartóztatása, az ismert katasztrophának már többé lehetséges nem volt; be kellett nyíltan a világ előtt 
vallani, hogy a 23 millióra terjedő köitsönök elfogytak, - és az adósság még is 12 milliórul 24 millióra 
szaporodott, - és ime iliyenek voltak jellegei a kérdéses katasztrophának, - mellynek híre a magas 
Trón elébe is eljutván, - kegyelmeskedett Ö csász.kir.apostoli Felsége a legfelsőbb finánc Capacitások, 
- és status férfiaknak ez irányba tör tént meghallgatása után a herczegi Család iránti kegyelmességtül, 
de különösen a megboldogult herczeg iránti kegyeletéül viseltetve - annak tulajdon kérelmére - egy 
gróf Festetits György úr elnöklete alatt legfőbb törvényszéki tanácselnök Lipovniczky Vilmos és 
udvari tanácsos Wirkner Lajos urakból álló bizottmányt nevezni és ennek kötelességül tenni: hogy a 
herczegi vagyon aggasztó állapota felül magának tudományt és meggyőződést szerezvén, - a vagyon-
nak a végveszélytül mikép lehető megmentése iránt egy czélhoz vezető rendezési tervet készítsen, - és 
azt kegyelmes jóváhagyás végett Ö Felségének felterjessze." ( 36 -37 . 1.) 

A jelek szerint az adósságok miatt minden oldalról ostromlott herczeg nem tudta megvárni 
ennek a „választmánynak" az intézkedéseit. Feltehetően, már közben sürgetve kérte fel a tapasztalt és 
nagy ismeretségű Stockau grófot, hogy pénzügyei rendezésében legyen segítségére, - „a mély belátású 
gróf szemügyre vévén a gazdálkodási rendszert, annak a hgi házra végveszélyt hozó további folytatása 
ellen nyilván tiltakozva odanyilatkozott: hogy meggyőződése szerint . . . részletes bérrendszer, - és 
erre nézve a külföldi pénzerőnek, különösen pedig Belgium és Hollandnak megnyerése lehetne 
leginkább célravezető". 

Hiábavaló volt azonban gr. Stockau igyekezete. Van Möns belga jegyző - feltehetően közjegyző 
- tett ajánlatot egy belga pénzcsoport nevében: hajlandók voltak 60 évre 24 millió forint kölcsönt 
szerezni, amelyre három palota kivételével az egész hercegi vagyon minden bevételét követelték 
lekötni. - Ezzel szemben az első tíz évben évenként 400 ezer, azután évenként 500 ezer forintot 
bocsátottak volna a herceg rendelkezésére. 

Ezen túl meg hat pontba foglalták a hercegi ház kötelezettségeit a kölcsön létrejötte esetén, ami 
teljes kiszolgáltatottságot jelentett volna. Ezt elfogadhatatlannak találták. 

Ügy látszik a Festetics-Lipovniczky-Wirkner-féle „választmány" sem tudot t eredményt elérni 
a zilált pénzügyek rendezése terén. Ezért kérték fel Zichy Ferenc grófot , aki eüsmert közgazdász, 
pénzügyi szakember és nagyon tevékeny ember volt, a vagyonkezelés ellátására. Zichy Ferenc feltételei 
voltak: 1. mindkét részről kényszertől mentes, szabad, kölcsönös bizalmon alapuló viszony és 2. hogy 
az ügyeket nem egyedül, hanem a herceg Pál és fiával Miklóssal együtt, hármasban, társas alapon 
intézhesse. 

„Amikor Zichy Ferencet válasza alapján, Esterházy Pál és fia Miklós ügyüknek megnyertnek 
tekintették, 1861. május 28-án fiával Miklós hg-el 7089 sz. a. újabb beadvánnyal fordultak Ferencz 
Józsefhez". 

A „Császári Királyi apostoli Felséghez" benyújtott folyamodványban hivatkoznak a birtokaik 
állapotának, pénzügyei rendezésének tárgyában 1859-ben beadott kérelmükre. Előadják, hogy az 1860. 
jan. 7-i kelettel kapott válasz elrendelte „gr. Festetics György elnökletével, Lipovniczky Vilmos és 
Wirkner Lajos urakból álló választmány létrehozását az Esterházy család javai állapotának rendezésére. 
Ezt 1860. május 12-én Ö Felsége jóváhagyta." Miután Lipovniczky Vilmost időközben a királyi 7 
személyes Táblához nevezték ki, kérik előbbiek felmentését is, és kérik kinevezését az 
>>Adminisztrátiora C< pedig császári és királyi apostoli Felséged aranykulcsosát, valóságos titkos 
tanácsosát, főajtónálló mesterét és Nógrád vármegye főispánját, if iabbgr. Zichy Ferenc urat kinevezni. 
Bécs, május 25-én 1861. Hg. Esterházy Pál sjc„ Hg. Esterházy Miklós s.k." 
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Az előbbiekben ismertetett beadványra - folytatja Mészáros - „a magyar királyi udvari 
Cancellariától előbb Öherczegségeihez, de később a grófhoz is, 7089 sz. alatt értesítés érkezett a 
Kancellária 1861. május 31-i üléséről", amely gr. Zichy Ferencet a hitbizományi javak szinte telj-
hatalmú „Kormányzó-Igazgatójának" nevezik ki, szinte csak azzal a megszorítással, hogy az 1687. évi 
9. és az 1723. évi 50. tcikkek rendeletei ellenére a hercegi hitbizományi javak természetét meg nem 
változtatja és meg nem sértheti. 

Az ú.n. Administratio az ismertetett előzmények alapján 1861. június hó 1-ével megalakult, és 
Wirkner Lajos lett gr. Zichy Ferenc titkára és távollétében teljhatalmú helyettese. 

Az Administratio első teendője volt 634 000 f t hitel megszerzése az elháríthatatlan fizetések 
eszközlésére. Ezt követték a tárgyalások a birtokok bérbeadására. - Egy bécsi nagykereskedő társulat 
30 évre szóló bérleti szerződések alapján 1 300 000 ft évenkénti bérösszeg terhével lett volna hajlandó 
átvenni a javak kezelését. (1861. június 11-i bécsi tanácskozás!) 

Ezt az ajánlatot, a feltételei miatt, a tanácskozás nem fogadta el, ezért 1861. június 27-én 
„ 0 herczegsége" Schulhof Józsefet megbízta magyarországi birtokainak hosszabb időre történő 
bérbeadásával, akit tevékeny közgazdának és megbízható (verlässlicher) embernek említ a megbízó-
levél, kilátásba helyezve siker esetén a honorálását. (Wien, 27. Juni 1861. Paul F. Esterházy m. p.) 

Mészáros ismerteti azt a teljhatalmú megbízást is, amit személy szerint ő kapott a hgi ház 
jogainak képviseletére 1862 novemberében Budára az Árvamegyei birtokok ügyének tárgyalására. 
Részletesen szól a gr. Viczay-féle Ireghy-uradalom megvásárlásáról 0 hercegsége által, amire a privát 
kasszájából Karlsbadban 200 ezer forintot ki is fizetett a vételár részleteként. 

Mindezeket részben azért tartom célszerűnek ismertetni, mert az említett személyek a 
későbbiek során is jelentős szerepet fognak játszani a hercegi bérletek történetében. 

Az 1861. évi vagyoni állapotot a,.Präliminare und Bilanz"6 с. melléklet a következőkben 
tükrözi: „az 1861. évre fel tüntetet t hitbizományi javak összes jövedelme csak 1 048 400 forintot tett 
ki, a minden fedezés nélkül lévő deficit 3 468 480 forintra növekedett, a terhelő tőke pedig 
23 835 574 ft 77 кг. képezet t" . 

A legelső gond volt tehát a nyomasztó veszély elhárítása, amire új bérleti rendszer kialakításával 
Schulhof József kapott megbízást. Erről így ír: „mi iránt úgy is a már említett Schulhof József 
őherczegsége által volt megbízva, alig 2 hónapok leforgása alatt az egész majorátusi jószágokban 
szerződtettek olly bérlők, kik köztudomány szerint elég vagyonnal bírtak a Cautiot, - és az egész évi 
hozambért megfizethetni. - miután jövedelmet csak az év végével húzhattak a bérleti jószágokból, -
de akik vagyonosak voltak arra nézve is: hogy a jószágokba elegendő felszerelést és beruházást 
fektethessenek, melly alapon már November első napján óvat pénz, és bérlet fejében másfél milliót 
meghaladó pénzmennyiség folyt be a herczegi főpénztárba." Még megjegyzi, hogy ezek a hazai 
pénzforrásokra támaszkodó bérleti szerződések messze meghaladták a Van Mons-féle belga ajánlatok 
értékeit. 

Abban a kimutatásban, amelyben ez az 1 488 900 forintot kitevő, akkor hatalmas összeg, amely 
a hercegi pénztárba az első bérleti befizetésekből befolyt, tételesen fel van sorolva, a Maisai Bér-
uradalom jogelődje: az Ozorai Uradalom közel 47 000 kat. hold területtel szerepel, és az első évi 
hozambér befizetése 190 000 f t összegben van feltüntetve, ami kereken 4 ft hozambért jelentett 
holdanként. Az erről szóló okmány közjegyzőileg is hitelesítve van. 

Megyjegyzi Mészáros azt is, hogy az 1836. évi IV., V., VI., VII.. VIII., IX. törvénycikkek 
meghozatalától, amelyek a jobbágy- és úrbéri terhek könnyítésére vagy legalábbis rendezésére irá-
nyultak, negyedszázadnak kellett eltelni a hasznosítás ilyen kifizetődő formájáig, miközben a 
majorátus 82 500 holdnyi szaporulatot is fel tudot t mutatni, s a terhek is csökkentek. Ezt másik 
nagybirtok abban az időben felmutatni nem tudta. Ezt Mészáros részben saját működése 
eredményének igazolására hozza fel. 

A bérlők által előre lefizetett, bár hatalmas haszonbér és kauciók összege a folyó kiadások és 
kamatok rendezése után nem nyújtott elégséges fedezetet a korábbi kölcsönök tőketörlesztésére. 
Ehhez újabb konvertált hitelek megszerzése vált szükségessé. Az udvarhoz 1859-ben a vagyon meg-
mentését kérő beadványok, noha titokban kezeltettek, mégsem tették lehetővé - és ezt meg sem 

6 Előzetes (jelentés) és mérleg. 



174 VINCZE LÁSZLÓ 

kísérelték - a bécsi pénzpiacon átmeneti hiteleket szerezni, így 1861. dec. 1-én Belgiumban vettek fel 
újabb kölcsönt a régiek részbeni törlesztésére. 

Mészáros összegezi „Második korszak" cím alatt ismertetett azt a számvetést, amely a Zichy-féle 
Administratio idején, amelynek ő is részese volt, a hercegi javak passzíváit közel 1,5 millió forinttal 
csökkentette. - Ez az időszak az 1861 - 6 4 . éveket ölelte fel. 

A „Harmadik korszak" fejezetben ismerteti - 1864-től kiindulva Mészáros K. azt az időszakot, 
amikor Zichy gr. elbúcsúzott az adminisztrációtól, és kilépett a hercegi adminisztrációból Wirkner 
Lajos udvari tanácsos és Schulhof József is. 

A „hercegi atya Pál" előrehaladott életkora miatt átadta Miklós fiának a vezetést. Esterházy Pál 
meghatódva mondott hálás köszönetet az „Administratiónak", hogy a nehéz időkön átsegítették őt, 
javait és családját a „végveszély" bekövetkeztének elhárításával. Mészáros további megbízást kapott a 
birtokrendezések folytatására, eddigi dicséretes munkásságának elismerésével. 

Munkássága korábbi eredményeiről így számol be: „A szerencsésen keresztül vezetett birtok-
rendezések által a majorátusnak 18 838 holdnyi területet természetben és 790 726 forintot váltsági 
tőkében eszközöltem, vagyis egybevetve a lelépett Administratio alatt 82 500 holdnyi területtel és 
3 843 801 forintnyi váltsági tőkével létesített birtok rendezési eredményt, - azt 100 338 hold föld 
szaporulatra és 4 634 527 forint váltság tőkére emeltem". 

Ebből a beszámolóból logikusan következtethetünk azokra az állapotokra, amelyek a „nemesi 
gazdálkodási" rendszer rendezetlen birtokviszonyaira vetnek fényt. Feltehető, hogy a J e l e s " birtok-
rendező olyan területeket tudott kimutatni, amelyek tulajdonjogilag ugyan a hitbizományhoz tartoz-
tak korábban is, de a hercegi laza felügyeleti rendszer miatt azok már valamilyen vélt szolgalom vagy 
más okból régebben a helyi jobbágyok kezelésében álltak. Ilyen területeknek derítette fel a valóságos 
tulajdonjogát, vagy állapította meg a váltsági kötelezettségét. 

Lényegében az ilyen úton kimutatott „aktívák" legtöbbször csak papíron jelentettek vagyon-
gyarapodást, jóllehet a váltságköltségek valóban pénzre váltható értékpapírok voltak. Sokszor ezek az 
„úrbéri" jogokkal összefüggő mérnöki vagy telekkönyvezési eljárások vezettek az ún. ,,inzsellérek" 
elleni paraszti megmozdulásokhoz. 

Az előbb vázolt belgiumi kölcsön felvétele után 1864-ben már úgy alakult a hercegi ház 
hitelképessége, hogy a bécsi pénzpiac is szóba jöhetett hitelezőként. Mészáros Károlyt 1864-ben a 
bécsi Földhitel Intézettől felveendő kölcsön alapjául szolgáló kivonatok megszerzése végett különleges 
megbízással Baranyába küldték. 1865 elején az 1863. november 1-i 23 835 574 ft adósság már 
25 442 484 ft-ra emelkedett. 

A „Zichy gróf-féle Administratio" alatt 1 8 6 1 - 6 4 között rendeződni látszó pénzügyi nehézségei 
az Esterházy hercegi háznak az előző adatok szerint nem bizonyultak megoldott feladatnak. Az 
1862-ben táplált optimizmus a rendezés tekintetében arra indítja a herceget, hogy az év farsangján 
estélyt adat Schulhof által a pénzügyi műveletekben részt vevő személyeknek, majd 18b2 nyarán saját 
palotájában „nagyszerű ebédet" ad a herceg az összes „Fő-Bérlők"-nek, amelyen nagy nyájassággal 
vagyona megmentőinek és a „család tagjainak" nevezi a megjelenteket. 

Ez az „Administratio" fénypontját demonstrálta. Később azonban újabb pénzügyi nehézségek 
merültek fel. Mészáros erről is részletesen ír. - Hiábavaló volt az elismerés, a hercegi ház, elsősorban 
az atya Pál herceg részéről az Administráció tagjának; halála után, amikor teljes egészében fia Miklós 
herceg vette át a vezetést, súlyos támadást indítottak - inkább közvetett utakon - az adminisztráció 
triumvirátusa ellen. Ezekben a támadásokban gr. Zichynek rágalom, Wirknernek gúny, Schulhofnak 
börtön ju to t t osztályrészül. 

Általánosságban 1864 végéig rendben lévőnek vagy legalábbis rendbe hozhatónak tartották a 
hercegség pénzügyeit. 1864 végén, 1865 első felében terjedt el a hír, hogy a hercegi ház pénzügyi 
állapota annyira bonyolódott , hogy „a javakat zár alá vétetni határozták". A zárgondnok előbb Fábry 
István, a hétszemélyes tábla elnöke lett, az ő hivatali működésének megszűnése után Palkovics Károly 
lett utódjául kinevezve. 

Palkovics egyik első tevékenysége volt zárgondnoki minőségében, hogy a hercegi ház érdekeinek 
megvédésére pert indított az Adminisztráció által 1861. évben megkötött és sugalmazására különböző 
lapokban, röpiratokban már megtámadott bérleti szerződések érvénytelenítésére. 

A Palkovics vezetése alá került zárgondnokság ezeknek a támadásoknak és az 1861-es szerző-
dések érvénytelenítésére irányuló eljárásoknak az alátámasztására nagyarányú akciót indított. Ennek 
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igazolását láthatjuk abban a 143. sz., 1865. év végén vagy 1866 legelején kiadott köriratban, amely 
ugyan az iratok között nem volt megtalálható, de amelynek tartalmára és céljára a rendelkezésre álló 
válaszokból következtetni lehet. Ezeket a válaszokat, amelyek az Esterházy Család Hercegi Ága LT 
(Országos Levéltár) anyagának P. 109-2448-as csomójában találhatók, röviden a következőkben 
ismertetem. 

Belcsák Károly csak általánosságban tud választ adni a bérleti feltételek közelebbi ismeretének 
hiányában. Mészáros Károly volt tanácsos Lök, Tököl és Alsó-Györöd községbeli faadományozását a 
községbelieknek csak földesúri gesztusnak minősíti. Gaál ügyész Léváról 1866. febr. 7-i jelentésében 
súlyosan elmarasztalja a bérbeadásokat. Kakas Márton esterházai kerületi mérnök is marasztaló 
jelentést tesz 1866. jan. 29-én egy birtokvásárlással kapcsolatban. Frühwirth József tiszttartó 
Dombovárról 1866. január 21-én Mészáros eljárását a hercegi vagyon kezelésében pazarlónak és 
kártevőnek minősíti jelentésében. Utal König Károly Ozorán lakó főbérlő ezt megalapozó nyilat-
kozatára is. Leidenfrost Károly lévai bérnök is panaszolja, hogy korábban 2 f t 50 krajcárt fizetett egy 
holdért, most a főbérnökség 7 ft 35 krajcárt követel. Kéri, hogy továbbra'is közvetlenül fizethessen a 
pásztói tiszttartónak. A legterjedelmesebb és kíméletlen hangú Miltényi Miklós kerületi főügyész levele 
Pécsről, 1866. február 4-éről. Ez már inkább ügyészi vádirat a bérbeadások körüli, leginkább vélt 
sérelmek feltárásában, mint egyszerű jelentés a 143. sz. körirat feltételezhető kérdéseire. 

A köriratra adott válaszok egy-két esettől eltekintve nagyon kevés konkrétumot, inkább 
általánosságokat tartalmaznak. Legtöbbször hallomásra vagy még inkább „országszerte beszélik" 
közhangulatra hivatkoznak, jóllehet a sokat idézett és később börtönbe is került Schulhoff „uraság" 
magatartása nem minden alapot nélkülözően váltotta ki ezt a hangulatot. 

Hangsúlyoznom kell azonban, hogy mindazok, akik a haszonbérbeadások előtt működő hercegi 
tisztikar morális védelmére keltek és a haszonbérbeadókat támadták, egy olyan gazdálkodás vitelének 
megszemélyesítőit vették oltalmukba, akik részesei voltak a hitbizományi gazdálkodás teljes csődjének. 

Feltűnő egyik-másik jelentés tárgyilagossága, szemben a mások szenvedelmes hangjával. 
Különösen figyelmet érdemel a vitriolba mártott „lúdtollal" írott Miltényi-féle levél, amelynek 
alaphangját a már abban a korszakban sem ismeretlen dühödt antiszemitizmus látszik sugallni. 

Ezek az adatok azonban úgy látszik még nem voltak elégségesek Palkovics zárgondnoknak a 
szerződések hatálytalanítására irányuló eljárások megindításához. Ehhez természetesen meg kellett 
nyerni annak a herceg Esterházy Miklósnak a jóváhagyását, aki időközben átvette a hercegi ház 
vezetését atyjától Pál hercegtől annak halála után, sőt aki már atyja életében is jogokkal bírt a 
szerződések megkötése körüli tevékenységek során. Ezt a lépést azonban az atya életében még nem 
merték megtenni. 

Erről Mészáros a könyvében a következőket írja (108.1.): „1861. évben a mint már fentebb 
okmányilag be lett bizonyítva - a kérdéses megtámadott szerződések az akkori hitbizományi 
tulajdonos herczeg Pál - és ennek fia herczeg Miklós - meg ezek által Administrátornak kinevezett és 
a nagy méltóságú magyar udvari kancellária által megerősítést is nyert Zichy grófnak közre-
működésével, - belenyugvásával köttetet t meg, aláírásukkal megerősítettek és azok ekkép huza-
mosabb esztendőkig minden ellenszólás vagy tiltakozás nélkül közben jöt t békés - és háborítatlan 
élvezet által - de különösen az által: hogy mint Zichy gr. administrator illetőleg herczeg Pál, - mint a 
később administrátornak nevezett Miklós herczeg - haszonbérleti fizetéseket nem csak hogy felvették 
- de a szerződésben kikötött és a bérlők által felmutatott építési tervezeteket időről időre jóvá-
hagyták, - és azok ellen sem a család tagja, - sem a htb-nyi gondnok, és utógondnok, de maga a 
hitbizományi hatóság sem tett kifogást, - olly elvitathatatlan jogerőre emelkedtek, hogy azokat 
igazolni ugyan, de azoknak megsemmisítését a törvény felfogása mellett kérvényezni nem lehet." 

Ezeket a szerződéseket akarta érvényteleníttetni a Palkovics irányítása alatt működő zár-
gondnokság. Erre már tanulmányom más helyén tettem észrevételeket. Mindenki támadta ezeket a 
kényszerű helyzetben, két hónap, tehát rekordidő alatt, több százezer hold bérbeadására megkötött 
szerződéseket, aki „kimaradt" ebből az üzletből, legyen az jogász, ügynök, ügyész, bíró, bérbevevő, 
bírósági tisztviselő, közjegyző vagy más közéleti ember. 

Természetesen fel is tételezhető, hogy a nagy kiterjedésű uradalmak bérbeadása, a leltárak, a 
„fundus instructus" felvétele, értékbecslése, sőt az ingatlanok területének pontos rögzítése - amint 
arról már más helyen is szó esett - nem azzal a precizitással történtek, mint azt az ilyen nagy 
horderejű szerződések megkötése megkívánja. Azt a már említett 1,5 millió forintot , amint a bérlő-
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társaságok ilyen rövid idő' alatt egyévi haszonbér, kaució, megváltás stb. címen befizettek, más módon 
összehozni nem lehetett, mint a Zichy F. által gyakorolt nagyvonalúsággal. Ehhez bírta és együtt-
működve gyakorolta, a hercegi ház teljes jogú meghatalmazását. 

A Mészáros-féle elleniratból is az derül ki, hogy ha helyén való lett volna akár a területre vagy 
egyes feltételekre felülvizsgálatot vagy kiigazításokat kérni a szerződésekben foglaltakra, azok meg-
semmisítését kérni azonban képtelenség volt. 

A Zichy-féle Administratiónak Stockau gróf tervei szerint az volt az elképzelése, hogy a 29 éves 
bérleti ciklus alatt esedékes 48 millió forint bérösszegből tisztázza a 23 millió f t adósságot, s még 
megfelelő összegek maradnak a hercegi udvartartás szerényebb keretek közötti fenntartására és a 
birtokok fejlesztésére is. 

A bérleti rendszer ebből a szemszögből bevált, mert a kérdéses években - 1 8 6 1 - 6 6 között - a 
feljegyzések kizárólag egyetlen bérlőnek, Dőry Lajosnak, a „Doroghi és Döbrentei Tolna megyei" 
birtokok bérlőjének három év alatt, évenként 6000 forintokból összegyűlt 18 ezer f t hátralékáról 
tesznek említést. 

Mészáros különösen azt sérelmezi a hercegi ház hozzájárulásával megindított, a bérleti szerző-
dések megsemmisítését célzó perekkel kapcsolatban, miszerint a keresetekben odáig mennek, hogy 
vitatják „herczeg Pál" részéről a bérbeadás jogosítottságát, olyan régi, 1687-es törvények alapján is, 
amely törvények már rég elavultak. Ezzel csak azok módszereire mutat rá, akik minden eszközt 
felhasználnak a céljaik elérésére - ti. a szerződések érvénytelenítésére - , de akik sehol sem voltak, 
amikor oly kritikus helyzetben volt a hitbizomány. A szerződések érvénytelenítése ugyanis új bérleti 
szerződések megkötését tet te volna indokolttá, ezen pedig azok kereshettek volna, akik most úgy 
érezték, hogy ők lévén közelebb a tűzhöz, módjukban állna a saját pecsenyéjüket is megsütni. 

A Revue с. röplapban közzétett és az 186l-es bérleti szerződéseket támadó cikk adataival 
szembeni érveit Mészáros a „Revue taglalása és cáfolása" címen aképpen adja elő, hogy a bérleti 
szerződések létrejöttének „korszakát" három időszakra osztja: 

1. a llgi Directio káros hatása 1861 előt t ; 
2. a „gr. Zichy-féle Administratio" 1 8 6 1 - 6 4 . évek között ; 
3. hg Miklós administratioja. zárgondnokság, 1864-65-től kezdődően. 
Egyebekben ezeket a támadásokat a Revue-ben - Mészáros szerint - Fibich hgi erdészeti 

tanácsos sugallmazta, Veszely nevű újságíró írta, esetleg fedőnéven, és Ehrenfekl, Schulhof egykori 
t i toknoka szolgáltatta hozzá az adatokat. 

A „hg Miklós-féle" adminisztráció azt bizonyítgatta, hogy Schulhof 1862-ben napvilágot látott 
emlékirataiban valótlant állított, amikor azt írta, hogy a hercegi jószágok jövedelmeit évenként 2 millió 
forintra tudta volna felemelni. Pedig ennek valószerűségét Mészáros birtokrendezési adatai is alá-
támasztják. Még inkább megerősítik ezt annak a (19. számú) okmánynak az adatai, amelynek alapján, 
amikor hg. Esterházy Pál kölcsönt akart Belgiumban felvenni, az évenkénti jövedelmet 2 302 966 
forintra állították be. 

Mészáros szerint ezek az adatok napnál világosabban bizonyítják a bérleti szerződésekkel 
szembeni vádaskodások alaptalanságát. 

A vádak sorozatában a szerződéseket támadók - többek között - az Ozorai Uradalmat 
„ torzkép" gyanánt tüntetik fel. Erre azért is tartom indokoltnak külön is kitérni, mert az 1861. évben 
keltezett „Haszonbérleti szerződés"-ben az Ozorai Uradalom teljes egészében egy főbérnökség 
keretében lett haszonbérbe kiadva. - Valószínű, hogy a gazdálkodás is. a családi konzorcium kereté-
ben, egy „számlára" történt. Erre feljegyzések hiánya miatt - megbízható adatunk nincs. Az 1866. 
évi módosított szerződés, amelynek egyik eredetiből másolt példányát a későbbiek során módomban 
lesz ismertetni, már négy nagyjából egyenlő részben, négy bérlőcsoport között osztja meg a közel 
47 ezer holdas Ozorai Uradalmat. - Ezek egyike a későbbi Maisai Béruradalom, vagyis nemcsak 
tartozéka, hanem egyik „egyenes ági" jogutódja is az Ozorai Uradalomnak. 

A támadásokban a világhírű vadászatairól is „kidicsért" 47 ezer k. holdas uradalom, a legjobb 
években a majorsági kezelés idején 142 000 f t jövedelmet mutat fel. ami holdanként kereken 
3 forintnak felel meg. A „fundus instructus"-t a tisztség 521 467 forintra, a becsüsök 300 000 forintra 
értékelték, amely ez utóbbi összegért adatott át a bérlőknek. 

„A fekete könyv" - írja a továbbiakban Mészáros - „meg nem említi, hogy ezen uradalmat a 
bérlők évenként 220 ezer ft-ért, 78 000ft- ta l többért bérelték ki, mint a legtöbb herczegi jövedelmű év 
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hozadéka. Csak azt említi, hogy a bér 200 ezer forintra szállíttatott le, mert a ménes részére 400 hold 
allodium az épületekkel együtt, kihasíttatott." 

A bérlőket a peres eljárást felváltó egyezkedési tárgyalásokon igen értelmes G. pesti ügyvéd 
képviselte, aki követelte a terület pontos kimutatását, amit nem tudtak megadni. Egy „kis Mártoni" 
igazgatósági tanácsos kapott megbízást a terület megállapítására, az nyolc napi fáradságos munka után 
kiszámította a kívánt területeket, melyben a jobbágysággal közös legelők, kaszálók voltak felvéve. A fő 
bérlők meggyőződve a dolgok ilyen állásáról, ügyvédjük útján 5000 holdak bérösszegének elengedését 
kérték, amit utólagosan méltányosságból meg is kaptak. 

Az 1861-es és mai szóhasználattal „rohammunkának" nevezhető haszonbérbeadások, amint az a 
rövidre fogott előbbi kivonatolásból kitűnik, magukon viselték a kényszerű felületesség bélyegeit. Alig 
vitatható, hogy az adott esetben ez volt a célravezető megoldás. Az 1861 előtti hercegi direkció 
lassúságára elég felhozni, hogy az Ozorai Uradalom 47 ezer k. holdjából olyan, a terület 10%-át 
meghaladó részt tartottak nyilván, melyet esetleg már korábban az érdekelt községek jobbágysága 
használt valamilyen átengedés, esetleg korábbi szolgalmi jogok alapján. Hasonló lehetett a helyzet a 
„fundus instructus", a leltárak nyilvántartása terén is. Az is kétségtelen, hogy ezeket az 
adminisztrációs hiányosságokat meg kellett szüntetni, mint ahogy fel is számolták, ha nem is a 
kívülállók elképzelése alapján peres úton, hanem a szerződő felek érdekeit sokkal hathatósabban 
szolgáló egyezkedési tárgyalások során. 

Az sem kétséges, hogy azok az évek, amelyek a haszonbérleti szerződések megkötését 1861-től 
követték egészen 1867. október 31-ig, az egyezségi tárgyalások, majd ezek nyomán az új, már 
birtokunkban lévő intakt haszonbérleti szerződések megkötéséig, nem voltak alkalmasak az el-
hanyagolt birtokokon a rendszeres gazdálkodás kialakítására. 

A rendszeres gazdálkodás, a kor rohamosan fejlődő igényeinek megfelelően, csak a szerződések 
konszolidálódását követően, vagyis 1866 végétől, a jogilag új, de lényegében a régi haszonbérleti 
szerződésekre alapozott véglegesnek tekinthető szerződés ek megkötése után vehette kezdetét. 

Sajnálatos, hogy a levéltári anyagban az 1861-es szerződések nem találhatók meg. Minden 
valószínűség szerint ezeket a periratokhoz csatolták, és nem kerültek vissza eredeti helyükre. Még 
sajnálatosabb, hogy a peregyezségi tárgyalások anyaga sem áll rendelkezésre, csak következtetni lehet a 
lényegére. 

A megújított bérleti szerződések 

A bőséges levéltári anyag viszont megnyugtató választ ad arra, hogy a szerződésekben a 
gazdálkodást érintő részek aüg tértek el egymástól az 1861-es kiinduló, majd az 1866-os peregyezség 
folytán ezeket felváltó, 1867-ben megkötött újabb szerződésekben. Az első, 1861. október 23-án 
Bécsben 29 gazdasági évre, az egész Ozorai Uradalomra kiterjedő szerződést a hercegi ház tulajdon-
képpen egy bérlőcsoporttal kötötte meg. 

Az erről készített okmány feltünteti az eredeti állapotot. A kiinduló állapot tehát az volt, hogy 
A 46 793,14 holdas Ozorai Uradalmat egy bérlőtársulatnak egyben adták KÍ, az idevágó iratok 
rovataiból ugyancsak megállapíthatóan évenként 190 000 ft haszonbérleti díjért.7 

Valószínű, hogy két hónap alatt a 600 ezer kh területet nem is tudták volna másképpen bérbe 
adni, minthogy ilyen hatalmas egységek feltételeit tárgyalták le egy-egy nagyobb tőkés társulat 
megbízottjával. Harminc - külön-külön is milyen nagy kiterjedésű - uradalom haszonbérbe adására 
ilyen rövid idő alatt valószínűleg amúgy sem került még sor. 

A gazdálkodás az ozorai uradalomban 1861-ben feltehetően egy számlára indult meg, amit a 
haszonbérlő családok egyikének még élő tagja is megerősít. Ugyanígy emlékeztek erre azok az idős 
tisztek is, akik még a századforduló előtt kerültek a gazdaságba, s akiknek egyike mellett még e sorok 
hójának is volt alkalma segédtisztként működni, majd stalluir-át megörökölve utódjává lenni. 

A gazdálkodás ilyen hatalmas méretekben magán viselte a hercegi gazdálkodási módszerek 
nehézségét. Feltehetően ezt felismerve és ma már ki nem derí thető családi vagy más okokból a 
bérlőtársulat tagjai 1865-ben egy maguk által választott „compromissionális bíróság" közbejöttével 

7 A két hivatkozott okmányban az Ozorai Uradalom 22-es sorszámmal szerepel. (Orsz. 
Levéltár, Esterházy Család Herczegi Ága.P 109-2448-as csomó. Statisztikai feljegyzések.) 

12 Agrártörténeti Szemle 1982/1-2. 
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felosztották bérleti jogaik arányai szerint négy, nagyjából egyenlő' részre az ozorai uradalom haszon-
bérletét. 

Ezt az állapotot tüntetik fel a korabeli okmányok az 1867. nov. 1-étől 1886. október 31-ig 
tartó bérleti ciklusról, a megelőző 1861. november 1 - 1 8 6 7 . október 31-ig tartó egységes állapottól 
eltérően, felsorolva a négy részre megosztott uradalom minden bércsoportját, most már külön-külön is. 

Rendelkezésre áll az Ozorai Uradalom haszonbérleti felosztását 1861. X. 1-tó'l 1927. XI. l-ig 
bemutató okmány, melynek adatai értékes tájékoztatást adnak a haszonbérlők személyéről is.8 

E hivatkozott okmány adatai megegyeznek a már rendelkezésre álló, 1867. évben megkötött 
szerződés adataival a haszonbérlők személyét illetően. Eszerint a Bécsben 1861. október 23-án kelt, az 
egész Ozorai Uradalmat bérbe adó és bérbe vevő haszonbéri szerződésben bérbevevőként feltüntettek: 
„Bischitz Salamon, Bischitz Dávid, továbbá Strasser és König, nemkülönben König Károly és Lányi 
Jakab urak". 

Ezt a bemutatott birtokhasználati táblázat az ozorai uradalomról akként tünteti fel, hogy az 
1861. XI. 1 - 1 8 6 7 . X. 31-ig tartó, első, töredékké módosított haszonbérleti ciklus bérlőtársulata a 
következőkből állt: „Lányi Jakab, Strasser és König, Bischitz Salamon és Dávid, König Károly". A két 
különböző időpontban készült egykori okmányban szereplő személyek, ha más sorrendben is, de 
azonosak. 

Ez a családi vagy szoros üzletbaráti alapon létrejött bérlőtársulat a társulás kötöttségéből 
adódóan feltehetően időben rájött a hercegi gazdálkodási módszerek nehézkességére. Ez elsősorban a 
közel 47 ezer k. holdas - kb. 27 ezer ha - területű ozorai uradalom központi kezelését nehezíthette. 
Elképzelhető a roppant kiterjedésű uradalom irányítása, mintegy 50 km sugarú körben, az akkori út-
és közlekedési viszonyok közöt t , telefon stb. nélkül. Ezek a körülmények semmi esetre sem voltak 
alkalmasak a mezőgazdasági üzemben meghonosítani azt a rugalmasságot, amit a bérlőtársulattá alakult 
tőkés vállalkozók üzleti tevékenységükben megszoktak. 

A levéltári anyagban, elsősorban a már ismételten említett egyezségi periratok hiánya miatt, az 
előbbiektől eltérő más okát nem találtam meg annak felderítésére, hogy miért történt volna a 
bérlőtársulatnak négy bérló'csoporttá szétválása, amely körülmény az 1867-ben megújított szerző-
désekben megerősítést is nyert . 

A rendelkezésre álló Haszonbérszerződés 5. pontja egyik bevezető része szószerint ugyanis a 
következőképpen szól: „A jelen bérlet tárgyát képező birtoktestekről és tartozékairól ahoz képest 
amint ezt az 1861. évi szerződés alapján a bérlőtársulat tagjai maguk között bérleti jogaik aránya 
szerint már 1865. évben egy maguk által választott compromissionális bíróság közbenjöttével fel-
osztották. ezen szerződés jogerőre emelkedése után 90 nap alatt egy rendes és részletes leltár fog a 
bérbeadó herczegi zárgondnok és a haszonbérlő jogi biztosítására két példányban készíttetni és mint 
jelen szerződés kiegészítő okmánya 1 példányban bérlőnek kiadatni, addig is azonban míg ez törvényes 
alakban megtörténhetnék, jelen bérlet alkatrészei következőkben soroltatnak elő." (Itt következik az 
ozorai uradalom mintegy 47 ezer k. holdas összterületéből az I. Bércsoport elnevezéssel a Bischitz 
Dávid bérletébe került 10 117 kh birtoktestenkénti felsorolása.) 

Felmerülhet a figyelmes olvasóban az a kérdés, hogy amikor ebben a tanulmányban az ozorai 
uradalomból TV. sz. bérlőcsoportként kivált, későbbi Maisai Béruradalom gazdálkodásának történe-
tével foglalkozom, vajon miért csatolom függelékben történeti okmányként az 1. sz. bérlőcsoport 
szerződését. A válasz igen egyszerű, amennyiben a „Magyar Országos Levéltár Esterházy Család 
Herczegi Ága - Családi Levéltár" gyűjteményének a 2446-os csomójában ez az okmány volt fellelhető. 
Valószínű, hogy ez a másik három bérlőcsoport szerződésével lényegében megegyező haszonbéri 
szerződés csak egyetlen példányban került levéltári okmányozásra. A másik három bérlőcsoport -
közöttük a dolgozatom tárgyát képező Maisai Béruradalom - azonos feltételeket tartalmazó szerző-
dése csak a terülétek kijelölésében vagy más eltérések rögzítésében tartalmaz eltérő adatokat. 

E feltevés igazolására és a teljesebb áttekinthetőség céljából csatolom az 1867-es megújított 
szerződések kiegészítő okmányait képező ún. „Ausweis" (kimutatás) példányokat másolatban. - Az 
okmányok a Bischitz Salamon és a Bischitz Dávid-féle bérlőcsoportnak teljesen azonos mennyiségben 
átadott termények és őszi vetések leltárát tartalmazzák, bár felsorolják külön-külön azokat a köte-
lezettségeket is, melyekkel bérbevevők a haszonbérlet területén fekvő r. kat. plébániáknak és iskola-

8Orsz. Levéltár, Esterházy Család Hgi Ága, P 109-2448 . cs. 
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mestereknek természetbeni tűzifa-fuvarozással tartoznak. Úgyancsak tartalmazza a két hivatkozott 
okmány azokat a „Regal-beneficier"-eket is, amelyek a haszonbérletekhez tartoztak. 

A két 1866-67-ben készült kimutatásban szereplő terménykészletek és az őszi vetés-leltárak 
azonossága is arra enged következtetni, hogy az eredetileg 47 ezer hold haszonbérletére alakult 
bérlőtársaság gyakorlatilag négy. nagyjából azonos területrészre osztotta meg a már 1861-től ezideig 
egy „számlára" dolgozó bérletet. Lehetséges az is, hogy egymás közötti elszámolási nehézségek is 
közrejátszottak abban az elhatározásban, ami a bérlőtársulat tagjait erre a lépésre késztette, erre 
azonban adatszerűleg semmi sem áll rendelkezésre. 

Az Ozorai Uradalom szétválasztásának közelebbi okairól nem tudtak felvilágosítást adni a 
haszonbérbe vevő családok leszármazottai sem, éspedig a Maisai Béruradalom 1939. évi likvidálásáig 
volt vezetője - Bischitz Salamon unokája - a Svájcban nemrég elhunyt Bogárdy Sándor professzor 
sem. Ugyanúgy nem tud erről felvilágosítást adni a másik ág leszármazottja, az utóbbi években több-
ször itthon járt Hevessy Pál sem, aki 93 évesen ugyancsak Svájcban úja volt diplomataként emlékiratait. 
Sőt az utóbbi leszármazott, Hevessy Pál arra kért, ha gyűjtésem során olyan adat kerülne birtokomba, 
hogy a két testvér — az ő nagyapja Bischitz Dávid és a volt főnökömnek Bogárdy Sándornak a nagy-
apja Bischitz Salamon - miért váltak szét a gazdálkodásban, azt „el ne mulasszam vele közölni", mert 
ezt emlékiratainak családi vonatkozásai között megörökítené. 

Szükségesnek tartottam ismertetni a továbbiak jobb megértéséhez annak a bútokrésznek, a 
Maisai Béruradalomnak a kialakulását, amelynek a gazdálkodását, egy bennünket mais közelről érdeklő 
korból, a két háború közötti időszakból, részletes adatok alapján, a későbbiekben ismertetni tudom. 

Az 1886. október 31-ével lejárt első bérleti ciklust a függelékben közölt 3. sz. kimutatás 
tanúsága szerint 1887. nov. 1-én kezdődő és 1907. október 31-ig tartó 21 gazdasági évre szóló újabb 
haszonbérleti ciklus követte. 

A történeti hűség és a bérleti gazdálkodás formálódásának nyomon kísérése megköveteli annak 
rögzítését is, hogy az Ozorai Uradalom bérleteiben további,,sejtosztódás" következett be. Az erről az 
időszakról szóló - 1886. november 1-ével kezdődő - bérbeadások már 8 bérlőcsoportot tüntetnek fel. 
Erre az 1886. nov. 1 - 1 9 0 7 . okt. 21-ig tartó II. bérleti ciklusra vonatkozóan megnyugtató tájékoztatót 
ad a következő jegyzőkönyv is:9 

„Az Ozorai Uradalom haszonbérbeadásának feltételei és módozatai: 
1. § Haszonbérbe adatik az Ozorai Uradalom, úgy mint az fekszik általányban, minden ahhoz 

tartozó jogokkal és beneficiumokkal 1886. nov. 1-től számítandó 20 évre szabad alku út ján meg-
állapítandó haszonbér összegért, mely félévenként a bécsi cs. kú. alt. szab. osztrák földhitelintézet 
pénztáránál Bécsben előre fizethető. 

2. § A szerződés megkötése után és az átadását megelőzőleg egy leltár fog felvétetni, mely a 
haszonbér tárgyát körülményesen és részletesen fogja feltüntetni és melynek alapján fog annak idején a 
bérlemény annak idején visszaadatni. A bérbeadó sem a leltárban kimutatandó térmértéket, sem a 
leltárban felveendő művelési ágak fennállását nem garantírozza. 

3. § Biztosíték félévi haszonbér összege vagy készpénzben, vagy árvapénzek elhelyezésére 
alkalmas értékpapúokban. Utóbbiak az árfolyam 80% értékben fogadtatnak el, de ha 5%-kal csökken a 
tőzsdei árfolyamuk, bérlők kiegészíteni tartoznak. Egyébként jogosult bérbeadó eladni. Készpénzért 
3% kamat jár, értékpapúokért szelvény szerinti kamat. 

4. § Bérbevevőt megilleti minden felszíni haszon, terheli minden közteher stb. 
5. § Bár tárgyból a bérlő szabadon húzza gazdasági hasznát, de a talajerőt fenn kell tartani: 
a) rétet, legelőt feltörni, erdőt kiútani csak előzetesen kikért és úásbeli engedéllyel lehet; 
b) vetési fordarendét a bérlő úgy tartozik beosztani, hogy legalább egy negyed része a 

szántóföldnek ugar v. takarmánynövény legyen. Takarmánynövény alatt csak a kasza alól zölden vagy 
szárítottan felhasználandó szálastakarmány értetik. Magot termő here v. füveshere félék, csöves 
tengeri, répa, burgonya nem! 

c) a bútokon termelt takarmányt, szalmát és trágyát bérlő köteles ot t felhasználni. 
d) trágyázás 4 évenként, 30 béres szekér trágya (á 6 q), vagy 3 évenként 15 szekér; 
e) hogy ennyi trágya legyen, köteles bérlő elegendő állatot tartani. 
f ) hogy mindezeket betartja a bérlő, az adminisztráció ellenőrzését tűrni tartozik. 

9 Esterházy Család Herczegi Ága, LT. Orsz. Levéltár P 109 - 2446-os csomó. 
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g) a szórványföldekre a határozmányok nem terjednek ki. 
6. § Erdőművelés a föld- és ipar- és kereskedelemügyi miniszter rendelete szerint: 
7. § Ha bérleményben az 1871 XXXIX. t. cz. alapján vízrendészeti munkákat végeztetnének, 

ezt bérlő 5% kamat térítéssel bérbeadó terhére viselni tartozik. 
8. § Ha vasút létesíttetnék, bérbeadó a bérlő megkérdezése nélkül átengedheti a területet , 

mert ez a birtok értékét emeli. Kisajátítás esetén az érték 3%-os kamatát kapja a bérlő a bérlet lejártáig. 
9. § Az épületekről rendelkezik. 

10. § Az épületek tűzbiztosításáról rendelkezik. 
11. § Határmesgyék karbantartása, birtokvédelem. 
12. § Albérletbeadás írásbeli engedély alapján, kivétel: szórványok, regálék és tartozékai. 
13. § Bérelengedés nincs sem elemi kár, sem háború, sem belzavar esetén sem. 
14. § Nyitva marad (? ) (Az előző szerződés 14. pont ja az esetleges hivatalos birtokrendezések 

okozta területváltozásokról intézkedik!) 
15. § Ha bérbevevő nem teljesíti kötelességeit kimozdítható, ennek módozatai, csőd, választott 

bíróság stb. 
16. § Illeték bérlő terhe. 
17. § Per esetén a soproni kir. járásbíróság illetékes. 
18. § A megkötendő szerződés 2 példányban fog kiállíttatni, ez bérbevetőt azonnal, bérbeadót 

a zárgondnokság jóváhagyása után kötelezi. 
1881. április 21. Kismarton." 

Ez a jegyzőkönyv tanúskodik arról, hogy a második bérleti ciklus szerződése elvi síkon 
lényegében megegyezett az elsővel. Feltehetően nagyobb lett az évi haszonbér összege, előírták az 
állatsűrűséget, és megszabták a trágyázás mértékét is. 

Anélkül, hogy a feldolgozásra szánt anyag „érdekkörén" kívül eső gazdaságok működésével 
részletesebben foglalkoznék, érdemesnek tartom e kérdést tüzetesebben tárgyalni. Az 1886. évi 8 
bérlőcsoportra tagozódott szerződésekből sajnos egyetlen példány sem volt fellelhető a levéltári 
anyagban. A további területmegosztást ebből az időszakból csak annyiban követhetem, amennyiben a 
később újból rendelkezésre álló adatok erre lehetőséget adnak, és amire a még későbbiekből közvetlen 
tudomásom is van. Ez a körülmény egyébként is csak közvetett hatást gyakorolhat azoknak a 
tanulságoknak levonására, amelyek a ma érdeklődésére is számot tarthatnak. 

Érdemes felfigyelni arra a jelenségre, hogy az 1861-ben egy birtoktestben haszonbérbe adott , 
illetve haszonbérbe vett birtok négy év múlva már négy, egy negyedszázad elteltével nyolc bérlő-
csoportra tagozódott. Különös értéke lehet ennek a megállapításnak ma, amikor a mezőgazdasági 
üzemeink az egymást követő egyesítések során a maximaiizmusra törekedve növelik területeiket. 
Jóllehet egész mások a közlekedési, távközlési, szervezési stb. feltételek, mégis meggondolandó annak a 
törekvésnek a tanúsága, amely a tőkeerős bérlőcsaládokat az ésszerűség határain belül ugyan, mind 
inkább kisebb, mind áttekinthetőbb haszonbérleti egységek kialakítására ösztönözte. 

Feltételezhetjük, hogy az egységesebb kezelésen, a könnyebb áttekinthetőségen kívül -
esetleges ismeretlen családi okokon kívül - a praktikus bérlőket a túl nagy egységektől kisebb 
egységekre irányuló törekvéseikben a jobb forgótőke-ellátottsági, beruházási és eszköz-ellátottsági 
nézőpontok is vezették. Ezt kívánta meg a gazdálkodás intenzív irányba tö r tén t eltolódása is. 

Az úrbéri korszak elmaradott és évszázadok óta egy helyben topogó vagy éppen hanyatló 
gazdálkodási szintjét a gőzgép megjelenésével, a vasúthálózat kifejlesztésével, a technika rohamos 
térhódításával óriási ütemű fejlődés váltotta fel. Az iparosodás, a városiasodás nagy árukeresletet vont 
maga után. Ez hatott érzékenyen és előnyösen a mezőgazdasági termelésre is. 

Az intenzív irány felé haladó mezőgazdaság nemcsak nagyobb szaktudást, újabb és újabb 
eszközellátást, beruházást igényelt, de lényegesen megnövekedett a gazdálkodás forgótőke-igénye is. 

Minden valószínűség szerint ez indította a bérlőket arra, hogy a rendelkezésre álló tőkéjüket 
inkább kisebb területű, jól felszerelt gazdaságokra koncentrálják. Ellenkező eset ugyanis a korábbi 
tőkeszegény gazdálkodás folytatását jelentette volna, amiről éppen szomorú tapasztalataik voltak, és 
amely körülmény tulajdonképpen a birtok bérletéhez ju t ta t ta őket. Ezt a feltevést igazolják más 
forrásmunkák is. 
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Für Lajos hivatkozott munkájában az Esterházy-család grófi ága csákvári birtokainak történetét, 
ezen belül gazdálkodási módszereit ismerteti. A kort hűen jellemző munkájából élesen kirajzolódnak 
azok a közös vonások, amelyek már a reformkorszakban, majd az azt követő évtizedekben még inkább 
gátjait képezték a „főúr i" birtokok gazdálkodása fejlődésének. 

Jó meglatással mutat rá Für L. (300 1.) a bérlők gazdálkodási nehézségei között pl. arra is, hogy 
a bérlők az intenzívebb és nagyobb számú állattartás érdekében hiába kérték gyakran a haszonállat- és 
igásökör-istállók építését földesuruktól. 

Sok gondot okozott a hiány a cselédlakásokban. Legtöbb helyen a bérlő vonakodott építeni, a 
földesúr se akart. Ez pedig különös gondot okozott ott, ahol távol volt a község a gazdaságtól. 

Itt mutatkozott meg az a különleges „pozíció", amit a 78 évig fennállottt Maisai Béruradalom 
betöl töt t a magyar bérgazdaságok, általában a szabadságharc utáni évektől a második világháborút 
megelőző időszakig terjedő korszak történetében. Merőben más volt a helyzet a létesítendő épületek 
tekintetében, mint amelyet Für Lajos könyvében valóban jellemzőül és hitelesen tár elénk. 

A maisai bérleten a bérbevevő család mindenkori gazdálkodás-irányítóját nem befolyásolta még 
az épületek visszahagyási kötelezettsége sem. Ez még e sorok írójának a felszámolás előtti utolsó 
bérleti ciklus idején teljesített szolgálati ideje alatt is vezérelv volt. Ha felmerült valamilyen épület, 
létesítmény szükségessége; gyors, sokszor csak „fejszámolás" következett, mi lesz a hozam, mennyi idő 
alatt amortizálódik, és kedvező eredmény esetén már folyt a tervezés, azt azonnal követte a meg-
valósítás. 

Ennek igazolására az eredeti másolatában a) és b) alatt mutatom be azt a két ,,Kimutatás"-t, 
amely az 1886. nov. 1 - 1907. X. 31. közötti második bérleti ciklus építkezéseit értékeli. A bérlők által 
végzett építkezéseknek a haszonbérbeadó által megtérítendő értékeit tünteti fel az a) kimutatás. 

A számadatokból látható, hogy az 1. sorszám alatti 1. Bércsoport és 2. sorszám alatti IV. 
Bércsoport (Gyánt, illetve Maisa), milyen nagy mértékben haladja meg az engedély nélküli épít-
kezések értékével, az előre bejelentett és a hercegség által jóváhagyott ún. „engedélyezett építkezések" 
mértékét. Ezek eredménye volt, hogy a 78 évre terjedő négy bérleti ciklus lejártakor 1939 végén a 
bérleten lévő épületek 75-80%-a a bérlők által emelt épület volt, beleértve a mind korszerűbb 
lakásokon kívül a modern trágyatelepek, 264 kh halastó műtárgyai, saját malom, sajtgyár és villany-
telep létesítményeit is. 

Nein tartanám célravezetőnek más bérgazdaságok körülményeit részletesebben feltárni, mert a 
továbbiakban már sem az „Esterházy Herczegi Család" többi birtokaival, sem másoknak bérbeadott 
bérleteikkel nem vagy csak olyan mértékben kívánok foglalkozni, amennyiben valamilyen összefüggés 
mutatkoznék az Ozorai Uradalom, még közelebbről az ennek egységeként önálló bérgazdasági egységgé 
alakult és 1939. október 31-ig a Bischitz-család egyik ágának kezelésében fennmaradt Maisai Bér-
uradaiom krónikájával vagy gazdálkodási módszereivel. 

Mielőtt rátérnék az 1861-ben kötött haszonbérleti szerződések alapján a kor jellegzetességét 
tükröző „bérgazdálkodási rendszer" ismertetésére, állást kellene foglalnom az előbbiekben ismertetett 
vitában; legelsősorban a tekintetben, hogy a Lethenyey-Érkövy contra Mészáros-Schulhof vitában 
egy évszázadot meghaladó távlatból vajon kik azok, akik jól látták a temérdek terjedelmű ingatlanok 
jebb hasznosítását nemzetgazdasági érdekből is biztosító utat. 

Az Esterházy-hitbizomány, de más latifundiumok termőföldjeinek az elhanyagoltsága, fel-
szereletlensége, sőt eladósodottsága, nem tették már lehetővé a technikai fejlődés azon a fokán sem a 
gazdálkodást, a kor megkövetelte szinten. Még az extenzív gazdálkodási módszerek továbbvitele is 
kritikussá vált. Az uradalmak már az ehhez korábban rendelkezésre álló robotmunka hiányát sem 
tudták pótolni a megnövekedett számú agrárproletáriátus soraiból, különösképpen forgótőke hiánya 
miatt sem. Pedig ez volt abban az időben a legolcsóbb munkaerő. 

A hazai, értve alatta a Monarchia-beli pénzintézeteket is, nem adtak kölcsönt az agyonterhelt 
ingatlanokra sem. Még kevésbé volt járható az az út, amelyet a főbérnökségeket ellenzők tábora 
ajánlott az 500 vagy 1000 holdas ún., „nemzeti bérletek" kialakítására, hivatkozva az angol „örök-
bérleti", vagy német bérbeadási mintákra. 

Az az elszegényedett kis- és középnemesi réteg vagy a nagybirtokok állástalanná vált volt 
„tisztikara" még olyan hitelképességgel sem rendelkezett volna a gazdálkodáshoz a középbérleteken, 
mint a inát eladósodott nagybirtokosok. Ezeknek elsősorban pénzre, mégpedig nagy összegekre volt 
szükségük: 1. megszokott életmódjuk folytatásához, 2. a birtokaikra felvett nagy adósságok 
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a) TÁBLÁZAT 

KIMUTATÁS1 0 

az ozorai hgi. uradalom új kibérlése folytán a lelépett bérlőknek az egyes bércsoportokon 
emelt engedélyezett és engedélynélküli épületek megváltási értékéről. 

Tárgy Korona fill. Korona fill. 

1. Gyérei Richard részére a tóti gyanti és döbröntei 
bércsop. után engedélyezett épületek 101 669 54 
eng. nélküli épületek 96 000 197 669 54 

Bischitz Salamon és fia jogutóda Bischitz János 
részére majsai bércsop. után engedélyezett épületek 10 108 20 
eng. nélküli épületek 50 000 60 108 20 

Strasser Izidor albérlője özv. Strasser Józsefné és fia 
részére a kecsegei bérgazdaság után 
engedélyezett épületek 42 078 32 
eng. nélküli épületek 29 500 51 578 32 

4. Strasser Izidor albérlője Hőnig Mór részére 
a fornádi bérgazd. után 
engedélynélküli épületek 16 000 

5. Néhai Fekete Lipót és neje Kunfy Katalin 
örökösei részére a benczeerdei bércsop. után 
engedély nélküli épületek 15 000 

6. Strasser Zsigmond részére a tótkeszi bércsop. után 
engedélynélküli épületek 34 000 

Átvitel 374 356 06 

kamatainak és az esedékes annuitások fizetésére. Az ezekhez szükséges tőkével és hitelképességgel 
pedig csak a már vázolt módon „elővarázsolt", a nagy birtokegysegek haszonbérbe vételére vállalkozó 
bérlőtársulatok rendelkeztek. 

A tárgyilagosság megkívánja annak a megismétlését is. amit a korabeli szakírók is megállapíta-
nak, hogy ezek a földhaszonbérletre vállalkozók nem kis feladatot tűztek maguk elé. Nem kisebbet, 
mint az alig vagy egyáltalán nem jövedelmező haszonbérbe vett birtokokon olyan okszerű gazdál-
kodást folytatni, amellyel előteremtik a kikötött haszonbért, a racionalis gazdálkodás igényelte több 
munkabért, a megnövekedett egyéb rezsiköltségeket. Szükséges mértékben fejlesztik az élő- és 
holtleltárt, ugyanakkor megkeresik a befektetett tőke kamatát és a vállalkozói kockázat tisztességes 
polgári hasznát is. 

Alig vitatható, hogy ezeknek a termelési költségtételeknek az előteremtése a hosszú lejáratú 
bérleteken, a korábbi majorátusi gazdálkodásnál mennyivel körültekintőbb gazdálkodási módszerek 
bevezetését tette szükségessé. Több terméket állítottak elő, több munkaalkalmat teremtettek, s a 
hosszú bérleti időre tekintettel a talajerő fenntartása, sőt fokozása is eminens érdekük lett. Ezt viszont 
csak erős állattartással lehetett elérni. így lettek - sok esetben - az igazán jól működő Esterházy-
hitbizományi családi bérletek az intenzív állattenyésztés (tehenészetek, göbölyhizlalás, hússertés-
tenyésztés, halgazdaság stb.) mintagazdaságai. 

A következő fejezetekben már csak azzal igyekszem foglalkozni, hogy az Ozorai Uradalom 
keretében 1861-bei. létesült és később több részre tagozódott haszonbérletek közül a tanulmányom 
központjában álló Maisai Béruradalom miképpen felelt meg annak a feladatnak, amit a köz is 
elvárhatott tőle és saját érdeke is megkívánt. 



EGY DUNÁNTÚLI TŐKÉS NAGYBIRTOK 1 8 3 

b) TÁBLÁZAT 

KIMUTATÁS 
az ozorai hgi. uradalom új kibérlése folytán a lelépett bérlőknek a hbéri szerződések alapján 

letelt kamatozó és kamatnélküli visszafizetendő volt építkezési előlegekről. 

Tárgy Korona fill. Korona fill. 

1. Bischitz Salamon és fia jogutóda Bischitz János 
részére a majsai bércsoport után 
kamatozó építk. eló'legben 15 220 66 
kamatnélküli építk. előlegben 2 044 98 172 670 64 

2. Bischitz Mór jogutóda Gyérei Richard részére a 
tóthi-gyánti és döbröntei bércsoport után 
kamatozó építk. előlegben 58 365 04 
kamatnélküli építk. előlegben 6 431 80 64 796 84 

3. Strasser Izidor részére Kecsege-fornádi bércsop. után 
kamatozó építk. előlegben 28 925 28 
kamatnélküli építk. előlegben 1 201 50 30 126 78 

4. Strasser Zsigmond tótkeszi bércsop. után 
kamatozó építk. előlegben 58 211 46 
kamatnélküli építk. előlegben 4 803 74 63 015 20 

Dr. Pajzs Gyula a saári ptai bércsop. után 
kamatozó építk. előlegben 25 478 22 
kamatnélküli építk. előlegben 75 28 25 553 50 

Összesen: 356 162 96 
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A MAGYAR CUKORRÉPA-TERMESZTÉS 
ÚJJÁSZERVEZÉSE, 1945-1948 

(Egy volt miniszteri biztos visszaemlékezései) 

III. rész 

1948 

Tekintettel arra, hogy három száraz év után a sok évi tapasztalatok szerint majdnem biztosra 
lehetett venni, hogy az 1948-as év legalább átlagos csapadékot fog hozni, nagy reményekkel néztünk 
az új év elé. Ezt az optimista felfogást tükrözte а С. IV. évf. 1. számában írt vezércikkem, amelynek 
címe: „Újesztendő küszöbén" volt. A termelési kedv — a száraz évek rossz termései ellenére — 
állandóan fokozódo t t , ami szerződésünkben is mu ta tkozo t t . így jogos volt a reményünk, hogy az 
1948-as év olyan e redményt fog hozni , amüyen a múlt korszak legnagyobb termését is meghaladja. 
Mint látni fogjuk, ebben nem is csalódtunk! 

Különösen az újgazdák tudásának fokozása céljából téli előadásokat rendeztünk országszerte. 
Erről cikkemben így í rok: „Ezekkel az oktató előadásokkal, amelyek közvetlen hasznuk mellett 
közelebb hozzák egymáshoz tagjainkat és a vezetőséget, méltán kapcsolódunk az 1948-as év százéves 
évfordulójára rendezet t országos mozgalmakhoz. A jobbágyfelszabadítás emlékét nem ünnepelhetnénk 
meg szebben, minthogy alkalmat adunk minden haladó gazdának, legyen az új vagy régi, kicsi vagy 
nagy, a tanulásra — saját és az ország javára. Ezzel elősegítjük a hároméves terv sikerét ." 

Cikkemet a következő bekezdéssel végeztem: „Annak az egyetértésnek és összefogásnak, 
amelyben a cukorrépatermesztők százezrei egyesülnek, nem maradhat el a hatása, és minden 
reményünk meg van, hogy a most k e z d ő d ő új esztendő ismét közelebb visz bennünket a magunk elé 
k i tűzöt t célhoz: hozzájárulni a répatermesztés biztos jövedelmezőségével a belterjes mezőgazdaság és 
állattenyésztés kiterjesztéséhez és a mezőgazdasági lakosság százezrei életnívójának emeléséhez." 

Az 1947. december 18-i országos értekezlet t i tkos választással választotta meg a 12rendes és 12 
pót tagból álló ártárgyaló bizottság tagjait . A tárgyaló bizottság elnökletem alatt január 7-én ta r to t ta 
első ülését, amelyen megtárgyaltuk a tennivalókat és k iküld tünk egy szűkebb bizottságot a Gyár-
iparosok Egyesületével való tárgyalásokra. A bizottság tagjai a következők voltak: Less József (Gyula), 
Varga Pál (Szécsény), Zsoldos Károly (Vác), Varga Domokos (Süttör), dr. Hofmann Pál (Keszthely), 
Révhegyi Antal (Győrszentivány) és Őze József (Csorvás). Ezek kerületenkint az ország minden részét 
képviselték. Ez a szűkebb bizottság az én vezetésem mellett j anuár 12-én ta r to t ta az első megbeszélését 
a Magyar Cukorgyárosok Országos Egyesülete kiküldötteivel. Ezen a tanácskozáson ugyan a mellék-
feltételek javítása szempont jából néhány eredményt már elértünk, az árrevízió és az 1948-as répaár 
tekintetében azonban nehézségek merül tek fel. Ezért január 13-án küldöttségüeg kerestük fel a 
miniszterelnökséget, hogy az ár és árrevízió kérdését dűlőre vigyük. Javasoltuk, hogy az összes érdekelt 
minisztériumok és a ké t Érdekképviselet kiküldötteiből bizottságot ámítsanak össze, amely hivatva 
volna ezekben a vitás kérdésekben dönteni . Erre ígéretet is kaptunk azzal, hogy a javasolt bizottság 
már a közeli jövőben össze fog ülni. 

Másnap, január 14-én a miniszterelnöknek a következő feljegyzést adtam át , amelyet a tárcaközi 
bizottság számára készí te t tem: 
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„Feljegyzés a Magyar Cukorrépatermelők Országos Szövetségének az 1947. évi répaár revízió-
jára és az 1948. évi répaár megállapítására vonatkozó kívánságairól 

Bár két kérdésről van szó, mégis együttes tárgyalás kívánatos, hogy a mielőbbi megoldás a 
gazdatársadalmat megnyugtassa, minden káros agitációnak véget vessen és lehetővé tegye a Szövetség-
nek a répatermesztés belterjessé tételére irányuló működését. 

A Szövetség mindenekelőtt miniszterközi bizottság sürgős összehívását javasolja, melyen a 
közvetlenül érdekelt tárcákon, azaz a Fölmivelésúgyi és Pénzügyminisztérium és érdekképviseleteken 
kívül, a miniszterelnökség és Gazdasági Főtanács is részt vegyen, hogy a hozott határozatok keresztül, 
vitele biztosíttassék. 

Ezen bizottság összehívása azért sürgős, mert az árakon való megegyezés nélkül az érdek-
képviseleti megállapodás meg nem köthető, márpedig a cukorrépa okszerű termelése a szerződések 
megkötésit és a magkiosztását még februárban szükségessé teszi 

I. Az 1947. évi ár revíziója 
A 3974jl947ME sz. rendelet, amely az 1947. évi cukorrépa árát 3 kg cukorban állapította meg, 

az 1946-os eredményekből indult ki. Az 1947-es eredmények, melyek az 1946-os eredmények 
országos viszonylatban több, mint dupláját hozták, úgy répamennyiség, mint cukorhozam tekinteté-
ben, - a kalkulációt alapjában megváltoztatták. Az általános költségek megoszlása a több, mint 
kétszeres mennyiségű cukorhozamra, a cukor előállítását lényegesen megolcsóbbitotta. Nyers számítás 
szerint a megtakarítás 45 fillért tesz ki, cukorkilogramonkint, ha a rezsinek általában 15%-kal való 
emelkedését vesszük tekintetbe. 1 mázsa répára átszámítva, ha a 14 kg-os nyeredékből a gazda-
járandóságot, azaz 3 kg-ot levonunk 11 • 45 fillér = 4,95 Ft a megtakarítás. 

Tekintettel arra, hogy a kétszeres mennyiség az 1946-os területnek több mint kétszeresén 
termett, ami az átlagtermést az ország nagy részén még a tavalyi alá szállította, ami a 168 év óta nem 
látott aszálynak volt a következménye, kétségtelen, hogy a gazdát kártérítés illeti meg. Ez a kárpótlás 
annál inkább indokolt, mivel az elért eredmény is csak annak a többlet megmunkálásnak köszönhető, 
amelyet a termelők a répába fektettek. 

Jogos tehát az a kívánság, hogy a fenti körülmények folytán előállított haszon teljes egészében a 
termelőket illesse, annál is inkább, mivel a Kincstár a nem várt mennyiségű cukor fogyasztási adója ré-
vén amúgy is nagyobb bevételre tett szert, mint amennyi eredetileg a költségvetésben elő volt irányoz-
va, a gyárak pedig kalkulációjukban megengedett 8%-os haszonkulcsnál a nagyobb mennyiséget véve 
alapul, szintén nagyobb haszonhoz jutottak. Egyedül a termelő az, aki a szárazság következtében több 
munkát fektetett be és a piacra kerülő nagyobb cukormennyiség következtében beállott áresés folytán 
kevesebbet vett be. 

Ezen tények tudatában Szabó Árpád földmívelésügyi miniszter úr mondotta 1947. november 
5-én a parlamentben Szigethy Attila képviselőnek a cukorrépaár revíziójával foglalkozó interpelláció-
jára válaszolva, a többi közt a következőket: „Kétségtelen hogy a rendkívüli időjárás következtében 
egyfelől a cukorrépa cukortartalma növekedett, másfelől a termésmennyiség a reméltnél lényegesen 
kisebb. A kérdést mérlegelve, magában is indokoltnak tartom a répaár bizonyos mértékű emelését, 
most még azonban ebben a kérdésben a döntést korainak tartom". Válasza végén a döntést a gyártási 
eredmények ismeretétől teszi függővé. 

A gyártási eredmények már ismeretesek, ezek alapján számításunk szerint az átadott fizetősúlyú 
répamázsánként 4,95 fillér ráfizetés, vagy kereken még 1/2 kg cukor a termelőt illeti meg. 

II. Az 1948-as ár megállapítása 
Az árrevízióra vonatkozó számításainknál bebizonyosodott, hogy 100 000 Vg cukorrépa fel-

dolgozásánál 14%-os cukorelőállításnál a cukor 1946 évi előállítási árának változattanul tartása mellett 
3,5 kg cukor illeti meg a termelöt, amely megfelel annak a kiindulási pontnak, amely mellett az 
1946-os évben a 3 kg-os árat megállapítottuk, azaz az országos átlagos cukorhozam 25%-a. Termé-
szetesen szükséges a répaár alsó határának 30 Ft-ban való rögzítése. Egy ilyen árkonstrukció a 
cukorrépa árkérdését legalább a tervévekre levenné a napirendről és megadtuí a gazdatársadalomnak azt 
a biztonságot, amely a cukorrépatermesztés belterjessé tételéhez szükséges befektetések teljesítésénél 
nélkülözhetetlen. 

Amikor egy ilyen árkonstrukció elfogadását javasoljuk, a termelők nagy táborának általános 
ismert követelése mögött messze elmaradunk és lehetőséget nyújtunk ahhoz, hogy a cukorfogyasztás 
növelésével, a répatermesztés kívánatos további kiterjesztése, a magyar mezőgazdasági lakosság 
szociális helyzetének emelése érdekében bekövetkezhessék. 

Magyar Cukorrépatermelők Országos Szövetsége nevében: 

Budapest, 1948. január 14. Szemző Béla 
sk. 

miniszteri biztos 
igazgató" 
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Közben országszerte folytak а járási megbízottak által összehívott gyűlések, amelyen meg-
vitatták az eddigi tapasztalatokat, és kivétel nélkül mindenütt bizalmat szavaztak a COSZ vezető-
ségének, amiről a beküldött jegyzőkönyvek és az a számos üdvözlő távirat tanúskodik, amelyeket én és 
a COSZ vezetősége kapott . A gyűlésekről természetesen a lap hasábjain beszámoltunk (С. IV. 1. 2. p.). 

A COSZ felügyelői karból sajnos a két legrégebbi és legképzettebb főfelügyelő kiváltak. Ezek: 
Gaál László és Varasdy Albert. Mivel tudásuknak jobban megfelelő állásokat kaptak, további pályá-
jukra jókívánságaink kísérték őket. Ennek folytán azonban újabb felügyelőket kellett kineveznem, és 
az így alakult felügyelői kar, amely már a Szövetség likvidálásáig együtt maradt, így alakult: 

Adamik Pál, Mezőberény, Hunyadi u. 4. (Szolnoki egy.) 
Bán József, Esztergom, Kiss J. u. 15. (Selypi egy.) 
Baer Gerolf, Badacsony 40, Zala m. (Sárvári egy.) 
Fejes Imre, Jászberény, Honvéd u. 22. (Hatvani egy.) 
Gaál László, Pusztamiske p. Devecser (Petőházi egy.) 
Kapossy János, Gönc, Abaúj m. (Szerencsi egy.) 
Kováts Géza, Dunaalmás, Komárom m. (Ácsi egy.) 
Less József, Gyula, Losonczy u. 12. (Sarkadi egy.) 
Oláh István, Dombegyház, Csanád m. (Mezőhegyesi egy.) 
Óváry János, Mászlonypuszta p. Újdombóvár (Kaposvári egy.) 
Szánti Gyula, Magyarkeszi, Tolna m. (Ercsi egy.) 
Holla Emil, Budapest, V. Pannónia u. 8. I. 2. (Óbudai egy.) 
(Gaál László még működöt t néhány hónapig, azután Ráth Endre került a helyére.) 

A Cukorrépatermelő megjelenését ugyan a tájékoztatási miniszter az 1947. nov. 29-én kelt 
6.639/1947. TM rendeletével engedélyezte, ezen rendeletet azonban az 1947. dec. 29-én kelt 
8.707/1947. TM rendeletével - a papírhiányra való tekintettel - oda módosította, hogy havonként 
csak egyszeri, legfeljebb 8 oldalas példány megjelenését engedélyezte. Ennek folytán eddigi rovataink 
egy részét vagy fel kellett számolni, vagy az oda tartozó cikkeket ritkábban lehetett csak meg-
jelentetni. Ennek ellenére mindent elkövettünk, hogy termelőinket szaktanácsokkal továbbra is 
ellássuk, és a vüágban cukorvonalon történtekről tájékoztassuk. 

Annak érdekében, hogy azok a járási megbízottak, akik a dec. 18-i országos értekezleten nem 
jelenhettek meg, továbbá az összes községi megbízott és raj tuk keresztül minden termelő tag tudomást 
szerezzen a gyűlésen megtárgyalt kérdésekről és a gyűlés eredményeiről, az országgyűlési gyorsírók 
által jegyzett teljes szöveggel Tájékoztató füzeteket adtunk ki, és küldtünk minden érdekeltnek. 

Kurelec Viktor felkérésemre ,,A szárított cukorrépaszelet helyes felhasznála" címmel а С. IV. 
évf. 1. számának 3. oldalán igen értékes tudnivalókat közöl, amelyekre főleg azért volt szükség, mivel a 
felszabadulás előtt a kisgazdák nem jutot tak száraz szelethez, és így nem is tudtak azzal célszerűen 
eljárni. 

A fenti szám 4. oldalán „1948-ban még nagyobb lendülettel indul meg a cukorrépatermesztés" 
címmel szemelvényeket közlünk a COSZ központjához érkezett gazdalevelekből. Ezekből néhányat 
látunk a következőkben: 

,,Mayer Ferenc COSZ-megbízott, Pátka: 
Községemben egyik évről a másikra mind a répatermesztők száma, mind a cukorrépával bevetett 

terület kétszeresére emelkedett. Az idei mostoha időjárás ellenére is a cukorrépatermesztéssel szép 
eredményt értünk el, főleg az Országos Cukorrépatermesztői Versenyen, amelyben a kerület győztese 
egy újgazda lett, ami a jövőben községünkben még jobban előre fogja lendíteni a répatermesztést. 
Azért a kimagasló eredményért, amelyet a cukorrépatermesztés terén elértünk, községem nevében, 
köszönetemet fejezem ki a miniszteri biztos-igazgató úrnak és a vele együtt működő COSZ vezetőség-
nek fáradtságot nem ismerő és példát mutató munkásságukért. Adja a magyarok Istene, hogy a többi 
mezőgazdasági ág is követhesse nemes példánkat." 
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„Szőke János COSZ-megbízott, Tüskéspuszta (Újdombóvár): 
Tisztelettel küldöm a tüskepusztai újgazdák elismerését a COSZ országos vezetőségének értünk 

végzett fáradhatatlan érdekképviseleti munkásságáért, amiből szembetűnően érezhető volt a COSZ 
vezetőségének a cukorrépatermelő parasztságot megillető munkájának gyümölcséért folytatott kemény 
harca. Kívánom az összes répatermesztők nevében, hogy ezt a nemes munkásságát számos éven 
keresztül az idei évhez hasonló eredménnyel végezhesse. Az idei aszályos évben tett tapasztalataimat 
kívánom közölni Augusztus elején az idei répától elment a kedvem az aszály miatt, még a gaz se 
tudott felvergődnj sőt a répa levele is lesült. Azért csak Isten neki, fogtuk a kapát, közepes 
mélységben megkapáltam és a kapálás után a répa közepe új levelekben kezdett zöldelni, ami már 
ugyan nem nőtt nagyra, azonban a terméskilátáshoz képest, a szedésnél bámulatos répák fordultak ki a 
földből. Húsz éven át nagy uradalomban a répatermesztésben munkavezetői beosztásomban ehhez 
hasonló tapasztalatom nem volt. Ez úton is köszönetet mondok Önöknek a „Cukorrépatermelő" 
lapban miniszteri biztos úrnak sokat emlegetett kapálás és kapálás ajánlatáért és egyéb nemes oktató 
példájáért, amelyből termelés terén gazdag - úgy mondhatom - ajándékhoz juthat sok-sok szegény 
ember, ha magáévá teszi azt." 

„Varga Sándor COSZ-megbízott, Békés: 
A cukorrépa szállítását befejeztük. Számításom szerint az átlag kat. holdankint 95 mázsa, ami a 

békési termesztőket annyira felbuzdította, hogy az idei 850 kat. holddal szemben már több, mint 
1300 kat. holdra szerződtek idáig és még mindig akad olyan gazda, aki szerződni akar. Megállapítható 
tehát, hogy a békési termesztők megértették, amit a COSZ tett értük, és már látszik, hogy az ösztönös 
és hagyományos munkásokból áttértek a számító és tudatos ember termelési beosztására és a növényi 
élet komoly megóvására, ápolására. Most már megértik azt, hogy komoly munkával nagyobb a termés, 
több a jövedelem és ebből gazdaságukat korszerűsíthetik és életszínvonalukat emelhetik. Bizonyságul 
szolgál az is, hogy a hiányos igafogat és rendkívüli időjárás ellenére is elég jó átlagtermést értek el, 
amely termésből nem egy új- és régi gazda vett egy pár jó csikót és szép erős, új kocsit és sok más 
helyen megfigyelhető a cukorrépatermesztők kimagasló eredménye. Ha mindezeket átgondoljuk és 
összehasonlítjuk a múltat a jelennel, amikor a kisember még csak azt sem tudta, mi a cukorrépa, akkor 
hálásan kell, hogy gondoljunk Szemző Béla min. biztos úr fáradhatatlan munkájára, amellyel egy új 
lehetőséget teremtett a régi és új kisgazdáknak." 

„Horváth József COSZ-megbízott, Külsővát: 
Rá kell mutatnom, hogy nemcsak a répaterület volt több községemben, de a szorgalom is. 

Jobban kezelték a cukorrépát gazdatársaim. A múlt évi ezüstkalászos tanfolyam jó hatással volt a 
hallgatókra, mert megtanulták a szárazság elleni védekezést, vagyis sokszor kapáltunk, amit ugyancsak 
közöl a kedves lapunk, úgy is mondhatnám, hogy iskolán kívüli önképzőben részesít bennünket, 
amiért ezúton mondok köszönetet a Cukorrépatermelő lap szerkesztőségének vagyis mindenkinek, ki 
csak részt vesz valami módon a lap szerkesztésében. Külön meg kell említenem Szemző Béla igazgató 
úr vezércikkeit, amelyek maradandó emléket képviselnek." 

„Egyed Ferenc cukorrépatermesztő, Balatonmagyaród: 
Örömmel köszöntöm a Szövetséget, mint az Országos Cukorrépatermesztői Verseny nagy-

kanizsai járásának győztese. Köszönöm, mint győztesnek jutalmul ajándékozott tolókapát. Kívánom, 
hogy a Szövetség nemes munkája mennél több polgártársunkat ugyancsak diadalra juttassa. Az 1946. 
évi cukorrépatermesztői verseny felbuzdított, hogy én is részt vegyek és elhatároztam, hagy 1947-ben 
nem fogok lemaradni és a győztesek sorába én is bekerülök. Mindent elkövetünk, hogy versenyszerűen 
építkezzünk és talpraállítsuk országunkat. Köszönöm az ugyancsak ajándékba küldött újságot, amiből 
annyi fontos tudnivalót lehet olvasni, amire minden földmívesnek szüksége van." 

„,Ifj. Tóth Ferenc COSZ-megbízott, Dáka: 
Köszönetet mondok mind a magam, mind a cukorrépatermesztők nevében azért a munkás-

ságért, amit a COSZ vezetősége ez évben is a termelők érdekében kifejtett. Bárcsak minden termesztett 
terményünknek meg lenne a maga érdekképviselete. Kérem a vezetőséget, hogy ezután is ugyanolyan 
szorgalommal és odaadással képviselje a termesztők érdekeit, mint eddig, hogy minél többen vegyenek 
részt a cukorrépatermesztésben, mert ez a belterjes gazdálkodás úttörője. Ha így lesz, úgy hiszem, hogy 
hamarabb eljön az az idő, amikor Magyarországot is úgy ismeri majd a világ, mint a gazdag parasztok 
országát" 

„Unghy Pál COSZ-megbízott, Erdőtarcsa: 
Az erdőtarcsai cukorrépatermesztők nevében a legnagyobb hálánkat fejezzük ki Szemző Béla 

miniszteri biztos úrnak, aki volt olyan bátor, ehhez a nehéz építéshez és átalakításhoz hozzáfogni Már 
eddig is eredményeket értünk el a gyárral szemben, mert még van is egy COSZ szervezet, amely 
őrködik a termelők érdekei felett. 1948-ban a répatermesztés még nagyobb lendülettel fog meg-
indulni." 
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Külön cikkben közöltük (С. IV. 1. 5. p.) Csorbán Jenő tokodi COSZ-megbízott központunkhoz 
intézett levelét, „Hogyan értem el aszályos évben hoklankint 250 q-ás cukorrépatermést" címmel. 

A cukorrépaterrnesztést érdeklő rendeletek közül szószerint közöljük a következőt, amely 
mutatja, hogy az akkori földm. kormányzat tekintetbe vette a cukorrépa alá adandó mélyszántás 
fontosságát: 

„Kötelező traktorszántás. A 99.400/1947. FM sz. rendelet mezőgazdasági traktorokkal való évi 
szántasi kötelezettséget szabályozza. Minden mezőgazdasági tarktor tulajdonosa köteles minden év 
szeptember 1-től a következő év június 15-ig terjedő időben a 30 lóerőnél kisebb traktorral legalább 
260 kat. hold földterületet középmélyen megszántani. A szántás helyett tárcsázást vagy kulti-
vátorozást is lehet végezni, ez esetben azonban az előbb említett területnek csak a felét lehet 
számításba venni. Az őszi szántásnál a cukorrépa alá történő mélyszántás minden kat. holdja 2 kar 
hold középméiyszántásnak felel meg. 

A szántási kötelezettség jelerészben őszi, felerészben tavaszi szántás által teljesítendő. A 
bérszántásra kötelezett, illetve igénybe vett traktorral és hozzátartozó talajművelő felszerelési tárggyal 
végzett munkáért az érvényes jogszabályokba foglalt rendelkezések szerinti térítés jár. (Magyar Köz-
löny, 1947. december 16. 284 szám.)" 

A fenti szám 7. oldalán termelőink tájékoztatására közöljük a világ cukorrépatermelésének és 
cukorfogyasztásának 1947. évi állását, összehasonü'tva az 1937. évivel: 

Termelés | Fogyasztás 

1947 1937 1947 1937 

Észak-Amerika 2 227 1 700 7 600 6 572 
Közép-Amerika 697 355 641 347 
Nyugat-India 7 419 4 950 496 281 
Dél-Amerika 2 645 2 060 2 461 1 766 
Európa 7 355 9 695 9 234 11 658 
Afrika 830 790 1 103 929 
Közép-Kelet 20 - 222 295 
India 3 530 3 610 3 422 3 374 
Távol-Kelet 2 020 4 930 1 185 2 630 
Ausztrália 703 950 597 444 

Az egész világ 27 486 29 074 26 994 28 332 

Kuba, Brazília és Argentína a második világháború befejezése óta növelte termelését, viszont az 
önellátó államokban is emelkedett a fogyasztás. így például az Északamerikai Egyesült Államok 
fogyasztása 1 100 000 tonnával nagyobb, mint volt. Az angol világbirodalom fogyasztása azonban már 
100 000 tonnával kevesebb, mint a háború előtt. 

A szovjet köztársaságok uniójában az új 5 éves terv keretében történt befektetések és beruházá-
sok, valamint a bevezetett jobb mívelési módok hatása megmutatkozott a cukorrépatermesztés 
eredményeiben is. Ukrajna a Szovjetuniónak legnagyobb háborús károkat szenvedett tagállama, 
1947-ben már visszaszerezte azt a vezető helyet, amelyet a háború előtt a vüág cukorrépatermesztésé-
ben elfoglalt. Három és félszer annyi cukorrépa termett , mint az előző esztendőben. A termés-
eredmény terén a karkovi és a kievi kerület cukorrépatermesztői vezetnek. A kazahsztáni átlag-
termés hektáronkénkt 270 mázsa volt. A legjobb eredményt a szkidelszki kerület termesztői érték el. 
A „Gigant" nevű kolhozban volt a csúcseredmény: 631 mázsa cukorrépa hektáronként (kat. holdan-
kint 363 métermázsa). A Szovjetunió cukorgyárai teljes erővel láttak hozzá az idei gazdag cukorrépa-
termés feldolgozásához. 

A Nemzetközi Cukorszövetség legutóbbi londoni ülésén a statisztikai adatok egybevetéséből 
megállapították, hogy az augusztus 31-vel végződő 1947-es gazdasági évben a világ cukortermése 
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24 693 ООО tonna, a világ cukorfogyasztása pedig 23 615 000 tonna körüli mennyiséget jelent. Az 
1 078 000 tonna felesleg csak látszólag szaporította a világ cukorkészletét, mert ennek a mennyiségnek 
nagy részét még 1947-ben elosztotta a Nemzetközi Élelmiszer Szükségbizottság. A londoni ülésen 
megállapították, hogy a legtöbb ország vásárlóerő hiányában képtelen a háború előtti színvonalon 
kielégíteni cukorszükségletét. A világ cukorfogyasztása a háború éveiben 3 500 000 tonnával volt 
kevesebb az 1 9 3 8 - 3 9 . évi cukorfogyasztásnál. 

Március második felében lesz a Mezőgazdasági Kiállítás és Tenyészállatvásár. A Gazdasági 
Főtanács legutóbbi ülésén hozzájárult ahhoz, hogy az idén a Földmívelésügyi Minisztérium újból 
megrendezhesse a hagyományos Mezőgazdasági Kiállítást és Tenyészállatvásárt. Minthogy az elő-
készületi munkálatok már hosszabb idő óta folynak és az Országos Tervhivatal a tenyészállatvásártelep 
újjáépítésére most újabb jelentős összeget bocsátott rendelkezésre, bizonyosra vehető, hogy a kiállítás 
március hó második felében megnyílik. A kiállítás történelmi részével, továbbá a többtermelés célját 
szolgáló bemutató anyagával alkalmas lesz arra, hogy a magyar parasztság széles rétegeit bekapcsolja a 
centenáriumi év nagyszabású ünnepségeibe, másrészt a mezőgazdasági szakismeretek széles körben való 
terjesztése révén a hároméves terv célkitűzéseit is hathatósan szolgálja. 

А IV. évf. február (2.) számban „Út a többtermeléshez" címen részletesen közöltem a termelők-
kel a tudnivalókat. A cikk főbb részeit a következőkben közöljük: 

„Mint azt múlt évi beszámolónkban bejelentettük, ebben az esztendőben az átlagtermés 
emelésére irányítjuk legfőbb figyelmünket. Végre meg kell értenünk, hogy a terméseredmény a 
jövedelemnek éppen olyan alkatrésze, mint a termesztett termeivény ára. Nagyobb ár, nagyobb 
jövedelem: nagyobb termés, még nagyobb jövedelem! A cukorrépa árának megállapításánál nemcsak a 
két érdekelt félnek, a termesztőnek és a gyárnak jut szerep, hanem a legnagyobb szava a kormánynak 
van, amely a cukrot mint állami egyedáruságot kezeli és éppúgy, mint a dohány és a szesz áránál, 
kénytelen tekintettel lenni arra, hogy minél nagyobb jövedelmet biztosítson a kincstárnak, amelyre az 
ország újjáépítése során csaknem elviselhetetlen terhek hárulnak. A kormányzatnak az ár meg-
állapításánál figyelembe kell vennie a fogyasztóközönség teherbíróképességét, valamint a cukor világ-
piaci árát. Mindezekkel a kérdésekkel tagjainknak tisztában kell lenniök, ha. azt akarják, hogy a szépen 
megindult cukorrépatermesztés valamennyiök és a haza hasznára tovább fejlődhessék." 

„Ha a fenti kívánalmaknak eleget akarunk tenni, akkor termőföldünkből nagyobb terméseket 
kell kicsikarni. Ehhez két út vezet, jobb megmunkálás és jobb trágyázás. 

!rA tápanyagok részint már benne vannak a földben, részint pedig az ember szállítja és dolgozza 
be a talajba. Minél többet akarunk a talajból kivenni, annál jobb földet kell kiválasztanunk és annál 
több trágyát kell neki juttatni Márpedig a cukorrépa az a növény, amely a többihez hasonlítva, messze 
a legtöbbet képes előállítani. Ezért is tartják igényes növénynek. De nemcsak a legtöbbet hozza ki a 
földből, de a legjobban tudja meghálálni és értékesíteni a neki nyújtott természetes és mesterséges 
tápanyagokat. Ez az oka, amiért a vetésforgóban többnyire ősszel trágyázott földbe kerül, mert van 
ideje és lehetősége a trágyában levő tápanyagok feldolgozódását bevárni és hasznosítani." 

„Félreértések elkerülése végett meg kell állapítani, hogy teljes eredményt csak akkor érünk el, 
ha minden tápanyagot arányosan bocsátunk a répa rendelkezésére. Tehát sem a szuperfoszfát, sem a 
pétisó magában nem elegendő. Tartózkodjunk az egyoldalú műtrágyázástól! Az ember sem élhet 
tisztán szalonnán, kenyér is kell melléje!" 

„Jó termést, még akkor is ha minden tápanyagot megadunk, csak egészséges földben remél-
hetünk. Egészséges földnek azt nevezzük, amelyben elegendő oldható mészsók állnak rendelkezésre. 
Ott ahol belvizek vagy víz átnemeresztő altalajok posványosítják el a földet, savanyú, „beteg" 
talajokról beszélünk. Az ilyen talajokon elsősorban alagcsövezéssel vagy árkolással segíthetünk. 
Ezenkívül igen gyakori a természettől vagy a kihasználódás következtében mészszegény talaj, amelyen 
jó termést minden trágyázás és műtrágyázás ellenére sem várhatunk. Ezeken a talajokon csak erélyes 
meszezéssel segíthetünk. Erre a célra a legjobb nyáron, a tarlószántás előtt, holdankint legalább 100 q 
mésziszapot kiszórni, amelynek olcsó vagy ingyenes szállításáról a földmívelésügyi minisztérium 
gondoskodik. Ahol mésziszap nem áll rendelkezésre, használjunk holdankint 5 - 6 q égetett meszet, 
amelyet késő ősszel kupacokra hordunk ki és földdel betakarunk. Az így előkészített mészkupacok 
tavasszal felbontva porrá esnek szét és könnyen szétszórhatok. Mészszegény földön használjunk mész-
foszfátot." 

„Mielőtt a helyszűkéhez mért rövid útmutatásunkat befejeznénk, válaszolni kívánunk azoknak, 
akik pénztelenségükre vagy a műtrágya árának magas voltára hivatkoznak. Az első ellenvetésre 
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közölhetjük, hogy keresztülvittük a gyáraknál a műtrágyának kamatmentes hitelben való kiszol-
gáltatását, ami minden répatermesztó'nek lehetővé teszi a műtrágya használatát. Az árra nézve pedig 
hadd álljon itt összehasonlításul a békebeli 1938-as műtrágya- és cukorrépaár, szemben a mai árak 
arányával. 

Ebből az összehasonlításból láthatjuk, hogy békében sokkal több répát kellett leszállítani 
ahhoz, hogy 1 q műtrágyát kifizethessünk és így nem kétséges a jelenlegi műtrágya használatának 
kifizetődő volta." 

,flieg kell mutatnunk, hogy nemcsak területben szárnyaljuk túl a béke évek vetésterületét, 
hanem termésátlagok tekintetében is el tudja érni a kisgazdarépatermesztő, legalább azt az eredményt, 
amelyet a múltban a nagybirtok felmutatott. Csak akkor állhatjuk meg helyünket a nemzetközi 
versenyben, ha terméseredményeink arra a fokra emelkednek, amelyet a velünk versenyző államok már 
eddig is elértek." 

1938-ban 

tehát kereken 

ezzel szemben: 

1948-ban 

tehát kereken 

1 q cukorrépa 
1 q szuperfoszfát 
1 q pétisó 
4 q cukorrépa 
8 q cukorrépa 

1 q cukorrépa kb. 
1 q szuper foszfát 
1 q pétisó 
2 q cukorrépa 

31 j3 q cukorrépa 

2 pengő 30 fillér 
8 pengő 50 fillér 

17 pengő 50 fillér 
1 q szuperfoszfát 
1 q pétisó 

30 Forint 
60 Forint 

100 Forint 
1 q szuperfoszfát 
1 q pétisó 

Hogy megelőzzük a hivatlan prókátorokat, a következőkben közöltük az ártárgyalások tény-
leges állását: 

, , J e l e n t é s a z á r t á r g y a l á s o k r ó l 

Az ártárgyaló bizottság az elmúlt hónapban több ízben tárgyalt mind a cukorgyárosok egyesüle-
tével, mind a kormánnyal anélkül, hogy sikerült volna az Érdekképviseleti megállapodást megkötni. 

Az árra és árrevízióra vonatkozólag a kormány addig nem dönt, amíg a gyáraknál tartott 
ellenőrzés nem fejeződik be. A revízió eredményét a közeli napokban tudjuk meg, amikor is mindent 
elkövetünk majd annak érdekében, hogy az árkérdésben döntés történjék. 

A mellékfeltételek tárgyalását nagyban nehezíti a maghelyzet, aminek tisztázása végett új 
összeírásban állapodtunk meg. Mihelyt ennek az összeírásnak az eredményéből megtudjuk, hogy 
milyen számban és mennyi területre jelentkeztek a régi termelők, módunk lesz felosztani a fenn-
maradó magot az új jelentkezők és azok közt is elsősorban az új földhözjuttatottak, a hadifogságból 
hazatértek és az áttelepítettek között. 

Sokan a Szövetségnek tesznek szemrehányást a maghiány miatt, mégpedig - teljesen jogtalanul. 
Általánosan bevett szokás ugyanis, hogy a gyárak veszik a magot és osztják ki. A mag beszerzésében a 
gyárak segítségére voltunk és teljesen rajtunk kívül álló okokból nincs annyi mag, mint amennyi a 
jelentkező termesztők kielégítésére elegendő. Tekintettel arra, hogy a cukorrépamag termesztése két 
évet igényel és a nemesítés hosszú és nehéz munka, luizai magtermesztésünk csak 1950-re tudja majd 
fedezni a teljes magszükségletet. Különben is a hároméves terv szerint az idei répavetésterület 125 000 
kat. hold lenne, amit már tavaly is lényegesen túlléptünk és az idén még nagyobb emelkedésre 
számíthatunk. Szövetségünk a magellátás terén messze felülmúlta azt a szerepét, amely ezen a téren 
neki kijut! 

A mag- és árkérdéssel függnek össze azok a tárgyalások, amelyeket a cukor és szelet kiszállítá-
sáról folytattunk. Egyes gyárak körlevelekben és röpiratokban ezekről a megbeszélésekről már mint 
kész megállapodásokról számolnak be. Ez a termesztők félrevezetése, amit vissza kell utasítanunk. 

Eddigi megállapodásaink csak a szervezés kérdésére vonatkoztak, az őszi munka sima le-
bonyolítása érdekében. Mihelyt készen leszünk a megállapodásokkal, azonnal közöljük azokat meg-
bízottainkon keresztül tagjainkkal. Jól teszik tehát termelőink, ha minden olyan sugalmazást, amely 
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nem a szövetség részéről ered - akár a gyárak, akár tájékozatlan egyének vagy cikkírók állnak 
mögöttük - visszautasítanak, mint zavarkeltési kísérletet." 

Be kell még számolni a januári versenydíj-kiosztásokról, amelyeket a gyó'ztes ünneplésén kívül 
arra használtuk fel, hogy tájékoztassuk a termeló'ket a helyzetró'l. 

így ilyen ünnepségre Ménfó'csanakon január 18-án, Szolnokon január 24-én és Kiskun-
félegyházán január 25-én került sor, az első kettőn személyesen is részt vettem Joó Géza FM miniszteri 
osztálytanácsossal együtt, aki a termelési osztály részéről üdvözölte az előbbin Józsa Mihály helybeli 
termesztőt, az utóbbin Horváth István mezőhegyesi újgazdát, volt állami birtoki cselédet, akinek négy 
fiúgyermeke van. Kiskunfélegyházán Holla Emil központi titkár képviselte a COSZ-t, és adta át a 
jutalmat Görög Imre kilencgyermekes kisbirtokosnak, az ottani győztesnek. Miután a győztesek 
elmondták, hogyan értek el az aszályos 1947-es évben kiemelkedő eredményt, tájékoztattam a számos 
termelőt az ártárgyalások állásáról, és néhány buzdító szót mondtam annak érdekében, hogy a 
termésálagok növelésére fektessék most már a fő súlyt a termelők, akik már nem tekinthetők 
kezdőknek. Ménfőcsanaki felszólalásomban hangoztattam, hogy az eddigi eredményeket csaknem 
kizárólag a kisgazdatársadalom érte el, és azt, hogy ma Magyarországon szabadon lehet cukrot 
vásárolni, a répatermesztőknek kell megköszönni. Mint a magyar mezőgazdaság újjáépítésének ki-
emelkedő eredményét tartják számon ezt a munkát nemcsak nálunk, de külföldön is! (С. IV. 2. sz. 
3 - 4 . pp.) 

Január 15-tel kezdődően minden járási székhelyen a COSZ körzeti felügyelő tartott nagyszabású 
cukorrépatermesztői gyűléseket, amelyen az összes községi megbízottnak meg kellett jelenni, és ahol 
megkapták az útbaigazítást szóban és írásban a községükben tartandó COSZ téli tanfolyam számára, 
így az egész ország területén megindultak ezek a népes tanfolyamok, ahol vagy a megbízott, vagy más 
arra termett termelő tet te közzé azokat a legfontosabb teendőket , amelyek betartása több és jobb 
termés elérésére teszi képessé a gazdákat. Ezeknek a tanfolyamoknak jótékony hatása is megmutat-
kozott az 1948. évi terméseredményekben, amelyek sok helyen elérték a nagybirtok idején elért tíz évi 
átlageredményeket. 

A Magyar Mezőgazdasági Iparfejlesztési Társaság meghívására február 12-én előadást tar tot tam: 
„A cukorrépatermesztés jelentősége a magyar közgazdaságban" címmel. Az előadás főbb részei 

a következők: 

,rA modern európai mezőgazdasági kultúra kialakításának ideje egybeesik a cukorrépatermesztés 
kiterjesztésével, mert a cukorrépa vetésterület növekedése hozta magával az európai agrártudomány 
fejlődését. Ez nem véletlen, mint ahogyan a gazdasági életben minden fejlődés alá van vetve a 
természet törvényeinek. Az igényes cukorrépa hozamával a talajból kivett tápanyagok mennyisége 
megkövetelte ezek okszerű pótlását. Ez ösztönzőleg hatott a múlt század közepén az agrártudomány 
művelőire, akik egymásután hozták nyilvánosságra azokat a törvényeket, amelyeken a modern mező-
gazdasági művelés felépült." 

„Az olyan nyersanyagokban szegény országnak, mint Magyarország elsősorban mezőgazdasági 
termesztését kell fejlesztenie, amivel együtt jár a mezőgazdasági ipar kifejlesztése is. Nem szabad a 
múlt hibáiba esni és az egyes nyersanyag nélkül lebegő iparágakat agyontámogatni, ugyanakkor 
elhanyagolni a természetes nyersanyaggal rendelkező mezőgazdasági ipart." 

„Örömmel állapithatjuk meg, a felszabadulás utáni kormánypolitika lényeges javulást hozott. 
Mégis aggodalommal látjuk, hogy sokszor - a szükség kényszerítő nyomása alatt - az adópolitika nem 
kedvező irányban befolyásolja a mezőgazdasági termesztést. A fináncpolitika ilyen esetével állunk 
szemben a cukorgyártás és az ezzel szorosan összefüggően a cukorrépatermesztés esetében " 

„A Cukorrépatermelő Szövetség élére állítva elérkezettnek láttam az időt régi terveimnek 
megvalósítására, vagyis hogy a mezőgazdaságot tegyük érdekeltté a mezőgazdasági iparban Az első lépés 
a gazdának a terményéből készült termeivényen való részesítése volt, ez esetben tehát a cukorban való 
fizetés. Megállapíthatjuk, hogy ezt a fizetési módot az egész világon először nálunk vezették be, azóta is, 
tudtommal, csak Jugoszláviában találtunk követőre. Kétségtelen: a kísérlet sikerült, a „csoda" megtör-
tént és 1947-ben, két évvel a felszabadulás után, a trianoni Magyarország területén még soha nem látott 
kiterjedésben több mint 150 000 kat. holdon termesztettek cukorrépát. Ezt a csúcseredményt csak a 
konjunkturális 1929-es év közelitette meg 137 000 holddal, míg a háború előtti 10 év átlaga 80 000 hold 
cukorrépa vetésterületet jelentett. 
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Annak, hogy a cukorban történő fizetésnek vonzóereje az inflációs pszichózison túlmenően más 
okokból is fakad, bizonyítéka, hogy éppen 1947-ben, a forint kipróbált értékállandósága idején 
termesztettünk 100 ООО vagon cukorrépát és ebből gyártottak több mint 14 ООО vagon cukrot, amivel 
a háború előtti utolsó 10 év átlagtermelését is meghaladtuk. 

Nézzük most, mit jelent az 1947-es eredmény a statisztika tükrében? 
Ma, amikor úgyszólván mindent az energia-termelés szempontjából ítélünk meg, nem lesz 

érdektelen az egyes mezőgazdasági termékek kalóriatermelését tekintetbe venni. 

1 kat. hold cukorrépa 70 q-ás terméssel kereken 7 ООО ООО kalória 
100 mázsas takarmányrépatermés 4 ООО ООО kalória 

40 mázsás burgonyatermés 3 600 ООО kalória 
8 mázsás szemes tengeri termés 2 800 ООО kalória 
6 mázsás gabonatermés 2 ООО ООО kalória 

Ez a beállítás hirtelen felnöveli a cukorrépával bevetett területet a többszörösére. 
Végezzünk néhány számítást a cukorrépatakarmány termelési értékéről, hogy megvilágosítsuk az 

ország állattartására kifejtett hatást. Mindenekelőtt megállapíthatjuk, - ha a takarmányrépánál 
50%-kal nagyobb termést tételezünk is fel, - hogy a cukorrépa melléktermékeinek takarmányértéke 
felér az ugyanazon területen termesztett takarmányrépa takarmány ért ékével, emellett tisztán meg-
marad a cukorrépából készült "ukor. Sok kisgazda máris rájött erre az igazságra és nem csodálkoznánk, 
ha a takarmányrépaterület egy részét a cukorrépa foglalná majd el, mihelyt elegendő mag áll 
rendelkezésre. 

Különösen érdekes az idei aszályos évben a cukorrépa melléktermékeinek átszámítása a takarmány-
értékükre. így a kereken 100 000 vagon répa feldolgozásánál gyártott 65 000 vagon normálszelet 
takarmányértéke 6500 vagon árpának, a 4000 vagon melasz takarmányértéke 2800 vagon tengerinek 
és a répa fejelésénél nyert 30 000 vagon répafej 5000 vagon korpának felel meg. A 6500 vagon árpa 
kereken 100 000 hold, a 2800 vagon tengeri kereken 30 000 hold termését teszi ki, míg az 5000 vagon 
búzakorpa 25 000 vagon búza mellékterméke, amely mennyiség az idén kb. félmillió holdon termett. 

Ezek a számok világosan mutatják, hogy a 150 000 kat. hold cukorrépa állattartás szempontjá-
ból e terület többszörösének értékével ér fel. Bátran állíthatjuk, hogyha az 1947-es katasztrofális 
esztendőt a szépen fejlődött állatállomány lényeges károsodása nélkül ússzuk meg, ezt a tengeriszár 
jobb felhasználása mellett, főleg a 150 000 kat. holdas cukorrépavetésnek köszönhetjük. Annál is 
inkább állíthatjuk ezt, mivel a beszállított 100 000 vagon cukorrépán felül a gazdák országszerte elég 
lényeges mennyiséget tartottak vissza takarmánykészletünk kiegészítésére." 

„Az 1947-ben cukorrépából származó nemzeti jövedelem a következő tételekből tevődik össze: 
Kb. 14 ООО vagon cukor (felét 7,20-as jegy cukor áron, felét pedig átlagos 10,80-as szabad cukor 

áron számítva, á 9 Ft) = 1260 millió. 
A melléktermékek árát takarmányértékben számítva:. 6500 vagon árpa = 65 millió, 2800 vagon 

tengeri = 28 millió, 5000 vagon korpa = 25 millió: összesen tehát: 1378 millió forint, nem számítva a 
cukorrépa termésfokozó hatását. (Ez az összeg csaknem az egész idei búzatermésünk értékének felel 
meg.) 

A nemzeti jövedelmet jelentő összegből az államkincstár 441 millió forintot irányozott elő 
mint bevételt a cukor fogyasztási adójaként, 200 milliót pedig jelentős részben a melaszból nyert szesz 
és élesztő fogyasztási adójából. Ez összesen cca. 600 millió forintot jelent, azaz a pénzügyminiszteri 
költségvetés bevételi oldalának kb. 13%-át. E tételekben nem szerepelnek a forgalmi és társulati adó 
tízmilliói Összehasonlításul hadd álljon itt a Dohányjövedék tiszta jövedelme, amely 307 millió. 
Láthatjuk tehát, hogy mind nemzeti jövedelem, mind adó tekintetében 1947-ben a cukorrépa-
termesztés messze túltett minden más mezőgazdasági művelési ágon. 

A teljesség kedvéért fel kell említeni, hogy hazai cukorrépamag termesztésünk a cukorrépával 
bevetett terület rohamos növekedésével nem tudott lépést tartani, amiért 1947-ben 17 millió forint 
értékben voltunk kénytelenek magot behozni. Ez az összeg évről-évre csökkenni fog, míg 1950-ben a 
magellátás terén is önellátóak leszünk. Természetesen ez az összeg elenyésző az előbb felsorolt nemzeti 
jövedelem és adóbevétel 100 millióinak árnyékában." 

„Befejezésül szóljunk a cukorrépatermesztés szociális jelentőségéről, amely részint az abban 
foglalkoztatottak nagy számában, részint pedig a cukorfogyasztás oly kívánatos kiterjesztésében 
mutatkozik. 

Kat. holdankint 60 munkanapot számítva az idei 150 000 kat. hold 9 millió munkanapot 
jelentett. Mivel a területnek felét tekinthetjük olyannak, amelyet tulajdonosa nem képes maga 
megművelni, ez annyit jelent, hogy 75 000 kat. holdon 150 000 részesmunkás talált az aratáson kívül 
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szabad idejében megélhetését kiegészítő foglalkozást, amelyet saját törpebirtoka mellett még vállalhat. 
Aki ismeri hazánk mezőgazdasági munkavállaló feleslegét, fel kell hogy karolja ezt a művelési ágat, 
amely a legegészségesebb módon vezeti le ezt a felesleget. 

Mint már említettük, a cukorrépa ellenértékeként cukrot kap a termelő, és ilymódon az idén 
kereken 3000 vagon cukor került a parasztság kezébe. Vizsgáljuk ennek a hatalmas cukormennyiség-
nek felhasználását. A megmunkálásnál láttuk, hogy 75 000 holdon részesmunkások dolgoznak, akik a 
bevétel 40%-át, tehát az erre a területre eső 1500 vagon cukorból 600 vagon cukrot kaptak természet-
ben és ezt nagyrészt maguk és családjuk el is fogyasztotta. A fennmaradó 2400 vagon cukornak kb. 
fele, azaz 1200 vagon kerül eladásra, amelyből legalább 200 vagon a falu lakossága közt marad. Ha 
ehhez a 200 vagonhoz a részesmunkások kezébe került 600 vagont és a termelőknél megmaradt 1200 
vagont hozzáadjuk, megállapíthatjuk: kereken 2000 vagon cukor jutott olyan paraszti rétegek egész-
ségesebb táplálkozására, amelyek a háború előtt cukrot alig fogyasztottak." 

„Ha másért nem, márcsak ezért is meg kell tartani a mai árkonstrukciót , hogy így a parasztság 
nagy rétegét cukorral ellátva emeljük annak jólétét és egészségi állapotát. Ezt a jótékony hatást 
különösen a legkisebb répatermesztők, az ú j fö ldhözju to t tak érzik, akik leginkább ragaszkodnak a 
cukorjuttatáshoz és akikben a répatermesztés leghűségesebb műveló'it látjuk. Jól tudják, ha pénzt 
kapnak, abból sok mindenre fog jutni, csak éppen a cukorra nem, míg ha a cukrot viszik haza, abból 
mindig marad valami a család részére is. Különösen ha a cukorrépaterület és a termésmennyiség 
továbbra is növekedni fog, lesz fontos, hogy a cukor egy része ily módon azonnal fogyasztókra, még 
pedig új fogyasztókra találjon. 

A felsorolt érvek azt hiszem eléggé bizonyítják, hogy mindent el kell követnünk a cukorrépa-
termesztés további fejlesztése érdekében és meg kell találnunk annak a módját, miként olcsóbbítsuk a 
cukrot , hogy az tényleges népélelmezési cikké váljék. Ennek a célnak eléréséhez a kormánynak az adó 
leszállításával, a gyáriparnak a termelés racionalizálásával, a répatermesztó'knek pedig a termés-
eredmények emelésével kell hozzájárulniok. 

Magának a cukorrépatermesztésnek messze a hároméves terven túl való kiterjesztése nemcsak az 
ország cukorellátását, hanem olcsó takarmány előállításával az állattartás fejlesztését, több trágya és 
jobb megmunkálás révén a többi növények átlagtermésének növelését és így a nemze t i jövedelem 
te temes emelkedését van hivatva biztosítani. 

Ez legyen az egyik út a parasztság és rajta keresztül az egész lakosság életnívójának emeléséhez, 
amely cél elérése lebeg mindannyiunk előtt, akik a magyar mezőgazdaság újjáépítésén fáradozunk." 

Annak érdekében, hogy azok a sorstársaim, akik 1947 fo lyamán települtek át Szlovákiából, 
részt vehessenek az 1948. évi cukorrépatermesztésben, a következő' körlevelet j u t t a t t am el hozzájuk: 

„Mit kell tudnunk a cukorrépatermelésről? 
Az áttelepült földmíveseknek sok más gondja közt szerepel az is, hogy a rendelkezésre álló 

földjén mit termeljen. Hol a vetésforgó, hol a kapható vetőmag, hol pedig más körülmények fogják 
eldönteni, mire határozza el magát. 

Mivel biztos vagyok abban, hogy ott, ahol cukorrépát 1947-ben termeltek és őszi mélyszántás 
rendelkezésünkre áll, különösen, ha a föld különben is alkalmas, az én Szlovákiából áttelepült 
gazdatársaim cukorrépát is akarnak termelni majd, mint a Magyar Cukorrépatermelők Országos 
Szövetségének igazgatója általános tájékoztatással kívánok szolgálatukra lenni. 

Bár Magyarországon a földreform előtt, úgyszólván csak nagybirtok termelt cukorrépát, a 
háború után annyira népszerűvé lett a mi kedves növényünk, hogy 1947-ben már oly nagy területen 
termesztettek cukorrépát, amelyre még nem volt Magyarországon példa (több, mint 150 000 kat. 
holdon). 

Bár a termésátlag nem volt nagy, mégis annyi cukrot gyártottak, hogy 15 kg évi fejadag juthatna 
minden magyarnak. 

Ennek kb. felét jegyre kapja, olcsóbb áron, a többit pedig szabadon vásárolhatja. Épp azzal 
sikerült a magyar kisgazdáknál a cukorrépatermesztést megkedveltetni, hogy egy mázsáért 3 kg cukrot 
kaptak természetben, amelyet szabadon értékesíthettek úgy, hogy átlagban 10 Ft-ot értek el kilo-
grammjáért és így 1 mázsa cukorrépáért nagy átlagban 30 Ft-ot kaptak, ami az egyéb termékek ára 
mellett még a 72 mázsás átlagtermésnél is jövedelmezőbbnek mutatkozott. 

Dacára annak, hogy az idei évre az ár még nincs megállapítva, a gazdák bízva a Szövetség 
működésében, oly nagy számban jelentkeztek a szerződéskötésnél, hogy nem lesz mindannyiuk részére 
elegendő mag. 

így kénytelenek voltunk az 1947-es termelőknél a tavalyi terület határain rögzíteni a szerző-
déses területet és erre is a kiadható mag mennyiségét leszállítani, hogy olyanoknak is jusson mag, akik 
eddig önhibájukon kívül nem vethettek cukorrépát. 

13 Agrártörténeti Szemle 1 9 8 2 / 1 - 2 . 
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Ezen soraim célja elsősorban az, hogy azok az áttelepült sors- és gazdatársaim, akik régebben is 
foglalkoztak cukorrépatermeléssel és most is oly helyre vetette őket a sors, ahol 1947-ben sikeresen 
termesztették ezt a növényt, tudják, hogy mit kell tenniük, hogy szerződéshez jussanak. Ehhez két 
címen lehet joguk: 

1. A régi termelő jogán szerződhetnek, legfeljebb oly területre, mint ahogy azt elődjük tette, ha 
olyan földet kaptak, amelynek tulajdonosa 1947-ben is szerződéses termesztő volt. 

2. Azon községekben, ahol tavaly is folyt cukorrépatermesztés, az esetben, ha van cukorrépára 
alkalmas őszi mélyszántású földjük, azon helyi szokásokhoz mért arányban, mint újtermelők jelentkez-
hetnek. Ez esetben a gyár köteles lesz velük szerződést kötni, feltéve, hogy nincsenek nagyon messze 
az állomástól, amely körülmény az itteni útviszonyoknál különösen súlyosan esik latba. 

A részletes feltételekben még nem állapodtunk meg a Cukorgyárosok Egyesületével, azért 
ajánlatos a minden községben működő termelői megbízottnál (COSZ-megbizott) a közeljövőben 
létrejövő közelebbi feltételek iránt érdeklődni. 

Szövetségünk Cukorrépatermelő címmel minden hónapban megjelenő lapot ad ki, amelynek évi 
előfizetési ára 6 Ft tagok részére. Ebben mindenről, ami a cukorrépatermesztőt érdekli, tájékoztatjuk 
olvasóinkat. 

A Szövetség felépítése demokratikus formában, alulról történik, úgy hogy minden községben 
ahol cukorrépatermesztés folyik, maguk a termesztők választják meg megbízottukat, aki hivatalos 
lapunkat ingyen kapja. így mindenki ennél a ,,COSZ" megbízottnál érdeklődhetik a termesztés iránt, 
de fordulhat a járási megbízotthoz, vagy egyenesen hozzánk, a Szövetség központjához (Budapest V., 
Pannónia u. 8. I. 2.) ahol nemcsak a cukorrépa termesztési, de más mezőgazdasági jellegű kérdésben is 
az áttelepültek rendelkezésére állunk. 

Szemző Béla 
COSZ min. biztos-igazgató" 

Amikor Dobi István fö ldm. miniszter májusban közölte velem, hogy küszöbön áll a cukoripar 
államosítása és olyan kijelentést tett , hogy ennek folytán valószínűleg nem lesz szükség a cukorrépa-
termesztők Érdekképviseletére, mivel - mint mondotta - ,,A cukoripar most már a Tietek, és 
magatok ellen nincs szükség érdekképviseletre", azonnal ellentmondtam neki és közöltem vele, hogy 
egy feljegyzést juttatok hozzá, amely megmagyarázza a COSZ fennmaradásának fontosságát. Egyúttal 
azt is álh'tottam, hogy helytelen a cukoripar államosítása, ellenben a társadalmi tulajdonba juttatást 
szövetkezetesítés útján kell végrehajtani. Az ilyen Központi Cukoripari Szövetkezet biztosítaná a 
cukorgyári rezsi leszállítását a sok vezérigazgató kikapcsolásával, és azáltal, hogy a termelők rész-
jegyekkel vennének részt a szövetkezetben, biztosítva volna a szükséges répamennyiség is. Rámutattam 
a sok külföldi példára, és kilátásba helyeztem egy ilyen irányú memorandum eljuttatását a miniszter-
elnökhöz, mivel a kérdés az egész kormány döntésének lesz a tárgya. 

Egyelőre a következő feljegyzést ju t ta t tam el Dobi miniszterhez (a memorandumot később 
juttattam el Dinnyés miniszterelnökhöz, amiről majd később beszámolok): 

„Népi demokráciánknak a szocializmusba torkolló útján legsikeresebb irányjelzője a tervgazdál-
kodás, amelynek azonban leggyengébb területe: mezőgazdaságunk. Ha a gazdálkodás sikerének fel-
tételei között a föld természeti tényezőin kívül a formáló erejű jó emberi akarat kap szerepet, akkor ez 
a két tényező nem kerülhet ellentétbe, mert a természeten nem lehet erőszakot tenni. Az ésszerű és 
tervszerű gazdálkodás nem szakadhat el a földtől, sikerre csak akkor vezethet, ha iránya megfelel a föld 
természetének, ha földhöz hű, idegen szóval: geonom. 

Megfelelő statisztikai módszer segítségével megállapíthatjuk egyes mezőgazdasági termények 
legjobb termőterületeit, megfigyelhetjük a termés átlagainak térbeli változásait és így az illető terményt 
legjobb területi arányban termesztő területeket is meghatározhatjuk. A gazdasági földrajz segítségével 
tehát a racionális termesztés mellett a geonom termesztés szabja meg annak irányát, hogy a mi 
esetünkben a cukorrépatermesztés, a tájelőnyök figyelembevételével, nemzetgazdasági szempontból, 
hol a legelőnyösebb. 

Ha azt vizsgáljuk, hogy Magyarországon a törvényhatóságok kat. holdankénti cukorrépa átlag-
termése hány esetben volt az országos átlag alatt vagy felett 1920-1940., 1942-1943-45-46. és 
1947. összesen 26 vizsgált évben a következő sorrend jelzi azt az eredményességet, hogy a törvényható-
ságok az országos átlagtermés feletti hozammal milyen helyet foglalnak el cukorrépatermelésünkben. 
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Eszerint 

1. Csanád 
2. Sopron 
3. Békés 
4. Baranya 
5. Fejér 

6. Tolna 
Z Csongrád 
8. Sopron (város) 
9. Bács-Bodrog 

10. Somogy - sorrendet kapunk. 

Vizsgálnunk kell, hogy mi az okuk a termésátlag-eltéréseknek. Figyelembe kell venni a termé-
szeti viszonyokat (éghajlati illetve csapadék, megfelelő vagy kevésbé megfelelő talaj) és a termelés 
emberi tényezőit (hozzáértés, szakszerűség, a trágyázás mértéke, intenzívebb termelés). Csak ezeknek a 
tényezőknek egyazon területre vonatkozó gondos mérlegelése adhat súlyt a megfigyelések ered-
ményének. A megfigyeléseknek azonban nem szabad csak megyékre, hanem minél kisebb területi 
egységekre vonatkozni, inkább mezőgazdasági tájegységekre, mint közigazgatási egységekre, mert a 
nagyobb megyék, mint Pest, Szolnok, Somogy, Békés stb. olyan változatos és egymástól eltérő 
tájegységek, hogy azokra általános érvényű és geonom értékű meghatározásokat nem lehet felállítani. 
Ezt bizonyítja az, hogy amíg Szabolcs megye kimutatásunkon nagyon gyengén szerepel, az abba 
tartozó dadai alsó járás a cukorrépában kielégítő terméseredményeket mutat, ugyanúgy. Heves megyé-
ben a hatvani járás. Míg Zemplén megye 26 vizsgált esetben 19-szer alatta volt az országos átlagnak, 
Sátoraljaújhely város és a bodrogközi járás cukorrépa termésátlagai az átlag fölött voltak. Nógrád és 
Borsod megyék a legrosszabb helyeket foglalják el ebben a kimutatásban, de 1947-ben az előző 
megyébe tartozó szobi járás 119,2 mázsa átlagtermése a hetedik, az utóbbi megyébe tartozó ózdi járás 
107,8 mázsás átlaggal a huszadik helyre került az ország 150 járása között. Vagy Baranya megye a 25 
megye közül a negyedik helyre került, de a mohácsi járás 1931-től 1940-ig a 150 járás között 147,6 és 
160,8 mázsás átlagokkal a 150 járás között a második helyre került. Csongrád megye a hetedik helyet 
foglalja el, de az abba tartozó mindszenti járás 1931-1940 évek között 155,1, illetve 172,6 mázsás 
átlagokkal a második helyre került. 

Minél kisebb területi egységet vizsgálva, feltételezve azonos természeti viszonyokat (csapadék, 
talaj), nagyjából közös színvonalú gazdasági művelést, megfigyelhetjük a termelés finomabb földrajzi 
tényezőit. A rendelkezésünkre álló statisztikai adatok és vizsgálati módszerek továbbfejlesztésével, 
megfelelő ponttérképek segítségével eljuthatunk annak megállapításához, hogy Magyarországon 
melyek azok a vidékek, amelyek a cukorrépatermesztésünkben a legnagyobb tájelőnyöket kínálják, 
tehát nemzetgazdaságilag optimálisan alkalmasak cukorrépatermelésre. 

1920-tól 1940-ig megyék szerint az országos átlagnál 15,1-20%-kal több cukorrépa termett 1. 
Csanád 137,7; 2. Sopron város 137,2;, 10,1 -15 százalékkal több; 3. Csongrád 131,6; 4. Békés 129,7-
5,1-10%-kal több; 5. Baranya 127,0; 6. Sopron megye 126,2; 7. Tolna 125,7 - 0,1-5%-kal több; 8. 
Fejér 120,1; 9. Bács 119,9; 10. Somogy 116,5 méjermázsa átlagos cukorrépaterméssel, ugyanakkor az 
országos átlag 116,5 métermázsa volt. 

A két világháború közötti és a felszabadulás utáni termésátlagok között csak bizonyos fenn-
tartással lehet párhuzamot vonni, mert amíg a Horthy-korszakban a cukorrépa vetésterületének átlaga 
75-80 000 kat. hold között mozgott és a termelők száma a kat. holdak számának a töredéke volt 
(feudalizmus), addig 1945-től a cukorrépatermesztésbe főleg újonnan földhözjutottak és törpe-
birtokosok kapcsolódtak, és a termelők száma duplája a bevetett terület kat. holdszámának. 

Amíg 1911 és 1915 között a cukorrépa országos termésátlaga 146,5; 1936 és 1940 között 126,2 
mázsa volt, a háború borzalmaitól sújtott országban gyötrelmes aszály következtében 1945-47. évek 
átlagában a cukorrépa termésátlaga 64,86 mázsa volt. Az európai termésátlagok holdankint 160 mázsa 
körül mozognak, és mivel ebben a gazdasági évben is csak megközelíteni tudtuk a 100 mázsás átlagot, 
elsősorban az a feladat vár reánk, hogy a tájelőnyöket biztosítsuk a cukorrépatermesztésnek, másod-
szor, hogy a hozzáértést, a szakszerűséget fokozzuk termesztőinknél, továbbképző tanfolyamok útján, 
amint azt a COSZ 1947-48 telén 2000 községebn megrendezett téli tanfolyamával megkezdette. 

Az ésszerű termesztés fogalma a cukorrépatermesztésnél sem fedi mindig a geonom termelés 
fogalmát. Nem elég megállapítani, hogy a természeti és termelési tényezők hatása következtében hol 
mutatkoznak a legnagyobb átlagtermések, azt is meg kell állapítani, hogy kívánatos-e egy bizonyos 
megjelölt községben a cukorrépatermesztés. (Milyen messze van a legközelebbi vasút- vagy hajó-
állomás, van-e gazdasági kisvasút, van-e köves út, van-e a termesztőknek megfelelő számú igájuk, 
kifizetődik-e a legközelebbi cukorgyárnak a teherautóval való szállítás? ) 

A cukorrépatermesztés csak akkor foglalhatja el azt a helyet a magyar mezőgazdaságban, 
amelyet számára vetésterületileg az Országos Tervhivatal, nemzetgazdaságilag a répa - illetve az abból 
termelt cukor értéke, közegészségügyileg a cukorfogyasztás fejadagjának emelkedése, szociális téren a 
kat. holdankint 60 munkanapot kívánó, tehát munkaigényes répaművelés jelent, ha biztosítjuk a 

15* 



1 9 6 SZEMZŐ BÉLA 

répatermesztőnek a termesztés gazdaságosságát megfelelő árral, és ha kiválasztjuk azokat a vidékeket, 
amelyek tájelőnyükkel a legolcsóbb és a legjobb termesztést biztosítják. 

Az ilyen elemzést csak egy Érdekképviselet, a mi esetünkben a COSZ végezheti, és a termelés 
javítását csak egy olyan hivatalos lap, mint a Cukorrépatermelő irányíthatja - akármilyen tulajdon-
ban van is a cukoripar!" 

Az ártárgyalásokról és a répamagelosztás rendjéró'l a következő' jelentésben tájékoztattuk 
tagjainkat. 

, . J e l e n t é s a z á r t á r g y a l á s o k r ó l é s a r é p a m e g о s z 1 á s r e n d j é r ő l 

Hetek óta folyó tárgyalásaink, amelyeket az 1948. évre szóló érdekképviseleti Megállapodás 
létrehozása érdekében a FÉKOSZ, az UFOSZ, a Parasztszövetség és az Országos Földmivelésügyi 
Tanács központi kiküldötteinek bevonásával, hol az ártárgyaló bizottság kebelén belül, hol a Cukor-
gyárosok Egyesületével, hol pedig a kormányhatóságokkal folytattunk, rajtunk kívülálló okokból még 
mindig nem fejeződtek be. 

Mivel a vetés ideje már küszöbön van, hozzájárultunk ahhoz, hogy a gyárak a répamagot a 
következő alapelvek szemelőtt tartásával haladéktalanul kiosszák és reméljük, hogy március 15-ig a 
termelők mindenütt a mag birtokában lesznek. így március második felében a vetés országszerte 
megindulhat. 

Mivel második vetésre alig marad mag, mindenki gondosan tartsa magát tanácsainkhoz, nehogy 
csalódás érje. A kat. holdankint szétosztott 10 kg mag nem azt jelenti, hogy ennyi elegendő a jó termés 
biztosítására. Szakszerűség szempontjából meg kell állapítanunk, hogy legalább 12 kg mag szükséges a 
mi éghajlatunk alatt egy jól beállott vetéshez. Csak szükségből szállítottuk le 10 kg-ra a kiosztandó 
magot, hogy így biztosíthassunk új termelőknek is területet. Gondoltunk arra is, hogy sokaknak van 
megtakarított magjuk, amelyet felhasználhatnak, mivel minden reményünk megvan, hogy a jövő 
esztendőben már teljes mértékben ki tudjuk elégíteni a szükségletet. 

Akiknek nincs tartalékmagjuk, azoknak tanácsoljuk, hogy inkább kisebb területet vessenek be, 
hogy vetésük elég sűrű legyen. Ez alkalommal arra is felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy az ilyen kevés 
mag elvetésénél ajánlatos kukoricacsutkával keverni a magot, hogy így a szétosztás arányosabb legyen. 
A mag szétosztására vonatkozó irányelvek a következők: 

1. Az 1948 évi cukorrépatermesztésre szerződés köthető azokkal a termesztőkkel, akik 1947. 
évben cukorgyárral termelési szerződést kötöttek (régi termelők), legfeljebb múlt évi területük mér-
tékéig, feltéve, hogy 1948. február 8-ig az igénylő ívet aláírták. Egy termesztővel azonban legfeljebb 5 
kat. holdra köthető szerződés. Ez a korlátozás nem terjed ki az állami gazdaságokra, oktató intézetek 
gazdaságaira és a Földmíves Szövetkezetekre, amelyek 1948 évben a múlt évi cukorrépaterületük 
mértékéig termeszthetnek cukorgyár részére cukorrépát. A cukorgyári vállalatok saját kezelésükben 
sem termelhetnek nagyobb területen cukorrépát, mint az 1947 évben, azonban az ilyen répaterület az 
egész országban együttesen nem lehet több, mint 1000 kat. hold. 

2. Az előző pontban foglalt korlátozások következtében felszabadult cukorrépamennyiség 
oly termelők közt osztandó el. akik 1947. évre nem kötöttek cukorgyárral répatermesztési szerződést, 
de az 1948. évre termelési szerződést kívánnak kötni (új termelők). 

4 termelésre jelentkezett „új termelők" nagy számára való tekintettel az új termelőket, akikkel 
termelési szerződés köthető, az egyes cukorgyárak a COSZ-szal egyetértésben választják ki, a FÉKOSZ 
és UFOSZ bevonásával és a következők figyelembevételével: 

Gyárainkat és a helyi viszonyokhoz képest előnyben részesitendők az újonnan földhöz jutottak, 
a hadifogságból hazatértek, a Csehszlovákiából áttelepítettek és azok, akiknek a cukorgyár végezte 
vagy végeztette az őszi mélyszántást munkát, vagy ilyen célra hitelt nyújtott. 

Új termelővel csak az esetben köthető az 1948. évre termelési szerződés, ha a termelő: 
a) a cukorrépa vetésterületét ősszel mélyen felszántatta, vagy felszántotta és 
b) a község, melynek határába földje tartozik, nincs 6 km-nél távolabb olyan vasúti állomástól, 

amelyen a cukorgyárnak 1947. évben átvevő állomása volt és 1948. évben átvevő állomása lesz. vagy a 
község központjától 6 km távolságon belül vasúti rakodó vagy hajóállomás van. 

A régi és az új termelők szerződött kat. holdankint egyaránt legfeljebb 10 kg arkorrépa-
vetőmagot igényelhetnek. Azon gyár körzetében, ahol a felsorolt feltételeknek megfelelő új termelők 
jelentkezési igénye a rendelkezésre álló terület meghaladja, az egyes új termelőkkel leköthető teriilet 
nagyságát a gyár és a COSZ együttesen állapítják meg. 

Felhívjuk megbizottaink figyelmét a FÉKOSZ és UFOSZ központi vezetőségével történt azon 
megállapodásunkra, hogy az „új termelők!' jegyzékének összeállításához - mivel főleg újgazdákról van 
szó - a helyi FÉKOSZ és UFOSZ elnököket is bevonjuk, akik legjobban tudják ellenőrizni az újgazdák 
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köréből származó jelentkezőket. E megállapodás szigorú betartását fegyelmi terhe alatt kérjük és azt 
ellenőrizni fogjuk. 

Ahol bármilyen zavar merülne fel, értesítsék megbízottaink az illető gyár körzetébe beosztott 
felügyelőnket, aki szükség esetén kikéri a mi véleményünket. 

A köizeti felügyelő a vetőmagkiosztás idején tartózkodjék lehetőleg a gyár területén, hogy így 
telefonon mindenkor elérhető legyen. Ha mégsem volna ott található, a helyi megbízott lépjen 
érintkezésbe vagy a járási megbízottal, vagy forduljon panaszával egyenesen hozzánk. 

Mihelyt az 1948-as árat szabályozó kormányrendelet megjelenik, azt azonnal különkiadás vagy 
körlevél formájában hozzuk majd, megbízottaink révén, tagjaink tudomására." 

• 

A „Dózsa Népe" 1948. március 7-i száma a 4. oldalon ,,A FÉKOSZ és az UFOSZ a kis 
cukorrépatermelőkért" címmel elég tárgyilagos képet fest a cukorrépa-ártárgyalásokról, amelyeknél a 
tárgyaló bizottság üléseire ezeket a tömegszerveket is meghívtam. Mindig fenntar tot tam velük az 
összeköttetést, és nem bántam, ha az ezekió'l való tudósításaikat saját propagandának is felhasználják, 
mert ez is hozzájárult a cukorrépatermesztés országos elterjedéséhez és fejló'déséhez. A velük szemben 
folytatott tevékenységemet el is ismerték, amit egy véletlenül hozzám került jelentés másolatából 
tudtam meg, amelyet 1948 közepe táján felsó'bb utasításra a FÉKOSZ egyik titkára az Érdek-
képviseletek működéséró'l készített. Ebben a jelentésben kiemeli a COSZ példás megszervezését és 
elismeri, hogy enélkül nem érhetett volna el az ország olyan kiemelkedő' eredményeket a cukorrépa-
termesztés terén. Elismerésük abban is megnyilvánult, hogy elnökük, Dögei Imre, a későbbi földm. 
miniszter, a COSZ működése felfüggesztésekor hozzám küldte személyi titkárát, és meghívott a 
FÉKOSZ-ba, ahol a cukorrépatermesztő kis- ill. újgazdák és a cukorrépa-földmunkások osztályát 
kellett volna megszerveznem és vezetnem. A meghívást köszönettel elhárítottam magamtól, mivel 
akkor már láttam, hogy a politika a mezőgazdaságot más hányba kívánja megszervezni, és hogy a 
FÉKOSZ fennmaradása is csak átmeneti. 

Márciusi számunkban jelent meg az 1948. évi versenyfelhívásunk, ezzel harmadik éve rendezzük 
meg ezt a versenyt, amelyet a felszabadulás után elsőnek 1946-ban szervezetünk indított meg az 
országban. 

Annak az ellenszenvnek leküzdésére, amellyel főleg az újgazdák viseltettek a műtrágya haszná-
lata iránt, műtrágyázási kísérleteket állítottunk be kisgazdák répaföldjein. Az eljárásról a márciusi szám 
5. oldalán értesítettük a járási és községi megbízottakat. A Hungária műtrágyagyárral megállapodtunk, 
hogy a kísérlet céljaira minden járási megbízottunk címére 150 kg szuperfoszfátot küld ingyen és 
bérmentve. Mivel a kiértékeléskor a COSZ működését felfüggesztették, a kísérletek eredményeit már 
nem értékelhettük ki, és így azokról be sem számolhatok. 

Baer Gerolf COSZ-főfelügyelő kérésemre folytatta Időszerű tanácsait a cukorrépatermesztők 
teendőiről (С. IV. évf. 3. sz. 5 - 6 . pp.). 

Az egyes Földmívelési Tanácsok (volt Mezőgazdasági Kamarák) körzetében díjnyertes termelők-
nek rendszerint nagygyűlés keretében adtuk át a díjat, egy 12 soros „Kalász" vetőgépet. Ezeken a 
gyűléseken - ha időm engedte - személyesen is megjelentem, és felhasználtam az alkalmat, hogy a 
cukorrépa-termelőket érintő kérdésekről tájékoztassam a tagokat, és a felszólalók kérdéseire válaszol-
jak. Ezeknek a gyűléseknek lefolyása mutat ta legjobban, hogy elértük célunkat, és megvalósítottuk a 
kinevezésemben feltüntetett feladatot, vagyis a magyar cukorrépa-termesztők százezreit felneveltük 
arra, hogy egy demokratikus Érdekképviseletet önállóan is vezethessenek. 

Nevezetesek voltak a taktaharkányi és a székesfehérvári díjkiosztó gyűlések. Az előbbit február 
22-én Balla István helybeli COSZ-megbízott nyitotta meg. Itt a taktaharkányi (Zemplén m.) győztest, 
S. Szabó István kisgazdát ünnepeltük népes gyűlés keretében. Meghatódva gondolok vissza erre a több 
mint 30 év előtti gyűlésre, ahol ismét leszögeztem azokat a vezérelveket, amelyeket követnünk kellett, 
hogy a népek versenyében megálljuk a helyünket . Ki gondolta volna, hogy akkor, amikor meg-
szerettettük a magyar kisparaszttal is a cukorrépatermesztést, amikor még a kommunista Gerő Ernő 
miniszter is kiemelte az egyik népgyűlésen a COSZ kitűnő szervező munkáját, egy tollvonással el 
fogják törölni mindazt, amit 3 év alatt egy fillér állami támogatás nélkül felépítettünk, amikor még a 
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COSZ jogos tulajdonát képező könyvtárát. írógépeit stb. sem tudtuk a Közetelek székházába be-
települt pártszervezettől megkapni, még a pártjukhoz tartozó Nagy Imre miniszter levelére sem! Mint 
működésünk kirívó eredményére mutathattam rá éppen a harkányi termelők munkájára: itt, ahol 
1945-ben egy vagon répa sem termett, 1946-ban 100 és 1947-ben 300 vagon répát szállítottak a 
szerencsi cukorgyárba, amely mennyiség 1948-ban valószínűleg meg fog kétszereződni. Ki gondolta 
volna a régi Magyarországon, hogy egy cukorrépatermesztői gyűlésen meg fog jelenni és fel fog szólalni 
a cukorgyári igazgató, mint azt itt tette Nemes Géza dr., a szerencsi cukorgyár igazgatója, hogy 
kiemelje a harkányi termelők kiváló munkáját! Nem részletezem mindazt, amit elmondottam, csak 
megjegyzem, hogy rámutat tam a hibákra is, különösen arra, hogy egyesek nem becsülik meg a 
répafejet, ezt a kitűnő takarmányt , hanem széthányva a földön ezt az értékes fehérjetakarmányt 
trágyának szántják be. Ki gondolta volna akkor, hogy harminc év után olyan répaszedő gépeket fognak 
Magyarországon használni, amelyek ugyanazt csinálják, mint az állat nélkül bajlódó gazda, aki 
tudatlanságában tette azt, amit ma főiskolai végzettségű vezetők elkövetnek. Sem az itt tartott 
előadásomat, sem a Székesfehérvárt febr. 19-én tartottat , nem részletezem, de utalok а С. IV. évf. 3. 
számának 6. és 7. oldalára, ahol a két gyűlés lefolyásáról részletesen beszámoltunk. 

A székesfehérvári gyűlésen ki kell emelni C. Horváth József kistermelő okos hozzászólását, aki 
felhívta a kormány figyelmét, hogy ne akarja az ár vonalán visszafejleszteni az alig megizmosodott 
répatermesztést, hanem inkább exportálja a felesleges cukrot (1948-ban, amikor még Európának 
legtöbb államában jegyre adták a cukrot, nálunk eltörölték azt, mert a szabad piacon olcsóbban 
lehetett venni a cukrot, mint amilyen a jegyes cukor ára volt! - a szerző megj.) A gazdának maholnap 
a cukorrépa az az egyetlen terménye, ami még kifizetődik. Ez lehetne az a lehetőség, ahol a termesztő 
megtalálhatná számítását, ahol hasznosíthatná tudását, hozzáértését. Ne szorítsák vissza az iparkodó 
gazdákat. - így beszélt 1948-han a magyar kisgazda! 

Ide kívánkozik még Sudy Sándornak, a Felsődunántúli Földmívelésügyi Tanács Igazgatójának 
felszólalása is, aki rámutatott arra, hogy már az 1947. évi cukortermés lehetővé teszi a 15 kg-os (tehát 
a háború előttinél 50%-kal nagyobb) fejadagot. Ha ezt a fejadagot az európai átlagos 30 kg-os fejadagra 
emelnénk, akkor 200 000 kh termését is itthon fogyaszthatnánk el. „Fel kellene tennünk a kérdést -
mondta többek közt a felszólaló - vajon ott van-e minden vékonypénzű ember, munkás és kis-
tisztviselő asztalán a cukor? Gyümölcstermesztésünk fejlődésének egyik fő akadálya, hogy az éhes 
tömegek nem tudják megfizetni a befőzéshez a cukrot." Tehát olcsóbbá kell azt tenni! (С. IV. évf. 
3. sz. 6 - 7 . pp.) 

Mivel a papírhiány miatt a kormány maximálta lapunk oldalszámát, mint már fentebb 
említettem, kénytelenek voltunk többek közt a hozzánk intézett termelői levelek közlését is be-
szüntetni. A fent jelzett okból sajnos a meteorológiai rovatot is ideiglenesen be kellett szüntetnünk és 
a Szövetségi Hireket is a minimálisra szűkíteni. Mégis felhívtuk ebben a rovatban a termelők figyelmét 
az Országos Mezőgazdasági Kiállításra és Tenyészállatvásárra, amely március 19-én nyílik meg fő-
városunkban és márc. 23-ig tart . A vásárra utazók féláron utazhatnak Budapestre! 

A „Cukorrépatermelő" mind szélesebb körben való terjesztése végett előfizetőket gyűjtő 
versenyt indítottunk. Az eddig feldolgozott gyűjtőívek szerint eredményekben vezetnek a COSZ 
körzeti felügyelői között : Óvári János (Mászlonypuszta) és Kováts Géza (Dunaalmás); a járási meg-
bízottak közöt t : Pribolyszky Pál (Békéscsaba) és Csiszár József (Mihályfa); a községi megbízottak 
között: H. Tóth István (Körösladány); Kovács István (Fertőrákos); ifi. Egri János (Sáránd) és Balla 
István (Taktaharkány). 

/ Tekintettel arra, hogy március hónapban az összes cukorgyárat államosították, a C. áprilisi 
számának vezércikkét „A mezőgazdasági ipar államosítása" cimmel ennek a sorsdöntő kérdésnek 
szenteltem. 

Az 1948. évi cukorrépatermesztésére és a cukorrépa ellenértékének megállapítására vonatkozó 
kormányrendeletet, mint amely döntően befolyásolta ennek az évnek a termelését, a következőkben 
szószerint közöljük: 
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,A Magyar Közlöny 1948. március 23-i, 68-ik száma közli a Magyar Köztársaság kormányának 
a cukorrépatermesztéssel kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról szóló 3.390/1948. Korm. sz. 
rendeletét, valamint annak végrehajtása tárgyában kibocsátott 1.059(1948. X.) a PM sz. rendeletet. 

A 3.390/1948. Korm. számú rendelet a következőképpen intézkedik: 

1. §. 

1. A cukorgyárak kötelesek az 1948. cukorrépatermelési évre a Magyar Cukorgyárosok Országos 
Egyesülete és a Magyar Cukorrépatermelők Országos Szövetsége között létrejött és a kormány által 
jóváhagyott érdekképviseleti megállapodás feltételeinek megfelelően mindazokkal a termelőkkel, akik 
az 1947. évben valamely cukorgyárral termelési szerződést kötöttek (régi termelők), továbbá - a 
cukorrépamag készletektől és a 3. bekezdésben említett feltételektől függően - azokkal a termelőkkel, 
akik 1947. évben cukorgyárral nem kötöttek termelési szerződést, de 1948. évben vállalkoznak 
cukorrépatermelésre (új termelők), cukorrépatermelési szerződést kötni. 

2. A cukorgyárak régi termelővel csupán az 194 7. évben cukorrépatermelésre lekötött terület 
mértékéig, de legfeljebb öt kat. hold területre köthetnek termelési szerződést, feltéve, ha a régi termelő 
az igénylőívet az 1948. évi február hó 8. napjáig aláirta. Ez a területkorlátozás nem vonatkozik az 
állami gazdaságokra, oktatóintézetek gazdaságaira, földmíves szövetkezetekre, továbbá azokra a régi 
termelőkre, akik a cukorrépát a cukorgyárba mezei vasúton közvetlenül szállítják be. Ezekkel a 
cukorgyár az 1947. évben lekötött terület mértékéig köthet termelési szerződést. A cukorgyári 
vállalatok saját kezelésükben levő mezőgazdasági ingatlanokon sem termelhetnek az 1948. évben 
nagyobb területen cukorrépát, mint az 1947. évben; a cukorgyári vállalatok saját kezelésében levő 
mezőgazdasági ingatlanokon a cukorrépával bevetett terület az egész országban együttesen 1000 kat. 
holdnál nagyobb nem lehet. 

3. A cukorgyárak a Magyar Cukorrépatermelők Országos Szövetségével együttesen jelölik ki 
azokat az új termelőket, akikkel az 1. bekezdésben foglaltak értelmében az 1948. évre termelési 
szerződést kötnek. A jelentkező új termelők közül előnyben kell részesíteni az újonnan földhözju-
tottakat, a hadifogságból hazaérteket, a Csehszlovákiából áttelepülteket és azokat, akik részére a 
cukorgyárak mélyszántást végeztek vagy végeztettek, vagy akiknek ilyen célra hitelt nyújtottak. 

4. Üj termelővel a cukorgyárak csak akkor köthetnek termelési szerződést, ha az új termelő a 
cukorrépavetésterületét ősszel mélyen felszántotta, vagy felszántatta és ha a község, melynek hatá-
rához földje tartozik, nincs hat km-nél távolabb olyan vasútállomástól, vagy hajóállomástól, ahol 
cukorgyárnak 1947. évben átvevő állomása volt, vagy 1948. évben átvevő állomása lesz, vagy ha a 
község központjától hat km távolságon belül, vasúti rakodó vagy hajóállomás van, annak a cukor-
gyárnak körzetében, ahol a felsorolt feltételeknek megfelelő új termelők jelentkezési igénye a cukor-
répavetés céljára az illető cukorgyár részére előirt területet meghaladja, az egyes új termelőkkel 
leköthető terület nagyságát a cukorgyár és a Magyar Cukorrépatermelők Országos Szövetsége együtte-
sen állapítják meg. 

5. A cukorgyárak és a cukorrépatermelők között az 1948. évben termelendő cukorrépa tár-
gyában már létrejött akár írásbeli akár szóbeli megállapodás (termelésre való előjegyzés) csupán a 2. és 
4. bekezdésben megszabott keretben és feltételek mellett marad hatályban. Amennyiben a megálla-
podás a jelen bekezdésben foglalt rendelkezések következtében egészen, vagy részben hatályát veszti, 
emiatt a szerződő felek — a következő bekezdésben foglalt eseten kívül - egymással szemben 
semmiféle igényt nem érvényesíthetnek. 

6. Ha az előbbi bekezdésben foglalt rendelkezés következtében a termelő kisebb területen 
termelhet cukorrépát, mint amekkora területen a részére a cukorgyár szántást vagy egyéb talajelő-
készitő munkát végeztetett, a termelő a költségeknek azt a részét, amely a cukorgyár által felszántott, 
vagy előkészített területből a nem cukorrépatermelésre felhasznált terület szántásával, vagy előkészí-
tésével felmerült, a cukorgyárnak megtéríteni köteles. 

2. §. 

1. Az országban rendelkezésre álló cukorrépa vetőmag helyes és célszerű elhasználása érdekében 
a cukorgyárak az 1948. évben KAT. HOLDANKINT LEGFELJEBB 10 KG VETŐMAGOT BOCSÁT-
HATNAK az 1. §-ban foglaltak szerint termelésre jogosult cukorrépatermelők RENDELKEZÉSÉRE. 

2. A cukorrépatermelők, a cukorgyárak által rendelkezésükre adott cukorrépavetőmagból köte-
lesek KAT. HOLDANKINT LEGALÁBB 10 KG VETŐMAGOT ELVETNI. Azok a termelők, akiknek 
korábbi évről visszamaradt, cukorgyártól vásárolt cukorrépamag-készletük van, kötelesek az 1948. 
évben ezt a vetőmagot is a vetésterület növelése nélkül elvetni. 
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3. §. 

1. Az 1948. évi termesztésű CUKORRÉPA ÁTVÉTELI ÁRA (ELLENÉRTÉKE) FEJÉBEN 
KÖTELESEK A CUKORGYÁRAK MINDEN RENDBEN ÁTADOTT 100 KG FIZETENDŐ SÚL YÚ 
CUKORRÉPA UTÁN SZÁMÍTVA A TERMELŐNEK 3 KG CSOMAGOLATLAN FEHÉR KRIS-
TÁLYCUKROT, 0,5 KG (FÉL KILOGRAM) CUKORGYÁRI SZÖRPLÉT (MELASZ) ÉS 60 KG 
FRISS (NORMÁL) RÉPASZELETET KISZOLGÁL TA TNI. 

2. A termelőnek joga van az érdekképviseleti megállapodásban megszabott határidőig nyilat-
kozni, hogy friss (normál) répaszelet helyett szárított szeletet kíván igénybe venni, amely esetben 
60 kg friss (normál) répaszelet helyett 3 kg SZÁRÍTOTT CUKORRÉPASZELETET igényelhet és a 
cukorgyár ilyent köteles kiszolgáltatni. 

3. Az előbbi bekezdésekben felsorolt JÁRANDÓSÁGOKAT A CUKORGYÁR TELEPÉN 
KELL A TERMELŐKNEK KISZOLGÁLTATNI. Abban az esetben, ha a cukorgyár a termelő 
kívánságára a termelői járandóságokat a termelő gazdaság szerinti községbe, vagy vasútállomásra 
szállítja ki, úgy jogában áll a kiszállítással és az elosztással kapcsolatban felmerült költségeket a 
termelőknek felszámítani, akik azt megtéríteni kötelesek. 

4. §. 

1. A cukorgyárat, a cukorrépatermelési szerződés alapján a termelővel szemben fennálló minden 
követelése erejéig, törvényes zálogjog illeti meg az 1948. évben a termelési szerződés alapján termelt és 
az ingatlantól elválasztott terményre. 

2. Ha a vetőmag, növényvédelmi szerek és műtrágya árát, valamint szükséges mennyiségét, 
illetőleg a szükséges munkabér összegét kormányrendelet vagy a kormány által jóváhagyott érdekkép-
viseleti megállapodás szabja meg, a törvényes zálogjog csupán a kormányrendeletben, vagy az érdek-
képviseleti megállapodásban megállapított mértékig terjed. A műtrágya tekintetében fennálló követelés 
címén azonban az 1. bekezdésben biztosított törvényes zálogjogot a cukorrépatermelésre lekötött és 
mütrágyázott terület egy-egy kat. holdja után legfeljebb olyan összeg erejéig lehet érvényesíteni, amely 
megfelel 130 kg szuperfoszfát és 40 kg pétisó árának. 

3. A jelen szakaszban meghatározott törvényes zálogjogot olyan hitelezővel szemben is érvénye-
síteni lehet, aki a törvényes zálogjoggal terhelt terményt végrehajtás alá vonja, úgyszintén érvényesíteni 
lehet a termelő csődjében vagy kérelmére indított csődön kívüli kényszeregyezségi eljárásban. A 
cukorgyáraknak a jelen §-on alapuló törvényes zálogjoga a haszonbérbeadó törvényes zálogjogát 
(1881 : LX tc. 72. §) is megelőzi és ehhez képest a haszonbérbeadó a törvényes zálogjoggal terhelt 
terményt vissza nem tarthatja, ha a haszonbérbeadóval a cukorgyárral kötött termelési szerződés 
megkötésétől számított 15 nap alatt írásban közlik. A közlés hatályát nem érinti, ha azt a cukorgyár 
jóhiszeműen nem a haszonbérbeadóhoz, hanem a termelő által tévesen haszonbérbeadóként megjelölt 
más személyhez intézte. 

4. Ha az előlegezett szolgáltatások az 1-3. bekezdésben meghatározott mértékét meghaladják, a 
haszonbérbeadó, a cukorgyártól a törvényes zálogjog terjedelmének megfelelő korlátozását elismerő 
nyilatkozatot követelhet. A nyilatkozat megtagadása esetében a haszonbérbeadóval szemben elsőbb-
séggel bíró zálogjog terjedelmének megállapítására adóval szemben elsőbbségi bíró zálogjog terjedel-
mének megállapítására az 1911 l tc. 381-386. §-aiban szabályozott bizonyításnak van helye. 

5. §. 

Cukorrépát a termesztésére leginkább alkalmas és megfelelően előkészített talajba kell vetni. A 
bevetett terület megmunkálását, a termés betakarítását és a betakarított termés kezelését, a rendes 
gazda gondosságával kell elvégezni. 

6. §. 

CUKORRÉPÁT MÁSRA, MINT CUKORGYÁRBAN VALÓ FELDOLGOZÁS CÉLJÁRA, A 
PÉNZÜGYMINISZTERNEK ERRE VONATKOZÓ KÜLÖN ENGEDÉLYE NÉLKÜL, FELHASZ-
NÁLNI TILOS. 

7. §. 

Felhatalmaztatik a pénzügyminiszter, hogy a cukorrépa- és a cukorrépamagtermeléssel kapcso-
latos kérdéseket, a földmívelésügyi miniszterrel egyetértésben, rendeletileg szabályozza. 
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8. §. 

1. Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és 
hat hónapig terjedhető elzárással büntetendő az, aki a jelen rendelet és annak végrehajtása tárgyában 
kiadott pénzügyminiszteri rendelet rendelkezéseit megszegi, vagy kijátssza. 

2. A pénzbüntetés legmagasabb összege 24 000 forint. 
3. A kihágás miatt az eljárás a közigazgatási hatóságnak, mint rendőri büntetőbíróságnak 

hatáskörébe tartozik. Szakminiszternek az 1929. évi XXX. tc. 59. §. ( Í j bekezdésének 3. pontjában 
foglalt rendelkezések szempontjából a pénzügyminisztert kell tekinteni. 

9. §. 

A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba; végrehajtásáról a pénzügyminiszter gon-
doskodik. 

DINNYÉS LAJOS s. k. 
miniszterelnök" 

* 

Fenti kormányrendelet végrehajtása tárgyában kibocsátott 1.059/1948. X/A. PM számú rendelet 
a következőleg intézkedik: 

1. §. 
A GAZDÁLKODÓ ÉS A CUKORGYÁRI VÁLLALAT KÖZÖTT A CUKORRÉPA TERME-

LÉSE ÉS ÁTVÉTELE TEKINTETÉBEN A CUKORGYÁRI VÁLLALATOK ÉS A CUKORRÉPA-
TERMELŐK ÉRDEKKÉPVISELETE KÖZÖTT AZ 1948. ÉVRE VONATKOZÓAN LÉTREJÖTT 
ÉRDEKKÉPVISELETI MEGÁLLAPODÁS RENDELKEZÉSEI AZ IRÁNYADÓK. 

2. §. 

1. A cukorrépát az annak termesztésére elsősorban alkalmas és megfelelően elkészített talajba 
kell bevetni és a bevetett területek megmunkálását, valamint a termés betakarítását a rendes gazda 
gondosságával kell elvégezni. Cukorrépával bevetett területen egyéb (köztes) növényt termeszteni tilos. 

2. Azzal a gazdálkodóval szemben, aki valamely cukorgyárral cukorrépatermelési szerződést 
kötött, de a müvelés alatt álló ingatlanon a cukorrépatermeléssel kapcsolatban szükségessé .váló 
munkálatokat - jól lehet azoknak ideje elérkezett - önhibájából nem végezte el és ennek folytán attól 
lehet tartani, hogy további késedelem esetén a szóbanlevő ingatlan az 1948. évben cukorrépatermelés 
szempontjából figyelembe már nem jöhet; a rendelet 8.§-ában foglaltaknak megfelelően a büntető-
eljárást folyamatba kell tenni. 

3. A CUKORRÉPÁT AZ EGY EZÉ SI MUNKÁK ELVÉGZÉSE UTÁN, A FÖLD-
MÍVELÉSÜGYI MINISZTER ÉS A PÉNZÜGYMINISZTER ÁLTAL MEGHATÁROZANDÓ IDŐ 
ELŐTT, BÁRMIL YEN CÍMEN A FÖLDBŐL KISZEDNI TILOS. 

3. §. 

1. A belföldön termelt és a külföldről behozott cukorrépát csak a cukorgyártási célra szabad 
forgalomba hozni, vagy felhasználni, kivéve, ha a cukorrépának más célra való forgalombahozatalára, 
vagy felhasználására a pénzügyminiszter engedélyt ad. 

2. Az a gazdálkodó aki cukorgyári vállalattal cukorrépatermelési szerződést kötött, a szerződés 
alapján termelt összes cukorrépát köteles annak a cukorgyári vállalatnak átadni, amellyel a termelési 
szerződést kötötte. 

3. A 2. bekezdésben meghatározott kötelezettség megszegését, vagy kijátszását, a cukorrépa 
átadásának követelésére jogosult cukorgyári vállalat indokolt panaszára, a panaszttevő cukorgyári 
vállalatban szolgálatot teljesítő cukorgyári ellenőrzési tisztviselő szükség esetén rendőri, vagy pénz-
ügyőrikarhatalom igénybevételével is megakadályozhatja. 
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4. A cukorgyári vállalatnál szolgálatot teljesítő cukorgyári ellenőrzés a karhatalmat - a terme-
lési szerződés másolatának bemutatása mellett - az illetékes elsőfokú közigazgatási hatóságnál igényel-
heti. A közigazgatási hatóság a karhatalom kirendelése iránt, az illetékes rendőrkapitányságot (rendőr-
őrsöt) keresi meg. A pénzügyőrség kirendelését az illetékes pénzügyigazgatóságtól kell kérni. A 
közigazgatási hatóság a karhatalom iránti megkeresést mellőzi, illetőleg a pénzügyigazgatóság a ki-
rendelést megtagadja, ha a fent ismertetett rendelet 2. bekezdésében meghatározott kötelezettség 
nyilvánvalóan nem áll fenn, vagy ha annak megszegésétől, vagy kijátszásától nyilvánvalóan nem kel! 
tartani. 

4. §. 

Abban a kérdésben, hogy valamely répafajta a jelen rendelet szempontjából cukorrépának 
tekintendő-e, vagy sem, a földmívelésügyi miniszter a pénzügyminiszterrel egyetértésben határoz. 

5. §. 

1. Az 1948. évi termésű cukorrépa átvételi árát (ellenértékét) a rendelet 3. §-ában foglaltak 
szabályozzák. 

2. Az 1. bekezdésben foglaltak szerint KISZOLGÁLTATANDÓ CUKOR UTÁN ESEDÉKES 
FOGYASZTÁSI ADÓT ÉS KINCSTÁRI ÁRRÉSZESEDÉST, VALAMINT FORGALMI ADÓT A 
CUKORGYÁR KÖTELES MEGFIZETNI. 

3. AZ 1. BEKEZDÉSBEN FOGLALTAK SZERINT KISZOLGÁLTATOTT CUKOR FELETT 
A CUKORRÉPATERMELŐ GAZDA SZABADON RENDELKEZIK, TEKINTET NÉLKÜL AZ 
ANNAKIDEJÉN FENNÁLLÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGÁLLAPÍTOTT ESETLEGES KOR-
LÁTOZÁSOKRA. 

6. §. 

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. . , . 
Dr. NY ARAD Y MIKLÓS s. k. 

pénzügyminiszter" 

Lapunk e számához mellékeltük az Érdekképviseleti Megállapodást, amely a Cukorgyárosok 
Országos Egyesületével folytatot t hosszú tárgyalások eredménye volt. 

A termelők közt természetesen meglehetős elkedvetlenedést okozott az a körülmény, a cukor-
répa árát a kormány nem emelte. Ennek ellensúlyozására a „Répaár és terméseredmény" címen 
szerkesztőségi cikket írtam, amelyben arra buzdítottam a termelőket, hogy okulva az eddigi tapaszta-
latokon és a C.-ben közölt tanácsokat betartva igyekezzenek a termésátlagok növelésére, amivel 
nagyobb termeléssel az árkiesést nemcsak behozhatják, de meg is sokszorozhatják. Cikkemet a 
következőkkel zártam: „A cukorrépatermesztők az 1947-es eredménnyel elnyerték a hivatalos 
tényezők és a közvélemény elismerését, haladjanak az idén is a megkezdett úton és jelszavuk legyen: 
Emeljük a termésátlagot!" 

Tekintettel arra, hogy az FM a cukorrépamag termesztésének megszervezését is a COSZ-ra bízta, 
megalakítottuk a Magszaporítók Szakosztályát, amely 1948. április 5-én tartotta első ülését, elnök-
letemmel. A következőképpen számoltam be az eddig tett intézkedésekről, amelyek szükségesek 
voltak ahhoz, hogy a répamag-szaporítás terén mutatkozó visszásságok megszűnjenek, és az 1950. évi 
répavetésre nemcsak elegendő mennyiségű, de olyan minőségű hazai mag álljon a cukorrépatermesztők 
rendelkezésére, amely a legnagyobb gyökértermést és a legnagyobb cukorhozamát biztosítja terület-
egységenként: 

„Ezentúl csakis az elismert nemesítő és szaporító vállalatok szerződéses termesztői kapják meg 
az 1948149. idényre megkötött érdekképviseleti megállapodásban biztosított és az alábbiakban közölt 
kedvezményeket: 

1. A termelői árat 1949. szeptember 30-ig az érdekképviseletek közötti megegyezés vagy ennek 
hiányában a földmívelésügyi miniszter állapítja meg. 

2. Az 1948. év tavaszán elvetett és kétszer megkapált elite anyamag minden kat. holdja után 20 
(húsz) kg kristálycukor gyári áron vásárolható. 
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3. A cukorrépadugványoknak 1948. év őszén, a termeltető vállalatok által előirt módon történt 
elvermelése után 200 (kettőszáz) kg szárazszelet gyári áron vásárolható. 

4. A dugványoknak 1949. tavaszán magrépaként történt kiültetése után, minden beültetett kat. 
hold terület után számítva 20 (húsz) kg kristálycukor gyári áron vásárolható. 

5. Az 1949. évben termelt és a termeltető vállalatoktól elért feltételeknek megfelelő minőség-
ben beszolgáltatott 100 kg répamag után 10 (tíz) kg kristálycukor és 50 (ötven) kg szárazszelet gyári 
áron vásárolható. 

Az Érdekképviseleti Megállapodást, a pénzügy- és földmívelésügyi miniszter úr képviselőinek 
jelenlétében, a COSZ, mint a magszaporítók érdekképviselete, a következő termeltető vállalatokkal 
kötötte meg: 

Magyar Rabbetghe és Gisecke Magtenyésztő R T. Budapest ,,Beta" 
Magyar Cukorrépanemesítő Üzem, Sopronhorpács 
Danubia, Petőháza 
Cukorrépatermelők Szövetkezete, Budapest 
Szivesdy László, Győr 
Aki tehát mással kötött szerződést, vagy pedig szerződés nélkül termel magot, a fenti kedvez-

ményekben nem részesülhet. 
Ezzel a megállapodással biztosítottuk a hazai cukorrépa magnak jó hírét, amelyből 1950-ben 

már exportálni szeretnénk." 

Ezzel megvetettük a magyar cukorrépavetőmag termesztésének alapját, és sikerült is olyan 
dugvány területet biztosítani, amely alkalmas volt a fenti célkitűzés megvalósítására. Hogy mi volt 
ezeknek az ültetvényeknek a sorsa, azt nem tudom, de az a körülmény, hogy Sedlmayr Kurt 1954-ben 
egy státuszállást harcolt ki számomra az FM-ben azzal a feladattal, hogy budapesti székhellyel 
ellenőrizzem az akkor már teljesen a cukoripar kezébe került magszaporítást, arra utal, hogy nemcsak a 
cukorrépa-, de a magtermesztés is rosszul ment a Cukoripari Igazgatóság kezében. 

Bár a termesztési kérdéseket a még 1946-ban sok ezer példányban szétosztott „Cukorrépa-
termesztési Tanácsadóban" tárgyaltam, mcgis szükségesnek tartottam a sok ezer új termelő számára 
ezeket megismételni, és mivel tennivalóim a vetésterület és a termelők számának növekedésével 
egyenes arányban szaporodtak, ebbe a szakirodalmi tevékenységbe legközelebbi munkatársaimat is 
bevontam. Szerencsére sikerült olyan kiváló felügyelői kart megszervezni, hogy annak akármelyik 
tagjára rábízhattam az egyes feladatokat. Ezzel a lehetőséggel - mint a Cukortermelő számaiból 
látható - éltem is. 

Annak ülusztrálására, hogy mi mindennel kellett akkor foglalkoznom, vissza kell térnem a 
márciusi eseményekre. Ezek közül a legfontosabb az ártárgyaló bizottság 1948. március 11-én 
megtartott - szinte marathoni - ülése. Ez az ülés több okból emlékezetes. Először is ez volt az 
ártárgyaló bizottság utolsó ülése, másodszor erre először hívtuk meg a tömegszervezetek (FÉKOSZ, 
UFOSZ és ОРТ) képviselőit is. Harmadszor: mint a következő jegyzőkönyvből is látható, még ezeknek 
a tömegszerveket képviselőknek sem volt fogalmuk arról, hogy a COSZ működését néhány hónap 
múlva fel fogják függeszteni! íme a jegyzőkönyv szövege: 

J e g y z ő k ö n y v 

amely felvétetett 1948. március 11-én a Magyar Cukorrépatermelők Országos Szövetsége helyiségében 
az ártárgyaló bizottság üléséről, amelyen jelen vannak a bizottság tagjai részéről: 
Less József, Öze József, Fejes Imre, Draskóczy Sándor, Varga Pál, Zsoldos Károly, Nagy Sándor, Varga 
Domonkos, Váróczy László, dr. Hofmann Pál, Krisztián Lajos, Révhegyi Antal és Barsi János, 

mint meghívottak: Vince János (FÉKOSZ), Fehér Gyula (UFOSZ), Györgyi Lajos (Országos 
Földművelésügyi Tanács); 

A COSZ részéről: Szemző Béla miniszteri biztos, igazgató, Fabricius Endre főelőadó, Nyigrilmre 
sajtóelőadó, Holla Emil és Falugyi György központi titkárok. 

Szemző Béla üdvözli a megjelenteket és az ülés megnyitása után kijelenti, hogy ez az idén az 
ártárgyaló bizottság utolsó ülése. A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Nyigri Imre sajtófőelőadót, hite-
lesítésére Zsoldos Károly és Varga Pál bizottsági tagot. Kéri a bizottság tagjait, hogy ne sokat 
debattáljanak, miután kész helyzet előtt állunk. Annak ellenére, hogy nem szokta sohase megnyirbálni 



204 SZEMZŐ BÉLA 

a szólás jogot, a különféle nézetek széleskörű kifejtését ezúttal fölöslegesnek tartja, ismerve a 
helyzetet. 

- Meg kell állapítani, hogy a magyarországi cukorrépaterrnesztés bizonyos kritikus ponthoz 
érkezett. A cukortelítettség érzése lesz úrrá az országon. Érvényesül ezen a téren is a közlekedési 
edények törvénye, a szükség megteremtette a termesztést, a termesztés kielégíti a felvevő piacot, a 
hiányérzés megszűnt. Amíg cukorínség volt, minden lehetséges megtörtént annak kielégítése érdeké-
ben, hogy a hiányt pótoljuk. Most az inga kilengése után bizonyos visszaesés szükséges ahhoz, hogy a 
magyar cukorrépaterrnesztés ismét elérje a nyugalmi állapotot. Mi, akik felelősek vagyunk a magyar 
cukorrépatermesztés jövőjéért, át kell gondoljuk a helyzetet. A mi kedvenc növényünk termesztése a 
többi mezőgazdasági terményhez mérve kiugrott, kihasználva a teljes cukortalanságot, a gyárak 
kétségbeejtő helyzetét és a kormánynak azt az akaratát, hogy a cukorínségen feltétlenül segítsen. 
Ennek a helyzetnek volt a következménye, hogy a cukorrépáért olyan árat értünk el, amely kiugrott az 
összes mezőgazdasági növények közül. Az élet azonban nem tűr semmiféle kiugrást, természetes 
folyomány, hogy ebben a helyzetben az ár tetőpontja mögöttünk maradt. 

- Magyarországon most jóformán mindenki cukorrépát szeretne termeszteni, azonban a cukor-
világpiac és az ország pénzügyi helyzete bizonyos önrnérséklést kíván. Az bizonyos, hogy a mező-
gazdaságot csak helyes árpolitikával lehet irányítani, rendeletekkel nem lehet termeszteni, mert a 
mezőgazdaság nem hasonlítható a gyáriparhoz, ahol szabályozni lehet a gyorsabb vagy lassúbb 
termelést. A mezőgazdaság igen érzékeny és bonyolult szerkezet, amelyben minden zavar kihat az 
összes termelési ágra. Nekünk be kell várnunk, hogy a többi mezőgazdasági növény termesztése, a 
rentabilitás tekintetében, legalább a közelünkbe érjen. A helyzet szemléletének ezt a módját igye-
kezzünk átplántálni a cukorrépatermesztők gazdatársadalmába, annál is inkább, mert ennek lélektani 
előkészítése nem kis mértékben az én előrelátásom következményeként már megtörtént, hónapok óta, 
előadásaimban és cikkeimben. Ma, amikor a pszichoanalitikának mindinkább nagyobb szerepe van, 
igen lényeges, hogy mindenki a tudata alatt felkészülhetett arra: elérkeztünk egy olyan pontig, ahol 
már nincs tovább! 

- Szükségesnek tartom mindennek hangoztatását, mert jövő működésünk programja ennek 
megfelelően alkuihat ki. A cukorrépa vetésterületében most elértük hozzávetőlegesen azt a szintet, 
amelyre az országnak szüksége van. Ezen a vetésterületen belül kell most fokoznunk a belterjességet, a 
terméseredményeket, ha az ár tekintetében nem fejlődhetünk tovább. Ez az egészséges verseny! A jó 
megmunkálás tényezői minden termesztő birtokában vannak. Műtrágyában nincs hiány, a könnyű 
átvételről gondoskodtunk és sikerült műtrágya parcellákkal egy országos kísérletet beállítanunk, ami 
példa nélküli az összes érdekképviseletek működésében. Ez az út, amelyen haladnunk kell minden 
mezőgazdasági ágban, nemcsak a cukorrépaterrnesztés területén, ha meg akarjuk állni a helyünket a 
világversenyb en. 

- A valóságos helyzetről akarok beszámolni, arról, ami van, amit elértünk és amit elérhetünk. 
Kérem az összes megjelenteket, hogy amiket most elmondandó leszek, ne kürtöljék szét, mert amíg a 
kormányrendelet nem jelent meg, addig semmiféle közlés sem lehet autentikus. Minden megállapodás 
csak a kormányhatóság jóváhagyása után válik érvényessé, akármiben is állapodtunk volna meg. Ez év 
február 26-án délután 4 órai kezdettel indultak meg döntő tárgyalásaink, és akkor az ár kivételével 
megállapodtunk a gyárosokkal az összes feltételekben. Tekintettel a papírhiányra, arra gondoltunk, 
hogy az Érdekképviseleti Megállapodás feltételeiről és az azt kiegészítő mellékletekről jegyzőkönyvet 
veszünk föl, nehogy a Hivatalos Lapban kelljen megjelennie ennek a 22 oldalas anyagnak. A terv 
szerint megállapodásunkat aláírjuk, és nyitva hagyjuk a kormány döntése végett az árkérdést, a 
magkiosztás rendjét. Szövetségünk az árkérdésben, a magkiosztás rendjében és a többi kérdésben, 
amiben nem állapodtunk meg, javaslatot tett volna a kormánynak. Tény az, hogy ezen a tárgyaláson 
igen szép eredményeket értünk el. Megállapodtunk abban, hogy a gyárak részéről történő 30%-os 
magártérítés elengedésének ellenében milyen ellenszolgáltatásokat adnak a gyárak, a cukornak, a 
szeletnek kiszállítása, a melaszjárandóság felemelése, stb. tekintetében. Február 26. és március 2-a 
között 5 ,Jegyzékváltás" történt Szövetségünk és a gyárosok között, mert ennek a megállapodásnak 
minden szavára rendkívül ügyelni kell, hiszen a gyárak nemegyszer megkísérelték, hogy az utolsó 
pillanatban valami olyant csempésszenek be a szövegbe, ami nekik előnyös. Jogos volt a reményünk, 
hogy a szöveg végleges tisztázása után a jegyzőkönyvet elláthatjuk aláírásunkkal és azt kísérőlevéllel 
elküldhetjük a Pénzügyminiszter Úrhoz. Az utolsó szövegen, amit a gyámsoktól kaptunk, lényeges 
különbséget találtunk az előzőekhez mérten a magvonalon. A gyárak termelési szempontból ragasz-
kodtak ahhoz a feltételhez, hogy a gyárak közelében levő termesztők, akik répájukat szekérrel vagy 
kisvasúton juttatják a gyárba, ne szenvedjenek vetésterületi korlátozást, tehát ne csak 5 kat. hold répát 
vethessenek. Ebbe nem voltunk hajlandók belemenni, mert nem ebben állapodtunk meg február 26-án. 
Végül is abban állapodtunk meg, hogy a magelosztás pontját is kihagyjuk, mi felterjesztjük a Pénzügy-
miniszter Úrhoz azt a szöveget, amelyben eredetileg állapodtunk meg, a gyárosok azt, amit jónak 
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látnak. A gyárosok tehát megállapodásunk egyik részét visszavonták. Kívánságuk magasabb termelési 
szempontból tagadhatatlan helyes, mert szükség szerint minden mezőgazdasági iparnak ott kell 
fejlődnie, ahol háttere van. Ez a tétel azonban fordítva is igaz. Vannak olyan magyarországi cukor-
gyárak, amelyeknek telephelye megfelelhetett a kapitalista kartell-politikának, amikor minden új 
gyárat a kartell magához ölelt és ha kellett annak milliókat adott, de a mai elhelyezkedés nem felel 
meg a népi demokrácia mezőgazdasági termelési politikájától előírt fejlődésnek. Közben a termesztés 
súlypontja is eltolódott, és jó néhány cukorgyárunk van, amely nincs a helyén. Döntés végett 
előterjesztéssel fordulunk majd az illetékes tényezőkhöz, annak érdekében, hogy a mi régi szövegünket 
fogadják el. 

- A gyárak körlevelében nem történik említés arról, hogy az UFOSZ és a FÉKOSZ helyi 
szerveit be kell vonni a magelosztás rendjébe. Remélem, hogy ebből nem származik majd baj, mert 
mindenütt ott lesz a COSZ helyi megbízottja, valamint az UFOSZ és a FÉKOSZ képviselője is. 
Szeretném, ha az egyetemes paraszt érdekképviseletek helyi szervei és Szövetségünk megbízottai 
között harmonikus együttműködés alakulna ki, bár egyes helyekről érkeztek olyan bejelentések 
hozzánk, amelyek szerint zavarkeltésre alkalmas túlbuzgóságok történtek, majd az ülés után tájékoz-
tatjuk Vince és Fehér kartársainkat ezekről, hogy táviratilag intézkedhessenek. 

- Értesülésem szerint a Gazdasági Főtanács szakbizottsága foglalkozott az Érdekképviseleti 
Megállapodás anyagával és arra a megállapodásra jutott, hogy a világpiaci árak és a helyes árpolitika 
mai állapotában nem lehet kivételt tenni,- a cukortermelést is olcsóbbá kell tenni. Ezt egyrészt a gyárak 
termelésének racionalizálásával, másrészt minden termesztési és termelési tényező olcsóbbitása révén 
lehet elérni. A Gazdasági Főtanács bizottsága úgy találta, hagy minden mázsa fizetősúlyú répának 3 kg 
cukorban megállapított ellenértéke annyira átment már a köztudatba, hogy ezen nem kíván változ-
tatni. (Éljenzés) Megállapítom, hogy az egész bizottság örömmel veszi tudomásul a GF döntését. A 
mellékfeltételekre vonatkozólag a Gazdasági Főtanács kimondotta, hogy semmiféle módon nem lehet 
drágítani a termelést, és úgy találta, hogy a tavalyi Érdekképviseleti Megállapodás pontjain való 
minden változtatás drágítóan hatna. Ami a magkérdést illeti, a Gazdasági Főtanács szükségesnek tartja, 
hogy a 12 forintos magárat a termesztő telies mértékben megfizesse. A Gazdasági Főtanács minden 
egyéb változtatást, amelyet a tavalyi Érdekképviseleti Megállapodáson a két érdekképviselet a tárgyalá-
sok során, függően a kormány hozzájárulásától, tett, mint az előállítási árat drágító momentumot 
kikapcsolni óhajt. 

- A magunk részéről mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a február 26-i megállapodá-
sunk. mint kisebbségi javaslat és mint a mi álláspontunk a Gazdasági Főtanács és a kormány illetékes 
tényezői elé kerüljön, amikor véglegesen döntenek az árról és a mellékfeltételekről is. Az én infor-
mációm szerint az arra való hivatkozás, hogy a 30%-os magártérités elengedése fejében a tárgyalásokon 
kiharcolt melléktermék kiszállítási és egyéb kedvezmények árdrágító hatással lenne, a gyáripar részéről 
történt. Tudni kell, hogy a magyar cukorgyáripart igen erős revízió alá vették, kifogásolták, hogy 
magas termelési költséggel dolgoznak. A gyáripar tehát azért javasolta kikapcsolandónak a házhoz 
szállítást, mert az adott pillanatban biztosnak érezte helyzetét, hogy ezt az eredményünket feltétlenül 
mint árdrágító komponenst tudja felmutatni. Még ebben a szituációban is elkövet majd Szövetségünk 
mindent annak érdekében, hogy a megállapodás szövegébe olyan változtatás kerüljön, hogy önköltségi 
áron minden más költség hozzászámitása nélkül, mégis megtörténjenek a kiszállítások és semmiféle 
hiányt ne lehessen felszámítani. Az ilyen hiányokat viseljék a gyárak. Ha sikerül ezt a szöveget az 
Érdekképviseleti Megállapodásba foglalni, hogy úgy mondjam, ez lenne a veszett fejsze nyele. 

- Elgondolásom szerint új jegyzőkönyvet kell fogalmazni, amely nem tartalmazza az árat, a 
magelosztás rendjét, a cukornak és a szárazszeletnek a házhoz szállítási megállapodását, a melasz % 
felemelését, ezek úgy szerepelnének, mint amiben nem állapodtunk meg. Ezt a jegyzőkönyvet írnánk 
alá illetékes tényezőkhöz való továbbítás végett, a mi eredeti megállapodásunk felterjesztésünkben 
jutna a Gazdasági Főtanács és a Minisztertanács elé. 

- A helyzetet igyekeztem a legtárgyilagosabb módon feltárni. Valamennyiünknek köteles-
ségünk alkalmazkodni a kormányzat magasabb szempontjaihoz. Ha illetékes tényezők úgy látják 
jónak, hogy a mag árának 30%-os térítési kedvezményének elengedése fejében ne jussunk enged-
ményekhez, akkor eszerint fogunk termeszteni, és az eddigiekhez képest dupla erővel dolgozunk majd 
azon, hogy ezt a kiesést ne csak behozzuk, de jó munkánkkal több terméssel még tetézzük is. Legyen 
ez a döntés sarkantyú minden répatermesztőre, hasson ösztönző erővel a több, a jobb és az olcsóbb 
termesztés megvalósítására. A mi hivatalos megnyilatkozásaink odakint nem lehetnek mások: minden-
kitől megköveteli az ország nehéz helyzete, hogy bizonyos áldozatokat hozzon, a cukorrépa-
termesztőknek is meg kell hozni ezt a csekély áldozatot. Reméljük, hogy jövőre az ország jobb 
helyzete már megengedi azoknak a gazdakívánságoknak a teljesítését is, amelyekre most nincs mód. 

- Bízza meg az ártárgyaló bizottság három a főváros közelében lakó tagját, Zsoldos Károlyt, 
Varga Pált és Révhegyi Antalt, hagy szükség esetén a jegyzőkönyvet, ami még nincs kész, aláírhassák, a 
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mi érdekképviseletiünk részéről, és az azok mellé helyezett felterjesztéseink, amelyek illetékes ténye-
zők elé kerülnek, szolgálnak majd alapjául a kormány döntésének illetve a kormányrendeletnek. 

Less József: Én, aki a szövetség újjáalakításától kezdve, 1945 óta együtt dolgozom Szemző 
Bélával, őt mindig harcos embernek ismertem, aki ragyogó eredményeket ért el a magyar kisgazda 
répatermesztés megteremtése, megszervezése és az árszerkezet kialakítása terén. Nem tudom azonban, 
hogy miért lenne szükség további jegyzőkönyvezésre. Ha a kormány nem veszi tudomásul azt a 
megállapodást, amelyet február 26-án kötöttünk, akkor mi ne foglalkozzunk ezzel a kérdéssel. A 
magelosztás rendjén a gyárak részéről történő egyoldalú változtatáshoz a magam részéről nem járulok 
hozzá, mert rengeteg új termesztő akar bekapcsolódni a mi munkánkba. Egyébként az az érzésem, 
hogyha nyilvánosságra kerül a most elérhető ár, ez kihat majd a termelési kedvre is. Egyáltalán nem 
tudom megérteni, hogy mi szükség volt az időhúzásra. Januártól tárgyaltunk, és ma, március 11-én 
még nincs kint a községekben a mag, nem jelent meg rendelet, kinek volt az érdekében ez a húzavona. 
Indítványozom, hogy az ártárgyaló bizottság efelett fejezze ki sajnálkozását. Ha a megállapodásból ki 
kell hagynunk minden lényeges pontot, akkor tulajdonképpen semmiben sem állapodhatunk meg. 
Nekem az a kívánságom, hogy ne írjunk alá semmit és menjünk egyenesen a kormányhoz. 

Szemző'. Béla: Ez is egy álláspont lehet, nem írunk alá semmit. A technikai lebonyolítás azonban 
ezzel még nehezebbé válik, a végleges döntés még jobban el fog húzódni, mert fontos formai dolgok 
nem lesznek eldöntve. Nekünk az az érdekünk, hogy lehetővé tegyük a gyors lebonyolítást és azt is, 
hogy ne kelljen az egész szöveget kinyomtatni. Természetes, felmerülhet az a szempont: ha semmibe se 
tudunk megállapodni, minek az érdekképviselet. Azonban senkisem gondolhatott előre arra, 
hogy a gyárak a megállapodás egy részét nem állják majd, bár ez már a múltban is előfordult. 
Ha közös jegyzőkönyvet nem írjuk alá, eredeti megállapodásunkat mégis felterjesztjük a kor-
mányhoz. 

Fejes Imre: Tartok attól, hogy elragad paraszt sovinizmusom, tehát semmiféle megjegyzést nem 
fűzök a miniszteri biztos úr helyzetismertetéséhez, de osztom Less Józsefnek azt az álláspontját, hogy 
álljunk az eredeti megállapodás alapján és ne is tárgyaljunk a gyárakkal egy újabb jegyzőkönyv 
megírásáról, mert ezzel már önként lemondunk egy bizonyos jogunkról. Javaslom, terjesszük elő az 
eredeti jegyzőkönyvet, hogy a 400 000 répatermesztő lássa, hogy mi mindent elkövettünk érdekeik 
megvédéséért, de nem rajtunk áll, hogy egyes kétségbeesett emberek azt mondhatják: nem maradt más 
jogunk, mint dolgozni és kapálni. Mi felelősek vagyunk azért, ami a szerződésben lesz, mert a nép 
állított bennünket ide, és őrizzük meg legalább a látszatot. 

Öze József: Arra a meggyőződésre jutottam, hogy a gyárak csak taktikáztak, és a hosszas 
tárgyalgatás célja időhúzás volt. Amikor a gyárak úgy érezték, hogy valami dörög felettük, hajlandó-
ságot mutattak arra, hogy engedményeket tegyenek. Most már azt hiszik, hogy nyeregben vannak. A 
gyárak magatartását ítéljük el, erkölcsileg meg kell bélyegezni őket, nem méltóak arra, hogy leüljünk 
velük komoly tárgyalásra. A Gazdasági Főtanács és a kormány döntése könnyebb lesz, ha a Szövetség 
felterjesztéséhez mellékeli eredeti megállapodásunkat. 

Fehér Gyula (UFOSZ): A miniszteri biztos úr helyesen ismertette a helyzetet és azt is, hogy kell 
kezelni ezt a kérdést. A gyárakkal baj van. A népi szerveknek kellemetlen lesz vállalniok ezt a szerepet. 
A cukorrépatermesztés fokozásának elengedhetetlen követelménye a termelési költségek csökkenése, 
hogy a cukor valutaszerző áru lehessen. A cukorrépa termesztése kifizetődik, mert vajon miből 
vásárolták a termesztők a Riskákat, miből építették az új hajlékokat mondjuk Kőrösladányban: 
Lehetetlen észre nem venni az ellentmondást, az árpanaszok és a 11-12 forintos cukorárak között. Ez 
a mesterségesen tartott cukorszínvonal nem maradhat meg sokáig. Ha a termelési költségek nem 
csökkennek, beüt a krach és az egész magyar cukorrépatermesztés a szabad verseny prédájává lesz. Ha 
ez valóban bekövetkeznék, igen nagy baj lenne. A cukorgyárak ma még taktikázhatnak, de a népi 
demokrácia rajta lesz, hogy a legszigorúbban ellenőrizhesse őket, nehogy elavult módszerek szerint 
termelhessenek, és meg fogja teremteni annak lehetőségét, hogy a magyar dolgozók számára is 
megfelelő legyen a cukor ára. Teljesen fölösleges bármilyen demagógiával kimenni. A Gazdasági 
Főtanács nem emelhet ki a parasztságból réteget a jómódba és az új mellett is marad egy olyan többlet, 
amely kifizetővé teszi a termesztést. 

Vincze János FÉKOSZ): Egyes felszólalásokból azt a tanulságot vonom le, hogy nem mindenki 
értette meg helyesen a miniszteri biztos urat. Valójában ugyanazt mondják, mint amit ő tart helyesnek. 
Egyszerűsítenünk kell a dolgot, hogy ne kelljen megküzdeni a 26 oldalas anyaggal és a kormány végleges 
döntése támaszkodhassék a megállapodásra. A gyárak rosszul tették, hogy visszavonták a megállapodás-
nak egyik részét, de a felterjesztés majd kifejti a mi álláspontunkat, úgyhogy a kormány végleges 
döntésénél azt tekintetbe veheti, semmi szükség nincs arra, hogy ebből külön ügyet csináljunk. 

Szemző Béla: Mi a már említett pontok kihagyásával elkészült jegyzőkönyvet aláírnánk, felter-
jesztéssel fordulnánk illetékes tényezőkhöz, mellékelnénk a február 26-i megállapodás szövegét, és azt 
hiszem ezzel egy megfelelő formulát találnánk a döntéshez. (Általános helyeslés.) 
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Györgyi Lajos (Országos Földmivelésügyi Tanács): A COSZ vezetőségének és az ártárgyaló 
bizottság tevékenységének munkáját mindig nagy érdeklődéssel, de még nagyobb irigykedéssel figyeltem, 
mert arra a meggyőződésre kellett jutnom, hogy ez az egyetlen érdekképviseletünk van, amelyben 
abszolút komoly és eredményes munkát végeznek, bár bizonyos körülmények kétségtelenül kedveztek a 
cukorrépa-term esz tésn ek. 

Szemző Béla: Azért azt a Kolumbus tojást mégis ki kellett találni! 
Györgyi Lajos: A február 26-i megállapodás egyedülálló eredményeket ért el. Már egy pénzügy-

miniszteri értekezleten is érzékeltették, hogy ezek az eredmények hozzájárulnak a cukorelőállítási 
költségek emeléséhez. A kormányzatnak az az álláspontja, hogy csökkentse a cukor árát és így minél 
nagyobb dolgozó rétegek juthassanak elérhető áron cukorhoz. A kormányzat összhangba akarja hozni a 
cukorrépa átvételi árát és a többi mezőgazdasági termény árát. Ha figyelembe vesszük a búza mai átvételi 
árát és a 30%-os kenyérgabona kötelezettséget, akkor láthatjuk, hogy a termelés bizonyos nem kívánatos 
arányban fejlődött a cukorrépánál. A kormány legfontosabb törekvése a 13 forintos hízódisznó és a 80 
forintos búzaár egalizálása. A 3 kg cukor ellenértéket érintetlenül hagyják, de a mellékfeltételek 
javításához nem járulnak hozzá, nehogy egyik termelő réteg előnyösebb helyzetbe kerüljön, mint a másik. 
A COSZ és a tárgyalóbizottság kétségtelen eredményes munkát végzett, sajnálatos, hogy a gyárak 
visszavonják azt, amit már egyszer megadtak, de ez a bizottság és az érdekképviselet is fedezve van, 
minden lehetségest elkövetett, a kormány döntését azonban tudomásul kell venni. 

Szemző Béla: Megkérjük Györgyi barátunkat, aki a Gazdasági Főtanács ülésén részt vesz majd, 
hogy képviselje és tolmácsolja a február 26-i megállapodásban foglalt eredményeinket. 

Less József .Egy döntés előtt hajlok meg: a kormányé előtt. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy 
mibe kerül egy kg cukor kiszállítása ősszel a legnagyobb dologidőben a szántás-vetés idejében annak a 
gazdának, akinek szüksége van arra a cukorra vagy a szeletre. Ezért a magam részéről ragaszkodom ehhez 
az eredményhez, a kiszállításhoz. 

Györgyi Lajos: Wem volnék hű a faluhoz, a parasztsághoz, ha teljes mértékben nem képviselném 
azt az álláspontot, amit a COSZ foglalt el. 

Szemző Béla: № m csak arról a 6 millió forintról van csak szó, ami mint a répamag 30%-os térítési 
értéke, ellenszolgáltatás nélkül elvész, mert hiszen ez az összeg 400 ezer termesztő közt oszlik szét és 
egyre mindössze 15 forint jut, hanem arról, hogy a fuvarköltség viselésénél olyan megoldást kell találni, 
hogy a cukor és a szárazszelet kiszállításánál csak az önköltséget lehessen felszámítani. Meg kell őriz-
nünk azt a kivívott előnyt is, hogyha a gazda önhibáján kívül nem tudja a kiszállítás napján átvenni a 
szeletet, azt a gyár tartozik 14 napig raktározni. Nem folytathatunk strucc-potitikát, tudomásul kell 
venni a valóságos helyzetet, és amit lehet azt még be kell venni mint biztosítékot, hogy elporlás, kiesés 
címén semmivel sem terhelhessék meg a gazdát. Ami pedig a cukorgyártás költségét illet, a gyári meg-
bízottak nyakára fogurtk hágni, mert semmi szükség sincs arra, hogy aránytalanul nagy összegeket kap-
janak szervezésért, amikor mi tudjuk, hogy mennyien akarnak termeszteni. 

Draskóczy Sándor: Nem akarom lekicsinyleni a cukorrépa jövedelmezőségét, de amit Györgyi 
Lajos mondott, abban túlzás van. Amikor én 1945-ben megkaptam az első szót Szemző Bélától, hogy 
termesszünk répát, már akkop tudtam, hogy ennek a növénynek két-három esztendős konjunktúrája lesz, 
azután a termesztés - önmagát építi le. Tudni lehetett, hogy nagy tömeg fog bezúdulni a répatermesz-
tésbe és sor kerül majd a terület csökkentésére. Azt tényleg elmondhatjuk, hogy az utolsó három évben a 
cukorrépa volt jóformán az egyedüli termény, ami a gazdának biztosította gazdasága továbbvezetésének 
lehetőségét. Amint kényszerűség volt annak idején a 60 forintos búzaár a forint stabilizációjának 
biztosítása végett, ugyanolyan kényszerűség, hogy a gazdák legalább bizonyos oldalról kárpótolva 
legyenek. 

Szemző Béla: Ha 1945-ben azzal az elgondolással áltattam volna magamat, hogy mindössze 2-3 
éves cukorrépa-konjunktúrát teremtsek, nem kezdtem volna el a munkámat. Nekem azt volt az érzésem, 
hogy tulajdonképpen az egész országban fogok gazdálkodni. Minden gazdának tudnia kell, hogy 
állattartását a cukorrépára alapozhatja csak. Hivatkoznom kell arra az előadásomra, amelyet február 
12-én tartottam a Magyar Mezőgazdasági Iparfejlesztési Társaság ülésén. Ezt az előadásomat közli a 
„Cukorrépatermelő" márciusi száma. Az ott felsoroltakból láthatják, hogy a cukorrépa állattartás 
szempontjából a vetési terület többszörösének értékével ér fel, a takarmány termelés értéke pedig felér az 
ugyanazon a területen termesztett takarmányrépa takarmányértékével, tehát tisztán megmarad a 
cukorrépából készült cukor. Amikor az 1930-as évek elején krízisbe került az európai cukorrépatermesz-
tés, a nagygazdák cserbenhagyták ezt a termesztési ágat, de a kisgazdák hűségesek maradtak hozzá, mert 
belátták, hogy jobban járnak, ha a takarmányrépa helyett cukorrépát termesztenek. Nem tudom, nem 
lesz-e ezidén csalódásban részünk, mert jegyzőkönyvek voltak 5 kg cukorjárandóság követeléséről, 
mondhatnám Makótól Jeruzsálemig, de állítani merem, jöhet idő, hogy a termesztő valóban 5 kg cukrot 
kap, ha - lemegy a cukorára. Csehszlovákiában valóban ez a helyzet a mai cukor és cukorrépa ár között. 
Valójában a cukorrépa és a cukor árával együtt játszunk az állammal, sajnos az állam is nagyon jól ját-
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szik. 100 mázsás átlag-termésnél a mostani ár is kifizetődik. Vince és Fehér kartársakat arra kérem, 
igyekezzenek oda hatni, hogy tagjaik felvilágosítása a nagy paraszti érdekképviseleteken belül hivat-
kozással az ország érdekeire kellőképpen történjék meg és a változások ódiumát senki sem háríthassa 
Szövetségünkre, és az új helyzetért ne bennünket támadjanak. Ennek semmi értelme sem lenne. 
Különösen fontos, hogy a vidéki sajtóorgánumok kellő tájékoztatásban részesüljenek, mert egynéhány 
közleményért a 3 éves tervbe ütköző cselekmény miatt annak idején jogosan tehettem volna feljelentést, 
mert ilyen demagógiát nem lehet tűrni a termelés érdekében, és azt a kormány sem fogja tűrni. 

- A magyarországi cukorrépatermesztés bizonyos fordulóponthoz ért, éppen úgy a magyar 
cukorgyártás is. Valószínű, hogy a gyárakat államosítják, ez azonban nem jelenti azt, hogy az 
érdekképviseleti munka véget érne. Mi a mezőgazdasági ipar legnagyobb szállítóit képviseljük és fölkérjük 
majd az illetékes tényezőket, hogy a cukorgyáraknál történő átalakulások rendezésénél a mi szakértőin-
ket is vonják be a tárgyalásokba, mert a cukorrépatermesztők jelentik az alapot, akik nélkül a gyárak csak 
ócskavas halmazt képviselnek. Feltétlen szükséges, hogy Szövetségünknek a cukorgyártás átállításába 
beleszólása legyen. Ez a kritikus pillanat jó alkalom ahhoz, hogy magasabb szempontok is figyelembe 
vétessenek. Nálunk a szövetkezés gondolatának propagálása egyre erőteljesebb, a hajlam azonban 
nagyobb felül, mint alul. A Magyar Demokrácia minden vezető tényezője rámutat arra. hogy agrártársa-
dalmunk a földreform után csak a szövetkezés segítségével állhatja a versenyt. Nos fel kell vetni a 
lehetőségét annak, hogy néhány cukorgyár szövetkezeti kezelésbe jusson, akár úgy, hogy bérbeadják egy 
népi szövetkezetnek, amely répatermesztőkből állna, és azok részjegyeiket éveken át répájukkal fizetnék 
meg Kötelességemnek tartom, hogy felvessem ezt az ideát, talán meglehet csinálni. A racionalizálás során 
sor kerülhet egyes gyárak szüneteltetésére, mert a termesztői gócuk úgy alakul, hogy azok elhelyezke-
dése nem fedi a cukorgyárak mai rayonirozását. Programba kell venni új kis szövetkezeti cukorgyárak 
felállítását és három helyről, Biharnagybajomból, Szarvasról és a Bácskából történtek is már ilyen 
jelentkezések. Ezek messze vannak a legközelebbi gyártól és ideális cukorrépatermelő vidékek. Részünkre 
megnyílt az alkalom, hogy ezzel az ideával álljunk elő, és most a COSZ sorompóba tud állni és mindenki 
áldani fogja a mai helyzetet, hogy van egy termelő gazdaréteg, amely a leghaladóbb irányban már eddig is 
kiváló eredményeket ért el. A magyar cukorrépatermesztés a belterjesség felé törekvő gazdálkodás 
mutatója, szociális, közegészségügyi, takarmányozási és közgazdasági szempontból egyaránt. 

- Kérem az, ártárgyaló bizottság tagjait, hogy tájékoztatásomat vegyék tudomásul és az adott 
helyzetben előterjesztéseimhez járuljanak hozzá. 

(A bizottság tagjai egyhangúlag igy határoznak, mire az elnöklő Szemző Béla miniszteri biztos, 
igazgató enunciálja, hogy az 1947. évi december 18-án megtartott országos értekezlettől kiküldött 
ártárgyaló bizottság munkáját befejezte és ezentúl szükség esetén mint tanácsadó testület fog működni. 
Az ártárgyaló bizottság ülését ezzel berekesztette.) к m f . (aláírások 3 dk) 

Mint jellemző epizódot a következőkben közlöm az 1948. márciusi minisztertanács szünetében 
lefolyt párbeszédemet Veres Péterrel, a Parasztpárt elnökével, aki akkoriban honvédelmi miniszter 
volt. A cukorrépaszerződés fontossága és Vas Zoltánnak az ár elleni állandó oppozíciója miatt azokra a 
minisztertanácsi ülésekre, amelyek ezt a kérdést tárgyalták, engem is meghívtak, hogy kéznél legyek, 
ha szakértői véleményre volna szükség. így ebben az esetben is - amely egyúttal az utolsó eset volt -
ott tartózkodtam a minisztertanács előtti teremben, amikor a kérdést letárgyalva szünetet tar to t tak. 
„Péter bácsi" elsőnek hagyta el a tanácskozási termet, és megpillantva engem kézfogás után közölte 
velem, hogy még ez egyszer sikerült - Vas Zoltán ellenkezése ellenére is - a többségnek a répának 
cukorban való fizetését keresztül vinni! Ehhez hozzátette: „Most azután végre vedd rá a parasztjaidat, 
hogy a jövőben ne ragaszkodjanak a cukorban való fizetéshez!" Mire én megjegyeztem: „Miért az én 
parasztjaimat, talán inkább a Te parasztjaidat!", mire mosolyogva kezet fogott , és elment. 

Ami Vas Zoltánt illeti, aki 1946-ban, mint a Tervhivatal Elnöke, egyike volt az ország 
legfontosabb embereinek, 1946 augusztusában a Forint életbelépte után magához kéretett, és közölte 
velem, hogy most, miután már megvan a szilárd forint , nincs semmi ok arra, hogy a cukorrépa árát 
cukorban állapítsuk meg, és ezért felhívott, közöljem a COSZ tagjaival, hogy már ősszel az 1946. évi 
répáért nem 3 kg cukrot, hanem 30 forintot fognak mázsánként kapni. Miután el voltam készülve erre, 
magammal hoztam a Rendeleti Közlönynek azon számát, amelyben megjelent az a kormányrendelet. 
amely a cukorrépa árát 3 kg cukorban állapította meg! Márpedig ezen a kormányrendeleten utólag 
nem lehet változtatni, mert ez a jóhiszemű termelők becsapását jelentené.' Erre - nolens volens -
kénytelen volt igazat adni nekem. A jövő szempontjából azonban kifejtette a fentebb közölt nézetét, 
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és felszólított, hogy a következő' évi szerződésben már forintban és ne cukorban állapíttassam meg a 
cukorrépa árát. Erre én közöltem vele, hogy a jövőben is kitartok a cukorban való fizetés mellett. Bár 
mind 1947-ben, mind 1948-ban a minisztertanácsban megmaradt álláspontja mellett, nekem mégis 
sikerült addig, míg a COSZ vezetése a kezemben volt, a cukorrépatermelők kívánságát, amely 
egyöntetűen a cukorban való fizetés volt, keresztülvinni. 

Március közepén hazánkba érkezett mint az első magasrangú földmívelésügyi vendég: dr. 
Joustra, a holland Ipari Kereskedelmi és Mezőgazdasági Egyesített Minisztérium mezőgazdasági osz-
tályának vezetője, akit javaslatomra a földművelésügyi minisztérium illetékes államtitkára hívott meg, 
azzal a kikötéssel, hogy a vendégről a COSZ köteles gondoskodni. Miután többnapos országos körúton 
megmutattam a német fasizmus által tönkretett ország felemelkedését, a lakásomban megtartott 
vacsorán pohárköszöntőjében legnagyobb megelégedésének adot t kifejezést a látottak felett, és sok 
sikert kívánt működésemhez. 

Március végén még két kedves esemény történt, amelyek igen jól estek. Amennyire nem kértem, 
sőt visszautasítottam minden kormánykitüntetést, ez vonatkozik mind a Csehszlovákiában kifej tet t 
munkásságomra, mind a jelen feladatteljesítésemre, - annyira jól esett mindig a közvetlen beosztottak-
nak és azoknak elismerése, akiknek érdekeit képviseltem. Ilyen volt Lepend község elöljáróságának 
1948. márc. 21-én kelt levele, amelyet jó humora miatt teljes szöveggel közlök: 

„Lepénd község elöljárósága , . , , „ . „ , . 
Lepénd, 1948. március 21. 

Szemző Béla úrnak répaigazgató Székesfőváros 

Engedtessék mög, hogy a lepéndi termelők nevében Húsvétra küldjük ezt a kis bárányt, annak 
okául, hogy birkatürelemmel tetszett lönni velünk cukorrépatermelőkkel szömben és a cukortermelők 
egységfrontját megalkotta, ö. m. f . Malac híján kívánjuk, hogy nagy disznó szörencse kísérje élte 
minden útján. 

A disznókrul jutnak eszembe, a Központ többi - általunk nagyrabötsült - koszos, helyesbítek 
Coszos urai, ö. m. f . és kívánjuk nékik őszinte paraszti szívvé, hogy üsse meg őket a nagy kő 

zönség által annyira óhajtott To-To főnyeremény, amelyhez hasonló lyókat piros tojásokkal 
egyetemben kívánok minden jámbor lelöknek. 

Göre Gábor 
Eeljeen a cukorreepa termeloek egyseege! ^^ úr 

okleveles és díjnyertes 
marharépa és cukorrépatermelő 

Hogy milyen apropóból született közvetlen munkatársaimnak március 22-i hozzám intézett 
díszes okirata, már nem tudom, de - annak ellenére, hogy tartalmát kissé túlzottnak találtam - igen 
megörültem neki. Az aláírók közt voltak az összes kinevezett felügyelők és a belső munkatársak — 
összesen 25 fő . Ez a szám is mutatja, hogy két és fél év alatt mennyit fejlődött a kezdeti 3 főből álló 
munkatársi kar. 

Nehogy a beképzeltság hírébe essek, a diplomának - amelyet legkedvesebb emlékeim közt 
őrzök - csak néhány kitételét közlöm: a megszób'tás utáni első bekezdés: „A magyar cukorrépa-
termesztés rövid három éve alatt az ö n kezdeményezésével és munkájával újra lett teremtve". . . 

„Mindezt úgyszólván a semmiből kellett megteremteni! Valóban üyen csodát csak fanatikus 
hittel és tehetséggel, szívós, áldozatos, küzdelmes munkával lehetett elérni. Mikor hálatelt szívvel 
köszöntjük, mint a Magyar Cukorrépatermelés újjáteremtőjét, köszönjük - mint legközelebbi munka-
társai, - hogy ebben a szép és nemes munkában részt vehettünk és segítségére lehet tünk." 

A fenti mondatokat - bár sohasem voltam hiú - még azzal is alátámaszthatom (amit munka-
társaim és a tagság nem tudott) , hogy - bár fizetésemet magam állapítottam meg, vagy talán éppen 
azért, az csak 2000. azaz kettőezer forintot tett ki, ami csak a létminimumot jelentette, tekintettel 
az állásommal járó reprezentációs feladatokra. Annak illusztrálására, hogy aránylag milyen csekély volt 
a fizetésem, megemlítem, hogy tárgyalási partneremnek Harmat Sándornak, a Cukorgyárosok Egye-
sülete igazgatójának 5000 (azaz ötezer) forint volt a fizetése! Bár ismertem Harmat fizetését, mégis 

14 Agrártörténeti Szemle 1982/1-2 . 
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úgy döntö t tem, mint azt fent megírtam, mert ismertem tagjaimnak, a termelőknek nehéz sorsát, és 
abból magam is ki akartam venni a részemet. Fizetésemet annak ellenére, hogy a Szövetség anyagi 
állása, de a termelőké is közben lényegesen megjavult, csak 1947 folyamán emeltem - akkor már 
felsőbb hozzájárulással - 2100 forintra! 

Mivel a tagok és a megbízottak közt voltak igen jó szeműek, akik már a ruházatomról is látták, 
hogy szerény körülmények közt élek, kaptam néha természetbeni ajándékot, mint egyszer egy 
báránybőr kucsmát, amelyet - mert kicsi volt - visszaadtam, hogy az illető cserélje be nagyobbra, 
azonban soha többé nem kaptam vissza. „Nomina sunt odiosa" alapon nem írom a nemes ajándékozó 
nevét, csak annyit közlök, hogy tiszántúli volt, ahol egyedül értek kellemetlen meglepetések (lásd az 
1946-os debreceni nagygyűlést). 

Munkát adott a már harmadik éve megrendezett verseny szabályainak változtatása is, ami a 
Magyar Magánalkalmazottak Szabad Szakszervezetének 1948 márciusában kelt „Munkaverseny Fel-
hívásának" volt a következménye. Igaz, hogy csak annyit változtattam, hogy a COSZ-felügyelőket 
mint alkalmazottakat is versenybe hívtam. Ezen a téren már akkor mutatkozott Parkinson igazsága, 
mivel az eddig minden központi támogatás nélkül csak az Érdekképviseleten belül - költségmentesen 
- végzett termesztési versenybe most már beleszólt az Országos Versenybizottság, amelynek Kossá 
István a Szakszervezeti Tanács főtitkára volt az elnöke és a Központi Versenybizottság, amelynek 
elnöke Köves András, a Magánalkalmazottak Szakszervezetének főtitkára volt. Ezek az állások bizo-
nyára nem voltak tiszteletbeliek, viszont mi többet róluk sosem hallottunk! Ezzel megkezdődött a 
centralizmus, azaz bürokratizmus kiépítése, amelynek terhe alatt bizonyos fokig még ma is nyög az 
ország. Különben Szövetségünkben a verseny dolgait Holla Emil, személyes titkárom végezte - minden 
külön jutalmazás nélkül! 

A centralizmus kiépítésével megszaporodtak a COSZ irodai tennivalói is, úgyhogy április 1-én 
kénytelen voltam a titkárnői állást is betölteni, amelyet azóta, amióta volt ti tkárnőmet feleségül 
vettem és a Szövetkezethez áthelyeztem, nem tö l tö t tem be. így Jánossy András boldog emlékezetű 
kedves barátom ajánlására felvettem titkárnőmnek Kimer Erzsébetet, Jánossy volt titkárnőjét. 
Személyében olyan kitűnő titkárnőt kaptam, hogy őt miniszteri biztosi szerepkörben a likvidálás 
idejére u tódom, Rágó Antal kommunista képviselő magával is vitte az Állami Birtokok Észak-
magyarországi Területi Igazgatójává történt kinevezésekor, ahol ma már mint munkaügyi főelőadó 
végez felelősségteljes munkát! 

További nagy feladatot rótt ránk a Centenáris Mezőgazdasági Kiállításon való részvételünk. A 
rendezést Fabricius Endre főelőadóra, helyettesemre bíztam, aki а С. IV. évf. április 4. számának 7. 
oldalán „Szövetségünk a Centenáris Mezőgazdasági Kiállításon" címen számolt be a kiállítás COSZ 
által rendezett részének sikeréről. A cikkből ki kell emelni a történeti visszapillantást, amelyet, azaz a 
100 év fejlődését, szemléltető táblákon mutattunk be. Míg 1848-ban a Magyarország területén működő 
10 cukorgyár (még mezőgazdasági cukorgyárak) mindössze 1495 k. holdon termett 6,5% cukor-
tartalmú 149 500 mázsa cukorrépát dolgozott fel; 1938-ban, az utolsó békeévben a mai területű 
Magyarországon 76 000 k. holdon főleg nagybirtokokon termelt 9 694 000 q répából az akkor 
működő 12 ipari cukorgyár 1 273 134 mázsa cukrot állított elő. Ezzel szemben az 1947148-as 
gazdasági évben a kistermelök már kerek 160 000 k. holdon 10 500 000 cukorrépát termeltek, 
amelyből a 12 cukorgyár 1 400 000 cukrot állított elő. Ezzel a pusztító háború utáni harmadik évben 
nemcsak az utolsó békeévben előállított cukormennyiséget szárnyaltuk túl, de a termelt cukor 
meghaladta a hároméves terv első évére tervezett 1 290 000 mázsa cukormennyiséget is! Igaz ugyan, 
hogy a learatott cukorrépaterület meghaladta a tervezetettet és a rendkívül aszályos évben csak kb. 
70 q-ás átlagot ért el, azonban éppen az aszályos év miatt a cukornyeredék kerek 14%-ot tett ki, ami 
10 éves átlagban is rekordnak mondható! 

E cikk keretében a szerző rámutat Kossuth Lajosnak az 1848. évi I. Ipari Kiállításon elhangzott 
következő szavaira: ,,A népnek meg kell tanulni a lehető legjobb répát a lehetőség szerint kevés költ-
séggel termeszteni." Kossuth Lajos e figyelmeztetője kiállításunk jelszava is volt! 
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Jellemzésül kiállításunk látogatottságára idézem Fabricius beszámolójának következő' be-
kezdését: „Kiállításunknak állandóan nagy látogatóköre volt, az arra feljött parasztság érdeklődéssel 
szemlélte az eléje tárult képet, és hisszük, hogy a reá váró feladatok végrehajtásának szükségét 
felismerte." 

A Mezőgazdasági Kiállítás alkalmával számos külföldi vendég is megtekintette kiálh'tásunkat, 
akik közül ki kell emelni dr. Joustra Antal holland földmin. osztályfőnököt, aki Greonewald holland 
földm. attasé kíséretében jelent meg. Joustra és kísérője a táblázatok adatait szorgalmasan jegyezve 
legnagyobb megelégedésének adott kifejezést a látottak felett. 

Mint szintén a Felvidékről áttelepültnek, természetesen különösen szívemen feküdt az onnan 
áttelepültek részvétele a Kiállításon. Ezért az „Áttelepültek a Mezőgazdasági Kiállításon" c. cikkben 
számoltam be a felvidéki gazdák első szerepléséről.* 

Nyigri Imre sajtótitkárunk és statisztikusunk részletes cikkben számol bc (С. IV. évf. 4. sz. 
9 - 1 0 pp.) az 1947. évi cukorrépatermesztés eredményeiről. A COSZ működésének idején összeállított 
statisztikai adatokat külön cikkben kívánom összefoglalni. 

A Magyar Cukoripar 1947. évi termelési eredményeiről az első adatsort a „Magyar Ipar" 
márciusi száma a következőképp közli: a 12 magyar cukorgyár 1947-ben 10 008 000 mázsa répát 
dolgozott fel, amelyből 1 409 000 q cukrot termelt. 

A C. áprilisi számához csatoltuk az 1948. évi termésű cukorrépatermelési szerződést kiegészítő 
kikötéseket és határozmányokat. 

A C. májusi számában „Szövetkezeteké a jövő!" címmel írtam vezércikkemet. Ennek főbb 
részei a következők: 

„A fejlődésnek a szövetkezetek felé mutató iránya késztetett bennünket két évvel ezelőtt arra, 
hogy megszervezzük a Cukorrépatermelők Fogyasztási, Termelő és Értékesítő Szövetkezetét, amely 
a termelők gazdasági érdekeinek fokozottabb védelmét hivatott ellátni." 

,Áíost már elérkezettnek látjuk az időt, amikor kilépünk az eddigi, jól átgondolt okokból 
tanúsított szerénységünkből és felszólítjuk a cukorrépatermesztők immár százezreket jelentő társa-
dalmát arra, hogy minél számosabban lépjenek be a Szövetkezetünkbe. Ismerve a parasztság nehéz 
anyagi helyzetét és azt a pénzhiányt, amely különösen ilyenkor, tavasszal a falun uralkodik, elhatá-
roztuk, hogy megkönnyítjük a belépést és azok részére, akik most nem nélkülözhetik azt a tíz forintot 
sem, amibe egy szövetkezeti részjegy kerül, lehetővé tesszük a később történő fizetést." 

„Jelenleg a Szövetkezet főfeladata, hogy hatásosan tudjunk közbelépni abban az időpontban, 
amikor gazdacukorban legnagyobb a kínálat. Már tavaly elég nehéz volt a helyzet és a szükség sokakat 
korai eladásra kény szeritett, ami a cukor árának novemberi rohamos esését vonta maga után. Ennek 

*Annak, hogy oly gyakran foglalkozom a Szlovákiából áttelepültekkel, több oka van. Első az, 
hogy magam is beletartozom az áttelepültek nagy csoportjába, az igaz, hogy az önként áttelepülte-
kébe, akiknek sorsuk mégis könnyebb volt, mint a kényszeráttelepülők nagyobb csoportjáé. Tekintet-
tel arra, hogy én már 1945-ben települtem át, s aránylag magas beosztásban voltam, amikor az ún. 
áttelepülési csereegyezmény létrejött, és állásomnál fogva könnyebben eljuthattam akár a miniszter-
elnökhöz is, mindent elkövettem, hogy sorsukat elviselhetőbbé tegyük. A kormányköröknél tett 
intervencióimon elkísért sorstársam dr. Holota János, Érsekújvár utolsó magyar polgármestere. Leg-
többször a miniszterelnökségen jártunk, ahol beszélgetési partnerünk Balogh páter államtitkár volt, aki 
az akkor kreált áttelepülési kormánybiztosság vezetői állását mindkettőnknek felajánlotta, mi azonban 
mindketten túl az ötvenen Jócsik Lajos ismert írót és a csehszlovákiai baloldali Sarlós mozgalom egyik 
vezetőjét javasoltuk, akit ki is neveztek áttelepülési kormánybiztossá. Tárgyaltunk Gyöngyösi külügy-, 
Teleki közoktatási miniszterekkel, sőt felkerestük Gellért szállói lakosztályában Károlyi Mihályt is, 
hogy intervencióra kérjük fel az áttelepülés folyamán csehszlovák részről történő túlkapások meg-
szüntetése érdekében. Áz áttelepülés befejeztével, 1948 tavaszán megszerveztük az „ O t t h o n " szövet-
kezetet, és megindítottuk az Otthon c. heti, majd havi lapot is, amelybe néhány vezércikket is írtam. 
A nikor a szervezés folyamán a Szövetkezet bajba került, engem kértek fel a közgyűlésen, amelynek 
résztvevői főleg parasztok voltak, akiknek még élénk emlékezetében voltam, mint a magyar cukorrépa-
termelők érdekeinek képviselője, az elnöki tisztségre. A megválasztásomat 1948 júniusában párizsi 
utazásom előtt el is fogadtam, azonban tisztségemet el sem foglalhattam, mivel - mire visszatértem -
a szövetkezetet már feloszlatták! 

14 
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hatását még ma is nyögi a cukorpiac. Tekintetbe véve a piac telítettségét és a várható nagyobb termést, 
az áresés az idén ősszel még nagyobb lesz, hacsak nem tudjuk a főkínálat idején az eladást előlegek 
nyújtásával vagy más módszerek segítségével úgy megszervezni, hogy az eladásra kerülő cukor ne 
egyszerre, hanem az egész évre egyenletesen elosztva kerüljön piacra." 

„A termésátlagok fokozása mellett az eladás ügyes megszervezésén áll vagy bukik a jövőben a 
cukorrépának a jövedelmezősége!" 

„Egyesülésben az erő és ennek az egyesülésnek mai formája a szövetkezet; tehát lehetőleg 
minden cukorrépatermesztő lépjen be Szövetkezetünkbe. Ezzel szolgáljuk legjobban saját érdekeinket 
és a haza érdekeit is. Ha Szövetkezetünk erős, valamennyien megerősödünk és nem leszünk ki-
szolgáltatva a kereslet és kínálat kényszerének, aminek következménye csak gazdasági károsodás lehet. 

A kisember gazdasági felemelkedésének útja a Szövetkezet!" 

1948 áprilisában egy Feljegyzést adtam át Dinnyés akkori miniszterelnöknek „néhány cukor-
gyár szövetkezetesítésének szükségességéről", amelyet az alábbiakban szószerint közlök: 

, , F e l j e g y z é s 

néhány cukorgyár szövetkezetesítésének szükségességéről. 

A Kormányzat számára a mezőgazdasági ipar és különösen a cukoripar államosítása nyomán olyan 
lehetőségek nyíltak meg, amelyeknek helyes kihasználása egyrészt egy csapásra eloszlatná a parasztság 
körében a szövetkezetek iránti előítéletet, másrészt pedig biztosítaná ennek a talán legfontosabb 
iparágnak fennmaradását, még esetleges dekonjunktúra idején is. Ilyen visszaesésre, pangásra a világ-
piacon máris mutatkoznak az előjelek. 

A fentiek alátámasztására a következőket adom elő: 
ad I. Kétségtelen az a tény, hogy a parasztság jelenleg jobban idegenkedik a szövetkezetektől, mint 

valaha. Ennek oka a múlt rossz tapasztalatai mellett, amelyeket helytelenül vezetett szövetkezeteknél 
saját bőrén szerzett, újabban főleg abban rejlik, hogy a Szövetkezetekben, különösen a termelő 
szövetkezetekben csak eszközt lát a kollektivizálásnak kerülő úton történő bevezetéséhez. 

Ennek a tévhitnek eloszlatása semmiféle propagandával sem lehetséges, csak tényekkel. Márpedig 
nem tudnék döntőbb bizonyítékot felmutatni, mintha a mezőgazdasági ipar egy részének és mindenek-
előtt néhány cukorgyárnak szövetkezetesítésével mindenkinek, még a reakció szellemi járószalagjára 
fűzött legmaradibb parasztnak is szeme elé tárjuk, hogy az új népi demokrácia szövetkezetei nem akarják 
elvenni a parasztságtól azt, ami az övé, sőt ellenkezőleg, még olyant is átvisznek a tulajdonába, amiről a 
múlt rezsimben nem is álmodhatott. 

ad 2. Minden tényező elkövet minden lehetségest annak az érdekében, hogy minél előbb 
megtörténjék mezőgazdaságunk átállítása az eddigi külterjes formából a belterjesség felé. Az, hogy ehhez 
hazánkban megvannak az adottságok, kétségtelen. Ezt legjobban a cukorrépa termesztésének soha nem 
remélt népszerűvé válása igazolja. Azonban éppen a cukorrépa példája mutatja azt is, hogy milyen 
korlátolt lehetőségek állanak rendelkezésünkre. Már a 150 ezer kat. holdas cukorrépa vetésterület is, 
normális termés mellett, túltermelést okoz, pedig ez az eredmény a múlttal szemben mindössze 50 ezer 
hold terület átállítását jelenti, ami a csaknem 10 millió kat. hold megművelhető terület mellett elenyésző 
csekélység. 

Ugyanez a helyzet a többi ipari növényeknél is, mindenütt bekövetkezhetik egy krízis, ami a 
nyersanyag áresésében kell hogy kifejezésre jusson. Ez az áresés feltartóztathatatlanul magával hozza 
majd a termelők zömének kiábrándulását és a belterjes, több munkát és kockázatot kívánó ipari növény 
termesztésének felhagyásával mezőgazdaságunknak az extenzivitásba való visszaesését. Ez ellen nem lehet 
védekeznünk semmiféle rendelettel vagy propagandával. Itt is csak a szövetkezetesítésben látom a segítés 
módját. 

Az esetben ugyanis, ha a termelő részjegyek és ezzel kapcsolatos kötelező, több éves termesztési 
szerződés birtokában, a gyár tulajdonában vagy bérletében részesnek érzi magát, még veszteséges árak 
mellett is kitart majd az ipari növény termesztése mellett, abban a reményében, hogy a vállalat hasznában 
való részesedésben megtalálja a számítását. 

Mihelyt a kormányzat tudtomra adja, hogy elgondolásommal elvileg egyetért, szívesen állok 
rendelkezésre a mezőgazdasági ipar olyan szövetkezetesítési tervével, amely sem a termelők, sem a 
kormány részére nem jelent különösebb megterhelést. 

1948. áprilisi' 
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Dinnyés, akinek mint gazdaembernek nagyon tetszett az elképzelés, a legközelebbi miniszter-
tanácsban beteijesztette a feljegyzésemet, és indítványozta annak teljesítését - legalább néhány 
cukorgyárra vonatkozólag, ami egyúttal ellenőrzést képezett volna az állami kézben maradt cukor-
gyárakra. Mint ő azután velem személyesen közölte, indítványát a minisztertanácsban leszavazták! 
Hiábavaló a meditálás, hogy miképpen alakult volna az ország cukorellátása és a mezőgazdaság 
fejló'dése fenti javaslatom elfogadása esetén, azt azonban bizonyossággal mondhatjuk, hogy minden-
esetre elkerültük volna azt a szégyent, hogy - mint a múltban cukorexportáló ország - cukor-
behozatalra legyünk utalva. A nyugati cukorrépatermesztó' országokban az utolsó 30 évben bekövet-
kezett vagyonjogi változások is azt mutatják, hogy a kapitalista cukoripar mindenütt lassanként 
átmegy szövetkezet vagy részvénytársaság formájában a termelők tulajdonába, és így biztosítva van 
ennek a fontos mezőgazdasági iparnak nemcsak a fennmaradása, de további fejlődése is. Nem kis 
mértékben ennek a folyamatnak tudható be a nyugati országok mezőgazdasága termelékenységének 
állandó fokozódása, amely vaj-, hús- stb. „hegyek" keletkezéséhez vezetett, ami viszont lehetővé teszi, 
hogy ezek az államok olcsó vajjal lássák el az olyan országokat, ahol a tejtermelés még nem érte el a 
lakosság igényének kielégítési fokát (lásd. a Szovjetunió stb.) és hogy ingyen tejporral és tejzsírral 
lássák el a Harmadik Világ éhező gyermekeit! Annak jellemzéséül, hogy még engem is mennyire 
meglepett,a fenti fejlődés, amely lassan oda fog vezetni, hogy az egész répacukor-ipar a termelők 
kezébe kerül, álljon itt egy, az 1974-ben Párizsban megrendezett CIBE kongresszuson elhangzott 
felszólalásom, amelynek lényege abban állt, hogy meglepetéssel állapítottam meg, hogy az elhangzott 
beszámolók és előadások hallatán már úgy érzem, hogy nem is a cukorrépatermelők, hanem a 
cukoripar nemzetközi kongresszusán vagyok jelen! Persze ez a felszólalásom általános derültséget 
váltott ki, azonban annyiban volt jogos, hogy a két fél, a termelők és a feldolgozók közt nemzetközi 
viszonylatban olyan szoros együttműködés létesült, hogy az ipar hozzájárult a CIBE-kongresszusok 
költségeihez, és pl. a Közös Piac országaiban egyik fél sem tesz egy lépést sem a másik beleegyezése 
nélkül! Úgy látszik, az ipar az évek folyamán rájött az általam már a húszas években a csehszlovák 
cukoriparral való egyik nehéz ártárgyalásnál elhangzott azon kijelentésem igaz voltára, miszerint „a 
cukoripar cukorrépa nélkül - ócskavas". 

Hogy már ebben az időszakban mennyire előrehaladott volt a cukorrépatermesztés gépesítése, 
mutatja az a levél és hozzá csatolt képes leírás, amellyel a DIMA lausanne-i (Svájc) cég felhívja a 
figyelmemet a már gyakorlatba bevezetett első „egyelő-kapái ógcp"-re. Ez az első ilyen gép ugyan a 
gyakorlatban nem tudott elterjedni részben drága volta, részben komplikált szerkezete miatt, azonban 
ma már a fejlett cukorrépatermesztő országokban a kézzel való egyelés teljesen kiment a divatból. 
Helyette vagy a „végső helyre" vetési eljárást, vagy az újabb, egyszerűbb gépekkel történő egyelést 
alkalmazzák. 

A „Mezőgazdaság és Ipar" 1948. évi júliusi száma számára elküldtem „Cukorkérdés" c. 
tanulmányomat, amelynek főbb részeit az alábbiakban közlöm: 

Cukorrépatermesztésünk csakis a belföldi fogyasztás emelkedésén keresztül tartható fenn. azért 
meg kell találnunk annak a módját, miként olcsóbbíthatjuk a cukrot, hogy az tényleges népélelmezési 
cikké váljék. Ennek a célnak eléréséhez a kormánynak az adó leszállításával, a gyáriparnak a termelés 
racionalizálásával, a répatermesztőknek pedig a terméseredmények emelésével kell hozzájárulniok. 

A kérdés tárgyalásánál elsősorban tudni kell, hogy a mezőgazdasági ipar sokban különbözik az 
egyéb iparoktól, és ezért az különleges elbánást igényel. Az első különbség a nyersanyagban rejlik, 
amely nem raktározható, nem szállítható messze földre, mint az ásványi nyersanyagok. A másik 
különbség a szociális tartalom, az a munkaidő, amely a növényi terményekben rejlik, szemben az 
ásványi termékekkel. 

A cukoripar gyártmányát, a cukrot tömegélelmezési cikké kell tenni, ami elsősorban, de nem 
egyedül árkérdés. A fogyasztás alakulásánál a klimatikus viszonyok, az általános jólét stb. is szerepet 
játszanak. Az árkérdés az egyedüli, amely teljesen a kezünkben van, és főszerepe lehet abban, hogy 
leszállíthassuk a cukor árát annak érdekében, hogy a fogyasztás lépést tartson a termeléssel. 
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A cukorrépának cukorban történő fizetése olyan példa, amely remélhetőleg ösztönzően hat 
majd más európai államokra is, különösen azokra, amelyeknek cukor-export feleslegük van. Szerény 
véleményem szerint ugyanis ez az üt, amely az európai cukorrépatermesztést nemcsak megmenti, de 
még továbbfejleszteni is képes, abban az egyenlőtlen harcban, amelyet a nádcukor ellen kell meg-
vívnunk. Tehát hadd beszéljenek itt maguk a számok: 

1937/1938 

Cukorár: 1,06 Pengő Kereskedői költségek 
Répaár: 2,30 Pengő Nagykereskedő: 0,25 fillér 
Gyári önköltségi ár: 2,46 fillér Kiskereskedő: 0,35 fillér 
Állami részesedés: 0,54 fillér 

100 kg répáért (14%-os cukorhozamnál) a gyár 6,44 Pengőt kapott , amely összegből a 
nyersanyag, azaz a cukorrépa ára annak 35,7%-a, azaz 2,30 Pengő volt. 

1947/1948 

Jegycukorár: 7 Ft 20 f 
Szabadcukor maximális ára: 13 Ft 80 f (kockacukor 14 Ft 40 f) 
Répaár: 3 kg cukor azaz 30 Ft átlagos érték 
A termelői cukor átlagos értékesítési ára: 10 Ft kg-ként 
Gyári önköltségi ár: (a termelői cukor levonása után) 2,80 Ft 
Gyári önköltségi ár: (beszámítva a termelői cukrot) 2,20 Ft 
Állami részesedés: 2,91 Ft a jegycukornál, 9,75 F t t a szabadcukornál. 
Nagykereskedői haszon: 50 f 
Ügynöki, bizományi és fuvarköltség: 25 f 
Kiskereskedő: 73 f a jegycukornál. 
Kiskereskedő: 50 f a szabadcukornál. 

100 kg cukorrépából, 14 kg-os cukornyeredéket számítva, a gyár 30,80 Ft-ot kap, ebből a 
nyersanyagért, a 3 kg cukorért 6,60 Ft-ot fizet, az egész nyeredéknek csak 21,4%-át. 

Propositio az 1948/1949 campagne részére: 

Jegycukorár: 5,00 Ft 
Szabad cukor maximális ára: 10,00 Ft 
Répaár: 3,5 kg cukor, az átlagos értékesítés 7,50 F t átlagár: 26,25 Ft 
A termelői cukornál: (14 kg cukor hozadékot és szabadcukrot véve alapul) az átlagos érté-

kesítés a jegycukor és a maximális áru cukor középarányosa: 7,50 Ft. 
Gyári önköltségi ár: 2,00 F t (amely az államosított 12 cukorgyárnak 1 igazgatóság alá vo-

nása által könnyen elérhető.) 
Állami részesedés: a jegycukornál 2,00 Ft - a szabad cukornál 7,00 Ft. 
Termelői ár: a cukornyeredék 25%-a, a szabadcukorban természetben, tehát 14%-os cukor-

nyeredéknél 3,5 kg szabadcukor. 
Kiskereskedői haszonkulcs: 

nagykereskedő: 40 f 
kiskereskedő: 50 f. 
egyéb költség: 10 f. 

A fenti összeálh'tás magyarázataképpen megjegyzem, hogy az esetben, ha az állam a cukor 
önköltségi árával egyenlő nyeredéket szed be, igazságosnak látszik a cukornyeredék 25%-ának adó-
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mentes, szabad cukornak természetben tör ténő kiszolgáltatása. Ezt békebeli arányszámok alapján, 
különféle országok árkonstrukcióját vizsgálva, állapítottam meg. Ennek az árkonstrukciónak átvétele 
különösen az európai cukrot exportáló országokban volna ajánlatos. Ebben látom az európai cukor-
répaterrnesztés versenyképességének fenntartási, sőt annak továbbfejlesztési lehetőségét, aminek nagy 
mezőgazdasági, közgazdasági és szociális jelentősége nyilvánvaló. 

Az egész cikket francia nyelvre fordítva elküldtem a Cl BE központjához, amelynek folyóiratá-
ban az meg is jelent. 

Közben nem feledkeztem meg a magyar „Beta" mag propagálásáról s»m. Ez alkalommal svájci 
összeköttetéseimet használtam fel, és 1948. május 2-i levelemben közöltem Fritz Zurflűh barátommal, 
aki az ot tani Cukorrépatermesztői Egyesületnek volt a vezetője, hogy elküldtem címére 2 - 2 kg Beta 
C - 2 4 2 / D , Beta C - 2 4 2 - 5 3 és Beta С Y - 1 9 elitmagot. Bár a hivatalos jelentés az eredményről már 
nem ju to t t kezeimhez, Zurflűhtől később halottam, hogy a küldöft magok a nemzetközi répakísér-
letekben elég jól, közép tájon végeztek, és Svájc Sedlmayer-nél később rendelt is belőlük termesztésre 
egy-egy tételt. 

Az akkori papírviszonyokra jellemző, hogy - mint Nyigrinek V. 12-én számomra írt figyelmez-
tetőjéből látható - a nyomda panaszkodik, hogy még a megnyirbált lapnak járó papírküldemény is 
késett március óta. Nyigri kéri közbenjárásomat a hátralékos papírmennyiség sürgetésére, különben 
kénytelenek volnánk a lap szüneteltetésére. Mint látjuk, közbenjárásom sikeres volt, mivel a lap 
továbbra is rendesen megjelent. 

Less József körzeti főfelügyelő „Helyzetkép a Tiszántúl" címmel lendületes cikket írt, 
amelyben hivatkozva Adamik Fái COSZ körzeti felügyelőnek a C. előző számában megjelent cikkére, 
amelyben az „félrehúzta a harangokat" a földibolha-veszedelem elleni harc érdekében, figyelmezteti, 
különösen Békés, Bihar és Hajdú megyék répatermesztőit erre a veszedelemre. Régi jó paraszttanács: 
„Ha nyerni akar, akkor köszönjön műiden reggel jó reggelt -et elvetett répáinak!" Igen hangulatos és 
okos ez a cikk, amelyet Less József így fejez be: „A cukorgyárak államosítása után, tudjuk, hogy 
munkánknak nem bennünket illető műiden jövedelme az ország újjáépítését szolgálja. Az ipari 
munkásság bent a gyárban, mi pedig kint a földeken együtt egy célért dolgozunk! A munkás-paraszt 
szövetség megbonthatatlan egységéért, amihez a többtermelésen át vezet az út, hogy mindannyian 
egyforma jó kenyeret ehessünk, és, valamennyiünk számára elérhető áron jusson minden fajtájú 
iparcikk. Hiszem, hogy ha mindnyájan akarjuk, 1948-ban megvalósul együtt végzett munkánk gyü-
mölcsének közös élvezete és fogyasztása." (С. IV. évf. 5. sz. 6. old.) 

Ugyancsak a C. májusi számában, a 7. oldalon „Tavaszi vetésellenőrző körutaim" címen 
beszámoltam tapasztalataimról. Helyszűke miatt csak nagy vonásokban közlöm a márciusi és áprilisi 
országjárásokon látottakat. Gyűlések tartása helyett inkább a földeken jártam, és a tapasztaltakat 
szűkebb körű megbeszéléseken tárgyaltuk meg. A magelosztás a népi szervek: a FÉKOSZ és UFOSZ 
bevonásával a legnagyobb rendben folyt le, amit - tekintettel a sok jelentkezőre — különösen ki kell 
emelni. Büszkén állapíthattam meg a vetéseket járva, hogy téli előadásaink és a C. cikkei nem maradtak 
hatás nélkül! 

A műtrágyaelosztás és a védekezés megszervezése körül tapasztaltam ugyan még hiányos-
ságokat, ezek azonban inkább a gyárak, műit a termelők rovására voltak írhatók. 

A korai tavasz hatása alatt a kártevők is a rendesnél korábban jelentkeztek, ezért ezekre 
fokozott figyelmet kellett fordítani. Cikkemben a következőképpen vázoltam a szükséges gondosságot: 
„a fiatal répavetés olyan mint a csecsemő, fokozott gonddal kell körül venni, mondhatnánk a 
répaföldön kell lakni, míg a répa ki nem nő a bogár foga alól és nem érett az egyelésre, akkor aztán ne 
késlekedjünk, mert ha répánkat gondosságunkkal átsegítettük a csecsemőkoron és elérte a négy levelet, 
a gyors egyeléssel adjuk meg neki a lehetőséget, hogy gyorsan kamasszá nőjjön!" 

Tavaszi körutaim alkalmával - mint már említettem - egy kivételével csak kisebb ad hoc 
értekezleteket tartottunk. Ezek közül mégis ki kell emelnem az igen sikerült abonyi értekezletet, ahol 
az új megbízottunk: D. Dudás Mihály már eddigi működésével is bebizonyította, hogy arra termett 
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ember. Nem feledkezhetem meg az „abonyi uzsonnáról" sem, amelyben Magyar Dániel, az igazi 
ezermester vendégszerető házában volt részünk. Ez a kiváló répatermesztőnk - akinek műtrágya-
szóróval kombinált egysoros vetőgépe, mint saját találmánya keltett feltűnést a Mezőgazdasági Ki-
állításon, és aki többek közt elmés kézi kukoricaültetőt is szerkesztett - bebizonyította szép háza-
tájával és állatállományával, mit lehetett még a háború után is vasszorgalommal, leleményességgel és 
hozzáértéssel elérni! 

Ezen országjárásunk alatt kiemelkedett az Orosháza határában látott kép. Amit ott láttunk 
mind a vetések állásában, mind pedig a talaj megmunkálásában, vetekedik Európa leggazdagabb és 
mezőgazdaságilag legfejlettebb tájaival. 

Külön be kell számolnom a körutaimon április 25-én tartott tavaszi nagygyűlésről, amelynek 
színhelye Hódmezővásárhely volt. Hazánk legnagyobb tanyavilágának ez az impozáns gócpontja úgy is, 
mint település, úgy is mint haladó szellemű parasztságunk egyik központja méltán érdemelt volna 
külön méltatást. Sajnos az említett papírhiány miatt csak nagy vonásokban körvonalazhattam a gyűlés 
lefolyását, amelyen több mint 300 répatermelő jelent meg — részint, hogy beszámolómat meghallgassa, 
részint pedig, hogy Hódmezővásárhely versenygyőztesét, Dezső Istvánt ünnepelje. Megható volt az a 
figyelem, amellyel több mint kétórás beszámolómat hallgatták annak a városnak és tanyavilágnak 
répatermelői, ahol a háború előtt a talaj kitűnő volta ellenére úgyszólván ismeretlen volt ez a 
termesztési ág, mivel az akkori cukorgyárak részben a nagybirtok hiánya, részben a nagy távolságok 
miatt nem is kötöttek szerződést. Beszámolómat élénk vita követte, amelyen többek közt Köróssy 
Ferenc új földhözjut tatot t felszólalása is mutatta, hogy az egy év előtt előttük még úgyszólván 
ismeretlen Szövetség munkáját bíráló szemmel nézik, és magukénak tekintik. Ez az eredmény, a 
termelők haladni vágyása mellett főleg Meszélyi Sándor főmegbízottjuk kitűnő munkájának volt 
köszönhető. (A nagy kiterjedésű határ miatt itt több megbízottat választottak.) Ez a kiváló ember a jó 
gazda gondosságával ápolja azt a közösségi szellemet, mely minden érdekképviselet sikeres munkájá-
nak legnagyobb titka. 

Azok közt a gondok közt, amelyek akkor már eltöltöttek a már kitűnően megszervezett 
cukorrépatermesztés jövője miatt, az ilyen gyűlések voltak a vigasztalóim! 

A magyar vasutak cukorrépa-szállításáról érdekes adatokat közöl a „Gazdaságstatisztikai Tájé-
koztató" . Eszerint 1947 augusztusában 20, szeptemberében 6550, októberben 37 650, novemberben 
43 660, decemberben 13 870, 1948 januárjában 3070, februárjában 30, mindössze 104 850 vagon 
cukorrépát szállítottak a magyar vasutak, természetesen bru t tó súlyban. A fizető áruszállítás egész 
forgalmában tavaly októberben 20,6, novemberben 23,8%-ot jelentett a cukorrépa, tehát 1947 
novemberében a magyar vasutak egész teheráru-szállításának csaknem negyed részét a cukorrépa vette 
igénybe, ami annyit jelent, hogy csaknem minden negyedik vasúti teherkocsi cukorrépával rakottan 
fu to t t . 

Az Egyesült Államok kormánya megtagadta a kiviteli engedély kiadását a Magyarország által 
vásárolt cukorrépamagra. Magyar körök érdeklődésére az amerikai hatóságok először kijelentették, 
hogy nincsen készletük. A magyarok ekkor bemutatták az adásvételi szerződést, az amerikai hatóságok 
azonban elutasították a kérést azzal, hogy a vetőmagra a nyugat-európai államoknak van szükségük. -
Nemzetközi hírek szerint Nyugat-Németország, Svájc. Ausztria és Luxemburg kapott az USA-tól 
cukorrépamagot. 

A cukor szerepe Magyarország népélelmezésében. A magyar cukorrépatermesztés 1947. évi 
„diadal" évének, a gazdák verítékes munkája eredményének közélelmezési jelentőségét méri le a 
Magyar Gazdaságkutató Intézetnek most közzétett helyzetjelentése, amely a „Gazdaságstatisztikai 
Tájékoztató" legutóbbi számában jelent meg. Eszerint az utolsó békeévben, 1938/39-ben a belső 
fogyasztás rendelkezésére álló élelmiszermennyiség kimutatásában a cukor 12 490 vagonnal szerepelt, 
míg 1947/48-ban - az általunk helyesbített adat szerint - 14 409 vagon. Ez annyit jelent, hogy a 
magyar mezőgazdaság újjáépítésében elsőrendű szerepet játszó cukorrépatermesztőink nagyszerű erő-
feszítéseinek nyomán a cukor mint elsőrendű fontosságú élelmiszer 16%-kal nagyobb mennyiségben 
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állt a belső fogyasztás rendelkezésére, mint a legutolsó békeévben. Még jellegzetesebb adathoz jutunk, 
ha a cukor tápanyagtartalmát vizsgáljuk. Amíg 1938/39. évben a rendelkezésre álló cukor mennyisége 
500 milliárd kalóriát je lentet t , addig ebben az esztendőben 576 milliárd kalória áll, mint tápanyag-
tartalom az ország fogyasztóinak rendelkezésére. A legutolsó békeévben a cukorban levő szénhidrát 
12 365 tonna, míg ebben az évben 14 265 tonna volt. Ha tekintetbe vesszük, hogy egész gyümölcs-
termésünk, a szőlővel együtt, az előzetes adatok szerint mindössze 3939 tonna, a fogyasztás rendel-
kezésére álló összes tejmennyiség pedig mindössze 4166 tonna szénhidrátot jelent, akkor fogalmat 
alkothatunk magunknak arról, hogy a belső fogyasztás rendelkezésére álló élelmiszermennyiség táp-
anyagtartalmát tekintve, milyen óriási közegészségügyi jelentősége van megnövekedett cukorrépa-
termesztésünknek és ezzel együtt cukortermelésünknek. 

A Földmüvelésügyi Minisztérium termelési ügyosztályától ez év április 30-án kiadott tavaszi 
vetésjelentés szerint 157 575 kat. hold területet vetettek be cukorrépával, a 170 000 hold előirányzott 
terület 92,7%-át. Az elmúlt esztendőben ugyanezen Időpontig mindössze 152 344 kat. hold volt a 
cukorrépával bevetett terület . 

A Falurádió műsorában június 4-én Fejes Imre felügyelőnek és június 25-én Holla Emil COSZ -
főfelügyelőnek a cukorrépatermesztésről szóló írását olvasták fel. 

Mivel mindig akadtak olyanok, akik — ismeretlen okokból - megirigyelték a cukorrépa-
termesztés sikerét, kénytelenek voltunk „Rémhírek a cukorrépa ellenértékéről" címmel a következő 
szerkesztőségi cikket megjelentetni: 

„Arról értesültünk, hogy az ország több vidékén azt a rémhírt terjesztik a cukorrépát termesz-
tők között, hogy ellentétben a kormányhatóságoktól jóváhagyott Érdekképviseleti Megállapodással, az 
ősszel a gazdák a gyáraknak átadott cukorrépájuk ellenértékét nem természetben - minden fizető-
súlyú métermázsa répa után 3 kg cukor - kapják meg, hanem valamilyen más módon. Ez a sötét 
szándékú suttogás, amely nyugtalanságot akar kelteni tagjaink között, minden alapot nélkülöz. 
Megnyugtathatjuk a cukorrépatermesztő gazdatársadalmat, hogy a kormányhatóságoktól jóváhagyott 
Érdekképviseleti Megállapodásnak megfelelően a répájuk ellenértékét természetben, tehát cukorban 
adják ki a gyárak." 

Míg április végén a Duna-Tisza közén és a Tiszántúlon jár tam be a répatermesztő körzeteket, 
addig májusban a Dunántúl végeztem ellenőrző körutat. Ez megfelelt a fekvésének megfelelő termesz-
tési sorrendnek. Erről a májusi szemléről a C. júniusi IV. évf. 6. számának első és második oldalán 
számoltam be részletesen. Itt csak röviden vázolom az ot t látottakat. Annak ellenére, hogy Dobi 
földmívelésügyi miniszter, mint már emlí te t tem, nem nagy jövőt jósolt a COSZ fennmaradásának, a 
CIK-kel kezdetben fennálló jóviszony mégis - optimista életfelfogásomnak megfelelően - arra 
biztatott , hogy ebben a cikkemben kiemeljem ezt a jó viszonyt, és azt a látszatot ébresszem fel a 
tagokban, hogy a COSZ fennmaradását nem fenyegeti veszély. Ezt a kezdetben fennálló jó viszonyt 
jóhiszeműen valósnak véve írtam a cikket! 

A Dunántúlon általában jól beállott répavetéseket találtam, amelyek jó idő esetén kitűnő 
termést ígértek. Sajnos sok esetben késlekedtek a termelők az egyeléssel a répabarkó kártételétől való 
félelmükben. Érdekes, hogy azon tanácsunkat , miszerint a répát, mihelyt a négyleveles állapotot 
elérte, azonnal egyelni kell, a Tisza-Duna közén és a Tiszántúlon - ahol a kistermelői répatermesztés-
nek alig voltak hagyományai - sokkal inkább betartották, mint a magát előrehaladottabbnak tartó 
Dunántúlon. 

Ennek oka éppen abban rejlett, hogy itt a cukorrépa-termesztés már a felszabadulás előtt is 
jobban el volt terjedve a kistermelők közt , és ezek emlékeztek ínég a cukorgyárak múltbani tanácsaira, 
amelyek - nagy vetőmag-felhasználás mellett - még azt is javasolták és a nagybirtokon gyakorolták is, 
hogy a barkókárok megakadályozására minél később egyeljenek. Ennek a múltból emlékezetben 
tartott rossz tanácsnak hatása alatt itt nem hittek nekünk, és kitolták az egyelést, ami sok kárt 
okozot t . 

E szemleutam alatt csak két nagygyűlést tartottam, az egyiket Kaposvárott május 9-én, a 
másikat Mosonszentjánoson másnap. 



2 1 8 SZEMZŐ BÉLA 

A kaposvári gyűlésen nagyszámú hallgatóság előtt, akik közt ot t voltak a cukorgyár felügyelői 
is, vázoltam jelen helyzetünket, majd a felszólalások után, amelyek közt felmerült már a kérdés, mi vár 
a répatermelőkre az államosított cukoriparral való tárgyalásoknál, és fennmaradhat-e egyáltalán a 
COSZ, igyekeztem megnyugtatni a termelőket, hogy a COSZ szerepe a jövőben még nagyobb lesz, 
aminek legjobb jele, hogy itt is, úgy mint a május 6-i debreceni gyűlésen mind a gyári munkásság 
testületileg vett részt, mind pedig a vállalatvezető maga vagy megbízottja hangsúlyoztak annak a 
fontosságát, hogy a termelők és a gyárak közt minél bensőségesebb viszony alakuljon ki. Ezeknek a 
szerveknek - amelyek a termelőkkel közvetlenül érintkeztek - a viselkedése adott tápot optimiz-
musomnak, nem gondolva arra, hogy a CIK vezetőinek más volt a beállítottságuk 

Mosonszentjánoson nagy örömömre szolgált, hogy a Szlovákiából önhibájukon kívül át-
telepített, szűkebb értelemben vett sorstársaim előtt fejthettem ki Szövetségünk céljait és adhattam 
számot eddigi működésünkről, beszámolva az elért eredményekről is. 

A cikkem befejezését képező, az áttelepítettek sorsával foglalkozó néhány mondatot a követ-
kezőkben szószerint idézem: 

„Különben dunántúli utamat is az jellemezte, hogy igyekeztem útba ejteni azokat, a sokszor az 
útvonaltól igen félreeső helyeket, ahol áttelepültek nagyobb számban foglalták el a kitelepített svábok 
helyét. Ha sok visszássággal találkoztam is, megnyugvással állapíthatom meg, hogy a legtöbb helyt jól 
töltik ki a svábok után maradt ürt és a kisebbségi sorsban megedzett lélekkel batran viselik az 
otthontól való elszakadás keserű következményeit. Ugyancsak megelégedésemre szolgált tapasztal-
hatni, hogy versenyeznek a telepes községben működő közigazgatási közegek a községekben maradt 
őslakossággal az új települtek meghonosodásának megkönnyítésén, akik maguk részéről elfojtva 
keservüket igyekeznek, karöltve őslakos magyar testvéreikkel, eltakarítani azt a sok gazt, amely a 
földeken, a házakban és nem kis mértékben a lelkekben, a háború következményeképpen, még 
található. 

E tapasztalatokkal megerősödve örömmel teszek eleget áttelepült sorstársaim azon kívánságá-
nak, hogy kezembe véve Otthon szövetkezetük átszervezését, olyan érdekképviseleti szervet 
teremtek részükre, amely hivatott mielőbb elfeledtetni a múlt keserűségeit, hogy beleolvadva igazi és 
egyetlen hazánk: Magyarország nem könnyű sorsába, mint egy test és egy lélek küzdhessünk egy jobb 
jövő érdekében!" 

Baer Gerolf a júniusi számban már az V. időszerű tanácsokat adja cikkében (С. IV. évf. 6. sz. 
3. p.). 

Kulin főmeteorológus a fenti száma 4. oldalán szűkreszabott beszámolót közöl „Meleg és száraz 
május" címmel. 

Ebben a számban beszámoltunk a május 6-án a Gazdasági Főtanács, A Közlekedési Minisz-
térium, az Országos Tervhivatal, a CIK és a COSZ képviselőinek javaslatunkra tartott értekezletéről, 
amelyen a kisvasutak ügyében hoztunk döntő jellegű határozatokat, amelyek lehetővé tet ték, hogy 
még a cukorrépa átadása előtt 14 fontos kisvasúti vonalat lehetett üzembe helyezni, amelyek eddig a 
nagybirtokot szolgálták, most azonban a kistermelőknek segítettek nemcsak a cukorrépa könnyebb 
szállításában, de sok helyütt még a tanyavilág számára oly fontos személyszállításban is (С. IV. 6. 

4. p.). 
Nyigri Imre sajtó- és statisztikus ti tkárunk az 5. oldalon „A cukorrépa ezévi vetésterülete 

meghaladja a 170 000 kat. holdat" cimmel értékes statisztikai adatokat közölt, amelyekkel ennek a 
fejezetnek a végén a többi statisztikai adattal együtt részletesen fogok foglalkozni! 

Most rátérek ennek a hónapnak legfontosabb eseményére: a június 17-én megtartott Duna 
Államok Nemzetközi Cukorrépatermesztői Értekezletére. Tekintettel arra, hogy ez volt a felszabadulás 
utáni Magyarország első nemzetközi értekezlete, meg kellett találni azokat az utakat, amelyek az üyen 
értekezlet megtartásának engedélyezéséhez vezettek. Elképzelhető, mennyi munkájába került a COSZ 
egész vezérkarának elérni azt, hogy ezt az értekezletet a teljes siker kísérje! 

Ilyen előzmények után végre 1948. június 17-én megnyithattam a dunaállamok cukorrépa-
termelőinek értekezletét, amelynek tárgysorozata a következő volt: 
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,,9 órakor: 1. Megnyitó, tartja Dobi István földmivelésügyi miniszter. 
2. A magyar cukorrépatermesztés fejlődése 1945-től 194 7-ig és a jövő kilátásai. 
3. Azon módszerek kutatása, amelyek a Dunamedencében lehetővé tennék a cukorrépa-

termesztés, a cukorfogyasztás, kivitel és behozatal egybehangolását, különös tekintettel 
a már is küszöbön álló cukor-világtúlterhelésre. Mindkét beszámolót Szemző Béla, a 
COSZ igazgatója tartja. 

4. A cukorrépamagnemesítés időszerű kérdései. 
5. Azon módszerek kutatása, amelyek alkalmazása a Dunamedencében lehetővé tenné a 

cukorrépamag nemesítéséneir és szaporításának egybehangolását. Mindkét beszámolót 
dr. Sedlmayr Kurt, a ,,Beta" magnemesítő üzem vezetője tartja. 

13 órakor: Lunch a külföldi vendégek tiszteletére, rendezi a COSZ, utána a Szövetség helyiségeinek 
megtekintése. 

15 órakor: 6. Tanácskozás a szervezés általános kérdéseiről 
7. és a többi, az értekezleten résztvevő államok küldötteinek javaslatai és azok meg-

tárgyalása. " 

A fenti tárgysorozatot tartalmazó meghívó, mint minden más az értekezlettel összefüggő írás 
magyarul és franciául jelent meg, és a francia volt a magyaron kívül az értekezlet hivatalos nyelve is. 
így a megnyitó beszédemet is mindkét nyelven elmondtam, és a külföldi hozzászólók is legtöbbnyire a 
francia nyelvet használták felszólalásaikban. Különösen a külföldiek tájékoztatására írtam egy két-
nyelvű brosúrát, amelynek címe a következő volt: A cukorrépatermesztés és a cukorkérdés hazai és 
nemzetközi viszonylatban (Le probléme de la culture de bettraves du sucre en Hongrie en regard de la 
surproduction mondiale). 

Ez a füzet az emlékiratnak 191. oldalán közölt előadás összefoglaló kivonatát, amely előadást a 
Magyar Mezőgazdasági Iparfejlesztő Társaság 1948. február 12-i ülésén tartottam, valamint a 213. 
oldalon közölt „A cukorkérdés" c. tanulmány összefoglaló kivonatát tartalmazta, amelyet a „Mező-
gazdaság és Ipar" c. folyóirat júliusi száma részére készítettem. További tájékoztatásul a füzet közepén 
egy két oldalt kitevő táblázatot közöltem: „Magyarország cukorrépatermesztésének legfontosabb 
adatai 1911-1947 között: (Données essentielles de la culture de la betterave á sucre en Hongrie 
1 9 1 1 - 1 9 4 7 ) " címmel. A táblázatot, mint külön tanulmányt a többi statisztikai adattal együtt közlöm 
majd! 

Ezt az értekezletet életem legnagyobb eseményének ta r tom, mivel régi elképzeléseim meg-
valósulásának első csíráját láttam benne. A Horthy-Magyarország legnagyobb bűnének tartom, hogy 
nem lépett erre az útra, amelyet pedig az ún. utódállamokban több vezető államférfi ajánlott. A 
politikai differenciákat legkönnyebben gazdasági közeledéssel lehet elsimítani! Annál nagyobb elég-
tételül szolgál, hogy azóta megalakult a KGST, amely - Ausztrián kívül - mindazokat az államokat 
összefogja, amelyeket a fent i értekezletre meghívtam! 

Az értekezlet lefolyásáról а С. IV. évf. 7. sz. első két oldalán a következőképpen számol be: 

„A dunai államok cukorrépatermesztőinek értekezlete. A Magyar Cukorrépatermelők Országos 
Szövetsége rendezésében a dunai államok cukorrépatermesztői június 17-én Budapesten értekezletet 
tartottak, amelyen Ausztriát Eichinger János, az Alsóausztriai Cukorrépatermesztők Szövetségének 
elnöke és Wetschka Márton a Burgenlandi tartománygyűlés elnöke, Csehszlovákiát Karel Ferenc, a 
Szlovák Cukorrépatermesztők Szövetségének főtitkára, Jugoszláviát ing. Kamhi Albert, Romániát ing. 
Adamesteanu Konstantin képviselte, Bulgária kimentette magát. A tanácskozáson megjelentek a 
földmivelésügyi és pénzügyi kormányzat, a Gazdasági Főtanács, az. Országos Tervhivatal, a Cukoripari 
Igazgatóság, az UFOSZ, FÉKOSZ és a társérdekképviseletek, a mezőgazdasági szakemberek képviselői, 
valamint a magyar politikai, mezőgazdasági és közgazdasági élet számos kitűnősége. 

Az elnöklő Szemző Béla, a Szövetség miniszteri biztos igazgatója, a külföldön tartózkodó 
földmivelésügyi miniszter nevében és megbízásából nyitotta meg az értekezletet és bevezetőjében többi 
között, a következőket mondta: 

Bizonyos meghatottsággal nyitom meg ezt a mai értekezletet, rövid három évvel azután, hogy 
itt dúlt és - majdnem azt mondhatnám - utolsó fókuszában tombolt a háború vihara. Amikor 
kibújtunk a pincékből, mindannyian azt hittük, hogy évtizedek kellenek majd ahhoz, hogy á magyar 
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élet és a magyar gazdasági vérkeringés megint teljes erővel lüktethessen. És ime, rövid három év után az 
itt nálunk megforduló idegenek - jöjjenek azok akár keletről, akár nyugatról - mind azzal a kérdéssel 
fordulnak hozzánk: hogy tudtátok ezt a csodát véghezvinni? 

Mert valóságos csoda az, ami itt történt. Ezt mindenkinek be kell látnia. És meg kell monda-
nunk mindenfelé, hogy ennek az újjászületésnek az alapja - lehet, hogy én elfogult vagyok, de azt 
hiszem, hogy a közgazdasági szakemberek is nekem adnak igazat - a magyar parasztság munkája. 
(Taps.) Aki látta a háború pusztította tanyákat, falvakat, üres udvarokat állatok nélkül, szerszám 
nélkül, az nem csodálkozhatik eléggé, ha ma végigmegy az országon és látja ezt a gyönyörű határt. Én 
mint öreg gazda mondhatom, hogy egy ilyen országosan szép határt régen nem láttam. Ami pedig 
éppen a cukorrépaterrnesztés terén történt, az egyenesen megcáfolja mindazt, amit a múltat visszaváró, 
elmaradt emberek hirdetnek, akik nem látják a világ folyását és fejlődését. 

Mit művelt a cukorrépatermelő társadalom? Azt cselekedte,hogy az 1945. évi 5000 vagon répából 
1946-ban 50 000 vagon, 1947-ben 116 000 vagon lett és ha az úristen is úgy akarja, 1948-ban 
150-170 000 vagon répát fog produkálni, többet, mint valaha az országbana nagybirtok idején termeltek 
és körülbelül mégegyszer annyit, mint amennyi a háború előtti évek átlaga volt. 

Ha vizsgáljuk az egyes iparágakat és különösen azt, hogy mi a különbségű mezőgazdasági ipar és a 
különféle egyéb iparok, nehézipar stb. között, akkor egy igen érdekes megállapításhoz jutunk. Nagy-
különbség van a feldolgozott anyag természete, valamint az abban rejlő szociális munkaidő stb. 
tekintetében. Ami az anyagot illeti, mindnyájan tudjuk, hogy a nagyipar, illetve az egyéb nem 
mezőgazdasági iparok nyersanyagukat onnan hozzák, ahonnan tudják, ahonnan a legkönnyebben és 
legolcsóbban szerezhetik be, ezzel szemben a mezőgazdasági ipar anyaga helyhez kötött, nem szállítható 
- kivéve bizonyos termékeket mint a gyapjú, gyapot, - legnagyobbrészt romlandó anyag, amelyet 
lehetőleg a termelési helyhez minél közelebb kell feldolgozni. Ez már magában véve egy igen fontos 
elkülönülést jelent az egyéb iparokkal szemben. 

Ha azután megvizsgáljuk azokat a munkaórákat, azt a szociális tartalmat, amelyet a mező-
gazdasági ipar nyersanyaga követel meg - legyen az zöldség a konzervipar számára vagy akár mindjárt 
kedvenc növényünk, a cukorrépa - akkor azt tapasztaljuk, hagy egy egész évre átszámítva a 12 magyar 
cukorgyár átlagban egész éven át ezer munkást, szellemi és testi munkást foglalkoztat, ezzel szemben a 
cukorrépaterrnesztés, ami tulajdonképpen ennek a gyártásnak az alapja, ennek a munkaerőnek körül-
belül a jó ötszörösét. Ne akarjuk tehát a cukorrépát akár az aluminiummal, akár egyéb ipari 
termékekkel egyvonalra állítani, mert akkor tulajdonképpen meghamisítjuk egész lényegét. Sokszor 
előfordul mind a sajtóban, mind másutt, hogy a cukorról úgy beszélnek, mint az acélról, vagy egy 
villáról, vagy egy kapáról. Pedig ez egészen más természetű cikk. Az utóbbi időben ezzel az óriási 
fejlődéssel hála Istennek egy iramban növekedett a cukorfogyasztás is, ami szintén csodálatos, nem 
várt dolog. Ezidén már 15 kilogrammos átlagfogyasztással számolhatunk. Ezt három évvel ezelőtt senki 
nem gondolta. Ez azt jelenti, hogy az emberi szervezet érzi a húsban való hiányt, és azt valamivel 
pótolni kell. Ezeket a gyorsan feloldható kalóriákat és ezt a gyorsan vérbe juttatott életerőt a 
legkönnyebben a cukorban találhatjuk meg. Tudjuk ugyanis, nincs még egy olyan élelmiszer, amely 
annyira majdnem 100 százalékosan felvevó'dik a szervezetbe, mint a cukor. Ez a felszívódás pedig a 
legegyenesebb úton, közvetlenül a vérbe történik és ezáltal rendkívül nagy támaszt ad a szívnek, amire 
minden dolgozó embernek, legyen testi vagy szellemi munkás, olyan nagy szüksége van. 

Kutatásokat végeztünk a cukorrépatermesztők között, és ezek igazolták a mi tételünket, hogy a 
természetben adott cukornak országos átlagban körülbelül csak a fele kerül piacra, míg a másik felét 
elfogyasztja a parasztság. Ez annyit jelent, hogy ezek a fejadaggal együtt 18 kilós évi fogyasztást értek 
el, ami ugyancsak szenzációs dolog. A termelők 3000 vagon cukrot kaptak. Ennek a fele 1500 vagon, 
vagyis 15 millió kilogramm cukor. Ezt a mennyiséget elfogyasztotta maximum 300 000 termelő és 
100 000 munkavállaló, részes munkás, tehát 400 000 ember, ami a családtagokkal együtt számítva 
legfeljebb másfél millió embert jelent. Ez a másfél millió ember elfogyasztott 15 millió kiló cukrot, 
tehát átlagban 10 kilót. Ehhez hozzá kell számítani a körülbelül 8 kilós fejadagot, tehát fogyasztásuk 
eléri a 18 kilós fejadagot. A jövő évre vonatkozó számításaimnál én már azt vettem alapul, hogy 
országos átlagban is el lehetne érni a 18 kilót, ami azt jelentené, hogy még 150 000 vagonos 
termelésnél is szükségtelenné válik az export. 

Mi cukorrépatermesztők, a magunk részéről most is hitet teszünk amellett, hogy ezt az 
eredményt csakis úgy értük el, hogy egészen új utakon haladva a cukorrépáért nem pénzt, hanem 
cukrot kaptunk. (Helyeslés.) Büszkén és megelégedéssel állapíthatom meg, ezt az új utat részint magam 
vágtam ki, de egyúttal köszönettel és hálával emlékezem vissza a pénzügyi, földművelésügyi és 
közellátási kormányzatnak és a Gazdasági Főtanácsnak azokra a tagjaira, akik ebben a törekvésemben 
támogattak. Tudom, hogy ez sokszor nehézséget jelentett, mert hiszen ennek valami olyan színezete 
volt, hogy a parasztság fél a pénztől. Ezt azonban már sikerült eloszlatni. Hol tartunk ma már? Ma 
már régen elfelejtettük az inflációt, pénzünk Európában egyike a legjobbaknak, legszilárdabbaknak. 
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hiszen a mi pénzünk állandóan javul a külföldi tőzsdéken, míg az olyan előkelő pénz, mint a font, 
állandóan romlik. Tehát senkinek sem volt oka rá, hogy ettől a pénztől féljen. 

Azonban, mint erre többször rámutattam - és amint igazolt engem a statisztika is - a cukorban 
történő fizetés nem tisztán pénzügyi kérdés. Ebben sok más igen érdekes elem foglaltatik és ezek 
között nem utolsó sorban az, hogy a gazda bizonyos büszkeséggel látja azt, hogy ő az általa pár nappal 
ezelőtt behordott piszkos cukorrépából, röviddel utána néhány zsák szép fehér kristálycukrot kap. Ne 
tessék azt gondolni, hogy ez szentimentalizmus. Tudjuk jól, hogy a munkateljesítményekben sokszor 
hangulatok és lélektani tényezők is szerepelnek. Magunkon látjuk, hogy sokszor egy problémát 
pillanatok alatt megoldunk, máskor órák hosszat rágódunk rajta. Ezt a hangulatot meg kell fogni. Ezen 
a hangulaton túl most már elértük azt, hogy Magyarországon a cukorrépatermesztés paraszti tömeg-
mozgalommá vált. 

Tudjuk, hogy mit jelent a tömegmozgalom. Azt jelenti, hogy a 170 000 katasztrális hold 
cukorrépa vetésterületen ma már 350 000 termelő 150 000 részesmunkással, tehát 500 000 család 
dolgozik. Ez körülbelül hárommillió ember, majdnem fele, vagy több mint a fele a mezőgazdasági 
lakosságnak. Ezt a tényt igen örvendetesnek kell tekintenünk. Amikor tehát azt a kérdést taglaljuk, 
meg kell-e állanunk 170 000 holdnál? meddig mehetünk tovább? vagy vissza kell-e ezt a cukorrépa 
vetésterületet fejlesztenünk, akkor kérem az illetékeseket, gondolják meg, hogy nekünk kötelességünk 
gondolni azokra a munkanélküliekre is, akik sajnos ma még vannak nálunk a mezőgazdaságban. És ha a 
cukorrépatermesztés nem 1 70 000 holdon folynék, akkor állítom, hogy a munkanélküliek száma a 
mainak többszöröse lenne. 

Világpiaci adatok tették kötelességemmé, hogy keressem azokat az utakat és módokat, amelye-
ken a magyar cukorrépatermesztésnek a fejlődését nemcsak fenntartani, hanem továbbfejleszteni is 
lehet. A cukor világpiaci helyzete úgy alakul, hogy újból vetésterületet korlátozó nemzetközi egyez-
mény megkötésére kerülhet sor. Ezért van szükség arra, hogy a Dunamedence cukorrépatermesztői 
kutassák azokat a módszereket, amelyek lehetővé tennék a cukorrépatermesztés, a cukorfogyasztás, 
kivitel és behozatal egybehangolását, különös tekintettel a világ cukortúltermelésé-'e. Az érdekelt 
államok között i megegyezés szükséges cukorrépatermesztésünk továbbfejlesztéséhez. Hirdetem, hogy 
vegyék át ezt a miáltalunk bevezetett és igen jól bevált módszert, a fizetősúlyú cukorrépa ellenértéké-
nek cukorban történő fizetését és azt a nálunk jól bevált rendszert, hogy kétféle cukorár van, a jegyes 
cukor és a szabad cukor ára, amiáltal a szegényebb dolgozó rétegek olcsóbb áron megkaphatják a nekik 
okvetlenül szükséges cukormennyiséget. A vonatkozó adatok ismeretében állíthatom, hogy az európai 
cukorrépatermesztés jövője függ ettől. Ez az egyetlen út, amelyen egyrészt a belföldi fogyasztást 
lényegesen tudjuk emelni, másrészt olcsóbbá tesszük a termelést. Természetesen ehhez szükséges, hogy 
a gazdacukor adómentes legyen. így a parasztság közelebb jön az iparhoz, aminek - azt hiszem 
mindnyájan tudjuk - messzemenő konzekvenciái vannak. Ha ugyanis a mezőgazdasági termelő, az a 
cukorrépatermelő érzi, hogy részes abban a gyárban, övé az a gyár, akkor nem fogja cserbenhagyni 
akkor sem, ha átmenetileg esetleg rosszabb árat fog elérni. (Taps.) 

A statisztika tanúsága szerint 1938-ban a világ lakossága 2145 millió lélek, a cukortermelés 
29,11 millió tonna volt. Egy emberre tehát 13,6 kilogram átlagfogyasztás esett világviszonylatban. 
Ugyanakkor Európa saját cukortermelése 8 milliárd kilogramm volt, ami átlagban 15 kilogram 
fejadagot jelentett 1938-ban Európa saját terméséből. Ehhez természetesen hozzá kell számítani a 
nádcukor behozatalt. A 15 kilogramm átlagban magában alacsony lenne Európa számára, hiszen tudjuk, 
voltak államok, amelyek az 50 kilogrammot is elérték. Az európai saját cukorkészletet tehát kiegészíti 
a nádcukor behozatal. Én azonban csak a cukorrépavonalat követem. 

1947-48-ban a világ lakossága 2359 millióra szaporodott. A cukortermelés a világon 
1947-48-ban 27 688 000 tonna, tehát a világfejadag a békebeli 15 kilóval szemben csak 12,2 
kilogramm. Európa cukortermése most sokkal alacsonyabb mint volt, csupán hat millió tonna, tehát a 
világtermelés 28 százalékáról lecsökkent 23 százalékra, nyilvánvalóan a német területek nagymérvű 
elpusztulása miatt. A saját termésből biztosítható európai fejadag tehát csak 12 kilogramm, szemben a 
békebeli 15 kilogrammal. Ez is mutatja, hogy itt még igen szép fejlődési lehetőség mutatkozik a 
békebeli színvonal elérése felé. Ha a cukorrépatermesztők emelik az átlagtermést, a gyáripar racionali-
zálja gyártási metódusait, a pénzügyi kormányzat a fogyasztási adót bizonyos mértékben leszállítja -
akkor azt hiszem, hogy a magyar cukorrépatermesztés még további szép fejlődés előtt áll. (Úgy van, 
Úgy van! taps.) 

(Szemző Béla miniszteri biztos ezután franciául foglalta össze az általa elmondottakat.) 
A tárgysorozat következő pontjai voltak: a cukorrénamagnemesítés időszerű kérdései, továbbá 

azoknak a módszereknek kutatása, amelyek alkalmazása lehetővé tenné a cukorrépamag nemesítésének 
és szaporításának egybehangolását. Mindkét beszámolót dr. Sedlmayr Kurt a „Beta" növénynemesítő 
üzem vezetője tartotta. Előadását - helyszűke miatt - lapunk legközelebbi számában közöljük. 
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Az elnöklő Szemző Béla megköszönte a kimerítő és kitűnő előadást, majd ismertette azt a 
határozati javaslatot, amelyet előzőleg, a COSZ vezetőségi ülése elfogadott. Eszerint mindenütt, ahol 
azt a talaj-, klimatikus és közlekedési viszonyok megengedik, indokolt a cukorrépával bevetett terület 
növelése, amivel együtt kell járnia a belső cukorfogyasztás emelkedésének. A cukor ára csökkentésének 
és a cukorfogyasztásnak a mezőgazdasági lakosság körében történő emelésének legjobb útja a 
cukorrépának természetbeni, szabad és adómentes cukorban való fizetése. Az átlagtermés eléréséhez, a 
racionális megmunkáláshoz és műtrágyázáshoz, a kártevők elleni küzdelem jobb megszervezéséhez a 
legmegfelelőbb, tehát a holdankint legnagyobb mennyiséget és a legnagyobb cukortartalmat egyesítő 
cukorrépamag bevezetéséhez szükséges egy Dunavölgyi Cukorrépakísérleti Intézet felállítása Magyar-
országon, megfelelő kísérleti gazdasággal. Államközi megegyezésnek kell szabályoznia a nemesített 
magvak szigorú ellenőrzését. 

Korbonits András, a Cukoripari Igazgatóság műszaki főosztályának vezetője. Pogácsás György, 
az Országos Tervhivatal tanácsosa, dr. Szilágyi Béla a Gazdasági Főtanács osztályvezetője és Less József 
COSZ főfelügyelő értékes felszólalásainak ismertetésére legközelebbi számunkban visszatérünk. Gáspár 
Mihály országgyűlési képviselő és Igmándy Aladár beszédei után az elnök megállapította, hogy 
Magyarország mezőgazdaságának újjáfejlesztése jó úton halad és rohamlépésekkel közeledik a célhoz: a 
parasztság jólétének emeléséhez! Lelkes taps és élénk tetszésnyilvánítások után az eredményes munkát 
végzett nemzetközi értekezlet tanácskozását Szemző Béla miniszteri biztos igazgató berekesztette." 

A beterjesztett határozati javaslatot, amelyet a meghívott államok jelen képviselői rövid beszéd 
kíséretében változtatás nélkül elfogadtak, elküldtük az összes meghívott államok illetékes kormány-
szerveihez. A COSZ működésének felfüggesztésével a fenti jól indult akciónak nem volt folytatása, és 
így a javasolt Dunavölgyi Cukorrépakísérleti Intézet sem jött létre. Az ilyen határozatok érvényre-
juttatásához szükséges egy mozgató erő, amelyet ez esetben kikapcsoltak az események a folyamatból. 

Az egyhangúlag elfogadott határozati javaslat a következő: 

„A Dunavölgyi államok cukorrépatermesztőinek Budapesten 1948. június 17-én megtartott 
nemzetközi értekezlete részére: 

Előterjesztette a Magyar Cukorrépatermelők Országos Szövetsége. 
A cukor világpiaci helyzetének ismeretében és figyelemmel azokra a törekvésekre, amelyek a 

felszabadulás óta a Duna-medence államaiban a cukorrépa vetésterületének emelésére irányulnak, az 
alulírott Dunavölgyi államok cukorrépatermesztői érdekképviseletei, illetve cukorrépatermesztőinek 
képviselői, a következő határozatokat hozták: 

1. A cukorrépával bevetett terület növelése, mindenütt ahol azt a talaj-, klimatikus és 
közlekedési viszonyok megengedik, indokolt. A cukorrépa vetésterület növelésével együtt jár a 
mezőgazdaság belterjesebbé tétele, a mezőgazdasági munkanélküliség csökkenése és az egész 
mezőgazdasági lakosság anyagi helyzetének javulása, különös tekintettel az állati termékek olcsóbb 
előállításának lehetőségére és a talaj trágyaerejének emelkedésére. 

2. A cukorrépával bevetett terület növekedésével együtt kell járnia a belső cukorfogyasztás 
emelkedésének, ami egyrészt a cukor olcsóbbá tétele, másrészt az általános jólét emelése útján 
érhető el. 

3. A cukor árának csökkentéséhez és a cukorfogyasztásnak, legalább a mezőgazdasági lakosság 
körében való emeléséhez legjobb út a cukorrépának természetbeni, szabad és adómentes cukorban való 
fizetése, amivel együtt jár a kétféle árnak, azaz jegycukor- és szabadcukor árnak bevezetése. 

4. A cukor árának oly fokú olcsóbbá tételéhez, hogy az igazi népélelmezési cikké váljék, 
szükséges: a cukorrépa átlagtermések emelése, a cukoripar racionalizálása és a fogyasztási adó 
leszállítása. 

5. Az átlagtermések a mezőgazdaság megerősödésével együttjáró jobb trágyaerő következtében 
maguktól is emelkednek ugyan, mégis a racionalisabb megmunkálás és műtrágyázás, a növényi 
betegségek és az állati kártevők elleni küzdelem jobb megszervezése, a legmegfelelőbb cukorrépamag 
bevezetése, - megkívánják e kérdések tudományos és kísérleti vizsgálatát és a más államokban elért 
eredmények helyes kiértékelését. Mindennek elérése végett ez az értekezlet ajánlja a Dunavölgyi 
államoknak, hogy tegyék meg azonnal a szükséges előkészületeket és költségvetéseikben gondoskodja-
nak a szükséges összegekről, hogy egy Dunavölgyi Cukorkísérleti Intézet, megfelelő kísérleti 
gazdasággal, Magyarországon azonnal felállítható legyen. 

6. Annak az általános elvnek megvalósítása érdekében, hogy az a megfelelő vetőmag kerüljön a 
répaparcellákba, amely a teriiletegységenkint elérhető legnagyobb hozammal egyidejűleg a legnagyobb 
cukorhozamot is produkálja; szükségesnek látszik a már eddig forgalomban levő, vagy még ezen túl 
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forgalomba kerülő nemesített magvaknak szigorú ellenőrzése és olyan államközi megegyezés, amely 
megakadályozza, az előbb felsorolt elveknek meg nem felelő magvak és a nem ellenőrzött, úgynevezett 
»vad «-magvaknak államközi forgalomba való kerülését. 

E cél mielőbbi elérése érdekében helyesnek látszik a már meglevő nemesítő intézmények minél 
jobb kiépítése és ellenőrzése. Mielőtt ezek a nemesítő intézmények elérik teljes kapacitásukat, 
feleslegesnek látszik újabb nemesítő állomások létesítése. 

A kisüzemi magszaporitás helyes megszervezése, a téli magszaporítás kérdésének tanul-
mányozása és kiértékelése, valamint a répamagzúzás - és hüvelytelenítés terén elért eddigi eredmények 
kiértékelése ugyancsak a fenti Intézet feladatkörébe tartozik. 

Az értekezleten megjelentek Ausztria, Csehszlovákia, Jugoszlávia és Románia képviselői, 
Bulgária azzal mentette ki magát, hogy a meghívó későn érkezett, és igy nem volt idejük a delegáció 
elküldéséhez. A Szovjetunió és Lengyelország meghívónkra nem is válaszoltak! Lengyelország nyilván 
amiatt, hogy nem tartotta magát dunai államnak. Viszont a Szovjetunió passzív magatartását nem 
magyarázhatjuk meg, mivel a Szovjetuniót, mint új dunai államot a Magyar Miniszterelnökség 
határozott kívánságára hívtuk meg. 

Az értekezlet az érdekelt körökön túl is nagy érdeklődést váltott ki, amit a napi- és 
hetilapokban megjelent több cikk, a Magyar Vasárnap 1948. június 27-i számában az 5. oldalon 
Németh Imre, a korán elhunyt és elfelejtett kitűnő újságíró tollából megjelent cikkek stb. 
bizonyítottak. 

Az igen jól sikerült kongresszusról kimentették magukat a francia, a holland és a svájci 
cukorrépatermelők szervezeteinek vezetői: H. Cayre, van Ginnecken és Fr. Zurflűh. 

A megjelent országos képviselők (Ausztria, Jugoszlávia, Csehszlovákia, Románia) megköszönték 
a kitűnő ellátást, amelyben részük volt és a kitűnő rendezést, amelyet - remélik - viszonozhatnak. 
Erre természetesen már nem került sor, mivel Ausztria és Lengyelország kivételével a többi szocialista 
országban egy séma szerint államosították a cukoripart, és függesztették fel a Cukorrépatermelői 
Szövetségek működését. Lengyelországgal, mint nem dunai és nem szomszédos állammal nem volt 
kapcsolatunk, annál szorosabb lett a kapcsolat a román szövetséggel, amely elkérte tőlünk az 
Alapszabályokon kívül minden egyéb létesítményünket, mivel azok szerint kívánták saját Szövet-
ségüket megreformálni. Lapunkat és fontosabb körleveleinket október végéig, amikor bekövetkezett a 
COSZ működésének felfüggesztése és minden kapcsolat megszakadt, küldtük a fenti államokba. -
így vált buborékká legkedvesebb elképzeléseink megvalósulása. 

No de még júliusban tartunk, és - rajtam kívül, akivel Dobi egy magántalálkozáson közölte a 
COSZ megszüntetésére vonatkozó terveket - a többi munkatársam és a termelők továbbra is abban a 
reményben ringatták magukat, hogy az az érdekvédelmi szerv, amely végre a kis termelők számára is 
érdemessé tette a cukorrépa-termesztést, a cukoripar államosítása ellenére továbbra is őrködni fog 
érdekeinken, mint ahogy az természetes is lett volna. Az a körülmény ugyanis, hogy a cukoripar más 
kezekbe került, semmit sem változtatott azon a természetes ellentéten, amely az ipar és a 
mezőgazdaság közt fennáll. Még olyan országokban is, ahol - mint Hollandiában - a cukoripar 
majdnem teljesen a termelők tulajdonában van szövetkezeti formában, igen erős érdekképviseleti szerv 
létezik, amely nemcsak igazságos árak kiharcolásával, hanem a termelők oktatásával, szaktanácsadással 
stb. is foglalkozik, amelyeket nem lehet a cukoriparra bízni. Az ilyen érdekképviselet hiányából -
legyen annak formája Szövetség, Egyesülés vagy más, mint pl. olyan közös szerv, amely paritásos 
alapon magában foglalja a termelést és a feldolgozó ipart - fakadó károkat az elmúlt 30 év magyar 
cukorrépa- és cukortörténete számszerűen bizonyítja. Ez a hiány azonban nemcsak a termelők számára 
hátrányos, hanem az egész közgazdaság, sőt az egész társadalom számára is! 

Ezek után térjünk vissza a mindennapok eseményeinek leírására. A júniusi szám Szövetségi 
Hírek rovatában - amelyet mindig személyesen ellenőriztem, kivéve amikor külföldön tartózkodtam, 
amikor is Nyigri helyettesített, akárcsak a lap szerkesztésében távollétemben - ismét hoztunk külföldi 
híreket. Közöltük, hogy nem lehet szó egyelőre világpiaci cukorfeleslegről, amely csak úgy 
alakulhatott, hogy vannak olyan importállamok, amelyek dollárhiány következtében nem képesek 
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elegendő cukrot importálni, és kénytelenek a cukorjegy mellett kitartani, amelyet mi 1948-ban -
elsőnek Európában - megszüntettünk. 

A július már párizsi utazásom előkészületének a jegyében folyt le. Meghívást kaptam ugyanis a 
Francia Cukorrépatermesztő Szövetség útján a július végén Párizsban megtartandó Mezőgazdasági Ipari 
Nemzetközi Kongresszusra, és mivel hallottam, hogy a franciák nemigen adnak vízumot a szocialista 
államokból jövőknek, a francia testvérszövetséghez fordultam azzal a kéréssel, hogy számomra 
vizumot szerezzenek. A Szövetség közbenjárására - akik erről táviratilag informáltak - a vizumot meg 
is kaptam, és így a fenti Kongresszuson Magyarországról csak én voltam jelen, miután a hivatalos 
magyar delegáció nem kapta meg a vizumot. így jelenlétem inkább magánemberé volt, tehát mondjuk 
félhivatalos. Az üléseken részt vettem, hogy otthon beszámolhassak, viszont az exkurziókon és a 
Kongresszus elnökének vidéki kastélyában tartott banketten pénz hiányában nem vettem részt. Ez volt 
az első eset, hogy azt tapasztaltam, hogy a gazdag ipari országokban az ilyen tanulmányi kirándulások 
és bankettek sincsenek ingyen, hanem a kész kiadásokat (autóbusz- stb. költségeket) meg kell fizetni. 
Eddigi nálunk Kelet-Közép-Európában szervezett kongresszusok ugyanis nagyvonalúak voltunk, és az 
ilyen kiadásokat nem szedtük be. így volt ez Ausztriában is, az I. Csehszlovák Köztársaságban, 
Magyarországon a felszabadulás előtt és egy ideig után is. Ezt állíthatom, mert addigi 30 éves 
gyakorlatom alatt ezekben az államokban több kongresszuson részt vettem. Lehet, hogy gazdagságuk-
nak ez is egyik titka volt, mert ha ezek az összegek nem tettek is ki sokat, jellemzőek voltak 
mentalitásukra! 

A Francia Szövetséggel különben egész működésem alatt élénk levelezésben voltam, tekintettel 
arra, hogy a CIBE-nek a múltban is Párizsban volt a székhelye, és most is a Francia Szövetségtől vártuk 
a Nemzetközi Szövetség, a CIBE újjászervezését. Ezzel kapcsolatban különösen 1947-ben számos 
levélváltásunk volt, amelyekben megállapítottuk, hogy a fenti tekintetben egy nézeten vagyunk. 
Kölcsönösen meghívtuk egymást, mi az 1947-es Mezőgazdasági Kiállításra és az 1948-as dunai államok 
konferenciájára, ők pedig a Franciaországban minden ősszel megtartott gépkiállításra. Bár H. Cayre-X 
még a háború előtti időből, mint a CIBE titkárát személyesen ismertem, ennek a párizsi utazásnak 
ebből a szempontból is nagyon örültem, hogy megbeszélést folytathatok vele, mint a francia szövetség 
vezértit kárával a cukorrépatermelők közös érdekeiről. 

Miután csak július végén tudtam elutazni, a július hónap elégséges volt ahhoz, hogy a COSZ 
titkárának kiosszam a teendőket. Akkor a COSZ már úgy volt megszervezve, hogy hosszabb 
távollétemben is mind a külső, mint a belső munka simán folyhatott le. A Cukortermelő számára a 
cikkek már augusztusra is előre ki voltak választva, és a közelebbi munkát bátran rábízhattam a 
sajtóreferensemre, Nyigri Imrére, aki addig is ellátta a nyomdával kapcsolatos teendőket (korrektúra 
stb.) és a szerkesztésben is nagy segítségemre volt. 

Persze még adódhattak előre nem látható ügyek, amelyeket helyettesemre, Fabriezius Endre 
főelőadóra nyugodtan rábízhattam, annál is inkább, mert tettel és tanáccsal rendelkezésre állt dr. 
Holota János, a szövetkezet igazgatója, aki mint hosszú éveken át volt érsekújvári polgármester és a 
csehszlovák Magyar Nemzeti Párt volt szenátora, a visszacsatolás után egy ideig minisztériumi 
tanácsos, szervezési kérdésekben nagy gyakorlattal rendelkezett. A visszacsatolás után belügyminiszteri 
állásáról azonnal lemondott, mihelyt Magyarországon kezdték a zsidóellenes törvényeket hozni, 
tekintettel arra, hogy zsidó származású felesége és három félzsidó lánya volt. Ez is mutatja, hogy 
milyen alaptalan és aljas volt a Szabad Föld egyik decemberi számában megjelent rágalmazó cikk, 
amelyre annak idején még visszatérek. 

Az elutazásom előtti idő azonban mégsem szűkölködött izgalmakban. így állást kellett 
foglalnom egy kormányrendelet tervezetének ügyében, amelyet „egyes mezőgazdasági érdek-
képviseletek átszervezése tárgyában" kívántak kiadni, de amely soha meg nem jelent! Megjegyzem, 
hogy ezt a játékot (másnak nem nevezhetem) tudatosan vagy egyes szerveknek a tudatlansága miatt -
mint látni fogjuk - egész szeptemberig folytatták, annak ellenére, hogy nekem Dobi miniszter már 
májusban megmondta, hogy az államosítás következtében az érdekképviseletekot meg fogják szüntetni. 
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Ehhez járult még Balla Ferencnek, a CIK igazgatójának aljas fenyegetó'dzése, miszerint a „Mező-
gazdaság és Ipar" júliusi számában megjelentetendő „A cukorkérdés" c. tanulmányom és annak a 
nemzetközi konferencia számára készített brosúrámban megjelent kivonata miatt fel fog a pénzügy-
minisztériumban jelenteni, mivel ezekben államtitkokat (a mindenki számára hozzáférhető adó-
adatokat) közöltem. Hitelesség kedvéért szószerint közlöm a következőkben Baliának Holló Jánoshoz, 
a Mezőgazdaság és Ipar szerkesztőjéhez intézett levelét: 

„Másolat 

Cukoripari Igazgatóság 
Bp., V. Zrínyi и. 14. 

Budapest, 1948. június 28. 
A Mezőgazdaság és Ipar t. Szerkesztőségének 

dr. Holló János mérnök úr kezeihez 

Budapest X. Maglódi út 17. „ = = 
A j á n l o t t ! 

Igazoljuk mai napon telefonon történt megbeszélésünket és ennek alapján kérjük, hogy Szemző 
Béla tervbevett cikkét ne közöljék. A cikk közlése ellen tiltakoznunk kell azért, mert abban súlyos 
politikai hibák vannak. Szemző szembeállítja a parasztságot a munkássággal. Kb. 250-300 millió 
jövedékkiesést javasolt, ami a forint stabilitását megingathatja. Olymódon akarja tehát a parasztság 
érdekeit védeni, hogy infláció útján így bajba döntheti őket. A cukornak veszteség melletti exportját 
helyesnek tartja, a fogyasztási adómentes kiszolgáltatását javasolja, a demokratikus kiskereskedelmet 
életlehetőségétől akarja megfosztani. Illetéktelenül beavatkozik a cukorfejadag megállapításánál a 
jövedéki kérdésekbe és mindazon kérdésekbe, amelyek a forint szilárdságát vannak hivatva 
alátámasztani. A javaslatoknak a nyilvánosság előtti ilyen értelmű felvetése nagy veszélyeket rejt 
magában. A cikk fejtegetése elejétől végig irányzatos és szembenáll a népi demokrácia gazdasági és 
politikai célkitűzéseivel. Megemlíthetjük azt, hogy tiltakozásunk felettes hatóságunknak, a Pénzügy-
minisztériumnak tudtával és beleegyezésével történik és kérjük, hogy arról a szerzőt. Szemző Bélát, 
értesíteni szíveskedjék. 

Teljes tisztelettel: 
pH Balla Ferenc sk. 

igazgató h." 

Július végén a Francia Cukorrépatermelők Szövetsége meghívására Párizsba utaztam, ahol 
augusztus elején tartotta meg a Mezőgazdasági Ipar Nemzetközi Szövetsége első háború utáni 
kongresszusát, amelyen a hivatalos magyar kiküldöttek nem vehettek részt, mert nem kapták meg a 
francia beutazási vizumot. Én a vizumot a francia Szövetség közbenjárására minden további nélkül 
megkaptam. így a mezőgazdasági ipari kongresszuson - bár nem hivatalos minőségben — én 
képviseltem Magyarországot. 

A francia testvérszövetség tiszteletemre ebédet adott , amelyen vázoltam a cukorrépatermesztés 
magyarországi helyzetét és azokat az eredményeket, amelyeket ott a háború utáni három évben 
elértünk. Mivel akkor már Nagy Ferenc és több koalíciós politikus emigrált, feltételezték, hogy én sem 
térek vissza hazámba. Miután akkor reorganizálták a CIBE-t (Az európai cukorrépatermelők 
nemzetközi szövetségének francia rövidítése), és olyan igazgatót kerestek, aki szakember s a német és 
francia nyelvet beszéli, felajánlották nekem ezt az állást. A megtisztelő ajánlatot azzal hárítottam el, 
hogy visszamegyek hazámba, ahol szeretném megkezdett munkámat befejezni, annak ellenére, hogy 
Dohi István földm. miniszter már májusban közölte velem, hogy a COSZ-t be fogják szüntetni, mivel 
az ipar államosításával a gyárak amúgyis a közösség kezébe kerülnek, és így nincs szükség a termelők 
érdekképviseletére. Erről a kérdésről más helyütt már szóltam. Mivel azonban a COSZ tagjait a 
küszöbön álló répaátadáskor nem akartam magukra hagyni, annak ellenére a hazautazás mellett 
döntöttem, hogy a COSZ megszüntetésével jövőm teljesen bizonytalan volt! 

15 Agrártörténeti Szemle 1982 /1-2 . 
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Közben megjelent nálam a „Párizsi Magyar Szemle" munkatársa, hogy interjút készítsen velem. 
A beszélgetést a „Párizsi Magyar Szemle" 1948. augusztusi száma az első helyen a következőképp 
közölte: 

„1945-ben semmi, - 1948-ban 15 kg cukor jut Magyarország minden lakosára 
Beszélgetés Szemző Bélával, a cukorrépatermelés min. biztosával 

Az első meglepetés az volt. hogy Magyarországról a világ minden részébe élelmiszer-csomagot 
lehetett küldeni. Azután jött a második meglepetés, hogy nemcsak vegyes élelmiszercsomagokat, lehet 
feladni, hanem 10 kilós cukrot, füstölt libahúst és egyéb olyan fontos élelmiszercikkeket, amiket a 
legtöbb országban még ma is jegyre adnak. Azok, akik a magyar demokrácia új termelési rendszerét 
rosszhiszeműen szokták bírálgatni, felhördültek: - mi ez? . . . kérdezték. Hogyan lehetséges, hogy a 
háború sújtotta kis ország tömegesen küldhet élelmiszercsomagokat és méghozzá a mindenütt drága 
cukrot!. . . Bizonyára az otthoni lakosságtól vonják el és propaganda célból engedélyezik a kivitelt.. . 

Akik a magyar demokrácia mostani hősi újjáépítési munkáját és annak eredményeit tárgyilagos 
érdeklődéssel kísérik, tudjak, hogy nincsen abban ördöngösség, ha Magyarországból ma már 
élelmiszercsomagokat lehet szabadon küldeni. A csoda magyarázata az a kitartó, rendszeres munka, 
amelyet a magyar nép országa újjáépítése érdekéhen kifejt. 

Most éppen Párizsban tartózkodik Szemző Béla, a Magyar Cukorrépatermelők Országos 
Szövetségének miniszteri biztosa, aki, nem hivatalos minőségben ugyan, részt vett a nemzetközi 
mezőgazdasági és ipari kongresszuson. 

A cukorcsomagok csodáját a miniszteri biztos tárgyilagos, de ékesen szóló adatokkal magyarázza 
meg. 

- 1945 őszén, - amikor a magyar cukorrépatermelésnek irányítását átvettem, összesen 5000 
vagon cukorrépát adtak át a termelők a gyáraknak. Az ország 12 cukorgyárából 10 működött ugyan, 
de az 5000 vagon répából mindössze 600 vagon cukrot állítottak elő, ami az öregek és gyermekek 
cukorszükségletét sem fedezte. 

1946: pénz helyett cukor 
- Hozzá kellett fogni a cukortermelés feljavításához. A legsürgősebb feladat az volt, hogy több 

répát kellett termelni. Régebbi tapasztalataim alapján lehetségesnek láttam a kisüzemi cukorrépa-
termelés megszervezését, amennyiben megfelelő feltételeket tudunk biztosítani a termelő földművesek-
nek. Ezt úgy oldottuk meg, hogy a cukorrépát pénz helyett cukorban fizettük meg. Ez a fizetési mód, 
amelyet elsőnek Magyarországon vezettünk be, teljes sikerrel járt. Az eredmény az volt, hogy 1946-ban 
az előző évi 5000 vagonnal szemben 50 ezer vagon cukorrépát termeltek, tehát az előző évi mennyiség 
10-szeresét. Üzembe állítottuk a másik két gyárat is és a 12 magyar cukorgyár az előző évi 600 vagon 
cukorral szemben 6400 vagon cukrot termelt. Úgy, hogy a lakosság havi cukorfejadagját már fél kg-ra 
lehetett felemelni. 

Szemző Béla ezután így folytatja: 
1947: túlhaladtuk a békebeli fogyasztást 
Nem elégedhettünk meg ezzel az eredménnyel. Tovább szerveztük a termelést és erőteljes 

felvilágosító munkával hívtuk fel a parasztok figyelmét a cukorrépatermelésre. Ennek tudható be. hogy 
a vetési kedv tovább nőtt. 1947 őszén kb. 110 000 vagon cukorrépát gyűjtöttek össze Magyarországon, 
amiből 14 000 vagon cukrot gyártottak. Ezzel már az 1938. évi termelést is túlhaladtuk. Ismét 
emelhettük a fejadagokat, amelyek a békebeli fogyasztást is jóval túlhaladták. Az 1947-48-as 
fogyasztási évben, a békebeli 10,5 kg-al szemben, kb. 1 4 - 1 5 kg cukor jut az ország minden lakosára. 

- És nem volt hiány szakemberekben az oktatómunka elvégzésére? 
- A belterjes gazdálkodás motorja 
- Eleinte egyedül tartottam előadásokat a parasztoknak, de hallgatóságomból hamarosan kiváló 

előadógárdát toboroztam, akik azután mind szélesebb körben ismertették az újgazdákkal a cukorrépa 
termelésének módját. A cukorrépatermelés sok kézimunkai ényel és a belterjes gazdálkodásnak 
úgyszólván motorja. Az újgazdák megkedvelték ennek a hasznos növénynek a termesztését és 
bebizonyították, hogy megefelelő szervezés és oktatás mellett képesek saját lábukon megállni és a 
belterjes gazdálkodást bevezetni. 

- Milyenek a jövő évi kilátások? 
1948: 20 000 vagon cukor 
Az idén olyan rekordtermés várható, amilyen Magyarországon még nem volt. Ez nemcsak az 

ország bőséges cukorellátását, hanem a kivitelt is lehetővé teszi. Kb. 170 000 vagon cukorrépára lehet 
számítani és ebből 20 000 vagon cukrot gyártunk, amiből 5000 vagont lehet exportálni 

- A cukor ára csökkeni fog-e a termelés növekedésével? 
Maximális ár: 13,80. Vásárlási ár: 10 Ft 
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Két fajta cukorár van 4 jegy ára 7,20 kg-ként és a szabad ár tetszés szerinti mennyiség 
vásárlására 13,80 Ft-ra van maximálva. Azonban Magyarországon a cukor maximális áron alul is 
kapható. Falun kg-kint 10,- Ft-ért Budapesten 12,- Ft-ért mindenki annyi cukrot vehet, amennyit akar. 
Ez az ár őszre még tetemesen csökkenni fog. 

Akik azelőtt alig láttak cukrot. . . 
- A gazdák annyira meg vannak elégedve a cukorban való fizetéssel, hogy nem is akarnak 

pénzfizetést a cukorrépájukért. A falusi lakosság cukorfogyasztása hihetetlen mértékben emelkedett. 
Olyan rétegekben, amelyek azelőtt cukrot alig láttak, eléri a 20 kg-os átlagot. És azt már mondani sem 
kell, hogy ez mit jelent a népesség szempontjából." 

Különben távollétem alatt a COSZ ügyeit a tisztviselői kar simán tovább vezette, és a 
Cukorrépatermelő is a régi rovatokat tartalmazta, kivéve az én vezércikkeimet, amelyek többé — 
visszaérkezésem után sem - jelentek meg. Ennek oka főleg az volt, hogy októberben felkeresett valaki, 
már nem emlékezem, hogy ki, és felszólított, hogy a novemberi számban olyan vezércikket írjak, amelyet 
bizonyos körök megkívánnak. Erre - távozása után — autóba ültem és elmentem a Rendőr-
főkapitányságra, s visszaadtam a Cukorrépatermelő megjelenési engedélyét, és ezzel megszűnt az utolsó 
cukorrépatermelői szaklap, amely az első szaklap volt a felszabadított Magyarországon. Az első szám 
1945 novemberében, az utolsó 1 948 októberében jelent meg, tehát teljes 3 évig tájékoztatta és oktat ta 
a magyar parasztot a cukorrépatermesztésre, és segített elérni azokat a sikereket, amelyek méltán 
keltettek feltűnést nemcsak hazánkban, hanem az egész európai cukorrépatermelő társadalomban! 

A „Cukorrépatermelő" megszűnése egyúttal a COSZ megszűnését is jelentette. Erre így a 
cukorrépatermelők anélkül döbbentek rá, hogy az utolsó lapszámban, amely a Miniszterelnökség 
Sajtóosztályának 67.598/1948. MEV rendelete alapján amúgyis a felére, 4 oldalra lett zsugorítva, 
elbúcsúztam volna tőlük, amit azért sem tettem, mert reméltem, hogy maga a CIK fog rájönni a 
COSZ-nak és a Cukorrépatermelőnek szükségességére, és maga fogja kérni a kormányt ezek 
visszaállítására. Ez valószínűleg meg is történt volna, ha Oplatka mérnök, ez a kiváló szakember, a CIK 
első igazgatója állásáról le nem mond, és nem vonul vissza a Cukoripari Kutató Intézet semleges 
igazgatói székébe. Azonban a CIK első évében 3 vezérigazgató váltotta egymást. Az eiső Oplatka volt, 
utána Balla Ferenc következett, akinek lecsukása után Tabák, a szolnoki kapitalista cukorgyár volt 
raktárnoka lett a „vezér", aki pártbuzgóságában - mint látni fogjuk - még az utódomat, a min. biztosi 
állásban, Rágó Antal volt szolnoki kubikus, kommunista képviselőt is fel akarta a Pártnál jelenteni, 
mert az - látva rátermettségemet - engem meg sem kérdezve, javasolni merte, hogy a CIK vegyen át 
engem és tegyen meg a Központi Cukorrépaosztály vezetőjévé, amely állást éppúgy nem fogadtam 
volna el, mint ahogy nem tettem eleget Dögei FÉKOSZ-elnök meghívásának sem az általam 
szervezendő cukorrépakistermelő- és munkásosztály élére. Inkább választottam a munkanélküliséget, 
minthogy esetleg olyan utasításokat kelljen teljesítenem, amelyek elveimmel és legjobb tudásommal 
ellenkeznek. 

Előttem vannak Sedelmayr Kurt levelei, melyekben kért, hogy vigyem keresztül, miszerint 
Svájcban is végezzenek - mint Hollandiában már 1947-ben - az ő fajtáival összehasonlító kísérleteket. 
Ezirányú fáradozásaim is sikerrel jártak, úgyhogy - S. K. 1948. április 7-i levele szerint - a Nemzeti 
Bank engedélyének megszerzése után 2 - 2 kg elitmagot küldöt t a köv. fa j tákból : 1. Beta C - 2 4 2 / D , 2. 
Beta C-242/B, 3. Beta C - 2 4 2 - 5 3 és 4. Beta Y - 1 9 . Ezen kísérletek eredményéről már nem tudok, de 
hallottam, hogy sikerült Sedlmayrnek ezen kísérletek alapján kisebb mennyiségű cukorrépamagot 
Svájcba exportálni! 

Távollétem alatt egy nevezetesebb esemény történt a COSZ-ban. Augusztus 4-én ugyanis 
Fabricius főelőadó, aláírásával - az FMA felszólítására - részletes jelentés ment a COSZ eddigi 
munkásságáról, amelyet vezércikkeim stb. alapján állítottak össze anélkül, hogy a nevemet egyszer 
említették volna. Ez is mutatja, mennyire meg voltak a COSZ akkori vezetői ijedve, hogy abban a 
félelemben, hogy én esetleg kinn maradok, még a nevemet sem merték a jelentésben megemlíteni. Ezt 
a jelentést nem közlöm, mivel egyrészt mindazt, ami benne áll, fenti emlékezéseimben már közöltem, 
másrészt mivel annak megfogalmazásában nem vettem részt. 

15* 
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Közben Holla Emil augusztus havában kötelességéhez híven és intencióimnak megfelelően 
Feljegyzést készített a COSZ központja számára a kampány megkezdése előtti teendőkről. 

Kedves levelet kaptam Ottó Ed. Mizera igazgatótól, akivel a csehszlovák dobrovicei mag-
termesztési szerződést megkötöttem, és aki a dunavölgyi konferencián meghívásomra szintén 
megjelent. Ebben a levélben többek között írja, hogy a legjobb benyomásokat nyert a Szövetkezetnek 
a magszaporítás megszervezésében végzett munkájáról. Ezt a levelet kissé megkésve csak szeptember 
13-án válaszoltam meg, és kértem őt, hogy adja meg a közelebbi instrukciókat, hogy a továbbiakban a 
cukorrépamag szaporítását a dubrovicei több évtizedes tapasztalatok alapján szervezzük. Ennek a 
szerződésnek további fejleményeiről természetesen szintén nem kaptam értesítést. 

Mielőtt emlékiratomnak ezt a részét befejezném - annak illusztrálására, hogy mennyire 
bizonytalannak látták még szeptemberben is az FM-ben a COSZ jövőjét — közlöm szószerint annak a 
jegyzőkönyvnek a szövegét, amelyet 1948. szeptember 15-én az FM-ben felvettünk. 

, , J e g y z ő k ö n y v 

amely felvétetett 1948. szeptember 15-én a Földművelésügyi Minisztérium érdekképviseleti osztályán. 
Jelen vannak: Iliás Ferenc, az FM érdekképviseleti osztályának ügyosztályvezetője, Balla Ferenc, a CIK 
vezérigazgatója, Balogh A Ibert CIK igazgató, Harmath Sándor pénzügyminisztériumi szakelőadó, Szabó 
János, a FÉKOSZ termelési osztályának vezetője, Wesel Ferenc, az UFOSZ osztályvezetője, Szemző Béla 
miniszteri biztos, a COSZ igazgatója, Őze József (Csorvás), Varga Pál (Szécsény) és Varga Domokos 
(Süttör) a COSZ ártárgyaló bizottságának tagjai, Adamik Pál (Mezőberény) COSZ felügyelő és Nyigri 
Imre, a COSZ sajtóelőadója, mint jegyzőkönyvvezető. 

Iliás Ferenc üdvözli a megjelenteket és bejelenti, hogy azért volt szükség az értekezlet 
összehívására, mert a pénzügyminisztérium tervezetet készített a termelői cukorjárandóság kiszolgálta-
tásának rendjéről és a cukorjárandóság megváltási áráról, amelyek érintik azt az érdekképviseleti 
megállapodást, amelyet a COSZ és a cukorgyárak kötöttek. Azért hívtuk meg vidéki barátainkat, a 
tömegszervezetek képviselőit és a CIK képviselőit, mert ők vannak hivatva arra, hogy az eredeti 
szerződést módosító megállapodást a termelők, illetve a gyárak részéről megkössék. Felolvassa a 
jegyzőkönyvi megállapodás tervezetét. 

(A felolvasott tervezet hü másolatának egy példányát jegyzőkönyvünkhöz csatoljuk.) 
Ebből a tervezetből - folytatja Iliás ügyosztályvezető, kivehető, hogy az érdekképviseleti 

megállapodás változatlan marad, a lényeg az, hogy a termelő járandóságát megkaphatja természetbeni 
cukorban, de ha nem akarja, módjában van annak ellenértékét pénzben megkapni. Ez az intézkedés a 
gazdák érdekében történik, hogy a cukor ellenérték kiszolgáltatása ne egyszerre zúdítsa piacra a 
cukrot. A gazdacukor-járandóság olyan nagymennyiségű, hogy az tág teret adna a cukorspekulációnak, 
amely a hivatalos árat annyira lerontaná, hogy 3-4 forintért vásárolná fel kg-onként a gazdacukrot. 
Éppen kapóra jött hozzám egy küldöttség Fejérmegyéből, Igar-Vámpusztáról. A küldöttség tagjai 
elpanaszolták, hogy tavaly nem tudták értékesíteni cukorjárandóságukat, most is ilyenirányú 
félelemben vannak, és kérik, hogy járandóságukat pénzértékben kaphassák, illetve válthassák meg. 

Varga Domonkos: Árat nem jelöltek meg'' . 
Iliás: Nem, éppen azért jöttünk össze mint a tömegszervezetek és az érdekeltek képviselői, hogy 

ezt megállapítsuk. Azt tudjuk, hogy a cukor világpiaci ára 2 Ft körül van, tehát a kormány minden kg 
gazdáktól átvett cukorra ráfizet 2,50 Ft-ot. A kormány ezen a világpiaci áron nem tud változtatni. 
Kérem az UFOSZ-t és a FÉKOSZ-t, valamint a COSZ támogatását ahhoz, hogy a gazdák érdekében 
szövegezett kormányjavaslatot fogadják el. 

Öze József: A háború befejezése óta vettem részt a COSZ munkájában és a vezetőséggel együtt 
arra törekedtem, hogy a cukorrépatermesztés jövedelmező legyen. Az aszályos évek ellenére nagy 
eredményeket értünk el, ez mutatkozott meg a mezőgazdasági munkaerők felhasználásában is. Sajnos 
mint észrevételt meg kell állapítanom, hogy a cukorrépa ellenértéke ezek szerint úgy alakul, hogy a 
termesztési költségvetésen belül a cukorrépa művelése már nem kifizetendő. A földművelésügyi 
minisztérium is készített ilyen költségvetést, meg kell állapítani, hogy a termelési önköltségi ár 
magasabb, mint az átvételi ár. Az óriási többségükben kistermesztő réteget ez az ármegállapítás erősen 
sújtja, én azért szeretném, hogy olyan reális árhoz jussunk, hogy az árspekuláció ne veszélyeztesse az 
ellenérték fejében kapott cukrot. Az újonnan földhözjutottak számára három évig kifizetődő volt a 
cukorrépatermesztés, de anyagi, gazdasági helyzetünk olyan, hogy nagyon latba esik, ha nem lesz 
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termelési tőkéjük a saját gazdaságukban a jövő termelési évre szánt beruházásaikra és nem tudják 
kielégítem ruházati szükségleteiket. A nagyobb termesztők szoruljanak háttérbe, mert ezek eleget 
tehetnek különféle kötelezettségeiknek, de a pénzügyminisztérium mondja ki, hogy 800 négyszögölig 
hiánytalanul szolgáltassák ki a szállítástól eltelt 15 nap alatt a cukrot, hogy a kistermesztők 
gazdálkodásában a februárig terjedő részletezés ne jelentsen semmi akadályt. Tiltakozását jelenti be az 
ellen, hogy Csorváson a 6 órán túl terjedő rakodás kocsiálláspénzét a termesztőkre hárítják. 

Balogh Albert: Ez egyéni túlbuzgóság lehetett és tévedésen alapul. 
Öze József: ezután szóváteszi a cukorrépamag termesztésében szépen dolgozó kistermesztőknek 

azt a panaszát, hogy a magtisztaság és csíraképesség megállapítására szóló vegyvizsgálót céljára kapott 
mintazacskók nem küldhetők el és emiatt késik az ellenérték kifizetése, amit a termelési szerződés 
szerint a gazdáknak már régen meg kellett volna kapniok. 

Varga Pál: Minden értelmes cukorrépatermesztő tudta, hogy magasabb érdekekből nem tartható 
fenn a cukor ára, éppen ezért kérték a termesztők, hogy munkájuk ellenértékét emeljék fel 3-ról 
4 kg-ra. Nem lát intézkedést a tekintetben, hogy a holdankint 120 Ft terhet jelentő magár a másod- és 
harmadvetésnél elengedtessék, mert átlagtermésnél 1 hold répa után 1440 Ft ellenértékhez jut a 
termelő, 1 vagon répáért és másod- vagy harmad-pótvetésnél a 240 vagy 360 forint értékű répamag 
mint levonás már elviselhetetlen teher. Ugyanígy méltányosságot kell kérni a permetezőszerek árának 
megállapításánál is. Tarthatatlan a helyzet a nyersszelet fuvarjánál, 100 km-es körzetben 3,4 Ft a fuvar, 
ez tehát azt jelenti, hogy a kétszer préselt szelet ára és fuvarköltsége már 5,- Ft, ami nagyon magas ár. 

Szemző' Béla: Mi a gyáriparral együtt sírunk és nevetünk, érdekeink közösek, és Varga Pálnak 
igaza van, mert abban a paritásban a vasút annyira megdrágítja a szeletet, hogy a termelőnek nagy 
terhekkel kell megküzdenie. 

Varga Pál: Csalódás éri a termesztőket, mert túlnyomó többségük kisember, aki úgy gondolta, 
hogy nem vet marharépát, mert lesz elég szeletje a cukorrépából és most kiderül, hogy az drágább, 
mintha marharépát vetne. 

Varga Domokos: Ne feledkezzünk meg azokról, akik elemi csapások következtében pótvetésre 
kényszerültek. A Felsődunántúlon óriási károk voltak, főleg a Hanság vidékén kétszer, sőt háromszor 
kellett vetni, és ha most a répamag árához a műtrágya, a szántási előleg, a permetezőszerek költsége 
járul, akkora lesz a teher, hogy jövőre nem számíthatunk cukorrépaterméssel. 

Szemző Béla: Tavaly 12 forintban állapítottuk meg a cukorrépamag önköltségi árát, de 
régebben és ez volt a helyes módszer, minden 10 mázsa átadott répa után 1 kg magot kapott ingyen a 
termesztő. Romániában és Csehszlovákiában most is ez a rendszer dívik. Az előző termelési évadban a 
répamag árából 30% kedvezményt kapott a termesztő, erről a tárgyalások során lemondottunk, annak 
ellenszolgáltatása fejében, hogy a gyár a cukrot és a szeletet ingyen kiszállítja a termesztőhöz, 
llymódon akartuk elérni, hogy a gazdák takarékoskodjanak a drága, külföldi maggal. A cukor és a 
szelet ingyen szállításának költségeit azonban törölte a GF. Ennek következtében a termesztők 
kalkulációja teljesen megváltozott. Tízforintos cukorárral számolt, és a 120 forintot jelentő vetőmag 
megfelelt 12 kg cukor árának. Ha az ellenérték fejében pénzértéket kötöttünk volna ki, a 7,20 forintos 
jegyár ellenében sem jelentett volna 15-16 kg cukornál többet a mag. Ez a teher a mostani árnál 
25-26 kg. Át kell hidalni ezt a nehézséget, mert a termesztőket kétségtelenül csalódás érte, és 
különösen a kisebb termesztők körében igen nagy az elkeseredés, tehát a termelés érdekeit szolgáljuk, 
amikor hangot adunk a magyar cukorrépatermesztés jövője felett érzett aggodalmunknak. E 
tekintetben közvetítő javaslatot teszek majd és remélem, hogy egy véleményen leszünk. 

Szabó János, FÉKOSZ: Kétségtelen, hogy a magyarországi cukorár világviszonylatban igen 
magas és a tervezetnél jobb megoldást nem tudok elképzelni. Az a helyzet, ami a cukorrépatermesztés-
ben kialakult, nem egyedülálló. Gondoljunk csak a makói hagymásokra, a gyümölcsösökben és a 
kertészetben dolgozókra. Elég nagy áldozatot vállal a kormány, amikor magasan a világpiaci ár fölött 
vásárolja meg a gazdacukrot. Helyes, hogy nem egyszerre ömlik a gazdacukor a piacra, és éppen ez az 
intézkedés menti meg majd a cukor árát. így lehet megakadályozni azt, hogy az ócskapiacokon 
tarisznyákból, egész alacsony árakon hozzák forgalomba a cukrot. A FÉKOSZ részéről a tervezetet 
elfogadja. 

Wesel Ferenc, UFOSZ: Mindenben csatlakozik Szabó Jánoshoz, de azt kérdezi, nem lehetne-e 
két részlet helyett egyszerre kiadni megfelelő időpontban a cukorjárandóságot, mert a három részlet 
rengeteg időt vesz el a gazdáktól. 

Iliás Ferenc: Ha nagy mennyiségben egyszerre jutna a gazdák kezébe a cukor, nyomná a piacot. 
A termesztő keveset tart meg, a cukor ára nagyon leesnék. Egyébként nem szabad elfelejteni, hogy 
minden közszükségleti cikk ára folyton és állandóan csökken, ő maga 75%rOS gyapjúruhát 270 
Forintért vásárolt. 

Varga Domokos: Az a veszély fenyeget, hogy a termelő 4,80 forintos cukrát jegyre majd 6 
forintért veszi vissza, mert most kell a pénz, néhány hónap múlva meg szükség lesz a cukorra. 
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Iliás Ferenc: Jól meggondolta a kormány, hogy mit cselekszik és a gazdák érdekében vállalta a 
legnagyobb áldozatot. 1939-ben 1 mázsa cukorrépa ára 2,15 pengő volt. 

Nyigri: 1939-ben 2,40 pengő, 1938-ban 2,30 pengő. 
Iliás: Ezek hivatalos adatok. Tehát 1939-ben a termelők 100 mázsa répáért 2,15 pengőt kaptak, 

most 1440 forintot. 
Balla Ferenc: Hol van még ilyen szorzószám a mezőgazdaságban, ez nyolcszoros ár. 
Nyigri: 6,7-szeres. 
Iliás: Helytelen a vita. A kormány az ipari munkásoktól elvont pénzből kilónként 2,50 forintot 

ad oda a gazdának, hogy az tovább termeljen. Kifelé is ezeknek a szempontoknak kell hangot adni. 
Meg kell magyarázni, hogy lehetetlen többet fizetni a répáért, mert olyan gazdasági állapotban 
vagyunk. A tervezetben nyújtott megváltási ár komoly támogatás a termesztőnek, amikor külföldön 2 
forint 1 kiló cukor. Régi, demokratikus emberek vannak itt jelen, akik meg kell hogy értsék a kormány 
álláspontját, mi a magunk részéről mindent elkövetünk majd, hogy jövőre a szerződéses termesztés 
alapján mind a magban, mind a műtrágyában, mind permetezőszerekben kedvezményeket kapjanak a 
termesztők. 

Iliás: Ezt az alkalmat felhasználom arra, hogy a CIK felé tolmácsoljam az igarpusztaiak 
répaátvétellel kapcsolatos panaszát. Ők azt hangoztatják, hogy tiszta répát adtak át, mégis túlzott 
levonásban volt részük, 7-8, de hallottak 10 százalékról is. Amikor megkérdeztem, hogy ki a 
répaátvevő, kiderült, hogy az egyik csendőrtiszt, a másik meg menesztett főjegyző, aki nyúzta a 
parasztokat. Hodor vagy Fodor a neve. Az átadás Simontornya vasútállomáson történt. Ezek az alakok 
szembe akarják állítani a parasztokat a demokráciával. Éppen a tömegszervezetek feladata volna az 
ilyeneket eltávolítani. 

öze József: Tarthatatlannak kell minősítenünk, hogy a 400 négyszögöles termesztők a 
cukorrépa szállításának befejezése után ugyanannyi cukorhoz jussanak, mint az ötholdas termesztők. 
Komoly érdekek követelik meg, hogy a parasztság szociális tartalmat is lásson a reakciótól megtisztult 
minisztérium intézkedéseiben. A megkötöttség szűnjék meg a 800 négyszögölön aluli termesztőknél és 
két héten belül jussanak hozzá a cukorhoz, hogy legyen alapjuk a gazdálkodáshoz. A kistermesztők, 
újonnan földhözjutottak, törpebirtokosok fokozottabb védelme indokolt. 

Balla Ferenc: Ne felejtsük el, hogy a termesztőknél a 800 négyszögöl az átlag. Ez nem kicsiny 
terület. Ami pedig a szociális tartalmat illeti, úgy kell nézni a dolgot, hogy a kulák éppen úgy 50 kg 
cukrot kap, mint a legkisebb termelő. Amikor a kistermesztőt védjük, ez jusson az eszünkbe, mert 
éppen a kicsikkel tettünk kivételt. A kistermesztő pedig ha pénzben kívánja az ellenértéket, 
megkaphatja egy összegben egész járandóságát. 

Szemző Béla: Mi itt felek vagyunk és az ítélőbíró szerepét a kormány játssza. Tudni kell 
azonban, hogy a 320 000 termelőből 300 000, a 1700 ООО hold területből 150 000 kat. hold, tehát a 
túlnyomó többség a kistermelőkre jut. Fölveti azt az alternatívát, hogy a kistermelők a decemberi 
rátában, a fél holdon felüliek februárban kapják meg cukor járandóságukat. Kéri, fogadják el és 
legyenek segítségére a szolgáltatások ellenértéke megállapításánál, hogy a mellékeredmények minél 
jobbak legyenek. A termelők ily módon valamilyen rekompenzációhoz juthatnak. Százmázsás 
átlagtermésnél 4,80 forintos ár súrolja az önköltséget, és amikor hozzákezdtek a munkához, nem 
gondoltak ilyen értékesítési lehetőségekre. Az 50 kg cukor, az legyen mentes minden levonástól, ha 
egyébként mennyiségben fedezi a gyár egyéb követelését. 

Balogh Albert: Ha a művelési előlegek, répamag stb. követelés kielégítést nyert, természetesen 
megkapja a termelő. 

Szemző Béla: Teljes mértékben bízom a kormányzatban, és hogy a mag árát és a művelési 
előleget, valamint műtrágya és permetezőszerek ellenértékét milyen alapon állapítják meg, annak 
eldöntése nem a mi feladatunk, mindenesetre kérjük a kormányt, hogy méltányos árat állapítson meg. 

Öze József: Szükség van arra, hogy jövő évi új árat is meghatározzuk, mielőtt a termesztők 
beállítják vetésterületüket. Az kétségtelen, hogy a konjunkturális termesztők elhullanak, azok is, 
akiknek cukorrépatermesztésre nem megfelelő a földjük. A jó talajjal rendelkezők, akiknek 
szaktudásuk, szorgalmuk és munkafegyelmük van, azok megmaradnak. A selejt kihull, és ilyen 
árkonstrukció mellett a cukorrépatermesztés csökkenni fog. 

Balla Ferenc: Csak látszólagos az elégedetlenség, a politikailag nem teljesen tanult emberek 
részéről. Az az ellenérték, aminek egy részét decemberben kapják meg a termelők, forintértékben sok 
százalékkal ér majd többet mint ma, mert a forint vásárlóereje biztosan emelkedik, addigra legalább 
20-25%-kal. Ilymódon az elkedvetlenedés is kisebb lesz. Ha a termelőket az eddiginél jobban alá-
támasztjuk, sokkal magasabbak lesznek a terméseredmények is. A mostani 100 mázsás országos átlag 
gyalázatosan alacsony, sőt 150-200 mázsa sem lenne világviszonylatban kielégítő. Hinnünk kell, hogy 
műtrágyaakciókkal, traktorállomásokkal a cukorrépatermesztés átlagos termésmennyiségét is fel-
emelhetjük európai színvonalra, és akkor meglesz az elégedettség is. 
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Iliás Ferenc: Nem lenne helyes, ha bármily vonatkozásban is nem mi döntenénk. Mi képviseljük 
a kormányzatot is ebben a bizottságban, nem szakíthatunk ki semmit a megbeszélésekből. Nem szabad 
nyitva hagynunk valamilyen kérdést, mert az kifelé annyit jelentene: mintha megkérdezésünk nélkül 
állapítanák meg a feltételeket. Ez nem járható út. Mi bevontuk a tárgyalásokba a tömegszervezeteket, 
a termesztők érdekképviseletét, meg kell értetnünk a termesztőkkel is, hogy mi a valóságos helyzet. 
Kérem az értekezletet, ne időzzünk tovább, fogadjuk el az elénk terjesztett jegyzőkönyvi meg-
állapodást és terjesszük fel a kormányzathoz. 

Szemző Béla: Ha az illetékes kormánytényezők hozzájárulnak, tisztazandó az elszámolásra 
vonatkozó tételek szorzószáma, szeretném, ha az átszámítási kulcs méltányosan alakulna. 

Iliás: Ez külön jegyzőkönyv tárgya lesz, erre vonatkozólag kalkulációkat kell végezni, előzetes 
tanácskozásokat kell folytatni a MOSZK-al, a CIK-kel, a pénzügyminisztériummal, és ezt az értekez-
letet majd újra összehívjuk. 

Balla: Semmiféle változtatás nem történt az érdekképviseleti megállapodás szövegében, az 
általános áresés indokolja a cukor árának csökkenését, és ezzel továbbra is stabilizáljuk a forintot. 

Öze: Nekünk sem lenne érdekünk lerontani a pénzügyi helyzetet. 
Iliás: Felteszem a kérdést: az értekezlet résztvevői elfogadják a tervezetet? 
Általános igen. 
Iliás: Kimondom a határozatot: az UFOSZ, a FÉKOSZ, a COSZ és a CIK képviselői elfogadják a 

tervezetet. 
Szemző Béla: A mag árának és az egyéb juttatások árának elszámolási alapja a cukorhoz volt 

rögzítve. A cukor áráoan történt módosulás természetszerűleg utólagosan egészen más kalkulációt 
teremt. Tavasszal a termesztő joggal kalkulált 10 forintos vagy 7,60 forintos cukorárral. Ha a cukor ára 
most 4,80 forintban kap kifejezést, akkor a cukorgyáraknak a termelőkkel szemben az elszámolási 
kulcsot méltányosan módosítani kell, és az előlegeket, valamint a juttatásokat a Cukorértékesítő 
Nemzeti Vállalat eladási árához kell viszonyítani. 12 kg mag ára 7,40 forintos cukor mellett 88,80 
forint lenne. Egy kat. hold terméshez viszonyítva ez annyit jelent, hogy 3 mázsa helyett 8 mázsát, 
másodvetés esetén 16. harmadvetés esetén 24 mázsát kell adnia a magért. 

Balla Ferenc: Drága külföldi magot kellett vásárolni világpiaci áron, az állam arra húszmillió 
forintot fizetett ki, ezt vissza kell kapnunk. 

Harmath Sándor: A mezőgazdasági termelés mai formája mellett mindig sírni keil. A 30 forintos 
mákot tette a termelő a földbe és csak 6 forintot kap érte. Ez a mezőgazdaság rizikója! Ez nem 
különleges helyzet a cukorrépánál, ez a normális. A mag ára tavasszal magasabb, mint a termény ára 
ősszel. A kiesést ellensúlyozza, hogy a termés rnégegyszer annyi, mint tavaly volt. 

Szemző Béla: A cukorrépa egészen speciális növény, nem lehet szembeállítani sem a Krumplival, 
sem a mákkai, mert másod- és harmadvetés csak a cukorrépánál van. Az Országos Tervhivatal az ideinél 
még nagyobb vetésterületet irányzott elő jövőre, mi tudjuk, hogy milyen erőfeszítésbe került a 
mostani vetésterület elérése is. A másod- és harmadvetés esetében töröljék a magtartozást. Az biztos, 
hogy a cukorrepatermesztésben elértük a kulmináns pontot, az átmenet keserű idejét azonban meg 
kell kenni, hogy gördülékenyebb legyen. A legjobb termesztővidéken, Sopron környékén nagyon sok 
volt a pótvetés. Mégegyszer kéri, tegyék megfontolás tárgyává ezeket a szempontokat. 

Balla Ferenc: Wem érint aránylag túl sok termelőt a másod-harmadvetés. 
Nyigri: Több, mint 26 000 hold volt pótvetés, tehát több mint 40 000 termesztőt érint, és ne 

feledjük el, hogy ezek a termesztők megérdemlik a méltányosságot, mert a gyár iránti hűség vezette 
őket, amikor kétszer, háromszor vetettek, csakhogy a szerződött területen valóban cukorrépát ter-
messzenek. 

Balla: Ezt külön meg kell beszélni, a magkérdést. 
Szemző Béla: Kölcsönös érdek, hogy a védekezőszerek árát is méltányosan állapítsuk meg, 

vállaljanak a gyárak 50 százalékos részesedést, mert csak így lehet elérni, hogy a gazdák indokolt 
veszély esetén megfelelő mértékben vegyék igénybe a védekezőszereket. Indítványozza, hogy a 
szeletfuvar szállítása érdekében a pénzügy- és a földművelésügyi minisztérium, a CIK és a COSZ együtt 
járjanak el a közlekedésügyi minisztériumban. 

Varga Pál: Attól kell tartani, hogy a termesztők sok répát visznek majd be a gazdasági 
udvarokba. 

Harmath Sándor: A COSZ dolgozzon ki egy beadványt arról, hogy mi a kívánsága, ehhez majd 
hozzászól a CIK, kialakulnak a vélemények, és megfelelő kormányzati megoldást lehet találni. 

Iliás: Rátérhetünk értekezletünk második napirendi pontjára: a jövő évi cukorrépa-járandóság 
ellenérték-tervezetének megvitatására. Jó, hogy ha a termesztők tudatában vannak annak, hogy mire 
számíthatnak. Az 51.602. számú rendeletnek megfelelően 1949-re is a CIK és a COSZ jogosult 
megkötni az érdekképviseleti megállapodást. 
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Szemző Béla: A jogosultság kétségtelen, de egy közbeszóló rendelet szerint a földrnívelésügyi 
minisztériumnak külön rendelettel kell ezt a jogosultságot megállapítani. 

Iliás: Ez részletkérdés. A rendelet majd elkészül. Most előterjesztem az 1949. évi termésű 
cukorrépa ellenértékéről szóló tervezetet: eszerint minden 100 kg fizetősúlyú répáért a termesztő 9 
forintot, 1 kg csomagolatlan fehér kristálycukorért, 60 kg nyers- illetve 3 kg szárazszeletet és 1/2 kg 
melaszt kap természetben a cukorgyár telepén. Ha a termelő a répát vasúti kocsikba vagy vágány mellé 
rakja, 1 százalékos répatérités illeti meg. Az előleg és hitelezett más szolgáltatások ellenértékéről még 
ez év végéig megállapodunk. A cukorrépa vetésterület növelésével kapcsolatban az érdekeltek hozzá-
járulnak ahhoz, hogy az eddiginél 10 ООО kat. holddal nagyobb cukorrépaterületre kössenek szerződést 
a dunántúli cukorgyárak. A magam részéről ezt a tervezetet igen előnyösnek tartom. 

Balla Ferenc: Valóban előnyös, mert függetleníti a termesztőt attól, hogy a cukorár tovább 
csökkenhet. 

Varga Pál: felveti azt a gondolatot, hogy a termesztő a jövőben járandóságának felét cukorban 
kapja meg. Ennek igen nagy jelentősége van azoknál a termelőknél, akiknek iskolás gyermekeik 
vannak. 

Balla Ferenc: Igen remélem, hogy a kockacukorszolgáltatás hozzájárul a cukorfogyasztás emel-
kedéséhez. 

Szemző Béla: Bizonyos javulást fog jelenteni, hogy 200 vagon hazai cukorrépamag áll rendel-
kezésre és a holdankint kiadott vetőmagot felemelhetjük a reális 12 kg-ra. 

Harmath Sándor: Piszkos az a mag, csak 160 vagon lesz a készlet. 
Szemző Béla: Az átadott répa arányában kell csökkennie a termelő répamag-tartozásának. 
Harmath Sándor: Jobb védekezés, jobb talajelőkészítés, jobb megmunkálás, pénzzel alig ki-

számitható előnyöket jelent. 
Balla Ferenc: A szuperfoszfát 60 forint helyett 50,- a Pétisó 100 forint helyett 80 forint lesz 

mázsánként. 
Iliás: Mindennek az ára csökken, biztos, hogy a cukor ára is lejjebb száll majd, ezért a jövő évi 

ellenérték megállapítása méltányos. Ezeket a kérdéseket még megbeszéljük a termeléses szerződések 
osztályának vezetőjével, megjelenik a rendelet, amely felhatalmazza a COSZ-t és a CIK-et a jövő évi 
érdekképviseleti megállapodás megkötésére, és a naptári év végéig megbeszéljük a gyári szolgáltatások 
ellenértékét is. Köszönöm a megjelenést, az értekezletet bezárom. 
A jegyzőkönyv hiteléül: Jegyzőkönyvvezető" 

Annak bizonyítására, hogy én végig kitartottam az Érdekképviseleti Megállapodás mellett, az 
alábbiakban közlöm a Cukoripar képviselőivel szeptember végén felvett jegyzőkönyv szövegét: 

,,Jegyzőkönyvi megállapodás 
amelyet egyrészről az összes magyarországi cukorgyári vállalat nevében a Cukoripari Központ 
Másrészről az összes magyarországi cukorrépatermelő nevében a MAGYAR CUKORRÉPA-
TERMELŐK ORSZÁGOS SZŐ VÉTSÉGÉ 
alulírott napon megkötött. 

I. 

1. Egyhangúan megállapíttatik, hogy az 1948. évi termesztésű cukorrépara vonatkozólag az 
1948. február 2. napján létesített ÉRDEKKÉPVISELETI MEGÁLLAPODÁS, melyet a pénzügy-
miniszter úr 105911948. X.a. számú leiratával a kormány nevében jóváhagyott, változatlanul érvény-
ben van. 

2. Az előbbi pontban említett megállapodás értelmében a cukorrépa vételára (ellenértéke) 
fejében a cukorrépatermelőt természetben szolgáltatott cukor illeti meg. A jól sikerült 1948. évi 
cukorrépatermés folytán előrelátható, hogy a cukorrépatermelők túlnyomó részét olyan mennyiségű 
cukor illeti majd meg, mely lényegesen meghaladja a háztartási szükségletüket és így azt forgalomba 
fogják hozni. A cukorrépatermelők részéről rövid idő leforgása alatt eladásra felkínált cukor mennyi-
sége minden bizonnyal olyan lesz, melyet a hazai fogyasztás a felkínálás ütemében nem lesz képes 
felvenni, miért is a cukorrépatermelők kényszerülve lennének a tulajdonukba került cukrot annak 
reális ára alatt - folytonosan csökkenő árakon - felkínálni, minek következtében a cukorrépa-
termelők elesnek az általuk végzett termelői munkáért őket megillető bevétel túlnyomó részétől. 

Ez a nem kívánatos helyzet a későbbiekben a cukorforgalom rendjét is veszélyeztetné. 
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II. 

Az ismertetett körülmények folytán szerződő felek a kormány segítségét kérik, a következők 
szerint: 

1. A cukorrépatermelő azon joga, hogy a cukorrépa vételárát (ellenértékét) természetben 
szolgáltatott cukorban kapja meg, érintetlen marad. Elkerülendő, hogy egyszerre olyan mennyiségű 
cukor kerüljön felkínálásra, ami a szabad forgalmú cukor árát a reális cukorár alá szorítja, amiért is a 
cukorrépatermelők érdekeinek megóvása céljából mondassák ki, hogy a cukorjárandóság három részlet-
ben kerül kiszolgáltatásra, mégpedig: 

a) amint a termelő a cukorrépa beszállítását befejezte, 50 kg, 
b) 1948. december 5-10 között a fennmaradó járandóság felerésze, 
c) 1949. február 1-15 között a járandóság többi része. 
2. Attól a cukorrépatermelőtől, aki az említett határidőkben esedékes cukorból 50 kg-ot vagy 

annak egész számú többszörösét amint a répabeszállítást befejezte, vagy a cukornak a cukorgyárból 
való kiszállítása előtt bármikor a szerződő cukorgyár útján a CUKORÉRTÉKESITŐ N Y-nak meg-
vételre felajánlja - vásárolja meg a kormány a felajánlott cukrot azonnali készpénzfizetés mellett 
kilogram monk int Ft 4,80 áron, ab gyártelep, csomagolatlan fehér kristálycukorra számítva. 

Budapest, 1948. szeptember" 

Befejezésül hadd álljon itt Ragó Antal felmondólevele, amellyel nemcsak min. biztosi ki-
nevezésemet vonták vissza, de mint igazgatónak is felmondtak. 

,MAGYAR CUKORRÉPATERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 
Budapest, V., kerület. Pannónia u. 8. Telefonszám: 123-202 

2336la/l 948 Budapest, 1948. október 29. 
Szemző Béla úrnak, 
Budapest, 
A Magyar Földmüvelésügyi Miniszter f . é. október 27-én 52.784/1948 szám alatt keit rendele-

tével a Magyar Cukorrépatermelők Országos Szövetsége miniszteri biztosává neveztettem ki és ebben 
nyert jogköröm alapján a Magyar Cukorrépatermelők Országos Szövetségénél betöltött szolgálati 
viszonyát a mai napon a törvényes határidőre felmondom. 

Ragó Antal sk. 
a Magyar Cukorrépatremelők Országos Szövetsége 

miniszteri biztosa" 

A felmondási időm, mint a többi tisztségviselőé, féléves volt, amelyet a likvidálás befejezésének 
céljából még egy negyed évvel meghosszabbították. így az összes alkalmazott fizetése 1949. március 
31-ével megszűnt. É n 1949. augusztus 1-én váltam munkanélkülivé! 

BEFEJEZÉS 

A COSZ felszámolásának 1948. november 1-től 1949. augusztus 31-ig terjedő keserű munkáját 
eredetileg részletesen le akartam írni. Erről a tervemről azonban két okból mondtam le: 

1. Az azt követő idők annyi családi csapást és foglalkoztatási bajt hoztak, hogy az akkor 
legnagyobbnak ta r to t t keserűség ezek mellett eltörpült! 

2. Született optimizmusom különben is mindig igyekezett a múlt bajait elfeledtetni, minek 
következtében csak a pozitív emlékek kerültek előtérbe, és tették lehetővé a további közérdekű 
hasznos munkát! 

Mivel 1948. november 1-től a „Cukorrépatermelő" megjelenését beszüntettem, a következők-
ben tisztán a kezemben levő iratokra támaszkodva emelem ki a fenti 10 hónap legfontosabb ese-
ményeit. 

A fent jelzett események közt az első helyet foglalja el az a feljegyzés, amelyet júliusi külföldi 
tanulmányutamról készítettem és az ahhoz mellékelt tervezet, amelyeket 1948. november 20-án 
személyesen adtam át Dobi István földművelésügyi miniszternek. Ezeket az alábbiakban szószerint 
közlöm: 



2 3 4 SZEMZŐ BÉLA 

, , F e l j e g y z é s 
1948. évi júliusi tanulrnányutamról 

Cukorrépatermesztésünk területileg minden eddig hazánkban elért eredményt túlszárnyalt, 
azonban terméseredmény tekintetében messze maradtunk az európai országok sorában. 

Erre az utolsó két év következő eredményei vetnek fényt: 

Ország 

Termésátlag és cukorhozam hektáronként 

Ország 1947 1948 1947 1948 Ország 

tonna métermázsa 

Magyarország 12,2 15,9 16,1 22,0 
Csehszlovákia 12,1 23,2 20,6 32,8 
Hollandia 29,0 35,7 43,3 54,1 
Belgium 19,6 34,8 26,1 54,3 
Franciaország 20,0 27,9 27,6 36,6 

Tekintettel arra, hogy a 3 éves terv területi követelményeit már túlhaladtuk, ellenben úgy a 
cukorrépaterméseredményekben, mint a területegységre eső cukorhozamban még messze a követel-
mények mögött vagyunk, az ezen a hiányon való segítést tűztem ki célomul. 

Előzetes tanulmányaim folytán arra a meggyőződésre jutottam, hogy a szélsőséges klimatikus 
viszonyokon és a trágyázás, valamint a műtrágyázás alacsony voltán kívül a rosszabb eredményt az is 
okozza, hogy a múltban elmulasztották a cukorrépa termelési, a cukorrépa növényi és állati ellenségei 
elleni küzdelem, a talajviszonyok stb. tudományos kutatását. Ezért évről évre felvetettem - legutóbb az 
ez év június 17-én megtartott dunavölgyi cukorrépaértekezleten - egy cukorrépakutató intézet 
felállításának eszméjét, amely általános megértésre talált. Hasonló intézetek minden olyan országban, 
ahol cukorrépatermeléssel belterjesen foglalkoznak, már régóta fennállónak. Egyike a legrégibbeknek a 
prágai Cukorintézet, és legújabban Romániában állítottak össze egy bizottságot, amelynek ilyen szerv 
felállítása a célja. A hollandiai, belga és francia intézeteknek tanulmányozása volt idei tanulmányutam 
fő célja, miután a pragait már régebbről ismerem. 

Tanulmányoztam tehát a Bergen op Zoom-i (hollandiai) »A Racionális Cukorrépatermelés 
Intézetéinek, a Tirlemont-i »A Cukorrépamag Nemesítésének Belga Intézete« és a párizsi Francia 
Cukorrépakutató Intézetnek szervezetét és munkáját, érintkezésbe lépve ezen intézetek igazgatóival. 

Megjegyzem ezen intézetek, ha más és más néven és szervezettel dolgoznak is, mind egy célt 
szolgáinak és a többi európai intézetekkel együtt dolgozva időnként nemzetközi értekezleteken 
cserélik ki a kutatások eredményeit, azonkívül természetesen tudományos kiadványokat adnak ki. 

Az Intézetek aszerint, hogy kik az alapítói, részint a cukorgyártás problémáival foglalkoznak 
elsősorban, részint pedig a cukorrépatermelés kérdéseit tekintik fő céljuknak. Az előzőkhöz tartoznak 
a prágai és a Bergen op Zoom-i, amelyek a csehszlovák, ill. a holland cukoripar alapításai, az utóbbi 
reprezentánsa a francia intézet, míg a kettő közt foglal helyet a belga. 

A mi speciális viszonyainkat véve tekintetbe, mellékelt javaslatomban olyan Intézet felállítását 
tartom célszerűnek, amelyben úgy a termelés, mint a cukorgyártás problémái volnának a kutatás 
tárgyai, mégis tekintettel arra, hogy a gyáripar nagyobb anyagi felkészültsége mellett már eddig is 
lépést tartott a korral, míg a mezőgazdaságban sokkal több megoldandó probléma van, az Intézetet a 
Földművelésügyi Kormányzat vezetése mellett kellene kiépíteni. 

A fent említett Intézetek közül különösen a belga és a francia intézet munkája érdekelt 
bennünket, mivel ezek foglalkoznak főleg a cukorrépatermelés problémáival és kicserélik közvetlenül 
eredményeiket. Kísérleteiket nem saját gazdaságban végzik, hanem az ország különböző részén levő 
gazdaságokban 

Főbb célkitűzéseik a következők: 
1. Azon módszerek kidolgozása, amelyek a korai megmunkálást teszik lehetővé, hogy így korai 

vetéssel biztosítsuk a termést. 
2. A cukorrépatermesztés mechanizálásának eddigi eredményeit tanulmányozni. 
3. A cukorrépával bevetendő terület analizálásának szükségessége. 
4. A cukorrépa növényi és állati ellenségei elleni küzdelem. 
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5. A cukorrépafej és szelet fontossága az állatok takarmányozásánál. 
Mivel ezen kérdések minket is a legnagyobb mértékben érdekelnek, az alábbiakban az ezeknél 

elért eredményekkel kívánok foglalkozni. 
Ad 1. Különösen Belgiumban végzett kísérletek a cukorrépatalaj előkészítésének eddigi meg-

rögzött szabályainak ellentmondanak és egész új eredményekre vezettek. Ezek szerint még a tél beállta 
előtt kell minden munkát elkészíteni, amit csak lehet, így nemcsak a trágyázást, de a műtrágyázást is, 
ami a foszfor és káli műtrágyákat illeti, tavaszra csak a nitrogénműtrágyák maradjanak. 

Úgy kell ősszel előkészíteni a talajt, hogy tavasszal egy munkanapon lehessen az előkészítést és a 
vetést elvégezni. A végzett kísérletek szerint úgy a tavaszi mély művelés, mint a sok hengerelés 
felesleges a talajnedvesség gazdálkodás szempontjából káros. így a szokásos tavaszi kapacsolás helyett 
boronálással kell elsimítani a földet, a hengerelés helyett simítás, és a vetésnél a sorokra korlátozott 
hengerelés előnyös, mivel a talaj a téli nedvesség következtében eléggé le van amúgyis nyomva. 
Természetesen a mi száraz klímánk mellett egy hengerelést nemigen lehetne kikapcsolni. A vetőmagot 
minél sekélyebben kell szerintük a földbe juttatni, és ismét visszatértek a több vetőmag használatához, 
amelyet a hazai magtermesztés fejlődése nálunk is lehetővé fog majd tenni Minden hiábavaló 
műveletet ki kell küszöbölni és a vetésnél „gyorsan és jó l " legyen a jelszó. 

Ad. 2. A cukorrépaterrnesztés gépesítésének tanulmányozása a francia intézet egyik fő gondja. 
Évről évre szaporodnak a különféle típusú gépek, amelyek a motorizált kapálást és kiszedést vannak 
hivatva tökéletesiteni. A kisüzemek részére is vannak lóval vontatott kiemelő gépek, amelyek a 
régiektől nem sokban különböznek, azonban a legtöbb gép nagyüzemek részére és traktorvontatására 
készül. Ezek konstrukciója egyezik a Szovjetunióban használt típusokkal, azonban végleges konstruk-
cióban még nem egyeztek meg. Éppen ez év októberében volt egy bemutatója a különféle típusoknak 
Mormant-bari Párizs mellett, az ottani eredményekről még nincs értesülés. A legnehezebben megold-
ható kérdés a répafej eltakarítása, amely nagyban nehezíti a probléma megoldását. Ez a probléma eddig 
nem volt nálunk sürgető, a jövő szövetkezeti táblás gazdálkodás mellett azonban nekünk is nagyobb 
figyelmet kell szentelni ezen kérdés megoldásának. 

Ad 3. Az általam már régóta sürgetett talajanalízisnek bevezetésében a fenti országokban 
nagyobb előrehaladást tapasztaltam, és különösen a cukorgyárak laboratóriumait használják fel ezek 
elvégzésére augusztus és szeptember hónapokban. 

A széleskörű talajanalízisek jelentősége elsősorban a föld mésztartalmának megállapításánál bír 
jelentőséggel, mert a savanyú talajok a cukorrépa termesztésének nem kedveznek, viszont kedvezőtlen 
hatású és szívrothadás előidézője a túlmeszes talaj, amely a földben levő bórt leköti. Ellenszere a talaj 
bórozása. Hektáronkint 15 kg boraxot írnak elő ilyen esetekben, amelyet legjobb kálisóval keverve 
kiszórni. 

Az eddigi kutatások különösen a káli hatására mutatnak rá, amely jelenléte nélkülözhetetlen 
megfelelő termések leérésére. Phosphor és felvehető nitrogén felhasználás is fontos, bár ezeket analízis 
nélkül is nagymértékben használják. 

Ad 4. A növényi betegségek és az állati kártevők elleni küzdelem terén az intézetek a megjelelő 
egyetemi és földművelésügyi szervezetekkel karöltve folytatják kutató munkájukat és megfelelő 
népszerű kiadványokkal hozzák az eredményeket és védekezési eljárásokat a termesztők tudomására. 

Ad 5. A cukorrépa melléktermékeinek, különösen a répafejnek és nyers répaszeletnek helyes 
eltevésével különösen a francia Intézet foglalkozik behatóan, és megfelelő eljárások kikísérletezésével 
máris igen jelentős eredményeket ért el. Ez az eljárás, különösen ami a szeletkonzerválást illeti, minket 
is nagyon érdekel. 

A konzerválási eljárásnál legújabban hangyasavat használnak, amely eljárás az eddigi 50%-os 
veszteséget 5-6%-ra képes leszállítani. A répafej és szelet takarmány értékét ott is csak most kezdik 
felismerni és számításaikban az én tanulmányaimhoz hasonlóan kimutatják, hogy a cukorrépa 
takarmányértéke felülmúlja a takarmányrépáét. 

Fenti kérdéseken kívül tanulmány tárgyává teszik a cukorrépamag szegmentálásának és az 
áttelelő cukorrépamagszaporítás kérdését is, azonban ezen kérdések még mindig kísérleti stádiumban 
vannak és végleges vélemény nincs kialakulva. 

Gyakorlati munkamódszereket tanulmányozni sajnos nem volt módomban, mivel a munkálatok 
be voltak már fejezve. Alkalmam volt minden országban cukorrépaültetvényeket megtekinteni, 
amelyek az idei igen kedvező időjárás mellett jól be voltak állva és nagy reményekre jogosítottak. 

Lehetőségem volt - mint nem hivatalos résztvevő - a nemzetközi mezőgazdasági iparok párizsi 
kongresszusán is megjelnni, amelynek anyaga azonban a cukorgyártást érdeklő egy nagyobb előadás és 
az állati takarmányozás egyes kérdéseinek megvitatásán kívül répatermelési szempontból nem volt 
érdekes. 

Párizsi tartózkodásom alkalmával a „Párizsi Magyar Szemle'' szerkesztője megkérdezett a hazai 
eredményekről, válaszomat az augusztus 1-i szám első oldalán közöltem. A cikk másolatát mellékelem. 
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Alkalmam volt a cukorrépa értékesítésének kérdéseit is megállapítani, amelyek azonban a 
különböző előfeltételek miatt nem nyújtanak alapot magunk részére megfelelő következtetések 
levonására. Általában a cukorrépa önköltségi árát veszik az ár megállapításánál alapul egy átlagos 
cukorszázalék lerögzítésével, amelyen felül ráfizetésnek, alul pedig levonásnak van helye. 

Általában mindenütt nagyon érdeklődtek a szakkörökben közismert eredmények okai felől, 
amelyeket a cukorrépatermelés terén elértünk, amit elégtétellel állapíthatunk meg. 

Tanulmány utamon szerzett tapasztalataim alapján mellékelek egy rövid tervezetet egy Magyar 
Cukorrépakutató Intézet felállítására vonatkozólag. 

T e r v e z e t 

Cukorrépa Kutató Intézet felállítására 
A) Az Intézet feladata: 
I. Mindazon kutatások és kísérletek elősegítése és összeegyeztetése, amelyek 
a) a cukorrépamag nemesítését, 
b) a cukorrépa megmunkálási módszerek megjavítását, 
c) a cukorrépa megmunkálásához szükséges gépek kiválasztását, 
d) a cukorgyártás melléktermékeinek racionalisabb felhasználását, 
e) a cukorrépa növényi betegségei s állati kártevői elleni sikeresebb küzdelmet célozzák. 
II. A cukorgyártás körében, annak racionalizálását célzó minden újítás kikísérletezése. 
III. A fentiek alapján szaktanács- és szakvéleményadás, úgy a termesztők, mint a gyárak felé. 
Végeredményben és összefoglalva feladata tehát - különös tekintettel az önköltségi ár leszállítá-

sára - a cukorgyártás céljaira legmegfelelőbb cukorrépaféleségek kiválasztására és a termésátlagok 
növelésére vonatkozó minden újítás kikísérletezése és bevezetésének biztosítása. 

B) Felügyeletet: a Földmüvelésügyi Miniszter, a Pénzügyminiszterrel és a Tervhivatallal egyet-
értve gyakorolnak. Az Intézet kezdő költségeinek fedezésére a COSZ vagyonának egy része, továbbá a 
cukorgyári laboratóriumok kísérleti felszerelése szolgálnak, amely az üzemvezetés szempontjából 
nélkülözhető. 

Költségvetéséről az FM költségvetésében történik gondoskodás. 
C) Szervezet: 
Egy igazgató vezetése mellett két főosztály: 
a) cukorrépa termelési kísérleti, 
b) cukorgyártási tanulmányi főosztály a szükséges alosztályokkal." 

A fenti feljegyzést és tervezetet 1948. november 20-án adtam át Dobi miniszternek. 
Ide tartozik az az egyetlen pozitív megnyilatkozás, amely akkor hivatalos oldalról megjelent. Ez 

a Tervhivatal által kiadott „Tervhíradó" 1948. november 4-i 34. számának 9 - 1 0 . oldalain jelent meg és 
szószerint így hangzik: 

„Cukorrépatermesztést a felszabadulás előtt elsősorban feudális nagybirtokok űztek. A fel-
szabadulás után népi demokráciánk a 3 éves terv keretében a mezőgazdaság továbbfejlesztését tűzte ki 
feladatul. Nézzük meg a cukorrépa termelésen keresztül, hogyan kívánja a 3 éves terv a mezőgazdaság 
termelő erőinek a fejlődését elősegíteni 

Itt három kérdést kell megoldani: 
1. növelnünk kellett a vetésterületet: 
2. fokozni a kat. holdankénti termésátlagot: 
3. növelni minőségi vonalon a répa cukorszázalékát. 
Az első feladatot a 3 éves terv első évében már megoldottuk, sőt jóval túlteljesítettük. Míg a 

háború előtt csak 77 000 kat. hold volt cukorrépa vetésterületünk, addig a 3 éves terv 130 000 kat. 
holdat irányzott elő, de mikor ezt túlteljesítettük, 180 000 kat. holdra emeltük fel a cukorrépa 
vetésterületünket. 

A cukorrépa vetésterületének emelését indokolja azt, hogy kat. holdanként a legtöbb táp-
anyagot a cukorrépával tudjuk előállítani. Évente mintegy 2 502 000 q keményítőértékkel növeli 
tápanyag bázisunkat. Takarmányozási szempontból is jelentős a kérdés, mert az állatoknak takarmány-
bázisát biztosítja, egyrészt a visszamaradó leveles répafejben, másrészt a cukorgyári friss és szárított 
répaszelet formájában, továbbá melasz formájában. Emellett mezőgazdaságunk szesziparunknak is 
fontos nyersanyaga. 

Mint munkaintenzív növény évente mintegy 10 500 000 munkanapon át foglalkoztatja a 
mezőgazdasági lakosságunkat. Ez a szám lényegesen csökkenti a mezőgazdasági munkanélküliséget. 
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Vetésterület elérésében kétségtelenül döntő szerepe volt annak az intézkedésnek, hogy a 
parasztot érdekeltté tettük, illetve részesévé tettük a cukorrépatermelés eredményeinek. Azáltal, hogy 
az infláció idejében a paraszt természetben kapta meg a cukrot, kedvezően befolyásoltuk nép-
élelmezésünket is. Az évenkénti cukorfejadag azoknál a néprétegeknél emelkedett a legerősebben, 
amelyek a háború előtt a feudális tőkés elnyomás miatt alig vagy egyáltalában nem is juthattak 
cukorhoz., A> stabilizációval a jó forintot megteremtettük, a gazdáknak nemcsak cukorra; hanem jó 
forintra is szüksége van, ezért a jövőben a répa árának 2/3-át forintban kapja meg a gazda." 

Magának a felszámolásnak legfőbb adatai: kb. 800 000 forintos átutalás a Földmüvelésügyi 
Minisztérium számlájára a Nemzeti Banknál és egy hatszemélyes jól felszerelt iroda teljes berendezésé-
nek (író- és számológépek, könyvtár, irodaberendezés stb.) átadása a FÉKOSZ-nak, nem beszélve egy 
hatszobás, Pannónia utcai lakás bérleményéről, amelyek értéke is százezreket tett ki. A többszörös 
könyvcllenőrzés - amelyei Ragó Antal szóbeli közlése szerint az én „kivégzésem" céljából folytattak 
le - nem tehetett mást, mint a könyvvitel teljes helyességének igazolását! 

A teljesség kedvéért meg kell említeni a „Szabad Föld" - amelynek főszerkesztője az a Nagy 
Imre volt, aki engem mint miniszter 1945 októberében min. biztosnak kinevezett - 1948. december 
12-i számának 5. oldalán megjelent „Mire herdálták el a kistermelők tagdíjait a COSZ uraskodó 
vezetői? " c. aljas, rágalmazó cikkét, amelyet a fenti célzattal írt egy névtelen szerző, mikor még nem 
ismerték a könyvvizsgálat eredményét. A cikk olyan szemenszedett hazugságokat tartalmazott , hogy 
nem tartottam érdemesnek sajtópert indítani a lap ellen. Ahelyett , fe l jegyzés" formájában a cikk 
minden állítását megcáfolva igazolást adtam be az akkor még felügyeleti hatóságomnak, a Fölmíve-
lésügyi Miniszternek! (A cikk és a feljegyzés irataim közt megtalálható!) 

Most sorra veszem és szószerint közlöm azokat a hozzám intézett írásokat, amelyek még a 
felszámolás keserű emlékét is kiegyenlítették és széppé tették: 

„Szemző Béla 
miniszteri biztos - igazgató úrnak 
B u d a p e s t 

Mélyen tisztelt Igazgató Úr! 

Rövid néhány hét múlva Szövetségünk - a Magyar Cukorrépatermelők Országos Szövetsége -
munkája befejeződik s kormányrendelet értelmében megszűnik. 

Az a szövetség szűnik meg, melyet Igazgató Úr úgyszólván a semmiből teremtett meg és melyet 
tehetségével és szívós akaratával mintaszerűvé fejlesztett. A cukorrépatermesztés terén három év alatt 
elért eredmények az újjáépülő Magyarország legszebb mezőgazdasági vívmányai közé tartoznak. 

Örömmel és büszkeséggel tölt el bennünket az a tudat, hogy ebben a szép és páratlanul 
eredményes munkában szerény munkatársai lehettünk és kettőzötten fáj, hogy ettől a munkakörtől 
most meg kell válnunk és búcsút kell mondanunk. 

Engedje meg az Igazgató Úr, hogy hálás köszönetünket fejezzük ki az irányunkban tanúsított 
jóindulatáért és kérjük a Mindenhatót: Tartsa meg egészségben és adjon erőt és lehetőséget, hogy új 
mezőgazdasági feladatok sikeres megoldásánál ismét találkozhassunk. 

Együttérezve Igazgató Úrral, köszöntjük, de el nem búcsúzunk, mert szívünkben őrizzük 
emlékét, 

Budapest, 1949. március hó. 

hálás szeretettel és tisztelettel 
munkatársai: 

aláírva az összes COSZ felügyelőtől 
és a központ összes beosztottjaitól, beleértve 

dr. Holota Jánost is, a Szövetkezet igazgatóját." 
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„MAGYAR CUKORRÉPATERMELÖK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 
Budapest, V. kerület, Pannónia u. 8. Telefonszám: 123 -202 
294/1949. Budapest, 1949. március 14. 

M Ű K Ö D É S I B I Z O N Y Í T V Á N Y 

A Magyar Cukorrépa termelők Országos Szövetsége igazolja, hogy Szemző Béla, mint a 
Szövetség igazgatója, 1945. október havától kezdve állott a Szövetség élén. 

Ezen idő alatt, a felszabadulástól kezdve, tevékeny munkásságot fejtett ki a Szövetség újjá-
szervezése, a hazai cukorrépatermesztés fejlesztése és a kisparasztságnak a cukorrépatermesztésbe való 
bekapcsolása érdekében, amely munkásságának átütő erejű eredménye közismert. 

A Szövetség „Cukorrépatermelff' című hivatalos szaklapjának felelős szerkesztőjeként mező-
gazdasági szakirodalmi tevékenységet is folytatott. 

Szemző Bélának a Szövetségnél betöltött igazgatói munkaköre a Szövetségnek kormányrendelet 
folytán bekövetkezett felszámolása miatt szűnt meg. 

A Magyar Cukorrépatermelők Országos Szövetsége nevében 

Fabriczius sk. főelőadó" 
PH 

Végül mindezek megkoronázásául közlöm azt az 1949. augusztus 31-én kelt hozzám intézett 
írást, amelyben Ragó Antal, az engem felváltó és „kivégzésemre" kinvezett min. biztos mondott -
kéretlenül - véleményt működésemről: 

,rMagyar Cukorrépatermelők Országos Szövetsége 
Budapest V. Pannónia u. 8. 

Budapest, 1949. aug. 31. 
Szemző Béla úrnak, 

Budapest 

Most, hogy a Szövetség felszámolása befejeződött, készséggel igazolom, hogy Ön az 1945. X. 
10-én 24.460/1945. I. 1. FM sz. rendelettel történt kinevezése óta, mint a Szövetség vezetője 
működött. 

1948. októberében történt kinevezésem óta. mint a Szövetség élére rendelt min. biztos, 
meggyőződtem, hogy Ön a kisüzemi cukorrépatermesztést és a cukorrépamagtermelést kitűnően 
megszervezte. 

Ragó Antal sk. 
min. biztos" 
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IMREH ISTVÁN 

ERDÉLYI HÉTKÖZNAPOK (1750-1850) 

Társadalom- és gazdasáqtörténeti írások a bomló feudalizmus időszakáról 

Kriterion Könyvkiadó. Bukarest 1979. 345 /. 

Imreh István t anu lmányköte te hasznos szolgálatot nyúj t azok számára, akik a felbomló 
feudalizmus időszakának erdélyi hétköznapjaira kíváncsiak, hisz agrár- és ipartörténeti tanulmányok 
sora váltogatja egymást a könyvben. Adatokban gazdag áttekintést nyúj t a korszak majorsági gazdál-
kodásának történetéről. Toldalagi László jobbágyainak robotolásáról. de találunk írást az 1848-as 
polgári forradalom és szabadságharc eleddig kevéssé méltányolt hőséről, Gábor Áronról vagy az 
erdélyi manufaktúripar munkásairól is. A nagy történeti fo lyamatok , törvényszerűségek helyi erdőit 
ismerhetjük meg, s bepillantást nyerhetünk abba a világba, amelynek hősei a faluközösségekben, 
földesúri uradalmakban vagy éppen a manufaktúrákban éltek. A tör ténet i búvárlat legfontosabb tárgya 
a kö te tben : a hétköznapok emberének, munkájának bemutatása. 

Céljáról így vall a szerző: „A művelődés tárgyi és szellemi hagyatékának számbavételekor nem 
sikkadhat el az, ami létfel tételeinket , megmaradásunkat elsősorban biztosí tot ta: az emberi munka. Az 
eszközöket készítő, gyártó, a termelésnek kereteket szervező, rendszert kidolgozó elődök péidája 
érdemes a számontartásra; s nem feledhető az sem, hogy az ősök milyen gyakran vizsgáztak jól 
helytállásból." 

Könyvét időrendben s tematikusan három f ő fejezetre osztot ta Imreh István: Székelyek a múló 
időben, Munkálkodó emberek a bomló feudalizmusban, A változáson munkáló emberek; s az agrár-
történeti szempontú vizsgálatok - amelyek majd harminc év ku ta tómunkájáró l adnak számot - szinte 
maradéktalanul eleget tesznek a fent megjelölt célnak. 

Újdonsága a köte t tanulmányainak az interdiszciplináris megközelítés, a rokon tudományágak 
eredményeinek sokoldalú hasznosítása (történeti demográfia, néprajz , szociológia stb.), s az is, hogy az 
agrártörténetírásban eddig még alig-alig kiaknázott források felkutatására, elemzésére vállalkozott. A 
falutörvények, falusi jegyzőkönyvek egy részét néhány éve éppen ő adta ki (Rendtartó székely falu, 
Kriterion 1971) , de tör ténet i irodalmunkban a ku ta tók csak elvétve terjesztették ki vizsgálódásaikat a 
XVIII. századi robot la js t romokra. 

A Robotoló jobbágynép a Toldalagi-birtokon ( 1 7 8 9 - 1 7 9 2 ) cimű tanulmány épp e forrástípus 
elemzését kísérli meg, s kecsegtet jóval nagyobb eredményekkel, mint más forrásoké; ad pontos, 
számszerű adatokon nyugvó választ azokra a kérdésekre, hogy miként használta fel, milyen munkákra 
fordí tot ta a földesúr az igás és gyalogos robotot , mekkora volt a jobbágyok restantiája, supererogatiója 
a robo tnapok terén. Persze az ezirányú korábbi kutatások a Mária Terézia-féle úrbérrendezés előtti 
időszakra sem magyarországi, sem erdélyi vonatkozásban nem térhet tek ki e kérdések vizsgálatára, 
mert az 1770-es évek előt t a földesurak sem ta r to t t ák szüksége snek ; hogy jobbágyaik robot já t akár 
uradalmanként , akár falvanként, akár személyenként feljegyezzék. így a jobbágyok XVIII. századi 
robotszolgáltatásáról meglehetősen homályos képet a lkothat tunk mindeddig. 

Ez ideig ugyanis a jobbágyok robotmunkájáról csupán az országos törvények és vármegyei 
s ta tu tumok szövegéből, az urbár iumok szűkszavú utalásaiból, földesúri összeírásokból és leltárakból, 
„megszállató szerződésekből" és főként a jobbágyok panaszait felsoroló instantiákból tudhat tunk. Ám 
e források — mint emlí te t tük - szűkszavúak, a robotszolgáltatás mértékére , a robot felhasználásának 
módjára s más evvel kapcsolatos kérdésekre számszerű adatokat nem nyúj to t tak , így a történetírót 
szükségszerűen egyoldalú következtetések levonására késztették. A robotlajs tromok helyi - mint ezt 
Imreh István kötetbeli t anulmánya is bizonyítja - s később netán országos képpé összeálló vizsgálata 
módosí that ja , árnyalhatja a jobbágyok robotolásáról alkotot t egyoldalú ismereteinket. 
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Érdekes a székelyföldi földesúri gazdálkodásról készült írás is. Ebben a sajátos túlnyomólag 
szabad székelyekbó'l álló - társadalmi szerkezet bemutatása után (erró'l a kérdésró'l mellesleg önálló 
tanulmányt is olvashatunk a kötetben) a falu- és a földközösség keretein belül fo lyó osztályharcot 
ismerteti, majd a szabad székelyek, a jobbágyok és a földesúri hatalom szántóért, rétért , legelőért, 
erdó'ért vívott harcáról szól. A kelet-közép-európai tó'kés gazdaság viszonylag késó'n alakult ki, de 
különösen lassú, vonta tot t volt fejló'dése Erdélyben. Ezt jelzi az, hogy a földterületek eró'szakos 
földesúri elvételére és a majorsági földekhez csatolására a Mikó család kiterjedt birtokain egyáltalán 
nem került sor a XVIII. században, s az aliódiumok nagyobb mértékű bővítésére - főként az 
ir tványföldek visszaváltása út ján - csak a XIX. század derekáról találhatók példák. 

A földesúri árutermelés, a pénzjövcdelmek fokozásának középpontba állítása miatt a robot-
munka igénybevétele mellett a XIX. század elején átmeneti munkaformák alkalmazására is sor került, 
így például a ledolgozási rendszer egyes formáinak alkalmazására (gabonakölcsön fejében meg-
határozot t számú robotnapokat követelt a földesúr jobbágyaitól, stb.), sőt béresek, időszaki munká-
sok. napszámosok munkába állítására, ha ez u tóbbi mértéke nem is volt meghatározó a majorságok 
termelésében. 

E tanulmányokat szervesen egészítik ki az aranyosszéki földközösség kései formáiról , a három-
széki falutörvényekről szóló írások. Emeljük ki még a tanulmányok sorából az Ősök és erkölcsök 
Keresztúr-Fiúszékben című dolgozatot, amely a széki tisztségviselők 14 kérdőpontjára adot t válaszokat 
elemzi, s evvel egy új - nálunk mindeddig kevéssé művelt - tör ténet i diszciplína, a mentali tástörténet 
erdejében tapos ösvényt. A faluközösségek etikai értékrendjét megbontó garázdák, tolvajok-prédálók, 
hit és tisztelet nélkül élők. féktelenek érdemeltek kisebb-nagyobb büntetést. A kihágásokért leg-
többször áristom, kaloda jár t . s már r i tkább a testi fenyítés, a korbácsbüntetés, amire a botránkoztató 
élet miat t ítélték például Tóté Pcntzi véckei leányanyát, mert az indoklás szerint: ..Tamás cigány éli 
Tóté Pentsit. úgy Mityi J ankó és Csatlós Jancsi él ik." 

A mindennapokban munkáló változások bemutatására vállalkozó historikus vizsgálati módszere, 
szemléletmódja is szót érdemel. Tanulmányai arról tanúskodnak, hogy elutasítja „a székely nemzet 
minden tagja született nemes" mítoszát, de elveti a pozitivista adathalmozás módszerét is. Az elődök s 
az általa feltárt források alapján reális tör ténet i képet rajzol a feudalizmus felbomlásáról Erdélyben. 

Sándor László 

RÁCZ ISTVÁN 

A PARASZTI MIGRÁCIÓ 
ÉS POLITIKAI MEGÍTÉLÉSE MAGYARORSZÁGON 1849-1914 

Akadémiai Kiadó, Budapest 1980. 238 I. 

A magyar történeti köztudat - az iskolai oktatás és főleg a szépirodalom hatására -
mindmáig úgy ítéli meg a faluból való elvándorlást, főként a századforduló körüli nagy tömegű 
kivándorlást, mint súlyos társadalmi, sőt nemzet i csapást, Tisza istván Magyarországának egyik leg-
nagyobb mulasztását, bűnét . 

A markáns kép megfogalmazója részint Ady Endre, részint József Attila. Ady véleményeit -
versben, prózában - idézi könyvében Rácz István is. Elfut a földnek népe kesergett Ady mert a 
Föld maga nem tud elfutni , menekül az ínség, bukdácsolva, szökve. Leginkább a földmíves szegénység 
hagyja el a faluját, hazáját . Kiürül az ország, a magyar „korcsma" , s a bécsi „korcsmáros" alig vesz 
minderről tudomást. Az éhező magyarok nem bírják kivárni, míg kiverekedik az igazukat idehaza. Nem 
másként szól József Attila: 

„Sok urunk nem volt rest, se kába, 
bir tokát óvni ellenünk 
s ki tántorgot t Amerikába 
másfél millió emberünk." 
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József Attila már szinte pontosan tudni véli azt is, hogy a nagy kivándorlási veszteség másfél millió 
ember, éppen annyi, amennyiró'l Rácz István is szól. 

Nem sokban volt más a véleményük a történészeknek sem. A higgadt ítéletű Szabó István, aki a 
Magyarországról kivándoroltak létszámát közel két millióra becsülte, megállapította ugyan, hogy a 
kivándorlás európai jelenség volt, és hangsúlyozta azt is, hogy ennek nálunk is, miként másutt is 
politikai, társadalmi és gazdasági okai voltak, de „sorvasztó kivándorlásról" szólt, amely „a parasztság 
belsejében nyílott súlyos válság sebét" jelezte (más tünetekkel együtt). A kétkötetes Magyarország 
történeté-ben Hanák Péter is arról írt, hogy a dualizmuskori magyarországi természetes szaporodás 
mintegy másfélmüliós többletét azért vitte el a kivándorlás, mert ez a „felesleg" munkaerő' idehaza 
csak urat talált, munkaadót nem, így „elfolydogált a dús kalászú honból, idegenben keresett munkát s 
lelt hazát magának . . . Ez a veszteség a dualista Magyarország népesedésének első nagy passzívája." 

Bizonyára Rácz István kutatásainak a hatására is, mintha az utóbbi időben differenciáltabb 
lenne a paraszti migráció, főként a kivándorlás megítélése. Az új Magyarország története 7. kötetében 
már Hanák is jobban hangsúlyozza, hogy a magyarországi kivándorlás „része volt a XIX. századi 
egyetemes migrációs folyamatnak, az országok és tájegységek hatalmas népességcseréjének", de 
továbbra is fenntartja azt a véleményét, hogy itt nem normális, egészséges társadalmi folyamatról van 
szó, mert „a kivándorlás fő oka a lappangó munkanélküliség, az alacsony életszínvonal, nem kis 
mértékben a szélsőséges birtokmegoszlás, a föld és munkaalkalom híján szűkölködő szegényparaszti 
tömegek nyomora volt". Ezekhez csak járulékos tényezőként veszi hozzá a kivándorlási ügynökségek 
csábítását és a magyar kormány felelőtlen, a nemzetiségekkel szemben különösen gondatlan poli-
tikáját. 

Most Rácz István az eddigi közfelfogástól és történeti állásponttól merőben elütő véleménnyel 
állott elő, amikor arra a végkövetkeztetésre jut, hogy az 1849-1914 között Magyarországon lezajlott 
paraszti migráció egészében, tehát az emigrációt, a kivándorlást is ide értve, nemcsak hogy szükség-
szerű jelenség volt, hanem ellentmondásai ellenére is „e modern népvándorlás pozitiv jellegét egészé-
ben . . . aligha lehet tagadni". 

Nos, a sommás ítélet jogosultságát a Leninre való hivatkozás ellenére is meg lehet kérdőjelezni. 
Abban a vonatkozásban minden bizonnyal, hogy míg a belső vándorlást, tehát a paraszti népesség egy 
részének a városokba, az iparba való áthúzódását egyértelműen pozitív folyamatnak tarthatjuk, ezt 
nem lehet üyen egyértelműen vonatkoztatni az államhatárokon kívüli életlehetőségek keresésére és a 
végleges kintrekedésre. Ezzel a fenntartással nem vonjuk kétségbe Rácznak azt a fejtegetését, mely 
szerint világjelenség a tőkés gazdaság korában, de már annak előtte is, hogy a népesség a fejlettebb 
gazdasági övezetek felé áramlik, noha ezt az áramlást állami rendszabályokkal lehet átmenetileg 
gátolni. A magyarországi belső migráció és kivándorlás pozitív vagy negatív jellegének eldöntéséhez 
további vizsgálatokat kell majd végezni arra vonatkozóan, hogy akár az adott keretek között, akár a 
lehetőségek javításával a magyar mezőgazdaság, ipar, általában a nemzetgazdaság eltartóképessége 
milyen lett volna egy nemzetközi összehasonlításban reálisnak ítélhető általános életszínvonal mellett. 
De tüzetesebb elemzések nélkül is megkockáztathatjuk azt a feltevést, hogy a gazdaság korszerűsítésé-
vel mind a mezőgazdaság, mind az ipar és a járulékos szférák növelhették volna a foglalkoztatottságot, 
csökkentve ezzel főként a kivándorlást, s így a belső paraszti migrációt akár nagyobb arányúvá is 
lehetett volna tenni. 

Mindez nem hiányzik Rácz István könyvéből sem, ám a monográfia sommás utolsó mondatai 
mégis kiváltanak az olvasóból némi ellenérzést, meghökkenést. 

Ami most már a belső vándorlás és a kivándorlás méreteit illeti, Rácz adataival inkább csak az 
utóbbi vonatkozásban lehetünk elégedettek. Mert szép és körültekintő elemzéseket olvashatunk a 
szerzőnél a belső vándorlás folyamatairól mind a főváros, mind bizonyos vidéki iparvárosok, körzetek, 
a nagyobb alföldi városok vonatkozásában, bámulatosan gazdag adattömeget hordott össze az urbani-
zációs folyamattal kapcsolatban, a végeredményt országosan összegző és jól érzékeltető adatot nem 
találtunk könyvében. Ehhez képest a folyamat végeredményéről jobban tájékoztat Hanák a már 
említett 7. kötet megfelelő helyén, amikor megállapítja, hogy Magyarországon 1869-ben a falusi 
népesség részaránya 85,2% volt, tehát a városi nem érte el a 15%-ot, míg 1910-ben a városi népesség 
aránya már (vagy még mindig csak) 20,6, illetve ha a nemcsak jogi értelemben vett városokat, hanem a 
jogállás mellőzésével a valóságos modernizálódás alapján számítjuk az urbanizáltabb településeket, 
akkor a városi népesség aránya a 23,5%-ot is elérte. Másként kifejezve az 5000 lakosnál kisebb 

16 Agrártörténeti Szemle 1982 /1-2 . 
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népességű települések, községek, falvak 1880-1910 közöt t 2,6 millió főt veszítettek népességükből, az 
5000 feletti népességűek ugyanekkor kereken 1,7 milliós népességet nyertek. 

Más a helyzet a kivándorlás esetében, itt Rácz adatait tekinthetjük ma a legmegbízhatóbbaknak. 
Szerinte Magyarországról az első világháborúig kereken 2 millió ember vándorolt ki - s ebben közel áll 
véleménye néhány korábbi szerzőéhez (Kovács Imre, Berend-Ránki) , s ugyancsak a megnevezettekkel 
nagyjából azonos méretűnek ítéli meg a visszavándoroltak számát is, félmilliónak, így az ország ki-
vándorlási vesztesége kereken másfél millió ember volt. 

Eltér ezektől a becslésektől a Hanák Péteré, aki a kivándoroltak összlétszámát magasabbnak 
tartja 2 milliónál, hiszen szerinte csupán Amerikába 1 , 8 - 2 millió ment ki, míg más országokba is 
kiment 3 - 4 0 0 ezer ember, így összesen akár 2,4 millió kivándorlóval is lehet számolni mint felső 
határral. Ugyanakkor Hanák szerint ugyancsak 3 - 4 0 0 ezer a visszavándoroltak száma, tehát valamivel 
kevesebb, mint Rácz gondolja, azaz a tényleges kivándorlási veszteség 1 , 8 - 2 millió ember lenne. 

Fontos kérdés Rácz könyvében — korábban is az volt - a magyarországi kivándoroltak 
nemzetiségi összetétele. Rácz elfogadja a korabeli statisztikai számításokat, tehát hogy a kivándoroltak 
28,9%-a volt magyar s 71,1%-a nem magyar (szlovák 21,6, német 16,7, román 13,3, horvát 9,9%). Még 
érzékelhetőbb a probléma, ha azt mondjuk, hogy a magyar lakosságnak 3,8%-a vándorolt ki, a 
szlováknak 20,2%-a, a németnek 11,5%-a, a ruténeknek 11,6%-a, a románoknak 6,8%-a. Míg Rácz 
egyszerűen közli ezeket a tényeket, Hanák hozzáfűzi, hogy íme, drámai túlzás az a közkeletű 
hiedelem, hogy a kivándorlás főként a magyarságot sújtotta. (Pedig Hanák szerint a magyarok aránya 
nagyobb volt a kivándorlók között, mint Rácz véli, 33%, illetve a magyarok 6-7%-a hagyta el az 
országot, azaz nem több, „mint a második világháborút követő kirajzások idején".) 

Rácz nagy figyelmet fordít mind a belső vándorlás, mind a külföldre áramlás tekintetében a 
vándorlók társadalmi, nemi, életkorbeli, foglalkozási, területi összetételére, s bőségesen elemzi a 
kivándorlással kapcsolatos állami és társadalmi magatartást. Eredményei és megállapításai minden 
vonatkozásban figyelemre méltóak. Az is újszerű és fontos eredmény, hogy a kapitalizmus kori 
vándorlás feudális kori előzményeit bemutatja, s a magyarországi jelenségeket európai, sőt valóban 
interkontinentális összefüggésekben nézi. 

Mindezekkel nem tudunk itt részletesen foglalkozni. Mindössze egyetlen témát érintenénk. 
Rácz könyvének címe a paraszti migráció vizsgálatát ígéri és jelzi. De nem csupán ezt adja. Már a belső 
vándorlás, a városba áramlás nehéz feladat elé állítja a szerzőt. A beköltözöttek eredeti foglalkozása és 
vagyoni helyzete ugyanis nehezen állapítható meg. így nagy általánosságban jelezhető csak, hogy a 
beköltözöttek nagy része falusi szegény, de lehet tehetős paraszt is, és elég nagy számban iparos, aki 
ugyan falusi, de már mégsem paraszt. 

Itt azt is megjegyezzük, hogy a summásokat határozottan tévedés a migrációs folyamat 
részeként tárgyalni, hiszen sem a parasztságból, sem a faluból nem szakadtak ki. De csak fenntartások-
kal számíthatjuk ide a kubikosságot is. 

A kivándoroltak esetében is arról van szó, hogy azok 75-80%-a volt csak paraszt, a többi nem is 
falusi, hanem kisiparosok, szakmunkások gyárakból, bányászok is, értelmiségiek stb. 

A falusi, paraszti kivándoroltak túlnyomó többsége szegény, de azért akadtak kalandvágyó vagy 
éppen magasabbra törő s valóban a fojtogató, jobbágylevegőjű falusi életformából kitörni kívánó, 
tehetősebb birtokosok is. A kivándoroltak többsége a betevő falatját kereste. 

Rácz azt is aprólékosan és figyelmesen veszi számba, hogy milyen politikai, társadalmi, gazda-
sági hatása volt a kivándorlásnak. Eredményei soványak: a hatások többsége múlékony és gyengécske 
volt. Nem gyakorolt nagy hatást a munkapiacra, a munkabérekre, a földárakra, miként a vissza-
vándoroltak a falu, a dolgozók politikai magatartására sem. 

Rácz szép tanulmánya a szerző másfél évtizedes kutatásainak az eredményét összegezi, figye-
lembe véve mások eredményeit is. Munkája szerinte is „az első szerény kísérlet a paraszti migráció 
dualizmus kori történetének összegezésére". 

Mint óvatosan jelezni igyekeztünk, magunk is látunk e témában további kutatási lehetőségeket. 
De lehet, hogy a szerző azzal adna a szaktudománynak legnagyobb segítséget, ha kiterjesztené 
vizsgálódását az egész polgári korszakra, s majd így tekintené át a magyarországi paraszti migráció 
teljesebb történetét. , , , , , 

3 Hársfalvi Péter 
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GUNDA BÉLA 

ETHNOGRAPHICA CARPATHO-BALCANICA 

Akadémiai Kiadó. Budapest 1979. 427 I. 

A tanulmányköte t a Kárpátok és a Balkán népi kul túrájának sokoldalú vizsgálatát nyújtja. A 
26 tanulmány, amely angol, német és francia nyelven az e lmúlt évtizedekben a legkülönbözőbb 
európai és amerikai szakfolyóiratokban, kiadványokban jelent meg, önálló kötetbe rendezve tulajdon-
képpen szintézist alkot. Az impozáns méretű tematikus anyag jól dokumentálja, hogy a különböző 
nyelven beszélő népeket az azonos műveltségi elemek számtalan szála fűzi egymáshoz. A tanulmány-
kötet arról is tanúskodik, hogy az éles szemű, elméletileg alaposan felkészült ku ta tó a hagyományos 
népi műveltségnek számtalan olyan emlékét megtalálhatja, amelye t korábban az etnográfusok alig 
vettek észre vagy interpretálásától távol tar to t ták magukat. Ezzel kapcsolatban hangsúlyozza a szerző, 
hogy „a terepen való munka ugyanazt jelenti az etnológus számára, mint a laboratórium a fizikusnak 
vagy a kémikusnak. Terepmunka nélkül a néprajzkutató üvegbúrában él, elveszti kapcsolatát a néppel, 
s éppen a funkcionális vizsgálatok válnak számára lehetetlenné." 

A Kárpátok övezetében és a Balkán-félszigeten végzett személyes terepkutatásainak, néprajzi 
gyűjtéseinek anyagát Gunda Béla rendkívül gazdag szakirodalmi adatokkal ötvözi. Nagy hangsúlyt 
helyez azoknak a gazdasági és társadalmi okoknak a vizsgálatára, amelyek a kulturális elemek és 
komplexumok fennmaradására hatot tak , pl. a vadászat, a halászat, a domesztikációs törekvések vagy 
az építkezésmódok terén. Fel tár ja a kulturális tényezőknek az emberekhez, társadalomhoz fűződő 
kapcsolatát, elterjedését, rétegeit. Vizsgálatai során következetesen érvényesíti a „Wörter und Sachen" 
elvét, valamint szem előtt tar t ja Frederik Böök svéd etnológus azon gondolatát, mely szerint a 
műveltség a változásban és újjáteremtésben él s nem az egyformaság és a múlt mozdulatlanságában. A 
szerző természetesen elfogadja azt a tényt, hogy a kulturális jelenségeket különböző szempontból lehet 
vizsgálni, s a kutatási eredmények gyakran el lentmondanak egymásnak, és csak nehezen lehet egységes 
képet alkotni. De hangoztatja, hogy a természettudósoktól kell példát vennünk, hogy különböző 
módszerekkel törekedjünk eredményeinket komplementálni , mint ahogyan Niels Bohr kultúrfilozófiai 
fejtegetései ezt mutat ják. 

A tanulmánykötet első tematikai egységét a népi gyűjtögetés és vadászat körében készült cikkek 
alkotják. Az alföldi lápvidékek vízimadarainak tojását alig egy évszázada még a speciális foglalkozású 
pákászok nagy mennyiségben gyűj tö t ték és értékesítették. Ennek a sajátos tevékenységnek bemutatása 
után a szerző széles földrajzi és történeti kapcsolatokat tár fel az álcázással végzett vadmegközelítés és 
vadászat különböző módjairól. A magyar Alföldön kedvelt el járásmód volt, hogy a vadász juhbőrökbe 
burkolózva közelítette meg a vadmadarakat, vagy a legelésző állatok közé rej tőzködött . Az állatbőrök 
segítségével való vadmegközelítés Európa nagy területén, valamint az amerikai indián kultúrákban is 
ismeretes. Tárgyi anyaggal bőségesen dokumentál t tanulmány szól a nyestfogásról. A szerző a Kárpá-
tok nagy területéről muta t ja be a különböző zúzócsapdákat, amelyek a prehisztorikus Európa 
vadászkultúrájának reliktumait képviselik. Mintaszerű tárgytörténeti és tipológiai vizsgálatot tükröz az 
Ékcsapda a Kárpátokban és a Balkán-félszigeten c. tanulmány. Külön is említést érdemel a daru 
vadászatának és domesztikációjának, az alföldi magyarság népéletében betöltött szerepének leírása. A 
daru háznál tartásának emlékei a XVII. századtól mutathatóak ki. Nemcsak díszmadár volt, hanem 
ellátta a házőrzés szerepét is, viselkedéséből pedig az időjárás alakulására következtet tek. Tolla a 
pásztorok kalapjának nélkülözhetetlen dísze volt. A szerző saját tapasztalatai alapján foglalja össze a 
dobrudzsai tatárok vadászati eljárásainak és vadászeszközeinek ismeretét . 

A halászat néhány archaikus módjával két tanulmány foglalkozik. A Kárpátok és a Balkán 
területét egyaránt átfogó vizsgálat a mérgezéssel végzett halászat eljárásait és a felhasznált mérgező 
növényeket rendszerezi; majd a hurokkal és szigonnyal végzett halfogás technikáját, annak a természeti 
feltételekhez való alkalmazkodását tekinthet jük át . 

A pásztorkodás témakörébe tartozó sokrétű vizsgálatok középpont jában a pásztorkodás mint 
kulturális tényező, a pásztorok társadalmának szerveződése, az alföldi magyar pásztorok hierarchiája és 
a t ranshumance problémaköréhez kapcsolódó román vándorpásztorok állnak. A magyar pásztorok 
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sajátosan zárt világába engednek további bepil lantást a pásztorok jeladásainak módja i ró l , ezeknek a 
jeleknek kommunikatív tartalmáról, valamint a nyájó'rzés mágikus formáiról nyúj tot t elemzések. 

Szintén a gazdasági-társadalmi tényező' aspektusából ismerkedhet meg az olvasó a népi építkezés 
több lényeges kérdésével. A társadalmi szervezet befolyása az építkezés fejlődésére c. tanulmány az 
észak-magyarországi palóc és szlovákiai nagycsaládok építkezésmódjának alakulását tekint i át. Gazdag 
ismeretanyagot nyújt az udvarközösségekró'l, a hosszúházak kialakulásáról és beosztásáról, valamint a 
gazdasági épületek sajátos használatmódjáról: a csűrközösségró'l. A hosszúházak analógiáit a dobrudzsai 
tatárok körében is behatóan megvizsgálja, ki tér a különálló hálókamrák használatának változásaira. A 
Makedóniában és Észak-Bulgáriában ismeretes munkakunyhók (kucarica) szerepkörét a Magyarország 
északkeleti területén alkalmazott gödörházakkal, veremlakásokkal állítja párhuzamba a szerző. Figye-
lemre mél tó képet rajzol a magyar parasztszoba térbeosztásáról. Régészeti adatokkal és kelet-európai 
analógiákkal támasztja alá a parasztszoba „munkasarok"-ra és „kul t ikus sarok"-ra való felosztásának 
tör ténet i jelentőségét és általános elterjedtségét. Ezzel kapcsolatban foglalkozik a tűzhely elhelyezé-
sének és funkciójának kérdésével is. Külön tanulmányban sorakoztat ja fel azokat a tényezőket, 
amelyek a Dunántúl és a Keleti-Alpok terüle tének kulturális kapcsolatát b izonyí t ják. Felidézi a 
„be tyárkenyér" feledésbe merült emlékét, amely az alföldi pásztoroknak egykor rendszeresen jut ta tot t 
fizetéskiegészítés szokását őrzi. 

A társadalmi kérdések vizsgálata olyan kevésbé feltárt problémákra is kiterjed, min t pl. a koldus 
szerepének elemzése egy falu társadalmában vagy a mesemondó funkciója egy cigányközösségben. A 
szerző át tekint i egy antik hagyomány továbbélését a román és szerb folklórban (a kolumbácsi légyről), 
valamint foglalkozik Amerika ismeretével a magyar néphagyományban. A tanulmányköte te t záró 
módszertani írások is konkré t tárgyi alapra épülnek. Erről tanúskodik a szex és szemiotika vagy az 
innováció és tradíció kapcsolatának elemzése éppúgy, mint a kü lönböző generációk kultúrakutatásai-
nak módszereiről és lehetőségeiről nyúj tot t fejtegetések. 

Annak ellenére, hogy a tanulmánykötet csak csekély részét adja Gunda Béla írásainak, szak-
cikkeinek, mégis kellőképpen reprezentálja a Herder-díjas néprajztudós munkásságának rendkívüli 
sokoldalúságát, szemléletének problémaérzékenységét, aminek révén a magyar népra jz tudomány ered-
ményeit az európai etnológia vérkeringésébe kapcsolja. 

Selmeczi Kovács Attila 

PALÁDI KOVÁCS ATTILA 

A MAGYAR PARASZTSÁG RÉTGAZDÁLKODÁSA 

Akadémiai Kiadó, Budapest 1979. 544 I. 

A rétgazdálkodás, ill. a „szénamunka" nem csupán a mezőgazdasági üzem része, hanem a 
mezőgazdasági termelés egyik központi te rü le te : összekötő kapocs a mezőgazdaság két fő ága: a 
növénytermesztés és az állattenyésztés közöt t : az állattenyésztés takarmánybázisának biztosítója. 

A szerző néprajzi teljesítményéhez az általános értékelés szempontjait a mű bevezetése: széles 
spektrumú nemzetközi szakirodalmi szemléje nyúj t ja , amely azzal a tanulsággal szolgál, hogy „az 
agrárgazdaságnak ez az ágazata - egészen máig - meglehetősen fel tárat lan"; nemcsak nálunk, hanem 
nemzetközi viszonylatban is. 

A hazai és nemzetközi kutatásban ma elsősorban rendszert a lkotó művekre van szükség, melyek 
egy e tn ikum vagy ország keretein belül, konkré t anyagra támaszkodva, de európai kitekintéssel végzik 
el a gazdasági viszonyok, a termelőeszközök rendszerezését a gazdaságnak ebben az ágában. Paládi 
vizsgálódásainak táji kerete a Kárpát-medence,- azon belül a magyar nyelvterület, időbeli súlypontja 
pedig a XIX/XX. század, melyet recens néprajzi anyaggal a legteljesebben megvilágíthatott. Az országos 
felmérés kérdőíves módszerrel történt , aminek a magyar néprajzi kutatásban Bél Mátyás óta kereken 
két és fél évszázados múlt ja van. 

E színvonalas apparátus mozgósítása mellet t - átfogó tör ténet i látásra vallóan - a szerző az 
összegyűjtött tényanyag rendszerbe foglalása, tör ténet i elemzése érdekében egyéb forráscsoportokat is 
bevont. Ez tette teljessé a téma komplex kifejtését, amelyhez vázolni kellett a magyar rét- és 
takarmánygazdálkodás tör ténet i alakulását az írásos források alapján. 
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A „Táj és termelés" c. fejezet a szcnagazdálkodás felvázolását és kibontását az ország ökológiai 
viszonyainak bemutatásával alapozza meg. Sorra veszi a szénagazdálkodás ökológiai összetevőit. 
Kiemelendő közülük, mint a legismertebb: a természetes növénytársulások története, melyről Soó 
Rezső kutatásai óta tudjuk, hogy legfőbb meghatározója nem az éghajlat általában, hanem konkrétan 
és közvetlenül: a talajnedvesség (1. Bulla Béla: Mo. természeti földrajza. Bp., 1962. 137. ábra). A 
Kárpát-medence éghajlati egységén belül számos lényegesen eltérő körzetet találhatunk, de a történeti 
változásokról csak szórványadataink, feltevéseink vannak. Biztos csak annyi, hogy a csapadékszegény 
középső medence vízhiányát az erdős-csapadékos hegy- és peremvidék víztöbbletével egyensúlyozta ki 
a természet, amit a lefutó folyók hoztak le a medence feltöltődő - természetesen aszályos -
területére. A rét, bár u tóbb a kultúrtáj lényeges elemévé vált, a legközelebb áll a természetes 
vegetációhoz. Ennek megfelelően a rétek-legelők gyakorlati osztályozásánál mindig a talajnedvesség 
volt a mérvadó. 

A vázolt ökológiai alapon jöttek létre a magyar mezőgazdaság fejlődésében (különösen a török 
hódoltság viszonyai közt) a tájjellegű termelési területekhez (pl. a borvidékekhez) hasonlóan a külön-
böző folyóvölgyek rétségein (pl. Rétköz, Bodrogköz, Sárköz) és a sárréteken, de az ártéri gazdálkodás 
más területein is (pl. a Duna-szigeteken és a Kisbalatonnál) a rétgazdálkodás történelmi tájegységei és 
jelentősebb piacai. A szénának az egyes tájak termékcseréjében növekvő szerepe volt: a takarmány 
mint áru, valamint az ún. szénapiacok (vásárhelyek) már a középkorban kialakuló piaci forgalom egyre 
lényegesebb tényezőivé váltak. 

Szintézise során a szerző a munkaeszközök és -módszerek (vágás, gyűjtés, szállítás, tárolás és 
feldolgozás) teljes történetének feltárására törekszik: munkája felöleli a munkaeszközök és a munkaerő 
fejlődéstörténetének egészét. Monográfiája így technikatörténeti jelleget kapott. 

Eredményeire tehát nemcsak az előtérbe állított néprajz és agrártörténet, de a technikatörténet 
is igényt tarthat, mégpedig úgy is, mint munkaeszköz- és munkaerőtörténet általában, de úgy is, mint 
vízügyi történetünk régmúltjában (a mérnöki tevékenység előtti korok ősi ártéri gazdálkodásában) és a 
népi állattartásban (különösen a szilaj állattartásban és annak exportjában) alapvető szerepet játszó rét-
és legelőgazdálkodás története. 

Az említett területek művelői közül különös örömmel fogadják Paládi Kovács munkáját a 
vízügy történetének kutatói, hiszen segítségével vízügyi múltunk homályosabb évszázadait: a XVIII. 
század előtti idők ártéri gazdálkodását is megismerhetjük. Kiderül, hogy a vizekkel való foglalkozás 
korántsem a XVIII. századdal, a rendszeres szabályozásokkal kezdődött , hanem jóval régebbi paraszti 
tevékenység volt, Andrásfalvy Bertalan találó meghatározásával: „ősi népi ártéri gazdálkodás". Amit a 
vízügytörténet ezzel a terminus technicus-szal (az ökológiatörténet pedig a „rét- legelő-víz ökosziszté-
ma uralmával") jelöl - az lényegében azonos az agrártörténet „rét- és legelőgazdálkodásával" (vagy 
szénagazdálkodásával), Paládi szerint: „a magyar parasztság rétgazdálkodásával . . . " A megközelítés 
irányától eltekintve a lényeges különbség abban áll, hogy a vízgazdálkodás fogalomköre lényegesen 
tágabb: az újabb kutatás az egész ártéri gazdálkodási rendszer ősformáját a finnugor rekesztő halászat-
ban és az ebből kifejlődött „foki tógazdálkodásban" ismerte fel, amely végül a rétgazdálkodással 
társult és évszázadokon át uralkodó formáin keresztül az ártéri gazdálkodás újabb keletű, igazán a 
XVIII. században előtérbe lépett formáiba: a szőlő-, gyümölcs- és kertművelésbe (pl. hagyma- vagy 
dohánykertészség) torkollott. 

A szerző úttörő érdemeit méltatandó, különösen ki kell emelnünk, hogy Herman Ot tó alapvető 
ősfoglalkozás-kutatásai ellenére a rétgazdálkodás múltja kellőképpen soha fel nem tárt terület volt, 
mint ahogy a halászat-tógazdálkodás történetébe is csak a legújabb, már gyakorlati célú kutatások 
alapján nyerhettünk bepillantást. 

Sajnos nincs terünk mindannak a felvonultatására, amivel e nemzetközi viszonylatban is 
homályos kérdéskör tisztázásához Paládi Kovácsnak sikerült hozzájárulnia. Be kell érnünk az egész 
probléma reális megközelítését döntően meghatározó két alapvető összefüggés felvázolásával. 

1. Hazánk kontinentális klímája és csapadékviszonyai: az időjárási szélsőségek (eltekintve a 
Dunántúl peremvidékétől) nem tették lehetővé olyan nagy és egyenletes szénahozam elérést, mint 
amilyen a nyugat-európai viszonyok közt megszokott. 

2. Az ország természetes növénytakarójában a gyepállomány nem volt olyan méretű, hogy rét-
és legelőgazdálkodásunk (a szántóterület állandó növekedése mellett és a hódoltsági területek pusztá-



2 4 6 SZEMLE 

sodási folyamata ellenére) az ország növekvő (és már a honfoglaláskor tekintélyes méretű) állat-
állományának rendszeres átteleltetését és expor t ra való felhizlalását - a réteg-legelők tervszerű műve-
lése és céltudatos bővítése, vagyis tervszerű rétgazdálkodás nélkül - biztosíthatta volna . . . 

Éghajlatunkon szilaj módra, szabad ég alatt és lábon maradt füvön (avar legelőn) kiteleltetni 
csak a magyar tájfaj ta jószágot lehetett - azt sem kockázat nélkül. Ezért gondoskodtak őseink állataik 
tartalék táplálékáról már az Etelközben, ezért maradt fenn az ínségtakarmányok (pl. lomb) használatá-
nak gyakorlata egészen a XIX. század második feléig, a takarmánynövények szántóföldi termesztésé-
nek elterjedéséig. 

Végezetül a monográfia technika- és gazdaságtörténeti érdemeinek összefoglalása során nem 
hangsúlyozhatjuk eléggé, hogy a szerzőnek sikerült fényt derítenie a mai vizügy-vízgazdálkodás 
feudáliskori előzményeire, feltárnia vízügyi múltunk máig fehér fol t ját , vagyis az ősi (népi) ártéri 
gazdálkodás eddig kellően nem ismert oldalát : a magyar parasztság rétgazdálkodását. Eredményeivel 
tehát a vízügytörténet számára is ú j területeket nyitott meg. Munkája technikatör ténetünk egyik 
jelentős ágában, a vízgazdálkodás tör ténetében is nélkülözhetetlen adatokkal járul hozzá gazdasági-
műszaki múltunk feltárásához. 

P. Károlyi Zsigmond 

BELLON TIBOR 

NAGYKUNSÁG 

Gondolat, Budapest 1979. 255 I. 

Bellon Tibor könyve a Gondolat Kiadó néprajzi sorozatának 11. köte teként jelent meg. Köz-
vetlen előzménye volt Tálasi István Kiskunság című köte te . A két kötet természetesen sok közös 
forrást használt, de a közös forrásokat is egyéni módon, a szerzők saját gondolatrendszerüknek 
megfelelően hasznosították. Nem célom, hogy az eddig megjelent kötetek közöt t összehasonlítást 
tegyek, mégis utalnom kell arra, hogy a 11 — illetve most már Manga János posthumusz kötetével 12 -
kö te t híven tükrözi a magyar népra jz tudomány jelenlegi szemléletrendszerének eltéréseit is. Míg 
ugyanis a kötetek nagyobb része ragaszkodva a „klasszikus" magyar leíró néprajz hagyományaihoz, 
elsősorban a néphagyományok rendszerezett leírását ta r to t ta feladatának, mások súlyt helyeztek a 
vizsgált néprajzi terület tör ténetének a megírására is. Ebből a szempontból Balogh István, Tálasi István 
és Bellon Tibor könyvei rokonságot muta tnak . Mindhárom szerzőt jellemzi, hogy nem csupán átveszik 
a történészek megállapításait, hanem maguk is elsődleges forrásokra támaszkodnak. Munkásságukat 
nem csupán bizonyos történelmi tényeknek az ismerete, hanem határozott történelmi látásmód 
jellemzi. 

Közismert, hogy a magyar néprajzosok egy része mindig is szívesen használt fel történelmi 
forrásokat . Ebből kifolyólag - főként Tálasi István munkássága nyomán — beszélhetünk történeti 
néprajzról is. Maga a fogalom már évtizedek óta ismert, a történeti néprajz azonban ma sem letisztult 
fogalom. Ennek szemléltetésére lehet felhasználni Bellon Tibor könyvét is. A történelmi néprajz 
értelmezése g, korábbi köte tekben azt je lente t te , hogy a szerzők a néprajzi jelenségeknek igyekeztek 
tör ténelmi hátteret rajzolni. A néprajzi rész felépítése ugyanakkor követte a hagyományos felosztást, 
illetve ezen csak apróbb , főként sorrendi változtatások figyelhetők meg. Pl. a gazdálkodás fejezeteket 
minden esetben a gyűjtögetés-zsákmányolás ismertetése nyi t ja , ezután következik az állattartás (ezen 
belül is a pásztorkodás!), majd végül a földművelés. Ma már jól tudjuk, hogy a régen „ősfoglalkozá-
sok"-nak nevezett reminiszcenciák a - már a középkor ó ta kikristályosodott - paraszti életformának 
csak kiegészítő, járulékos elemei voltak. A paraszti é letforma meghatározója a föld. Maga a föld 
birtoklási módja., a művelési rendszerek s egyáltalán a földművelésen alapuló gazdálkodás organizmusa. 
Ezt az organizmust többszáz évre visszamenően hiteles történelmi forrásokkal lehet rekonstruálni. Ha 
ebből a rendszerből - holmi „Urgeschichte" szemlélettel - bizonyos ősi re l iktumokat kiemelünk (mint 
pl. a gyűjtögetés), akkor nagyon könnyen súlypontot tévesztünk. Azt hiheti pl. az olvasó, hogy a 
Hortobágy a pásztorok szabad birodalma, a Sárréten csupa pákász-, halász-madarász népség lakott , 
holott jól tudjuk, hogy évszázadokkal ezelőt t is a népesség néhány százaléka élt ilyen módon, de az ő 
életformájukat is a parasztközösségek belső törvényei szabták meg. 
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A Gondolat Kiadó sorozatában Bellon Tibor könyve az egyetlen, amely szakítani mert az eddigi 
néprajzi hagyományokkal. Ö a néprajzi jelenségeket nem a történelemből kiszakítva, hanem a való-
ságos történelmi folyamatba beépítve vizsgálja. Ennek megfelelően a köztörténeti fogalmak vázlatos 
ismertetése után az életformát meghatározó tényezőket veszi számba. így természetesen elsődleges 
hangsúlyt kap a gazdaság- és társadalomtörténet. A történelmi szemléletnek megfelelően először a 
földnek mint megélhetési alapnak az elrendeződését veszi számba. Megírja a határhasználat történetét, 
különösen a redemptio során kialakult új társadalmi struktúrának a rendszerében. Ezután már 
logikusnak tűnik, hogy nem az életforma járulékos elemeit, hanem annak fő meghatározóját, a 
földművelést vizsgálja először, s csak ezután az állattartást, beleértve a pásztorkodást is. 

Bellon maga is hangsúlyozza, hogy a parasztgazdaságot mindig komplex üzemként kell felfogni, 
amelyben különféle gazdálkodási tényezők együttese alkotja magát a termelő együttest. Az üzem 
végső célja a család, tágabb értelemben a közösség (falu, egyházi, földesúri szervezet, állam) eltartása, 
vagyis a „megélhetés" biztosítása. Az üzem néprajzi jellegzetességét a benne működő tényezőknek az 
együttese és harmóniája szabja meg. A szerző hangsúlyozza, hogy a kunsági üzemben milyen nagy 
jelentősége van az állattartásnak, bár ennek statisztikai bizonyítása nem egészen meggyőző: a szám-
szerű adatok tényleges jelentőségét ugyanis csak akkor tudnánk érzékelni, ha azokat a lakosságszám-
hoz, a földterület nagyságához arányítaná. Igen lényeges kérdés az is, hogy az állattartás maga milyen 
módon kapcsolódik a földművelő gazdasághoz? Mig ugyanis egyes helyeken az állattartás szigorúan 
beépül a parasztgazdaság rendjébe, az Alföld nagy részén, így a Nagykunságban is az állatállomány 
nagyobb részére kiterjedő extenzív állattartási forma alakult ki. A pusztákon nyaraltatott, teleltetett 
állatok mint valami „melléküzemág" kapcsolódtak a parasztgazdasághoz. így magának a parasztcsalád-
nak a szervezetét ez az állattartási forma alig érinti, hiszen ezek őrzésére, gondozására külön alkal-
mazottakat, pásztorokat, tanyásokat, konvenciósokat tartottak. így válik érthetővé, hogy maga a 
pásztorrend sem egy különleges ősi reliktum, hanem egyike a bérből élő társadalmi rétegeknek, 
akiknek tevékenységét a gazdák és a birtokos közösségek határozták meg. 

Bellon Tibor könyvén végigvonul az a korszerű történetszemlélet, amely sok, régebben meg-
kövesedettnek vélt álláspontot képes revideálni. így pl. több helyen utal rá a szerző, hogy a középkor-
ban vagy később is elpusztult falvakat nem lehet egyértelműen a tatár, török pusztítások rovására írni, 
hanem a népesség mozgásának sokkal bonyolultabb összetevői is voltak. Különösen így volt ez a 
XV11I. században, amikor a Nagykunság is, miközben idegenből jött népelemekkel töl tődött fel, igen 
jelentős számban bocsátott ki más vidékre költöző rajokat. 

Rendkívül jelentősnek tartom a nagykun „telek" meghatározását, mely nagyon sokáig bizony-
talansági tényező volt mind a néprajzi, mind a történelmi szakirodalomban. Tgen érdekesen fejtegeti, 
hogy a „földkönyv"-ben rögzített „redemptus birtok lehetőséget adott volna az amerikai utas fej-
lődésre, megvalósulásának azonban egyéb társadalmi és jogi akadályai voltak." Ugyancsak a legújabb 
gazdaságtörténeti nézetek tükröződnek a tanya mint üzemforma megítélésében is. A tanyarendszer 
kialakulásának megrajzolásában azonban nála is kísért még a régi szemlélet, amennyiben a tanyákat az 
egykori ólaskertek „kirajzásában" keresi. Ma már tudjuk, hogy a pusztai szállás, az ólaskert és a 
földműves tanya között nem ilyen egyszerű a kapcsolat. 

Igen nagy súlyt helyez a szerző nemcsak a birtokszervezet, hanem a kommunitás, az ön-
kormányzat szerepének kutatására is. Világosan foglalja össze ennek a szigorúan osztályszemléletű, 
később megmerevedő jogi rendszernek a tényezőit. 

Egyszerűbb volt a dolga a földművelés, állattartás hagyományainak az ismertetésénél, hiszen 
ezen a téren nagy elődök munkáira támaszkodhatott. Igen eredeti viszont a társadalomszerkezet, azon 
belül is a rokonsági kapcsolatok szervezetének bemutatása. 

Mint a sorozat több kötetének, ennek sem erőssége a folklorisztikus hagyományok bemutatása. 
Gondolom, ezt részben a szerző érdeklődése, részben terjedelmi kötöttségek befolyásolták. Egyedül a 
hiedelem- és szokásvilág egy sor archaikus elemének a felvázolására kerülhetett sor, főként Szűcs 
Sándor munkái alapján. Több megszokott fejezet kimaradt, mint a viselet, táplálkozás, népi- és 
háziipar. Ez azonban lényegében nem csorbítja a könyv érdemeit, mert az élet alapvető tényezőit annál 
plasztikusabban tárja az olvasó elé. 

A könyv, mint a sorozat többi tagja, méltán tarthat számot érdeklődésre nemcsak a nagy-
közönség előtt, hanem szakmai körökben is. 

Varga G у и la 
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MANGA JÁNOS 

PALÓCFÖLD 

Gondolat Kiadó, Budapest 1979. 323 I. és képmellékletek 

Ujabb kötet tel gyarapodot t a táji-néprajzi monográfiák sorozata, amelyben ezúttal a nemrég 
elhunyt kiváló néprajzos, Manga János ad összefoglaló képet Magyarország egyik sajátos etnikumáról , 
néprajzi csoportjáról, a palócokról. Hosszú ideig késett a könyv, aminek oka - mint az utószót író 
Bakó Ferenc megjegyzi —, hogy a téma ágas-bogas szövevényének számos szála kibogozatlan még. 
Jellemző példaként eml í the tem, hogy a Manga János bevezette Palócföld fogalom is tisztázatlan még. 

A mű hét fejezete közül talán legérdekesebb az első, a „Mit írtak a palócokról? " című, 
amelyben a palóckutatás historiográfiájának ismertetése során fejti ki Manga a maga álláspontját. A 
legelső híradás e sajátos népi kultúrával rendelkező népcsoportról egy XVII. század közepi nagykőrösi 
számadáskönyv, amelybe ezt jegyezte fel a nótárius: „Tíz pár gyöngyházas késeket vettem palóczok-
tu l " . Ezután egészen a XIX. század elejéig a palócokról szóló tudósítások száma igen csekély. Az első 
komolyabb leírás a híres-neves Szeder Fábiáné, aki a Tudományos Gyűj temény 1819. évi VI. év-
folyamában írta le meglehetős részletességgel a palócokat. Ö a legjellegzetesebb elkülönítő jegynek 
sajátos tájszólásukat találta. 

A vitatott kérdések száma azóta folyton-folyvást nő. A kuta tók csupán abban értenek egyet, 
hogy a palóc szó az orosz, lengyel polovec „kun" jelentésű szó átvétele; s valószínű, hogy a kunok 
XIII. századi tömeges beköltözése előtt a kun szórványetnikum megjelölésére szolgált - fogalmazta 
meg legutóbb a K ó s a - F i l e p szerzőpáros. 

Bizonytalan a palóc népesség határainak megvonása. Manga szerint mindenképpen palócok 
lakják a Mátra vidékét, a Medves alját, Salgótarján környékét , a Karancs vidékét és az Ipoly mentét . 
Ugyanilyen vitatott a palócok eredete vagy a palóc nagycsaládi szervezet. 

A könyv többi fe jezete a palócok népi gazdálkodásáról, a családi élet hiedelmeiről, az építkezési 
szokásokról szól. A könyvet a fontosabb munkákat felsoroló irodalomjegyzék zárja, az egyes fejeze-
teket pedig jól válogatott illusztrációk teszik szemléletessé. Az elsősorban ismeretterjesztésre szánt mű 
a palóckutatás első monograf ikus feldolgozása. 

Sándor László 

ALUTA 

A Sepsiszentgyörgyi Múzeum évkönyve III-XI. Felelős szerkesztő. Székely Zoltán. 
Sf. Gheorghe—Sepsiszentgyörgy, 1971. 6061., 1972. 3341., 1973. 2381., 1974-1975. 505 I., 

1976-1977. 519 /., 1978-1979. 444 I. 

Több mint tíz köte te jelent meg eddig az Olt fo lyó latin nevét viselő múzeumi kiadványnak, 
első két számát annak idején is az ATSz hasábjain ismertet tük. Most az azóta megjelent évkönyvek 
agrártörténeti vonatkozású tanulmányaira szeretnénk felhívni a szakemberek figyelmét. 

Elöljáróban meg kell mondani, hogy az elmúlt tíz esztendő alatt az Aluta jelentősen fe j lődöt t . 
Belső szerkezete tagoltabbá és á t tekinthetőbbé vált és egyre inkább törekszenek arra, hogy a kiadvány 
valóban kétnyelvű legyen, tehát a román nyelvű cikkekhez magyar, a magyarokhoz pedig román 
nyelvű kivonat tartozzék. Igaz, hogy ezek a kivonatok gyakran olyan kurták, hogy aligha adhatnak 
áttekintést a tárgyalt témáról . Pedig a tanulmányok egyre színvonalasabbak, nem egy közülük azóta 
már könyvvé érlelődve is napvilágot lá tot t . 

A 111. kötethez (1971) Király Károly írt bevezetőt, áttekintve benne Kovászna megye társa-
dalmi és gazdasági életének fejlődését. Cserey Zoltán és Kozák Albert tanulmánya nálunk kevéssé 
ismert témából, az 1945-ös földreform háromszéki vonatkozásaiból ad ízelítőt. Megismertet a már 
1944 végén megalakult földosztó bizottságok sokoldalú tevékenységével, az ot t sem ismeretlen 
visszaélésekkel, megtorlásokkal, amelyek jórészt a szétosztható földterület szűkösségével magyaráz-
hatók: egy igénylő átlagosan 1,5 kh-at kapo t t . 

A régészeti témájú írásokra — a többi kötetben levőkre is - általában az a jellemző, hogy a 
szerzők valamely népcsoport vagy kul túra meglétére, illetve ennek igazolására összpontosítják figyel-
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műket, s így keveset tudunk meg az illető lakosság életéről, gazdasági-társadalmi berendezkedéséről. 
Éppen ezért különösen figyelemre méltó Székely Zoltánnak, a múzeum igazgatójának „A kezdeti 
hűbérkor kutatásának néhány kérdése Erdély délkeleti részében (X-XI I I . század)" című írása, amely a 
leletek számbavételén kívül azok településtörténeti tanulságait is megfogalmazza. Eszerint „Délkelet-
Erdély keleti részén a gyepük azért hiányoznak, mivel ebben a korban a magyar királyság keleti 
határánál a védelmi vonal a Kárpátok túlsó oldalán volt. Ezt bizonyítják a Piatra Neamt melletti 
ásatások is, ahol XII. századi magyar leletek kerültek elő." 

Binder Pál a Barcaság és Háromszék kapcsolatának történetével foglalkozik, és értékes XVIII. 
századi adatokkal szolgál a barcasági településekre vonatkozóan. Imreh István a székely falvak 
törvényéből közöl rövid írást, amelynek anyaga később beépült „A rendtartó székely fa lu" címmel 
megjelent, a maga nemében páratlan értékű munkájába. Egyed Ákos - Székelyföld múltjának jeles 
kutatója - ezúttal a háromszéki jobbágyfelszabadítás és zsellérkérdés történetével foglalkozik. 
Székelyföldön a feudális viszonyok megszüntetése csak megkésve következett be: a vármegyei szer-
vezeten kívül eső területeken élő székely parasztságnak csak kis része szabadult fel megyei társaival egy 
időben, „állami fedezet" mellett. A székely jobbágyok és zsellérek többsége „vagy sorsára hagyatott, 
vagy az önmegváltás nehéz útjára kényszerült". Ez a körülmény pedig meggyorsította későbbi 
elszegényedésüket. 

A néprajzi témájú tanulmányok csaknem mindegyike tartalmaz agrártörténeti vonatkozásokat. 
Kós Károly kászoni adatokat közöl a népi vadfogás témaköréhez, Molnár István egy kevéssé vizsgált 
területtel, a kő feldolgozásával foglalkozik, a Kovászna megyei Kézdipolyánban végzett gyűjtése 
alapján. Constantin Catrina és Alexandru Busila írása a Barcaság völgyében levő Komán-pataki 
vízimalmokról közöl ismereteket (románul) és részletes rajzokat. 

Az Aluta köteteinek IV. és V. száma nem tartalmaz agrártörténeti témájú írást. Az előbbi 
elsősorban a megye természeti földrajzát tárgyalja, az utóbbi pedig az ún. erősdi műveltséggel 
foglalkozó, Sepsiszentgyörgyön megrendezett tudományos ülésszak anyagának egy részét teszi közzé. 

A V I - V I I . kötetben Egyed Ákos közöl fontos adatokat Erdővidék XVIII. századi társadalmá-
nak szerkezetéről, a szabad székelyek arányának csökkenéséről s a jelenség okairól. Ezzel kapcsolatban 
találóan jegyzi meg: „a legtöbb történész csodálkozik a szabad rendek arányainak csökkenésén, 
illetőleg a hűbéri jellegű rétegek gyarapodásán. Holott éppenséggel az a csodálatra méltó, hogy a 
szabad családok nagy részének sikerült elkerülnie a jobbágyi sorsot". Cserey Zoltánnak a kézdi-
vásárhelyi szűcs céh XVIII -XIX. századi történetéről szóló tanulmánya csak román nyelven jelent meg 
ugyan, de a rövid magyar összefoglalóból is ki tűnik, hogy a magyar céhes termelés sajátosan tanulságos 
jelenségenői esik itt szó. Hasonló témával foglalkozik Incze László tanulmánya, amely a Kézdi-
vásárhelyen létesített múzeumban fellelhető céhpecsétek és céhbehívótáblák formális és funkcionális 
vonatkozásait tárja fel. Kevéssé ismert témát dolgoz fel Székely Zoltán: Gál Sándor és Gál József 
1848-49-es forradalmi tevékenységéhez szolgáltat adatokat. 

A néprajzi témájú írások sorát L. Marcu és V. Negot kezdi, „Népi jogszokások a Bodza vidékén" 
című munkájukkal. Ezt követően elsősorban módszertani vonatkozású anyagot találunk Kósa-Szánthó 
Vilma tollából, aki a néprajztudomány és a szociológia kapcsolatában rejlő lehetőségeket igyekszik 
feltárni. Molnár István részletes és gazdagon illusztrált írásának témája a népi vadfogás a Borszéki-
medencében, Gazda Klára „Pásztorkodás az esztelneki gyermek életében" címmel közöl tanulmányt, 
Tarisznyás Márton gyergyószentmiklósi múzeumigazgató pedig vázlatszerű részleteket tesz közzé a 
gyergyói határhasználat múltjából. Két település földrajzi neveiről olvashatunk egy-egy írást ebben a 
számban: Jobbágyfalváról (Kocsis Lajos) és Ikafalváról (Székely Zsófia). Sajnos egyik sem elég alapos 
munka, szerzőik elsősorban a helynevek felsorolásszerű közlésére szorítkoztak, az azokhoz fűződő 
ismeretanyag hiányzik. Ennek ellenére mindkét munka számos fontos adatot szolgáltat a hagyományos 
gazdálkodásra vonatkozóan. Hasonló szempontból is figyelemre méltó Salamon Sándor Rétyi táj-
szótárának anyaga, amelynek első része (A-E-ig) ebben a kötetben, a következő rész (F) a VII I - IX. 
kötetben szerepel. Elsősorban művelődéstörténeti értékű, de gazdálkodástörténeti szempontból sem 
érdektelen Kónya Adam bőségesen illusztrált, szép írása abikfalvi népi udvarházakról. 

A VI I I - IX . kötet régészeti-történelmi „rovata" számos érdekes írással szolgál. így Székely 
Zoltán: „Adatok Délkelet-Erdély erődítményeinek és lakóház-típusainak kérdéséhez" című munkája, 
amely román nyelven jelent ugyan meg, de viszonylag bőséges magyar összefoglalójából kiderül, hogy a 
szerző fontos ismereteket közöl e vidék népének XI-XVI. századi életmódjáról. Bálint Gyula 
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Kovászna megye (Háromszék) népességéről és népesedéséről közöl fontos adatokat, s a megye készülő 
történeti helységnévtárából összeállítást mutat be a különböző települések első okmányos említésének 
időpontjairól. Céhtörténeti szempontból hallatlanul érdekes Cserey Zoltán írása, amely a XV1I1. század 
közepéről való számadási jegyzőkönyvek anyaga alapján vizsgálja a kézdivásárhelyi szűcs céh gazdasági 
és társadalmi állapotát. Binder Pál közli és jegyzetbeli Bethlen Miklós némely erdélyi várossal foly-
tatott levelei egy részét, amelyek számos gazdaságtörténeti adalékokkal szolgálnak. 

A néprajzi témájú írások között jó néhány kapcsolódik az agrártörténethez. Moldovan Nicoläe 
román nyelvű írásából sajnos hiányzik a magyar rezümé, pedig érdekes témát dolgoz fel: a Bodza-
forduló vidékének hagyományos táplálkozását. Hasszmánn Pál a csernátoni népi pálinkafőzésről közöl 
adatokat, nevezetesen a múlt század elejéről való okleveles szövegeket. Igen értékes információkat 
nyújt Molnár István: „Adalék Udvarhelyszék XIX. század eleji népi gyógyászatának ismeretéhez" című 
írása. Egy nagyobb munka - az erdélyi perefernum-levelek teljes világa - részeként jelent itt meg 
Kósa-Szánthó Vilma és az azóta sajnos elhunyt Hasszmánn Pál tollából egy fontos tanulmány: 
„Adalékok a XX. század elejei felsőháromszéki perefernum kérdéséhez" címmel. Ezek a férjhez menő 
leány hozományát rögzítő - a Dunántúlon például móringlevélnek nevezett - dokumentumok 
páratlanul izgalmas adalékokkal szolgálnak az elmúlt idők népéletének számtalan vonatkozásához, 
egyebek között a különböző társadalmi rétegekhez tartozók házasságba vitt gazdasági eszközeinek, 
felszereléseinek egész soráról tájékoztatnak. Gazda Klára ebben az Aluta-számban a Bodzaforduló 
vidékének népi árucseréjével foglalkozik részletesebben. Krístó Tibor a csíki kovácsmesterségről ír 
bőségesen illusztrált munkájában. Számba veszi a csíki kovácsdinasztiák ismertebb tagjait, és lajstromot 
közöl egy átlagos kovácsműhely tárgyi felszereléséről. A földrajzi nevekkel két tanulmány foglalkozik. 
Székely Zsófia Csíkmadaras földrajzi neveiről ír, korábbi munkájához hasonló színvonalon. Jóval 
alaposabb Berde Mária Zalán és Feldoboly helyneveivel foglalkozó munkája, amely értékos történelmi 
vonatkozásokat is tartalmaz, és a feldolgozás módját tekintve irányadó lehet a további munkák 
számára. Értékes írást közöl Uzon építészeti emlékeiről, köztük a népi építészet jó néhány értékéről 
Kónya Ádám, akitől már régen várjuk Háromszék építészettörténetének átfogó feldolgozását. Itt 
közölt tanulmányát a gazdag képanyag teszi teljessé. 

Az Aluta X - X I . kötetének történelmi tárgyú írásai közül figyelmet érdemel Székely Zoltán 
közlése a XVl-XVII . századi székely rendi tagozódás kialakulásának körülményeiről, arról, hogy a 
hűbéri viszonyok térhódítása mint szorította vissza a hagyományos nemzetiségi szervezetet. Ismét 
olvashatunk a kézdivásárhelyi céhek történetéről, ezúttal Cserey Zoltán közöl igen alapos feldolgozást 
a céhek életében előforduló kihágásokról, büntetésekről, társadalmi ellentétekről. Egyed Ákos arról ír, 
hogy miként alakult a társadalmi helyzet Udvarhelyszéken az 1848-49-es forradalom idején. Ugyan-
ennek a kornak a gyergyói eseményeiről közöl adatokat Tarisznyás Márton, aki azóta már sajnos 
elköltözött az élők sorából. 

Módszertani és tudományszervezési szempontból egyaránt jelentős írást olvashatunk Kós 
Károlytól, aki a romániai magyar népi építészeti kutatásban elért eredményekről s a további feladatok-
ról értekezik. Szóvá teszi, hogy az eddigi kutatások meglehetősen elmellőzték a gazdasági épületek, 
építmények vizsgálatát, továbbá hogy bizonyos vidékek népi építészetének kutatására mind ez ideig 
nem került sor (például: Hétfalu, Erdővidék, Aranyosszék, Nyárádmente, Mezőség, Szatmár, Érmellék, 
Arad környéke, a bánsági telepes falvak). Tanulmányának végén részletes bibliográfiát közöl a témával 
kapcsolatban megjelent irodalomról. Az ezt követő cikk valóságos bizonyíték arra, hogy Molnár István 
kutatásai során mindig fehér foltokat tett beszínezhetővé: ezúttal a csernátoni köleshántoló malomról 
közöl értékes ismertetést. Nem kevésbé érdekes Gazda Klára írása a családi munkamegosztásról 
(Felsőrákos), amelyben külön tárgyalja a földműveléssel, az állattartással, a szénakészítéssel, az 
erdőléssel, valamint a házi- és a kendermunkávai kapcsolatos munkamegosztás formáit . Nicolae Bucur 
a juhtartással kapcsolatos szokásokról ír. 

A kötet kiemelkedő jelentőségű írása a Sepsiszentgyörgy helyneveivel foglalkozó tanulmány 
(Györbíró Pál, Imreh Barna, Kisgyörgy Zoltán munkája), amely részletességével és a feldolgozás 
módszerességével egyaránt példamutató. Végül föltétlenül említésre méltó a Kovászna megyei kiad-
ványok néprajzi bibliográfiája (Zágoni Jenő összeállítása), amely gazdaságtörténeti szempontból is 
fontos kiadványokról ad hírt. 

Amikor végezetül összegezni próbáljuk a sepsiszentgyörgyi Múzeum kiadványának jelentőségét, 
akkor a tudományosság szempontjából nyilvánvaló értékein kívül meg kell említenünk azt a semmivel 
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sem kisebb rendű feladatát , amit a nemzetiségi önismeret és művelődés területén tölt be. Köszönet és 
megbecsülés érte mindenkinek, akinek része van egy-egy szám megszületésében! 

Halász Péter 

ACTA HARGITENSIA I. 

A Hargita megyei múzeumok évkönyve. 
Felelős szerkesztő: Nicolae Bucur, szerkesztette: Miklóssy V. Vilmos. 

Miercurea-Ciuc—Csíkszereda, 1980. 4961. 

Mind ez ideig a Sepsiszentgyörgyön volt az egyetlen romániai múzeum, amelynek évkönyveiben 
magyar nyelven is olvashattuk a magyar társadalom-, gazdaság- és művelődéstörténetről szóló írásokat. 
Aligha szorul tehát különösebb indoklásra, miért örülünk annak, hogy a sepsiszentgyörgyiek el-
vesztették eme privilégiumukat: megjelent ugyanis a Hargita megyei múzeumok (a csíkszeredai, a 
székelykeresztúri, a székelyudvarhelyi és a gyergyószentmiklósi) évkönyvének első száma. Az évkönyv 
fo rmátuma , belső tagolása szemmel lá thatóan hasznosította a sepsiszentgyörgyi Aluta tapasztalatait, 
talán csak annyi az eltérés, hogy az Acta Hargitensia tiszteletre méltó következetességgel ragaszkodik 
ahhoz az elemi követelményhez, hogy ha egyszer egy kiadvány ké t , illetve jelen esetben három nyelvű, 
akkor az összefoglalások minden esetben szerepeljenek a másik ké t nyelven is. 

A Hargita megyei múzeumi évkönyv első kötetében bőségesen találunk agrártörténeti vonat-
kozású anyagot. 

Székely Zoltán a lemhényi és a csíkrákosi várban végzett ásatásokról közöl t beszámolójában 
hasznosan bővíti a X I I - X V . századi székely településviszonyokra vonatkozó ismereteinket . A közölt 
anyagból egyértelműen kiderül , hogy „a koraközépkori székelyföldi várak a magyar feudális királyság 
határvédő rendszerénk szerves részét k é p e z t é k " , de „a határvédelem a székelység betelepítésével más 
elgondolás szerint valósult meg, s a várak elvesztették jelentőségüket". Nagy érdeklődésre tar that 
számot Király István t anulmánya a Habsburg-elnyomatásnak a XVIII. századi alcsíki székely társa-
dalom rétegződésére gyakorol t hatásáról. T u d j u k , hogy a székely történelem egyik legfontosabb eleme 
я feudális viszonyok elleni küzdelem volt , s a székelyek kiváltságaik konzerválására való törekvése 
jegyében zajlott . Ehhez szolgáltat értékes ada toka t alapos levéltári kutatásai alapján a szerző. A téma 
másik oldalával, a jobbágyviszonyok alakulásával foglalkozik gyergyói viszonylatban Pál-Antal Sándor. 
A gyergyóremetei tu ta josok XIX. századi világába avat be Garda Dezső írása. Ezt követően három 
paraszt-, ihetve munkásmozgalmi témájú írás foglalkozik az osztályharc megyei emlékeivel. Nagy 
Benedek „Parasztmozgalmak és a munkásság harcának kezdetei a Csíki-medencében, а XIX. század 
második felében és а XX. század elején" c ímű írása elsősorban a korabeli sa j tó alapján vizsgálja a 
kérdést, Szőes János pedig alapos levéltári kuta tások, valamint az érdekeltek visszaemlékezései alapján 
szolgáltat fon tos adalékokat a gyímesvölgyi parasztmozgalmak történetéhez. Ezt követ i Amuliu Cheta 
írása arról, hogy miként vezette a Román Kommunis ta Párt 1921 és 1938 közöt t a mai Hargita megye 
területén a társadalmi és tömegszervezetek tevékenységét. Gondosan adatolt feldolgozást közöl Antal 
Imre Csík megye két világháború közötti erdőpanamáiról . 

A néprajzi témájú írások közül meg kell említeni Nicolae Dunare „A Hargita és a Gyergyói-
havasok hagyományos erdőgazdálkodásának néprajzi je lentősége" című munká já t , amely a föld-
művelés, az állattenyésztés és az erdőgazdálkodás egymásra hatását , fontosságának eltérő rendjét 
vizsgálja. Molnár István a Görgényi-hegység déli övezetében ismeretes népi vadfogási módokat 
ismerteti . A nemrég e lhunyt Tarisznyás Márton rövid írása az e rdő néprajzi kutatásával foglalkozik. 
Kevéssé ismert kismesterségről közöl leírást Kardalus János, aki a Kis-Homoród mentén űzött posztó-
és csergeványolás bemutatására vállalkozott. 

Ezt követően számos tanulmány foglalkozik természet tudományos témákkal , ezek közül Kacsó 
Albert és Rácz Gábor írását kell kiemelni, akik a Kis-Küküllő forrásvidékének és felső folyásának 
gyógynövényeiről adnak részletes beszámolót. 

A csaknem félezer oldalas évkönyv összesen 36 tanulmányt tartalmaz. Ha tehát leszámítjuk a 
hivatkozásokat és a ké tnyelvű - hosszabb-rövidebb - összefoglalásokat, egy-egy írásműre átlagosan 
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mintegy 10 oldal ju t , j ó néhány alkalommal ennél is kevesebb. Az Évkönyv első kö te t e tehát 
nyilvánvalóan magán viseli annak a körülménynek az ismérveit, hogy a Hargita megyei tudományos 
élet művelői hosszú idő óta most kaptak lehetőséget arra, hogy munká jukka l a szélesebb közönség elé 
léphessenek. Ezért csak helyeselni lehet azt a szerkesztői elképzelést, hogy minél többen szerepeljenek, 
akár csak néhány oldalas írással is. Tudván tud juk , hogy a ter jedelemnek nincs köze a minőséghez, 
mégis megkockáztat juk, hogy — akárcsak a repülőgépnek a felszálláshoz — egy-egy téma kifejtéséhez, 
kibontásához, több oldalról való megvilágításához esetenként b izonyos minimális terjedelemre van 
szükség, s ha ez alá csökken a szerző rendelkezésére álló hely, írása óhatat lanul vázlatszerű, felszínen 
maradó lesz. Kívánatos volna t ehá t , ha a jövőben vagy kevesebb, nagyobb lélegzetvételű írásmű jelenne 
meg, vagy pedig bővülne az Évkönyv terjedelme. 

Halász Péter 

H A G Y M Á S Y S Á N D O R - U R B Á N L Á S Z L Ó 

A KÖZÖS GAZDÁLKODÁS 30 ÉVE TÚRKEVÉN (1948-1978) 

Kiadja a Vörös Csillag Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, Túrkeve, 1979. 157 /. 

Legújabbkori agrártörténeti kutatásunk sajátos műfaja a termelőszövetkezet-történetírás. 
Számos e l re t ten tő kiadvánnyal kompromit tá l t műfa j , ezért különös öröm, amikor szakszerűen fel-
dolgozott és jól megírt tsz-történeti munkával találkozunk. Ezek közé tartozik az alább ismertetendő 
kötet , amely termelőszövetkezeti mozgalom túrkevei történetét dolgozza fel. 

A szerzők korszakokra bontva számolnak be a kollektivizálás végrehajtásáról s a közös gazda-
ságok fejlődéséről. Ezt megelőzően bemutat ják Túrkeve természeti, népességi és települési viszonyait, 
gazdasági környezetét és a termelési hagyományokat . Ez a fejezet azonban nem afféle formális múltra 
pillantás, amely szinte köte lezően szerepel az ehhez hasonló munkák élén, hanem kellő mélységű 
megalapozása a továbbiaknak, szervesen kapcsolódik a tsz-mozgalom alakulásához. Ezt követi a 
termelőszövetkezeti szervezés első hullámának ismertetése egészen odáig, amíg Túrkeve 1951-ben -
elsőként az országban - termelőszövetkezeti város lett. Ez a körü lmény azután jó időre meghatározta 
a túrkevei tsz-mozgalom sorsát , sőt bizonyos mértékben a szerzőpáros munkájának súlyát is. A 
túrkevei termelőszövetkezeti mozgalom ugyanis nem egy a sok közül , hanem országos példa, minta, ha 
úgy tetszik kirakat; különösen a Vörös Csillag volt államilag dotá l t , elvtelenül t ámoga to t t , reprezen-
tatív közös gazdaság. A túrkevei termelőszövetkezetek ugyanis évről évre mérleghiányosak voltak, és 
csak középlejáratú hitelekkel tud ták fenntartani a tagság viszonylag magas részesedését. Földjáradékot 
azonban nem tudtak fizetni, erre ugyanis már nem kaptak hitelt. 

1957 után megszűnt a város termelőszövetkezeteinek ez a kiváltsága, a „valós helyzet negatí-
vumainak elleplezésére szolgáló pénzforrások e lapadtak" , s ez je lentős visszaesést okozo t t a szövet-
kezetben. A tagok és a vezetők életrevalóságát jelzi, hogy végül is kiheverték ezt a megrázkódtatást , 
bár sokáig itták a levét az ötvenes évek első felében uralkodó, megalapozatlan és átgondolatlan 
gazdaságpolitikának. Természetes, hogy amint közeledik a feldolgozás napjainkhoz, úgy válik mind-
inkább krónikaszerűvé. A nemrég történt események összefüggései még nehezen bogozhatok ki, a 
közelség torzí t , óvatosságra int . 

A szerzők hatalmas adatbázissal és imponáló helyi ismerettel dolgoznak. Minden állítás, észre-
vétel pontosan dokumentá l t , jegyzetelt . Ismerve a témában készült egyéb munkákat megállapíthatjuk, 
hogy ez a széles adatbázis a t anu lmány egyik legfőbb erénye, de ebből fakad némely fogyatékossága is. 
Az egész munkán uralkodik a forrásfeltáró, leíró jelleg; a szerzők nem vagy alig élnek a tsz-ek 
összehasonlításának, a gazdálkodás mutatószámok segítségével t ö r t é n ő elemzésének módszerével. 
Mindezt azért kell szóvá tenni , mert ekkora adatmennyiség láttán az emberben fe lmerül a nagyobb 
lélegzetvételű szintézis iránti igény. 

Megemlítjük továbbá, hogy esetenként indokol t lett volna szigorúbb forráskritikát alkalmazni. 
Például az ötvenes évek elejének pártjelentései aligha használhatók fenntar tás nélkül a helyzet reális 
elemzéséhez. Ugyanakkor f e l tűnő , hogy a szerzők nem vagy csak alkalomszerűen használják a tsz-ek 
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szöveges forrásait, megelégszenek a számszerűekkel. Szemmel láthatóan nem használták fel a vezető-
ségi és a közgyűlési jegyzőkönyveket , pedig ezeket már csak azért is indokolt lett volna feldolgozni, 
mert a tsz-ek a „ fe l fe lé" és „kifelé" küldöt t jelentések és beszámolók elkészítésekor nagyobb 
mér tékben voltak érdekeltek a tények elferdítésében, mint mikor „maguk k ö z ö t t " voltak. Talán az 
emlí tet t források mellőzése miatt érezzük úgy, hogy akármilyen alapos és szakszerű ez a munka, 
hiányzanak belőle az emberek. Az egyéniségek és a tömeg egyaránt. Hiányoznak az indulatok, a 
vélemények, a gondok. A történelmet különféleképpen megélő emberi sorsok. 

Mindez semmit sem von le a m ű agrártörténeti értékéből. A társadalmi tényezők felvázolása 
azonban teljesebbé te t te volna a Túrkeve termelőszövetkezeti mozgalmáról a lkotot t képet . 

Halász Péter 

PROBLEMÜ RAZVITYIJA FEODALNOJ ZEMELNOJ SZOBSZTEVENNOSZTYI NA ZEMLJU 

Szerkesztő: A. M. Szaharov 
Izdatyelsztvo Moszkovszkovo Universiteta. Moszkva 1979. 205 /. 

(A feudális földbirtok kialakulásának problémái) 

Ebben a köte tben Szaharov professzor az 1977-ben a moszkvai egyetem tör ténet i fakultásán 
megtar tot t konferencia anyagát adta ki. 

A tanulmány első kötetében Novoszelcev a Kaukázuson túli területek feudális földtulajdon-
fogalmának kialakulását mutat ja be. Az őskommunisztikus kollektív földtulajdon alapján fejeződik ki 
a feudális földtulajdon. Ezeken a területeken a szabad törzsi allodialisták és elsősorban a szabad 
faluközösségi parasztok alávetéséből a lakulhatot t ki a feudális földtula jdon rendszere és a fiskális 
céloknak megfelelő földtelek egysége, a „nagyel" . 

A. D. Gorszkij tanulmányában szintén az őskommunisztikus alapokból indul ki, és a fejlődés 
kezdeti fázisainál megfigyeli a „voloszty obscsina" jelenségét, melyben véleménye szerint a nyomás-
kényszer, a „Flurzwag" már adott volt. Azonban a csernüje kresztyjanye esetében jelzi, hogy itt 
létezett a korai kis allodiális földesúri b i r tok , és ez munkaszolgálatokat és természetbeli adókat 
követelt meg. 

A. M. Szaharov dolgozatában a X V I - X V I I . századi feudális földtulajdon kialakulását elemzi 
az orosz államban. I t t az ázsiai termelési mód kérdését is figyelembe veszi, így jelzi, hogy az ázsiai 
termelési módnál a legfelsőbb despota és egyben a birtokán nem élő „absent landowner" a birtoka 
jövedelmeit a bir tokától távol éli fel. Ez egyben egy prebendális szolgálati nemesség és állami 
földadományozás, állami feudalizmus jelenségével jár együtt. 

A további dolgozatok elsősorban a nyugati szlávság és a nyugat-európai művelési és gazdálkodási 
s t ruktúra jelenségeit vizsgálják, ahol a „demesne" és a korai „ F r o n h o f " , „villa" vagy „ H o f " jelenségei 
figyelhetők meg. 

A Kaukázuson kívüli és túli területeken elsősorban az őskommunisztikus állapotok felbomlása 
alapján képzeli el Novoszelcev a feudalizmus kialakulását a szabad törzsi allodialisták és a faluközösségi 
tagok alávetése révén, azonban ez nyi to t t kérdés. 

A kötetben nagyon sok újdonságot találhatunk az orosz feudalizmus kialakulására vonatkozóan, 
így Gorszkij jelzi, hogy az orosz feudalizmus viszonyai közepet te is létezett a korai „ F r o n h o f " és a 
„villa" vagy a „demesne" a maga munka- és termékszolgáltatásaival, azaz ugyanolyan tendenciák 
jelenlétét jelzi, melyek a Karoling-korszakban léteztek Nyugat-Európában. 

Szaharov tanulmánya azért je lentős, mert cáfolja azon nézeteket , melyek szerint az orosz 
feudalizmus lényegében csupán ázsiai termelési mód volna. Jelzi, hogy a prebendális szolgálati 
nemesség és a prebendális birtok Oroszországban megvolt, azonban emellett a fö ldbir toknak más fajtái 
is jelen voltak. Ilyenek a földesúri és az egyházi bir tokok. így tehát a prebendális földbir tokos, aki a 
jövedelmeit a fejedelmi és állami udvartartásban élte fel, nem volt egyedüli fo rma, mert más birtok-
fa j ták is megfigyelhetők voltak a X V I - X V I I . századi Oroszországban. 

Tagányi Zoltán 
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V. E. MAIER 

GYEREVNYA I GOROD V GERMAN II v X I V - X V I . w 

Izdatyelsztvo Leningradszkovo Universityeta. 1979. 1651. 

(Falu és város Németországban a XIV—XVI. században) 

Németországban a X I I - X I I I . századi írásos falualapítási mozgalom korszaka után egy sajátos 
jelenség alakult ki, bekövetkezet t a falvak pusztásodása, a népesség a városokba tömörül t , és a 
szántóföldeket rideg állattartás céljából legeló'kké alakították át. A német mondás, miszerint a városi 
levegő' szabaddá tesz („Stadt luf t macht frei") , azt eredményezte, hogy nagyobb városi központokba, 
elsó'sorban a balti vidékekre tömörü l t a falusi népesség. A húsfogyasztás növekedésének jelensége is 
megfigyelhető' a német károsokban, a céhes kézműves ipar fejló'désével egyetemben. Azonban Német-
országnak voltak olyan területei, ahol nem voltak nagyobb városok, ahová a mezőgazdasági népességi 
felesleg elvándorolhatott volna, valamint a gyermekek közöt t a földet egyenlően osztot ták fel (nem 
úgy, mint a balti területeken, ahol a primogenitúra - az elsőszülött öröklési elsősége - volt az 
általános, és ennek következtében nagyobb paraszti bir toktestek alakulhattak ki), kialakult a 
monokultúrás művelési rendszer. így ebben a munkában a szerző a monokul túrás művelési rendszerek 
kialakulását mutat ja be Németország területén. 

A mű alapvető mondanivalója, hogy elsó'sorban a délnémet területeken a parasztság a szőlő, a 
len, a kender és a gyapjú termelésére állt át . Megjelenik a kisállatok tartása, és elsősorban a 
monokultúrák kialakulása következtében az Elbától nyugatra fekvő területeken az allodiális földesúri 
birtok felbomlik. Ez elsősorban azért következik be, mert a gabona művelése már nem volt kifizetődő. 
Ugyan a kasza és a hatékonyabb gabonatermelés egyéb eszközei már a X I V - X V I . században meg-
figyelhetők, azonban ez a gabonatermelés állandósulását nem eredményezi. A földesúri allódium 
felbomlása következtében, másrészt mivel a délnémet területeken nem voltak olyan városok, melyek 
elszívhatták volna a szabad paraszti munkaerőt ; kialakul a monokul túra mellett a paraszti háziipar, pl. 
a takácsság mint téli foglalkozás, és megjelenik a paraszti bérmunkaerő, amely a zsellérségbői 
verbuválódott. így már ebben a korszakban kialakulhatott egy olyan bérmunkás réteg, amely a 
kapitalisztikus viszonyok előhírnöke. 

A munka több szempontból kételyeket ébreszthet az olvasóban. így elsó'sorban nem említi, 
hogy a faluközösség intézményei körébe ta r tozot t a német területeken a közösségi legeltetés és 
kihajtás. így a földesúr is tagja volt a faluközösségnek, és ő maga is haj thatot t ki állatokat a 
faluközösségi legelőkre, mint faluközösségi tag. Ugyan a szerző is említést tesz arról, hogy a falu-
közösségi tagok általában 4 - 6 állatot legeltethettek, ugyanakkor a földesúr 1 0 - 1 2 állatot ha j tha to t t 
ki a faluközösségi földekre, az „Allmendé"-re. Ezen kihajtási jogával a földesúr visszaélhetett, és a 
faluközösségi legelőkre teljes egészében rá tehet te a kezét. Elsősorban gyapjútermelés céljából 
juhtartással foglalkozott és ezzel a parasztságot a faluközösségi legelőkből kiszorította, és ennek 
következtében ez kis állatok, így például kecske tartására volt kényszerítve. Úgyszintén a földesúr ezen 
jogával visszaélve, a faluközösségi legelőket bérbe adhatta. A paraszti és földesúri legelőhasználat 
elkülönítése igen korán következet t be, és ennek következtében nagyon korán kialakulhattak a külön 
faluközösségi parasztok csordái a paraszti pásztorokkal egyetemben, a földesúri csordákkal és 
pásztorokkal szemben. A közösségi haszonélvezeteknek és kihajtási jognak voltak bizonyos 
szabályozott rendszerei, elsó'sorban az Elbától nyugatra levő területeken a parasztság részesedhetett a 
közös kihajtásból és legeltetésből, azonban az Elbától keletre a parasztságot igen korán kizárták a 
faluközösségi haszonélvezetekből, megfosztották a közös kihajtás jogától, és ezért ezek mint mező-
gazdasági bérmunkások, háziipari termelők és takácsok tar to t ták fenn magukat, mint ahogy ezt a 
szerző a parasztság társadalmi differenciálódásával kapcsolatban kifej te t te . 

A szerző jelzi, hogy az Elbától nyugatra fekvő területeken már igen korán megfigyelhető a 
földesúri allódium felbomlása, azonban a Meier-gazdaságok és számukra nyúj to t t robot követel-
ményéről és kényszeréről még ebben a korszakban is beszél. A munkában több helyütt is megfigyel-
hető, hogy a német viszonyok leírásakor elsősorban a nyugati szláv területeken honos terminológiát 
igyekszik adaptálni. Pl. a „Meier"-gazdaságok esetében a lengyelből adaptált „vajda" kifejezést hasz-
nálja, aki lényegében nem más, mint egy falualapító vállalkozó, aki elsó'sorban malomtartási és 



SZEMLE 2 5 5 

-üzemeltetési joggal, valamint kis birtokkal rendelkezik, melynek nagysága 1/3-tól 5 acre nagyságú 
lehetett , és ezen gazdaság számára a parasztok kénytelenek voltak szolgáltatásokat végezni. A 
„Meier'M település és telepítés, mint ahogy tud juk , a XII—XIII. században volt általános, azonban a 
szerző nem rögzíti megfelelően, hogy ezek a vajdai vagy „Meier"-i gazdaságok mikor és hol jelent-
keznek. A szerző nem tárgyalja, hogy a „Meier"-i gazdálkodásnak volt egy expanziója még a 
XVI1-XV1I1. században Németország keleti területein, mert f igyelmét elsősorban az Elbától nyugatra 
fekvő területekre koncentrál ja, mikor arról ír, hogy a monokultúrák kialakulása következtében ezeken 
a területeken az allodiális „Meier" gazdaság felbomlik. Tehát a Meier-i gazdaságok té rben és időben 
való elhelyezése nincs megoldva, azonkívül ezt a jelenséget nyugati szláv terminus alatt jelenteti meg a 
„vajda" kifejezés formájában (hasonlóan a háziipari tevékenység és takácsmesterség esetében a lengyel 
„chalupnictwo" kifejezést használja). Más helyeken az orosz viszonyokra vonatkozó terminust hasz-
nálja, így például a telek egységére a „nagyel" kifejezést használja, ami azért is nem célszerű eljárás, 
mert az orosz faluközösségen belül a „nagyel" jelensége a faluközösségi földek újraelosztásával járt 
együt t , amire Németország területéről már ebből az időszakból nincs adatunk. A munka a továbbiak-
ban is hiányérzetet kelthet az olvasóban. Ugyan Abel kutatásai alapján tudjuk, hogy a XIV -XVI. 
századi városi fejlődés elsősorban a rideg állattartásra való áttérés következtében alakul ki, és a falu 
elnéptelenedése nem magyarázható egyértelműen a fekete halállal, valamint a városi fejlődés sem 
egyértelműen a monetáris elmélettel, a fizetési eszközök romlásával, hanem inkább a céhes ipar 
fejlődésével. 

Mindezen hiányok ellenére a szerző nagyon plasztikusan muta t ja be, hogy a Grundherrschaft 
gazdálkodásának elkülönülése előtti időszakokban, majd pedig azokon a területeken, ahol a városokba 
való átvándorlás és beköltözés lehetősége nem volt adva, miként alakulhatott ki az intenzív mono-
kultúra, pl. a szőlőművelés Dél-Németország területén, mely monokul túrás művelés által előidézett 
elaprózódott birtokszervezet hatása a mai napig is megfigyelhető Németország déli területein. 

Tagányi Zoltán 

HÁROM ÁRTÖRTÉNETI TANULMÁNY 
KÖLN X V I - X I X . SZÁZADI GABONA- ÉS ÉLELMISZERELLÁTÁSÁRÓL 

\ 
Franz Irsigler: La mercuriale de Cologne (1531—1797) 

Structure du marché et conjuncture des prix céréaliers 
(Annales, Économies Sociétés Civilisations) 1978.93-114. I. 

Dietrich Ebeling: Versorgungskriesan und Versorgungspolitik 
während der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts in Köln 

(Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie) 1979. 32-59. I. 

Dietrich Eberling—Franz Irsigler: Zur Entwicklung von Agrar- und 
Lebensmittelpreisen in der vorindustriellen und der industriellen Zeit. 

Beobachtungen am rheinischen Beispiel 
(Archiv für Sozialgeschichte) 1979. 299-329. I. 

Nevezett szerzők többéves ku ta tó és számítógépes feldolgozómunka eredményeként terjedelmes 
két kötete t jelentet tek meg Köln X V I - X V U I . századi gabona- és kenyérárairól.1 Az ismertetet t három 
tanulmány részben összefoglalása, illetve „mel lékterméke" fáradságos munkájuknak, részben azonban 
időben és a vizsgált termékek körének kiterjesztése révén már túl is lép az említett kö te teken . 

1 Getreideumsatz, Getreide- und Brotpreise in Köln 1 3 6 8 - 1 7 9 7 . Bearbeitet von Dietrich Ebeling 
und Franz Irsigler, Teil 1: Getreideumsatz und Getreidepreise: Wochen-, Monats- und lahrestabelle. 
Mitteilungen aus dem Stadtarchiv von Köln, Hef t 65, Böhlau Verlag, Köln-Wien 1976. LV, 698 S. 
Ism. Hans-Heinrich Müller, Agrártörténeti Szemle XXII. (1980) 254. A mű folytatása: Zweiter Teil: 
Brotgewichte und Brotpreise: Wochen-, Monats- und Iahte Stabe lie, Graphiken. Mitteilungen aus dem 
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Ebeling és Irsigler választása azért esett Kölnre, mert a tekintélyes Rajna menti városban 
rendszeres heti piaci feljegyzések maradtak fenn a XVI. század első' harmadától, amelyek nemcsak a 
heti átlagárakat ó'rizték meg az utókor számára, hanem tájékoztatnak a piacra vitt gabona mennyiségé-
ró'l, termelési helyéró'l, s egyéb levéltári források felhasználásával nagyszerű lehetó'séget nyújtanak arra, 
hogy bepillantsunk a jelentős európai város gazdaságpolitikájának egyik lényeges fejezetébe. 

Mint. Irsigler történeti visszapillantásából kitűnik, Köln már a XII. században törekedett arra, 
hogy a gabonaáraknak megfelelően szabályozza a kenyér árát és súlyát. A városban 1407-től tartották 
nyilván a heti piaci árakat, a róluk készített „mercuriale"-ok azonban csak 15 31 -tői maradtak renn 
szinte hiánytalanul. E gazdag levéltári forrásanyag német földön egyedülálló, Franciaország2 mondhat 
magáénak hasonlókat, de folyamatosságuk nem vetekszik a kölniekével. 

Dietrich Ebeling tanulmányából kiviláglik, hogy noha a XVI. században Köln már túljutott 
feudális kori fejlődésének zenitjén, még mindig Európa számottevő népességű városai közé tartozott. 
Földrajzi adottságai kedvezőek voltak, közelében jelentős mezőgazdasági termelés folyt, rossz termés 
esetén pedig a Rajna és a Majna mentéről szállíthattak gabonát a városba, sőt az olcsó vízi út azt is 
lehetővé tette, hogy válságos esztendőkben Amszterdamon át baltikumi gabona jusson el Köln piacára. 

Irsigler módszertani kérdésekre nagy súlyt fektető tanulmányában három kérdéskör kiemelésére 
törekedett: a j a város élelmiszerellátási politikája, b) a cereáliák hosszú távú árfejló'désének vizsgálata, 
c) Köln és környéke táplálkozási szokásainak változásai, illetve mezőgazdasági termelésének szer-
kezete. 

Az első kérdéskör tárgyalását Ebeling remek tanulmánya könnyítette meg. Az árforradalom 
századának második felében Köln elöljáróit és gabonatisztjeit három - a tartósan emelkedő árszintű 
korszakban is kiugróan magas árakat hozó — válság tette próbára. Az 1556/57. gazdasági évben, 
valamint az 1570-es évek elején Európa-szerte kedvezőtlenül alakult a gabonatermelés, 1586/87-ben 
pedig helyi háború okozott gabonaválságot. Történelmi léptékkel mérve viszonylag rövid ideig -
mindössze 10 hónapig - ta r to t t a drágaság 1556/57-ben, a maga korában azonban elég hosszú volt 
ahhoz, hogy Köln városát adminisztratív lépések és gyakorlati intézkedések meghozatalára kénysze-
rítse. Az egymással kölcsönhatásban álló szabályozók nagy száma bizonyítja, hogy Köln magisztrátusa 
a XVI. század közepére már tekintélyes gazdaságpolitikai eszköztárat alakított ki. 1556 őszén meg-
szabták a kenyér árát, s hogy a rendelkezésnek foganatja is legyen, a városi készletekből szállítottak 
gabonát a pékeknek. Részben a spekulációs törekvések meggátlására, részben a tágabb értelemben vett 
városi készletek védelmére általános gabonakiviteli tilalmat vezettek be, majd a későbbiekben -
enyhítve a szigorú rendelkezésen - szabályozták a kiszállítható gabona mennyiségét. 1557 kezdetén a 
városi gabonatisztek Strasbourg környékéről hozat tak gabonát, s mivel tavasszal a szükség még jobban 
szorongatta a várost, áprilisban maximálták a gabonaárakat. Mint az várható volt, az árrögzítés után 
gyakorlatilag megszűnt a vidéki felhozatal, viszont a feketepiac és a spekulációs tevékenység élénkebbé 
vált. Köln elöljárósága súlyos pénzbüntetésekkel, a spekulánsok árujának elkobzásával válaszolt. 

Közellátási szempontból fontosabbnak bizonyult a városi gabonatiszteknek adott elővásárlási 
jog, amelyet kiterjesztettek a Kölnbe irányuló teljes gabonaforgalomra, ezzel párhuzamosan a város 
igyekezett kordában tartani a magánosok készletgyűjtési törekvését. Május-júniusban még mindig 
magasak voltak az árak, részben azért, mert a környék lakossága is Kölnben vásárolt, részben pedig 
azért, mert az emberek új éhínségtől félve a kelleténél több gabona felvásárlásra törekedtek. Július 
közepén - miután a jó terméshez kétség többé nem fért - felére estek a rozsárak, s ezzel a spekulációs 
tevékenységnek is bealkonyult. Az őszi növekvő kínálat hatására alacsonyabb árszint alakult ki az 
előző évinél, s így elérkezett az idő a városi pékek megregulázására. A súlycsonkító, illetve árdrágító 
pékmestereket iparengedélyük bevonásával büntet ték. 

Stadtarchiv on Köln, Heft 66, Böhlau Verlag, Köln-Wien 1977. LH, S. 270. + Graphiken 1/53,11/24, 
III/9. Mindkét kötetet ismerteti N. Kiss István: Köln városának gabonapiaca és gabonaárai 
(1368-1797) . Világtörténet (Uj folyam) 1980. 4 sz. 154-157.1 . 

2 Párizs korai heti piaci feljegyzéseire: Jean Meuvret: Les prix des grains á Paris au XVé siécle et 
les origines de la mercuriale. In: Paris et lie de France (Mémoires publiés par la Fédération des Sociétés 
Historiques et Archéologiques de Paris et de File de France) 11, 1960, 283-311. Szerző gyűjteményes 
kötetébe is felvette e tanulmányt: Jean Meuvret: Etudes d'histoire économique. Cahiers des Anna-
les 32. Librairie Armand Colin, Paris 1971. 4 1 - 6 5 . 1 . 
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Ebeling kedvezőnek ítéli Köln bemuta to t t ellátási pol i t ikáját , amely korlátok közé tudta 
szorítani a súlyos, de viszonylag rövid ideig ta r tó áremelkedést. E lő remuta tó intézkedésnek bizonyult a 
városi alkalmazottak á tmenet i bérkiegészítése. A főbb vonásaiban bemuta to t t gazdaságpolitika termé-
szetesen többletkiadásokkal terhelte meg Köln házi pénztárát, a költségvetési egyensúlyt pótadókkal 
állította helyre a város. 

Az 1570/71. gazdasági évben kezdődő gabonaválság térben és időben egyaránt súlyosabb volt a 
fentebb ismertetettnél. Kelet-Európából nem érkezet t gabona, s Köln hagyományos ellátó területéről 
sem volt biztosítható a város szükségleteinek kielégítése. Ebben az évben erősen visszaesett a város 
gabonaforgalma, s az élelmezési válság némileg mérsékeltebb t e m p ó t öltve az 1573. évi jó termésig 
húzódot t el. Nyüvánvaló, hogy Köln bevetet te mindazokat az intézkedéseket, amelyeket másfél 
évtizeddel korábban már sikerrel alkalmazott . A mély és hosszan elhúzódó gabonaválság miatt 
megbízottjai Antwerpenben és Amszterdamban is vásároltak gabonát , az utóbbit azonban Alba herceg 
tilalma fo ly tán nem sikerült Kölnbe szállítaniok. A város gabonavásárlásai nagy összegeket emésztettek 
fel, s mivel az áremelkedés mérséklését, a drágaság letörését szolgálták akkor, amikor az elérhető 
piacokon mindenüt t magas árszint alakult ki, elkerülhetetlen volt a ráfizetés, ezért a magisztrátus 
fogyasztási adók bevezetésével egyenlítette ki veszteségeit. Más német városokkal összehasonlítva 
Kölnt nem súj tot ta katasztrofálisan a gabonaínség, megállapítható azonban, hogy a városi elöljáróság 
nagyobb készletekkel könnyebben úrrá lehetett volna a nehézségeken. 

Az 1586/87. évi gabonaválságot helyi háború váltotta ki. Ekkor ra a magisztrátus már okult az 
előző krízisek tapasztalataiból. Köln három magtárában több mint 9400 malter (1 malter = 164 liter) 
gabonát tartalékoltak, s a városi készletek meghatározó szerepet já tszot tak a lakosság ellátásában. 
Jülich hercegének gabonaszállítási tilalma érzékenyen érintette ugyan a várost, de a termékcsere 
módszerét alkalmazva - Mainz környékén sóért szereztek gabonát - ismét sikerült feltölteni a 
magtárakat. E lépés nemcsak az éhínség rémét űzte el, hanem egyút tal a város gazdaságpolitikai 
eszközeinek körét is bővítette. 

Befejezésül Ebeling értékeli Köln sokrétű gazdasági intézkedéseit . Megállapítása szerint kifeje-
zett szociálpolitikáról még korai lenne beszélni, hangsúlyozza azonban , hogy az áremelkedéseket 
sikerült mérsékelni, s így Augsburgtól és Nürnbergtől eltérően a gabonaárak emelkedésétől kísért 
ellátási válságok kevésbé nyomor í to t t ák meg a Rajna menti nagyváros szegénységét. 

Irsigler tanulmánya arról győzi meg az olvasót, hogy e gazdaságpolitika a XVI I -XVI I I . század 
válságos periódusaiban szintén figyelemre méltó eredményeket m u t a t o t t fel. A hosszú távú áremelke-
dések vizsgálatára és a belőlük leszűrhető tanulságokra koncentrá ló tanulmány Michel Morineau 
kérdésfelvetése nyomán arra igyekszik választ adni , hogy az á r tör téne t mennyiben segíthet összetet-
tebb gazdaságtörténeti jelenségek értelmezésében. 

A XV. század közepétől a XVIII. század végéig terjedően Köln gabonaárainak változása öt 
hosszabb szakasz elkülönítését teszi lehetővé, ezekből egy szekuláris - 1 5 1 0 / 1 1 - 1 6 2 0 közöt t i - s 
négy rövidebb ( 4 0 - 5 0 évig tar tó) ciklus rajzolódik ki. A vizsgált negyedfél évszázadban többnyire az 
árgörbék és a termelési görbék fordí to t t irányú mozgása jellemző. Különösen erős volt e tendencia 
1 5 3 0 - 1 5 8 0 közöt t , amikor a kereslet intenzív növekedésével számolhatunk. Tízéves metszeteken belül 
- a szezonális ármozgást is megfigyelve - azt láthatjuk, hogy e fél évszázadnyi időben az aratás 
kezdetekor becsülhető termésmennyiség szinte előrevetítette a gazdasági év várható ármozgását. Az 
1620-as évektől a kereslet-kínálat alakulásának két fordulópont ja - őszi, illetve kora nyári - alakult 
ki, s ennek révén a gazdasági év árgörbéje is módosul t . Az 1670-es évek második felétől a havi kínálat 
új eloszlása rajzolódott ki: aratás és cséplés idején a kínálat csökkent , s csak tavasszal, illetve a nyár 
elején emelkedet t . Meglepő m ó d o n a kínálat növekedését nem követ te az árak esése. Természetesen 
válságos esztendőkben az árak erősebben ingadoztak, mint az alacsonyabb árszintű években. Az a tény, 
hogy a kínálat növekedését szinte szabályosan kísérte az árak emelkedése, magyarázatot kíván. Irsigler 
az el lentmondás feloldására törekedve feltételezi, hogy a XVII. században változáson ment át a 
termelési és földbirtoklási szerkezet, továbbá a kereskedelem, s módosul tak a lakosság fogyasztási 
szokásai. Hipotétikus elemekre építve három gazdasági csoport - a termelők, a közvetítő kereskedők, 
illetve a fogyasztók - helyzetének változását követi nyomon. 

a) A termelők magatartását befolyásolhatta a többnyire ado t t termékfölösleg, amely mögött 
vagy a termelés abszolút növekedése, vagy a lakosság számbeli csökkenése húzódhatot t meg. Gyako-
ribbá válhatott a gabona tartalékolása (pontosabban tudatos visszatartása), mivel ismert volt, hogy az 

17 Agrártörténeti Szemle 1 9 8 2 / 1 - 2 . 
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árak nyár elején lesznek magasabbak. Valószínűsíthető az is, hogy a gabonatermesztés koncentráltabbá 
vált, a nagybirtok javára módosult a birtokszerkezet, a kistermelők ugyanis kevésbé képesek áruik 
hosszabb távú visszatartására. Folyamatban levő kutatások sugallják e hipotézist, a szerző hang-
súlyozza azonban, hogy a végleges állásfoglalást megelőzően meg kell még vizsgálni a mezőgazdasági 
technika fejlődését, a munkaszervezés változását és azt, hogy a jelzett időszakban mennyiben javítot-
ták a földek minőségét. 

b) Feltételezhető az is, hogy a XVII. században megnövekedett a közvetítő kereskedelem 
szerepe. Bizonyítható, hogy a XV-XVI. században a termelők közvetlen eladási tevékenysége volt 
jellemző, a XVII. században azonban Köln gazdag polgársága aktívabban vett részt a közvetítő 
kereskedelemben, tevékenységük a spekuláció időnkénti élénküléséhez, az áremelkedés idejének 
módosulásához vezetett. Mint korábban láttuk, a XVI. században Köln csak válságos esztendőkben 
importált gabonát, a XVII. században azonban gyakorivá vált a baltikumi gabonabchozatal. Lehet-
séges, hogy az importált rozs is szerepet játszott a szezoniális ármozgások megváltozásában. 

c) A XVII. század katonai eseményei következtében lényeges demográfiai átalakulásra nem 
került sor, a katonaság beszállásolása azonban befolyásolta Köln fogyasztását. A létbizonytalanság arra 
ösztökélhette a lakosságot, hogy hosszabb időre gyűjtsön készleteket. Kölnben a lakossági felhalmozás 
nem mérhető pontosan, de más városok már publikált adatai - pl. Strasbourg - nyomán erre is lehet 
következtetni. Nemcsak hipotetikus elem, hanem tényszerűen is bizonyítható azonban a fogyasztási 
szerkezet módosulása. Kölnben az 1620-as évekig az eladott gabona mintegy 40%-a búza volt, de a 
XVII -XVIII. század folyamán már 15-20%-ra csökkent részaránya, s így a kenyérgabonákon belül a 
rozs ju to t t túlsúlyra. 

Irsigler befejezésül utal arra, hogy e hipotézisek3 adalékul szolgálhatnak az ártörténcttel kapcso-
latos nemzetközi vitához. Évszázadokat átfogó, nagy adatbázisra épülő ártörténeti kutatásaik nyomán 
úgy véli, hogy az ármozgások elemzése során nem elegendő csak a kereslet-kínálat változását és a 
monetáris szempontokat vizsgálni, mellettük figyelembe kell venni a demográfiai tényezőket, a 
mezőgazdasági termelés szerkezetének és a lakosság fogyasztási szokásainak módosulását. 

Ebeling és Irsigler közös tanulmánya túllép szerzők korábbi kutatási korszakán, s a téma a 
kenyérgabonákon kívül borsó-, burgonya-, marhahús- és vajárakkal bővül. Adataikat 1818-1850, 
illetve 1876 1913/14 közötti hivatalos helyi kiadványokból merítették, a hiányzó negyedszázad 
pótlására pedig központi statisztikai kiadványok Kölnre vonatkozó adatsorait használták fel. Számító-
gépek alkalmazása nélkül dolgoztak egyszerű statisztikai módszer igénybevételével. 

A nagykereskedelmi árak nyomán megrajzolható árgörbék szerint az éves ármozgás nem 
mutatot t lényeges eltérést az ipari forradalom kezdeti időszaka, illetve csúcspontja között . Kölnben a 
búza és a rozs ára 1818-1865 között emelkedik, ellentétben a XVIII. század csökkenő trendvonalával. 
Az ármozgásokat közelebbről vizsgálva azonban kitűnik, hogy a XIX. század árfejlődése nem volt 
egységes, 1818-1865 között emelkedtek a búzaárak, 1 8 6 6 - 1 9 1 2 között viszont csökkentek. A borsó 
és a burgonya ára a vizsgált időszak egésze alatt csökkent, különbség csupán a két termék áresésének 
mértéke között mutatkozott . Emelkedtek viszont a százéves időszakon belül a marhahús- és a vajárak, 
s az említett négy növényi eredetű termék áraival ellentétben a két állati termék éves ármozgását 
szélsőséges ihgadozások sem jellemezték. A marhahús és a vaj árának emelkedő tendenciáját termelési 
és fogyasztási tényezők egyaránt befolyásolták. A XIX. században már zömmel biztosított volt a 
folyamatos téli takarmányozás, s így érthető, hogy megszűntek a szélsőséges áringadozások, másfelől 
viszont a kereslet növekedésével együtt járt a két értékes táplálék árának folyamatos emelkedése. 

A vizsgált hat termék szezonális ármozgására fordítva figyelmünket azt láthatjuk, hogy a 
kenyérgabonák közül a búza árának oszcillációja volt erősebb, áraik közös tulajdonsága azonban a 
téltől kora nyárig tartó emelkedés, illetve az őszi csökkenés. A borsó szezonális áringadozása lényege-
sen kisebb volt a burgonyáénál; erős kilengéseket mutatot t viszont a vaj ára; az év első négy 
hónapjában jelentősen emelkedett, majd június-júliusig csökkent, októberig újabb emelkedés, illetve 
az év végéig lassú csökkenés, esetleg stagnáció következett. E ritmus az évszázadnyi időszak egészére 
jellemző, ellentétben a marhahús szezonális áringadozásával, amely a XIX. század folyamán a leg-
csekélyebbnek minősült a vizsgált hat termék közül. 

3 Vö. : Franz Irsigler: A kvantifikáció lehetőségei és korlátai a késő-középkori és kora-újkori 
gazdaság-és társadalomtörténetben. Történelmi Szemle 1982. 149-150 .1 . 
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Ebeling és Irsigler végezetül az alábbiakat hangsúlyozza. Köln környékén a mezőgazdasági 
termékek árszerkezete eltérő volt a XIX. század első, illetve második felében, az ipari társadalomra 
jellemző árstruktúra csak az 1890-es évektől muta tha tó ki. A megelőző évtizedekben, de különösen a 
század első felében még a termelés, a piaci kapcsolatok, valamint a fogyasztási szokások tradicionális-
nak tekinthetők, e tényezők együttesen magyarázzák a század első, illetve második felének eltérő 
ármozgásait. A XIX. század második felében a kapás növények termesztésének korszerűsítése, illetve a 
kenyérgabona hüvelyesekkel és burgonyával tör tént helyettesítése nagyban befolyásolta az árak 
alakulását. Ugyancsak itt kell megemlíteni a vasútépítést , amelynek árkiegyenlítő4 szerepét már a 
kortársak is észlelték. Tény azonban, hogy Köln ellátásában a vasút mellett - noha a várost 
Antwerpennel összekötő vonal már 1843-ban megnyílt - a vízi út korábban és később is fon tos 
szerepet töl töt t be. 

A szerzők remélik, hogy tanulmányuk hozzájárul Németország XIX. századi gazdasági növeke-
désének5 vizsgálatához, hangsúlyozzák azonban, hogy a kutatásokat még számos, a gazdaság- és 
társadalomtörténet műveléséhez fontos részterületre is ki kell terjeszteni. 

Mindhárom tanulmányra nagy műgond, gazdag levéltári és szakirodalmi dokumentáció jellemző, 
mellékleteik ötletesek és á t tekinthetőek, megkönnyítik az olvasó tájékozódását 

Búza János 

KONRAD BEDAL 

HISTORISCHE HAUSFORSCHUNG 
EINE EINFÜHRUNG IN ARBEITSWEISE, BEGRIFFE UND LITERATUR 

Münster, 1978. 186 I. (Beiträge zur Volkskultur in 
Norddeutschland, herausgegeben von der Kommission 

für Westfalen Landschaftsverband. Westfalen—Lippe. Heft 8.) 

A falusi és kisvárosi lakóházak, gazdasági épületek iránt az építészet történetének ku ta tó i 
évtizedeken át úgyszólván semmiféle érdeklődést nem tanúsítot tak, jószerével beérték a reprezentatív 
építmények ( templomok, kastélyok stb.) műleírásával, valamint kultúrhistóriai értékelésével. A parasz-
tok és a mesteremberek lakóházainak, istállóinak, műhelyeinek építészettörténete a néprajzi kiadvá-
nyok lapjain kapot t helyet. A legtöbb művet német nyelven jelentették meg, s még ma is számottevő a 
német tudományosság hagyományainak hatása szinte valamennyi európai országban a népi építészettel 
kapcsolatos kutatásokban. 

Kezdetben főleg arra gondoltak, hogy az egyes építmények tá janként elkülöníthető sajátos 
típusait, az egyes formák és alaprajzok közötti eltéréseket az építők és a lakók eredetével lehet 
megmagyarázni. Századunk első felében nagyon sok olyan könyv és szakcikk jelent meg, amelyeknek 
szerzői azt igyekeztek bizonygatni, hogy a „házvidékek" (ahogyan az el térő jegyek és azonosságok 
szerinti osztályozás alapján a típusok elterjedési övezeteit nevezték) végeredményben megfelelnek a 
lakosság két-három évezreddel korábbi etnikai, törzsi települési körzeteinek. A jelenségek formális 
leírását elsősorban azok megnevezései és a nyelvi jegyekből adódó következtetések egészítették ki, s 
egyelőre nagyon kevés olyan konkré tumot vontak be a vizsgálatokba, amelyek megakadályozták volna 
a fantázia szárnyalását. Ez a felfogás természetesen a III. birodalom fennállása idején bizonyult a 
leginkább népszerűnek a német (és hellyel-közzel más nyelvű) tudományosságban. 

4 A vasút árkiegyenlítő szerepére hazai vonatkozásban: Gy. Szabad: Das Anwachsen der 
Ausgleichstendenz der Produktenpreise im Habsburgerreich um die Mitte des 19. Jahrhunderts . In : 
Studien zur Geschichte der österreichisch-Ungarischem Monarchie (Red. von V. Sándor-P. Hanák). 
Akadémiai Kiadó, Bp. 1961. (Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae 51.) 2 1 4 - 2 3 5 . 1 . 

5 Szerzőket e tekintetben Knut Borchardt munkája inspirálta: Wirtschaftliches Wachstum und 
Wechsellagen 1 8 0 0 - 1 9 1 4 . In: Handbuch der deutschen Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Heraus-
gegeben von Hermann Aubin und Wolfgang Zorn. Band 2, Das 19. und 20. Jahrhundert . Heraus-
gegeben von Wolfgang Zorn. Klett-Cotta 1976. S 1 9 8 - 2 7 5 . 1. 
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Részben politikai oka van tehát annak, hogy a német „házkutatásban" ú j elgondolások kezdtek 
polgárjogot nyerni az elmúlt három évtized során, továbbá, hogy a romant ikus eszmefut ta tásokat 
helyettesítő kul túr tör ténet i elemzéseket idővel kiegészítették vagy felváltották a műszaki és a termé-
szettudományi módszerekkel végzett vizsgálatok megállapításaival. A tipológia, a statisztikai adatsorok 
és a típusok geográfiai elterjedésének körvonalazása mellett az épületek tör ténetének, az egyes 
épületszerkezetek műszaki, statikai funkcióinak kultúrhistóriai nyomozása is divat lett, polgárjogot 
nyert (ha nem is lett általános!) a dendokronológiai vizsgálatok alkalmazása, és hovatovább elképzel-
hetetlen bármiféle kutatás az épületekkel , nemkülönben a berendezésükkel kapcsolatos, régebbi 
századokból való feljegyzések értékelése nélkül. 

Ebben a változásban kiemelkedő és kezdeményező szerepet a münsteri egyetem tanárai játszot-
tak, mindenekelőtt a germanista Jost Trier és a népra jzkuta tó Josef Schepers, akik 1939, ill. 1944 óta 
publikált elgondolásaikkal új irányba terelték a tudományt . Azóta felnőtt egy ú j nemzedék. Bedal is a 
tanítványok közé tartozik, összefoglalását tehát a nemzedék- és a szemléletváltás tudományos szükség-
lete inspirálta. 

Könyve három fő részre tagozódik. Az első rész a „házkuta tás" tudományá t ismerteti, tehát egy 
tudományszervezeti és tudománytör téne t i áttekintés. A második rész a módszerek és a források 
tekintetében kíván eligazítani. Talán itt lehet leginkább lemérni a változás méreteit és irányaik 
sokféleségét. A harmadik rész a tula jdonképpeni „házkuta tás" fogalmával ismertet meg, konkréten az 
épületek belső tereinek keletkezés történetével, valamint a velük kapcsolatos kutatásokkal, az épület-
szerkezetekkel, az építési módszerekkel és ezek technikatörténetével. Az épületek típusalkotása 
tekintetében is jellemző példákat mu ta t be: alaprajzi fej lődést , a lakó-, illetve a gazdasági épületrészek 
egymáshoz való viszonyát és ezek változásait, az udvart és annak építményeit, fejlődésüket, elrendezé-
sük és gazdasági használatuk koronként változó szokásait. Végül a csarnokház és a szoba kialakulásá-
nak áttekintését kapjuk. 

A kötetet néhány tudománytör téne t i dokumentum egészíti ki, amelyek érzékeltetik a szem-
pontváltozásokat. 

Az agrártörténész számára ez az összefoglalás és a módszertani ú t m u t a t ó (a könyvészeti 
adatsorokon túl) más jelentős tanulságokkal is szolgál. Kiderül belőle, hogy a közép-európai hagyo-
mányos épületek tulajdonképpen a középkor végén nyer ték el eredeti körvonalaikat, vagyis a f ő b b 
típusok az ez idő tájt elterjedt építészeti tudás kézzelfogható bizonyítékai. A legfontosabb újí tásokat 
mesteremberek működésének köszönhet jük , akik a várak, kastéleok és a városok polgárházain, 
templomain alkalmazott megoldásokat terjesztették el a vidéken. A gazdasági konjunktúrák, a nagy-
arányú társadalmi érintkezések szociális mozgásai, másfelől a divatok mind nyomot hagytak az 
épületek küllemén és a funkcionális adottságokon. Minthogy csaknem valamennyi épület a családi 
gazdaságokban dolgozó parasztoknak vagy iparosoknak adot t o t thont , azaz lakó- és munkahely volt 
egyben, épí tészet történetük elválaszthatatlan az ipari forradalom előtti falusi és kisvárosi lakosság 
életszínvonal-problémáitól, az é le tmód és a szociális kul túra mindenkori átalakulásától. 

A kiemelt tények (és ez lehet talán egy magyar nyelvű ismertetés leginkább hangsúlyos 
mondata) nem a recenzes által kiválasztott mozzanatai e könyv vagy a bemuta to t t t u d o m á n y 
gondolatvilágának. A könyv jó példa arra, hogy az új eredmények mindig a tudományok érint-
kezésének határterületein jönnek létre. Az agrártörténet tartományaihoz oly közel álló gondolatok 
még hiányoztak a régebbi „házkuta tásból" , talán éppen ezeknek tula jdoní that juk, ha a régi, sok 
helyütt még ma is romantikus felhangokkal művelt t u d o m á n y sikerrel újult meg. 

Hoffmann Tamás 
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H A I N E R P L A U L 

LANDARBEITERLEBEN IM 19. JAHRHUNDERT 

Akademie der Wissenschaften de DDR, Zentralinstitut für Geschichte, 
Veröffentlichungen zur Volkskunde und Kulturgeschichte, 65. k. 

Akademie-Verlag, Berlin 1979. 348 /., 30 tábla és egy térkép 

A W. Jacobeit által ösztönzött munka H. Plaul tolla nyomán a XIX. századi mezőgazdasági 
munkásságot vizsgáló jelentős könyvvé kerekedet t . Plaul ugyan vizsgálódását a magdeburgi Bördére 
korlátozza, az mégis általános jelentőségű: egyrészt mivel a szerző a magdeburgi Bördében olyan 
területet tekint át, amely a mezőgazdaság kapitalista viszonyainak gyors és korai kiterjedésével tűnt ki, 
s mint ilyen, más területek számára bizonyos mértékig saját jövőjük képét muta t t a fel; másrészt mivel 
Plaul a mezőgazdasági munkásság problémáit érinti, amelyek az agrár- és gazdaságtörténészek érdek-
lődésének homlokterében állnak. Ehhez járul , hogy a könyv a néprajz és a gazdaságtörténet szerencsés 
szimbiózisa, aminek gyümölcsöző volta számos érdekes szempontban, felismerésben és izgalmas 
tézisben tükröződik. Végül Plaul könyvével meggyőző bizonyí tékát adja annak, hogy a marxista 
néprajznak hálás munkaterülete a dolgozó osztályok és rétegek kultúrája és é le tmódja, még olyan 
területen is, amelyet a polgári népra jz tudomány mindig kikerült. 

Plaul munkája forrásorientált , a magdeburgi állami levéltár iratainak intenzív kiértékelésén 
nyugszik, felhasználja a vonatkozó irodalmat , számos korabeli újságot, folyóiratot és fon tos ankétot . 
Vizsgálódásának időszaka a XVIII. század végével kezdődik, de a hangsúly a XlX. század 30-80-as 
éveire esik. Az 1880-as cezúra azon alapul, hogy „e vidék sajátos társadalmi-gazdasági fejlődése a 
cukorrépatermelésnek Poroszországra és a Német Birodalom más területeire tör tént kiterjedése miatt 
véget é r t " (15. 1.). Ez semmi esetre sem hangzik eléggé meggyőzően, hiszen a répatermesztés és a 
cukorrépa-termelés Porosz- és Németország egyes területein éppoly régi, mint a magdeburgi Bördén. A 
cezúrát sokkal inkább meghatározhatnák a Verein fü r Sozialpolitik (1892) és az Evangelisch-Sozialer 
Kongress (1899) közleményei, amelyek a szerzőnek épp a XIX. század utolsó előtti évtizedére igen sok 
nélkülözhetetlen anyagot szolgáltattak a földmunkásviszonyokról . Kissé sajnáljuk, hogy Plaul nem 
fo ly ta t ta vizsgálatait az első világháborúig. 

A gazdag anyagot Plaul négy nagy fejezetben dolgozta fel . A levezetés és a fizikai-gazdasagi-
földrajzi viszonyok, valamint a történeti-polit ikai és az egyházi adminisztráció taglalása után az első 
fejezetben a helyi mezőgazdasági munkásság kialakulását és társadalmi-gazdasági fejlődésének alap-
vonásait vizsgálja. Itt az agrárreformok lefolyása van előtérben, és behatóan foglalkozik a „mező-
gazdaság porosz útjának variánsával", mivel az agrárreformok a magdeburgi Bördén mintegy tiz évvel 
előbb lezajlottak, mint a többi kelet-elbai vidéken. Az agrárkapitalista viszonyok gyors kiteljesedésé-
nek hajtóerejét Plaul a répa piacra orientált termesztésében és feldolgozásában ismeri fel. Egyben 
megkísérli, hogy közelebbről meghatározza a mezőgazdasági munkások helyzetét a feudalizmusban és 
a kapitalizmusban. A kuta tás ezentúl nem hagyhatja figyelmen kívül Plaul klasszifikációját, amely a 
kapitalizmus korszakának mezőgazdasági munkásságát négy szociális csoportra bon t j a (90. s köv. 1.). 
Mindenesetre a megváltakozás egyes dátumainak és tényeinek részletesebb és világosabb rögzítését 
igényeltük volna, mint ahogy visszatekintése is a munkajáradéknak pénzjáradékká változására a XVIII. 
században némileg elmossa a feudális járadék és az agrárreformok utáni földjáradék formái között 
fennál ló különbséget. 

A második fejezet a társadalmi viszonylatok fejlődésének alaptendenciáival foglalkozik a mező-
gazdasági kapitalizmus kialakulásának és konszolidációjának körülményei közepette . Vizsgálja egyebek 
köz t a mezőgazdasági munkásság és a parasztság között i osztályantagonizmus kialakulását, amely pl. a 
patriarchális cselédviszonyok felbomlásában és a mezőgazdasági munkások szociális státuszának válto-
zásaiban nyilvánult meg. Részletesebben tárgyalja itt a paraszti osztály fejlődését, differenciálódását és 
magatartását , különösen a gazdagparasztság vonatkozásában. Számos érdekesés okos megfigyelést sző 
anyagába, pl. rávilágít a gazdagparasztok ökonomikus gondolkodása és nem ökonomikus magatartása 
közt i ellentmondásra. Különösen fontos , továbbgondolásra ösz tönző tétele a mezőgazdasági munkás-
ság kezdődő egységesüléséről szóló. Rámuta t továbbá a közösségi fö ldek felosztásának és a szeparáció-

18 A g r á r t ö r t é n e t i S z e m l e 1 9 8 2 / 1 - 2 . 
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nak a társadalmi és gazdasági következményeire. Bármily helyesen írja le Plaul a negatív következ-
ményeket , mégis le kell szögeznünk, hogy a közösségi földek felosztása és a szeparáció meggyorsította 
a termelőerők fejlődését, és hogy a Plaul által kiválasztott Marx-idézet (119. 1.) nem helyénvaló, mivel 
a tényállást nem fedi. Marx említi ugyan „a termelőeszközök végtelen szétaprózódását és a termelők 
elszigetelődését", de a parcella-magántulajdon vonatkozásában, így ez nem alkalmazható a magdeburgi 
Bordéré. Azonkívül a paraszti földtula jdonosok „kollektivitása" a szeparáció előtt nem jelentet t mást, 
mint a munka közös kezdését és befejezését, ami a birtokok szétdaraboltságának és a nyomás-
kényszernek volt a következménye, míg a termelőeszközök szétaprózot tak, a földművelés pedig 
individuális volt. 

A harmadik fejezet a helyi agrárproletariátus munka- és életviszonyainak változásait vizsgálja a 
kapitalizmus kialakulása fo lyamán . Különösen a mezőgazdasági termelőerők fejlődésének tárgyalása 
érdekelheti az agrár- és gazdaságtörténészeket. Fon tos szakaszai: a közvetlen termelők tevékenysége, 
gépesítés, munkatapasztalatok ás -módszerek, munkaciklusok és -teljesítmények, munka- és szabad idő, 
vasárnapi munka stb. Ki kell emelnünk itt mindenekelőt t az akkordmunka jelentőségét a mező-
gazdaságban, amit Plaul a kapitalista korszak mezőgazdasági munkásságának egységesülési folyamatával 
összefüggésben tárgyal. Bár az akkordmunka а XIX. század mezőgazdasági publikációiban, hivatalos és 
félhivatalos grémiumaiban figyelemre méltó szerepet játszott épp a termelési folyamattal kapcsolatban; 
az újabb agrártörténeti kuta tás alig veszi tekintetbe. Ezért tesz je lentős szolgálatot Plaul, amikor újra 
ráirányítja figyelmünket erre a kérdéskörre, amely az agrárkapitalista viszonyok kiteljesedése és a 
termelés intenziválódása szempont jából is fon tos . Nem utolsó érdeme e fejezetnek, hogy a szerző 
meggyőző és differenciált képe t ad a mezőgazdasági munkások reprodukciós igényeiről és a repro-
dukció valóságáról, amikor vázolja a bérrendszereket, a lakásviszonyokat, a táplálkozást, ruházkodást 
és az egészségügyi körülményeket . 

Ha a harmadik fejezet f ő tárgyát a mezőgazdasági munkásság életének gazdasági oldala képezi, 
úgy a negyedik fejezetet a szerző a helyi agrárproletariátus szokásainak, vallási és politikai magatartásá-
nak szenteli. A témák; moralitás, alkoholfogyasztás és mértékletességi egyesületek, egyházi élet, a „sza-
bad közösségek" és végül a mezőgazdasági munkásság harci módszerei munka- és életviszonyaik köz-
vetlen javítására. 

Plaul munkája sokrétű tematikájával és anyaggazdagságával ragad meg, érezzük a hallatlan 
szorgalmat, amely művében lecsapódott . Plaul realista és plasztikus képet bont ki a kizsákmányolt 
mezőgazdasági munkásságról, nyomoráról és harcának nehézségeiről. Számos tézise termékeny vitára 
serkent. Jelentős lépés ez az agrárproletariátus kutatásában. Az NDK néprajz tudománya, amely a 
marxista társadalomtörténet kultúrhistóriai diszciplínájaként funkcionál , újból meggyőzően gazda-
godot t . 

H.-H. Müller 

EUROPÄISCHE BAUERNPARTEIEN IM 20. JAHRHUNDERT 

Szerk. Heinz Gollwitzer. Quellen und Forschungen zur Agrargeschichte. 29. k. G. Fischer Venig, 
Stuttgart-New York 1977. 702 I. 

E terjedelmes gyűj teményes munka húsz tanulmányt tartalmaz, melyekben 19 szerző tárgyalja a 
két világháború közti politikai parasztmozgalmakat. Ha egyáltalán foglalkoztak eddig a modern 
párt tör ténészek a „parasztpár tokkal" , hát meglehetősen mostohán. Ezért üdvözöljük e könyvet, amely 
az első tudományos á t tekintés t nyújtja, „u ta t mutat , orientációt kíván adni a komparisztikus és 
szinoptikus megközelítéshez, valamint ösztönzést a téma továbbgondolásához és megvitatásához" 
(VII. 1.). Teszik ezt a szerzők sokoldalúan, kü lönböző metodikával, elméleti és tényanyaggal. Szemben 
álló felfogások is érvényre j u tnak ; ez késztette a szerkesztőt arra a kijelentésre, hogy nem azonosítja 
magát „minden, a könyvben képviselt véleménnyel" (VII. I.). A mű csak a „demokrat ikus paraszt-
pár tokka l" foglalkozik, a konzervatív vagy fasiszta parasztmozgalmak nem képezték vizsgálódás 
tárgyát, éppen így a kommunis ta pártok parasztpolitikája sem, mivel a kommunis ta pártoknak a 
szerkesztő és a szerzők felfogása szerint nincs demokrat ikus legitimitásuk. Néha mégis említésre kerül a 
konzervatív, fasiszta vagy kommunis ta taktika és stratégia a parasztmozgalmak kü lönböző motívumai-
nak és céljainak boncolgatása során. 
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A könyv négy nagyobb részre oszlik; a skandináv, lengyel, jugoszláv, magyar, román, bolgár, 
svájci, német , osztrák, francia és spanyol parasztmozgalmakkal foglalkozik. A hangsúly Középkelet- és 
Délkelet-Európában van; ezek azok a régiók, ahol a parasztpártok a legnagyobb aktivitást fej tet ték ki, 
nem utolsósorban a napirendre kerülő fö ldre formokér t folytatot t harcuk kapcsán. 

A tanulmányok rengeteg információt adnak (a parasztmozgalmak okai és céljai, a parasztpártok 
jellege és szerkezete, szövetségi politikája, választási eredményeik, időleges kormányzat i tevékenységük 
vagy részvételük, a paraszti és középrétegek ideológiája, város és falu ellentétei, mezőgazdasági 
foglalkozásstruktúra és földbirtokmegoszlás) sok statisztika felhasználásával, úgyhogy némelyikük az 
adot t ország két vüágháború közötti általános agrártörténete szempontjából is hasznosítható. Érdek-
feszítően gazdagítják a parasztmozgalmak képét a parasztpártok vezető személyiségeinek az anyagba 
sok helyüt t beleszőtt biográfiai vázlatai, pl. Stephan és Antun Radic (Horvátország), Alexander 
Sztambolijszki (Bulgária) vagy Antonin Svehla és Müan Hodza (Csehszlovákia). 

Ha egyes tanulmányok érintenek is gazdasági-társadalmi tényezőket , nem ez határozza meg a 
mű jellegét. Túlteng a politikai mozgalmak tárgyalása. H.-J. Puhle azonban kielégítő gazdasági-
társadalmi elemzés révén képes arra, hogy meggyőzően bizonyítsa: miért nem voltak Francia- és 
Spanyolorszagban parasztpártok, miért képviselték a mezőgazdasági csoportosulások érdekeit o t t a 
kiépült, hagyományos pár tok , a kommunis tákat is beleértve. Igen differenciált módszerekkel arra a 
következtetésre ju t , hogy „Franciaország iparosításának demográfiai és szociális következményei 
Kelet- és Délkelet-Európához képest túlságosan előrehaladottak voltak ahhoz, hogy egy parasztpárt 
széles néptömegek haladó reformtörekvéseinek politikai kötőanyagává válhasson" (618. l.).A. Panzer: 
„A német parasztmozgalom pártpolitikai kezdeményezései 1933-ig" c. cikke túlságosan rövidre fogott . 
Véleménye, hogy ti. „a KPD agrárprogramja, ahogy a KPD maga is .,. . a weimari köztársaságban soha 
nem rendelkezett eséllyel" (537. 1.) - nélkülözi a megbízható alapot. Fáradságos bizonyítani , milyen 
visszhangra talált a KPD és a befolyása alatt álló parasztbizottság paraszti segélyprogramja a világ-
gazdasági válság idején, és hogyan ösztönözte az ellenzéki parasztcsoportok kialakulását. Másrészt a 
fasiszta NSDAP propagandáját és terrorját főleg a KPD és annak tömegszervezetei ellen vetet te be, és a 
fasizmus gátlástalan demagógiája sajnos különösen a kis- és középparasztság körében keltett erős 
visszhangot - e folyamatot Panzer figyelmen kívül hagyja. K. Király Béla, a Brooklyn College of the 
University of New York professzora a magyar parasztmozgalommal foglalkozik. Nem ti tkolt szocia-
listaellenes beállítottsága rányomja bélyegét munkájára . Miután vázolja a magyar parasztság társa-
dalmi-gazdasági viszonyait a XIX. század végén, főleg a következő kérdésekkel foglalkozik: L. Áchim 
András paraszt mozgalma, Nagyatádi Szabó István kisgazdapártja, a Független Kisgazdapárt, a Nemzeti 
Parasztpárt, a magyar n é p f r o n t (népiesség) és a paraszti tömegszervezetek (Parasztszövetség, KALOT). 
Vizsgálja a parasztmozgalom viszonyát az uralkodó politikai rendszerhez, a parasztmozgalmak el-
méletét és gyakorlatát a földkérdés vonatkozásában és részvételüket a politikai hatalom gyakorlásában. 
Következtetése az, hogy a magyar parasztok soha nem részesedtek a politikai hatalomból. 

H. Haushofer és H. Gollwitzer á t fogó témái bizonyos mértékig összekötő kapcsot jelentenek a 
nemzeti és regionális tárgyú tanulmányok közö t t . Haushofer adatgazdag áttekintéssel zá t ja a kötetet a 
„zöld internacionálé"-ról, a parasztpártok nemzetközi szervezetéről, melynek Prágában volt a szék-
helye. Kimutat ja e szervezet nehézségeit és eredményeit . Gollwitzer „Európai parasztdemokrácia a 
XX. században" c. tanulmánya vezeti be a köte te t , összegzi a tanulmányokat - hozzátéve saját 
felismeréseit, rögzíti a ku ta tás elért szintjét , rámuta t a hiányosságokra és az eredményekre mind a 
kutatás, mind a parasztmozgalmak vonatkozásában, és kitűzi a további tudományos feladatokat. 
Megállapítja, hogy a közös érdekek, nem pedig közös ideológia volt az, ami a parasztpártok tagjait és 
követőit összehozta (11. 1.). Továbbgondolkodásra serkentenek fejtegetései pl. a parasztok bürokrácia-
és müitarizmusellenességéről, a parasztok politikai öntudatáról az adot t időszakban, a parasztpártok 
viszonyulásáról a különböző társadalmi e rőkhöz az egyes ál lamokban stb. Gollwitzer azt is elismeri, 
hogy „az elméleti és gyakorlati erőfeszítések szocialista és kommunis ta részről az agrárproblémák 
megoldására meggyőzőek" (2. 1.), de ez a nagyrabecsülés relatív, mivel a későbbiekben erős fenn-
tartásokkal él. 

A terjedelmes névmutató megbízható vezérfonalul szolgál a műhöz. A jegyzetapparátus is sok 
információt tartalmaz, az irodalomjegyzék pedig további kutatásokra és vitákra serkent. E gyűjte-
ményes köte t kétségtelen haszna, hogy sokrétű bepillantást enged egy eddig erősen elhanyagolt 
kutatási területre. H.-H. Müller 

I i 
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INGRID ERIKSSON-JOHN ROGERS 

RURAL LABOR.AND POPULATION CHANGE 
Social and Demographic Developments in 

East-central Sweden during the Nineteenth Century 

Studia Historica Upsaliensa 100. Uppsala, 1978. 280 /. 

A kivándorlás témájában végzett vizsgálatai nyomán nemzetközileg is ismertté vált uppsalai 
egyetemi történeti intézet 1976-ban indította el, több mint egy tucat kutató bevonásával, „A család 
Svédország 1800 utáni demográfiai és társadalmi átalakulási fo lyamatában" elnevezésű kutatási prog-
ramját. A különösen a Cambridge Group családkutatásaira jellemző", de az utóbbi időben többek által 
is jogosan bírált horizontális keresztmetszeti vizsgálatok kizárólagossága helyett az uppsalai kutató-
csoport a család intézményének a helyi összefüggésekbe tör ténő mélyebb beágyazását tűzte célul maga 
elé. Nemrégiben közreadot t kutatási beszámolójukban olvasható: „Mivel, véleményünk szerint, a 
család szerepét és funkció já t a fennálló gazdasági struktúra igényei szabják meg, vizsgálataink a 
családon belüli változásokat kísérő és megelőző, a termelés szervezeti formáiban végbemenő át-
alakulásokra összpontosulnak." E kutatási stratégia elsősorban mikroszintű vizsgálatokban gyümöl-
csöztethető, mert csak mikroszinten nyílik mód arra, hogy „az egyes gazdasági változásokat egy 
meghatározott egyén vagy család karakterével és viselkedésével hozzuk kapcsolatba". 

Mindezt azért kellett előrebocsátanunk, mert a szerzőpáros könyvének tartalmilag és mód-
szertanilag legértékesebb részei ennek a kutatási programnak a keretében végzett vizsgálatokon 
alapulnak. A szerzők f ő k é n t arra kíváncsiak, hogy milyen összefüggések hatot tak a mezőgazdasági 
népességen belüli társadalmi átrétegződés, valójában az elproletarizálódási folyamat és az ún. 
„demográfiai á tmene t " jelenségei között . A „demográfiai á t m e n e t " kifejezés a magas termékenységi és 
halálozási ráta egyensúlyi helyzetéből az alacsony termékenységi és halálozási ráta viszonyaiba tör ténő 
átalakulás folyamatát jelöli. 

Az agrárnépesség XIX. századi rohamos elproletarizálódása és az ezzel egy időben zajló 
demográfiai átmenetből következő gyors népességnövekedés közöt t i oksági összefüggések bonyolult 
fo lyamata már régóta foglalkoztat ja a svéd történészeket. E könyv szerzői most azzal az igénnyel 
léptek fel, hogy túlhaladva az eddigi irodalomnak inkább csak általánosságban mozgó magyarázatain, a 
család és a háztartás működési mechanizmusainak a rekonstruálásával szerezzenek közvetlen és 
meggyőző bizonyítékokat e kölcsönkapcsolatok valódi állásáról. Vállalkozásuknak a számunkra hi-
hetet lenül gazdag forrásadottságok kölcsönöznek realitást. Svédországban a különféle, egymással 
párhuzamosan vagy folyamatosan, vagy rövid időközönként és helyenként egészen a XVIII. század 
közepéig, elejéig visszamenően vezetett elemi szintű népességnyilvántartások nemcsak a család-
rekonstitúció, de a forráskapcsolásos (record-linkeage) történeti elemzés páratlan lehetőségeit is szinte 
maguktól kínálják fel. 

A vizsgálat a közép-svédországi Málaren-tó körüli síkságra, azon belül is Asunda kerület hét 
egyházközségére lokalizálódott . E szűkebb régió - a szerzők terepválasztását is ez motiválta - a XIX. 
században végig megőrizte alapvetően agrár jellegét, s miután bir tokstruktúrájában a nagybirtok 
bizonyult meghatározónak, a mezőgazdasági népesség tömegessé majd csak a XIX. században váló 
elproletarizálódása már a XV11I. század második felében kezdeté t vette. Svédországban a mező-
gazdaságon belüli proletarizálódás a nagybirtokos vidékeken többnyire a stature intézmény meg-
honosodásával és terjedésével esett egybe. A statare-k valójában olyan, a mi uradalmi cselédségünkhöz 
kísértetiesen hasonló, teljesen földnélküli mezőgazdasági bérmunkásréteg, amelyet a nagybirtokok fog-
lalkoztattak állandó munkaerőként . A statare éves szerződés alapján családosan szegődött el a nagy-
birtokra, amely számára lakást biztosított. Bére nagyobb részét természetben (ez az ún. stat), kisebb 
hányadát pénzben kapta. 

A nagybirtokok munkaerőszükségletének a statare rendszerre alapozása a nagybirtokosok 
profi tnövelő törekvéséből eredt . Korábban a nagybirtok számottevő részén kisbérleti gazdálkodás 
folyt , míg a saját kezelésben maradó bir toktesteket napszámmunkaerővel, ill. a bérlőparasztoktól a 
bérleti díj fejében megkövetelt munkaszolgáltatással (corvée) műveltet ték meg. A statare rendszerén 
nyugvó nagyüzemi termeléssel, úgy gondolták, sikerül felszámolniuk az állandóan fenyegető munka-
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eró'hiányt, egyszersmind stabilizálhatják a munkapiacot, fokozhatják a munkaerő hatékonyságát és 
nem utolsósorban le is nyomhatják a munkaerő árát. 

A statare rendszerének felülről kezdeményezett bevezetése és terjedése egyszerre volt oka, de 
következménye is az agrárnépességen belüli elproletarizálódásnak. A statare kezdetben a már ki-
sajátított szegényparasztságot szívta magába, későbbi térnyerése viszont maga is hozzájárult az alsó 
birtokos parasztság feltartózhatatlan kisajátításához. A nagybirtokon vállalt napszámmunka és bérleti 
gazdálkodás jövedelemkiegészítő forrásának éppen a statare bővülésével összefüggő elapadása e bir-
tokos paraszti rétegek távlati sorsát is megpecsételte. 

A szerzők könyvükben a longitudinális jellegű kohorsz-elemzés módszerét alkalmazták. A 
folyamatosan vezetett űn. általános anyakönyvek adatai alapján hat kohorszot (korcsoportot) vontak 
be vizsgálatukba. A hat kohorsz ténylegesen két generációt fed, amennyiben mindaz 1804—1806 
között, mind az 1834-1836 között született generáció tagjait - 50 éves korukig bezáróan - több 
időmetszetben kísérték nyomon. 

A bázisforrás a kohorszok minden egyes tagjáról az alábbi, 12 pontba foglalt adatsort tartal-
mazza: az illető és családtagjaii) születési és halálozási adatait, foglalkozását vagy a családon belüli 
státuszát (feleség, gyermek), az adott egyházközségbe történt bevándorlásának időpontját, valamint 
hogy honnan érkezett vagy hová távozott, s végül az ülető házasságkötésének az időpontját. A 
megjegyzés rovat értékes adatokkal szolgál az illető alkoholizálási és bűnözési szokásairól, a törvény-
telen születésekről, a házasság előtti nemi kapcsolatokról és számos egyéb magatartásbeli sajátosságról. 

A vándormozgalom rögzítése végett a szerzők éltek a bázisforrás keresztmetszeti vizsgálatának a 
lehetőségével is. A fentieken túl helyenként aggregát statisztikai adatokat, ill. az egyházi forrásokon 
kívüli, de szintén elemi fokú adatolást biztosító egyéb forrásanyagot (adókönyvet) is bekapcsoltak 
elemzésükbe. 

A népességszám gyors növekedése és a társadalmi struktúra ezzel egyidejű átalakulása minden 
társadalmi réteget alkalmazkodásra kényszerített. A mezőgazdasági alapstruktúrájú és nagybirtokos 
vidékeken az ilyen strukturális kihívás sokakat késztetett elvándorlásra. A helyben maradók számára 
viszont jószerivel csak a demográfiai viselkedés rugalmas alakítása kínálkozott, mint egyedül hatékony 
megoldás. A statare Asundában végbemenő expanziója azzal járt, hogy itt - az országos tendenciától 
eltérően - visszaesett az egyedülálló, nem családos elemek számaránya, és ezzel együtt emelkedett a 
házasodási arányszám is. E fejleménynek a népesség természetes reprodukciós képességét feltétlenül 
növelnie kellett volna. Hogy ez mégsem következett be, annak rétegenként merőben eltérő okai és 
viselkedési mechanizmusai tárulnak elénk az elemzés során. 

A statare mennyiségi előretörése ugyan valóban leapasztotta a nem családos elemek jelenléti 
arányát, de egyúttal hozzá is járult az átlagos házasodási életkor kitolódásához. Ráadásul, a statare 
körében a házasságok a férj vagy a feleség korai elhalálozása, esetleg egyéb okok folytán gyakrabban 
bomlottak föl a nők termékenységi periódusának a vége előtt, mint más társadalmi rétegekben. így 
azután a statare, tudatos születéskorlátozás nélkül elért alacsony termékenységi teljesítménye révén, 
igen kedvezőtlenül befolyásolta a térség természetes szaporodását. 

A statare számszerű bővülése, a birtokos parasztság ennek hatására felgyorsuló elproleta-
rizálódásán keresztül, közvetve is a termékenység hanyatló tendenciájának kedvezett. Habár a birtokos 
parasztságot mindvégig a viszonylag alacsony házasodási átlagéletkor jellemezte, és így körükben a 
házasságok termékeny időszaka is hosszabbra nyúlt, mint a föld nélküli parasztság, de kiváltképpen a 
statare esetében; e réteg termékeлységi rátájában is komoly visszaesésre került sor. Amíg a statare 
viszonylatában, a szerzők szerint, a termékenység fékjei közvetlenül gazdasági és nem demográfiai 
körülményekben rejlettek, a birtokos parasztságnál a gazdasági meghatározottságok kétségkívül 
demográfiai mechanizmusok közbeiktatásával vezettek a termékenység mérséklődéséhez. Nevezetesen 
úgy, hogy az elproletarizálódás, a statare-vé válás akut veszélye, plusz a csecsemő- és gyermek-
halandóság jelentős javulása együttesen oda hatot t , hogy a birtokosi státusz fenntartásához és át-
örökítéséhez a tudatos születéskorlátozás gyakorlása teremthetett némi alapot. A családtervezés 
nemcsak gyanítható, de bizonyított széles körű előfordulása a szülések között i hosszabb intervallumok 
kimutatásával, ill. az utolsó szülésnek még jóval a női termékenységi periódus vége előtti be-
következésével egzaktan is dokumentálható volt. 

A statare rendszerére való áttérés egyik további velejárója, hogy csökkent azon háztartások 
száma, amelyek egyszerre alkottak termelési és fogyasztási közösséget. Következésképpen vissza-
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szorulóban volt a ki terjedt nagycsalád intézménye is, amely pedig korábban szinte minden egyes család 
életében ideig-óráig szerepet já tszot t , még ha eló'fordulása a család életének egy meghatározott 
ciklusára korlátozódot t is. Miután ezt a ki terjedt nagycsaládot az eltartható személyek száma szem-
pont jából bizonyos rugalmasság jellemezte, hát térbe szorulása azzal járt , hogy a háztartásból egyre 
nagyobb mértékben váltak ki azok a fe lnőt t gyermekek, akik a helybeli munkalehetőségek szűkössége 
folytán többnyire még elvándorlásra is kényszerültek. A dön tően fiatal és még nem családos agrár-
proletár származású elvándorlók így kialakuló széles mezőnye képezte Asunda nem pótolt , azaz 
tényleges vándormozgalmának a társadalmi bázisát. Hasonlóan jelentős méreteket ö l tö t t a cirkuláris 
vándormozgalom is, melyből viszont túlnyomórészt a statarev-családok vették ki a részüket. Ez a rövid 
távú, a kerület határait a legritkább esetben átlépő folytonos helyváltoztatás, amely a stabil népesség 
összlétszámát nem is igen befolyásolta, a statare életének úgyszólván integráns részévé vált, s mint 
ilyen, egyike volt a réteg fe l tűnő megkülönbözte tő jegyeinek. 

A szerzők végül arra a következtetésre ju tnak, hogy a statare rendszerének a bevezetése, tehát a 
paraszti kisajátítás felgyorsulása ke t tős értelemben is negatív eredménnyel jár t . Egyrészt, mert szűk 
korlátokat állított a természetes szaporodás út jába, másrészt pedig, mert csökkentet te a régió gazdasági 
eltartó képességét. A statare-nek ez u tóbbi irányban kifej tet t hatását jól érzékelteti , hogy a népesség 
még viszonylag szerény természetes gyarapodása mellett is milyen komoly elvándorlás sújtotta Asunda 
területét. Mivel a statare rendszere a nagybirtokosok profi tnövelő erőfeszítésében fogant, az agrár-
népesség elproletarizálódása, legalábbis ebben a formájában, közvetlenül inkább kö the tő gazdasági, 
mint demográfiai (túlnépesedettség) tényezőkhöz. A statare későbbi térnyerése viszont e folyamat 
további menetének immáron közvetlenül is demográfiai jelleget kölcsönzött . 

I. Eriksson és J. Rogers könyve a társadalomtörténetírás ma legkorszerűbb szemléleti és mód-
szertani eszközeinek a bir tokában meggyőző és kétségkívül élvezetes elemzését nyúj t ja a múlt századi 
népességi és társadalomszerkezeti mozgásfolyamatoknak. A könyvből számunkra adódó elvi-mód-
szertani tanulságok közül hadd hivatkozzunk itt csupán ket tőre . Elsőként is arra, hogy a gazdasági-
társadalmi fo lyamatok belső oksági összefüggéseihez legmegbízhatóbban a mikrotör ténet síkján fér-
hetünk hozzá, amelynek talaján a deklaratív megállapításoknál sokkalta megalapozottabb érvényű 
következtetéseket vonhatunk le egy adot t rendszer működési sajátosságairól. Nem kevésbé fontos az a 
további tanulság sem, hogy a forráslelőhelyek még ilyen kivételesen nagy gazdagsága sem jogosíthatja 
fel a ku ta tó t , hogy lemondjon az elvüeg szóba jövő módszertani eszközök minél tágabb körű 
hasznosításáról. Nem is kell talán hosszasabban bizonygatni, hogy gyérebb forrásadottság esetén. így 
pl. hazánkban is, még fokozo t t abban megkövetelhető, sőt alapkövetelményként is felfogható a 
történeti ku ta tómunka módszertani és kutatástechnikai sokszólamúsága. 

Gyáni Gábor 

SIAN E. REES 

AGRICULTURAL IMPLEMENTS IN PREHISTORIC AND ROMAN BRITAIN l - l l . 

BAR Series 69. 1979. 772 /. 

A British Archaeological Report két legújabb köte te (69. és 70.) az agrártörténet kutatóinak 
bizonyára nagy örömet okoz. S. Rees az őskori és a római mezőgazdasági eszközöket foglalja össze 
Britannia területén. Az eszköztörténeti kutatás Steensberg és White munkái óta igen nagy lendületet 
kapott , s ebben a munkában a magyar kutatók is jelentős eredményeket értek el. Rees komplex 
feladatot tűz maga elé, amikor a brit szigetország őskori és római provinciális emlékanyagát két 
köte tben tárgyalva a tárgyak időbeni fejlődése mellett a mezőgazdasági eszközök változását a termesz-
téstechnológia fejlődése szemszögéből vizsgálja. A kutatás módszeréül - itt elsősorban a római kor i 
anyagra gondolva - azt a számunkra is használhatóbb és célravezetőbb utat választja, hogy a helyi 
anyagból kiindulva, annak sajátosságait elemzi, ellentétben azzal a régi módszerrel, mely mindig a 
klasszikus itáliai eszközfaj tákhoz és a római agrárszerzők adataihoz igyekezett hasonlítani az egyes 
provinciák szerszámkészletét. A könyv első fejezete az eke és a szántás eszközanyagát tárgyalja a 
legrégibb időktől a római kor végéig. Az eke legfontosabb alkotórészének, a szántófejnek a kialakulását 
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a britanniai kő , csont és ott szerencsés körülmények közöt t megmaradt fa anyagú, valamint a vasból 
készült ekepapucs-leletek alapján mutat ja be, majd a szántás módjának fejlődésében jelentős vas 
ekepapucsok tárgyalása következik. Külön fejezetrész szól a csoroszlya megjelenéséről és típusairól. A 
szántás módjára az ásatásoknál megfigyelt barázdanyomok légifelvételei nyúj tanak érdekes tám-
pontokat . A fejezet végén az ekemodellek és rekonstrukciók bemutatása következik, majd a fel-
dolgozott leletanyag katalógusa, lelőhelytérképe és a felhasznált i rodalomjegyzéke. 

Hasonló felépítésű a mű következő fejezete, mely a kézi talajművelő eszközöket tárgyalja: 
kapákat, csákányokat , ásókat, lapátokat , gyomirtó kapákat és gyepvágókat. Ebben a részben több , 
pannóniai anyagunkkal rokon típus fedezhető fel. 

A legnagyobb gazdaságot az anyag sokrétűségében a III. fejezetben szereplő, arató és vágó-
eszközök jelent ik. Érdemes megjegyezni itt, hogy a legtöbb hasonlóságot a metszőkések típusai 
mutatnak hazai emlékanyagunkkal. 

A k ö t e t használhatóságát nagyban elősegítik azok az aprólékos gonddal készült vonalas ra jzok, 
melyek segítségével az egyes típusok kétséget kizáróan meghatározhatók, melyre a fénykép - az anyag 
természete miat t , ilyen jó lehetőséget nem adhat. 

Pető Mária 

PAT MORRIS 

AGRICULTURAL BUILDINGS IN ROMAN BRITAIN 

BAR Series 70. 1979. 225 I. 

Rickman néhány éve megjelent, általános birodalmi vonatkozású munká ja óta (Roman granaries 
and store buddings) Morris könyve az első, mely egy római provincia, nevezetesen Britannia gazdasági 
rendeltetésű építményeinek összefoglalását adja. A mű elsősorban funkcionális rendeltetésük alapján 
foglalkozik a különféle épülett ípusokkal, alaprajzi elrendezésükkel. A terményszárító vagy aszalo-
kemencék felépítésének elemzése, az alaprajzi t ípusok összegyűjtése első ízben szerepel - tudomásunk 
szerint - római gazdaságtörténeti feldolgozásban. Hazai régészeti kutatásunknak ebből közvetlen 
gyakorlati haszna is származhat, ugyanis az ásatások során az egyes objektumok meghatározásánál ezt 
a lehetőséget sem hagyhatjuk figyelmen kívül. A cséplőhelyek felismerése sem minden esetben 
egyszerű feladat , bár ilyen létesítmények szakszerű leírásával már a római agrárszerzőknél is talál-
kozunk (Varrónál nubilarium, Palladiusnál opus signium elnevezés alatt). 

A granariumok alaprajzilag Britanniában is az általános római típust mutat ják, hosszúkás, 
középfolyosós épületek, fülkeszerű beosztással, illetve ennek bizonyos variációi. Hasonló beosztású 
épületeket a mi Pannoniánkban is több helyen feltártak. Az egyéb céllal épített raktárak, ületve a 
folyosós és négyszögű építmények meghatározása - természetesen a leletanyag adatait is f igyelembe 
véve - hazai építészeti emlékeink differenciáltabb meghatározására is lehetőséget ad analógiás alapon. 
A négyszögű alaprajzú épületeket általában műhelynek határozza meg a szerző, köztük külön kiemelve 
foglalkozik a kovácsműhelyek felépítésének sajátságaival. A könyv kezelhetőségét, az anyagban való 
könnyebb eligazodást szolgálja a függelékben helyet kapot t lelőhelykatalógus és térkép, az alaprajzi 
típusok rajzos táblái, a t émamuta tó és a legújabb irodalmat magában foglaló bőséges bibliográfiai 
jegyzék. 

Pető Mária 
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Miss V. ÁRENDÁS 

COMPARATIVE ANALYSIS 
OF SOME ARCHEOBOTAN1CAL DATA OF HUNGARY 

The author introduces in her study a new method for evaluating archeobotanical Data. She 
evaluated the available data (217 provenances, 332 taxons) according to the following aspects: 

A J Archeological periods: on this basis she represented on 24 diagrams relative frequency 
according to species and individuals. 

B) In consideration of the reduced categories of provenance conclusions were drawn on the 
ground of the 16 diagrams. General conclusions worthy of attention are the following: 

1. A consolidated society is indicated by the production of several kinds of plants in a given 
age and also if plant residue samples reveal advanced horticulture (vegetable crops, vine, fruit orchards) 
and if besides, the ratio of wild growing plants and virgin vegetation is low. This state of affairs was 
characteristic of Pannónia under the Roman Empire and of the whole of Hungary during the 
Middle Age. 

2. Great historic changes, long warperiods, increase virgin, vegetation in the samples whilst 
horticultural evidence disappears. Under the Roman Empire vegetable and food crops were missing 
on the areas controlled by the Barbarian tribes and sucn was me case aurini me l / in ana r o m 
centuries. 

3. Wheat was grown continuously from the neolithic age on, despite historic changes. At the 
beginning of grain production almost all cereal species were sown, later on certain cereal species 
attained constant pre-eminence, as a result of selection. 

4. The plant samples confirm the historical view according to which Magyar settlers were 
already skilled in agriculture before they came to Hungary. 

5. The first verified proofs of vine production were found from the time of the Roman Empire, 
first proof of fruit production from the Bronze Age. Under the Roman Empire and during the 16th 
century tropical fruits were also consumed but these were imported. 

6. The botanical material f rom the period of the Turkish occupation indicates that majority of 
the population continued its normal routine, moreover, there was an increase in the relative frequency 
of vegetable "crops according to species and data indicate advanced methods of vineculture and fruit 
growing. 

7. During the age of the Roman Empire medicinal plants were not merely collected but were 
apparently deliberately cultivated in the frame of horticulture. 

8. The analysis also demonstrated the inadequancies of systematization until the present and 
the ensuing faults and deficiencies. 
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Z. TAGÁNYI 

2 6 9 

WAGE-SYSTEM AND WORK ORGANIZATION 
OF THE AGRARIAN PROLETARIAT, AGRICULTURAL LABOURERS 

AND FARMERS AT VARSÁNY 

The author sets out to prove that there are available methods for the comparison of the work 
organization of Hungarian peasants and landlords and seasonal harvesters are available. Seasonal work 
in agriculture was widespread in Eastern Europe (east of the Elbe), in Germany and Poland, Russia 
on the Ukraine conditions. In this respect German and Polish conditions are most like those in 
Hungary though Germany was preeminent in organization and labourers there enjoyed better condi-
tions of labour-safety. Ukranian and Russian conditions on the other hand were worse then those in 
Hungary. 

The above statement is illustrated: the situation in Germany is represented by data of the 
Magdeburger Börse as reported in a book by Hainer Plaul entitled "Lándarbeiterleben in dem 19. 
Jahrhundert" and is compared with an investigation of the situation of the agrarian proletariat in the 
19th century at Varsány in Hungary. The report analyzes the situation of cotters, their possibilities of 
farming lease, the change in their living and working conditions as a consequence of the transforma-
tion of agricultural technologies in the second half of the 19th century. 

I. KIRÁLY 

PRODUCTIVITY IN HUNGARIAN ANIMAL HUSBANDRY (1848-1914) 

A historically valid review of the productivity of animal husbandry is difficult for various 
reosons. A major problem is that at the age discussed the frontiers differed from either those between 
the two world wars or the present day now. Hence, to supply valid comparative data of the livestock 
bred on the area of so-called "historic" Hungary only the animals of the area of present day Hungary 
must be reckoned with. 

The calculation and comparison of productivity are impossible unless the livestock reduced to 
the area of Hungary of today is calculated. The obtained results indicate that as regards animal 
husbandry (except sheep-farming) at the given age development is unequivocal in Hungary. On an in-
variable area with a moderate increase of the population taken in consideration the figures relating to 
the various animal species are specific indices of productivity. The absolute figures related to the in-
dividual animal species also reveal how productivity fluctuated in the given age. 

Since animal husbandry as a work process can be reviewed from several aspects it was of im-
portance to establish how much use could be made of the natural reserves, to what extent these were 
in fact utilized by livestock year by year and what tendencies characterized progress. The perfection of 
working methods demanded analysis too. Increase of fodder production brought major improvement 
as to the efficiency of animal husbandry. The break with the so-called nomadic stock-raising, the 
change to complete or half-stabling made possible the maintenance of a greater animal population by 
an unchanged number of working hands. 

Investigation of the productivity of animal husbandry requires a particular method also because 
the raised breed is no mere stocks fund but simultaneously a product and a tool. 

Livestock production is of special interest in the case of cattle. Before World War I the cattle 
became a three-purpose animal producing milk, meat and draught power. The production of meat and 
draught power was a tradition of several centuries. At the turn of the 19th and 20th century a new 
domain, milk production, was taking the lead in the utilization. This was due to urban development in 
the Austro-Hungarian Monarchy and in the whole of Europe. Until the middle of the 19th century 
gray Hungarian cattle was the generally raised breed in Hungary; it was a primogenous breed unfit for 
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large-scale milk production. The spotted breeds present minorities in Hungary from the 16th century 
on. They gained increasing ground with the growing demand for milk. At first, the higher rate multipli-
cation and spread of the Hungarian spotted breeds brought about rapid and notable development in 
milk production. Later this process was sximulated by economic measures of the government with the 
full acquiescence and support of the large-scale landowners, like importation of a large number of 
Simmental cattle of Swiss origin. 

Productivity in horse-breeding is grown not only by the increased number of the horse-popula-
tion, between the turn of the century and the economic world crisis changes in breed took place in 
several regions of the country. 

It is perhaps in the historical development of pig breeding that productivity is the easiest to 
measure. The number of animals, the turn in breeding are known, it is merely the survey of the vete-
rinary situation that is still showing uncertainties, it has naturally affected productivity in this sector. 

The regional location of animal husbandry also had an impact on productivity. Mainly the 
production factor or in the term of Marx, the natural productivity, so characteristic of the primary 
production, should be considered here. In Hungary, as in England the various sectors of animal hus-
bandry have their particular regions. 

At the present level of Hungarian agricultural historiography, the advances in productivity in 
animal husbandry as relating to various animal species in the age discussed can be shown in relief using 
a concentrated index: 

Cattle Horse Pig Sheep 

1869 203 152 34 101 
1911 301 142 67 33 

To sum up, the entry of capital into agriculture in Hungary has considerably improved pro-
ductivity in cattle breeding and pig breeding; the smaller figure relating to horse breeding is not an 
index decline; on the contrary because exploitation of draught power improved. Only sheep-farming 
suffered a definite relapse. 

T .TÖTH 

THE PROBLEM OF PROFITABILITY AND EFFICIENCY 
IN HUNGARIAN AGRICULTURE DURING THE 1930s 

The report discusses some fundamental questions of the enterprise system of agriculture in 
Hungary during the period between the two world wars. It aims to investigate - mainly in view of 
problem raising - the conditions of profitability and cost efficiency in various types of enterprise. It 
seemed obvious to use the major results of the final balance - statistical data assembling of enterprises 
in the 1930s and hence to apply as compass of enterprise the group structures evolving as cropland, 
considered the most important condition of production, increased. 

Investigations indicated that gross productivity reflecting the productive capacity of the 
national economy on the one hand, and net profitability serving enterprise interests, on the other 
contradicted one another. Tension persisted because of the limited possibility of utilizing other con-
ditions of production and thus the market demands for an increased production could be satisfied 
mainly by increasing the land bases of the enterprises. Thereby the production increasing strategies of 
earlier decades aiming to increase production were preserved and the distribution of ownership of land 
bases came to occupy a central role among the questions of agricultural production. 

It followed from the aim of the work that econometry had to be applied in completing the 
research tasks. Thanks to the methods outlined above study could go as far as suggesting at enterprise 
grouping partly independent of land bases. 
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Z. ÁCS 

SOME DATA ON THE FARMING IN MAGYAR- AND NÉMET-GYULA 
DURING THE 18th CENTURY 

In the study an attempt is made to follow up the farming in two independent country-towns, 
Magyar-Gyula and Német Gyula during the 18th century. In the intoructory part the conditions after 
expulsion of the Turks, the resettling of earlier fled Hungarians and the settling of the new landlord of 
the domain at Gyula, János György Harrucker are presented. The settlers who moved to Gyula f rom 
various provinces of the German Empire enjoyed not only economic priviliges but also gained legal in-
dependence due to the fact that in 1734 NémetGyula (német = German), an independent country-
town was established. The independence of the German town, however, was not fully valid because it 
was not given the right of holding markets, neither had it ecclesiastic autonomy; f rom the middle of 
the 18th century onward it was treated as an adnexum to Magyar Gyula by the landlord and the 
county officials. 

On presenting the legal conditions of farming the author reviews - by means of the annual 
charge levying and three-year contracts concluded with the landlord being still extant - the socage 
conditions in the two towns between 1750 to 1770 and goes into particulars on the increase of 
corvée and rise in various charge items stating that these increased proportionately in the case of both 
towns. This favourable situation was suspended by the settling of socage under Maria Theresa that not 
only prescribed the so-far unknown statute labour but established marked differences between the po-
pulations of the two towns. 

After outline the legal conditions of farming the author discusses in detail the natural environ-
ment affecting farming, then goes on to investigate farming conditions in the two towns during the 
century in question. After the settling following the expulsion of the Turks, animal husbandry - its 
extensive variant in particular - was the main means of living for the population. Both towns leased 
the first pusztas nearby, later more distant ones for their sheep herds and studs, they drove, however, 
the milk and draught animals to the inside commons which often led to quarrels between the 
two towns. 

The next chapter of the study goes into the change in the farming structure which took place 
in the 80s of the century due primarily to the population increase, but also to the cereal boom and 
the shortage of new leasable pastures, pusztas. From the 60s of the 18th century on, the town could 
not expand on account of the neighbouring villages - with these it was often engaged in lawsuits — 
consequently with the population increase the fields had to be cut into ever smaller plots. The number 
of inhabitants in the town, and that of serf landowners, cotters owning and not owning houses within, 
are presented in four time-sections which show that the cottcr-system assumed greater proportions at 
MagyarGyula than at NémetGyula. 

A special chapter is dedicated to the ways of farming, and the structural transformation of farm-
ing is followed up f rom the free seizure of land to the evolvement of the three-course farming. The 
laboursome vine production is treated as well and it is mentioned that among the Germans twice as 
many people were engaged in vine growing than Hungarians. 

At the end of the study the study the development of dwellings and detached farmsteads in the 
domain at Gyula is analyzed. The question is raised whether the Germans adopted the way of farming 
in detached farmsteads initially alien to t hem. According to the data available and published, Germans 
did recognize the validity of this way of farming and took to it in the given conditions. 
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I. SÁRY 

FARMING CONDITIONS ON SOME LARGE AND MEDIUM-SIZED 
ESTATES IN GYŐR COUNTY DURING THE EARLY 1860s 

On account of its favourable geographical position the town Győr has played an important role 
over centuries in the intermediary trade directed to the west. 

Until late in the 18th century cattle trade predominated and considerable part of the popula-
tion of Győr was interested in it. At the tum of the 18th and 19th centuries as a result of increases in 
the yields momentum shifted to the trade of cereals. The grains from southern countries got to the 
western markets by towage, by the intervention of shipowners, grain-merchants of Győr and Moson. 
At the reform era Győr and Moson were jointly fighting to strengthen their commercial positions, to 
widen their sphere of attraction. With the Bécs-Győr railway built in 1855, Győr became the last 
reloading station for cereals directed to the west. The merchants, ship-builders, ship-owners of Győr 
gathered in associations, companies for safeguarding their interests. 

The favourable marketing possibilities for cereals and other agricultural produce as well as 
slaughter animals had an impact on the producers belonging to the sphere of attraction of Győr and 
Moson too. 

Everybody from smallholders to landlords endeavoured to use an area as large as possible for 
grain production. The price of land multiplied within decades. 

The big and medium landowners well provided with capital had their land cultivated by 
farm-hands, day-labourers and so-called settlers. Many medium landowners as well as former serfs 
cultivated their land themselves and hired day-labourers if they could. 

Large-scale landowners and the more wealthy medium landowners increased the yield results by 
using agricultural machines fertilizers and by better exploitation of their lands. 

For safeguarding the producers ' interests and the development of agriculture a Farm Associa-
tion in the Győr region was established. Most of its members were medium landowners who adjoined 
commodity production but also aristocrats with a traditional with cultivators, ridges. Fo r sowing, 
seed-drills of Garret, Albani as well as 13 -14 row seed-drills modelled on them at the factory of 
Vidats were applied. At several places threshers, iron harrows, spike-tooth field-rolles and other farm 
machinery was used. 

Besides the machines obtained from developed western countries and from factories of Pest, in 
most of the censussed farms, machines of the agricultural machine manufacturer Károly Stádel were 
to be found as well: the 3 - 4 horse-power steam-engine modelled on the English Williamson engine, the 
generally acknowledged choppers and some other small farm machines. 

Several large-scale landowners declared in their notices that mechanization was the way to 
progress. Among medium landowners higher qualified intellectuals introduced considerable mechani-
zation. In the Farm Association they were advocates of the evolvement of model farms, up-to-date 
methods of production, mechanization. 

The majority of the medium landowners, however, lacked capital and were burdened with 
usurious loans: unable to mechanize their farms, they cultivated their land mostly themselves using 
interest for modern farming were among them. Among others, Héder Viczay from Hédervár, Count 
Béla Széchenyi from Nagycenk, Count Miklós Eszterházy from Tata, János Simor Bishop of Győr, the 
Zichy family, for instance. 

The medium landowner members of the Association were those who updated their farms and 
had attempted to promote the advancement of agriculture in the county already in earlier years. 
The statistical department of the Association collected highly valuable information in the early 1860s 
from 30 villages of the county about the farming on large and medium-sized estates. The statistical 
sheets filled according to propounded questions - though not relevant for the whole of the county -
are for the given region an all-embracing presentation of farming performed after the abolition of 
serfdom and the commassation. On significant latifundia of the county, such as at Hédervár, Táplány-
puszta and at other places the farm machines promoting up-to-date farming were to be found . Plough-
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ing was carried out with ploughs of Garret, Albani, Zugmayer and ploughs modelled on the former. 
The areas sown to hoed crops were tilled outdated tools and implements. In former curial com-
munities (these were settled on domanial land) for instance no agricultural machinery whatsoever was 
used iron ploughs excepted. At the time of the statistical survey it was grain production that stood 
first in the county since grains could be sold at favourable prices at the markets of Győr and Moson. 
On the large estates sheep farming was also notable. 

The data sheets supply information about on numerous other questions and help to learn more 
of Hungarian agriculture during the initial period of capitalism. 

L. VINCZE 

MANAGEMENT OF A CAPITALIST LARGE TENANCY 
IN TRANSDANUB1A (MAISA 1861-1940) 

Part 1 

The origin of the tenancy dates back to the 1860s. The author supplies detailed information 
about the backward conditions under which large estates were farming in Hungary in the early 19th 
century. 

The effect of progressive ideas, slackening of the serf system, later on, abolition of the socage 
system, the lack of farm buildings, tools and implements as well as of working capital have paralysed 
in the 1830-s and 40-s the utilization of demesnes at a level as required by the age. The situation was 
aggravated by the introduction in 1850 of land tax for the so far privileged estates and by the costly 
luxurious way of life of the owners. On the unequipped estates poor in capital for the most part fully 
extensive farming was going on that could not cover even the expenses being strictly necessary. The 
professional knowledge required for more up-to-date farming was missing, likewise. 

As a consequence, the estates were completely indebted. Just therefore, better exploitation of 
land was not only in the interest of landowners but was urged by the public opinion of the 
country, too. 

With this in view, already in 1824, then in 1837, publications, professional reports appeared 
that called for a better utilization of the arables. For this end, the introduction of tenancy has been 
suggested as based on appropriate legislation. The work by Count István Széchenyi entitled "Hitel" 
(Credit) urges that production should be provided with capital in proportion to the developing level 
of the age. 

The war of independence in 1848 and the following state of affairs interrupted for a while the 
endeavours for a better utilization of land, too. These endeavours, however, were renewed in the late 
1850-s on the effect of the general European upswing, the industrial development, steam machine, 
road making and railway construction. All this affected agriculture alike that had to supply more and 
more food to the increasing population, to the industrial workers earning relatively good wages. The 
utilization of land, especially of large estate areas lying fallow has become an urgent task. On its effect 
F. Schöberl founded in 1848 a share company for farming on so-called "private" tenancy. The largest 
such leasehold was that of Forna-puszta in 1851 on an area of 11.098 cad. hold (1 cad. hold = 0.57 ha) 
extension. Schöberl and his company extended their farming activity on leaseholds of some 50 
thousand cad. hold in counties Komárom, Fejér, Baranya and Somogy. 

At this time, the entail of Prince Esterházy of an acreage of 627 thousand cad. hold (about 
364 thousand ha) was the estate of the largest extension in Hungary. The family was completely in-
debted. By the early 1860-s the landed property divided to 33 estates was burdened with 25 million 
forint credit that exceeded its value. It went fully bankrupt . 

The imperial house itself set about directing the actions to save the Esterházy for tune. The first 
property saving attempts having failed, the domains together with all their appurtenances were 
sequestered and a sequestrator was nominated for handling the property. After several at tempts it was 
decided to lease the estates. The aim was to lease them in as large units as possible to so-called head 
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lessees well provided with capital and being of good financial standing, and to take in as soon as 
possible large sums by menas of the sums of rent paid in advance for a year and the caution-money 
forming their cover. 

In the summer of 1861, following several unsuccessful initiatives the princely sequestrator 
administration commissioned J. Schulhof as omnipotent "General Inspector" with the quick and 
efficient settling of the leasing. Under guidance of General Inspector Schulhof, Count. F. Zichy per-
formed within a few months the leasing of the vast Esterházy realty. There was no example so far for 
the leasing of real estates of so vast extension, especially not in such a short time. 

As a result of the quick settlement almost one million forint and a half was paid to the benefit 
of the princedom as first half-yearly rent and caution conform to this sum. Of this both the outstand-
ing interest after the debts and - after a long time - instalments could be paid as well. 

The leasings carried out quickly and on a large scale were attacked for several reasons, firstly 
by people whose interests were interfered with in some way. Especially by persons left out from the 
good bargains these leasings have meant. In the journal "Gazdasági Füzetek" (Farming Brochures) 
published in 1872 (issues 1, 2, 6) A. Érkövy, on columns of "A Falusi Gazda" (The village farmer) 
(1867 vol. 7) L. Lethenyey launched sharp attacks against the leasing of the Esterházy entail. K. Mé-
száros, a member of the Count Zichy Sequestrator Administration, on the other hand, in his book 
entitled "History of the leasing of the Estate of Prince Esterházy" published in 1866, definitely 
pleads the cause of leasings and qualifies them as being unavoidable. 

Out of the 33 domains leased out the estate of Ozora of Nearly 47 thousand cad. hold ex-
tension, marked with the serial number 22 was leased for a 29-year term by the family Bischitz head-
ing a family syndicate. The domain was in utter neglect and unequipped at that time. 

In 1864, Count F. Zichy was succeeded by K. Palkovits in the management of the entail's 
administration by a sequestrator. In this quality Palkovits attacked the tenancy contracts concluded 
by his predecessor and approved of by the princedom. He requested their annihilation by rule of court. 

The litigation was ended on 20 November 1867 by stipulation on decision of the court as 
verified by the contract of lease concluded on 21 December 1871 at Kismarton that replaced the first 
contract. It differed in essentials from the first in that the domain at Ozora originally rented in one 
complex by the syndicate has been divided into four roughly equal rent groups. 

Out of the units named Rent Group 1, 2, 3, 4, it is the Maisa Rent estate marked Rent Group 4 
that is dealt with hereinafter in the study. 

This Rent Group 4 continued farming by legal continuity on nearly 12 000 cad. hold includ-
ing the pusztas of Maisa, Bogaras, Martinca, Kistavy, Ság and Bedeg, in the first cycle of lease until 
31 October 1886. 

The second contract of lease was concluded for the 21-year cycle lasting from 1 November 
1886 to 31 October 1907 roughly speaking for the former areas. In this term of lease the use of some 
notable forest areas belonged to the lease. 

The third term of lease that lasted from November 1907 to 31 October 1927 comprised merely 
an area of 8210 cad. hold since by the end of the former term the forest areas were taken into own 
management by the principaldom. Some other small peripheral areas were detached as well. A number 
of events having changed the characteristics of tenancy fell on this term. The most significant of these 
were a) evolvement of new economic conditions following World War I; bj transfer of the area of 
Rent Group 4 into "allodial" ownership; cj the land reform following World War I. 

In the 4th — finishing - cycle of lease, on the effect of the land reform, the area of the domain 
shrunk to 5087 cad. hold. Farming in the period from 1 November 1927 to 31 October 1939 is being 
dealt with separately in Part 2 of this study on the basis of written records still extant. 

No written documents have remained about the farming during the terms of lease 1 to 3. Con-
clusions on the pattern of farming could be drawn only from the contracts of lease concluded in 1867 
and 1907, their memoranda and from direct informations. To the latter, data were supplied by the 
farm managers having worked on the estate already before the turn of the century, old farm-servants, 
harvesters and mainly the chronologically last owner of the tenancy. 

One thing is certain, namely, that on the land of 47 thousand cad. hold extension divided later 
to four nearly identical rent groups, at first there were but a few farm-buildings and the equipment 
was deficient as well. In the first years, 40 thousand sheep were grazed. Cereals were grown only in 
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amounts as required to cover the straw requirement of the sheep and the payment in kind of the 
employees. The draught power was proportionate alike. In the first cycle the sum of rent corresponded 
to the value of roughly 50 kg wheat by cad. hold. The area of winter cereals and rape occupied in total 
but 14.68 per cent of the arable area. Only a few summer hoed crops and fodder crops could be sown 
while majority of the area was grazed, the meadows were mown. 

The sheep were shorn once a year, the wool was transported by the tenants to wool-stores and 
granaries to be found at Dunaföldvár. 

Change over to cereals took place gradually from 1871 on, after opening of the railway between 
Budapest and Dombovár that on a section went past the southern border of the tenancy. 

From wool production a gradual switch over to mutton production occurred by the crossing of 
English meat sheep, then with the decline in sheep-farming the farm turned to beef fattening and 
fattened yearly 800 young oxen for the München market. 

At this time, the stud-farm of Maisa has become famous. At the turn of the century, on sugges-
tion by the agricultural government seven stud foals were sold to the Japanese government. Thereby 
horse breeding in Japan has been founded. 

The statistical registration in 1897, records already a great number of machines and other tools 
and implements as well as a considerable livestock in the farm. The import of 30 shorthorn cows and 
a breeding bull from England falls on the period preceding World War 1. 

World War I set back the level of farming at the tenancy. The market conditions having changed 
due to the peace treaty of Trianon compelled the estate to set up a breeding- and dairy farm instead of 
steer fattening. The ceased sheep farming was replaced by large-scale pig breeding that has become 
known all over the country. 

B. SZEMZŐ 

THE REORGANIZATION OF SUGAR BEET 
GROWING IN HUNGARY, 1 9 4 5 - 1 9 4 8 

(Part 3) 

(For Part 3, see No. 3 - 4 . 1981, p. 6 3 7 - 6 3 8 . ) 

I 



AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 

A Magyar Tudományos Akadémia 
Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézete 
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DÓKA KLÁRA 

GAZDÁLKODÁS A TISZA ÁRTEREIN 
A XIX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN 

A vízszabályozások előtt a Tisza 1419 km hosszú mederben kanyargott eredeté-
től a titeli torkolatig. A szabályozás során átvágásokkal hosszát 945,8 km-re csökkentet-
ték, amelyből ma 600 km (158 fkm - 758 fkm között) a magyarországi szakasz. A 
mederszabályozás és a töltésépítések után nemcsak új folyó született a régi helyett , 
hanem a földterület gyarapodásával, a termelési lehetőségek növekedésével átalakult a 
Tisza menti lakosság életmódja, gazdálkodása is. 

A Tisza, mint az Alföld főfolyója a terület legmélyebb vonalán halad. Leginkább a 
középső és alsó szakaszán fenyegette a környező területeket az elöntés veszélye, ahol a 
tavaszi árvizek alkalmával az egész környék tengerré vált. A Tisza völgye itt több helyen 
összeszűkül, és a sík területen az esés oly csekély volt, hogy a kanyargós, feliszapolódott 
meder az árvizeket nem tudta levezetni. A Tisza mellékfolyóin — a mai helyzethez 
hasonlóan — az árhullám később vonult le, de a Tisza visszaduzzasztó hatása itt is 
érezhető volt. 

A folyót környező területeken az árvizek után mocsarak maradtak hátra. A csapa-
dékban szegény vidéken ugyanakkor a megújuló árvizek biztosították a föld számára a 
nedvességet. A folyóból fokok és erek szakadtak ki, amelyeken keresztül áradáskor a víz 
utat talált a száraz területek felé. Mivel az ereknek nem volt rendes lefolyásuk, az árvíz 
levonulása után a kiöntött víznek csak egy része j u to t t vissza ezeken keresztül a Tiszába.1 

A Tisza-vidék árvizektől látogatott talaját részben mezőségi típusú fekete föld, 
részben réti talaj, sok helyen pedig szik és homokos réteg borította. Az eredeti növényzet 
— a később földszerzési célból kiirtott - mocsárerdőkből, fűzfa- és nyárfaligetekből, 
lápvegetációkból állt. A török időkben az olykor mesterségesen előidézett mocsarak, 
bozótok a gyér lakosságnak megfelelő védelmet nyújtot tak, a XVIII. századi betelepülők 
viszont a vízjárta területeket elkerülték. így a XVIII. század végére, XIX. század elejére a 
folyó középső és alsó szakaszain viszonylag ritka településhálózat alakult ki. A 
XVIII. század végén készült katonai felmérés és néhány korabeli térkép meglehetősen 
egyhangúnak, megközelíthetetlen, egységes mocsárnak, lápos síkságnak ábrázolja a Tisza 
két partján lévő területet az általunk vizsgált középső és alsó Tisza-vidéken.2 

A katonai felméréshez kapcsolódó országleírásban3 Tiszasüly határáról például a 
következő szöveget olvashatjuk: „Ez a vidék néhány mérföldre többnyire vizenyő és 
mocsár, amelyet a Tisza évenként elönt és az év nagyobb részében járhatatlan, csak száraz 
időben használható legelő vagy ré tként . " 

1 Lászlóffy Woldemár: A Tisza. Vízimunkálatok és vízgazdálkodás a tiszai vízrendszerben. Bp. 
1982. Akadémiai К . 110-115 .1 . 

2 Magyar Országos Levéltár (OL) С 128. Vízi és Épí tészet i Főigazgatóság. Körös, 1823: 825. 
3A magyar fordí tás egy példánya az Országos Vízügyi Levéltárban (OVL) található. 

1 Agrártört. Sz. 1982/3-4 
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2. ábra. A Tisza és a mellékfolyók árterei 
(VITUKI összesítése. Magyar Vízügyi Múzeum) 

Vezsenyről megtudjuk, hogy itt a Tisza „alja mocsaras . . . Áradásai rendszerint 
tavasszal és június vége felé vannak, amikor az egész környező vidék víz alá kerül ." 

Algyő határában a Tisza tavaszi áradása volt veszélyes. Dyenkor a folyó a vidéket 
Tápéig és Szegedig e löntöt te , és augusztusig elzárta az utakat. A sűrű náddal benőtt 
mocsarak csak augusztus végére száradtak ki. 

í* 
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A közlekedés az egyes települések között igen nehéz volt. Tavasszal és nyári árvíz 
idején csónakkal vagy ladikkal lehetett átjutni az egyik faluból a másikba, azonban az 
utak az év egy részében szekérrel járhatatlanok voltak. A mocsarakban buja növényzet 
telepedett meg, ami a vízi közlekedést még árvizes időszakban is nehezítette. 

Az utak számára töltéseket emeltek, amelyek sok esetben árvízvédelmi célokat is 
szolgáltak. Az árvíz ezeket a töltéseket megrongálta, és problémát okozott a gátak mögött 
megrekedt víz levezetése is. Ilyen töltés épült például 1789—91-ben a szőregi határban, 
1810-ben a mindszenti uradalomban, és hasonló töltés kapcsolta össze Szegedet Szék-
halommal, Tápéval. Röszkével is.4 

A Tisza mentén élő lakosság számára azonban a terület nem volt egységes mocsár-
világ. Az ártéren a néhány deciméteres különbségek is fontosak voltak, amelyek befolyá-
solták a növény- ás állatvilág kialakulását és vele együtt a letelepedett lakosság gazdálko-
dását is. A XVIII. század végéig a lakosság az ártér hasznosításából, halászatból, vadászat-
ból, az ártéri erdők jövedelméből, a magasabb területeken állattenyésztésből élt. A 
földművelés, kertgazdálkodás legfeljebb kiegészítő szerepet játszott. s 

A gabonatermelést a tavaszi árvíz akadályozta, a réteket azonban több községben 
évente kétszer lehetett kaszálni. A rétgazdálkodás rendkívül fontos volt, hiszen nemcsak a 
téli hónapokra, hanem az árvizes időszakra is táplálékról kellett gondoskodni az állatok-
nak. Heves megye északi részén jelentősek voltak az ártéri erdők, főként a füzesek, másutt 
azonban állandó fahiányra panaszkodtak. Sás, nád minden község határában volt, sőt 
egyes Csongrád megyei települések lakói gyékényfonásból, kosárkészítésből, a nád fel-
dolgozásából éltek.6 A halászat, vadászat a XVIII. század végéig minden községben 
szerepet kapott. A homokos területeken (például Alpár, Kécske, Tiszapüspöki) szőlőt is 
termeltek, és az állattenyésztésben a juhászat vezetett. Csongrád megye fekete talajú 
rétjein és legelőin a ló- és szarvasmarhatartás volt jelentős.7 

A XIX. század elejéig folytatott , a helyi tényezőktől (pl. talajviszonyoktól) befolyá-
solt, de fő vonásaiban egységes ártéri gazdálkodás emlékét őrzik a korabeli térképeken, 
különféle felmérésekben és összeírásokban előforduló helynevek is.8 

A helynévanyag legérdekesebb része a felszíni formákra vonatkozik. Az ősi ártéri 
gazdálkodásban a felszíni formák neve a különféle felhasználás lehetősége miatt sokkal 
változatosabb volt, mint a szántóföldi művelés alá vont területeké. Általában háromféle 
magasságot különböztettek meg: 

— a legmélyebb, rendszeresen elöntött vagy állandóan vízzel borított területeket; 
— a mély fekvésű, ideiglenesen elöntött réteket, legelőket és 
— a magasabb földdarabokat, szántókat. 
Az első csoportba tartoznak a Tisza holtágai, a kisebb vízfolyások, tavak és 

mocsarak. A Holt-Tiszát Tiszaabádon Keserűnek, Tiszaroffon Kis-Tiszának, Tiszaörvény-
ben és Tiszaderzsen egyszerűen Morotvának nevezték. A falvak határában igen sok 
halászatra alkalmas, kisebb-nagyobb szabad víztükörrel rendelkező tó volt. Az elnevezés 

'Csongrád Megyei Levéltár (CsML) IV. A. 1003. d. 1815:3358, 1815:3676, 1820:3124. 
5 Andrásfalvy Bertalan: A Sárköz és a környező Duna menti területek ősi ártéri gazdálkodása és 

vízhasználatai a szabályozás előtt . Bp. 1973. Vízügyi Történeti Füzetek. 
6CsML IV. A. 1003. d. 1820:835. 
7 Vályi András: Magyar Országnak leírása I—III. к. Buda 1 7 9 6 - 1 7 9 9 . 
'Pesty Frigyes: Magyarország helységnévtára (1864). Kézirat (Országos Széchényi Könyvtár). 
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általában a vízállás alakjára utal. Például Tiszahalászon volt a Kerek-csillagtó, Hosszú-
csillagtó, Tiszaszalókon a Lepény-tó, Kerek-tó, Csépán a Kopolya, több helységben a 
Kengyel-tó. A tiszabői Tükrös-tó, a tiszaszalóki Fénytó elnevezés a nagyobb szabad 
vízfelületre mutat. A tavak és mocsarak másik neve a vidéken a fertő. Itt már kisebb volt a 
szabad vízterület, a vízinövények a tavat erősen benőtték, többször sajátos állatvilág is 
kialakult. Szolnokon volt a ragadós fűvel benőtt Mézes-fertő, Tiszabőn a sötét vizű 
Tinta-fertő, Tiszaburán a Bíbic-fertő, Tiszafüreden a Vadas-fertő, Tiszanánán a Csíkos-
fertő, Tiszaderzsen a Dudás-fertőt pedig a sípoló nád hangjáról nevezték el. 

Az ártéri gazdálkodás jellegzetes vízfolyásai a fokok és erek, amelyeken keresztül a 
víz a területet e löntöt te . Ezek részben a Tiszából közvetlenül eredtek, részben a tavakat 
kötö t ték össze. Az ér és fok fogalmát élesen megkülönböztették. A fokok kimélyítésében 
a magasból kilépő víz erején kívül az emberi beavatkozás is közreműködött , míg az erek 
természetes vízfolyások voltak. Kimélyített , mesterséges fok volt például Tiszafüreden a 
Kenderáztató-Nagyfok, Tiszahalászon a Foktorok, Hosszúfok, Tiszaburán a Nagyfok, 
Kisfok, Kettős-fok; míg Tiszavezsenyben a Matóka-ér, Kotló-ér, Bese-ér, Tiszaburán a 
Keresztes-ér, Piroska-ere, Tiszahalászon a Százastó-ere természetes medrükben folytak. 

A szárazabb, de mély fekvésű részek elnevezése legtöbb esetben a lapos vagy lápossá 
(például Tiszaburán aFalutava-lapossa, Keresztesér-lapossa, Tiszaabádon aFényes-lapossa). 
E területek sokszor tó vagy ér mellett feküdtek, és így ugyanazt a nevet viselték. Mély 
fekvésű területet, esetleg hajdani vízállást jelöltek a tiszaburai Kékfenék, Görbefenék, a 
szolnoki Tófenék, a tiszaderzsi Rásafenék, a tiszaszalóki Farkasfenék elnevezések. A 
mélyebb, rendszerint folyókanyarban lévő területekre utal a szög vagy szeg kifejezés: 
Szolnok mellett például az Alcsi-szög, Cibakházán a Sárszeg, Tiszapüspökin a Nagyszög, 
Kisszög. E területek rétnek, legelőnek voltak alkalmasak, ha levonult róluk a víz. 

A magasabb helyeket - csaknem minden községben — halomnak vagy hátnak 
nevezték. A halmok átalában legeltetésre, állatok téli szállására voltak megfelelőek, míg az 
ún. hátakon alakulhatott ki legkorábban a földművelés, mindenekelőtt a kertgazdálkodás. 
Egy falu határában rendszerint több kisebb-nagyobb halom volt. Például Tiszaroffon 
találkozunk a Borshalom, Gyulahalom, Örhalom, Nagyréven a Kőhalom, Zsidóhalom 
elnevezéssel. A hát összetételű dűlőnév elsősorban a Szolnoktól délre eső községekben 
vált gyakorivá; például Görbehát, Tarlóshát, Mályváshát, Csépán; Tarackoshát Tisza-
vezsenyben; Kerektóhdt, Rekettyéshát Tiszaugon. A magasabb területeket egyes esetek-
ben csúcsnak, dombnak, taréjnak, oldalnak is nevezték. 

A gyűjtögető, halászó, vadászó lakosság életét döntő mértékben az ártéri területen 
talált állat- és növényvilág határozta meg, amelynek elnevezései szintén fennmaradtak a 
helynevekben. Az ártéri erdőkre, facsoportokra, a szárazabb területek bokor- és fűfajtáira, 
a mocsári növényzetre vonatkozóan egyaránt előfordultak az elnevezések. Tiszavezseny-
ben volt Malád-erdő, Tiszaabádon Nagyerdő, Tiszaigaron, Kőtelken Szilashát, Körtvélves-
hát, Csépán Szilfa-dűlő, Kőtelken Fástó, Sarudon Makkos-dűlő. A szárazulatok növényze-
tének elnevezésére utal a Kiskörén található Fehérfü-dülö, Tiszavarsányban a Fűkért, 
Tiszaugon a Rekettyéshát, Nagyrévén a Mogyorós-sziget. Tiszavezsenyben a Szénásér, 
Tarackos-hát, Tiszaabádon a Bodzáshát. Gazdag a vízinövényvilág elnevezése is. A súlyom 
neve Tiszanánán, Tiszaigaron, Csépán, Cibakházán, Kőtelken egyaránt előfordult. 
Sarudon volt Liliorpos, Zsombékos-dűlő, Tiszaabádon Gyékényes, Tiszaderzsen, Tisza-
halászon Kolokányos-tó, Tiszaburán Tökös-tó, Kőtelken Nádas-ér. 
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A mainál változatosabb volt a mocsarakban és a száraz területeken élő állatvilág is. 
Leggyakoribb vízben élő állatfajta a csík, amelynek neve tavak, fertők, mélyebb fekvésű 
részek elnevezéseiben egyaránt előfordult: Csépán, Kiskörén, Tiszapüspökin, Tiszanánán. 
Ezenkívül volt Kiskörén Rákhát-dülő, Csépán Compóhút, Szolnokon Békaakol-dülő, 
Tiszavezsenyben Vidrás-ér, Tiszaburán Békás-lapos; a tiszakürti Bába-tó elnevezés pedig az 
idősebb nők által űzött piócafogásra utal. 

Igen gazdag volt a madárvilág is. Tiszaabádon volt a Varjas-tó, a Sas-halom, 
Szolnokon a Gólya-lapos, Tiszaörvényen a Túzok-halom, Tiszafüreden a Daruhát, Tisza-
igaron a Hollós-ér, Csókás-hát, Cibakházán a Madaras-tó, Madaras-part, Kőtelken a Gém-
állá s-dülő. A mocsári bozótokban - mint a helynevek tanúsítják - farkas, róka, kígyó is 
előfordult. 

Több helynevet találunk a halászattal, állattenyésztéssel, földműveléssel kapcsolat-
ban is. A tiszanánai tónak Halastó volt a neve, Tiszaabádon volt a Halászhalom, amely 
árvízkor menedékül szolgált; Tiszaburán található a Csónakvonó-fok, Kőtelken a Csónak-
vonó-dülö, amely a vízi közlekedés eszközére utal. A XIX. század elejéig az ártereken jó 
megélhetési forrás volt az állattenyésztés. A ló-, sertés-, szarvasmarhatartás, a szárazabb 
legelőkön a juhászat kapot t fontos szerepet. Gyakorlatilag az egész ártér legelő volt, csak 
a belsőségekbe, kertekbe nem mehettek be az állatok. Az ártéri állattartás emlékét őrzik 
Tiszabőn a Táltos-mocsár, Cibakházán a Kis- és Nagy táltos-dűlők elnevezései, Tiszanánán 
a Disznóhát, Tiszaörvényen a Bikás-dűlő, Szolnokon a Disznóhát-lapossa, Tiszakürtön a 
Göböly-járás, Tiszaalpáron a Csordai-járás, Tiszavezsenyben a Juhász-domb helynevek. 
Árvíz idején az állatokat a magasabb területekre kellett hajtani, és itt várták meg, amíg a 
víz elvonul. Ezeken a területeken nem minden esetben ju to t t a jószág elegendő táplálék-
hoz: erre mutatnak az egyes községekben a Koplalóhát elnevezések. Az állatoknak a 
pásztorok — szintén a magasabb halmokon — téli szálláshelyet létesítettek. Ilyen szállás-
hely volt Kiskörén a Nagyállás-dülö helyén, Tiszaroffon, Tiszaburán az Akolhát-pusztán. 

A földművelés jórészt kertgazdálkodás formájában folyt. Az időszakosan vízzel 
borított területekre rövid tenyészidejű kerti növényeket telepítettek. Tiszanánán, Tisza-
abádon, Kiskörén találkozunk a XVIII. század végén kenderföldekkel, Tiszahalászon, 
Tiszaabádon, Cibakházán például káposztát, borsót, lencsét, repcét, zöldséget termeltek. 
A gabonafélék közül néhány község határában csak a zab, árpa termett meg. 

Összefoglalóan elmondható, hogy a bekövetkezett változások a XVIII. század végéig 
alapjában nem befolyásolták az ártéri gazdálkodás alakulását. A fő jellemző az volt, hogy 
a mezőgazdasági művelés — legeltetés, rétgazdálkodás, szántóföldi termelés — azokra a 
területekre korlátozódott, amelyek a tenyészidő alatt a víztől védve voltak. A lakosság 
egyébként az ártér hagyományos hasznosításából élt. A jószág általában megfért a 
mélyebb fekvésű, de rendszeresen kiszáradó legelőkön; csak ott folyt rétgazdálkodás, ahol 
az árvíz a területeket megöntözte, de nem okozott elmocsarasodást, szántóföldi termelés-
sel és kertgazdálkodással pedig kizárólag a magasabb, árvízmentes dombokon foglal-
koztak. 

A XIX. század elején az ősi ártéri gazdálkodás válságba jutot t . A növekvő lakosság 
számára már nem biztosított megélhetést a természet adta lehetőségek ilyen fajta felhasz-
nálása. 
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A lakosság számának alakulása a vizsgált időszakban az első magyarországi népszám-
lálás,9 Ludovicus N a g y 1 0 1828-ban készült munkája és Fényes Eleknek az 1850. évi 
á l lapoto t 1 1 fel tüntető országleírása alapján hasonlítható össze. A kérdéses területen az 
összeírásokban 5 mezőváros, 1 szabad királyi város, 27 puszta, 33 falu, összesen 66 tele-
pülés szerepel. (Az első népszámlálás idején a mezővárosok száma 6.) A pusztákat 1785-
ben — megnevezés nélkül - rendszerint a községeknél jelölték, 1828-ban pedig külön 
szerepelnek. 1850-ben 14 esetben nem jelöli Fényes Elek, hogy a pusztán hány lakos élt. 
így az összehasonlítás problematikus, de kétségtelenül megállapítható, hogy az 
1785—1828 közötti időszakban jelentős növekedés volt, 1 8 2 8 - 1 8 5 0 közöt t pedig - a 
rövidebb periódushoz képest is - csökkenést, illetőleg mérsékeltebb növekedést tapasztal-
ha tunk . 

1785-1828 k ö z ö t t legjobban növekedett Új-Kécske, Tiszaszalók, -Inoka, -Ug, 
Csépa, Szegvár, Kenderes, Derekegyháza lakossága, legkisebb volt az emelkedés Kőtelken, 
Besenyszögben, Tiszaderzsen, -Roffon , Cibakházán, Tiszakürtön; azonban csökkenés 
ebben az időszakban csak Algyőn figyelhető meg. 

1828-ra Csongrád és Szolnok népessége 10 000 fölé emelkedett, Tiszaföldváron 
3349, Tiszanánán 2 8 4 7 fő élt. A Közép- és Alsó-Tisza mentén lévő községek lakosainak 
száma általában 1 0 0 0 - 2 0 0 0 között mozgot t . 1000-nél kevesebb lakos csak a pusztákon, 
valamint Tiszaugon, Nagyréven, Szajolon, Tiszapüspökin, Besenyszögben é l t . 1 2 

A gyarapodó községekben és mezővárosokban a lakosság az árteret megpróbálta új 
módon hasznosítani. Elsősorban az állatok számát emelték. Már nemcsak a szárazabb 
területeken legeltettek állatokat, h a n e m azokon a lapályokon is, amelyek állandóan 
veszélyeztetve voltak a Tisza áradásaitól. Hasonló a helyzet a rétekkel is. Míg korábban 
azokon a területeken kaszáltak, amelyeket az árvíz rendszeresen megöntözött , azután 
levonult róla, most sorra kerültek azok a mély fekvésű rétek is, ahol a víz romboló hatása 
volt érezhető. 

Egyre nagyobb jelentőséget kapo t t a szántóföldi termelés. Az erdők, bozótok egy 
részét kiirtották, az egykori hátak, sőt lassan a halmok is eke alá kerültek. A szántók 
később elérték a lapályosabb területeket, amelyeket gyakran el szokott borítani tenyész-
idő alat t a víz. 

A lakosság számának alakulása indítóoka volt az ártéri gazdálkodás megváltozá-
sának, egyúttal azonban annak eredménytelenségét is jelezte. 1 8 2 8 - 1 8 5 0 között csak 
mérsékelt ütemben növekedett a Tisza-vidék falvainak lakossága, sőt Kőtelken, Nagy-
körűn, Tiszaszalókon, Roffon, Kenderesen, Törökszentmiklóson, Szajolon, Szelevényen, 
Inokán csökkenés figyelhető meg.1 3 

Az ártéri gazdálkodás válságát szemléletesen muta t ja be Huszár Mátyás 1823-24-
ben készített térképe, melyhez mellékletként az árterekről kimutatást készített. Huszár 
ebben az időben a Körösök vidékén térképezett, de a munka teljessége kedvéért a 

*Dányi Dezső-Dávid Zoltán: Az első magyarországi népszámlálás. Bp. 1960. KSH 
1 "Nagy (Ludovicus): Notitiae politico-geographico-statisticae incl. Rcgni Hungáriáé 

(Buda 1828). 
1 ' Fényes Elek: Magyar Ország geographiai szótára I—IV. Pest 1851. 
1 2Nagy(L.), i. m . I . 142., 158-62. 
1 3Fényes, i. m. II. 135., 198., 269., 285.; III. 295.; IV. 61., 218. 1. 
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felmérést a Tisza Tiszanána—Tiszaderzs—Szeged közötti szakaszára is kiterjesztette. Az 
igen érdekes anyag községenként mutat ja be, hogy az árvíz milyen kárt te t t az egyes 
művelési ágakban. Úgy is fogalmazhatnánk: Huszár Mátyás megjelöli azokat a művelés alá 
vont területeket, amelyek a népesség növekedése, a faluhatár szűk volta miatt már a 
veszélyeztetett ártérbe kerültek. Hiszen a XIX. század elején nem a Tisza árvizei lettek 
nagyobbak, hanem az ember merészkedett állatokkal, ekével vagy kaszával azokra a 
területekre, amelyeket korábban másképp hasznosított. 

Huszár felmérése szerint a legnagyobb víztől borított legelők Tiszanánán és Tisza-
kürtön voltak. Nagyságuk a 2000 magyar holdat érte el. 1000 holdnál nagyobb vízzel 
borított legelők voltak Tiszaszalókon, Nagyréven, Tuszaugon, Szelevényen is. A rétekben 
az árvíz Tiszanánán, Kiskörén, Szelevényen tett nagyobb kárt. A gabonatermelés egyre 
növekvő jelentőségére utal, hogy 1824-ben a szántóföldek a réteknél és legelőknél 
nagyobb ártéri területet foglaltak el. Tiszasülyön csaknem 5000, Kiskörén 2000, Tisza-
kürtön 2400 holdat ön tö t t el rendszeresen az árvíz, de Taskonypusztán, Tiszaderzsen, 
Tiszaroffon, Kőtelken is meghaladta az 1000 holdat a víztől károsított szántók területe. 

A Huszár Mátyás által vizsgált településeken a határ a Tisza jobb partján 
627 123,253 holdat, a bal parton 617 927,360 holdat tett k i . 1 4 A területből a jobb 
parton 212 145,273 holdat borított el az árvíz, bal parton pedig 208 671,113 hold volt a 
vizes terület. Százalékban kifejezve ez annyit jelent, hogy az összterület 33,8%-a tartozott 
a Tisza árterébe. 

75%-nál nagyobb volt a vízborítás Kiskörén, Besenyszögben, Tápén, Tiszaugon, míg 
a legszárazabb községek Kécske, Pusztaszer, Várkony, Kenderes voltak, de a széles határú 
Hódmezővásárhelyt leszámítva nem érte el a 20%-ot a vízborítás a mezővárosokban 
sem.1 5 A Tisza ingadozó vízjárása következtében a vízzel borított területek nagysága nem 
volt állandó. Huszár Mátyás felmérése a tavaszi árvíz utáni állapotot tükrözi, tehát a 
maximális vízborítást. 

1834—42 között került sor Lányi Sámuel irányításával a Tisza teljes hosszában a 
vízrajzi felmérésre. E mappáció nyomán 1845-ben 22 lapból álló, 1:72 000 méretarányú 
térkép készült, amely több száraz területet ábrázol, mint Huszár Mátyás munkája. A 
vízszabályozás megindulásakor alakult társulatok az 1840-es években helyszíni bejárás 
alapján készítették el ártéri összesítéseiket, amelyek szerint a szabályozás költségeihez a 
hozzájárulást meghatározták. Az első kataszteri felmérés ( 1854 -56 ) után ezeket az 
összesítéseket korrigálták, azonban így is jóval kisebb területet számítottak az ártérbe, 
mint amelyeket Huszár Mátyás megállapított. A kataszteri felmérés alkalmával a vízzel 
ideiglenesen borított szántókat, réteket — jövedelem szempontjából — a művelt területek 
közé és nem a mocsarakhoz vagy nádasokhoz számították, míg a társulatok a sokéves 
átlagot vették figyelembe.16 

1 4 Magyarország művelési ágak szerinti terjedelme és földjövedclme. Buda 1865. 112 -13 . , 
1 4 4 - 4 6 . 1. 

1 5 OL С 128. Tisza, 1824. 
" P l . Benedek Gyula: Tiszapüspöki tör ténete . Szolnok 1970. 217.1. Az 1854-es kataszter 

adatainak ismertetése. Vízállás: 1301, 8 hold. - OL S 79. (Kataszteri iratok), Heves megye: Cserőköz, 
1855 körül: az összesítés csak szántókat, réteket , erdó'ket tartalmaz. OL S 79. Heves megye: Kisköre, 
nádas: 21 hold, 658 négyszögöl, terméketlen: 2408 hold. 226 négyszögöl. 



GAZDÁLKODÁS A TISZA ÁRTEREIN 2 8 5 

A korábbi mérések eredményeit felhasználva, 1859-ben Weisz János készített 
1:115 200 méretarányú térképet a Tisza vidékéről.1 7 Az e térképen megjelölt árterek 
községenként általában arányosabban kisebbek a Huszár-féle összeírás területeinél, néhol 
azonban igen nagy eltéréseket találunk. Például Nagykörűn, Besenyszögön, Fokorun, 
Abádszalókon az ideiglenesen vízzel borított területeknek csak kis része került - a 
kataszteri felmérés és Lányi eredményei alapján - az ártéri összeírásba. 

A vízzel borított területek kiterjedése függött a partok magasságától. A Tisza 
feltöltődött medréhez képest a környező területek alacsonyan feküdtek, és a töltések 
építése előtt a partok oly alacsonyak voltak, hogy a meder a folyó nagyvizét soha sem, sőt 
több helyen még a középvizet sem tudta levezetni. Az alacsonyabb partok a kanyarulatok 
homorú oldalán helyezkedtek el. 

Mint az 5. táblázatból látszik, a Tisza partja főként a felsorolt 4 községben volt 
alacsony a nagyvízhez képest. így a Tisza árja szinte akadálytalanul utat talált a települé-
sek felé, majd az árhullám levonulása után viszonylag gyorsan visszakerült a mederbe. így 
az év többi hónapjában a terület szárazzá vált. Ha a part magas volt, ritkábban hágta át az 
áradás, de ha ez bekövetkezett, az elárasztott, viszonylag mély fekvésű területről a víz 
nehezebben jutott vissza a mederbe. 1 8 

Huszár Mátyás páratlan forrásértékű összeírását vizsgálva, hidrológiai szempontból 
így a következőket állapíthatjuk meg: 

1. Az árvíztől veszélyeztetett területek kiterjedése a Tisza völgyében lényegesen 
nagyobb volt, mint az a különböző időszakokban készült térképes ábrázolásokból, a 
kataszteri felmérésből vagy az ártéri összesítésekből kiderül. 

2. Az ideiglenesen és állandóan vízzel borított területek arányát a domborzati viszo-
nyok, mindenekelőtt a partok magassága határozta meg. 

3. Alacsony partok esetén több volt az időszakos elöntés, magas partoknál viszont 
inkább fennállt a lehetősége a területek elmocsarasodásának, lápok, tavak keletkezésének. 

Hogy a kialakult vízborítás milyen nagyságú volt a száraz területekhez képest, az a 
határ kiterjedésétől függött . A lakosság számának alakulását, az egyes települések fejlő-
dését ily módon az árvizek döntő mértékben meghatározták, de a gazdálkodás módja 
egyéb természeti tényezőknek is függvénye volt. 

Szerepet kaptak a társadalmi adottságok is. A legfőbb társadalmi tényező a lakosság 
számának növekedése. Az árvizektől súj tot t Tisza-mente — mint mondtuk — a bekövet-
kezett fejlődés ellenére is a leggyérebben lakott területek közé tartozott, amelyek közül a 
legritkább településhálózat az Alsó-Tisza mentén alakult ki. A településszerkezetben 
fontos szerepet kaptak a tiszai átkelőhelyek. A mezővárások, nagyobb községek a két 
parton, egymással átellenben épültek: például Tiszaszalók—Kisköre, Kőtelek-Tiszabő, 
Szolnok—Törökszentmiklós, Tiszakécske—Tiszaföldvár, Csongrád-Szentes. Társadalmi 
tényező volt a nagybirtok kiterjedése is. Azokon a területeken, ahol a határ nagy részét 
majorsági birtok foglalta el, a határhasználatból kiszorult lakosság egyre inkább töre-
kedett az ártér hasznosítására. 

1 'Átnézeti térképe a Tisza völgyének eredetétől a Dunáig. Készítette: Weisz István. Pest 1859. 
OVL. Könyvtár. - Lászlóffy, i. m. 168-71. 1. 

1 8 OVL XV. la. (Térképtár, törzsanyag) 562., 566. A Tisza hajdan és most (Helyszínrajz és 
keresztszelvény). 1898. 
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Fontos szerepet kapott a gazdálkodásban a tiszai hajózás, és a XIX. század első 
felében egyre jelentősebb volt a szárazföldi kereskedelem is. A forgalmas átkelőhelyek, 
mezővárosok környékén a jó piaci lehetőségek elősegítették a kisebb települések fejlődé-
sét is, míg az értékesítési lehetőségektől távolabb fekvő községek inkább a kevésbé 
előremutató önellátásra törekedtek.1 9 

A XIX. század elején a művelés alá vont területek kiterjedésével az ártéri gazdál-
kodás struktúrája átalakult. Megváltozott a szántóföldi termelésből, az állattartásból, 
ártérből származó jövedelem aránya. A gazdálkodást nagyban befolyásolta a talaj minő-
sége. A homokos vagy szikes területeken az intenzív szántóföldi termelés nem volt 
kifizetődő, itt inkább állattenyésztéssel foglalkoztak, míg a termékeny, löszös területeken 
az árvíz miatt szűkös termőföldet kertgazdálkodással, kapásnövényekkel igyekeztek hasz-
nosítani. A gazdálkodás három fő formája — földművelés, állattartás, ártérhasznosítás — 
sajátos módon ötvöződött az egyes területeken a társadalmi és természeti tényezőknek 
megfelelően. 

Az átalakulás folyamatát Vályi András említett munkájából, az 1828-as országos 
összeírásból, valamint Fényes Elek leírásából kísérhetjük nyomon. Vályi, mint említettük, 
az ártéri gazdálkodás fénykoráról számol be, míg az 1828-as összeírás már a hagyományos 
gazdálkodás bomlását mutat ja . Fényes Elek munkájából az is kiderül, hogy az egyes 
községek lakói hogyan kerestek mindig újabb megélhetési lehetőséget, hogyan próbáltak a 
Tisza szabályozása előtt kilábolni a válságból. 

Legsivárabb képet az 1828-as összeírás készítői festenek. Azonban figyelembe kell 
venni azt, hogy Vályi a XVIII. század végén hazafias felbuzdulással írta meg munkáját, 
célja a magyar föld szépségének, gazdagságának bemutatása volt, és bizonyos fokig Fényes 
Elek is ilyen célokat tűzött maga elé. Az 1828-as összeírás készítői viszont a helyi lakosok 
bemondásait tekintették forrásnak. Mivel az összeírás adózási célból készült, az adat-
közlők a ténylegesnél sivárabb állapotról számoltak be. 

A vizsgált területen a mezővárosok vagy az ártér peremére épültek, vagy a Tisza 
mentén kétparti városok voltak, amelyek fejlődését az átkelőforgalom biztosította. A 
legfontosabb folyami átkelőhely Szolnokon volt, amely a Tisza és Zagyva összefolyásába 
épült. Szentes és Törökszentmiklós ártérperemi településként fejlődtek, míg Csongrád a 
Tisza délnyugat felé kilendülő kanyarulatának magas partjához épül t . 2 0 Forrásaink 
szerint a mezővárosok lakói elsősorban állattenyésztéssel foglalkoztak. Törökszentmiklós 
részben szikes, részben humuszos határában 1828-ban 649 szarvasmarhát, 1263 lovat, 
2580 juhot , 559 sertést tar tot tak. Szolnokon 1869 szarvasmarha, 943 ló, 1936 juh, 
281 sertés volt. Különösen sok állatot tartottak az alsó-tiszavidéki mezővárosokban: 
Csongrádon, Szentesen és Hódmezővásárhelyen. Utóbbi város határában 1828-ban 
3016 szarvasmarha, 17 114 juh, 1744 sertés, 4820 ló legelt. Az állattartás a XIX. század 
közepén sem vesztett jelentőségéből. A juhászat szerepe általában csökkent, de Szolno-

1 V A piackörzetek alakulásáról I. Bácskai Vera-Nagy Lajos: Piackörzetek a XIX. század eleji 
Magyarországon. Ethnographia, 1978. 89. évf. 2. sz. 2 1 7 - 3 0 . 1. 

20Mendöl Tibor: Alföldi városaink morfológiája. Debrecen 1936. 16., 22., 24. 1. 
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kon, Törökszentmiklóson továbbra is virágzott a lótenyésztés, Csongrád, Szentes, Hód-
mezővásárhely határában pedig kiváló szarvasmarhát ta r to t tak . 2 1 

A felsorolt mezővárosok lakóinak száma a következőképpen alakult: 

1828 1850 % 

Szolnok 10 979 11 720 + 6,75 
Törökszentmiklós 9 101 8 037 - 1 1 , 6 9 
Csongrád 10 613 12 4 4 3 + 17,24 
Hódmezővásárhely 26 166 37 4 3 3 +43 ,06 
Szentes 16 141 20 060 + 24,28 

Mint az adatsorból látszik, Hódmezővásárhelyen és Szentesen jelentős növekedés, 
Törökszentmiklóson csökkenés ment végbe. Az állattenyésztésre épülő gazdaságban 
döntő tényező a rendelkezésre álló terület volt, ami a lakosság számát befolyásolta. A 
hódmezővásárhelyi határ 141 322 hold, a szentesi 99 201, a törökszentmiklósi - puszták-
kal együtt - 75 154, puszták nélkül csak 24 700 hold volt. Az árvíz mind az 5 mezőváros-
ban elöntötte időnként a réteket és legelőket, Csongrádon és Szolnokon a szántókat is 
veszélyeztette.2 3 

A mezővárosokban az állattartás iparral és kereskedelemmel kapcsolódott össze. A 
Tiszán — több-kevesebb nehézséggel — Szolnoktól Szegedig hajózni lehetett , így az állatok 
értékesítéséhez a vízi út biztosítva volt. A felsorolt településeken jelentős utak haladtak 
keresztül, így a szárazföldi kereskedelem is előnyöket jelentett, ha az utak járhatóak 
voltak. A kereskedelem nyomán az ipar fejlődésére is lehetőség nyílt. A mezővárosok 
közül a legiparosodottabb Szolnok volt, ahol 1828-ban a 3151 családból 174 foglalkozott 
iparűzéssel, míg Csongrádon 4187-ből 112, Törökszentmiklóson 2261-ből 54, Hódmező-
vásárhelyen 9625-ből 339. Szolnokon a folyó sodra 39, Csongrádon 51, Szentesen 30 
malmot ha j to t t . 2 4 Az állattenyésztés mellett a földművelés kiegészítő szerepet kapott . 
Szolnokon és Törökszentmiklóson viszonylag szűk területen voltak szántók (2535, illetve 
3324 hold), míg Hódmezővásárhelyen 12 590 holdon folyt rétgazdálkodás. E rétnek kb. 
1/4-e állt víz alatt Huszár Mátyás felmérése idején. A szolnoki szántók 3/4-ét, a 
csongrádiak több mint felét öntöt te el a víz. Törökszentmiklóson az állatok téli és tavaszi 
takarmányozásához mindössze 623 hold rét állt a lakosság rendelkezésére. A szántókat 
még a század közepén is csak a lakosság ellátásához szükséges gabonatermeléssel hasznosí-
to t ták . 2 5 

A felsorolt városok fejlődését a természeti adottságok: főként a Tisza árvize és a 
határ kiterjedése jelentős mértékben befolyásolták. Nem a vízzel borí tot t terület abszolút 
nagysága vagy aránya volt döntő, hanem az, hogy adódott-e lehetőség a határ árvízmentes 
részein a lakosság ellátásához szükséges gazdálkodási feltételek biztosítására, vagy csak a 

2 ' O L N 26. (1828-as összeírás) Heves megye: Törökszentmiklós, Szolnok, Csongrád megye: 
Hódmezővásárhely. - Galgóczi Károly: Magyarország, a Szerb vajdaság s temesi bánság mezőgazdasági 
statisztikája. Pest 1855. 324., 327., 346. , 419. 1. 

22Nagy (L.), i. m. I. 141., 1 5 7 - 5 8 . 1 . - Fényes, i. m. I. 225., IV. 120., 147., 218., 227. 1. 
2 3 O L С 128. Tisza, 1824. 
2 4 OL N 26. Heves megye: Szolnok, Csongrád megye: Csongrád, Szentes. 
2 5Fényes, i. m. IV. 218.1. 
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veszélyeztetett ártér rétként vagy szántóként való kevéssé sikeres művelését lehetett 
megpróbálni. 

A mezővárosok gyarapodását az ipar és az átmenő kereskedelem is befolyásolta. A 
Tisza menti községekben azonban ezek a „külső" tényezők kevésbé játszottak szerepet, és 
itt a XIX. század első felében az ártéri gazdálkodásnak 3, egymástól topográfiailag is 
elkülöníthető típusa alakult ki. 

A vizsgált terület északi részén - a jobb parton Szolnokig, a bal parton Török-
szentmiklósig - a folyó menti községek határa általában homokos volt. A nyári időszak-
ban kiszáradó mocsarakat legelőként használták, viszont a homokos terület búza terme-
lésére és kertgazdálkodásra kevéssé volt alkalmas. A töltések építése előtt a mederből az 
alacsony par tok miatt nagy mennyiségű víz került a falvak határába; ennek levonulása 
után a terület rétként és legelőként használható volt, a tavaszi és őszi vetést azonban a 
Tisza árvizei elmosták volna. 

Huszár Mátyás felmérésének kezdőpontja a bal parton Tiszaderzs volt, amihez a 
jobb parton fekvő puszta, Cserőköz tartozott . A Tisza medre a jobb parton még a 
középvizet sem tudta levezetni, ezért viszonylag nagy területek kerültek víz alá. A határ 
61,21%-át víz borította. 1700—1704 között a község elpusztult, majd az új betelepítés 
után is sokan elköltöztek, mivel a szűk határban a lakosság nem tudott megélni. 
1785—1828 között a lakosok száma mindössze 31 fővel emelkedett,2 6 majd a század 
közepére viszonylag jelentős fejlődés következett be. Mivel a szántóföldek zöme vízben 
állt, a fő jövedelmet a ló- és juhtenyésztés biztosította, tar tot tak azonban sertéseket is. 
Cserőközön a Tisza partját füzesek és más erdők kísérték, és a század közepén a 
jövedelemszerzési lehetőségek között a dohánytermelés is szerepet kapott .2 7 

Abád, Tiszaszalók és Taksony határának 74,29%-át veszélyeztette a Tisza áradása, 
azonban a területnek kb. fele volt csak rendszeresen víz alatt. Abádon a lakosság száma 
egyenletesen emelkedett, a mezőgazdaságilag hasznosítható területek közül csak a lege-
lőket öntöt te el a víz. A föld homokos volt, a nyirkos talajon a búza egyáltalán nem 
termett meg. A legelőt és a rétet rideg állattartással hasznosították. 1828-ban 95 szarvas-
marha, 137 juh, 36 sertés volt az úrbéresek birtokában. A magasabb területeken foglal-
koztak szőlőműveléssel is. A Tiszán malmot állítottak fel, sőt a folyó tutajozásra is 
alkalmas volt, amikor az árvíz a szárazföldi utakat elöntötte. A községben a század 
közepén sör- és pálinkafőző is működöt t , és fellendült a szarvasmarha-tenyésztés is.2 8 

Az állandó vízjárás homokos, köves, helyenként szikes talajt hagyott hátra Tisza-
szalókon is, ahol a legelőket és réteket minden évben elöntötte a Tisza. Az árvíz által 
látogatott legelőkön 1828-ban a jobbágyok 111 szarvasmarhát, 156 lovat, 168 juhot , 
24 sertést tartottak. A szikes határban búza, rozs, zab termelésével kísérleteztek, de 
mindhárom gabonaféle rosszul termett. A községhez tartozott Taskonypuszta is, ahol a 
szántók jó részét víz borította. Itt a lakosság főként juhtenyésztéssel foglalkozott. A szűk 
határ, a rossz minőségű föld nem biztosított a lakosság számára elegendő jövedelmet, 
ezért Tiszaszalókon a XIX. század eleji gyors fejlődés után a század közepére a népesség-
szám visszaesett.2 9 Abáddal ellentétben itt nem foglalkoztak szőlőműveléssel, nem 

26Nagy (L.J, i. m. I. 159.1. 
2 2OL N 26. Heves megye: Derzs, Fényes, i. m. I. 216., 256.1. 
2 8 OL N 26. Heves megye: Abád, Fényes, i. m. I. 3., Galgóczi, i. m. 324. 1. 
2 9 OL N 26. Heves megye: Szalók, Fényes, i. m. 111. 61.1. 
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alakult ki ipari tevékenység a helyi termények feldolgozására, és az átmenő forgalom sem 
segítette a fejlődést. A rossz adottságokhoz hozzájárult az is, "hogy itt volt a Tiszapart 
egyik legmélyebb pontja, ahol a közepes vízjárás is elöntéseket okozhatott . 

Tiszaburán a határ 44,47%-át borította el tavasszal az árvíz, az év többi hónapjában 
azonban még ennél is kevesebb volt a vizes terület. A Tiszán rév működöt t , a hajók 
számára kikötőt létesítettek. A kereskedelmi forgalom növekedése miatt a lakosság száma 
a XVIII. század végétől itt is egyenletesen emelkedett. A tavaszi árvíz a legelőket és 
réteket öntötte el, ahol az úrbéresek (297 család) 112 szarvasmarhát, 135 lovat, 245 juhot 
tartottak, de foglalkoztak sertéstenyésztéssel is. A szántóföldi termelésben a gabona 
kapot t döntő szerepet, azonban főként őszi búzát és árpát termeltek, mivel az árvíz a 
tavaszi vetést e lmosta . 3 0 

A bal part egyik veszélyeztetett községe Tiszaroff volt. Bár tavaszonként csak a 
határ 40,07%-át borította el az áradás, de a viszonylag magas part miatt nehezen vonult le, 
és főként a községhez tartozó Gyenda pusztán jelentős volt az év nagy részében víz alatt 
álló terület. Az árvíz a szántókban, rétekben, legelőkben egyaránt kárt tett. A mély 
fekvésű, szikes talajon földműveléssel kísérleteztek, a rozs, zab, árpa mellett a XIX. század 
közepén ültettek kölest, repcét, dohányt , kukoricát is. A gyenge talajon azonban a 
földművelés nem volt sikeres, és nem biztosított elég jövedelmet a megélhetéshez. Ezért 
1 8 2 8 - 5 0 között a község lakossága 1984-ről 1880-ra esett vissza. A fejlődés lehetőségét 
itt is az állattartás biztosította. 1828-ban a szarvasmarhatartás még jelentéktelen volt 
(498 család mindössze 111 szarvasmarhát tartott), azonban ló- és juhtenyésztéssel foglal-
koztak. A század közepén már a sertés, szarvasmarha és baromfi kapott nagy szerepet.3 1 

Tiszabő termékeny határát is az árvíz fenyegette: 52,59% volt a maximális elöntés. 
A lakosság azonban a szárazon maradt területeket állattenyésztéssel és földműveléssel 
hasznosítani tudta. Főként a juh- és lótenyésztés, a szántókon pedig a gabonatermelés 
kapot t szerepet. A lakosság száma 1785—1828 között ugrásszerűen emelkedett, majd a 
növekedés lelassult. A további fejlődés korlátait jelezte, hogy a szántók egy része már a 
veszélyeztetett ártérbe kerül t .3 2 

Kenderes lakossága 1 7 8 5 - 1 8 2 8 között több mint kétszeresére növekedett. A 
Szolnoktól északra fekvő községekben itt volt a legszárazabb a határ, mindössze 
10,16%-ot tett ki a vízborítás. A tágas határban a század elején a juh- és sertéstenyésztés 
volt jelentős, majd az 1850-es évektől szarvasmarha-tenyésztéssel is foglalkoztak. A 
szántóföldeken búza, rozs, árpa, zab, kukorica, repce, bükköny, köles termett, majd 
megjelent a dohány és lucerna is.3 3 A Kendereshez tartozó Fegyverneken — a vízborítás 
ellenére — az állattenyésztésre és a földművelésre szintén jó lehetőség volt. A jó minőségű 
föld búzát, repcét, dohányt, kukoricát, zabot, árpát, lucernát termet t . 3 4 

Tiszapüspökin a határ 66,65%-át öntöt te el a Tisza árvize. A megöntözött legelőkön 
a XVIII. század végén virágzó állattenyésztés alakult ki, amely később vesztett a jelentő-
ségéből. 1799-ben a községben 195 lovat, 666 szarvasmarhát, 1217 juhot , 44 sertést tar-

3 0 OL N 26. Heves megye: Bura, Vályi, i. m. I. 345., Fényes, i. m. I. 187.1. 
3 1 OL N 26. Heves megye: Roff , Fényes, i. m. II. 65., 295.1. 
3 2 OL N 26. Heves megye: Bő, Vályi, i. m. I. 261., Fényes, i. m. IV. 162. 1. 
3 3OL N 26. Heves megye: Kenderes, Vályi, i. m. 336., Fényes, i. m. II. 198. 1. 
34Fényes, i. m. II. 8.1. 
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tottak,3 5 a XIX. század elején azonban a földművelés egyre nagyobb szerepet kapott . A 
gazdasági struktúraváltása lakosság egyenletes növekedését eredményezte.3 6 

Huszár Mátyás felmérésében a jobb parton Tiszanánától találunk rendszeres 
adatokat. Itt a terület 62,99%-át borította el az árvíz, amely az alacsony partok miatt 
könnyen utat talált a mezőgazdaságilag liasznosítható területek felé. A lakosság száma 
1 7 8 5 - 1 8 2 8 között csaknem 50%-kal emelkedett, majd a növekedés megállt. Az árvíztől 
veszélyeztetett területet szántóként használta, fő jövedelmet azonban az állattenyésztés 
biztosított. 544 szarvasmarha, 69316, 1246 juh, 112 sertés volt 1828-ban az úrbéresek 
birtokában.3 7 A földművelés nagyobb térhódítását az árvíz akadályozta. 

Kisköre a Közép-Tiszavidék egyik legvizesebb községe volt, határát 78,41%-ban 
öntötte el a víz. A Tisza árja benyomult a belterületre, veszélyeztette a házakat, rend-
szeresen elöntötte a szántókat. A lakosság száma a XVIII. század végén mindössze 820 
volt, majd lassan, egyenletesen emelkedett. A fő jövedelemforrás a juhtenyésztés volt, 
amelynek helyét később a szarvasmarha foglalta el. A szántóföldi termelést az árvíz 
mellett az is akadályozta, hogy a szikes talajon a búza nem termett meg, ezért csak árpát, 
rozsot, zabot vetettek.3 8 

Kőtelken a lakosság száma a XVIII. század végén 890 fő , 1828-ban 1211 fő volt, és 
ez nem is változott a század közepéig. A 11 664 holdas határban 1850-ben 2000 hold 
szántó, 2000 hold rét volt, a többit legelőként hasznosították, ha a mocsár kiszáradt. A 
szántóföldek 3/4 részét már 1824-ben rendszeresen viz borította, a század közepén pedig 
a szántók felét, a kaszálókat, legelőket öntöt te el. A szikes, köves földön sem a búza, sem 
a kukorica nem termett meg, 1828-ban a lakosság elsősorban ló- és juhtenyésztéssel 
foglalkozott (591 db,illetve 178 db), a szarvasmarha-tartást azonban az árvíz a század 
közepén is korlátozta. A hagyomány szerint a község őslakói halászok voltak, azonban a 
XIX. század első felében ez a foglalkozás csak kiegészítő jövedelmet biztosított. Kőtelken 
és a hozzá tartozó Tiszasülynél a Tisza partja a közepes vízjáráshoz képest viszonylag 
magas volt, így a tavaszi árvíz után hosszú hónapokra mocsarak maradtak há t ra . 3 9 

Nagykörű homokos határa az árvíz után gyorsabban kiszáradt. Bár a tavaszi és nyári 
áradás a terület 80%-át elöntötte, de a víz az alacsony partok miatt könnyen visszajutott a 
Tiszába. Elvonulása után a homokos hátakat felszántották, és ott a század közepén 
kukoricát, burgonyát termeltek. Foglalkoztak szőlőtermeléssel is, de a fő jövedelmet a ló-
és juhtenyésztés biztosította. A lakosság száma a XIX. század első évtizedeiben emelke-
dett, majd a fejlődés megállt. A mezőgazdasági művelést csak a veszélyeztetett területek 
felé tudták kiterjeszteni, amit 1824-ben a vízzel elborított szántók is mutatak. A község 
termékeinek értékesítését a tiszai hajózás és a helyi kereskedelem biztosította, és száraz-
földi úton eljutottak Egerbe, Miskolcra, Gyöngyösre is. 

Besenyszög és a hozzá tartozó puszták határában a terület 80%-át borította el a 
Tisza árvize. Bár Fokorunál a part alacsony volt, a terület több részén a magasabb partok 

35Benedek, i. m. 98. 1. 
3 6 O L N 26. Heves megye: Püspöki, Fényes, i. m. III. 270. 1. 
3 7 O L N 26. Heves megye: Nana. 
3 ' O L N 26. Heves megye: Kisköre, Fényes, i. m. II. 430., Galgóczi, i. m. 51. 1. 
3 9 O L N 26. Heves megye: Kőte lek ,Süly ,Lenyes , i. m. II. 269., Galgóczi, i. m. 51.1. 
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miatt a határ csak az év néhány hónapjára száradt ki. A lakosság állattartásból élt, a 
földművelés alá vont területeket az ártér rovására igyekezett kiterjeszteni.4 0 

A Szolnoktól északra fekvő területek gazdálkodását vizsgálva összefoglalóan el-
mondhatjuk, hogy a homokos, szikes határral rendelkező falvakban a lakosság fő jövede-
lemforrása az állattartás volt. Az ártereken folytatot t ősi lótenyésztés a XIX. század 
közepén is fejlődött , mivel a nehezen megművelhető földek is igényelték az igaerőt. A 
magasabb területeken a szegényebb lakosság juhászattal is foglalkozott, és fejlődésnek 
indult a nagyobb jövedelmet biztosító szarvasmarha-tartás. A század közepén ezenkívül 
sertés- és baromfitenyésztéssel is találkozunk. Az állattartás meghatározója a rétgazdál-
kodás volt. A rétek hozamától függött, hogy a lakosok állataikat tudják-e takarmányozni 
a téli és az árvizes időszakokban.4 1 

Az állattenyésztés mellett a földművelés kiegészítő, de egyre növekvő szerepet 
kapott. A XIX. század első évtizedeiben főként gabonanövényekre korlátozódott, később 
foglalkoztak kukorica, burgonya, dohány termelésével is. A szántók kiterjedése helyen-
ként a rétek és legelők rovására történt. Ezeket a területeket az árvíz tavasszal és nyáron 
rendszeresen megöntözte, és ilyenkor a vetések is víz alá kerültek. A termelés bizonytalan-
sága az érintett községekben a lakosság csökkenését eredményezte. Helyenként foglalkoz-
tak homoki szőlőműveléssel is. azonban az ártér korábbi hasznosítása (halászat, vadászat, 
nádvágás) már egyre kevésbé biztosított jövedelmet. 

A tiszai ártereken folyó gazdálkodás másik típusát a Szolnok-Csongrád közötti 
területen figyelhetjük meg. Itt a községek határát termékeny föld borí totta, az árvíz 
általában nem tett a szántóföldekben kárt. A tiszazugi községek kivételével maga a 
vízborítás aránya sem érte el a határ 30%-át, és a Tisza partjai is magasabbak voltak, mint 
az északi területen. Ugyanakkor az ősi ártérhasznosítás elemei sokkal inkább szerepet 
kaptak, mint a Szolnoktól északra fekvő szakaszokon. 

A Pest megyéhez tartozó Tószeg életében a halászat és nádtermelés fontos szerepet 
játszott. A Gerje és Perje tiszai torkolata elmocsarasodott, és jó halászati lehetőséget 
biztosított. A fekete föld búzát és egyéb gabonát megtermett. A Tiszán malom épült, 
azonban ennek megközelítése nehézségekbe ütközött. A határ viszonylag száraz volt, csak 
a terület 15,64%-át borította el az árvíz. A lakosság a termények eladásához Kecskeméten 
és Nagykőrösön talált piacot.4 2 

Tiszavárkony lakói is szívesen foglalkoztak halászattal. A termékeny, fekete föld 
búzát, repcét, árpát, zabot, lóherét, szőlőt termett, az állattenyésztés — juh- és szarvas-
marha-tartás — azonban nem volt jelentős. A 8389 holdas határnak csak 13,08%-át 
öntöt te el a Tisza. A lakosság száma 1785-1828 között több mint 400, 1 8 2 8 - 5 0 között 
közel 200 fővel emelkedet t . 4 3 

Még fontosabb volt a halászat Tiszavezseny községben, ahol a határ 64,36%-át víz 
borította. Főként a községhez tartozó Jenő volt árvizes. A faluban a XIX. század közepén 
is 80 halász élt, akiknek zsákmánya a Tiszában és a mocsarakban kecsege, tok, harcsa, 
ponty, csuka volt. A szűkös, de jó minőségű termőföldet kertgazdálkodással hasznosí-

4 "OL N 26. Heves megye: Nagykörű, Vályi, i. m. II. 430. , Fényes, i. m. I. 125., II. 285., 
Galgóczi, i. m. 51. 1. 

41Galgóczi, i. m. 289. , 314.1. 
4 2 Vályi, III. 518 . , Fényes, i. m. IV. 213.1. 
4 3 OL N 26. Heves megye: Várkony, Fényes, i. m. IV. 273. 1. 
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tot ták. Fő kerti termék a hagyma volt, a szántókon azonban a búza és kukorica is 
megtermett. A nyirkos legelőt a szarvasmarhák nem kedvelték, ezért a század elején ló- és 
juhtenyésztéssel foglalkoztak az úrbéresek, de később ez is visszaesett. A Tiszán rév volt, 
amely biztositotta a község számára a kapcsolatot a külvilággal.4 4 

Ó- és Új -Kécske homokos határából mindössze 9,55%-ot borított el az árvíz. A 
szántóföldeken rozs, zab, árpa, szőlő termet t , azonban Új-Kécskén az egész határ major-
sági birtok volt. Itt a lakosság halászatból, szőlőművelésből, marhatartásból élt, és termé-
nyeit a kecskeméti piacon értékesítette. Ó-Kécskén kb. a határ fele volt úrbéres, ahol a 
szőlőtermelés mellett a gyümölcs is szerepet kapott. Mindkét községben fontos jövede-
lemforrás volt a halászat és a fában szegény területeken a nádtermelés.4 s 

Alpáron — a hozzátartozó Felső-Alpárral és Újlakkal együtt — a határ 35,07%-át 
borította el az árvíz, és a lakosok a környék falvaihoz hasonlóan halászatból, nád és sás 
feldolgozásából, szőlőtermelésből, az ártéri füzes hasznából szerezték jövedelmüket. A 
kiszáradó legelő szarvasmarha tartására is alkalmas volt .4 6 

A Tisza bal partján hasonló volt a kép. A Szolnokhoz tartozó Szanda, Kengyel, 
valamint a Törökszentmiklós melletti Alsó-Varsány pusztákon és Szajolon a lakosság a 
halászat mellett szőlő- és dohánytermeléssel foglalkozott. Tiszaföldvár mezőgazdasági 
szempontból hasznosítható határát mocsarak és tavak vették körül (22,33%). A település 
lakóinak száma egyenletesen növekedett, 1828-ban 3349, 1850-ben már 4000 fő élt 
Tiszaföldváron. A határt humuszos, fekete föld borította, ahol a gabonán kívül zöldség, 
kender, káposzta, burgonya, dinnye is megtermett. A nyirkos legelőn a ló- és szarvas-
marha-tartás kiegészítő szerepet kapott, de juhokat a magaslatokon sem lehetett tartani. 
A Tiszán a gabona feldolgozására malmot építettek, ezenkívül 1828-ban 12 iparos 
dolgozott a községben.4 7 A Tiszaföldvárhoz tartozó Szelevényen gabona-, dohányterme-
lés és szarvasmarha-tenyésztés folyt, az állattenyésztés fejlődését azonban a réteket és 
legelőket rendszeresen elborító, hosszan tartó árvíz akadályozta.4 8 

Cibakháza a Tisza-vidék legjobban fejlődő települése volt. 1785-ben, az első nép-
számláláskor mezővárosként szerepelt, majd 1832-ben újra mezővárosi rangra emelkedett. 
1785-ben 1486, 1828-ban 1572, 1850-ben 5000 lakosa volt. Sík határában a szántók a 
Tiszához közel nyúltak, és az árvíz időnként ott is károkat okozott . A község határában a 
halászat játszott döntő szerepet, a lakosok zsákmányukkal egészen a budai piacig eljutot-
tak. A helyi kereskedelem is rendkívül fontos volt. 1848-ig híd állt a Tiszán, ami az 
átmenő forgalmat biztosította. A löszös talajon árpát, zabot termeltek, a homokos 
dombokon kiegészítő jövedelmet biztosító ló- és juhtenyésztés folyt. A szarvasmarha-
tartást azonban az árvíz akadályozta. A település határa 11 072 hold volt, amelyből 
52,01%-ot borított el az árvíz.4 9 

" O L N 26. Heves megye: Vezseny, Fényes, i. m. IV. 299. 1. 
4 5 OL N 26. Pest megye: Ó- és Új-Kéeske, Vályi, i. m. 3 2 4 - 2 5 . , Fényes, i. m. II. 190-91 .1 . 
4 6 O L N 2 6 . P e s t megye: Alpár, Vályi, i. m. 32 -33 . , Fényes, i. m. I. 23. 1. 
4 7 OL N 26. Heves megye: Földvár, Fényes, i. m. II. 22. 1. 
4 8 O L N 26. Heves megye: Szelevény, Fényes, i. m. IV 84., Galgóczi, i. m. 324. 1. 
4 9 O L N 26. Heves megye: Cibakháza, Vályi, i. m. I. 417., Fényes, i. m. I. 234., Galgóczi, i. m. 

49., 289. 1. 



GAZDÁLKODÁS A TISZA ÁRTEREIN 2 9 3 

6796 holdas határa volt Nagyrévnek, ahol a terület 41,96%-a volt árvizes. A 
termékeny föld 2/3 részét szántóként használták. A lakosság száma 1785»-ben mindössze 
651, 1828-ban 705, 1850-ben 858 főt tett k i . 5 0 Hasonló adottságokkal rendelkezett 
Inoka is. A határ fele szántó volt, a többi területet rét, szőlő- és kenderföldként 
hasznosították. Jelentős volt a halászat, nádtermelés, gyékényfonás, azonban az állat-
tenyésztés — főként a szarvasmarha-tartás — alárendelt szerepet játszott. A határ 
26,54%-át víz bor í to t ta . 5 1 

Tiszakürt lakóinak szintén jövedelmet biztosított a halászat és ártéri vadászat. A 
fekete, nehéz talajon a hátramaradt mocsarakban a halak és piócák könnyen elszapo-
rodtak, a magasabban fekvő legelőket viszont éppen a visszamaradt mocsarak miatt nem 
lehetett megközeliteni. A szántókon kiváló búza és repce termett, a század elején pedig 
szőlőtermeléssel is foglalkoztak.5 2 

A Tisza-zugban települt községeket a Tisza és Körös árvize fenyegette. A környező 
településekhez hasonlóan az itt épült Tiszaug lakóinak száma is igen alacsony volt: 
1785-ben 397, 1828-ban 840, 1850-ben 903 fő. Az 5762 holdas határban az ártérhaszno-
sítás biztosította a fő jövedelmet, azonban ebből csak kis számú lakosság tudót megélni. 
Az árvíz időnként a községi beltelkeket is fenyegette.5 3 

Tiszasas lakossága az 1850-es évekre 1500-ra emelkedett. A község határából 
mindössze 768 hold volt szántó, és legelőket is kevéssé lehetett kialakítani. A határ 
69,9%-a árvizes volt. A szántóföldi termelésen kívül foglalkoztak szőlővel, és jelentős volt 
a rétgazdálkodás is. A csekély legelőt, amelyen marhákat és lovakat tartottak, a víz 
gyakran elborította, és csak a rét kétszeres kaszálásával lehetett szükséges takarmányról 
gondoskodni. A fő jövedelmet azonban a halászat biztosította. A lakosság élelmezésén 
kívül jutot t a zsákmányból kereskedésre is.54 

A Tisza-zugban a legjelentősebb község Csépa volt. Lakosainak száma 1785-ben 
845, 1828-ban 1923 fő, ami 1850-re 2250-ig emelkedett . Határában 1205 hold volt 
szántó, 340 hold szőlőskert.5 5 A föld búzát, rozsot, árpát, zabot, kölest, kukoricát 
termett, az állattartás azonban minimális volt. A határban 4 tó helyezkedett el a mocsarak 
között , amelyek a halászathoz megfelelő alkalmat biztosítottak. A határ területének 
63,7%-át elöntötte az árvíz, azonban a szántókban nem tett kárt.5 6 

A vizsgált Tisza-szakaszról általánosságban elmondható, hogy a termékeny, fekete 
humuszos talajjal rendelkező falvakban a földművelés, ezen belül a kertgazdálkodás döntő 
jelentőségű volt. A földművelést az ártér hasznosításának ősi módjai (főként halászat, 
nádfeldolgozás és vadászat) egészítették ki. A humuszos talajon gazdagon burjánzott az 
ártéri növényzet, az árvíz után a mocsarak nehezebben száradtak ki, mint a homokos 

5 °OL N 26. Heves megye: Nagyrév, Fényes, i. m. III. 289. I. 
s 1 OL N 26. Heves megye: Inoka, Fényes, i. m. II. 135. 1. 
s J OL N 26. Heves megye: Kürt, Vályi, i. m. II. 4 7 3 - 7 4 . , Fényes, i. m. II. 284.1. 
s 3OL N 26. Heves megye: Ug, Fényes, i. m. IV. 229. 1. 
S 4 OL N 26. Heves megye: Sas, Fényes, i. m. III. 16. I. 
ssFényes, i. m. I. 211.1. 

5 6 OL N 26. Heves megye: Csépa, Fényes, i. m. I. 211. 1. 

2 Agrártört. Sz. 1982/3-4 
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területeken. A tavaszi és nyári árvíz lefolyását a viszonylag magas partok is akadályozták. 
Az árkokban, morotvákban sok volt a hal, viszont a hosszabb ideig nyirkos legelőket az 
állatok nem kedvelték. A legfejlettebb mezőgazdaság, kertgazdálkodás és a primitív 
életforma jól megfért egymás mellett: az árvizes területeken halászó, gyékényfonással, 
vesszőfonással foglalkozó lakosság elszegényedve szívesen dolgozott bérlőként, később 
napszámosként a nagyobb gazdaságokban, és egyúttal munkaerőtartalékot jelentett 
számukra. Az ártér magasabb területein folyó intenzív mezőgazdaság egyúttal a primitív 
életforma konzerválója is lett. 

A községek fejlődését főként a földművelés biztosította, legfeljebb igásállatként 
lovakat tartottak. Azok a községek gyarapodtak, amelyek határában a szántóföldek 
kiterjesztésére lehetőség volt (pl. Tiszaföldvár, Csépa), míg a Tisza-zugnak a Körös és 
Tisza árvizétől fenyegetett területein csak az ártéri jövedelmek felhasználására volt lehe-
tőség. Ebből el tudták látni a falvak lakosságát, azonban a primitív gazdálkodás magában 
csak a népességszám szinten tartásához volt elegendő. 

Az ártereken folyó gazdálkodás harmadik típusát a Csongrád-Szeged közti Tisza-
szakasz mentén figyelhetjük meg. A XIX. század elején itt a Tisza jobb partján széles 
határú puszták terültek el: Újfalu, Pusztaszer, Csany, Sövényháza, Dorozsma, Dóc, 
Serkéd. A puszták általában földesúri majorságok voltak, külterjes gazdálkodással. Egy-
egy településen a lakosság száma - Huszár Mátyás felmérése idején - néhány száz körül 
mozgott (például Pusztaszer: 147, Sövényháza: 345). Pusztaszer 19 730 holdas határában 
szarvasmarhát és juhot tar tot tak, Sövényházán a lótenyésztés volt fejlett. Mindhárom 
pusztán foglalkozott a lakosság halászattal, vadászattal, nádvágással is.5 7 

Hasonló adottságokkal rendelkezett Algyő is, azonban ez a település már'Szeged 
vonzáskörzetébe került. A lakosok termékeiket a városban értékesíteni tudták, és a Tiszán 
létesített kompjárat szintén a kereskedést szolgálta. Algyő határában az árvíz a szántók-
ban jelentős károkat okozot t , sőt olykor a belterületet is elöntéssel fenyegette. A széles 
határban a szarvasmarha- és lótenyésztés virágzott, de jelentős volt a juhászat is. 1828-ban 
a jobbágyok és zsellérek 577 szarvasmarhát, 241 lovat, 956 juhot tartottak. A lakosság 
száma a XIX. század elején visszaesett, aminek a gyakori elöntés, főként az 1816. évi árvíz 
volt az oka.5 8 

Szeged közelsége biztosította Tápé fejlődését is. Mivel a Tisza alsó szakaszán itt volt 
legalacsonyabb a part, az árvíz szinte az egész határt elöntötte. Ennek ellenére a falunak 
1785-ben 1146, 1828-ban pedig már 1879 lakosa volt. A lakosság — a század közepéig az 
előző korszakhoz hasonlóan — halászattal, nádvágással, gyékény fonással kereste kenyerét, 
és munkája termékeihez Szeged megfelelő piacot biztosított. Cikkeik a szegedi keres-
kedőkön keresztül eljutottak török területekre is.5 9 

A bal parton fekvő Szegvár esetében szintén fontos szerepet játszott a kereske-
delem. A faluban 7 iparos és 3 kereskedő élt, a Tiszán fahíd állt, amely biztosította az 

5 7Fényes, i. m. I. 199., 278. , II. 42., III. 255., 268. 1. 
5 'Fényes, i. m. I. 19. 1. 
55Fényes, i. m. IV. 174. 1. 

/ 
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átmenő forgalmat. A Kurca és Tisza vizében a halászok számára gazdag volt a zsákmány, a 
tágas legelőkön virágzó ló- és szarvasmarha-tenyésztés folyt, a magasabb területeken pedig 
juhokat tartottak. Bár 60,45%-os volt a vízborítás, a mezőgazdaságilag hasznosított 
területek közül a határban csak a legelő egy részét öntötte el a víz, a nagy kiterjedésű láp 
viszont nád termelésére adott lehetőséget.60 

Mindszenten viszonylag csekély volt a vízzel borított határrész (láp, mocsár, tó), és 
a művelés alá fogott területekből a Tisza itt is csak néhány holdat károsított . A termé-
keny, fekete földön minden gabona megtermett, amelynek feldolgozásához a Tiszán 
malom állt. A döntő termelési ág az állattenyésztés volt. 1828-ban a jobbágyok és 
zsellérek 1267 szarvasmarhát, 768 lovat, 2163 juhot tar tot tak. Mindszent volt a Tisza-
vidék legiparosodottabb községe. 1828-ban 38 kézműves tevékenykedett a faluban, akik 
termékeiket Szegeden és a környékén értékesítették. 

A Csongrádtól délre eső területeken a bal parton 4 puszta volt: Teés, Királyság, 
Derekegyháza, Fark. A vízzel borított területek nagyobbak voltak, mint a jobb parton, és 
ez a gazdálkodást kevésbé jövedelmezővé tet te. Gyakorlatilag az egész terület földesúri 
birtok volt, legelőkkel, gyümölcsösökkel, juhászattal, azonban a pusztákon a század 
közepén állandó lakosság nem élt. A puszták közül leginkább Derekegyháza fejlődött, 
ahol kiváló szarvasmarhát tenyésztettek.6 1 

Az Alsó-Tisza vidékén — mint láttuk — a lakosság állattartásból és az ártér hasznosí-
tásából élt. A népesség viszonylag alacsony száma miatt nem volt szükség az intenzív 
földművelésre, a természetes adottságok (hal, vad, nád) felhasználása azonban jelentős 
volt. A kettő együtt elegendő volt a lakosság ellátásához. A termékeny határ, a kereske-
delem és a fejlődés perspektívája még mezővárosok kialakulásához is lehetőséget adott. A 
települések gyarapodásának alapja itt a kereskedelem volt: azok a puszták és községek 
növekedtek, amelyek lakói állataikat könnyen értékesíteni tudták, és a kereskedelem 
hívta életre az ártér hasznosításán alapuló háziiparokat: a gyékényszövést, kosárfonást, a 
nád és sás feldolgozását, valamint tartotta életben a halászatot is. A vidék termékeny 
földje, amelynek nagy része víz alatt állt, lehetőséget biztosított a további fejlődésre.6 2 

A Huszár Mátyás-féle felmérés részletes adatai pontos képet adnak a Tisza mentén, 
A Tiszanána-Tiszaderzs—Szeged közötti szakaszon kialakult árterekről. Az adatokat 
áttekintve látszik, hogy az eredeti gazdálkodási mód a megnövekedett igények miatt már 
felbomlott, a lakosság megpróbálta a földet a természeti adottságokkal dacolva haszno-
sítani. A földművelés, állattenyésztés az ősi ártéri gazdálkodásnak is kiegészítő elemei 
voltak, és a XIX. század elején - a helyi természeti és társadalmi feltételeknek megfele-
lően — ezek fejlődtek tovább. 

Az általános fejlődést leginkább a földművelés vitte előre, így azok voltak a 
legkevésbé fejlődő települések, ahol a szántóföldek létesítésére nem volt lehetőség. Az 
állattartás jövedelmezőségét a kereskedelem, az értékesítési lehetőség biztosította, de az 

6 0 OL N 26. Csongrád megye: Szegvár, Fényes, i. m. IV. 78. 1. 
" OL N 26. Csongrád megye: Mindszent, Fényes, i. m. I. 253. , 479. , II. 221. 1. 
6 2 Galgóczi, i. m. 49. 1. 

2* 
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árvizek miatt a téli és tavaszi takarmányozás megoldása gondot okozott . A primitív 
életforma, az ártér felhasználása eredeti formájában, a maga bizonytalanságával és esetle-
gességével ekkorra már csak kiegészítő jövedelmet jelentett. 

A kiutat minden település lakossága a szántóföldi termelésben, rétgazdálkodásban 
kereste, mindig közelebb jutva megművelt területeivel az évenként megáradó Tisza partjai-
hoz. A Huszár Mátyás által összeírt vízzal borított szántóföldek, mocsaras legelők és 
rétek, elárasztott veteményeskertek, valamint az egyre szűkebb faluhatár egész évben 
vízzel borított részei azt mutatták, hogy a terület ilyen hasznosítása sem hozta meg 
mindig a várt eredményt. Az ártéren szántó-vető ember munkáját a víz fenyegette. 

1. TÁBLÁZAT 

A lakosság számának alakulása I 785-1850 

Jobbpart 

Település neve 1785 1828 1850 

Cserőköz (puszta) — 15 _ 
Tiszanána 2 043 2 947 3 042 
Kisköre 810 1 234 1 420 
Süly (puszta) - 525 486 
Kőtelek 980 1 211 1 200 
Nagykörű 941 1 361 1 300 
Tiszaszög (puszta) - 14 -

Besenyszög 380 406 425 
Tokoru (puszta) - 173 247 
Szolnok (mezőváros) 6 271 10 979 11 720 
Palladits (puszta) - 259 450 
Tószeg 1 327 1 299 1 450 
Várkony 871 1 306 1 500 
Vezseny 786 1 291 1 337 
Jenő (puszta) - 104 -

Ó-Kecske 1 043 1 589 1 950 
Új-Kecske 613 1 690 2 000 
Alpár 890 1 374 

1 600 
Felső-Alpár (puszta) - 90 

1 600 

Újfalu (puszta) - - 194 
Csongrád (mezőváros) 7 443 10 613 1 2 4 4 3 
Pusztaszer (puszta) - 147 -

Csany (puszta) - 1 699 2 321 
Dóc (puszta) - 511 610 
Serkéd (puszta) - - -

Sövényháza (puszta) - 354 389 
Algyő 2 359 1 4 1 3 1 800 
Tápé 1 146 1 879 1 984 
Szeged (város) 20 947 32 209 35 861 
Dorozsma (puszta) - - 8 717 

összesen 49 267 77 0 1 3 94 446 
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Balpart 

Település neve 1785 1828 1850 

Tiszaderzs 811 842 1 224 
Abád 1 213 1 414 1 700 
Tiszaszalók 977 1 900 1 821 
Taskony (puszta) - 35 -

Bura 806 1 383 1 4 1 1 
Roff 1 618 1 984 1 880 
Gyenda (puszta) - - 296 
Tiszabő 1 096 1 754 1 9 0 0 
Fegyvernek (puszta) - 1 396 3 095 
Kenderes 2 183 4 711 3 503 
Szakállas (puszta) - 199 250 
Balla 744 1 059 -

Tiszapüspöki 677 929 1 0 1 9 
Törökszentmiklós (m.v.) 5 287 9 101 8 0 3 7 
Szajol 454 766 736 
Tenyő (puszta) - 78 126 
Szanda (puszta) - 9 -

Kengyel (puszta) - 421 896 
Alsó-Varsány (puszta) - 7 -

Tiszaföldvár 2 0 1 3 3 349 4 000 
Szelevény (puszta) - 466 4 5 8 
Cibakháza 1 486 1 561 2 500 
Nagyrév 651 705 858 
Inoka 553 1 198 950 
Kürt 1 058 1 095 -

Ugh 397 840 9 0 3 
Tiszasas 845 1 230 1 500 
Csépa 920 1 923 2 250 
Teés (puszta) - 837 -

Szentes (mezőváros) 9 040 16 141 20 0 6 0 
Királyság (puszta) - - -

Derekegyháza (puszta) 94 269 -

Szegvár 1 957 4 001 4 543 
Mindszent 3 855 5 001 5 268 
Hódmezővásárhely (m.v.) 15 822 26 166 3 7 4 3 3 
Fark (puszta) - 12 — 

összesen 54 557 92 782 1 0 8 6 1 7 
Végösszeg 103 827 169 795 203 0 6 3 6 3 

A l a k o s s á g e l l á t á s a é r d e k é b e n a t e r m e l é s t b i z t o n s á g o s s á , m i n d e n e s e t b e n j ö v e d e l -

m e z ő v é k e l l e t t t e n n i , egyre i n k á b b b i r t o k b a véve a m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s cé l ja i ra a h a t á r 

v ízzel b o r í t o t t v a g y i d ő s z a k o n k é n t e l ö n t ö t t r é s z e i t . L e g f o n t o s a b b f e l t é t e l e e n n e k a 

X I X . s z á z a d k ö z e p é t ő l a Tisza s z a b á l y o z á s á n a k n a p i r e n d r e t ű z é s e l e t t . 

6 3Dányi-Dávid, i. m. 24., 6 6 - 7 0 . , Fényes, i. m. I - I V . , Nagy (L.J, i. m. 1 5 7 - 6 2 . 1 . 



Jobbpart 
Vízzel borított területek művelési ágak szerint 1824 

Mértékegység: magyar hold (1200 négyszögöl), illetve ennek tized, század, ezred részei6 

2. TÁBLÁZAT 

ю VO 
oo 

Község beltelek szántó 
Vízzel borított 

rét legelő erdő szőlő 
Folyómeder 

területe Láp Mocsár 
Mély fek-
vésű föld-

terület 

Cserőköz - - - - 268,745 — 565,827 - - 48,329 
Tiszanána - 307,082 1 978,955 2 168,749 - - 293,746 — 7 409,163 417,599 
Kisköre 335,206 2 991,768 1 146,348 694,997 - - 313,121 736,861 5 408,538 -

Süly - 4 882,704 96,455 - 197,705 - 621,976 16 114,993 — 181,664 
Kőtelek - 1 5 6 1 , 4 5 4 - 252,602 - - 366,761 — 6 028,660 267,499 
Nagykörű - 170,453 741,451 - - - 703,267 5 387,912 1 885,209 -

Tiszaszög - 1 557,524 - - - - - - 25,415 612,704 
Szentiván - 11 814,149 115,623 - - - 9,984 1 430,088 1 222,494 814,576 
Besenyszög - 3 980,829 177,913 - 236,566 - 126,928 - 4 805,619 196,454 
Fokom - 3 621,875 192,499 - - - 399,791 415,307 2 348,539 203,955 
Szolnok - 1 857,134 389,162 - - - 290,406 934,998 509,833 950,943 
Palladits - - - 23,130 - - 89,894 911,454 - 50,206 
Tószeg - - 843,176 863,745 - - 109,685 917,292 310,002 -

Várkon у - - - 687,756 - - 152,081 - 184,169 73,128 
Vezseny - - 327,705 405,413 - - 429,317 309,371 1 512,498 -

Jenő - - 28,331 1 794,225 - - 370,773 577,601 633,955 338,122 
Kécske - - - - - - 330,622 - 2417 ,912 -

Alpár - 116,666 - 44,478 - - 183,853 - 1 753,957 167,770 
Felső-Alpár - - - - - - 299,535 - 6 935,196 -

Újfalu - - - - - - 167,551 - - -

Csongrád - 391,767 - 591,247 240,833 - 1 780,932 19 997,203 263,956 3 759,786 
Pusztaszer - - - - - - - 632,082 584,790 742,703 
Csany - 471,456 - 944,165 - - 112,499 1 928,123 63,331 17,499 
Dóc - 323,957 - 1 784,791 - - 93,333 4 468,332 - 221,041 
Sövényháza (Serkéd) - 305,415 - 4 295,624 - - 270,416 5 044,581 545,833 627,707 
Algyő 112,500 189,166 588,541 1 362,708 - - 363,958 3 545,831 393,539 96,256 
Tápé - 229,790 - 338,958 - - 582,289 4 889,659 4 541,248 32,499 
Szeged - - 176,249 - - - 1 345,413 4 880,623 1 431,249 3 750,832 
Dorozsma - - - - - - - 157,083 - -

Balpart 



Tiszaderzs _ 1 598,956 _ 507,081 _ _ 107,811 _ 964,370 499 ,372 
Abád - - - 847,077 - - 156,665 198,956 2 338,539 39,373 
Tiszaszalók - - - 1 787,078 - - 131,872 297,914 1 862,911 93 ,746 
Taskony - 1 371,660 - 703,121 99,998 - 145,622 2 174,161 137,497 73 ,123 
Bura - - 383,747 1 261,440 - - 292,286 1 427,903 1 111,036 824,162 
Roff - 1 765,409 108,538 348,328 - - 592,496 943,557 3 731,660 127,079 
Gyenda - - - 16,770 - - 78,436 157,914 2 414,372 244,163 
Tiszabó' - 407,081 138,747 - - - 270,244 2 620,413 138,537 690,829 
Fegyvernek - - 947,704 - 101,036 - 297,395 558,121 3 192,783 287,077 
Kenderes - - - 833,122 - - - 1 596,247 280,831 -

Szakállas - - - - 17,082 — , 47,501 - 883,120 — 

Balla - - - - - - 235,103 130,746 1 081,458 — 

Tiszapüspöki - - - - 144,164 - 346,198 - 5 150,416 -

Törökszentmiklós - - - - 6,249 - 149,582 57,295 1 581 ,658 1 508 ,953 
Szajol - 315,416 - - - - 140,311 - 523 ,333 10,833 
Tenyő - - - - - - 449,477 - 2 805,000 -

Szanda - - - - - - 544,466 2 219,370 745,051 66,665 
Kengyel - - - 324,788 - - - 1 155,932 185,831 162,707 
Alsó-Varsány - - - - - - 373,799 - 2 331,162 90,414 
Tiszaföld vár - - - 565,621 - - 776,450 2 505,623 2 525,619 185,415 
Szelevény - - 2 003,342 1 978,124 - - 73,333 115,000 — 399,790 
Cibakháza - 334,059 - 510,204 - - 805,025 1 859,867 2 132,706 116,454 
Nagyrév - - - 1 266,442 - - 468,846 647,079 - 469,575 
Inoka - - 483,434 254,372 - - 98,695 499,787 207,183 79,997 
Kürt - - 210,623 2 489,474 - - 72,925 341,872 1 026,663 403 ,329 
Ugh 35,000 - - 1 098,704 » - 279,476 2 033,328 307,708 577 ,083 
Tiszasas - - - 703,644 96 ,457 - 331,300 3 351,771 - 58,749 
Csépa - - 548,541 557,710 22,291 - 231,146 2 096,668 - 783,333 
Teés - - - 186,040 - - 42,395 1 975,939 - -

Szentes - - - 5 067,701 - - 312,186 8 442,281 731,665 1 649,990 
Királyság - 353,083 923,957 11 713,958 - - - 7 217,707 1 381,249 173,857 
Derekegy háza - 1 882,702 3 238,329 946,069 - - - - - 483,324 
Szegvár - - 44,582 3 363,419 - - 272,394 7 472,077 413 ,332 278,536 
Mindszent - - 44,312 56,456 306,874 - 327,394 1 519,789 789,164 75,415 
Hódmezővásárhely - - 2 842,183 3 944,061 - - 766,662 22 126,35) 9 599 ,372 4 080 ,818 
Fark - 472,707 204,375 - - - 335,830 2 990,842 631,039 41,875 
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6 4 O L С 128. Tisza, 1 8 2 4 , - OL С 64. (Helytartótanács, Depar tamcntum Civitatense) 9. kú t fő , 
Körös 1824. - Lipszky (Joannes): Mappa generalis regni Hungáriáé (1806). 
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3. TÁBLÁZAT 
A vízborítás aránya 1824-ben 

Jobbpart 

Település neve (puszták) Határ Vízborítás % 

Tiszanána 19 964,230 12 575,299 62,99 
Kisköre 14 828,489 11 626,839 78,41 
Süly 21 145,187 22 095,497 1 

Kőtelek 11 664,173 8 476,976 72,67 
Nagykörű 12 528,780 8 888,295 70,94 
Besenyszög (Lokoru , Tiszaszög, 

Szentiván) 42 430,882 34 308,742 80,86 
Szolnok (Palladits, Szanda, 

Kengyel) 66 959,720 11 411,970 17,04 
Tószeg 19 455,072 3 043,900 15,64 
Várkony 8 389,020 1 097,134 13,08 
Vezseny (Jenő) 10 452,000 6 727,311 64,36 
Kécske 28 769,546 2 748j534 9,55 
Alpár (Lelső-Alpár, Újfalu) 27 570,830 9 668,986 35,07 
Csongrád (Dóc) 53 941,333 33 917,178 62,88 
Pusztaszer 19 730,666 1 959,575 9,93 
Csany 11 630,666 3 537,073 30,41 
Sövényháza 57 700,000 11 089,576 19,22 
Algyő 3 046,666 6 652,499 ? 

Tápé 11 673,333 10 614,443 90,93 
Szeged (Dorozsma) 185 242,660 11 705,446 6,32 

összesen 627 123,253 212 145,273 33,83 
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Balpait 

Település neve (puszták) Határ Vízborítás % 

Tiszaderzs (Cserőköz) 7 450,000 4 560,491 61,21 
Abádszalók (Taskony) 16 770,666 12459,313 74,29 
Bura 11 920,000 5 300,574 44,47 
Roff (Gyenda) 26 273,333 10 528,722 40,07 
Ti szabó' 8 110,666 4 265,850 52,59 
Fegyvernek 21 377,333 5 384,116 25,19 
Kenderes 26 660,000 2 710,200 10,16 
Tiszapüspöki 8 463,347 5 640,778 66,65 
Törökszentmiklós (Szakállas, 

Balla, Tenyő, Alsó-Varsány) 75 154,146 8 444,862 11,24 
Szajol 3 374,468 989,893 29,33 
Tiszaföldvár 29 369,140 6 558,728 22,33 
Szelevény 21 758,945 4 209,778 19,35 
Cibakháza 11 072,205 5 758,315 52,01 
Nagyrév 6 796,659 2 851,942 41,96 
Inoka 6 118,014 1 623,468 26,54 
Kürt 13 404,464 4 544,886 33,91 
Ugh 5 762,847 4 331,299 75,16 
Tiszasas 6 488,507 4 541,921 69,99 
Csépa 6 655,466 4 239,689 63,70 
Teés 2 836,196 2 204,374 77,72 
Szentes 99 201,352 16 203,823 16,33 
Királyság 18 298,791 21 767,811 7 
Dere kegy háza 31 710,327 6 550,424 20,66 
Szegvár 19 592,655 11 844,340 60,45 
Mindszent 1 1 985,333 3 119,404 26,03 
Hódmezővásárhely (Fark) 141 322,500 48 036,112 33,99 

összesen 617 927,360 208 671,113 33,77 
Végösszeg 1 245 050,613 420 816,386 33,806 5 

6 5 Magyarország művelési ágak szerinti . . . i. m. 112 -13 . , 144-46.1. , Fényes, i. m. (Vezseny, 
Jenő, Tiszaderzs, Cserőköz esetében, mivel az 1865-ben kiadott összesítésből az adott falu és a puszta 
határa nem állapítható meg.) - Sülly, Királyság puszták és Algyő esetében Huszár felmérésében a határ 
eredeti terjedelmét nagyobbnak számították. Mértékegység: magyar hold. 
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Vízzel borított területek a társulati összesítés szerint 
4.TÁBLÁZAT 

Jobbpart Balpart 

Ártér Ártér 

1 
hold négyszögöl 

L tlí-JJUltí 
hold négyszögöl 

Tiszanána 10 147 — Tiszádé rzs 3 284 600 
Kisköre 10 830 - Abád 1 926 600 
Süly 18 745 300 Tiszaszalók 4 727 640 
Kó'telek 8 538 - Taskony 3 174 18 
Nagykörű 3 433 - Bura 1 718 400 
Szög 592 - Roff 2 628 281 
Szögszentiván 2 701 600 Gyenda 5 899 372 
Szentiván 5 885 - Tiszabó' 3 269 930 
Besenyszög 13 166 600 Fegyvernek 3 510 700 
Fokoru 2 100 - Kenderes - -

Szolnok 25 Szakállas 1 400 800 
(Tenke, Alcsi) 3 715 600 Balla 3 195 600 
Palladits 903 900 Tiszapüspöki 3 395 800 
Tószeg 2 716 - Törökszentmiklós 8 655 500 
Várkon у 411 600 Szajol 646 500 
Vezseny 1 600 - Tenyő 3 436 800 
(Bökénye) 480 - Szanda 1 600 -

Jenó' - - Kengyel 1 453 600 
Kécske 3 654 300 Varsány 2 789 600 
Alpár 1 144 900 Tiszaföldvár 3 553 400 
Újfalu 414 - (Martfű) 1 600 -

Csongrád 6 528 400 Szelevény 4 007 1007 
Uradalmak 30 427 - Cibakháza 919 -

Szeged 7 286 - Nagyrév 709 -

Inoka 872 900 
Kürt 1 618 300 
Ugh 1 347 -

Tiszasas 2 480 900 
Csépa 2 5 1 1 900 
Teés 1 380 800 
Szentes 9 354 200 
Szegvár 6 573 800 
Mindszent 1 955 400 
Uradalmak 23 466 1173 
Hódmezővásárhely 18 472 -

összesen 
Mindösszesen 

135 444 
272 984 

400 
1121й 6 

137 534 721 

6 6 Weisz, i. m. Mértékegység: magyar hold. 



GAZDÁLKODÁS A TISZA ÁRTEREIN 3 0 3 

5. TÁBLÁZAT 

A partok magassága a Tisza közepes vízállásához és nagy vizéhez képest 

Jobbpart Balpart 

A part magassága A part magassága 

Település közép vízhez nagyvízhez Település középvízhez nagyvízhez 
képest képest képest képest 

m m m m 

Cserőköz - 1 , 0 7 - 2 , 9 7 Tiszaderzs - 0 , 0 5 - 1 , 9 5 
Tiszanána - 0 , 4 6 - 2 , 8 2 Abád +0,03 - 2 , 3 3 
Kisköre +0,11 - 2 , 4 3 Tiszaszalók - 0 , 3 4 - 2 , 4 3 
Süly +0,62 - 2 , 1 4 Roff + 2,91 - 0 , 1 7 
Kőtelek +0,77 - 2 , 0 1 Tiszabő +0,20 - 2 , 5 7 
Nagykörű +0,30 ' - 2 , 5 5 Fegyvernek + 1,00 -1 ,85 
Nagykörű - 0 , 5 2 - 4 , 3 1 Szakállas +0,58 - 3 , 2 1 
Tiszaszög +0,93 - 1 , 8 9 Balla +0,07 - 2 , 7 5 
Besenyszög +0,33 - 2 , 4 7 Tiszapüspöki + 1,53 - 1 , 2 7 
Fokoru - 0 , 3 2 - 3 , 1 2 Törökszentmiklós +0,60 - 2 , 5 0 
Szolnok +0,61 - 1 , 5 3 Tenyő + 1,87 - 0 , 3 6 
Tószeg +0,03 - 3 , 4 0 Szanda +0,28 -2 ,35 
Vgrkony +0,19 - 2 , 7 1 Alsó-Var sány +0,12 - 2 , 4 0 
Vezseny +0,14 - 2 , 5 3 Tiszaföldvár +0,98 - 1 , 4 1 
Jenő +0,53 - 1 , 8 7 Nagyrév +0,39 - 2 , 0 1 
Ó-Kécske +0,74 - 1 , 5 4 Inoka +0,55 - 1 , 7 3 
Uj-Kécske +0,41 - 2 , 5 2 Kürt + 1,15 - 0 , 9 6 
Alpár +0,60 - 1 , 8 8 Ugh +0,49 - 1 , 5 7 
Felső-Alpár +0,75 - 1 , 3 1 (Csongrád) +0,02 - 2 , 4 6 
Csongrád +0,09 - 2 , 5 2 Tiszasas +0,21 - 2 , 4 0 
Csongrád +0,01 - 2 , 7 5 Csépa +0,39 - 2 , 3 7 
Csongrád +0,68 - 2 , 5 7 Szentes +0,06 -3 ,19 
Csany +0,25 - 3 , 1 6 + + 0,89 - 2 , 4 9 
Sövényháza +0,04 - 3 , 5 7 Mindszent +0,40 - 3 , 2 1 
Algyő +0,59 - 2 , 8 7 Hódmezővásárhely +0,81 - 2 , 6 5 
Tápé - 0 , 4 2 - 3 , 7 6 Fark +0,35 - 3 , 0 3 
Szeged +0,55 - 2 , 6 1 Új-Szeged +0,53 - 2 , 6 3 " 7 

6 7OVL XV. la. 562., 566. 138 -231 . szelvény (a jellemző szelvények). 



KIRÁLY ISTVÁN 

AZ AGRÁRSZOCIALISTA MOZGALMAK 
KORABELI KÖNYVÉSZETE 

Vannak olyan történelmi események, amelyek iránt az érdeklődést sem az év-
fordulónak, sem a történészeknek nem kell felkelteniük, mert azáltal, hogy egy nép 
társadalmi, politikai, irodalmi és művészeti életére tartós befolyást gyakoroltak, ren-
delkeznek mindazzal, ami azokat fontossá és érdekessé teszi. Az agrárszocialista moz-
galmak is ezek közé az események közé tartoznak. Abban a nyugalmas két évtized-
ben, amely az 1867-es kiegyezés után következett be, az agrárszocialista mozgalmak 
kirobbanása még az uralkodó osztályok körében is egyszerre feldűlt és feszült társa-
dalmi hangulatot teremtett . 1867 után a társadalom és a gazdaság fejlődésében és 
főként tőkés átalakulásában egy sokkal kiegyenlítettebb szakasz következett, nünt 
amilyen az 1848-tól 1867-ig tartó szakasz volt. A tőkés növekedés látványos csodája 
elragadta az embereket; röpke négy évtized folyamán az ország óriás léptekkel hagyta 
maga mögöt t a feudalizmus elkorhadt társadalmi és gazdasági rendjét. A vasutak az 
országot ezekben az évtizedekben sűrűn behálózták, az elszigetelt vidékeket máról 
holnapra bekapcsolták "az országos kereskedelembe, az árvíz- és folyamszabályozási 
munkálatok kiszárították a Nagyalföldet, a szerény mezővárosok növekedtek és jelen-
tős ipari és kereskedelmi centrumokká váltak. A mezőgazdaság ezekben az évtizedek-
ben tette meg első jelentős lépéseit a tőkés fejlődés útján; hazánkban ebben az idő-
ben valósult meg a gabona tömegtermelése, és így nemcsak a belföldnek, de Európá-
nak is fontos élelmiszertermelő országa let t Magyarország. Kétségtelen, hogy a kapi-
talizmus nálunk is véghez vitte azt a csodát, hogy ahová betette a lábát, o t t jelentős 
fejlődés, növekedés és átalakulás zajlott le. A látványnak ez a varázsa és a 70-es évek 
közepétől tartó nyugalmas politikai időszak még a reformnemzedék élő tagjainak 
szemét is elhomályosította, akik ifjan — még 1848 előtt — sok mindent tenni akar-
tak az akkor jobbágy sorban sínylődő parasztságért. Az a közel két évtized, amely 
1848 és 1867 között az abszolutizmus jegyében zajlott le, erősen elhomályosította az 
osztályok fejlődésének problematikáját és 1867 utánra is átvitte azt a hamis tudatot, 
mintha a parasztság egész osztályfejlődése, de az egész társadalom osztályátalakulása 
alárendelt kérdés lenne. Hiszen a magyarság egész nemzeti és állami létezésének meg-
kérdőjelezése 1867 előtt oly mértékben nagyítódott fel, hogy a kiegyezés utáni év-
tizedekben csak egy erős társadalmi megrázkódtatás zökkenthette vissza a társadalmi 
tudatot abba a mederbe, ahol a tudatban is - a lényeget tekintve - megfelelő helyre 
kerül a magyar társadalom osztályproblematikája. Kétségtelen, hogy ez az eseménysor 
1891-ben indult el az orosházi, a békéscsabai és a battonyai felkelésszerű paraszt-
mozgalmakkal. Bár meg kell jegyezni két fontos történeti tényt. Az egyik minden-
képpen az, hogy a 67-es kiegyezést parasztmozgalmak követték az Alföldön és a 
Dunántúlon (különösen nagy tömegeket mozgatott meg a Somogy, Tolna és Baranya 
megyékre kiterjedt 1869-es földosztó mozgalom). Ám ezek a mozgalmak minden két-
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séget kizáróan az 1848-as jobbágyfelszabadítás forradalmi befejezését célozták és fő 
erejük a jussából kiszorított zsellérség volt, mégis a fő jellemzőjük az, hogy az egész 
parasztság részese a mozgalomnak, kivéve ama igen szűk felső réteget, amely már 
1848 előtt is szorosan össze volt kötve a szolgabírókban megtestesült államhatalom-
mal és a földesurakkal. A másik fontos történeti tény, hogy a magyar értelmiségiek 
legjava között létezett néhány tucat olyan egyéniség, legyenek beállítottságukra nézve 
akár bal-, akár jobboldaliak, akik időben és megfelelő módon reagáltak a magyar 
parasztság soraiban végbemenő osztályfejlődés lényegére. A Viharsarokra nézve ezt a 
baloldali egyéniséget mindenképpen a zeneszerző Bartók Béla édesapjában találtam 
meg.1 A másik és gondolataival vezető egyéniség a Viharsarokban Gaál Jenő, az aradi 
ipari és kereskedelmi kamara ti tkára, a pécskai kerület országgyűlési képviselője, aki 
ugyan jobboldali beállítottságú, de mégis kortársait messze megelőzve időben érzé-
kelte és nagy valósághűséggel tárta fel a viharsarki parasztságban végbemenő osztály-
fejlődés lényegét. (Gaál Jenő munkájával és nézeteivel a későbbiek során részletesen 
foglalkozom.) 

Mindezek előrebocsátásával már némi magyarázatot is kap az a meglepetés, 
amely nemcsak a Viharsarkot, de az egész országot is érte az első, 1891-ben lezajlott 
agrárszocialista mozgalmak idején. Csak a társadalmi fejlődés mögött messze elmaradt 
tudati fejlődés hozhatot t olyan meglepetést létre, amelyet Asztalos Gyula írt le — 
rajta kívül még sokan mások is — a később kinevezett Békés megyei kormánybiztos-
nak írott beadványában, amely „Az alföldi munkáskérdésről" címet viselte: két 
szembeszökő tünemény az, mellyel találkozunk. Az első az, hogy dacára az előleges 
rebesgetésnek, a kitörés mindenkit meglepett, a másik pedig az, hogy hamarosan 
senki sem tudta, hogy mit csináljon."2 Valóban a Dél-Alföld ama szögletében, amely 
Békés, Csanád, Arad és Csongrád megyékből tevődik össze és amelyet a politika és a 
történelem iránt érdeklődők később találóan Viharsaroknak neveztek el, igen rövid 
idő alatt drámaivá vált a helyzet. Jól fejezte ki Asztalos Gyula „az előleges rebes-
getést", hiszen a Népszava, az 1890-ben alakult Szociáldemokrata Párt hivatalos lapja 
már 1891 januárja óta cikkek sorozatában érzékeltette a közvéleménnyel, hogy a 
Viharsarokban egy rendkívüli társadalmi mozgalom van az erjedés állapotában, amely 
forradalmi módon akarja megváltoztatni a bér- és munkaviszonyokat, de magukat a 
társadalmi, sőt a hatalmi viszonyokat is. Igen ám, de ki olvasta az akkori uralkodó 
osztályok mértékadó köreiből vagy akár a középrétegekből is a Népszavát és ki tulaj-
donítot t az akkor még ifjú magyar munkásmozgalomnak történelemformáló erőt? 
így hát a Népszava ugyan viharmadara volt 1891-nek, de a jelzéseit alig valaki értette 
meg, mert a társadalom nagy része abban a hamis tudatban ringatta magát, amelyet 
Ambrus István fejezett ki jól 1888-ban írott könyvében: „. . . a Népszavának szavai a 
mezei néphez nem hallatszanak el, különösen a magyar nép nem fogja drága idejét és 
józan felfogását a külföld e csodagyerekének [a szocializmus a csodagyerek, К. I.] 
dédelgetésére fordítani".3 Az alkalmi jós társadalomtörténeti prognózisa három év 
múltán szánalmas romhalmazzá vált. A Viharsarok vagyontalan és kisbirtokú paraszt-

1 Király István: Tények és dokumentumok a magyar agrároktatás múltjából. Bartók Béla 
családja és a parasztság. Agrártörténeti Szemle, 1981. 3 - 4 . sz. 

2 Békés megyei Levéltár (továbbiakban: BmL). Főispáni iratok 1890-1899. 835/1891. 
3Ambrus István: A szocializmus. Eger 1888. 182.1. 
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jainak sorából egész csapatnyi szervező és agitátor indult el (és éppen a szocializmus 
jelszavával) tömöríteni a parasztság nagy társadalmi erejét. Olyanokat találunk a sora-
ikban, akik alig jutottak el az írni-olvasni tudás fokáig, de azt jól megértették, hogy 
csakis városi testvéreikkel, az ipari munkássággal karöltve juthatnak el politikai, társa-
dalmi céljaikhoz. A mozgalom szervezői és vezetői felkeresték a közeli falvakat, alap-
szabályokat kölcsönöztek a megalakítandó munkáskörökhöz, terjesztették a szocialista 
mozgalom sajtóját és nagyon sok időt fordí tot tak a „külföld csodagyermekére", a 
szocializmusra és a szocialista mozgalomra. 

Az, amit az uralkodó osztályok ideológusai még néhány évvel korábban is 
inkább csodának, mint valóságnak tartottak, látványos gyorsasággal bontakozot t ki a 
Viharsarokban. 1891. február 8-án Bánfalván 220 taggal, 1891. február 27-én Békés-
csabán 427 taggal, 1891. március 5-én Mezőberényben 450 taggal, 1891. március 6-án 
Pusztaföldváron 73 taggal, 1891. március 8-án Nagyszénáson 234 taggal, ugyanezen a 
napon Tótkomlóson 114 taggal, 1891. március 30-án Békésben 92 taggal alakult meg 
a munkáskör. Orosházán, Csorváson és Békésszentandráson már korábban megalakul-
tak a munkáskörök, és a hatóságok által jóváhagyott alapszabályokkal rendelkeztek. 
Közben Kondoroson 1891. március 11-én, Köröstarcsán március 28-án te t tek kísér-
letet a megalakulásra. Körösladányban április elején akarták létrehozni a munkáskört , 
de a szolgabíró nyomására visszaléptek. Endrődön 1891. április 19-én a mezei mun-
kások „önmívelési kör t " alakítottak. A gyűlésen megjelent főszolgabíró az alakulás 
ellen foglalt állást. A parasztok némán fogadták a főszolgabírót és minden felszólalás 
nélkül egyöntetűen kimondották a munkáskör megalakulását. Gyulán szintén tervez-
ték a munkáskör megalakítását.4 

1891 áprilisának végére a mozgalom, amely a munkáskörök szervezése során 
keletkezett, olyan széles körű lett, hogy a hatóságok már nem tudták átlátni a hely-
zetet. Voltak jóváhagyott alapszabállyal rendelkező munkáskörök, voltak olyanok, 
amelyek 1891. május l-ig nem jutottak el az alapszabályok benyújtásáig, és voltak 
olyan helységek még Békés és Csanád megyében, ahol a munkáskörök szervezését 
még csak tervezték. Hogyan következett be ez a nem várt és mégis hatalmas fordula-
tot jelentő változás a Viharsarok agrárproletariátusának soraiban? Mi készítette elő, 
és mik azok az okok, amelyek elég gyorsan vitték a viharsarki szegényparasztságot a 
kiélezett és nyílt osztályharc területére? Ez alkalommal ezeket a kérdéseket a kora-
beli könyvészet segítségével szándékozom megvilágítani. 

Az irodalmi ábrázolás megjelenítésénél újra fel kell idézni azt a döbbenetet és 
igazi társadalmi megrázkódtatást, amelyet az 1891. évi orosházi május elseje, a békés-
csabai május 2-a és battonyai június 21-e váltottak ki. Mindegyik mozgalom véres 
volt, de az orosházi nem követelt emberéletet, Békéscsabán egy áldozata volt a 
mozgalomnak, Battonyán viszont sok volt a halott, és ott mutatkozott a mozgalom a 
legelkeseredettebbnek. Ismeretes, hogy a mozgalom erőközpontja Orosháza volt, és a 
három város közül Battonyán volt a legkevésbé szervezett a mozgalom. Az a hamis 
látszat keletkezik az első pillanatra, mintha fordítva lenne arányos a mozgalom szer-
vezettsége a vehemenciájával, ha elfogadjuk az uralkodó osztályok képviselőinek azt 

4 A munkáskörökre vonatkozó adatokat több helyró'l nyertem: Népszava, 1891. febr. 13., febr. 
27., márc. 13. BmL. Főispáni iratok 1890-1899. 142/1891, 168/1891. 
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az érvelését, hogy a mozgalom forrása a szociáldemokrata izgatás. Tehát az első kér-
dés, amit a történeti tények és a történeti irodalom feltesznek: közvetlen korreláció 
van-e a mozgalom belső erői és a szociáldemokrata izgatás között? Vagy feltehető 
úgy is a kérdés, hogy a mozgalmat felszító személyek olyanok-e a mozgalomban, aki-
ken keresztül érvényesül a szociáldemokrata befolyás? Ezt a battonyai mozgalom a 
legteljesebb mértékben cáfolja, bennünket mégis az érdekel, hogy miként vélekedett 
erről a korabeli könyvészet? 

Az események legfrissebb krónikása természetesen a hírlapirodalom volt. Ők 
adták az ország tudtára az eseményeket — többé-kevésbé hűen —, és ők fűzték az 
eseményekhez az első kommentárokat. A valódi mozgatóerőket a riportokat készítő 
újságírók sem ismerték — még a helyiek sem —, így hát csak gondolatmozaikokat 
kaptak fel az it t-ott elhangzó panaszokból. Az események mozgatóerejére csak az a 
pár újságcikk enged következtetni, amelyeknek forrásai parasztok voltak vagy egye-
nesen parasztok küldték az újságban megjelent írásokat. Ezért a hírlapirodalom, ha 
legteljesebben is rendelkezésére áll a történésznek, nem ad lehetőséget a mozgalom 
hiteles rekonstrukciójára. Az újságrészletek, amelyek a mozgalomra vonatkoznak, a 
korrajznak elengedhetetlen kellékei, de a tudományos megismerést csak részletekben 
viszik előre. Még olyan vonatkozásban is, mint az 189l-es mozgalom eseménytörté-
nete, nem tud hézagmentes képet szolgáltatni a hírlapirodalom, mert azt minden 
egyes esetben ki kell egészíteni a mozgalom elítéltjeinek peranyagával, hiszen a per-
beli kihallgatásokon a történelem legközvetlenebb tanúi, a mozgalomban tevékenyen 
részt vevő parasztok szólaltak meg. 

Abban viszont a korabeli sajtónak nagy szerepe volt, hogy a közvéleményt 
alakította és bizonyos mértékig hatással volt azokra a kortársakra, akik nagyobb 
tanulmány keretében vették szemügyre a mozgalmat. Ez a hatás aztán áttevődött az 
uralkodó osztályok szellemi képviselőinek írásaiba is. így aztán az újságírás nemcsak 
magán hordozta a kor bélyegét, de ő maga is áttételesen alakította a kor véleményét 
a történeti fontosságú eseményekről. 

A ma kutató történészt a korabeli írásokból és könyvekből, amelyek az agrár-
szocialista mozgalmak történetére vonatkoznak, az érdekli, hogy milyen gazdasági és 
társadalmi, általában milyen anyagi természetű okok idézték elő és motiválták a 
mozgalmat. Miközben ezek az írások értékes kiegészítői lehetnek a levéltári anyagnak, 
egyben kortörténeti dokumentumok is, hiszen azt tükrözik, hogy a kortársak 
mennyire hűen vagy hamisan ragadták meg a történeti folyamatot. Az okok nem 
mindig szemlélhetők közvetlenül, ez aztán egyben annak is mutatója, hogy a kor-
társak analízise mennyire volt mély. A történész kötelessége, hogy az események 
puszta krónikáján túl a mozgalmat úgy is ábrázolja, mintha belülről látná, mintha 
riporterként ott lett volna a mozgalmakban. Ez pedig a kortársak véleményének 
ismerete nélkül teljesen lehetetlen. 

Ebben a vonatkozásban el kell tekinteni azoktól a kortársi véleményektől, 
amelyeket a hatósági intézkedések során az állami vezetők írtak le, vagy amelyek az 
intézkedések során kerültek a bir tokukba és a levéltárak megőrizték. Ezek levéltári 
forrásanyagok - összefoglaló gyűjtőnév alatt - , és ez az írás kirekeszti ezeket vizsgá-
latainak köréből. I t t a könyvek és tanulmányok formájában a folyóiratokban és 
egyéb helyen megjelent írások képezik a kutatás tárgyát. 



3 0 8 KIRÁLY ISTVÁN 

Az 1891-es és az 1894-es mozgalmak agrárius könyvészete 

Az egyik legkorábbi írás Gaál Jenőé és „Az alföldi munkásmozgalom" címet 
viseli. 1891-ben jelent meg, a megírás valószínű dátuma 1891 össze.5 Gaál Jenő írása 
eredetileg egy akadémiai felolvasóülésen hangzott el, mégpedig a nemzetgazdasági és 
statisztikai bizottságban. Gaál az aradi kereskedelmi és iparkamara titkára volt, egy-
ben a pécskai kerület országgyűlési képviselője.6 A választás nem véletlenül esett rá, 
hiszen hivatali teendői lehetővé tették, hogy közelről és alaposan ismerje azokat a 
kérdéseket, amelyeket az 1891-es agrárszocialista mozgalmak merőben új módon 
vetettek fel. Gaál munkája egészében bizonyítja a szerző alaposságát és igényességét. 
Ő maga azt a célt tűzte ki, hogy az alföldi munkásmozgalom „valódi állapotát" tárja 
fel, másrészt a betegségnek felfogott mozgalom orvoslására javaslatokat tett. A cél-
kitűzésnek ez a kettőssége egyben meghatározta a munka értékét is. Az a felfogás, 
amely kíváncsi az „orvosszerekre", már az első pillanatban gúnyos és bíráló magatar-
tást váltott ki a korabeli szociáldemokratákból. Nyilvánvaló, hogy a viharsarki moz-
galmak nem önmagukban betegségek, hiszen ezek a mozgalmak az emberibb élethez 
való jogot követelték és ezt a szociáldemokrata bírálat megfelelően ki is aknázta, rá-
mutatva, hogy inkább az a társadalom beteg, amelyben ilyen mozgalmak keletkezhet-
nek.7 Gaálnak először azt kellett eldönteni, hogy a mozgalom helyi avagy szélesebb 
társadalmi jelentőségű-e? Ugyanis a kortársak közül sokan helyi jelentőségűnek tar-
tották az 1891-es mozgalmakat. Gaál szembeszállt ezekkel a véleményekkel és megál-
lapította: „ . . . de csakhamar kitűnt, hogy itt egy meglehetős nagy vidékre, ahol a 
termelési viszonyok többé-kevésbé hasonneműek, kiható áramlatról van szó".8 Ez a 
megállapítás úttörő, hiszen először húzta alá a mozgalmak történeti jelentőségét. A 
dologban az is nagyon érdekes, hogy nem egyoldalúan, az uralkodó osztályok nyers 
érdekeinek oldaláról közelítette meg a kérdésnek ezt a vonatkozását, mint később 
Rubinek Gyula és Majláth József, hanem az okok keresése közben jutot t erre a véle-
ményre. 

Nem merte vagy nem tudta magát kivonni annak a korabeli véleménynek a hatása 
alól, hogy a mozgalom felszítása a legközvetlenebbül a szociáldemokrata izgatásnak volt 
alárendelve. Miután ebben a vonatkozásban bizonyító anyaga igen hiányos volt, ellent-
mondásba zavarodott. Az aradi SZDP-nek és az általa kiadott ,Rözjólétnek" sokkal 
nagyobb szerepet tulajdonított , mint ami a történeti tényekből kihámozható. Miután 
Gaál nem ismerte, hogy a viharsarki munkáskörök szervezésének eszméje jóval megelőzte 
1891-et, miután azt sem tudta, hogy az aradi SZDP megalakulásának pillanatában, 1891. 
március 29-én (húsvétkor) már egész hálózata volt a megszervezett és a szervezés alatt 
álló munkásköröknek a Viharsarokban, azért tulajdonított oly nagy jelentőséget a Köz-
jólét megjelenésének. Gaál álláspontjának a Közjólét tényleges megjelenési dátuma, 1891. 

5 Gaál Jenő: Az alföldi munkásmozgalom. Bp. 1891. A megírás pontos idó'szaka abból állapít-
ható meg, hogy Gaál már írt a szeptember 9-én az agrárszocialista mozgalom letartóztatott részt-
vevőinek perében hozott határozatról. 

6 Garay András: Gaál a szocialista-irtó. Válasz Gaál Jenőnek „Az alföldi munkásmozgalom" c. 
felolvasására. Bp. 1892. 2 - 3 . 1 . 

7 Uo. 
8 Gaál i. m. 5.1. 
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április 18-ika még inkább ellentmond, hiszen akkor már egy kifejlődött mozgalomnak 
csak a motiválásáról lehetett szó. Abban viszont helyes következtetésre ju to t t , hogy az 
189l-es mozgalmaknak az erőközpontja Orosháza volt. Kiindulópontja az volt ebben a 
vonatkozásban, hogy felmérte,Orosházán mennyire mély gyökereket eresztett a szocialista 
mozgalom és eszme. Bár gondolatait az uralkodó osztályok szájaíze szerint fejezte ki, 
következtetése mégis helyes volt: „A szocialisztikus eszméknek legbuzgóbb terjesztői 
és magyarázói az orosháziak voltak, kik lassankint az egész vidéket megmételyezték".9 

Gaál az írása közepe felé feltette azt a fő kérdést, amit azóta sok történész is 
vizsgált: mi a fő oka a mozgalomnak: a szegénység, a társadalmi elesettség-e avagy a 
szociáldemokrata izgatás? Ami Gaál munkájában dicsérendő, hogy elismerte a nyomor 
viharsarki jelenlétét.10 Ebben a vonatkozásban is szembe kellett néznie a Békés megyei 
Gazdasági Egyesületnek és az uralkodó osztályok más köreinek véleményével, amelyek 
szerint nem volt nyomor a Viharsarok városaiban. Talán a legsarkítottabb véleményt a 
Gazdasági Egyesület titkára, Zlinszky István képviselte.11 Ezen véleménnyel szemben 
Gaál határozottan kimondotta, hogy az utolsó 10—15 évben: , , . . . a magyar mezőgazda-
ságnak és vele a mezőgazdasági munkásosztálynak helyzete ez idő alatt határozottan 
romlott ."1 2 Gaál elutasította a kereskedelmi és iparkamarák által gyűjtött munkabér-
adatokat, mert azok hamisak voltak. A bérek leszorítását mint általános tendenciát jelölte 
meg a mozgalmakat megelőző másfél évtizedben. A bérek leszorítására való törekvést 
egyértelműen tőkés mozzanatnak tartotta; nem hagyta magát félrevezetni azáltal, hogy 
ezt a Viharsarokban olyan kifejezések mögé rejtette a köznyelv, mint robot és dézsma. 
Még a robot és dézsma eredetére vonatkozólag is nagyon érdekes adalékokat kapunk 
Gaáltól. Megállapította, hogy ez a pluszszolgáltatás Békés megyében alig nézett vissza 
nagyobb előzményre, mint 15 évre. Úgy a robot, mint a dézsma Csanád és Aradi megyék 
felől közelítette meg a megyét. Ott viszont már a felesbérletek idején, tehát minden-
képpen a 70-es évek előtt, divatban volt és megmaradt a harmados bérletek idejére is .1 3 

Az utóbbi évtizedekben írott munkák meglehetősen figyelmen kívül hagyták a 
mozgalmak eszmei és felekezeti kapcsolatait. Gaál egy igen érdekes mozzanattal ismertet 
meg bennünket: az orosházi és a békéscsabai evangélikusok a letelepedés pillanatától 
kezdve — annak ellenére, hogy nemzetiségük különböző volt — igen szoros kapcsolatokat 
tartottak. Békéscsabára a családi eseményekre mindig meghívták az orosháziakat, ugyan-
akkor a környező falvakban élő szlovák nemzetiségieket sohasem. Ezt a letelepedés 
pillanatától kialakult szokást azzal magyarázza, hogy a Tolna megyei Zombáról ide-
települt orosháziak az első években anyagi segítséget kaptak a csabai evangélikusoktól. A 
két város családjai között nyelvtanulásra is kicserélték a gyermekeket. Nem mondja, de 
mintegy érezteti, hogy a május 1-i orosházi példa május 2-án nagyon is követendő volt 

' Gaál i. m. 10.1. 
1 "Gaál i. m. 21.1. 
' 1Zlinszky István: A Békés megyei munkáskérdésró'l. Megtalálható a BmL. Fó'ispáni iratok 

1890-1899. 2720/1891. ,,. . . a csabai és orosházi járási mozgalmak nem is keresethiány kifolyásai, 
hanem a külbefolyásnak voltak szomorú következményei. Az itteni zavargások nem is nevezhetők 
agrárius jellegűnek, mert hiszen nem az volt a mozgalom kezdetén a jelszó, hogy drága az aratás vagy a 
részes kukoricaföld, hanem a fővárosi szociáldemokraták lelketlen vezérférfiai átal közéjük dobált 
üszök gyulladt ki!" 

12 Gaál i. m. 21-22 . 1. 
13 Gaál i. m. 23.1. 
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Békéscsabán éppen azért, mert a két város lakosságát hagyományos és a családi barátsá-
gokban realizálódó mély kapcsolatok kötöt ték össze.1 4 

Az első agrárszocialista mozgalmak óta eltelt 70—80 évben zavarta a kutatást az, 
amit Gaál vetett fel elsőnek és amivel azóta is tele van az agrárszocialista mozgalmakról 
szóló irodalom: a falusi latens munkanélküliség lökésszerű és gyors kialakulásában szerepe 
volt a nagyalföldi víz- és folyamszabályozások gyérülésének. Igaz azonban, hogy nála ez 
szoros összefüggésben áll a harmados műveléssel, amit sajnos a későbbiek során figyelmen 
kívül hagytak. A kubikmunka csökkenése önálló tényezőként jelentkezett és torz követ-
keztetésekre vezetet t .1 5 Az 1891-es mozgalmak története és a paraszti eredetű dokumen-
tumokban megfogalmazott célok azt mutatják, hogy a kubikosok és követeléseik nem 
tűntek fel az első megmozdulásokban. Az 1891-es megmozdulások helyén, Békés megye 
déli felében, Csanád megye Békéssel érintkező járásaiban, valamint Arad megyében a 
falusi lakosságban nem éltek olyan nagy hányadban kubikosok, mint Békés északi 
részében vagy akár Csongrád megyében. Ez persze nem zárja ki azt, hogy voltak kubiko-
sok ezen a vidéken is, és Gaál észlelhette, hogy munkaalkalmaik meggyérültek, másrészt 
keresetük csökkent. Ezen vidéken a kubikmunkának évszázados hagyományai voltak, 
amire az ár- és belvizek rákényszerítették a lakosság egy részét. Az Alföld kiszárítási 
munkálatai a XIX. században jó keresetet biztosítottak ebben a foglalkozási ágban. 
Amikor a kereset a század vége felé csökkenni kezdett , az egyébként a mezőgazdasági 
munkában is járatos kubikos mérlegelte, hogy a nehéz munkát válassza-e a családtól 
távolabb, vagy a kevesebb kockázatot kívánó harmados művelést és még azt, ami a falusi 
napszámosok életmódjához és kereseti forrásaihoz hozzátartozott . így aztán a kubikosok 
egy részének visszaáramlását a falvakba el kell fogadni történeti ténynek. Azt azonban 
nem, hogy a kubikmunka a XIX. század végére teljesen megszűnt Magyarországon. Hiszen 
az agrárszocialista mozgalmak olyan közismert egyéniségét, mint amilyen Szántó Kovács 
János, a Dunántúlról szólította haza a kubikmunkából halálos betegsége 1908-ban. Az 
viszont igaz, hogy helyben, azaz a Viharsarokban megfogyatkozott a kubikos munka-
alkalom.1 6 

Gaál munkájában tűnt fel először az a gondolat, amelyet később Vadnay Andor 
annyira felkapott, hogy ti. az alföldi szegényparaszt szerfölött kényezteti a feleségét. 
Elsősorban az uradalmi sommás- és cséplőcsapatokban nem engedi dolgozni őket. Itt 
azonban a tények hiányos ismerete következtében újra ellentmondásba gabalyodott Gaál. 
Ugyanis azt el kellett ismernie, hogy a hatalmas harmados kukoricaföldeken az egyik 
legfontosabb munkát, a kapálást kivétel nélkül asszonyok végzik el. Csak a cséplő- és a 
hetelő sommáscsapatokban lehetett lányokat látni. Ennek oka igen kézenfekvő volt. A 
család gondját viselő és a gyermekeket nevelő asszonyok, különösen azért, mert gyermek 
elég szép számmal volt a szegényparaszti családokban, nem tudták hetekre, hónapokra 
elhagyni a családjukat. így számukra kereső munkaalkalom nem maradt más, mint a 
harmados kukoricaföld. így aztán elmondható, hogy Gaál és Vadnay tévedtek, nem a 
férfinépség kényeztetése szorította a családi fészekhez a viharsarki asszonynépséget, 
hanem a kor gazdasági, társadalmi, történeti valósága.17 

' 4 Gaál i. m. 26.1. 
'5Simon Péter: A századforduló földmunkás-és szegényparasztmozgalmai. Bp. 1953. 33-34 . 1. 
16 Gaál i. m. 22. 1. 
1 2Gaál i. ni. 22.1. 
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Gaál írása vége felé újra visszatért ahhoz a gondolathoz, hogy az 189l-es agrár-
szocialista mozgalmak kirobbanását a szociáldemokrata agitációnak lehet tulajdonítani. A 
33. lapon azt írta, hogy a Békés megyei eseményekért az orosháziak a felelősek, a Csanád 
megyeiekért pedig a Közjólét. Majd a 37. lapon azt a gondolatát közli, hogy szocialista 
izgatás nélkül nem robbantak volna ki a mozgalmak. De ez a megállapítása is ellent-
mondásba zavarodik, mert idézte Engelmann Pálnak a brüsszeli szocialista kongresszuson 
elmondott felszólalását és azt a meglepetését Engelmannak, hogy a békési paraszt 
Büchnert és Darwint olvas. Másrészt ellentmondásba keveredett írása korábbi részével, 
mert Orosházán a politikai élet nem a szocialista agitáció nyomán lendült fel, hanem az 
már évtizedekkel megelőzően élénk volt. Az ottani paraszt nem volt teljesen műveletlen, 
hanem érdeklődött a világ iránt és fogékony volt a különböző politikai áramlatokra is.1 8 

Gaál azon indoklása, hogy az 189l-es mozgalmak terhét a szociáldemokraták nyakába 
varija, két dologgal függ össze: 1. félt attól, hogy a nagybirtokrendszerből adódó bajokat 
teljesen a parazita nagybirtokos osztályra hárítsa, 2. kimondatlanul ott rejtőzik mondani-
valója mélyén az az ítélete, hogy a paraszt önmagában buta lett volna ahhoz, hogy ilyen 
nagy erejű mozgalmat szervezzen; a szocialista agitáció nélkül öntudatosulása elmaradt 
volna. Gaál közel jár t az igazsághoz, csak azt, amit ő feje tetejére állított, nekünk a talpára 
kell állítanunk. A helyes sorrend nem az, hogy a szocialista tűzcsóva gyújtotta fel a 
Viharsarkot, hanem az, hogy a talaj megérett a szocialista agitáció befogadására, a 
viharsarki paraszt közvetlen létérdekei és a szocializmus eszmevilága rezonanciába jött , a 
szegényparasztság haragja, elkeseredése és tömegereje meghatványozódott azzal, hogy a 
szocializmus eszmevilágából olyan új erőt merített, amihez foghatót máshonnan nem 
kaphatott , csak a szocialistáktól. 

Gaál munkája realisztikus még akkor is, ha osztályálláspontot és egyéni érdekeket 
képvisel, ha magán viseli a kor bélyegét, kortársainak ítéletét. Mindez annak köszönhető, 
hogy ismerte a Viharsarkot, és így a mozgalmak kirobbanása nem lepte meg, másrészt 
mert bejárta a vidéket, beszélgetett hatósági emberekkel, munkaadókkal és munkások-
kal. Oly sokoldalúan foglalkozott témájával, mint egy mai szociográfus. Ezt az első és 
út törő munkát már kissé elfelejtették a történészek is. Érdemes lapjait forgatni, mert a 
történész azokra a kérdésekre, amelyekre ő is kereste a feleletet, ma is kénytelen 
válaszolni. Gaál írásának utolsó lapjain komoly figyelmeztetést küldött az uralkodó 
osztályoknak, amikor a következőket írta: „Sajnálattal konstatálom, hogy nekem is el 
kellett búcsúznom azon szép csalódástól, mintha nekünk a szociális kérdéssel, mely eddig 
hitünk szerint külterjes gazdasági viszonyainknál fogva távol van még tőlünk, nem kell 
gyakorlatilag és tüzetesebben f o g l a l k o z n u n k . . . " „Fájdalom, a baj itt van és pedig 
egészen különleges módon jelentkezett, mely önálló kutatásra és gondolkozásra kény-
szerít bennünket ." 1 9 

Az 189 l-es mozgalmak után két nyugalmas év következett. Ennek hatására az 
uralkodó osztályokban megerősödött az a korábbi álláspont, hogy Magyarország nem fog 

1 8 A z orosházi és az 189l-es mozgalom előtti paraszti politizálást és az orosházi parasztság 
kulturális fogékonyságát sok történeti tény igazolja. így többek között Táncsics Mihály képviselővé 
történt választása az 1869-es országgyűlési képviselő-választásokon, a Kertész-mozgalom és nem 
kevésbé a nagy múltra visszatekintő 48-as olvasókör. Mindezt Gaál nem ismerte, ezért véleménye 
megalapozatlan, a történeti tényeknek ellentmond. 

19 Gaál i. m. 51 1. 
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osztozni Nyugat-Európával a szocialista munkásmozgalomban. Természetesen az ilyen 
közhangulat nem kedvezett az agrárszocialista mozgalmak vizsgálatának; ezekben az 
években senki sem folytatta Gaál Jenő megkezdett munkáját, pedig a helyi értelmiségnek 
volt új mondanivalója, amint azt a későbbi évek bizonyították. A holtpontról a vizsgáló-
dásokat az 1894-es hódmezővásárhelyi megmozdulás mozdította el. A mozgalom, mint a 
történelem nyers ereje, újra megmozgatta az uralkodó osztályok értelmiségét és olyan 
figyelemre méltó munkát eredményezett, mint Rubinek Gyula: Parasztszocializmus c. 
könyvét, amely sok tekintetben Gaál módszertani útján járt, és sok olyan nézetnek és 
meggyőződésnek vált az alapjává, amely napjainkig él. 

Rubineket az OMGE bízta meg 1894. június 20-án, hogy helyszíni bejárással 
adatokat gyűjtsön az 189l-es és az 1894-es mozgalmakról, és tegyen javaslatot az 
igazgatóválasztmánynak a követendő politikára. Ezzel a földbirtokosok legtekintélyesebb 
országos szervezete tett pontot arra az illúzióra, mintha az 189 l-es mozgalmak egyszeri és 
véletlen jelenségek lettek volna. Rubinek korábban megyei gazdasági egyesületi titkár 
volt, akit úgy hoztak az OMGE-be, mint az egyik legtehetségesebb szervezőt, és ő érezte, 
értette a megbízatás súlyát.2 0 Elsősorban Békés megyével akart foglalkozni, mert véle-
ménye szerint ez a terület volt a mozgalom „melegágya".21 Három hét alatt a szarvasi és 
a gyomai járások kivételével bejárta egész Békés megyét. De felkereste Csanád és Csongrád 
megyék fő mozgalmi helyeit is, a Tiszánál pedig az ott dolgozó kubikosokkal érintkezett. 
De nemcsak területileg igyekezett bejárni a Viharsarkot, hanem társadalmilag is; érintke-
zett falusi értelmiségiekkel (papokkal és tanítókkal, valamint községi jegyzőkkel), gazda-
sági egyesületiekkel, mezei munkásokkal és hatósági emberekkel. Mindez közrejátszott 
abban, hogy munkája és véleménye legalább olyan eredeti, mint Gaálé; bár ő már járt 
úton haladt és nem kevéssé fel is használta Gaál mondanivalóját. 

Könyvének címe azonban nem az ő fejében született meg, hanem Garay Andrásé-
ban, aki Gaál munkáját bírálva használta először a „parasztszocializmus" kifejezést.22 A 
fogalom eredetének tisztázása fontos, mert a parasztszocializmus olyan szociáldemok-
ráciát jelent, amely nem a munkások, hanem a parasztok között hódít. Még ma is visszajár 
a fogalom, amely akkor a közvetlen benyomásokra született és azt az úri nézetet takarta, 
hogy a műveletlen parasztok csak valaki mástól kölcsönözhetnek nézeteket, ők maguk 
ennek kitermelésére képtelenek, ez pedig nem más, mint a munkások szociáldemok-
ráciája. Ennek a fogalomnak mai lecsapódása az, hogy az agrárszocialista mozgalmakon 
belül, sőt egy történeti időszakban, volt egy olyan szuverén mozgalom, amely szocialista 
parasztmozgalomnak nevezhető, résztvevői pedig a legteljesebb mértékben hűek a szociál-
demokrata politikához és szervezeti elvekhez. 

Rubinek könyve nemcsak kortársaira tett nagy hatást és az OMGE politikáját 
határozta meg évtizedekre, de a kérdést később kutató történészekre is. Sok állítását 
nagyon komolyan vették, miután munkájának bizonyos részei forrásjellegűek, sőt még 
azoknak a személyes véleményeknek is nagy hitelt adtak, amelyeket a legfontosabb 

2 "Rubinek Gyula: Paraszt szocializmus. Bp. 1895. 
2 1Rubinek i. m. a bevezető sorok. 
22 Garay i. m. 22.1. Garay két évvel korábban már használta a „parasztszocializmus" szót. Ez 

arra utal, hogy a mozgalom jelzőjét, amely először nem agrárszocializmus volt, hanem parasztszocializ-
mus, az SZDP-ben kapta. Mindez mikor és hogyan változott át véglegesen agrárszocializmusra, még 
kutatni kell. 
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társadalmi-politikai kérdésekben elmondott. így ő a forrása annak a sok évtizeden 
keresztül elfogadott nézetnek: , / lz alföldi agrárszociális mozgalmak története nem 
messzebbre nyúlik vissza a múltba. Az 1891-ik év volt az, amely kitörésre hozta a dolgot. 
Hogy ezt megelőzőleg az agitáció nem volt régi keletű, bizonyítja az, hogy maguk a 
helybeliek voltak leginkább meglepve az elégedetlenség ilyetén nyilvánulása fö lö t t . " 2 3 

(Kiemelés tőlem. К. I.) Csak az utolsó másfél évtizedben tért le a történetírás erről a 
Rubinek által meghatározott vágányról, miután sokoldalúan vizsgálni kezdte a mozgalom 
előzményeit. Még a szocialista eszme behatolásának kérdésében is csak az utolsó évtized-
ben fordított a történetírás nagyobb figyelmet arra a tényre, hogy az utópisztikus 
szocializmus olyan magyar képviselőjének, mint amilyen Táncsics Mihály, mekkora a 
hatása a Viharsarokban és mennyi parasztembert indított el az önművelődés és a politikai 
öntudatosodás útján. Azt eddig — Szabó Ferenc kivételével — senki sem elemezte, hogy 
ennek a korai szocialista hatásnak milyen szerepe volt az agrárszocializmus eszmekörének 
kialakulásában, de azzal sem foglalkozott senki sem, hogy ez a tény egy bizonyos 
mértékig szükségképpen jóelőre meghatározta a Viharsarok parasztjainak a politikai 
irányvételét, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt politikájára történő ráhango-
lódását.24 

Rubinek azon állítása, hogy 1891-ben a mozgalom „nem volt még kitörésre érett", 
a történetírás számára használhatatlan; ennek csak a politikai életben volt érdekessége, 
rámutatott a mozgalom manipulálhatóságára. Annál érdekesebb az, hogy a kitörés siet-
tetésében Rubinek a hatósági erőszaknak oly nagy szerepet tulajdonít. Első ízben figyel-
meztette az uralkodó osztályokat, hogy vegyék komolyan ezt a mozgalmat: „Líraim! nem 
lehet és nem szabad kicsinylenünk a jelenségeket. A munkások ezrei egy olyan nagy 
hatalom, amellyel a mai társadalomnak és államnak számolnia kell, még pedig vele és nem 
ellene."25 Bizonyos mértékig elvetette a hatósági erőszakot, és a politika finomabb 
rendszabályait helyezte előtérbe. 

Rubinek a Viharsarok társadalmi légkörét erősen polarizáltnak tartotta; a vagyo-
nosok és a nincstelenek közötti átmeneti osztályok — véleménye szerint — teljesen 
hiányoztak, még a birtokos parasztot is egy „terméketlen" konzervativizmus kötötte 
gúzsba. Mindennek fontos szerepet tulajdonított abban, hogy a parasztságban az egyenlő-
ségen alapuló földosztás, sőt a primitív agrárkommunizmus gyökeret verhetett.2 6 Ilyen 
közvetett módon és a fő problémát kikerülve akarta megközelíteni a parasztmozgalmakat; 
a legfontosabbat igyekezett elleplezni, hogy az 1848-as forradalom után a nagybirtokos 
osztály teljes épségben átmentette vagyonát a tőkés társadalomba. Lényegében azt 
sugallta: ha lenne középbirtok és nagyszámú parasztbirtok a Viharsarokban, nem is lenne 
baj a felülről végrehajtott jobbágyfelszabadítással, akkor az agrárproletariátus nem is 
hajlana a földosztás és az agrárkommunizmus felé. Rubinek tévedése és mindazoknak a 
tévedése, akik rezonáltak erre a nézetére, abban van, hogy a mozgalom fő oka nem a 

2 3Rubinek i. m. 5. i. 
2 "Szabó Ferenc: A szocialista munkásmozgalom előzményei és kezdetei Békés megyében. 

Különlenyomat a Vásárhelyi Tanulmányok VII. kötetéből. Hódmezővásárhely 1977. 90.1. 
2 5Rubinek i. m. 6.1. 
2 6 U o . 
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vagyoni viszonyok ilyen vagy olyan aránya, hanem az, hogy a teljes nincstelenségben élő 
agrárproletariátus létfenntartási gondokkal, majdnem egész évi munkahiánnyal küzdött és 
óriási szegénységben élt. Miután a városokban sem volt több a munkaalkalom, mint falun, 
mert megélhetésének egyetlen forrása maradt a föld, ezért vált számára a Viharsarokban 
oly fontossá a föld paraszti birtoklása. Rubinek okfejtése teljesen a feje tetejére van 
állítva, ugyanis ő arra jutot t , hogy azért követeli az ottani parasztság különböző formák-
ban a legradikálisabb földosztást, mert hiányoznak azok a középrétegek, átmeneti osztá-
lyok, amelyek mérsékelni tudnák a szélsőségekben. 

Az ember azt gondolná, hogy Rubinek írásának nyolcadik lapján ki fogja mondani 
az igazságot, mikor az agrárszocialista mozgalmakat úgy kezeli, mint az agrárkérdés részét. 
De nem! Ő ott az agrárkérdést leszűkítette a mezőgazdaság konjunkturális viszonyaira, 
mindenekelőtt az európai gabonatermesztés árváiságára, amely a gazdát és a munkást 
egyaránt nyomta . 2 7 Miután mindezt alapvetőként kezelte, csak azután beszélt a munka-
hiányról, a határ nélküli békési falvakról (Újkígyós, Gyulavári, Bánfalva, Nagyszénás, 
Sámson, Kondoros), a tájnak a törökök kiűzetése utáni újratelepítéséről, az óriási Har-
ruckern-birtokról. De hát ezt természetesnek is kell tartanunk; a nagybirtokos érdekek hű 
szolgája nem szólhatott úgy a nagybirtokrendszer átkairól, hogy az elmarasztaló legyen 
éppen a nagybirtokosokra nézve. 

A jószemű Rubinek szinte mindent észrevett viharsarki körútja alkalmával, ami 
fontos és kapcsolatban volt a mozgalmakkal. így érzékelte a felesgazdálkodás megszűné-
sét, a birtokok házi kezelését, a gőzcséplés bevezetését, a kapálóekék megjelenését, a 
harmados művelés bevezetését, a vízszabályozási, a vasút- és útépítési munkák gyérülését, 
a népesség szaporodását, az alföldi egyoldalú szemtermelést, valamint azt, hogy a vasút 
megjelenése után itt-ott csökkent a fuvaros zsellérek munkaalkalma, és hogy rryndez 
mennyire kihatott a viharsarki agrárszegénység helyzetének romlására. Sőt még azt is 
leírta, hogy csak a nagybirtok nyújt gyér munkaalkalmat. De ez az érvelés sem szolgált 
mást, mint egész írása, úgy feltüntetni a viszonyokat és elleplezni az oksági kapcsolatokat, 
mintha mindez a véletlen műve lett volna. Igazolni akarta azt az abnormális állapotot, 
hogy a mezőgazdaság technológiai haladása a Viharsarokban emberellenessé és a nyomor 
szülőjévé vált. 

Rubinek könyvének második felében az agrárszocialista mozgalmak megfékezésé-
nek finomabb, politikai módszerével foglalkozik, de ezeken a mozgalmakon túltekintve 
kidolgozta a nagybirtokos osztály társadalompolitikai irányvonalát az agrárproletariátus-
sal szemben, amely sok évtizedre meghatározta a nagybirtokos osztály napi és perspek-
tivikus politikáját. 

Rubinek javaslataiban abból indult ki, amit lépten nyomon tapasztalt viharsarki 
körútja alkalmával, és ami megkülönböztette az agrárszocialista parasztot a szocialista 
munkástól: „De épp a föld iránti vonzódás, az a földéhség különbözteti meg a mi 
szocialistáinkat az igazi szocialistáktól, akik egyéni vagyont nem ismernek." „Megnyug-
tató körülmény, hogy az alföldi munkás a földet nem munka nélkül, egyszerű földosztás 
útján óhajtja megszerezni, eltekintve néhány kivételtől, az ún. földosztóktól, akik tulaj-
donképpen az egész szociális mozgalomnak a magját képezik, hanem munkával, fáradság-
gal akar földhöz jutni s csak midőn látja, hogy minden munkája, minden fáradsága mellett 
képtelen vagyont szerezni, s ha némi vagyonra szert tehet a szerencse különös kedvezése 
folytán, lehetetlen földhöz jutni, mert azt az erősebbek, a vagyonosabbak mindenáron 
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megveszik előle, indul oly fantomok után, melyek teljesülésében maga sem hisz. Követi a 
csábítókat, mert a kétségbeesés rossz tanácsadó." 2 8 

Mindezekből aztán le is vonja következtetését: ,,Az agrárszociális mozgalmak meg-
szüntetésére irányuló gondoskodásnak tehát elsősorban is a munkásnép földiránti elő-
szeretetével kell számot vetnie."2 9 De senki se gondolja azt, hogy Rubineket olyan 
javaslatok foglalkoztatták, amelyekkel fel akarta volna forgatni a mezőgazdaság tulajdon-
viszonyait. Nem! Ő egy erősen konzervatív reformnak volt a híve ettől az első munkájától 
kezdve egészen haláláig. Ajánlja a telepítést, de rögtön észre kell vennie, hogy rossz a 
javaslata, mert éppen az agrárszocialisták azok, akiket nem lehet telepíteni; ugyanis a 
telepítés feltételezett némi vagyont. Megpendíti a határ nélküli falvak esetében a nagy 
latifundiumok kisajátítását. Természetesen nem a latifundiumok teljes kisajátítására 
gondolt: „Nem sok földet igényel a nép, mert hiszen sokat vásárolni nem is tud, de 
legalább annyi földet minden munkásnak kellene jutattni, amelynek a hozama a háztartási 
szükségleteit fedezni képes, s amennyi egy közös legelő teremtéséhez szükséges."3 0 

Rubinek eme korai földreform-javaslata és a későbbiek alig különböznek egymástól. 
Annyi földet a parasztnak, hogy ne haljon éhen még munkanélküliség esetében sem, a 
földhöz odaláncolni úgy, hogy a földbirtokosoknak bármikor rendelkezésükre álljon 
munkaereje, hogy legyen közös legelő, hogy tarthasson némi jószágot. Azaz a falusi 
napszámost ugyanúgy gúzsba kell kötni , mint az uradalmi cselédet. Bár ő a kisbirtok 
fejlesztéséről beszél, mégis meg kell jegyezni, hogy ez a földreform-javaslat csak a 
félproletárok számát növelte volna. Rubinek javaslataiból világosan kitűnik, hogy ő nem a 
kisbirtokok általános fejlesztését akarta; az fel sem merült benne, hogy a zsírosparaszti 
birtokból középbirtok legyen, hanem azt akarta, hogy a nagy latifundiumokból jöjjenek 
létre középbirtokok, hogy a nagybirtokos osztály gazdasági hatalma töretlen maradjon, 
csak a szociális ellentétek tompuljanak valamit. 

Rubineket azonban egy kérdés mégis aggasztotta, és az ajánlott gyógyírt sem találta 
elegendőnek, mégpedig az, hogy az agrárproletárok mögé már a 90-es években felzárkó-
zott sok kis- és törpebirtokos. „E tünet magyarázatát az adózási viszonyokban, a kis-
birtokra nehezedő közterhek aránytalanságában kell keresnünk." 3 1 Az első szuszra csak 
ennyi futot ta Rubinektől, de az évtized második felében, mikor megtörténik a Gazda-
szövetség kiválása az OMGE-ből, és az addig a nagybirtokosok között mániákus vénember-
nek tartott Károlyi Sándor szövetkezeti eszméje széles polgárjogot nyer a nagybirtokosok 
érdekvédelmi szervezeteiben, sőt a szervezetek egész sorát kreálták a paraszti „érdek-
védelem" céljából (mint a Hangya, a Mezőgazdák Szövetkezete, a Gazdák Biztosító 
Intézete, a hitelszövetkezeti rendszer, a tejszövetkezeti rendszer, a különböző magtár-
szí^etkezetek stb.), Rubinek arzenálja nagyon is kibővült. A Parasztszocializmus c. 
könyve esetében az első lépéseknek vagyunk a tanúi, de sok minden készen van a későbbi, 
a nagybirtokos osztály számára létfontosságúvá váló politikai küzdelem fegyvertárához. 

2 ' „ A z agrárszociális mozgalom egy másodlagos tünet, s eredendő oka a mezőgazdaság súlyos 
helyzete, amely egyaránt nyomja a gazdát és a munkást. Ez az elégedetlenség szülője s ez adja meg az 
agrárjelleget tulajdonkép az egész mozgalomnak." Rubinek i. m. 8. 1. 

28Rubinek i. m. 25., 26.1. 
2 9Rubinek i. m. 28. 1. 
30Rubinek i. m. 31.1. 
31 Rubinek i. m. 34. 1. 
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így többek között ő az, aki nem akarja betiltani a munkásköröket, hanem állami 
ellenőrzés és szellemi befolyásolás alá vetni. Ez a gondolat Rubineknél az első világháború 
előtt elvezetett a mezőgazdasági kamarák munkástagozatához, amelyet majd a háború és a 
forradalmak bukása után tudtak realizálni. Rubinek ugyan korlátozni akarta a szocialista 
sajtót, de helyette az ő sajtójukat akarta a munkások kezeibe adni, a munkáskörök 
könyvtárait pedig OMGE és FM kiadványokkal megtölteni. írását úgy zárta le, hogy a 
parasztszocializmus veszedelmesebb, mint az ipari szocializmus, mert a paraszti tömeget a 
nyomor sarkallja, ennek pedig eszköze az erőszak.32 És ettől félt a nagybirtokos érdekek 
szószólója, Rubinek. Ha már sikerült a 48-as forradalomból kimenteni a nagybirtokrend-
szert, ne kelljen a középkori döbbenetet, a tűzkakast újra látni a kastélyokon és a 
szérűkben, újra megidézni Dózsa háborúját. A „főagrár" 3 3 ezt akarta elkerülni, és a 
Parasztszocializmus c. könyv lapjain azt is olvashatjuk, miként született meg az a nagy-
birtokos reformpolitika, amely képes volt még a proletárdiktatúrát is átvészelni. így hát 
Rubinek könyvének jelentősége kettős: megvan a maga jelentősége a történetírás szem-
szögéből, de sokkal nagyobb az a jelentősége, ami a nagybirtokosok hatalmának megtartá-
sát szolgálta. 

A hódmezővásárhelyi mozgalom és a csúcspontot jelentő 1894. április 22-i város-
házi ostrom megváltoztatta a viharsarki értelmiség magatartását, és a könyveknek egész 
sora látott ezután az esemény után napvilágot. Legelsőnek Fábry Sándor könyve jelent 
meg 1895-ben, amely „Az alföldi munkásmozgalom" címet viselte.34 Fábry Békés 
megyei alispán volt, tapasztalatainak nagy részét ebből a tevékenységi körből szerezte. 
Érdekes módon nagyon sok részkérdésben kísértetiesen azonos nézeteket vallott 
Rubinekkel, amit én nemcsak az azonos osztályhelyzetnek tulajdonítok, de annak is, 
hogy minden valószínűség szerint Rubinek őt is megkereste körútja alkalmával, és akkor 
ismerhette meg Fábry véleményét. Különösen a szegényparasztság magárahagyottságát és 
nagy nyomorát emeli ki Fábry, mint olyan gyenge pontokat, ami által könnyen táptalajra 
talál náluk a szocializmus, de az antiszemitizmus, a nazarénizmus is. Fábry realista módon 
írta le: „Az Alföld népe mindig magára volt hagyatva. Földesurai rendszerint távol 
laktak . . ,"3 5 Ez a magárahagyatottság a jobbágyfelszabadítás után még élesebben jelent-
kezett. A politikai függetlenség 1848 után nem járt anyagi függetlenséggel, és a szegény 
nép már nemcsak a tulajdonosokat kezdte gyűlölni a Viharsarokban, hanem az egész 
intelligenciát. A képviselőválasztások szertelenségei ezeket az indulatokat még fokozták. 
Fábrynak ezek a nézetei megegyeznek Rubinekéivel, sőt végkövetkeztetései is nagyon 
hasonlóak. Az alföldi agrárproletár nem kommunizmusra vágyik, hanem „. . . agrárszocia-
lista, az ő szemei előtt lévő vagyon, a föld egyedi birtokára vágyik".3 6 Fábry is a 
földszerzés lehetőségeinek megnyitásában látja az agrárszocializmus elreteszelésfciek 
titkát. 

Amiben Fábry véleménye autentikusabb, mint Rubineké, az a helyi viszonyok 
ecsetelése. Ő nem fogadja el előzmény nélkülinek az agrárszocialista mozgalmakat, hanem 

32Rubinek i. m. 70.1. 
3 3Rubineknek a ,.főagrár" csúfnevet Nagyatádi Szabó István adta „Politikai rágalmak és cáfola-

t o k " c. röpiratában, amelynek másolatát a Somogy megyei Levéltár őrzi. 
3 "Fábry Sándor: Az alföldi munkásmozgalom. Bp. 1895. 
35Fábry i. m. 14.1. 
3 6 Fábry i. m. 25". 1. 
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egészen pontosan a viharsarki agrárproletariátus anyagi helyzetében fokozatosan bekövet-
kező romlást jelöli meg, mint egyik kútforrást. Azt írta: „Az izgatásnak a valóságra kell 
támaszkodnia, ha érvényesülni a k a r . . ,"3 7 Egészen hasonlatos tényeken, mint Gaál és 
Rubinek eljutott a keresethiányhoz, a latens munkanélküliséghez, amely a mozgalmakat 
kirobbantotta. A keresethiányt összefüggésbe hozta az alföldi mezőgazdaság egyoldalúsá-
gával, amit igen szemléletes vetésmegoszlással mutat be. 1894-ben Békés megyében 
kukoricával 97 673 hold, búzával 183 373 hold, 60 135 hold árpával, 31 709 hold zabbal, 
4127 hold pedig rozzsal volt bevetve, ez az összes termőföld több, mint 80%-a. Cukor-
répával mindössze 1519, kenderrel 1373 és dohánnyal 3267 hold volt bevetve. Ő is 
kiemelte a gőzcséplőgépet, mint ami munkaalkalmat vett el az agrárproletariátustól. 
1894-ben a megyében 466 cséplőgép dolgozott,3 8 ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a 
nyomtatás a megyében megszűnt. Nagyon érdekes, hogy az uzsora és a robot jelentőségét 
az agrárszocialista mozgalmakban Fábry azért tudta a helyére tenni, mert látta, hogy nem 
ezek robbantották ki a mozgalmakat, hanem a folyamatosan romló kereseti viszonyok. A 
harmados kukoricaművelés új formáját Fábry sokkal fontosabbnak tartotta a mozgalmak 
szemszögéből, mint például a folyamszabályzási munkák gyérülését, habár ez Gaál könyve 
óta már kezd folyamatosan szerepelni az agrárszocialista mozgalmakról szóló irodalom-
ban. Ő is rámutatott, hogy az ún. ekekapák csökkentették a nyers emberi munkaerő-
igényt a kukorica művelésénél. Persze egyben lehetővé tették a harmadosok bérének 
további csökkentését. Ez a bércsökkenés az ún. uzsorában jelentkezett, ami Fábry 
tapasztalatai szerint a 80-as évtizedben kezdett Békés megyében tért hódítani.3 9 

A helyi vonatkozásokban valóban forrásértékű Fábry könyve, hiszen azok az 
adatok, amelyeket idéz, sok esetben a megyei iratokban nem is lelhetők fel, mivel az 
alispán sok információját nemcsak a megyei adminisztráció forrásaiból szerezte be, de 
egyéb hatóságoktól is. így tőle szerzünk tudomást arról is, hogy milyen időjárási viszo-
nyok kísérték például 1891-et és milyen termésű évek előzték meg 1891-et és 1894-et. Ő 
mutatott rá arra a nagyon fontos szociális tényre is, hogy az agrárproletárok mozgalma 
Békés megyében valóságos népi támogatást élvezett. Az ugyan már nem számít különleges 
adatnak, hogy a kis- és törpebirtokosok is részt vettek a mozgalomban, az azonban annál 
inkább, hogy a nép nyomora következtében a falusi vásárolóerő oly mértékben csökkent, 
hogy a kereskedők fokozottan jutottak csődbe. Míg a korábbi években a megyében 
átlagosan 4—5 kereskedő jelentett csődöt, 1894-ben 26, 1895-ben pedig már az év elején 
15.40 Nem Fábry könyvéből, hanem levéltári adatokból tudjuk, hogy a mozgalom 
szervezésében falusi kereskedőknek, mészárosoknak, korcsmárosoknak és egyéb iparosok-
nak igen fontos szerepük volt, műhelyeik gyülekezőhelyekké, tanácskozószobákká vál-
toztak a mozgalom idején. Fábry adatai világos magyarázatát adják annak, hogy miért 
csatlakoztak a viharsarki iparosok és kereskedők az agrárproletárok mozgalmához; a bér-
és kereseti viszonyok megjavítása javította volna az ő forgalmukat is, minden valószínűség 
szerint kevesebben jelentettek volna csődöt. 

Az uralkodó osztályokat és a kormányt támogató és egyben az agrárszocialista 
mozgalmakról szóló irodalom sorában a következő Zlinszky István írása volt. Ő ugyan 

3 1 Fábry i. m. 11. 1. e 
39 Fábry m. 18.1. 
39Fábry i. m. 18-22 .1 . 
40Fábry i. m. 17.1. 



318 KIRÁLY ISTVÁN 

már 1891-ben egy hevenyészett kéziratban megpróbálta nézeteit összefoglalni, de ez 
sohasem nyert publicitást.41 Zlinszky István a Békés megyei Gazdasági Egyesület titkára 
és a vármegye közgazdasági előadója volt. 1894-ben a helyi gazdasági egyesület egy 
emlékiratot tett közzé „Az agrárszociális kérdésről", amelyet Zlinszky István titkár és 
Beliczey István elnök írt alá.42 Az 1891-ben elkészített kézirat azt akarta bizonyítani, 
hogy Békés megyében nem volt kereset- és munkahiány. Olyan kereseti lehetőségeket 
sorolt fel, amelyek a kézirat elkészítésének időpontjában már nem léteztek. A bérek 
nagysága ugyancsak messze elmaradt a Zlinszky által feltüntetettek mögött. A mozgalom 
keletkezésének fő okát illetően az 1894-es emlékirat lényegében ismételte az 189l-es kéz-
irat álláspontját. Az alföldi munkásmozgalom — az egyesület szerint — , , . . . a szociális 
sajtó szabadsága és idegen izgatás" folytán keletkezett .4 3 Az agrárproletárok panaszaival 
azonban most már sokkal konkrétabban foglalkoztak; valószinű,hogy Zlinszky a mozgal-
mak lezajlása után ismerkedett meg pontosabban a mezei munkások panaszaival. Minden-
esetre az 1894-es emlékirat már nem olyan kategorikusan utasította vissza a munkások 
panaszait, mint az 189l-es kézirat. Elismerte,hogy a cséplés gépesítése nagy keresetkiesést 
okozott a viharsarki agrárproletároknál. Aratásra is már jóval több aratópárt állítottak be 
ugyanarra a területre, hogy a szemveszteség kisebb legyen, így az egy párra eső kereset 
jelentősen csökkent.4 4 Nagyon érdekes, hogy az 1894-es emlékiratban a harmados 
kukoricaművelésnél előállott helyzetet méltányolták. „A munkás semmit sem keres a 
kukoricaműveléssel, csak munkáját váltja át kukoricára. De kell a kukorica, mert vele 
hizlal, mert a kukoricával pótolja a munkás kenyerét. A gazdának hátrányos a műveltetés 
ezen módja, azért a részesedési hányadot igyekszik leszorítani."45 

A mezei munkásság túlságos felszaporodását az emlékirat nem ismerte el. Ugyanis a 
Körös szabályozásával nőtt a termőterület, és sokan elköltöztek a szomszédos megyékbe. 
Elítélte a zsellérek útadóját, rendezésre várónak tartotta a cselédek bérét és a velük való 
bánásmódot.4 6 A munkáskörök engedélyezésétől várta a mozgalom elcsitultát. 

Az emlékirat egyik legértékesebb közlése az, ahol a résztvevőkről szólt. „De nem 
kell hinni, miszerint az agrárszocialisztikus tanok iránt csupán a teljesen vagyontalan 
munkásnép bír hajlandósággal, mert tapasztalati dolog, hogy e tekintetben a földdel, 
házzal s szőlővel bíró zsellérek, fuvarosok és kisgazdák is közösséget vallanak az előbbiek-
kel. S a munkások elsőízbeni mozgalma alkalmával ezek is élénk részt vettek a mozgalom-
ban . " 4 7 Zlinszky közlése teljesen egybeesik Gaál, Rubinek és Fábry adataival, így tehát a 
kortársak közvetlen tapasztalatai alapján megállapítható, hogy az 1891-es mozgalmak 
agrárproletármozgalmak voltak elsősorban és alapvetően, de a mozgalom egy elég széles 
népi összefogást teremtett, amely a kis vagyonú földművesek, a helyi kisiparosok és 
kereskedők széles osztályösszefogásán nyugodott. 

Zlinszky István 1895-ben megjelent munkája, amely „Az agrárszocializmus Békés 
megyében" címet viselte, és amely előadásként a Közgazdasági Társaság 1895. február 

4 1 Lásd a l l . jegyzetet. 
4 J A z agrárszociális kérdésről. Békés megyei Gazdasági Egyesület emlékirata. Békéscsaba 1894. 
4 3 Az agrárszociális kérdésről i. m. 6.1. 
4 4 A z agárszociális kérdésről i. m. 10 -12 .1 . • 
4 5 Az agrárszociális kérdésről i. m. 15-16 .1 . 
4 6 Az agrárszociális kérdésről i. m. 17—20. 1. 
4 7 Az agrárszociális kérdésről i. m. 5.1. 
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21-i ülésén hangzott el ,4 8 a történetírás számára azért figyelemre méltó, mert mutat ja , 
hogy Zlinszky és a hozzá hasonlók véleménye hogyan változott az 1891-esés az 1894-es 
mozgalmak után. Mindhárom tanulmányában közös, hogy a fő oknak a mozgalmak 
kirobbanásában a szocialista izgatást tartotta. De míg 1891-ben erre volt sarkítva véle-
ménye, 1895-ben már így fogalmazott: „Az akkor (1891-ben, К. I.) észlelt nyugtalanság 
több okra vezethető vissza, s ezek között nem a legkisebb szerepet játssza a külről jö t t 
i z g a t á s . . . " A fordulat azonban mégis az az 1895-ben megjelent munkában, hogy a már 
szinte kötelező szocialistaellenes deklaráció hangoztatása után bő teret szentel a köz-
gazdasági okoknak. Ez nemcsak annak köszönhető, hogy az írás előadásként a Közgazda-
sági Társaságban hangzott el, hanem maga a szöveg tanúsítja, hogy a viharsarki agrár-
proletárok mozgalmainak okai csak a terület és az időszak közgazdasági problémáiból 
bonthatók ki. Zlinszky az első, aki összehasonlításokat tett a 60-as és a 90-es évek 
munkás viszonyai között. Adatokat sorolt fel, hogy a békési járásban 1860-ban 60 napot , 
1894-ben pedig 24 napot arattak; a csabai járásban 1860-ban 65, 1894-ben 30 napot, az 
orosházi járásban 1860-ban 50, 1894-ben 25 napot , a szeghalmi járásban 1860-ban 60, 
1894-ben pedig 30 napot. Tehát az aratás ideje nagyjából felére csökkent, a munkások 
keresete gabonából természetesen szintén, mivel közben az aratás technológiája nem 
változott. Mindez azért következett be, mert a tulajdonos gyorsan és kevés veszteséggel 
akart betakarítani és egyben korán megjelenni a gabonapiacon. így aztán kétszer annyi 
aratópárt állított be. Ugyanakkor a munka intenzitása megnőtt. Ez azzal is összefüggésben 
van, hogy a nyomtatást felváltotta a gépi cséplés. Ugyanis a 60-as években, amikor még 
általános volt a nyomtatás, a lekaszált gabonát nem szedték marokba és nem kötöt ték 
kévékbe, hanem ún. vontatókba hányták villával és egy nagy kazalba rakták össze, hogy 
később, az őszi munkák fogyása után álljanak neki nyomtatni. Ezt így írta le Zlinszky: 
„ . . . a szalmás gabonát kevesebb dologgal, mint ma, kévebekötés, keresztberakás helyett , 
csak vontatókba hányták össze s midőn a szalmában nyert aratórész elnyomtatásával 
készen voltak s a nagy mennyiségben vállalt feles vagy harmados kukoricatermést betaka-
rították, hozzáfogtak a nyomtatáshoz s nyomtat tak bizonyos részhányadért újévig, sok-
szor tavaszig is". A gőzcséplés megjelenésével eltűnt a nyomtatás, a cséplés ideje lerövidült 
3—4 hétre. Az aratómunkásnak már marokba kellett szednie a gabonát, majd kötélbe 
bekötni, kévébe és keresztbe rakni, hogy a behordásig jól kiszáradjanak az ún. kepékben a 
kévék. Addig elég volt az aratópár, mert a férfi vágta a gabonát, a nő pedig a vontatóba 
dobálta villával. A gőzcséplés idején már a párnak kötelet kell fonni gabonából és kévébe 
kötni a felszedett gabonát. Ezt csak túlmunkával vagy egy harmadik személy beállításával 
lehetett elvégezni. A harmadik személy megjelenése az aratócsapatban viszont az amúgy is 
lerövidült aratási időben tovább csökkentette a keresetet. A nyomtatás elmaradása 
nagyon olcsóvá tette a cséplést a birtokos számára, másrészt javította a kinyert szem 
minőségét, de egyben előidézte azt a helyzetet a Viharsarokban, hogy a téli időszakban 
munka nélkül lézengett az agrárproletariátus. Ennek az egészen új helyzetnek, amely 
előállott a viharsarki agrárproletárok munkaviszonyaiban, Zlinszky Istvántól kapjuk meg 
az első olyan leírását, ahol a fő terménynek, a gabonának a begyűjtésében követett 
technológiai folyamat szoros összefüggésben jelenik meg a társadalmi hatással. 

48Zlinszky István: Az agrárszocializmus Békés vármegyében. Közgazdasági Szemle, 1895. febr. 
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Egészen hasonló módon rajzolta meg Zlinszky a kukoricaművelésben bekövetkezett 
változást. Szinte mindenki, aki foglalkozott a kortársak közül a Viharsarokban kialakult 
munkásmozgalmakkal, említi az ekekapák megjelenését. De azzal valamennyien adósok 
maradnak, hogy ez miként szorította le a harmadosok bérét. Ugyanis az ekekapa erősen 
csökkentette a kukorica kézi kapálását. Tulajdonképpen ezek a lóvontatta ekekapák a 
kukorica sorközeiben irtották ki a gyomot. Nagyon termelékenyek voltak, mert egy ló 
másfél-két óra alatt képes volt a sorközöket akár egy holdon is megművelni. Ezután a kézi 
kapálás iránti igény erősen csökkent, amit már napszámbérben is ki tudott elégíteni a 
tőkeszegény nagybirtok. Ilyen esetben már nem volt harmados a kukorica, mert csak 
némi kapálást igényelt. Rendszerint ötödös, hatodos volt csak, ami óriási mértékben 
csökkentette a keresetet. Mindezt Zlinszky így írta le: A kukoricát „ . . . sok nagyobb 
birtokon majorságilag mívelvén, csak a törést adják ki részben vagy készpénzért, s így 
mindenki siet, még áldozatok árán is, ahhoz jutni s azért van, hogy legtöbbször a munkás 
kénytelen rálicitálni a munkásra, s ha a gazda eléggé kapzsi kizsákmányolni ezen reá nézve 
előnyös helyzetet, gyakran megesik, hogy a munkás csak akkor látja, mikor a kukorica 
betakarításával készen van, hogy tavasztól őszig ingyen dolgozott". A mozgalmak és a 
történetírás tanúsítja, hogy a gazdák bizony gyakran kapzsiak voltak, a 90-es évek elejére 
a viharsarki proletariátus a teljes létbizonytalanságba jutott. 

A napszámosok kereseti viszonyait Zlinszky 1895-ös tanulmányában már a reali-
tásokhoz nagyon is közel eső adatokon keresztül vizsgálta, és teljesen revideálta az' 
189l-es álláspontját, amely szerint a Viharsarokban annyit kereshet a napszámos, 
amennyit akar, hacsak nem lusta. Az uralkodó osztályok képviselői közül csak Bartóky 
József volt képes hasonló módon felmérni a napszámosok tényleges keresetét. Mindez 
annak volt köszönhető, hogy mint közgazdasági előadó a községi elöljáróságoktól a 
ténylegesen kifizetett és megkeresett napszámokról kapott jelentést. Bartóky hasonlókép-
pen az orosházi járásban a helyszínen érzékelhette a tényleges napszámkeresetet. Az ő 
adatai szerint ez éves viszonylatban valamivel 100 forint fölött volt, de szinte sehol sem 
érte el az évi 200 forintot. „. . . a kereset a 30 év előttihez képest csökkent, amit 
igazolnak a községek által beadott adatok is . . . " 

A népszaporulat jelentőségét is másként látta 1895-ben, mint 1891-ben. Korábban 
nem tartotta fontosnak, mert a Körösök szabályozásával nyert új mezőgazdasági területek 
ellensúlyozták a nagyobb népszaporulatot. 1895-ben már észreveszi, hogy a mozgalom 
egyik fészkében, az orosházi járásban megkétszereződött a lakosság, észrevette az Oros-
házáról kirajzottak új falvait, sőt azt is, hogy az alacsony kereset miatt hiányosan 
táplálkozott a viharsarki nép, és ez meglátszott a katonai sorozásoknál, mert csökkent a 
katonai szolgálatra alkalmasak száma. 

Zlinszky is rendre felsorolta azokat a sérelmeket, amelyeket ő és Rubinek is hallott, 
és bizony nemigen tudott olyan javaslatokat szóba hozni, amelyekkel azokat meg lehetett 
volna változtatni. írásának utolsó szakaszában érdekes módon előjön ugyanaz a kérdés, 
amelyet már Rubinek és Fábry is érintett, ti. a viharsarki szegénység föld és lakás utáni 
vágya. „Kétségtelen ugyanis, hogy a mi Békés megyei munkásainknak az a vágya soha meg 
nem szűnik, hogy kitartó igyekezettel egy kis nádfedeles házat, meg egy kis szőlőt vagy 
pár hold földet szerezzen. Ezzel a vággyal kezd az élethez, midőn fészket rak és ezzel a 
kába reménnyel hal meg. S tagadhatatlan, hogy ezt a vágyat, ezt a reményét még 15—20 
évvel ezelőtt egy kis józan takarékossággal el is érhette. Ma azonban nem így van, mert ki 
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lehet mutatni, hogy az alföldi munkás birtokszerzési vágyát ki nem elégitheti részint a 
kereset csökkenése, de leginkább, mert a föld — különösen az apróbb parcellák — ára igen 
magasra szökkent; sőt a mai viszonyok között alig képes a szegény föld nélküli munkás, 
házas-zsellér és kisiparos egy-két malackát is tartani, mert hiszen legelője egyáltalán nincs 
s azt maguk bérelni — még ha erre alkalmas terület lenne is — nem képesek." Mindez azért 
nagyon érdekes és fontos a történetírás szemszögéből, mert eldönti, hogy az 189l-es 
mozgalmak, majd az 1894-es milyen típusú mozgalmak voltak: szocialista-e, amely a bér-
és munkaviszonyok javítására törekedett, avagy agrárszocialista a szónak abban az értel-
mében, ahogy agrárszocialistának nevezzük a Várkonyi István által vezetett mozgalmat; 
azaz a küzdők szívében mennyire élt a föld és a lakás utáni vágy. Mind Rubinek, mind 
Fábry, mind Zlinszky benyomásai a nép vágyairól egyértelműen igazolják, hogy már a 
kezdetektől ott élt a földszerzés vágya az agrárszocialista mozgalmakban. Ez természetes 
is hisz évtizedekkel előbb épp azért nyert mandátumot Táncsics Orosházán, mert ő kö-
vetelte a zsellérek jussának kiadását, mert tanítványa Kertész György minden vagyonát 
rááldozva küzdött a szénási és a csákói földekért, hogy az orosházi agrárszegénység kezébe 
kerüljenek. Az 1891-es mozgalmaknak ugyan nem volt programjuk abban az értelemben, 
amint van egy pártnak, mint például az SZDP-nek vagy volt a Független Szocialista Párt-
nak, csak általánosan megfogalmazott politikai törekvésekről van tudomásunk és termé-
szetesen azokról a munkabérkövetelésekről, amelyeket írásban is lefektettek. Mégis az 
1891-es mozgalmakba is beszűrődött a föld utáni vágy mint mozgalmi cél, mégpedig az 
egyik legradikálisabb munkáskörnél, a csorvásiaknál vetődött fel. Bár erről csak közvetve 
tudunk és nem közvetlenül a munkáskör vezetőitől, mégis törvényszerűnek kell tartani, 
hogy ez a gondolat éppen Csorváson vetődött fel, hiszen ennek a településnek nem volt 
határa; a szélső házaknál kezdődtek az uradalmi földek. Lehetett-e parasztnak éppen itt 
más baja, mint az, hogy aki a földművelésből él, de nem rendelkezik egy talpalatnyi föld-
del sem,annak legyen földje. Zlinszky István azon tapasztalatának,hogy a mozgalom részt-
vevőit eltöltötte a föld utáni vágy, nagy a történeti jelentősége, mert más forrásokkal együtt 
igazolja, hogy a viharsarki agrárszegénység föld utáni vágya permanensen és töretlenül élt 
1848-tól egészen Achim pártjáig. Az 1891-es és az 1894-es mozgalom összetalálkozott a 
munkásmozgalom pártjával és annak programjával, még az sem vitatható, hogy ez némileg 
tompította a földosztás vágyát, de kitörölni a viharsarki parasztok szívéből nem tudta, 
éppen ezért ezeket a mozgalmakat éppen úgy agrárszocialistának kell tartani, mint a 
későbbieket, amelyeket már jellegzetesen agrárszocialista pártok vezetnek. 

Az 1891-es és az 1894-es mozgalmak szimpatizáns 
és szocialista könyvészete 

1896-ig egyetlen könyv, folyóiratcikk sem jelent meg, amely az 1891-es és az 
1894-es mozgalmak küzdőinek a pártján állt volna, kivéve Garay András vitacikkét, 
amelyet Gaál Jenő írásának cáfolataként tett közzé; ez ugyan vitacikk, de nem a 
mozgalom érdemes tárgyalója. Az első és a mozgalom résztvevőivel szimpatizáló írás 
Ormos Ede könyvecskéje volt, amelyet 1896 augusztusában jelentetett meg.4 9 1919-ben 

4 9 Ormos Ede: A szocializmusról, különös tekintettel a hódmezővásárhelyi munkáskérdésre. 
Hódmezővásárhely 1896. 
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újra írt a mozgalomról, de ez az írás a történet tudomány szemszögéből már kevéssé 
értékes. A visszaemlékezésen és az évforduló szabad megünneplésén túl a szerzőt az is 
vezette, hogy bizonyítani akarta: ő már 1894-ben szocialista volt. Holott Ormos 1894 
után csak szimpátiával tekintet t a mozgalomra, amint azt sok korabeli újságíró is tette. 
Első írásának bevezetőjében ő maga ír taié, hogy két körülmény hatot t rá: 1. a munkások 
rossz anyagi helyzete, 2. a vagyonosok közönye, akikre viszont ő akart hatni írásával.so 

Ormos is rábukkant a mozgalom okainak keresése közben a nagy népszaporulatra és 
arra, hogy Hódmezővásárhelyen alacsony volt a keresők aránya, azaz nagy munkahiány 
volt a városban. Talán Hódmezővásárhelyen volt az országban a legnagyobb az őstermelés-
ből élők aránya. Mindezeket nem Ormos fedezte fel, ezek közismertek voltak a városban, 
ő az idézett adatokat Baksa Lajos polgármester és Garzó Imre törvényhatósági bizottsági 
tag hivatalos előterjesztéseiből vette, amelyek még ma is olvashatók a város levéltárában , 5 1 

Ormos 1896-ban megjelent írásának van néhány szakasza, amely a történetírásnak 
ma is értékes forrásanyaga. Többek között idézte Bereck Pál közgazdasági előadó 1894-es 
jelentését, amelyben az állt, hogy a hódmezővásárhelyi asszony nem megy mezei mun-
kára. Ezt elsőnek a Viharsarokra vonatkoztatva Gaál említette, majd Fábry megismételte, 
később pedig Vadnay egészen kiszínezve írt arról, hogy az alföldi ember kényezteti a 
feleségét, és ez is szegénységük egyik forrása. Minderről korábban már írtam, de az a 
mozzanat, hogy Ormos cáfol ta ezeket a hamis nézeteket, azt mutatja, hogy itt egy az 
egész régióban és az intelligencia körében elteijedt hamis nézettel állunk szemben.5 2 

Ha összevetjük a hódmezővásárhelyi mozgalom problematikáját az 1891-es mozgal-
makkal, akkor az látható, hogy a 94-es mozgalom lényegében megismétlése a 9l-esnek. 
Néhány vonatkozásban kísértetiesen azonos a munka- és a bérviszonyok alakulása és 
történeti fejlődése. Ugyanaz ellen tiltakozott a hódmezővásárhelyi agrárproletár, mint az 
orosházi vagy a békéscsabai. Ormos fedezte fel először, hogy az előzmények is nagyon 
hasonlatosak. Ő is a helyi mozgalmat korábbinak tartja, mint a szocialista agitáció 
megindulását. Már 1890 előtt voltak munkabeszüntetések az aratásnál Hódmezővásár-
helyen, sőt nem egy hatósági beavatkozást kívánt.5 3 De mozgalmi vonatkozásban is igen 
régi az a törekvés Hódmezővásárhelyen, hogy földet kell osztani az agrárszegénységnek. 
Hivatkozott erre Bereck Pál is hivatalos jelentésében, és ő 4 holdban jelölte meg a 
földosztók törekvését. Ormos megmagyarázta, hogy miből eredt ez a 4 holdas határ. A 
jobbágyfelszabadítás után a házas zsellérek minden úrbéri telek utáni járandóságképpen 
egy nyolcadrészt kaptak volna a legelőfelosztásnál, és ez éppen 4 holdat tett volna ki. így 
aztán világossá válik, hogy a jobbágyfelszabadítás óta élénken élt a hódmezővásárhelyi 
agrárproletariátusban a földosztás vágya; mikor anyagi helyzete nagyon megromlott, 
akkor különösen fellángolt ez a vágy. Ormostól tudjuk meg, de levéltári forrásokból is, 
hogy a Szántó Kovács által vezetett mozgalomnak mennyire központi kérdése volt a 
földosztás gondolata.5 4 Azt hiszem, hogy helyt kell adni Ormos ama sejtésének, hogy 
Szántó Kovács a bírósági tárgyaláson azért nem beszélt a földosztásról, mert már jóval 

50 Ormos i. m. 3.1. 
5 'Csongrád megyei Levéltár (továbbiakban: CsmL). Szántó Kovács kigyűjtött iratok. 

1260/1894. ein. és 208/1894. K. Gy. 
5 2 Ormos i. m. 20.1. 
5 3 Ormos i. m. 64.1. 
5 4 Ormos i. m. 100.1. 



AZ AGRÁRSZOCIALISTA MOZGALMAK KÖNYVÉSZETF. 3 2 3 

korábban szocialista ügyvédek kioktatták: erről szólni nem szabad, mert az urak szemé-
ben a legnagyobb jogtalanságnak tűnik a tulajdon szentségének megsértése.5 5 Ma tudjuk 
már, hogy egyik alvezére, Szatmári Péter képviselte azt az álláspontot és összejöveteleken 
a saját lakásában hirdette, hogy 50 holdas parcellákra kell a hódmezővásárhelyi határt 
kiosztani.5 6 

Ormos könyvéből az is jól visszatükröződik, amiben különbözik Hódmezővásárhely 
a békési vagy a csanádi Viharsaroktól. Ebben a városban nem volt képviselve a nagy 
területű nagybirtok és a középbirtok. Erős volt a gazdagparasztság, de kifejezetten 
latifundium nem létezett. Ez a helyzet még fokozta a munkahiányt, hiszen a paraszti 
gazdaság munkaerő szempontjából inkább önellátó, mint bérmunkát igénylő. Azonban 
azt már Ormos sem állapította meg, hogy ebben a városban létezett volna a gazdag-
paraszt—munkás ellentét. Csupán annyit állapított meg, hogy a gazdagparaszt betegesen 
konzervatív; utálja az urakat, de a munkásokat is.5 7 

Külön figyelmet érdemel Ormos könyvében a hódmezővásárhelyi kereseti viszo-
nyok leírása, valamint az a fejezet, amely „A munkások között" címet viseli. Ezeknek az 
adatoknak az elemzésével a magyar történetírás még adós, pedig jelentőségük óriási a 
mozgalom gyökereinek feltárásában.5 8 A munkások között c. fejezetből valami hasonló 
derül ki, mint az orosházi mozgalomról. A mezei munkások értelmesek voltak, olvastak, 
vágytak a művelődésre, amit elolvastak és megértettek, beépítették gondolatvilágukba és 
vitáikban, érveléseik közepette, jól felhasználták. Már az agrárszocialista mozgalom előtt 
nem voltak műveletlenek, hanem önhelyzetüket jól felmérni tudó parasztok. Mindez 
nagyon fontos, mert áz agrárszocializmus eszmevilágát csak a már felvilágosodott paraszt 
képes befogadni. A hódmezővásárhelyi munkásegyletnek az egész rövid működése és 
Szántó Kovács János népvezéri szerepe abban domborodott ki, hogy lázasan tanultak, 
Szántó Kovács pedig az ő nyelvükön és értelmükhöz igen közel tudta vinni, hogy 
helyzetük a saját kezükben van, és létezik egy olyan társadalmi rendszer, amely száműzi a 
szegénységet. 

Ormos könyvével majdnem egyidőben jelent meg Csizmadia Sándor: A. földművelő 
munkásság helyzete és feladatai c. írása.59 Ez a munka az egyetlen, amely olyan paraszt 
tollából származik, aki eljutott az írnitudásig és képes volt hangot adni a mozgalomban 
részt vevő parasztságnak. Igaz, ez az írás a történetírás szemszögéből nem tartalmaz oly 
sok adatot, mint az eddig idézettek és igaz az is, hogy a marxizmussal ismerkedő 
napszámos ifjúnak sokszor kifejezi azt a leckefelmondó hajlamát, amivel az autodidakták 
rendelkeznek, de a mozgalomban részt vevő agitatív szándékát is, mégis a munka becses, 
mert megőrizte az egykori orosházi agrárproletariátus nagy tanulási vágyát, egészen 
különleges kulturális érzékét, és hűen reprezentálta a mozgalmak parasztságát. 

Talán arra is érdemes figyelmet fordítani, hogy a viharsarki mozgalmak már 1891 
előtt sem voltak földhöz ragadt, műveletlen parasztok mozgalmai — amint azt a nagy-
birtokosok beállították —, hanem igenis évtizedekkel megelőzte ebben a városban az 
agrárproletariátus tanulnivágyása a politikai mozgalmat. Táncsics Mihályt az az olvasó-

s 5 Ormos i. m. 99.1. 
5 6CsmL. Szántó Kovács kigyűjtött iratok. 5630/1894. 
5 7Ormos i. m. 32.1. 
5 8Ormos i. m. 5 3 - 6 8 . és 8 1 - 9 0 . 1 . 
s'Csizmadia Sándor: A földművelő munkásság helyzete és feladatai. Orosháza 1896. 
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egylet jelölte képviselőnek, amely 1868-ban alakult meg. Ez az egylet Táncsicsnak 
életében, majd halála után özvegyének járadékot fizetett .6 0 Érdekes, hogy az Oros-
házán mozgalmi folyamatosságot adó Kertész György-féle mozgalom szorosan kapcsoló-
dott mind eszmeileg, mind személyesen ehhez az olvasóegylethez. Kertész György 
alapító tagja volt az egyletnek, sőt az ő házánál és Bolla Józsefnél jöttek össze a 
legtöbbet egyleti megbeszélésre. Alapító tag volt a m'unkáskör későbbi elnöke, Kunos 
István is.61 Egy évig a viharsarki agrárszocializmus egyik szülőatyja, Ginter István órás-
mester elnöke volt ennek az egyletnek, 1888-ban pedig olvasást, írást és számolást 
tanított az egyleti tagságnak.62 Ginter könyveket adományozott az egyletnek, amelyek 
közül néhányat még ma is őriznek a Békés megyei Könyvtárban.63 Az egyletnek 1890 
körül 197 tagja volt, ami egy parasztvárosban nem elhanyagolható szám.64 így vált ez 
az egylet szerves összekötővé az utópista eszméket is képviselő Táncsics Mihály és a 
marxista munkásmozgalmat képviselő Ginter István között. Tulajdonképpen ennek az 
egyletnek a keretei között formálódott a legkorábban az agrárszocializmus eszméje, itt 
hintették el magját, amely aztán 1891-ben szárba szökkent. Itt olvasgatott és innen kapta 
az inspirációt költeményei megírásához Csizmadia Sándor. Az orosháziak áldozatkészsé-
géből tudott tanulni a jóeszű napszámosfiú, hogy aztán eljutva a fővárosba, évtizedeken 
keresztül fontos történeti szerepet játsszon az agrárszocialista és általában a paraszt-
mozgalmakban . 

De térjünk vissza Csizmadia írásához. A történetírásnak két vonatkozásban fontos 
forrása az ő 1896-ban megjelent könyvecskéje. Először az orosházi kereseti viszonyoknak 
hű tükre, az 1890-et megelőző egy-másfél évtizedre visszamenőleg jól megőrizte az ottani 
agrárproletariátus élet- és munkaviszonyait.6 5 Másodszor Csizmadia világosan érzékel-
tette, hogy a viharsarki agrárproletariátus a falusi napszámosoknak és az uradalmi cselé-
deknek az együttese. Ez a taglalás abszolúte helyes és a tudományos kritikát is kiálló 
megkülönböztetés. Ugyanakkor azt sem tévesztette szem elől, hogy a két különböző 
bérezési forma, az elkülönülő társadalmi és települési viszonyok ellenére mennyire össze-
tartozik ez a két csoport és mennyire törvényszerű volt, hogy 1891-ben együtt léptek fel 
az embertelen kizsákmányolás ellen. Történetileg is maradandó, hogy Csizmadia munkájá-
ban úgy tüntette fel a társadalmi munka szervezetében különböző helyet elfoglaló, de 
vagyoni helyzetükben azonos falusi napszámosokat és uradalmi cselédeket, mint az 
agrárproletariátushoz vagy ahogy ő mondotta, a „földmívelő munkássághoz" tartozókat. 

6 0Kis Jenő: Az agrárszocialista olvasókörök történetéből (1867-1914) . Bp. 1958. Klny. a 
Magyar Könyvszemléből, 182.1. 

61 Zatykó András: Az Orosházi Függetlenségi és 48-as Politikai Párt Olvasóköre 60 éves törté-
nete. Orosháza 1928. 3 - 4 . 1. 

6 2Zatykó i. m. 6. és 26.1. 
63Kis i. m. 189.1. 
6 'Zatykó i. m. 6. 1. 
''Csizmadia i. m. 16-21 . és 31 -32 .1 . 
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A munkás-paraszt szövetség sorsfordulója a hódmezővásárhelyi mozgalom után 

Az 1896-os év az agrárszocialista mozgalmak történetében fontos esztendővé vált. 
Az addig erősen a Szociáldemokrata Párthoz kötött mozgalom ebben az évben kezdett 
eltávolodni a városi proletáriátus mozgalmától. Az agrárszocialista mozgalom hasadása 
lényegében a hódmezővásárhelyi mozgalom leverése után következett be; tulajdonképpen 
az ottani mozgalom vezetőinek súlyos börtönbüntetésére vezethető vissza. Az SZDP 
központjában már ekkor az agrárszárny vezetője Várkonyi István volt, aki kiterjedt falusi 
kapcsolatokkal rendelkezett. Jól ismerte a falusi lakosság politikai hangulatát és harckész-
ségét. Az SZDP vezetése, amely többségében ipari érdekeket képviselt, megszeppent a 
súlyos hódmezővásárhelyi ítéletektől, és féltve az egész mozgalmat, „okos" visszavonulást 
javasolt. Várkonyi István és a mögötte állók az agrárszocialista mozgalmak eddigi fő 
vonalát képviselték és azt akarták, hogy a szervezés és a politikai felvilágosítás még 
következetesebb legyen. Összes eddigi kudarcaikat a nem megfelelő szervezettségre és a 
politikai agitáció gyengeségére vezették vissza. Azt tartották a legfontosabbnak, hogy a 
parasztság számára indítsanak egy önálló lapot, amely kizárólag agrárproblémákkal fog 
foglalkozni. Sok húzás-halasztás után Várkonyi látta, hogy ez a vezetés önszántából 
semmit sem hajlandó tenni. Maga mögött tudva a viharsarki agrárproletariátust, 1896 
augusztusában Csizmadia Sándor segédletével és a saját pénzén megindította a később 
legendássá vált Földmívelőt. Ez volt az első komoly lépés azon az egy évig tartó úton, 
amíg az agrárszocialista mozgalom kivált a szociáldemokrata mozgalomból és létrehozta a 
maga önálló pártját, a Független Szocialista Pártot, amely egyben a magyar történelem 
első önálló parasztpártja.66 

Az agrárszocialista mozgalom önállósulásának történeti jelentősége óriási, és annak 
a férfinak történeti szerepe szintén igen nagy, aki ezt a folyamatot irányította és vezette; 
Várkonyi István. Az agrárszocialista mozgalmak önállósulásának történeti mérlegét az 
teszi rendkívül pozitívvá, hogy a mozgalom nemcsak megőrizte forradalmi hevületét, de 
még fokozta is. Az önállósulás igénye abból a kb. fél évtizedig tartó huzavonából 
született, hogy az SZDP képtelen volt a magyarországi viszonyoknak megfelelő agrárprog-
ram kidolgozására. Márpedig politikai mozgalom elképzelhetetlen program nélkül. Annak 
a mozgalmi lépéssorozatnak, amely 1896 augusztusától 1897 szeptemberéig tart, az ad 
nagy jelentőséget, hogy Várkonyi vezetésével nemcsak önállósodnak az agrárszocialista 
mozgalmak, hanem megszületik az első önálló agrárszocialista pártprogram. Ez a tanul-
mány kevéssé teszi lehetővé, hogy tételesen méltassa ezt a programot, csupán arra van 
lehetőség, hogy jelentőségét és tömeghatását felmérjem és rámutassak arra, hogy milyen 
ösztönzően hatott a korabeli agrárszocialista irodalom keletkezésére. Történeti jelentősé-
gét a következő gondolatokkal lehet összefoglalni: Várkonyi pártja és programja nagyon 
nagy szerepet játszott a parasztság forradalmi lendületének megőrzésében, további inspirá-
ciót adott a földért és a demokráciáért vívott küzdelemre, lehetővé tette, hogy a paraszt-

66Farkas József: Várkonyi István (1852-1918) . Párttörténeti Közlemények, 1965. 4. sz. 
Farkas József idézett tanulmányában eddig történettudományunkban a legjobban világította meg 
Várkonyi István történeti szerepét. Tanulmánya nemcsak a történeti személyiséget világította meg jól, 
de szorgos kutatással számos vonatkozásban új ismeretanyaggal gyarapította tudásunkat is. Ezzel 
nagyot javult a Várkonyiról eddig megrajzolt történeti portré. 

4 A g r á r t ö r t . S z . 1 9 8 2 / 3 - 4 
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ság önálló politikai erőként lépjen fel, hiszen Várkonyi pártjáig a parasztság teljesen hiány-
zott a magyar politikai életből, erősítette és tágította a magyar baloldalt és az akkor már 
szerveződő progressziót, új fokra emelte a falu és a város összefogásának politikai 
feltételeit. Míg a 90-es évtized első felében úgy látszott, hogy a nemzet két nagy dolgozó 
osztálya, a parasztság és a proletariátus egy pártban, a Szociáldemokrata Pártban lép fel 
egységesen politikai és gazdasági jogaiért, ez a látszat a hódmezővásárhelyi zendülés 
leverése és a mozgalom szétzilálása után szertefoszlott. A viharsarki parasztság mentorát 
látta és találta meg az SZDP-ben a 90-es évek első felében. Ennek a mozgalmi régiónak 
egész megelőző története tele van a népnek segítőt, istápolót és vezért kereső törekvésé-
vel. A Zsibrita-mozgalom a műit század 60-as éveinek elején Békéscsabán ugyancsak össze 
volt kötve a szegényparasztság ama törekvésével, hogy földigényének kielégítéséhez meg-
felelő vezért találjon. Zsibrita Jánost éppen azért választották községi bíróvá, mert a 
földigények kielégítését ígérte. Mikor őt az önkényuralom eltávolította, Hrabovszky 
Mihályt akarták a helyére, de őt is lehetetlenné tették.6 7 A kiegyezést követő ún. nemzeti 
küzdelem időszakában, ami a Viharsarokban demokrata körök és 48-as olvasóegyletek 
alakításában nyilvánult meg, a szegény nép értelmezésében a Kossuthot helyettesíteni 
tudó népvezért keresték. Először Madarász Józsefhez, majd Asztalos Jánoshoz fűztek 
reményeket, de őket rendre elnémították és elszakították a néptől. Az orosháziak aztán 
1869-ben Táncsics Mihályban találták meg a maguk emberét. Benne nem is csalódtak, 
mert ő volt a kiegyezés után az egyetlen, aki a parlamentben követelte a következetes 
jobbágyfelszabadítást, a nagybirtok felosztását a föld nélkül maradt zselléreknek. De a 
megtört egészségű és a Viharsaroktól távol élő szélsőséges forradalmi demokrata nem 
tudott abban az értelemben a Viharsarok paraszti népének vezérévé válni, hogy egy 
perspektivikus és személyes jelenlétével befolyásolt mozgalmat bontakoztasson ki. Ezután 
a 70-es években a tanítványává szegődött Kertész György vette át a vezetést és nyom-
dokain megpróbálta a lehetetlent: petíciós küzdelemben akarta visszaperelni az oros-
háziaknak a szénási és a csákó-pusztai földeket. De ő is elbukott, kis vagyonát teljes 
mértékben ráfizette a peticiózásra. A 80-as években aztán mintha hangot váltana a 
viharsarki szegénység küzdelme a földért, mert egy új mozzanat merült fel: megnehezült a 
megélhetés, és a nagybirtokos már nemcsak azért volt gyűlöletes, mert visszatartotta a 
zsellérek jussát, de azért is, mert szisztematikusan csökkentette a béreket, új munka-
alkalom pedig nem nyílott, így az agrárproletariátus helyzete egyre reménytelenebb lett. 
A 80-as évek második felében létrejött spontán sztrájkokban már az arató- és banda-
gazdákban ugyan rátalált a saját-soraiból való helyi vezérekre (ilyenek voltak Pakurár 
Mitru, Pluhár György és a csorvási Horváth András), de ők nem rendelkeztek politikai 
befolyással, nem állt mögöttük politikai szervezet. A megalakuló SZDP-ben nagy utat 
megtett orosháziak a vezért sejtették, és ezért figyelték a munkásmozgalom minden 
tettét, lépését. Erre ösztökélte őket az is, hogy összes csalódásuk közepette a legkevésbé a 
Marx előtti szocializmus hirdetőjében, Táncsics Mihályban csalódtak. (Ezért őrizték még a 
századfordulón is Táncsics lapjának egyes példányait oly féltő gonddal!) Ilyen előtörténet 
egyenes következménye volt, hogy az SZDP az 189l-es és az 1894-es mozgalmaknak 
inspirátora volt, de igazi vezérévé nem tudott válni, mert nem tudott az agrárszocialista 

61 Virágh Ferenc: Agrár- és agrárszocialista mozgalmak Békés megyében a dualizmus korában 
(1867-1914) . Békéscsaba 1917. 54 -55 .1 . 
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mozgalomnak olyan programot adni, amely megfelelt volna a nép anyagi, társadalmi és 
politikai helyzetéből adódó feladatoknak. Ez alól még olyan derék baloldali vezető sem 
kivétel, mint az elméletileg képzett és a mozgalomban nagyon jártas Engelmann Pál. Ha 
megértették volna az SZDP-ben, hogy a viharsarki parasztság azért követi a szocialista 
mozgalmat, mert az akkori Magyarországon más külső vezérre nem számíthat, akkor az a 
spontán munkás-paraszt szövetség, ami az SZDP-ben a 90-es évek elején létrejött, tartós 
és politikai távlatokat nyújtó osztályszövetséggé válhatott volna. 

Az SZDP-ben alárendelten kezelt agrármozgalom a két súlyos kudarc után (1891 és 
1894) természetesen érzékenyen reagált a Várkonyi István által vezetett irányzatra, majd 
az önállósulás során mögéje állt és létrehozta az érdekeit jól kifejező pártot, megfogal-
mazta sajátos programját. Ezzel az agrárszocialista mozgalom lényegében elért a politikai 
nagykorúságig. Várkonyiban megtalálta a saját hangját kifejező politikust és vezért, aki 
nemcsak a politikai életnek lett fontos tényezője, de az SZDP-nek is méltó partnere. Ez 
természetesen azt is jelentette, hogy a nagybirtokos-nagytőkés hatalom ellen harcot 
folytató munkás- és paraszttömegek harci szövetségének új feltételei keletkeztek: a két 
külön pártban szervezkedő munkások és parasztok politikai szövetsége csak az egyenran-
gúság, az osztályérdekek kölcsönös figyelembevétele mellett jöhetett volna létre. Erre az 
SZDP képtelen volt, mint ahogy képtelen volt az 1891-es és 1894-es kudarcokat elemző 
módon értékelni: Várkonyiban riválist, a parasztmozgalomban kispolgári spontaneitást 
látott. így aztán a 90-es évek első felének spontán munkás-paraszt szövetsége szétfoszlott. 
Sem a munkásosztály, sem a parasztság önmagában nem vált képessé a népellenes hatalom 
demokratikus megváltoztatására. Annak ellenére, hogy a politikai távlatokat ígérő 
munkás-paraszt összefogás lehetőségei Várkonyi új pártjának létrejöttével romlottak, 
Várkonyiból nem veszett ki a munkások iránti testvéri érzés. Ő csak a szociáldemokrata 
vezetőket vetette meg. Pártjának indulása hallatlan nehézségek közepette ment végbe. 
Nemcsak a reakciós társadalmi és politikai élet, valamint az államhatalom fékezte mozgal-
mát, hanem a szociáldemokrata piszkolódás is. Ő az SZDP-nek tőkés „háziúr" volt, tehát 
nem ismerték el népvezérnek, mozgalmát pedig kispolgári mozgalomnak tartották. A 
parasztmozgalom szervezése a területi elkülönülés, a szervezési tapasztalatlanság és a 
mozgalomban részt vevő tömegek elütő osztályhelyzete miatt már eleve hátrányosan 
indult. Nem is szólva arról, hogy a parasztok alig tudták anyagiakkal támogatni Várko-
nyit, csak a saját erejére támaszkodhatott, mint később Achim, és a mozgalom fel is 
emésztette vagyonát, őt koldusszegénnyé tette. A Földmívelőn és a levelezésen kívül alig 
volt más kapcsolat a mozgalom vezetése és a tömegek között. 

Ilyen óriási nehézségek ellenére Várkonyi fellépése, majd mozgalmának gyors ki-
bontakozása azt mutatta, hogy a Független Szocialista Párt olyan politikát képvisel, 
amelynek széles népi bázisa van. 1897 februárja után még csak a szakegyleti mozgalom 
újjászervezése van napirenden, mégis már ezen a nyáron elsősorban a Nagyalföld vihar-
sarki részén óriási aratósztrájk bontakozott ki. A Földmívelő 1897 tavaszán buzdította az 
agrárproletárokat, hogy fogalmazzák meg követeléseiket és juttassák el a földbirtokosok-
hoz. Mivel a mozgalom még a kezdet kezdetén tartott, Várkonyi azt tanácsolta, hogy a 
sztrájk igazában csak akkor lesz hatásos, ha általános lesz. Ezzel kapcsolatban tudni kell, 
hogy a magyar agrárproletariátus már az 1891-es sztrájkkísérletek óta tudatában volt, 
hogy csak az általános és szervezett sztrájk hozhat döntő fordulatot bérének és munka-
körülményeinek a javításában. így Várkonyi intő figyelmeztetését nem lehet árulásnak 
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nevezni, hanem olyannak kell tartani, amely a mozgalom tapasztalataiból született. 
Várkonyi akarata ellenére a Nagyalföld alsó felében és a Dunántúlon az Alfölddel 
érintkező megyékben elsöprő erejű sztáijkmozgalom bontakozott ki. A hatóságok tehe-
tetlenek voltak, és a sztrájkolok, ha időlegesen is, nagy eredményeket értek el a bérek 
javításában. Talán a siker éppen annak volt köszönhető, hogy előbb jöttek létre egy 
általános sztrájk feltételei, mint a mozgalom vezetői azt a szervezettségtől várták. Meg-
felelő történelmi távlatból egyértelműen megállapítható, hogy a Várkonyi István által 
vezetett mozgalom erősödése, programja közvetlen szerepet játszott az 1897. évi nagy 
nyári aratósztrájkok kirobbanásában.6 8 

Az első, 189l-es agrárszocialista mozgalmak nyomában egy elég széles falusi népi 
egység alakult ki, amint ezt már korábban kifejtettem. A Hódmezővásárhelyen kibonta-
kozott mozgalom sem volt oly egyértelműen agrárproletár jellegű, amint azt eddig a 
magyar történetírás állította. Mégis annak egyértelmű evidenciája, hogy az agrárszocia-
lista mozgalmak nemcsak az agrárproletariátus mozgalmai, először 1897 végén és 1898 
elején a Felső-Tisza vidéken nyert igazolást. Ekkor egy olyan vidék kapcsolódott be az 
agrárszocialista mozgalmakba, amely ez ideig szinte érintetlen volt és olyan új program-
mal, mint a földosztás. Az 1897-es nagy nyári aratósztrájkok idején még csendes volt 
ez a vidék. Ahogy eljutott ide is Várkonyi István pártjának megalakulásáról a hír, és a 
parasztok megtudták, hogy a pártprogram lényegében az 1848 óta sérelmezett bajaik 
orvoslására, a földosztás mellett foglal állást, az egész vidék megbojdult, és a parasztság 
legszélesebb rétegei kapcsolódtak be a mozgalomba, váltak Várkonyi politikájának 
makacs követőjévé. Valóságos népi legenda vette körül Várkonyi Istvánt, lapját, a Föld-
mívelőt biblikus hittel olvasták. A Szabolcs megyei Nyírkalászon 1898 januárjának 
végén pedig már anyira felforrósodott a mozgalom, hogy a helyi napszámosok és 
cselédek hozzáfogtak a határ kiméréséhez és hóhompokkal való felosztásához. De ezek-
ben a mozgalmakban a Felső-Tisza vidékén nemcsak agrárproletárok, hanem birtokos 
parasztok, községi bírók, elöljárók és elszegényedett volt nemesek is részt vettek, mint-
egy mutatva, hogy az agrárszocialista mozgalom, különösen pedig a Várkonyi vezette 
mozgalom egy széles paraszti egységnek vetheti meg az alapját.69 

Ha az eddig elmondottakat a korabeli agrárszocialista mozgalmakról szóló iro-
dalom keletkezésénél mérlegelni akarjuk, akkor a következők állapíthatók meg: az 
agrárszocialista mozgalmak önállósulása és tiszta parasztmozgalommá válása 1896 után 
tarthatatlanná tette azt a korábban egyértelműen vallott nézetet, hogy a szociáldemok-
rata agitáció eredménye az agrárszocialista mozgalom. Az 1897. évi nyári nagy arató-
sztrájkok egyértelművé tették azt a Rubinek által hangoztatott nézetet, hogy a paraszt-
mozgalom, ahogy ő mondotta a parasztszocializmus, amely társul az országrészeket 
átfogó munkabeszüntetéssel, nagyon komoly társadalmi erő, végül ennek a mozgalom-
nak az okait illetően elemezni kell az egész agrártársadalom bajait, hogy magyarázatot 
lehessen kapni a Felső-Tisza vidéki földosztó mozgalomra és a nyomában kibontakozó 
falusi népi egységre. 1896 után nemcsak a mozgalomban állt be fordulat, de az agrár-
szocialista mozgalmakról szóló irodalom sem olyan, mint az 1896 előtti. Mindenekelőtt 

6 8Farkas József: Az ipari és mezőgazdasági munkásság szakmai szervezkedése és bérharca 
1896-97-ben. Szeged 1978. 54 -55 .1 . Klny. a Szegedi József Attila Tudományegyetem Tudományos 
Szocializmus Tanszék XV. sz. Actájából. 

6 9 Tóth István: Földosztó mozgalom Szabolcs megyében. Bp. 1963. 3 3 - 8 2 . 1 . 
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az 1896 után keletkezett irodalom elemezte a mozgalom új tényeit, jelenségeit, de 
ennél sokkal fontosabb az az irodalom, amely az összefoglalás és a törvényeszerűségek 
megállapításának igényével lépett fel. A továbbiakban ennek megfelelően taglaljuk a 
korabeli irodalmat. 

Az első és leginkább szembeszökő új jelenség, hogy a szerzők sokasodtak, és az 
irodalom mennyiségileg is hirtelen megnövekedett. Oka egyszerű, már az 1894-es moz-
galom nyilvánvalóvá tette, hogy nem egyedi, de történeti jelenség az agrárszocialista 
mozgalom. Valójában azonban csak az 1897-es és az 1898-as évek eseményei bizonyí-
tották, hogy nemcsak a Viharsaroknak nevezett vidéken, de az egész Nagyalföldön 
általános az a munkaszervezet és bérezési forma, amelyet először az 1891-es mozgalom 
kérdőjelezett meg. így az vált nyilvánvalóvá, hogy a mozgalmak hajtóereje közös az 
egész Nagy alföldön. Másrészt az is cáfolhatatlanná vált, hogy az 1897—98. évi agrár-
szocialista mozgalmak során nemcsak az agrárproletariátust érintő kérdések kerültek a 
felszínre, hanem az egész magyar agrártársadalmat érintőek, hiszen ezeknek az éveknek 
a mozgalmai a Dunántúlon éppúgy gyökeret tudtak ereszteni, mint az Alföldön, és 
nemcsak a sztrájk merült fel bennük, de a földosztás gondolata is elementáris erővel 
fejeződött ki. 

Két agrárius könyv a nyírségi és a bodrogközi 
agrárszocialista mozgalmakról 

Az 1897—98-as évek agráreseményei után az első krónikások ugyanúgy az OMGE 
érdekeltségi köréhez tartozó nagybirtokosok és politikusok, mint ahogy korábban is ők 
voltak a legfrissebbek. Azt hiszem, hogy ez a tény nem szorul magyarázatra: ha valakit 
a földosztó mozgalom létérdekeiben érintett, akkor elsősorban a nagybirtokosokat és 
politikusaikat. Kállay András volt Szabolcs megyei főispán a megyéjében lezajlott 
mozgalomról már 1898-ban jelentkezett írásával, és ugyanebben az évben jelentette meg 
Majláth József, az OMGE egyik igen konzervatív és reakcionárius szószólója a bodrog-
közi mozgalomról szóló munkáját .7 0 A két munka nemcsak hasonló szellemű és néző-
pontú, de a bevezető sorokban mindkettőnél találunk egy olyan kísértetiesen azonos 
gondolatsort, ami a történész figyelmét is megérdemli, mivel a megismert tényekből 
fakadtak. Kállay szerint a Szabolcs megyei szocializmusnak nem volt előtörténete, sőt 
az alföldi és szabolcsi szocializmus nem azonos. A döntő különbséget a kubikosok 
hiányában jelölte. „Épp azért nem is szocializmus, de még nem is agrárszocializmus az 
az egész mozgalom, hanem lelketlen felbujtók által előidézett, a lehető legtörvény-
telenebb és képtelenebb formában fellépő munkabeszüntetés (strike) a földosztásra való 
erős hajlammal vegyítve, amely mozgalom csak azért nem lázadt fel a törvényes rend és 
tulajdon ellen, mert nem áll az élén egy Dózsa György, s mert a zsandár szuronyaitól 
nagy respektusa vagyon."7 1 Ezek leszögezése után a mozgalmat méltónak tartotta a 
közmegvetésre. De hát ez természetes is; a nagybirtokosok minden földosztó mozgal-
mat a világ legtörvénytelenebb lépésének tartanak. 

''"Kállay András: Szabolcs megyei szocializmus. Nyíregyháza 1898. 
Majláth József: Az űn. „Független-Szocializmus" különös tekintettel a Bodrogközre. Sátoralja-

újhely 1898. Klny. a Zemplén 1898. évi ápr. 3 - 1 7 . számaiból. 
71Kállay i. m. 12.1. 
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Kállayt nem is annyira a mozgalom érdekelte - ezzel alig toglalkozott - , hanem 
a letörésére hozott rendszabályok. Mint ahogy egy nyugalomba vonult főispánhoz illik, 
tanácsokat ad vagy még inkább, mint egy rossz kártyás, kibicel a még funkcióban lévő 
megyei uraknak. Az egész mozgalomból csak azt vette észre, hogy az elöljáróságok is 
átálltak a parasztok oldalára.7 2 Azt a tényt, hogy a mozgalom népi egységet teremtett a 
Felső-Tisza vidékén, Kállay már nem volt képes érzékelni. 

Az alapokok kinyomozását a megyei törvényhatóságtól várta, bár arra semmi 
nyom sem utal, hogy ilyen szándékukban állt volna, ő az alapokokat Várkonyi izgatá-
sában és a Földmívelő agitatív hatásában jelölte meg. Tanácsa pedig a következő volt: 

egy mozgalommal szemben, amely oly alakban lép fel, mint az űn. Szabolcs 
megyei szocializmus, amely — nem hallgatva a szóra és tanácsra, már is lángba borította 
egész megyénket, nincs más fegyver, mint a gyújtogatok statáriális megfenyítése és a 
tűzvésznek eloltása a leggyorsabban és legbiztosabban ható úton és módon - az állam 
hatalmának egész súlyával".7 3 

Kállay András írása nemcsak volt foglalkozását reprezentálja, de a nagybirtokosok 
társadalmi, gazdasági szervezetét, az OMGÉ-t is. Kállaynál az OMGE álláspontja ott és 
akkor bukkant elő, mikor a bajok orvoslását keresi. Akárcsak Békés megyében Fábry 
Sándor és Rubinek Gyula, ő is abban látta a nagybirtokos osztály fő baját, hogy a 
parasztság már nem volt manipulálható; az urak kezéből kicsúszott a parasztság veze-
tése, a falusi iskolai oktatás és a felekezeti befolyásolás a parasztság megfékezésében 
csődöt mondott. Kállay, miközben az okokra némiképpen rá szeretett volna mutatni, 
kénytelen-kelletlen elismerte, hogy az 50-es évektől nagy nyomor volt Szabolcs megyé-
ben a parasztság körében. De ennek enyhítésére nem volt más javaslata, minthogy a 
nagybirtokosok lelkére akart beszélni, hogy javítsák a béreket. Persze a szegénység 
okainak keresése közben nem felejtette el kihagyni a falusi uzsorásokat. Itt az 
OMGÉ-ra annyira jellemző antiszemitizmus bukkan elő. A falusi szegénység egyik oka 
az volt — Kállay szerint —, hogy a zsidó falusi uzsorások, mint szatócs és korcsmáros, 
még a vánkost is kihúzták a paraszt feje alól. És itt még lehetett „magyarkodni" is — 
ugyancsak jó OMGE-szokás szerint —, hiszen Szabolcsban nagyon sok volt a frissen 
bevándorolt zsidó, akik északról és északkeletről érkeztek, így aztán könnyű volt őket 
idegeneknek nyilvánítani.74 

Kállaynak gondja volt arra is, hogy írásának a végén ott legyen az eperjeskei 
népszövetkezet nevében írott levél, ami akár származhatott egy népáruló paptól vagy 
tanítótól — paraszttól semmiképpen, mert az írás formája és mikéntje ennek ellent-
mond. Ez a levél azt szerette volna elhitetni az olvasóval, hogy a nyírségi paraszt bízik 
az atyai jóindulattal eltelt volt főispánban, holott a szövegben maga Kállay ismerte el, 
hogy régen szertefoszlott a parasztságnak az urai iránt táplált bizalma. 

Van azonban ennek az epeijeskedi levélnek néhány szakasza, ami a történetíró 
figyelmére is számot tarthat: 1. 1848 után a parasztság terhére nagy igazságtalanság 
történt a volt úrbéres és úri földek szétválasztásánál; 2. a földosztó mozgalomnak előz-
ményei vannak Szabolcs megyében, hiszen 1894—95-ben a Kisvárda melletti K.-Apáti-

7 2Kállay i. m. 25 -26 .1 . 
7 3Kállay i. m. 26. 1. 
7 4 К álla v i m 1R-1Q 1 
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ban a tagosításkor nagy mozgalom tört ki, a leveréséhez a karhatalmat kellett igénybe 
venni.75 

Kállay írása eredetileg a Nyírvidék c. lapban jelent meg cikksorozatban, és miután 
a szabolcsi földosztó mozgalmat hatósági erőszakkal szétverték, úgy gondolta, hogy 
alkalmas ideológiai eszköz lehet a mozgalom további megakadályozásában. 

A Bodrogközben a földosztó mozgalom 1897 karácsonyának táján kezdett kibon-
takozni. Ezt Majláth József azzal magyarázta, hogy a befagyott Tisza két partján élő 
parasztság között ekkor vált lehetővé a sűrűbb érintkezés. így vált Majláth gondolat-
világában a befagyott Tisza a szocializmus terjesztésének fő közvetítőjévé. Majláth a 
Szabolcsból ,,. . . váratlanul átjött agrárszocialista mozgalmak okairól, keletkezéséről és 
lefolyásáról. . . " akarta olvasóit tájékoztatni. Ez az írás is először hírlapban, a Zemplén-
ben jelent meg. Ő is, mint minden korabeli tollforgató nagybirtokos, krokodilkönnye-
ket hullatott, hogy „. . . a szociáldemokrácia a magyar mezőgazdaságba bevonult". Majd 
megpendíti a Kállayval rokon gondolatot: „ . . .nálunk és Szabolcsban nyilvánult moz-
galom nem volt szocializmus s nem volt semmi összefüggésben a szociáldemokráciával, 
csak ennek színezetét vette magára, valóságban pedig kifosztásra, a fennálló társadalmi 
rend felforgatására s a paraszt uralom létesítésére irányult szövetkezet volt".7 6 

Majláth a mozgalom gyors terjedését és nagy tömegeket maga köré vonó erejét a 
Földmívelő agitatív erejének tulajdonította. Az általa tapasztalt tényeket így írta le: „A 
mozgalmat azonban bámulatra méltó eredménnyel a Földmívelő segítette elő legjobban. 
E lapot csomagosan küldözték az egyes községekbe, minden családnak jutott 1—2 pél-
dány, éjjelenkinti összejöveteleik alkalmával mohón olvasták, mert egy betűig elhitték 
tartalmát s a nép mintegy varázsütésre szaturálva lett kommunisztikus és anarhikus 
eszmékkel; felvilágosítani lehetetlen volt ő k e t . . , " 7 7 

Várkonyi egész mozgalmára jellemző az erős konspiráció, amit Majláth úgy kom-
mentál, hogy Várkonyi és munkatársai jó előre felkészítették a parasztságot a hatósá-
gok várható intézkedésére. Lelkükre kötötték a mozgalom belső egységének és titoktar-
tásának megőrzését. Téved azonban Majláth akkor, mikor a bodrogközi mozgalmat úgy 
tünteti fel, mintha az társadalomellenes, titokban szervezkedő, elvakult, felforgató 
összeesküvés lett volna. A konspiráció alkalmazását nem lehet anarhista beütésnek 
tekinteni. A konspiráció megjelenése a magyar parasztmozgalmak fejlődésében egy múl-
hatatlanul szükséges etap volt. Az 189l-es és az 1894-es mozgalmak letörése és súlyos 
bírósági ítéletei lehetetlenek lettek volna, ha a szolgabírók nem építették volna ki a 
Viharsarokban a maguk besúgórendszerét, ahogy ők nevezték: a „felfogadott bizalmi 
emberek" rendszerét. Ez a falusi besúgórendszer a gonosz békéscsabai szolgabíró, 
Sztraka találmánya volt. Jóval megelőzte a viharsarki agrárszocialista mozgalmakat. (A 
kezdet pontos dátumát még nem sikerült kideríteni, sőt a besúgóknak kifizetett júdás-
pénzek jegyzékéből még nem sikerült kideríteni a sifrírozott neveket.) Várkonyinak 
tudomása volt ezekről, hiszen 1894 körül már az ő kezébe futot tak össze az SZDP-ben 
a falusi szervezkedés szálai. A konspirációs rendszabályok bevezetése — ilyen megvilágí-
tás után — önvédelmi intézkedésnek tekinthető. A Felső-Tisza vidéki mozgalomban a 

7 5Kállay i. m. 31 -33 . I. 
76Majláth i. m. 3.1. 
7 7Majláth i. m. 5 - 6 . 1 . 
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közösen tett eskünek óriási szervező ereje volt. Ezt megértették a hatóságok is. Amikor 
a mozgalom defenzívába vonult — nem kevéssé Majláth és Kállay tanácsára —, sikerrel 
alkalmazták a „visszaesketés" módszerét, ami az eskünek templomban, községházán 
történő visszavonását jelentette.7 8 

A mozgalom — Majláth szerint — a Bodrogköz 50 falujából mintegy 40-et érin-
tett. Mikor a mozgalmat le akarták törni, nagy csendőri, sőt katonai erőt kellett alkal-
mazni. A szervezkedést megtiltották, időt hagytak a szervezetekből való kilépésre, hogy 
az a látszat keletkezzen, mintha bűnösök lennének és így idő kell a bűnbocsánathoz. A 
mozgalom leverésében Majláth nagy szerencsének tartotta, hogy ezen a tavaszon nem 
áradt a Tisza. Érdekes, hogy a magyar arisztokrácia egyik legelvadultabb alakját, Majlát-
hot az alkalmazott eszközök annak elismerésére kényszerítették, hogy „kissé erőszakosak" 
voltak, de „határozottan beváltak". Majláth javaslata szerint csak a vezéreket kell szigo-
rúan megbüntetni, a résztvevőket enyhébben kell fenyíteni. Véleményét azzal indo-
kolta, hogy nálunk is az erőszak könnyen erős szociáldemokrata pártot hozhat létre, 
mint Németországban.79 

Majláth szerint: „Az egész mozgalomból egy egységes programot nem lehetett 
kivenni, tulajdonképpen kommunisztikus és anarhikus princípiumok voltak . . . " Termé-
szetesen csak Majláth nem tudta „kivenni" az egységes programot, mert a mozgalmak 
résztvevői azt nem is nagyon közölték a nagybirtokosokkal. Az egész Felső-Tisza vidéki 
mozgalomban az úri Magyarország agrárgazdasági és agrártársadalmi berendezkedését 
tették mérlegre. Amit Majláth nem láthatott akkor — több okból is —, azt ma már a 
történetírás egyértelműen megállapíthatja: a Felső-Tisza vidéki mozgalom programbeli 
egysége azáltal domborodik ki, hogy forradalmi módon támadta és akarta megváltoztat-
ni az 1848-ban félben maradt agrárátalakulást. Az agrárszocialista mozgalmak sorozatá-
ban talán ez volt az egyik legszebb parasztmegmozdulás, amely oly gyorsan és őszintén 
fogadta be Várkonyi gondolatait, mint egy gyermek. 

A korabeli parasztság bajainak orvoslására ajánlott Majláth-recept éppen oly siral-
mas, mint Kállayé. Az okokat sorolva így írt: ,Másodszor igaz, hogy általános szegény-
ség van a munkásnép között, de ez más vidékkel szemben Szabolcsban és Bodrogköz-
ben jelentéktelen." Ebben a kijelentésben Majláth az osztályelfogultságnak és a vakság-
nak egészen rendkívüli példáját adta. Szabolcs és Bodrogköz talán még szegényebb volt, 
mint a Viharsarok. A gyógyír, amelyet ajánlott, nem jobb semmivel sem, mint az 
OMGE gyógyszere. Károlyi Sándor szövetkezetei, amelyeket a Magyar Gazdaszövetség 
megalakulása, 1896 márciusa után oly széles körűen elfogadtak a nagybirtokosok az 
agrárszocialista mozgalmak leszerelésében hatásos eszköznek, alig jelentettek akkor és 
később is megoldást a Felső-Tisza vidék agrárproletariátusának és parasztságának. 

78Majláth i. m. 6 - 7 . 1 . 
7 9Majláth i. m. 8. 1. 
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Az agrárszocialista mozgalmak összefoglaló és elemző könyvészete 

Az agráreseményekben dús 1897-es esztendő után a már készülő vagy félig kész 
összefoglaló munkák megjelenése a jellemző az agrárszocialista mozgalmakkal foglal-
kozó irodalomra. 1898-ban jelent meg Ecseri Lajos és Milhoffer Sándor munkája, 1899-
ben pedig Arató Frigyes annak a vitának a szövegét tette közzé az agrárszocializmus-
ról, amely Mártonffy Márton előadása nyomán keletkezett a szegedi „Árpád" szabad-
kőműves páholyban. 

A három munka közül a legjelentősebb Ecseri Lajos: Az alföldi munkáskérdés és 
a mezőgazdasági válság. Bp. 1898. с. munkája, egyébként ez a munka a korabeli agrár-
szocialista irodalom egyik ragyogó gyöngyszeme. Ecseri ezen munkája megjelenéséig 
ismeretlen ember volt; de egy csapásra ismertté vált. Ma már nehéz megállapítani, hogy 
a jelentéktelennek látszó szentesi ügyvédet mi hajtotta abban, hogy ilyen nagy energiá-
val és ilyen elmélyült érdeklődéssel vetette rá magát a viharsarki agrárproletariátus 
helyzetének vizsgálatára. De ne is a körülményekre és személyes indíttatásokra tereljük 
a figyelmet, hanem a munka tényleges értékeire.8 0 

Ő az első, aki az agrárszocialista mozgalmak okainak keresése közben historikus 
módjára tette fel a kérdést: miként, milyen történeti sorrendben alakultak ki a mozgal-
mak létalapját jelentő gazdasági viszonyok a Nagyalföldön.8 1 Ecseri munkájára azonban 
nemcsak a történeti szemlélet a jellemző, de az is, hogy az összes gazdasági és társa-
dalmi körülményt a mozgalmak szemszögéből mérlegelte. Míg Gaál és Rubinek szemlé-
lete a legjobb esetben is csak néhány évtizedes visszatekintést engedett meg, Ecseri a 
törökök kiűzéséig nyúlt vissza. Elsősorban a legszembeszökőbb jelenség okát kereste: 
miért üt el a Viharsarok településrendszere az országétól és miért nagyobb ott az 
agrárproletariátus aránya, mint másutt? Ennek sajátos okát abban látta, hogy a terület 
újratelepítése nem a középkori aprófalvas és a nagybirtokot meglehetősen nélkülöző 
településrendszert rekonstruálta, hanem egy azzal ellentétes mezővárosi-tanyás település-
hálózatot hozott létre, amelyet óriási nagybirtokok vettek körül.8 2 Hiányoztak a föld-
höz kö tö t t jobbágyok, a betelepülők egy részéből szerződéses jobbágy lett, de jöttek 
sokan házas és házatlan zsellérek, akik ebben a társadalmi helyzetben érték el az 
örökváltságot, illetve a jobbágyfelszabadítást. A betelepítéssel kialakult ezen alaphelyzet 
behatárolta a jobbágytelkek számát, és egyben már az indulásnál több zsellér lakott a 
területen, mint az ország más részén. A cselédek is nagy számban voltak már a jobbágy-
felszabadítás előtt, főleg parasztgazdáknál. Mind a részes aratás, mind a feles kukorica-
művelés már létezett а XIX. század elején. De akkor még nem sok búzát termeltek, 
inkább kétszerest, és a kukoricát is jobbára zölden etették fel az állatokkal.83 A 
sertéseket még árpával és zabbal hizlalták. A kukoricatermesztés nagyobb lendületet az 
50-es években kapott ,8 4 mikor a gabonatermesztés általánosan fellendült és az árpából 
és a zabból nagyrészt áru lett; így a fellendült kukoricatermesztés mintegy pótolta az 
ámvá vált árpa és zab kiesését a sertéshizlalásban és általában az állattenyésztésben. 

8 "Ecseri Lajos: Az alföldi munkáskérdés és a mezőgazdasági válság. Bp. 1898. 
81 Ecseri X. m. 3.1. 
8 2 Ecseri i. m. 5.1. 
'"Ecseri i. m. 7 - 1 0 . 1. 
"Ecseri i. m. 48.1. 
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Talán az összes eddig idézett munkával szemben Ecseri munkájának az az óriási 
szemléleti előnye, hogy a Viharsarok gazdasági és társadalmi viszonyainak történeti 
fejlődését a dolgozó ember szemszögéből tekintette át. Ugyanis egy népmozgalmat csak 
ebből az aspektusból lehet úgy áttekinteni, hogy a viszonyok, a gazdasági és társadalmi 
körülmények visszaidézett képe hiteles legyen. Mint ismeretes, a mozgalmak követelé-
seinek homlokterébe kerültek a kereseti viszonyok és a részes rftűvelés. Miután a törté-
neti visszatekintés világossá tette, hogy a XIX. század elején már létezett a részes aratás 
és a részes művelés, mint a zsellérek egyik kereseti forrása, az volt a kérdés, hogy 
ebben a munkarendszerben mikor állt be olyan alapvető változás, ami a századvég 
agrárszocialista mozgalmáig vitte el a Viharsarok szegény népét. Erre Ecseri így vála-
szolt: „A forduló pontot , amely az egész gazdasági rendszert átalakítja, a régi úrbéres 
gazdákból földbirtokosokat, a zsellérekből mezei munkásosztályt teremt, a jobbágynak 
a földesűri kötelék alóli felszabadítása, az űn. örökváltság képezi ."8 5 A történeti mód-
szerhez híven Ecseri az idézett gondolatok jegyében 1848 után nagy kutató szenve-
déllyel tekintette át a kereseti viszonyok alakulását. 

A kukoricaföldek 1848 után felesek voltak. Később már egy-két forintot fizettek 
vagy pár napszámot szolgáltak ingyen. Ez eltartott a 70-es évekig. Attól kezdve sok 
helyen elhagyták a robotot és a dézsmát, de már csak harmadosba kapták a kukorica-
földet. Még a 80-as évek elején sok helyen a kukoricaszár is harmados volt, a csöves 
kukoricát pedig a földtulajdonos gazda ingyen szállította haza. Később a kukorica 
hazaszállítása elmaradt, de a kukoricatermesztés méretei nőttek. Sőt nő t t a sertésál-
lomány. Ecseri szentesi adatokat idézett: 1836-ban a városban 3621 sertést és 
40 997 birkát találtak, 1895-ben pedig 17 334 sertést és csak 6104 juho t . 8 6 ' Ecseri 
könyvének vannak lapjai, amelyek klasszikus tömörséggel adják vissza az 1848-tól a 
századvégig lezajló folyamatokat, az agrárszocialista mozgalmak történeti , gazdasági és 
szociológiai lényegét: „ . . . bebizonyított ténynek kell tekinteni, hogy mezőgazdasági 
munkásaink között az év több szakaszában igen nagy a munkanélküliek száma s ősz 
közepétől tavasz derekáig, a cselédek kivételével, csak nagyon kevés munkásnak van 
állandó foglalkozása. A munkahiányon kívül főleg a kukoricaföldek munkálatánál lábra-
kapott uzsora és robot képezi a munkások állandó panaszának tárgyát. Még a feles 
kukoricaföldek idején jöt t divatba, hogy a feles minden hold föld után vagy pénzben, 
vagy aprójószág, tojás, söprű s más efélében bizonyos fizetést teljesített, amit uzsorának 
neveztek, vagy pár nap ingyen dolgozott, mit az úrbéres szolgálmányokhoz hasonlóan 
robotnak hívtak. Később, mikor mindinkább igyekeztek a munkások maguknak kuko-
ricaföldet biztosítani, harmadából is felfogadták azt, ami a 80-as évek derekán már 
általánossá vált. Sok helyen még ezzel sem elégedtek meg, hanem az uzsorát vagy 
robotot éppenügy megkívánták, mint régen a feles földeknél, különösen szokásban volt 
a harmadosoktól holdankint 1 forint uzsorát szedni; mások a földet feliben adták 
három, négy forint ráfizetés mellett olyként, hogy a feles a maga igáján tartozik a 
földet szántani és a szárból, hajból nem részelt. Néhol az uzsorát nem csak a munka-
adó, hanem alkalmazottja is szedi a munkástól, némely gazdaságban a parasztasszonyok 
kénytelenek tojást, csirkét a gazdatiszt nejének olcsón eladni, másutt az öregbéres 

8 5Ecseri i. m. 15.1. 
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fizetteti meg magát a kukoricaföldek kiosztásánál. Ily módon, kivált amint a kukorica 
ára is hanyatlott , a kukoricaföldek részéből való jnűvelése lassankint annyira terhes és 
háládatlan lett, hogy a harmados ezen az év több szakára kiterjeszkedő egyik legfőbb 
termelési ágból, ha a saját munkáját is számította, legtöbbször mi hasznot sem húzot t , 
sőt gyakran a saját és családja munkája kárba veszett, s a kukoricaföld műveléséhez 
csak szokásból, egyéb foglalkozás hiánya miatt és azért ragaszkodott, hogy a részére 
maradó kukoricával disznót hizlalhasson s így szerezzen magának kárba esett munká-
jáért kárpót lás t ." 8 7 

Ecseri hívta fel a figyelmet a kubikosok keresetének rohamos csökkenésére. Már a 
70-es évek óta fokozatosan esett a kubikosok keresete. Közben jobb keresetet csak az 
1881. évi nagy árvíz, majd az 1886. évi békési gátszakadás biztosított. Amíg 1879-ben 
4 0 - 5 0 krajcárt kapott a köbméterenként megmozgatott földért a kubikos, ami napi 
4 - 5 forintot tett ki, a 90-es évekre ez a kereset napi 1 - 1 , 2 0 forintra csökkent . 8 8 

Ecseri reális érzékkel nem a kubikos földmunkák megszűnésére, hanem a munka-
alkalmak gyérülése következtében előállott keresetcsökkenésre terelte a figyelmet. És 
ez egészen más, mint ami történeti irodalmunkban lábra kapott. 

Ecseri az agrárszocialista mozgalmakat kialakító tényezők mindegyikével eredeti 
és idézett adatok alapján nagyon részletesen foglalkozott. így aztán nemcsak arra a 
kérdésre adott választ, hogy milyen összefüggés fedezhető fel a mezőgazdasági válság és 
az agrárszocialista mozgalmak között , de arra is, hogy miként lett az egykori zsellérből 
agrárproletár. Ecseri könyve címénél jóval többet ad az olvasónak. Lehetetlen nem 
észrevenni, hogy a magyar agrárproletariátus kialakulásának nemcsak 1848 az egyik for-
dulópontja, de a 70-es évek eleje is, amikor a feles gazdálkodás nagyobb arányban 
kezdett visszahúzódni a Nagyalföldön. A zsellér a jobbágyfelszabadítás pillanatában 
nem volt teljesen nincstelen, még nagyon sok rendelkezett közülük lóval, amit fuva-
rozásra és a feles földek művelésére használt, de volt más jószága is, rendszerint tehén és 
sertés. Az úri és paraszti földek szétválasztása ugyancsak a 70-es évek elejére fejeződött 
be. Ennek a következménye az lett, hogy a zsellér megmaradt jószágának abban a 
pillanatban nem volt legelője, mikor az úri és paraszti legelők szétválasztása megtörtént, 
így ez a két fontos tényező, valamint a harmadik, hogy a vasutak kiépítése következ-
tében a jól jövedelmező távolsági fuvarok elmaradtak, arra késztették a volt zselléreket, 
hogy a lovaikat eladják. Ez óriási lökés volt azon az úton, amelyen a feudális termelés 
parasztjából nincstelen proletár válik. Ecseri jól érzékelte, hogy a második jelentős 
fordulat a zsellérek agrárproletárrá válásában a 70-es években következett be. A bérek 
és a kereseti viszonyok rendkívül részletes leírásával, másrészt a keresmény értékének 
történeti változásait bemutató ábrázolásmódjával megmutatta, miként nőtt napról napra 
a pauperizmus a Viharsarok településeiben, és ez elvezetett az Európa-szerte egyedülálló 
agrárszocialista mozgalmakhoz. It t egy pillanatra érdemes megállni. 

A történész, miközben felidézi a tőke keletkezésének klasszikus modelljét, az 
angliai fejlődést és azon belül is az eredeti tőkefelhalmozást, valamint érzékeli Ecseri 
Lajos mélyenszántó és a magyar agrármúlt XIX. századi fejlődését oly alaposan feltáró 
gondolatainak súlyát, nem kerülheti el azoknak a következtetéseknek a kimondását, 

8 7jEcseri i. ш. 86. 1. 
8 8Ecseri i. m. 52. 1. 
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amelyek mindebből adódnak. Nálunk az eredeti tőkefelhalmozásnak azokat a moz-
zanatait, amelyek Angliában a tőkés termelés két legfontosabb feltételét: a tőkét és a 
proletárt megteremtették, nem lehet felfedezni. Mégis nagyszámú agrárproletariátus kelet-
kezett, különösen a Viharsarok falvaiban és városaiban, másrészt óriási tőkék vándoroltak 
el a mezőgazdaságból jelzáloghitel, adók, agrárolló, földjáradék formájában. A folyamat 
majdnem gyorsabb, mint Angliában. Hasonló viszont, hogy a polgári forradalom funkció-
ját betöltő 1848-as forradalom után a nagybirtokos osztály majdnem sértetlenül menti át 
birtokait, amit a századfordulóra legalább annyira kiad tőkés bérletbe, mint ahogy ez 
Angliában tapasztalható volt. Nos ez a két sajátosság, az egyik ti., hogy a 70-es években 
lökésszerűen meggyorsult a zsellérek proletárrá válása, másrészt, hogy a nagybirtokrend-
szer nemcsak megmenekült a polgári forradalomtól, hanem a 70-es évekre megszilárdult és 
átállt a tőkés termelésre, két olyan fontos faktor volt, amely nagyon is érthető magyaráza-
tot ad a magyar tőke keletkezésének belső forrásaira. Persze itt és ezekben a vonatkozá-
sokban csak arról beszélek, ami a magyar agrármúltban gyökerezik. Mégis ezeknek a 
gondolatoknak és a történeti tényeknek a további összevetése magyarázatot ad arra, hogy 
Európában miért egyedülálló a magyar agrárszocialista mozgalom. Ha akár Anglia, akár 
Franciaország történetét tekintjük át a polgári forradalmak után, parasztmozgalmakról 
alig lehet beszélni. Angliában ugyan kétszer-háromszor jelét lehet látni a XIX. század 
elején, hogy az agrárproletariátus elégedetlenségének ad kifejezést, de ezek jellege elütött 
a magyar agrárszocialista mozgalmaktól. (1815, a francia császárság bukása után a gabona-
termelő Kelet-Angliában hirtelen esni kezdett a gabona ára és vele együtt a mezőgazdasági 
proletárok bére is, ezért ott majdnem általános felkelés ütött ki. Kisebb jelentőségű volt a 
vadorzás elharapódzása, amit a közösségi földek kisajátítása váltott ki. Talán az utolsó 
nagyméretű mozgalom az agrárproletárok közöt t 1830-ban tört ki és a cséplőgépek 
rombolásában nyilvánult meg, mert a gőzcséplő megjelenése az angol agrárproletariátus 
utolsó jó kereseti forrását, a cséplést lerövidítette olyan mértékben, hogy Kent vidékéről 
nyugatra terjedve sorozatosan törték össze a cséplőgépeket. De ez a mozgalom nemcsak a 
gépek ellen irányult, hanem a tized eltörlése ellen is, mert a bérlők sérelmezték a tizedet. 
A tized eltörlése esetén a bérlők a bérek javítását ígérték. A mozgalom, mik'or a kormány 
erőszakkal kezdte letörni, könnyen összeomlott, hogy aztán többé ilyen jellegű mozgal-
mak ne forduljanak elő.8 9 — Franciaországban pedig még csak nyomát sem lehet 
tapasztalni a vidékeket átfogó agrárproletár mozgalmaknak, de ez érthető is, mert a 
francia agrárátalakulás a polgári forradalomban egészen más jellegű volt, mint az angol.) 
Az angol szegényparaszti mozgalmak alapvetően abban különböztek a magyartól, hogy 
ott a bérharchoz nem kapcsolódhatott polgári követelés, hiszen az angol agrárátalakulás 
következetes volt. Másrészt azok a folyamatok, amelyek a tőke keletkezését a mező-
gazdaságban előmozdították, már korábban végbementek Angliában, a XIX. század elejére 
az eredeti tőkefelhalmozásnak csak az utolsó hullámai maradtak. Nagyon lényeges 
különbség, hogy az angol ipari forradalom által teremtett gazdasági pezsgés mindenkor 
képes volt elszívni a falu latens munkanélkülijeit. Ha tehát meg akarjuk fogalmazni, hogy 
miért egyedülálló a magyar agrárszocialista mozgalom Európában, akkor Ecseri kutatásai-
nak segítségével a következők mondhatók: a felülről végrehajtott polgári átalakulás 
1848-ban a parasztságnak csak egy töredékét indította el a polgári fejlődés útján, a 

8 9A. L. Morton: Кг angol nép története. Bp. é. n. 380 -86 . 1. 
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parasztság nagy tömege továbbra is a nagybirtokok árnyékában élt. Amíg az úri és paraszti 
földek szétválasztása nem történt meg, a parasztság egységben harcolt a földért, mozgal-
mai ebben az időszakban a következetes agrárátalakulásért folytak. Nálunk az átmeneti 
gazdálkodás, amely mindig jellemzője a felülről végrehajtott agrárátalakulásnak, és ami azt 
jelenti, hogy a mezőgazdaság egyszerre tőkés és feudális vonásokat mutat, csak rövid ideig 
tartott, mert 1848 előtt mind a nagybirtokon, mind a paraszti gazdaságokban már tettek 
lépéseket előre a tőkés gazdálkodás irányában. A nagybirtok gyorsan megvalósította, hogy 
saját igaerejével és cselédeivel műveltesse meg földjeit. Ehhez az is járult, hogy az európai 
tőkés fejlődést kihasználva, egyrészről erősen bekapcsolódott a gabonakonjunktúrába, 
másrészt elég gyorsan alkalmazta az ipari forradalom eszközeit a mezőgazdaságban, vala-
mint a tőkés gazdálkodás módszereit. Ez lerövidítette az átmeneti gazdaság idejét és egyen-
lőtlenné tette a tőkés fejlődést a mezőgazdaságban. A feles gazdálkodás elég gyors meg-
szűnése, a volt zsellérek életnívójának gyors süllyedése és ennek a rétegnek a proletarizáló-
dása a munkabérköveteléseket és a polgári forradalom következetes befejezését állítja 
harcuk homlokterébe. A volt telkes jobbágyok gazdagabb rétegeinek boldogulása a polgári 
fejlődés útján — az 1848-as forradalom történeti közelsége következtében és a városi 
munkaalkalmak hiánya miatt — az agrárproletárok elé is a földszerzés vágyát helyezte 
követendő célul. A magyar mezőgazdaságban olyan egyenlőtlen fejlődés következett be, 
amikora zsellérek proletárrá válása, a tőkés nagyüzem megteremtése, a fokozott kizsákmá-
nyolás, a hajszolt munkatempó és városi munkaalkalmak hiánya összetalálkozott a gabona-
termesztés dekonjunktúrájával és az egész tőkés mezőgazdaság letapadásával az Alföldön a 
szemtermeléshez. Mindezeknek párosulása a befejezetlenül maradt forradalom politikai és 
társadalmi feladataival olyan egyedülálló helyzetet teremtett, amihez hasonló Európának 
egyetlen mezőgazdaságilag jelentős országában sem alakult ki. Az agrárszocialista moz-
galomnak ez a forrása és magyarázata. A magyar mezőgazdaság ebben az időszakban egy-
szerre volt korszerű tőkés mezőgazdaság, hiszen a gabonakonjunktúra alatt meg\'alósitotta 
a gabona tömegtermelését és a gyors aratását, valamint a gépi cséplést, de ugyanakkor 
elmaradott mezőgazdaság is, hiszen a munkaszervezetben és a bérezésben a feludális 
maradványoktól terhelt fokozott kizsákmányolást alkalmazták. Ezek a társadalmi, gazda-
sági és politikai anomáliák a legkoncentráltabban a Viharsarokban jelentkeztek, de nem 
maradtak meg egyedi, táji jelenségnek, hanem éppen 1897-ben széles körűen igazolták, 
hogy a magyar mezőgazdaság és a falusi lakosság bajai sokkal általánosabb jellegűek. 

Ecseri munkája éppen azért nagyszerű tudományos teljesítmény, mert a viharsarki 
agrárproletariátus helyzetét oly alaposan és elmélyülten vizsgálta meg, hogy további 
inspirációt ad a tudományos kutatásnak. Nem elégedett meg azzal, amivel a korabeli 
szerzők megelégedtek, ti., hogy a munkahiány nagy volt az alföldi falvakban, hanem egy 
nagyon népes társadalmi osztálynak, az agrárproletariátusnak követte 200 éven keresztül 
vezető útját. A szerény és néppel együttérző szentesi ügyvéd óriási ismeretanyagot 
gyűjtött össze a korabeli értelmiség előtt szinte ismeretlen agrárproletariátusról és így 
olyan komoly és értékálló tudásnak lett a birtokosa, amit egyetlen korabeli magyar 
akadémikus sem mondhatott magáénak. Tudásának fölényét mi sem mutatja jobban, mint 
a Szabolcs megyei mozgalomról elmondott véleménye: „Részemről ugyan nem hiszem, 
hogy a Szabolcs megyei communista jellegű forrongást egyedül Várkonyi és lapja terem-
tették meg, ők csak a régi elégedetlenséget használták fel, azt szították, sőt izgatásukat is 
ahhoz és a nép gondolkozás módjához alkalmazták. A Szabolcs megyei viszonyokat ugyan 
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nem ismerem, de a hírlapi tudósításokból kivehető, hogy itt még az úrbéri rendezés 
idejéből vannak a népnek valódi vagy képzelt sérelmei, a régi földosztók eszméi itt még 
nem enyésztek el, sőt nagyon is népszerűek voltak s könnyű volt azokat független 
szocialista kiadásban újra napirendre hozn i . " 9 0 

Hasonlóképpen ő muta to t t rá az agrárszocializmus egyik eszmei gyökerének fontos-
ságára. Már a 80-as években volt szocialista gyűlés Orosházán, amelybe bevonták a 
földműveseket is. Ginter István volt az agitátor, aki egyben akkor az olvasóegylet jegyzője 
is volt. Mégis nem itt kell kereseni — mondja Ecseri — az agrárszocializmus eszmei 
gyökereit, hanem Táncsicsnál, aki először hozta el a szocializmus gondolatát erre a 
vidékre és akinek óriási tömeghatása volt az egész Viharsarokban , 9 1 

Ecseri alapos tudásának és igényes anyaggyűjtésének köszönhetjük, hogy az 1897-es 
mozgalmakról talán a mai napig a legjobb összefoglalást adta és talán a leghitelesebb 
krónikás volt kortársai között . 

Ecseri munkája az első összefoglaló jellegű, határozott elveket valló és nagy tudo-
mányos értékeket hordozó munka. Megjelenése után pár évvel a magyar progressziónak 
valóságos manifesztumává vált, hiszen az elkorhadt feudalizmus utolsó maradványát is 
elsöpörni akaró progresszió e munka által kapott igazolást és határozott programot. Ma 
már kissé elfelejtették ezt a munkát , sőt még azoknak a történészeknek a figyelmét is 
elkerüli sok esetben, akik az agrárszocializmus történetével foglalkoznak. Pedig ez a 
munka megérdemli, hogy visszaidézzük az emlékezetbe, mert nemcsak az agrárszocialista 
mozgalmakról szóló irodalomnak jeles darabja, de a magyar történeti, gazdasági és 
szociológiai gondolkodásnak is egy remekművével állunk szemben. Hiába lapozzuk a 
hivatalos, millenniumi Magyarország társadalomtudományi tárgyú munkáit, ehhez fog-
hatót nem találunk. 

Ecseri munkájának árnyoldalai is vannak, ami természetes is, hiszen ő sem tudo t t 
kibújni korából, ő maga is polgári állású és foglalkozású személy, aki nagyon is tiszteli a 
magántulajdont, még akkor is, amikor az nem szolgálja az általa oly nagyon tisztelt népet. 
Ecseri munkájának gyengéi akkor jelentkeznek, amikor az agrárszocializmus megoldására 
javaslatokat hozot t szóba. Bár igaz, hogy ez egy bizonyos mértékig a korabeli irodalomból 
származott át Ecserire: javaslatot tenni szinte kötelező volt a korabeli irodalomban az 
agrárszocialista mozgalmak megfékezésére, mégis mindez nem menti azt, hogy ezekben a 
régiókban elvesztette a reális talajt lába alól. Lássunk ezek közül néhányat. Az alföldi 
szemtermelés megreformálására tett javaslatai elégtelen agrártájékozottságot mutatnak. A 
vám- és kereskedelempolitika javítására, a föld árának és bérleti díjának csökkentésére tet t 
javaslatai történetileg sem estek egybe azzal a már akkor mutatkozó kiúttal, amelyet 
szerény kezdeteiben a Dunántúlon látni lehetett és a tőkés állattenyésztés kifejlesztésében 
lehet megjelölni. Az adók csökkentésének általános óhaja majdnem kivihetetlen volt, a 
nagybirtok adójának további csökkentése pedig egyet jelentett volna azzal, hogy a 
nagybirtokos osztály a mezőgazdasági válságot a társadalom terhére szanálta volna. A 
történésznek meg kell állapítani, hogy Ecseri javaslatai jó néhány ponton találkoztak a 
korabeli radikális polgárság törekvésével, de az agrárszocialista mozgalmak egyik leg-

9 "Ecseri i. m. 95-96.1 . 
91 Ecseri i. m. 88. 1. 
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égetőbb kérdésében, a latens falusi munkanélküliség felszámolásában még a legradiká-
lisabb polgári álláspont sem tudott kivezető utat mutani. így a munkások helyzetének 
javítására tett javaslatai nem sokban különböznek kortársai javaslataitól, a legjobb esetben 
egy radikális polgári reformnak lehettek volna részei. Ami mégis - nyolcvan év távlatából 
— tiszteletet ébreszt, az mindenképpen realitásra törekvő hajlama, valamint az, hogy 
tárgyának, az agrárszocialista mozgalmaknak a forrásait minden kortársánál jobban 
ismerte. 

Azt hiszem, nem véletlen az, hogy Ecseri könyvével egy esztendőben jelent meg 
Milhoffer Sándor munkája . 9 2 Amint ennek a tanulmánynak a bevezető soraiban már 
említettem, az agrárszocialista mozgalmak valósággal riadóztatták az uralkodó osztályok 
érdekeit védő értelmiségieket, így Milhoffer Sándort is, a millenniumi évek divatos 
közgazdászát. Az ő munkája nagyon össze sem mérhető Ecseriével. Míg Ecseri a konkrét 
mozgalmak konkrét okait vizsgálta a helyszínen, addig Milhoffer csak akadémikus általá-
nosságokat adott. Történeti szempontból ez a munka elég értéktelen. Ahol elemezett, ott 
Rubinekre támaszkodott, ahol egyedi adatot hoz, az szétesik és nem világít meg fonto-
sabb összefüggéseket. A földbirtokos osztály érdekében folytatott apologetikája azt a 
taktikát követte, hogy ahol nem voltak mozgalmak, ot t dicsérte a munkásviszonyokat. 
Így a cselédbérekre vonatkozóan igen sok, földrajzilag szétszórt adatot hoz, de azokat 
nem tudta általánosítani. Nem tudta a feudális maradványok arányát megállapítani a 
bérben, sőt a bérek értékét sem tudta meghatározni és azt sem, hogy ezek a bérek 
mennyire maradtak el az akkori magyar ipari bérektől. Az pedig egyáltalán fel sem merült 
benne, hogy a bérekért milyen munkát kellett végezni. Milhoffer adatai azért is érték-
telenek, mert a földművelésügyi minisztérium munkabéradataira épített. Ezen adatok 
legnagyobb baja az, hogy egy-egy vidék általánosított és nem konkréten tapasztalt béreit 
közlik. Teljes mértékben magukon viselik ezek a munkabérek a gazdasági tudósítók 
személyes és osztályálláspontját, ami természetesen nem adekvát a valóságos adatokkal. 
Milhoffer álláspontja még azért is távol van a történeti valóságtól, mert a munkaviszo-
nyokat állandónak vette, csak a bérek változásait tüntette fel. 

Természetesen Milhoffer éppen úgy, mint azok a kortársai, akik a nagybirtokos 
osztály szolgálatában állottak, nem állíthatta, hogy a századforduló Magyarországán 
minden rendben volt, így hát tőle is lehet olvasni olyan kritikainak tűnő megjegyzéseket, 
amelyek nem fenyegették a nagybirtokos osztály létérdekeit. Mikor Békés, Csanád és 
Csongrád megyék mozgalmairól írt, kénytelen volt megállapítani, hogy azok ,,a rossz 
birtokmegoszlásra" vezethetők vissza.9"3 Azonban senki ne higgye, hogy ez a kijelentés 
azt takartja, mintha Milhoffer eljutott volna addig, hogy az 1848-ban félbenmaradt 
agrárreformot következetesen be kell fejezni. Nem, nem erről van szó! Ő mindössze a 
határ nélküli falvak miatt emelt szót, ami ugyan irányulhat az egyes földbirtokos, de nem 
a nagybirtokos osztály ellen. De nem is a nagybirtokosok egyéni telepítési politikáját 
hibáztatja, hanem a törökök kivonulása utáni telepítési politikát általában. 

Milhoffer tagadta, hogy a gépeknek szerepe lett volna az agrárproletariátus helyzeté-
nek romlásában. Mindezt a közvetlen tapasztalati tényekkel szemben állította. Azt fel sem 
mérte, hogy a gép nemcsak a munka intenzitását fokozta és az amúgy is munkahiánnyal 

9 2Milhoffer Sándor: A mezei munkás-viszonyok hazánkban. Bp. 1898. 
93Milhoffer i. m."*21. 1. 
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küzdő agrárproletárt még inkább munkanélkülivé tette, de sok munkást nyomorékká 
is t e t t . 9 4 

Azt komoly bajnak ismerte el, hogy az alföldi munkás csak nehezen és igen drágán 
kap részes földet. Ezt különösképpen vonatkoztatta a határ nélküli falvakra. Azt írta, 
hogy ot t a részesföld hiánya valóságos katasztrófa.9 5 De itt ellentmondásba került azzal a 
meggyőződésével, hogy a gépek nem rontot ták a falusi szegénység helyzetét. Ugyanis a 
határ nélküli viharsarki falvakban csak nagybirtok volt. A nagybirtok pedig a századfor-
dulóra éppen a kisgépesítéssel tudta kiváltani a kézi munkát. A ló vontatta ekekapák és 
töltögetőekék, valamint számos lóvontatású szerszám tették lehetővé, hogy a falusi 
napszámosokból rekrutálódott részeseket nélkülözni lehetett a nagybirtokon, és ezzel 
ennek a rétegnek a helyzete óriási mértékben leromlott. 

Nem látott összefüggést Milhoffer a nagy viharsarki népsűrűség és az agrárszocialista 
mozgalmak között. Érve bombasztikus volt. Megállapította, hogy a viharsarki megyékhez 
hasonló népsűrűség másutt is előfordult, mégsem robbant o t t ki mozgalom. Igaz, önmagá-
ban a népsűrűség nem lehet oka az agrárszocialista mozgalomnak, de más tényezőkkel 
együtt nagyon is komoly motiváló erő. 

A mozgalmakról szóló fejezetben sem tudott olyan összefoglalást adni, amely új 
szempontokkal világította volna meg az eseményeket vagy az egyes helyeken előfordult 
mozgalmakat. Állandóan Rubinekre és Gaálra hivatkozott ezekben a fejezetekben. Mint 
az OMGE feltétlen tisztelője, ő is megállapította, mint számos korabeli nagybirtokos, 
hogy a mozgalmak oka a szocialista izgatás. Ha ez nem lett volna, akkor Magyarország 
boldog agrárország lenne, mint ahogy annak vélték az uralkodó osztályok az agrárszocia-
lista mozgalmak előtt. Ez az osztályindulatokból fakadó, de alapjában gyerekes meg-
győződés eredményezhetett vaskos akadémikus kötetet , de a mozgalom történetének 
feltárásában, a mozgalom okainak megvilágításában semmiféle előrelépést sem hozott . 

1899-ben jelent meg annak a vitának a szövege, amely már 1897 óta folyt a 
„Demokrácia" és a szegedi „Árpád" szabadkőműves páholyokban.9 6 A vita Mártonffy 
Márton: Földmíves-szocializmus c. előadásával kezdődöt t , 9 7 amelyet a „Demokrácia" 
páholyban tartott 1897. február 1-én és amely még abban az évben nyomtatásban is 
megjelent. Ezt folytatták Szegeden és Arató Frigyes nevén ugyancsak „Földmíves-szocia-
lizmus" cím alatt adták ki. 

Ha a szabadkőműves páholyokat általában jellemezni akarnók, az ennek az írásnak 
kereteit messze meghaladná. Itt mindössze annyit mondhatunk el ezekről a páholyokról, 
hogy távolról sem képviselnek egységes szemléletet. A páholyok története mélyen beágya-
zódik a középkori európai titkos szervezetek történetébe. Ez a mozgalom vagy még 
pontosabban konspirációs szervezkedés Európa számos országában, de az Európán kívüli 
területeken is előfordult. Majdnem annyi irányzata van, mint ahány országban előfordult, 
de még országonként, sőt páholyonként sem fedezhető fel valami nagy azonosság. A 
páholyok politikai légköre vitathatatlan, de azt állítani, hogy határozottan jobb- vagy 
baloldali beállítottságúak lettek volna, nem lehet. A páholyok osztályösszetétele sem 
mondható egyivásúnak. Talán annyi állapítható meg, hogy nem éppen a szegényemberek 

9 'Milhoffer i. m. 22. 1. 
9 5Milhoffer i. m. 2 3 - 2 4 . 1. 
9 6 Arató Frigyes: Földmíves-szocializmus. Szeged 1899. 
91 Mártonffy Márton: Földmíves-szocializmus. Bp. 1897. 
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társulása, hanem azoké, akik valamilyen formában és a páholy segítségéve] valamit el 
akartak érni a gazdasági, politikai életben. Katolikus püspökök, zsidó tőkések, szélsőséges 
mozgalmak vezetői és résztvevői, katonák, állami tisztviselők, földbirtokosok, szabad 
foglalkozású értelnúségiek legvegyesebb társasága jö t t össze a páholyokban, hogy a 
mesterek vezetésével az inasokból segédek legyenek és a testvériség itt nagyon is elvtelen 
fogalma tartsa össze őket. Szempontunkból talán az a fontos és a szegedi „Árpád" páholy 
vonatkozásában az a kiemelendő, hogy a jobb- és a baloldali radikalizmus egyszerre jelen 
van és a vitában ez láthatólag nem zavarja a „testvériséget". Az ilyen légkör egy bizonyos 
mértékig kedvező volt az agrárszocialista mozgalom által felszínre vetett történeti és 
társadalmi kérdések valódi lényegének feltárásában. A vita azért nagyon lényeges, mert az 
„Árpád" páholyban valójában semmi sem feszélyezte a vitatkozókat, sőt a nagymesterek 
a vita publikálásánál nagyon is vigyázta,, a konspirációra, hiszen a vitatkozók csak 
monogramokkal és ritkán lakóhely szerinti megkülönböztetéssel szerepeltek. Igaz, az 
agrárproletariátus egyetlen képviselője sem volt jelen, de azért ez nem olyan nagy baj a 
vitatkozók igazmondása szemszögéből. Szinte kivételes az a légkör, amely kialakulhatott 
az agrárszocialista mozgalmakat vitatva. Sem a belügyminiszterek által sokszor összehívott 
értekezleteken, de a szociáldemokraták körében sem tudott olyan személyes meggyőző-
dést tükröző vita kialakulni, mint az „Árpád" páholyban. 

Már Mártonffy előadása bátor, új gondolatokat vetett fel. Az eddigi álláspontokkal 
szemben — Ecserit sem kivéve — ő már nem társadalmi betegségként kezeli az agrárszocia-
lista mozgalmakat. Sok vonatkozásban és széles skálán világított rá a mozgalom társadalmi 
létjogosultságára. Ami egészen új az ő szemléleti rendszerében és kutatási metódusában, 
hogy milyen összefüggés fedezhető fel akár történeti , akár társadalmi értelemben az 
1848-ban felülről végrehajtott jobbágyfelszabadítás és a mozgalmak keletkezése között . 
Már az első gondolatokban jelzi: „Tény az, hogy az agrárszocializmus az Alföldön 
leginkább azokban a községekben terjedt el, amelyeknek lakossága, mondhatni, kizárólag 
jobbágyság vol t ." 9 8 Úttörők azok a gondolatai is, hogy a munkás sztrájkkal akarta 
nivellálni a bért, a paraszt a jövedelmi viszonyokat akarja ugyanúgy kiegyenlíteni föld-
osztással. Az 1848-as jogegyenlőséget a zsellérek a vagyonegyenlőségre is értették. 
„Hiszen ismeretes dolog, hogy népünk az úrbéri birtokrendezést mindenkor földkiosztás 
néven jelölte s folyamatosan élt benne a vágy, hogy a szerinte hibás földkiosztásnál 
állítólag előfordult hiba helyre hozassék, hogy ezen úton földhöz juthasson, hogy meg-
kapja azt a jogos tulajdont, amelyet az egyenlőség ellenére mégis a gazdagok kap-
tak meg." 9 9 

Azt is jól érzékelte Mártonffy, hogy a független állami lét elvesztése között és 
aközött , hogy az 50—60-as években nem folyt közvetlen paraszti harc a földért, volt 
bizonyos korreláció, mert az idegen elnyomó erő kizárt minden olyan népmozgalmat, 
amely tömegerővel akarta volna befejezni az 1848-ban félbenmaradt agrárreformot. A 
földért folytatott paraszti harc csak a kiegyezés után robbanhatott ki és valóban mind az 
Alföldön, mind a Dunántúlon az 1868-as és az 1869-es években tömeges földosztó 
mozgalmak jelentkeztek.1 0 0 

98Mártonffy i. m. 12. 1. 
99Mártonffy i. m. 1 3 - 1 4 . 1. 
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Az 50-es, 60-as években még általános volt a parasztság köreiben a patriarchális 
viszony mind a falvakban, mind a pusztákon. Mártonffy észrevette, hogy ez a 70-es 
években erősen korlátozódott. Sorolja azokat a jelenségeket és folyamatokat, amelyek a 
paraszti társadalmi életnek új vonásait mutatják. Kiszélesedett a cselédtartás a nagybirto-
kon, a bentkosztos cseléd mindinkább konvencióssá vált. A nagybirtok, ahol csak 
tehette, áttért a házi kezelésre; lényegesen csökkent a részes művelés a mezőgazdaságban. 
A házi kezeléssel együtt megindult a racionális és haszonra törő gazdálkodás az uradal-
makban, ami egyértelmű volt azzal, hogy takarékoskodtak a napszámbérekkel és csökken-
tették a részesek jövedelmét. A Nagyalföldön, de még a Dunántúlon is ez munkahiányt 
idézett e lő . 1 0 1 Nagyon érdekes, hogy Mártonffy azon kevesek közé tartozik a korabeli 
agrárszocialista irodalom szerzői között, akik felismerték, hogy a munkahiány a legjobban 
a nőket súj tot ta . 1 0 2 Neki olyan badarság eszébe sem jutott , hogy a szegénységben élő 
napszámos vagy uradalmi cseléd kényezteti a feleségét. 

A parasztság felbomlása, ami Mártonffy szóhasználatában egyet jelent a mezőgazda-
sági munkások pauperizálódásával, a kisparaszt tönkremenetelével, másrészt a paraszti 
középbirtok növekedésével és az egész nagybirtokrendszer megszilárdulásával, először kap 
teljes színskálájában mélyebb beágyazást a magyar tőkés mezőgazdaság fejlődésébe és az 
agrárszocialista mozgalmak keletkezésébe. Azt is kitűnően érzékelte, hogy ezeknek a 
társadalmi és gazdasági folyamatoknak az eredményeként a 90-est megelőző évtizedekben 
csendesen, de egyre elkeseredettebben éleződött a parasztság és a földbirtokosok között 
az osztályellentét.1 0 3 Ezért Mártonffy az agrárszocialista mozgalmakat úgy értékelte, 
mint ennek a felizzott paraszti osztály harcnak történeti és társadalmi megjelenési formá-
ját. Ez teljesen új az agrárszocialista mozgalmakról szóló korabeli irodalomban, és az is 
igaz, hogy történetírásunk sem méltatta ezt az Európa-szerte sajátos helyzetet elég 
figyelemre. A speciális helyzetet az adta, hogy a tőkés kizsákmányolás rohamos erősödése 
a mezőgazdaságban az Alföldön paraszti összefogást, olyan népi egyetértést hozott létre, 
amihez hasonlót csak a feudális berendezkedésű falvakban lehetett látni a középkori 
parasztháborúkban, Magyarországon Dózsa parasztháborúja idején. 

Mártonffy előadása a szegedi „Árpád" páholyban a tagság bizonyos hányadánál 
rezonáns hangokat, a másik részénél az agrárszocialista mozgalmak társadalmi létjogosult-
ságát elutasító, a mozgalmakat erőszakkal megfékezni akaró álláspontot váltott lei. 
Számos vélemény megegyezett a korszak nagybirtokosainak véleményével, bár — minden 
konspiráció ellenére — az a szövegből megállapítható, hogy igazi földbirtokos nagyúr ezen 
a vitán nem szólalt fel, vagy talán ilyen nem is volt tagja a szegedi páholynak. Vegyük 
először a páholy reakcionárius szárnyának véleményét. Természetesen a reakcionárius 
álláspontokat a páholy légköre erősen leplezi és csak történeti módszerrel hámozható ki, 
ami esetünkben azt jelenti, hogy a korabeli irodalom teljes hangzásában kell elhelyezni 
ezeket a véleményeket és úgy válik nyilvánvalóvá reakcionárius jellegük. A vélemények 
igazi tartalmának leplezésében az is szerepet játszott, hogy a felszólalók mindig össztársa-
dalmi érdekekre hivatkoztak, de a konspirációs módszer ellenére az mégis világosan 
kiderül a szövegből, hogy a vitatkozók jobboldali része valamilyen egyéni érdekeltségben 
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össze volt kötve a fennálló államrendszerrel (a szöveg tényleges szolgabírót vagy rendőr-
tisztet, községi jegyzőt, tanfelügyelőt, városi és falusi képviselőtestületi tagokat sejtet). 

Amíg a vitaindító Mártonffy egyértelműen radikális baloldali álláspontot képviselt, 
ugyanez távolról sem mondható el a szegedi páholy tagjairól minden esetben. így 
M. F. dr. Szentesről nem látott lényeges különbséget a nemzetközi és az agrárszocializmus 
között . Ragálynak tartot ta a „földmíves-szocializmust", csak határtalan úrgyűlöletet 
látot t benne. Városi naplopóknak tartotta az agrárszocialista mozgalom vezéreit, akik a 
szocializmusból akarnak könnyen, munka nélkül megélni. Annak okát, hogy szocializmus 
gondolata tért hódított az agrárproletárok közöt t , a munkások fényűzési törekvéseinek 
tu la jdoní to t ta . 1 0 4 Vagy vegyük M. K. nagyon hasonló véleményét: „ . . . a z alföldi 
munkásmozgalom nem szocialisztikus, de határozottan anarchisztikus i rányú". Azaz 
M. K., aki valószínűleg államigazgatási tisztviselő volt, mert gyűlésekre engedélyt adott és 
röpiratokat foglalt le, szertelen lázadókat lá tot t az agrárszocialistákban. Nem látott ő a 
mozgalomban nagy társadalmi bajt, ahogy nyilatkozott: elég lett volna, ha az állam 
valahogyan oda hatot t volna, hogy a munkahiány megszűnjön és minden mehetet t volna a 
régi kerékvágásban. így érvelt: „Előttem tett nyilatkozataik szerint az alföldi munkások 
mozgalmának egyik s legfőbb oka az, hogy nem kapnak elegendő munkát, s a végzett 
munkával sem kereshetnek annyit, amennyiből mindinkább szaporodó igényeiket kielégít-
hetnék s különösen pedig, hogy abból a jövőre nézve megtakaríthatnának." Azt elismerte, 
hogy a bérből állandóan levonnak, de a kialkudott bért nem tudják vagy nem érdemes 
perelni, mert vagy munkában vannak és nem érnek rá pereskedni, vagy távol vannak a 
lakhelytől. Az aratórész szintén nincs arányban az elvégzett munkával, de a harmados és a 
feles dohánykertész sem kapja meg munkájának ellenértékét — ismerte el az államigazga-
tási tisztviselő, aminthogy elismerte sok olyan főszolgabíró, akik nem voltak tagjai a 
szabadkőműves páholyoknak. Sőt nekem — a levéltári kutatások közben talált sok ilyen 
szolgabírói vélemény hatására — az a véleményem, hogy még haragudtak is ezért a 
nagybirtokosokra, a bérlőkre és a gazdatisztekre, mert nekik sok munkát jelentett — az 
agrárszocialista mozgalmak előtti szine kúrához képest mégis csak kényelmetlen lehe-
tett . . . 

M. K. az állami szociálpolitikai tevékenységtől várta a mozgalomra a gyógyírt. Az 
adók mérséklését javasolta, új kereseti alkalom megteremtésére az OMGE által annyit 
javasolt háziipart ajánlotta. A nagy állami közmunkák kiadásánál pedig azt szerette volna 
elérni, hogy azt a munkások közvetlenül kapják meg. Szükségesnek tartotta a cselédtör-
vény revízióját és a közigazgatás re formjá t . 1 0 5 

T. M. dr. Szegedről igen primitíven szemlélte az agrárszocialista mozgalmakat: 
„ . . . én az Alföldön jelentkező és futótűzként rohamosan terjedő szocializmus egyedüli 
okát ebben a körülményben, a beözönlött, hamis népapostolok áldatlan működésében 
keresem és találom". Azt hitte, hogy a tanyák érintetlen szigetek ebben a megfertőzött 
tengerben. „Tanyai népünk még úgyszólván érintetlen, közöt tük még nem hallottam, 
hogy valaki iratkozni ment volna földosztásra." Talán az általa állítottak Szegedre 
vonatkozóan meg is feleltek a valóságnak, különösen, ha a tanyákon kisparasztok laktak, 
de a Viharsarok egészére nem, mert már az első 1891 -es mozgalmakban a tanyákon lakó 

1 04Arató i. m. 37 -44 .1 . 
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uradalmi cselédek nagyon is készültek a sztrájkra és közülük sokan léptek be a munkás-
körökbe. Furcsa észjárása szerint, ha a népoktatást az uralkodó osztályok szájaíze szerint 
sikerül fejleszteni, akkor az agrárproletariátus „félrevezetése" megszüntethető.1 0 6 

N. Gy. ugyancsak Szegedről Mártonffy azon gondolatát kapta fel, hogy a bajok már 
elkezdődtek a legelők és a birtokok elkülönítésénél. De N. Gy. kuruckodó magyarsággal 
ezt nem a kapzsi földbirtokosok terhére írta, hanem a Bach-korszak beamterei és tudákos 
fiskálisai nyakába varrta. Az orvoslást is a közlegelők és a volt közös erdők igazságosabb 
elosztásától várta. Bár csak ilyen egyszerű társadalmi és gazdasági kérdés lett volna az 
agrárszocializmus Magyarországon! A tényeket felületesen ismerő N. Gy. másik javaslata, 
hogy a nagybirtokot törvény által kötelezett beruházásokra kell kötelezni, nagyon is 
jellemző a javaslattevőre.1 0 7 

A szegedi „Árpád" páholy jobb- és baloldala közöt t átmeneti helyet foglalt el egy 
újabb M. K. Hódmezővásárhely névjegyű és egy H. A. Csongrád monogramú személy 
véleménye. H. A. a helyi közigaztatásban dolgozott, M. K. pedig a hódmezővásárhelyi 
városházán talán tanfelügyelő lehetett, amint ezt adataik és hivatkozásaik sejtetik. H. A. 
adatai azt mutatják, hogy Csongrád nem feküdt az Alföld kimondottan szemtermelő 
zónájában. A községben 40 gazda 350 holdon termelt dohányt. Másrészt ebben a helység-
ben 1000 holdon felüli nagybirtok nem volt. Viszont volt sok kubikos, akik ezer szállal 
voltak összekötve a helyi mezőgazdasággal. Még messze földről is megjöttek aratni, és 
ilyenkor napi 19—20 órát dolgoztak, ami nemcsak a földbirtokos érdeke volt, hanem a 
kubikosé is, mert így három hét alatt végeztek az aratással és mehettek vissza a kubikos-
munkába. 

H. A. így jellemezte a munkásokat: „A munkás ügyes, végtelen szorgalmas, taka-
rékos, az első száz forint megtakarított pénzecskéjét föld vételére fordít ja . . . " A föld-
munkások és a birtokos parasztok közöt t i viszonyt pedig így látta: „Tudom, hogy a 
munkásokat a parasztgazda is kihasználja fukarságával, jogos keresményében megrövidíti, 
de mindez nem bőszíti a munkást, mert közte és a munkaadó között , ki vele együtt, 
egysorban dolgozik, egy asztalnál eszik, családias viszony fejlődik, amely abban nyer 
pregnáns kifejezést, hogy az öregebb munkás nem csak a gazda gyermekeit, de a fiatalabb 
gazdát is tegezi, míg a gazda és családja őt megbecsüli, ez okozza, hogy a munkás 
készséggel teljesít gyakori, ingyenes szolgálatokat paraszt gazdájának és annak érdekeit 
mindenben előmozdítja . . . " 

H. A. tagadta, hogy az agrárszocialista mozgalom keletkezésének lettek volna helyi 
forrásai: „Mindezek dacára az agrárszocializmus bacillusa a szomszédos Szentes városából 
lett behozva." Tudomása szerint a szentesiek már térképen fel is osztották a határt 
egyenlő darabokra.1 0 8 

M. K. hódmezővásárhelyi tag szerint a vásárhelyiek nem szocialisták, hanem a 
földosztásról álmodoznak. A vagyonos parasztok földéhsége szintén határtalan. A jelenség 
alapokát a földbirtok helyi megoszlásában látta: ,Á városnak Orosházáig benyúló terjedel-
mes határa 3/4 részben ún. nagygazdák, 1/4 részben kisgazdák és napszámosok birtokában 
van. A lakosság 60 000 számarányához képest 7 -8%-a a nagybirtokos, 35—40%-a kis-
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birtokos, 52%-a a legkisebb birtokos és teljesen vagyon nélküli ." Ezt a statisztikai 
összegezést több ízben is idézte Baksa Lajos hódmezővásárhelyi polgármester és Garzó 
Lajos törvényhatósági bizottsági tag, amikor az agrárszocializmus okainak eredetét keres-
ték. Nemegyszer félig burkoltan annak a véleménynek adtak kifejezést, mintha Hódmező-
vásárhely kivétel lett volna az országban: ebben a városban a munkás és a jómódú paraszt 
közötti ellentét a társadalmi mozgalmakat alapvetően meghatározta volna. Mintegy teher-
mentesíteni akarták a nagybirtokosokat, mondván; ebben a városban a bajok gyökere a 
parasztgazdák földéhsége, „pöffeszkedése" és „tudálékossága". M. K. véleménye ebben 
megegyezett a liberalistáskodó hódmezővásárhelyi városi vezetés véleményével. „A várost 
mint törvényhatóságot, a nagygazdák uralják, a vagyon tekintélye alatt, mint virilisták 
vagy válogatott városatyák, az általuk befogadott intelligens elemmel együtt, hozzájuk 
megy könyörögni a pályázó hivatalnok, becézik őket a papok." A kulák egyedül gyara-
podott a városban, ennek volt következménye, hogy a földárat mérhetetlenül magasra 
verték fel. Csak azt nem tudta M. K., hogy miből gyarapodott a kulák? Nem a nagy-
birtokból, hanem a pauperizálódó egykori zsellérekből, akik közül nemegy nem tudta 
apja halála után a vagyoni illetéket kifizetni, így aztán kénytelen volt az örökséget eladni, 
mielőtt annak tényleges tulajdonosává lett volna. Mindezt a városházán Baksa és a közvet-
len környezete jól tudta. 

M. K. az agrárszocializmus gyógyszerét a közoktatás megjavításában látta. Bajnak 
azt tartotta, hogy Hódmezővásárhely évi félmilliós költségvetéséből mindössze 5,9%-ot 
fordítottak a közoktatásra. De még ebből a kis hányadból is a nagyobb részt felemésztet-
ték a felekezeti iskolák. Az iskolák száma is kevés volt és ami volt, az is rossz volt. A 
tanyákon pedig alig volt közoktatás. 

Végezetül M. K. egy érdekes hódmezővásárhelyi mozzanatot említ, mégpedig azt, 
hogy ebben a városban nemcsak Szántó Kovács előtt vittek nappal égő gyertyát, hanem az 
ő fogsága alatt egy másik agrárszocialista vezér előtt is, akinek a nevét nem említette meg. 
Szántó Kovács esetében azt a magyarázatot adták az agrárproletárok, hogy olyan nagy 
ember, aki ezt megérdemli.1 0 9 Ebben a tényben az agrárszocialista mozgalom ideológiá-
jának olyan mozzanatát kell látnunk, ami utal a messianizmusra. 

Már a baloldal felé hajlik В. M. véleménye Csongrádról. Szerinte: „A hetvenes 
években még feléből, minden robot nélkül kapott mívelés alá a munkás földet, míg ma a 
munkáskezek szaporulata miatt harmados, sőt negyedes lett a föld 4—6 napi robot-mun-
kával megtoldva. A részért való aratás olcsóbbá lett, alászállott a búzaár s ha a munkás a 
nyár folyamán keresett részből értékesíteni akar valamit, mit sem kap érte, házbért 
fizetni, háztartáshoz szükséges dolgokat képtelen beszerezni. A gabonaárak leszállása 
közelebb hozta a kisbirtokost a munkáshoz, a különböző címeken kirót t adók, járulékok, 
az alacsony ár mellett felemésztették a termést, adósságba sülyesztették s az azelőtt 
jómódú kisbirtokosból munkás lett , mely már magával vitte abba az elégedetlenség 
csíráját. A népesség szaporulatával a vagyon mindinkább megoszlott, kinek a nagyapja 
3—4 telket bírt még, ma annak alig van 2 - 3 hold fö ld j e . " 1 1 0 

„Tehát a munka hiánya, a munkáskéz szaporodása, a vállalkozók zsarolása, a 
nagybirtokosok egy részének a munkásokkal való embertelen bánásmódja, a kisbirtok 
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tönkretétele szülték meg még a 80-as évek alatt ezt az elégedetlenséget, melyet a 
dologkerülők a jövendő paradicsombeli állapot hatása alatt lelkesedéssel fogadtak, melybe 
csak bele kellett dobni az üszköt, hogy felrobbanjon. '" 1 1 

„Igaza van Mártonffy testvérnek, az általa követett kollektivizmussal a munkás 
nincs tisztában, öntudatlanul megy utána, mert csalogatja az ősi föld utáni vágy, melyet 
természetesen első dolguk az izgatóknak bennük feltámasztani. Az osztozkodás eszméjé-
vel a munkás tisztában van, első tekintete az uradalmak, hitbizományi és papi javak felé 
irányul, anélkül, hogy tudná, hogyha felosztanák, sem jutna belőle több, mint ma . ' " 1 2 

Ez a vélemény azért átmeneti a jobb- és baloldal véleménye között, mert a 
munkások panaszait elismerte, sőt a panaszok előidézőit is nevén nevezte, de amikor 
következetesen le kellett volna vonnia mondanivalójának konzekvenciáit, hogy ti. a 
félbemaradt jobbágyfelszabadítást be kellene fejezni, megtorpant és magáévá tette azt az 
OMGE-véleményt, hogy a földosztás után is minden maradna a régi, mert nem jutna 
mindenkinek elég föld. Véleményének ez az utóbbi része igaz volt, mert minden agrár-
proletárból nem lehetett volna kisbirtokos paraszt; ezt már korabeli statisztikák is jól 
mutatták. De igaztalan ez a vélemény azért, mert a földbirtokos osztály felszámolása 
Magyarországon egy pezsgőbb gazdasági életet eredményezett volna, és a munkahiánnyal 
küzdő, de földhöz jutni nem tudó agrárproletár számára mégis csak jobb lett volna, mert 
kiszélesültek volna a munkaalkalmak mind a városokban, mind a falvakban. 

A szegedi „Árpád" páholy baloldalának véleményét tükrözi T. J. zsombolyai tag 
véleménye. Ő a munkahiányban látta a mozgalom mozgató okát: „. . . mondhatjuk, hogy 
a magyar munkás az év felét munka nélkül tölti e l . . . " Egy átlagos hódmezővásárhelyi 
munkás évi keresetét 180 forintra becsülte. „Ezen 180 Ft. a mai viszonyok közöt t a 
megélhetésre alig e légséges . . . " A munkahiány, a társadalmi és a vagyoni viszonyok 
összefüggését T. J. így látta: ,,A magyar nép kezében nagyon kevés földbirtok van, a 
néptől a földbirtokot elvonják az egyházi javak, a hitbizományok és a nagy latifun-
diumok, miért is a nép kezében lévő birtok a munkásnépet kellőleg eltartani nem tudja, 
mert a gabonaárak oly csekélyek, hogy annak jövödelmeiből a sokféle és nagy adót is 
teherrel fizeti a gazda, emellett családját a föld terméséből kell eltartania, minek követ-
kezménye az, hogy a munkás sínyli meg a jelenlegi gazdasági válságnak árát." 

T. J. a megoldást a nagybirtokrendszer erős korlátozásában látta: „Tagadhatatlan, 
hogy a bajok, ha nem is egészben, de nagyobb részben megszűnnének a latifundiumok, a 
hitbizományok és egyházi javak megszünte tésével . . . " A nagybirtok felső határát 
3000 holdban jelölte meg. Ezeket állami kézbe akarta juttatni és rájuk telepítési akciót 
javasolt. A létesítendő kisbirtok nagyságát 8 és 30 hold között jelölte meg. De javasolt 
1—2 holdas kertészeteket is. 

T. J. véleménye bizonyos mértékig továbbfejlesztése anak, amit Mártonffy elő-
adott a Demokrácia páholyban. Levonta a paraszti osztályharc élesedésének tényéből a 
megfelelő politikai következtetést és ez a földreformhoz vezetett. Földreform-elgondolása 
erősen polgári. Ugyanis a 3000 holdas felső határ sok tőkés nagyüzemet megmentett 
volna, s bár nem adott volna teljes garanciát a feudális maradványok megszüntetésére, 
mégis önmagában hordta a haladás lehetőségét. A javaslat másik oldalát tekintve, az állami 

1 11 Arató i. m. 68.1. 
1 12Arató i. m. 68-69 .1 . 
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parcellázás során létrejövő kisgazdaságok rendszere lényegesen csökkenthétté volna a 
falusi nyomort .1 1 3 

Az Árpád páholy másik baloldali beállítottságú vitázója Sz. A. szegedi tag volt. aki a 
szabadkőművesség lényegét abban látta, hogy fokozottan foglalkoztak a társadalmi kér-
désekkel. Egész programot vázolt föl az agrárszocialista mozgalmak szociális lényegének 
megértésére. Fontosnak tartotta, hogy foglalkozzanak a „földmíves-szocializmus" törté-
netével, okaival és orvoslásával. A mozgalomnak — véleménye szerint — „alig van törté-
nete"; valósággal a szemük előtt jött létre. így aztán ezt a vonatkozást elég röviden 
elintézte. Az okokra vonatkozóan már polémikusabb. Nem találta helytállónak azt a 
véleményt, hogy néhány jöt tment ember szavára és néhány újság hatására komoly 
családapák és anyák megütköznek az államhatalom szuronyaival. Ő még ehhez hozzá-
vette, hogy a paraszt eredendően konzervatív, mégis az egyik legradikálisabb társadalmi 
tan, a szocializmus hívévé szegődött. Az orvoslásra vonatkozóan szintén polémikusán 
fejtette ki a véleményét: „A magyar társadalomnak a földmíves-szocializmusban jelent-
kező betegségét erőszakos eszközökkel többé nem lehet gyógyítani, itt alapos diagnózis, 
az előidéző okok nyílt felderítése, azok eltávolítása s jobb életkörülmények teremtése 
lehet az egyedüli kezelés." 

Sz. A. az agrárszocialista mozgalmaknak és a vonatkozó irodalomnak alapos isme-
rője volt, teljes vázlatot adott arról, 1899-ig milyen szemléleti sorrend alakult ki az 
agrárszocialista mozgalmak tárgyalásában. Érdemes idézni ezt a vázlatot, mert még ma is 
sok meggondolnivalót tartalmaz a történetírás szemszögéből. 

I. Gondoskodás hiánya: 
1. a jobbágyfelszabadítással a paraszt magára maradt; 
2. 1867 után sem került a figyelem előterébe a paraszt sem törvényhozási, sem 

társadalmi vonatkozásban; 
3. a nagy közmunkák vállalkozói az agrárproletariátust kényükre-kedvükre ki-

használták; 
4. a kubikosok a nagy közmunkák csökkenése után munkanélküliséggel küz-

döttek; 
5. Békésben a Harruckern leányág örökösei (Károlyi, Sztáray és Apponyi grófok) 

határ nélküli falvakat telepítettek. 
II. Munkaadó—munkás ellentétének fokozódása: 

6. a patriarchalizmus megszűnte; 
7. a természetbeni bér; 
8. az 'uzsora és a robot. 

III. A közgazdasági és a népességi viszonyok megváltozása: 
9. a legelők felosztása, az árterületek lecsapolása és az ezekből eredő haszonvételek 

elmaradása; 
10. a szemtermelés, a részes művelés összeszorulása, a vető- és kapálógépek meg-

jelenése, amelyek együttesen leszorították a béreket. 

' 13Arató i. m. 18-33.1 . 
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IV. Munkahiány: 
11. a gabonaárak esése; 
12. a birtokviszonyok egészségtelen fejlődése 1848 után (a latifundiumok és a 

kulákbirtokok szaporodása); 
13. a földárak emelkedése, különösen a kulák középbirtokos földéhsége; 
14. a len- és kendertermelés hanyatlása, a házipar visszaesése; 
15. az adózási rendszer (regresszív); 
16. a gazdálkodási rendszerhez viszonyított sűrű népesség; 
17. a népesség szaporodása; 
18. rossz lakásviszonyok. 

V. Politikai és közgazdasági viszonyok: 
19. pártoskodások; 
20. a szociális törvényhozás hiánya; 
21. virilis intézmény az önkormányzati testületekben; 
22. a közigazgatás stupiditása. 

VI. Tekintélyek hanyatlása: 
23. a köztisztviselők korrumpálódása; 
24. a nép tájékozódása egyrészt a progresszió irányába (ateizmus), másrészt mene-

külés a messianizmusba. 
VII. Igények átformálódása a jobbágyfelszabadítás után: 

25. a kereskedelná forgalom általános növekedése. 
VIII. Magyaros, alföldi karakter: 

26. a paraszti agitátorok apostoli szerepe; 
27. a titkos munkáskörök, konspiráció a Várkonyi-mozgalomban. 

Ez a vázlat teljes mértékben kimeríti az agrárszocialista mozgalmak keletkezésének 
fogalmi-történeti körét. Csupán az egyes kérdéscsoportok jelentőségének megítélésé-
ben lehet vitatkozni a szerzővel. Azzal sem marasztalható el. hogy hiányzott nála a 
megfelelő történeti érzék. Egy emberöltőnyi visszatekintéssel határozta meg a bérek 
nívójának csökkenését, a munkaviszonyok romlását és az egész bérmunkarendszer át-
alakulását. Békés megyére vonatkozóan sokféle és igen tanulságos adatokat hozott fel. 
Ezek felhasználása még a jelenlegi történetírást is gyarapíthatja. Nála is a mondanivaló 
abban csúcsosodott ki, hogy az 1848-as jobbágyfelszabadítás után előállott birtokviszo-
nyok, a földszerzés teljes hiánya a korabeli magyar agrártársadalomban szükségszerűen 
vezetett el az agrárszocialista mozgalmak kirobbanásához.1 1 4 

Az agrárszocialista mozgalmak korabeli könyvészetének utórezgései 

A szabadkőműves páholyokban lezajlott vita után a korabeli irodalomban csak 
néhány írás jelent meg az agrárszocialista mozgalmakról. Lukács György volt főispán írása 
a Közgazdasági Szemlében már csak utórezgése az 1897—98-as mozgalmi csúcsnak. A 
folyóiratnak megfelelően a figyelmet a közgazdasági kérdésekre irányította, mindenek-

114Arató i. m. 185-205.1. 
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előtt a birtokviszonyok foglalkoztatták. így aztán javaslatai közgazdasági jellegűek voltak. 
Ő írta: „Az agrárszocializmus előidéző okai kétségtelenül közgazdaságiak. Orvoslásának is 
tehát leglényegesebb eszközei közgazdaságiak." Azt javasolta mintának, amit Békés 
megyében Trautmannsdorf-féle parcellázásként ismertek. Nem a nyomorgó agrárproletá-
rokat juttatták földhöz, hanem a kisgazdák birtokait egészítették ki. Békéscsaba város 
elzálogosította regáléjövedelmeinek kötvényeit és erre hitelt vett fel a birtok vételárának 
kiegyenlítésére, amely 11 ezer holdas volt és öt nagyközség határában feküdt. Ára 3 millió 
korona volt, és a parasztoknak 1913-ig kellett a kölcsönt kiegyenlíteni. — Ez a példa 
azonban rossz! Nemcsak azért, mert semmi kedvezőt nem jelentett az agrárszocialista 
mozgalmak gerincét képező agrárproletariátusnak, de főleg azért, mert a békéscsabai 
példa egyedi volt, és ezzel még az Alföld birtokviszonyait sem lehetett megváltoztatni. 
Ahogy nagyon sok Békés megyei, akik írtak az agrárszocialista mozgalmakról, ő is sokat 
várt a közoktatás állami fejlesztésétől. Az iskolát és azt a sajtót tar tot ta nagyon fontosnak 
a szocializmus irányába tájékozódó parasztok elszigetelésére, amelyet az uralkodó osztá-
lyok érdekeinek megfelelően írtak. Talán ennek a törekvésnek az eredménye, hogy 
1897-ben Békéscsabán földművesiskolát nyitottak meg.1 1 5 

1898 után az agrárszocialista mozgalmakban apály következett be. Újra 1903 körül 
éledezett a mozgalom Erdély nyugati peremvidékén. Az 1904-es rossz mezőgazdasági év 
után 1905-06-ban úgy az Alföldön, mint a Dunántúlon óriási sztrájkmozgalom bonta-
kozott ki, amelyet erős agrárszocialista szervezkedés kísért. Ez a mozgalom nagy bel-
politikai válsággal és nem kevésbé egy nemzetközi politikai válsággal ötvöződött. Ilyen 
helyzetben a korabeli irodalomban némi élénkülést lehetett észlelni. Bár addig is jelentek 
meg kisebb írások a folyóiratokban, amelyek visszaemlékezések és a helyi viszonyokra 
vonatkozó megfigyelések voltak, mégis az 1905—06-os eseményeknek kellett bekövet-
kezniük ahhoz, hogy olyan írások jelenjenek meg, amelyek a történetírás szemszögéből is 
fontosak. 

1907-ben jelent meg Vadnay Andor írása, aki Csongrád megyei főispán volt és egy 
olyan áldemokratikus magatartást vett fel, amely nemcsak kortársait és az agrárszocialista 
proletárokat tévesztette meg, de még ma is megtévesztően hat a tör ténészekre. 1 1 6 írása 
egészéből és magából az emberből is egy végtelenül reakciós szellem és akarat árad; 
belülről akarta szétmállasztani a mozgalom kötőerejét. Igyekezett barátságot színlelni a 
hódmezővásárhelyiek egyik értelmes vezetőjével, Szilágyi Alberttel, és azt a látszatot 
akarta kelteni, mintha ő lenne az agrárproletárok jótevő főispánja. Ilyen mezben még 
egyik tollforgató fő- és alispán sem jelentkezett. 

Vadnay a Dunántúlról került Csongrád megyébe és először értetlenül állt a tapasz-
talt tények előtt . Nem mintha a Dunántúlon merőben más let t volna a társadalmi 
alaphelyzet, egy azonban bizonyos, hogy a Dunántúl agrártársadalmát nem fűtöt te 
belülről az agrárszocializmus tüze. Ö maga írta behízelgő módon: „Sokat találtam Csong-
rád vármegyében, ami örömmel tölti lelkemet. De magának a lakosságnak a jellemében 
és lelkületében, társadalmának kifejlésében végtelenül elszomorító tünetek mutat-
koznak." Ezekért az „elszomorító" tünetekért a csongrádi agrárproletariátust okolja. 
Nem lehet tudni, hogy a vándoréletet folytató kubikosoknak azt a ragaszkodását, amivel 

1 15Lukács György: Az agrárszocializmus és orvoslása. Közgazdasági Szemle, 1900. ápr. 
1 16 Vadnay Andor: TiszamellékróT. Bp. 1907. 
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az ország bármely szögletéből visszatértek a szülőföldre, hogyan szemlélte. De az már 
egyértelmű, hogy táplálkozási szokásaikat azzal a céllal írta le, hogy azt is az agrárproleta-
riátus ellen fordítsa. Valahogy az a benyomás keletkezik, hogy Vadnay az alföldi ember 
táplálkozási szokásait fényűzőnek tartotta. Pedig ezek a szokások szigorúan alkalmazkod-
tak azokhoz az élelmiszertermelő lehetőségekhez, amelyeket az Alföld az agrárszocialista 
mozgalmakat megelőzően kialakított. Vadnay szerint az alföldi munkásember nyomorú-
ságát különleges táplálkozási szokásainak köszönhet i . 1 1 7 

Már volt szó arról, hogy Vadnay mennyire félremagyarázta a nők munkanélkü-
liségét. Itt azonban mégis szükségesnek tartom annak idézését, hogy hogyan írta le 
mindezt: „Egyik csodálatos vonása az Alföld minden jóravaló munkásának az a lelkéhez 
nőtt büszkeség, hogy az asszonyt, a családot eltartani kizárólag a férfi kötelessége. Még 
ebédet is ritkán főz az urának, mert a tanya vagy a kubik, hol emez dolgozik, messze esik, 
néha mérföldekre van a lakástól. Gyermekeivel a házat őrzi vagy a szomszéd asszonyokkal 
tereferél heteken, hónapokon át. Kertje nincs. El sem tudja képzelni, hogy a más 
vidékbeli zsellér vagy napszámos felesége, azon felül, hogy maga is napszámba jár, egy-egy 
félholdnyi földet kertileg művel, azt sajátkezűleg műveli meg és az egész család élelmének 
egy nagy részét teremti ki belőle." „Az alföldi asszonynak, még az ínséggel küzdőnek is, 
dologtalanságát, tudtommal idáiglan alig méltatta valaki. . . " ' 1 8 Tévedett, mert azt már 
előtte jóval korábban is észrevették, hogy a munkanélküliség az asszonyokat sújtotta 
leviobban az Alföldön. 

Amikor Vadnay írását megjelentette, már az Alföldön sok helyen cukorgyár létesüit, 
és mindez enyhített a munkahiányon. Ami azonban mégis nagyon furcsa, hogy még ezt is 
a helybeli agrárproletár-asszonyok terhére akarta írni olyan értelemben, hogy ezek a 
lusták még ott sem vállalnak munkát , hiszen a cukorrépát felföldi sommások művelik. 
Ezek után szembe kell néznünk azzal, hogy okolható-e az alföldi agrárproletár felesége a 
családok nagy nyomoráért? 

Kétségtelen tény, hogy az asszonyt a munkahiány igen erősen sújtotta. Azt azon-
ban, hogy teljesen dologtalanul élt volna az Alföldön, már cáfoltuk, hiszen a harmados 
kukoricatáblákat az asszonyok kapálták. Aminek megítélésében teljesen hamis vágányra 
jutott Vadnay, az a következő: más a dunántúli településeken az asszonyok által elvállalt 
napszámos munka, mint az Alföldön. Ugyanis a Dunántúlon még a puszták is oly közel 
vannak a falvakhoz, hogy az asszonyok munka végeztével hazatérhetnek. Ezt az Alföldön, 
különösen a Viharsarokban nem lehet megtenni. Másodszor az asszonyok azért nem 
mehettek állandó napszámba az Alföldön, mert a gyermekek nevelése — a sommások 
esetében — lehetetlen lett volna. A lányok elmentek cséplőcsapatokba és sommásnak, de 
az asszonyok ezt nem tehették meg. Éppen ezért hamisan hangzik Vadnaynak az alföldi 
ember büszkeségéről hangoztatott frázisa. Ha az alföldi agrárproletár munkába engedte 
volna a feleségét, felbomlott volna a családja, gyermekei gondozatlanul maradtak volna. 

Az alföldi agrárproletár családok öltözködését úgy ítélte meg Vadnay, hogy az 
fényűző és ez is forrása a nyomornak. „A munkások között pedig egész nemzedékeket 
megrontó fényűzés kapott lábra. A tajtékpipa és a zsebóra szinte nélkülözhetetlen 
alkatrésze lett az öltözködésnek. Selejtes, de mutatós posztóruha, melynek anyaga Auszt-

1 11 Vadnay i. m. 17-18. 1. 
1 "Vadnay i. m. 18-19 . 1. 
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riából jön be, gyolcsvászon, mely Galíciában készül, váltotta föl az apáról fiúra átörököl-
hető ködment és az otthon készült vásznat . " 1 1 9 Ez az érvelés is hamis, mert a Vadnay 
által leírt férfiöltözködés ünnepi volt, nem így öltöztek munkához. De hamis történelmi 
értelemben is, mert a háziipart az 50-60-as évek jobb keresete szorította ki, másrészt a 
vasutak kiépülésével, a jobb kereskedelmi ellátással olyan tetszetős és viszonylag olcsó 
textilárukhoz jutot t az agrárproletár, ami értelmetlenné tette a háziipart. Vadnay furcsa 
módon az önellátó parasztság 1848 előtti életmódjához akarta visszatéríteni az agrár-
proletariátust csak azért, hogy a munkaerő ára csökkenjen. 

Azt az áldozatosságot, amit az agrárszocialista vezérek iránt érzett az alföldi 
szegényparasztság, szintén úgy jelölte meg Vadnay, hogy ez is forrása a nyomoruknak. ,,A 
szocialista tanokat, sőt bizonyos elvont fogalmakat (mint átlagos életkor) jól ismerék a 
mezei munkások. Takarékosak voltak, nem áldoztak semmire fölöslegesen. De ha szocia-
lista vezérről volt szó, marcona szívük meglágyul t . ' " 2 0 Azt a képtelenséget írta tehát le 
Vadnay, hogy a mezei munkások azért szegények, mert agrárszocialisták. Pedig fordítva 
volt igaz! 

Vadnay núnden igyekezetével azon volt, hogy a mezei munkások között tapasztal-
takat ellenük fordítsa. Egyszer összehívott 25-25 munkaadót és elkeseredett agrárszocia-
lista vezért tanácskozásra. Ő maga félt ettől a találkozástól, különösen a parasztok nyers 
modorától. A tanácskozás után így írt: „Értelemre, tapintatra, a hang és a magaviselet 
megválasztására, nincs pórnép sehol, nincs még félig iskolázott nadrágos ember sem, ki a 
mi munkásunkkal mérkőzhe tnék . ' " 2 1 Ugyanakkor a tömegben élő agrárproletárokról azt 
írta: „Az alföldi munkástömeg közvéleménye sem az alázatosságot, sem a tisztességtudást 
nem tűri m e g . ' " 2 2 Mintha Le Bon tömeglélektanának alaptételét akarta volna ismételni. 
Pedig csak arról volt szó, hogy amikor Vadnay az egyes agrárproletárral beszélt, akkor 
nem feltétlenül az osztályindulatokat kellett éreznie, de ez a tömegben nagyon is 
természetes. 

Az imént idézett sorok világosan mutatják, hogy Vadnay gondolatvilágát mennyire 
befolyásolták a reakciós osztályindulatok. Természetesen mindez sokat von le a munka 
történeti értékeiből. Van azonban a munkának egy nagy értéke, 'mégpedig az, hogy 
kereste a személyes kapcsolatokat, és ez nemegyszer olyan rést vágott összefüggő osztály-
wwitiacicu, ищи s.ereszüii uc icmrt tekinteni a kor igazi viszonyaiba. Mindenekelőtt az a 
rész ilyen, anút Szilágyi Alberttől idéz. Ez az idézet hű tükre az alföldi agrárszocialista 
proletár osztályöntudatának és egyben fokmérője is a mozgalom politikai érettségé-
nek.1 2 3 Hasonló az a szakasz, ahol azt világította meg, hogy a korabeli agrárproletariátus-
ban igen élénken élt az egyenlőség utáni vágy. „Az egyenlőség, az egyenlő birtok, egyenlő 
jólét és egyenlő elbánás, szóval a valódi egyenlőség után való vágy tölti ki és uralja az 
alföldi munkás elméjét és lelki világát. E vágynak a rabja lett még a vallásos, a jámbor, a 
községe határain kívül alig megforduló szegvári napszámos is . . , " 1 2 4 Hasonlót, éppen a 
Csongrád megyei munkásoknál, már Rubinek is tapasztalt. Másfél évtized távlatából ezt 

1 19 Vadnay i. m. 28.1. 
12 0 Vadnay i. m. 86. 1. 
121 Vadnay i. m. 24. I. 
12 2 Vadnay i. m. 56. 1. 
113 Vadnay i. m. 24-27 .1 . 
12 "Vadnay i. m. 47. 1. 
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csak megerősítette Vadnay. Számunkra ez azért nagyon fontos, mert ez a polgári törek-
vés, aminek létalapot nálunk 1848 adott, még olyan kubikosoktól erősen lakott vidéken 
is, mint Csongrád megye, nagyon élénken élt. Egyben alapot ad a mozgalom politikai 
jellegének megítéléséhez. 

Már a 90-es évek elején tapasztalták a kortársak, hogy a kisgazdák egy része szintén 
az agrárszocialistákkal tar tot t . Vadnay is megerősítette:, , . . . az alföldi kisgazda lelke csak 
úgy csordultig van keserűséggel, mint a munkásé. Ő is szocialista, ő is az emberiség 
kitagadott gyermekének tartja magát. Nem bírja a közterhet. Követeli a progresszív adót. 
Tűzbe menne Várkonyiért. Tűzbe menne bárkiért, aki írni vagy szólni tud vagy merészel 
az uralkodó osztály e l l en . " 1 2 5 Vadnay szerint minden kisgazda nyomorog, akinek az 
eladható árumennyisége nem éri el az évi 700 forintot. Szerinte minden 100 holdon aluli 
kisgazda nehéz helyzetben volt. Társadalmi süllyedésüket azonos irányúnak tartotta a 
munkásokéval. Becslése szerint az Alföld 9 millió holdján 4 millió ember élt. Ebből 
egymillió munkás. Az 1 millióból 1/2 milliót állandóan a nyomor környékezi. „Nem 
valami elemi csapás vagy rossz termelés folytán beállott ínség, hanem állandó, nemzedéket 
sorvasztó kenyeretlenség.'" 2 6 

Vadnay könyve végén hitet tett a magyar mezei munkás mellett. De ez nagyon 
hamisan cseng, mert mögötte a magyar szupremáció gondolata húzódik meg, ami ebben a 
vonatkozásban azt jelentette: érdemes a magyar mezei munkás sorsa fölött töprengeni, 
hiszen ha az uralkodó osztályok fenn akarják tartani a nemzetiségi dolgozók kizsákmá-
nyolását, a szupremáció érdekében az urak számára a legkevésbé degradáló a magyar 
mezei munkás felé történő közeledés. Könyve magyarkodó lírai fordulattal fejeződik be: 
Ha terve ,,. . . soha sikerülni nem fog, akkor hadd temetkezzen majd jeltelen sírba Fekete 
Nagy Balázs vagy a szegvári Szőke János mellé. Ők és társaik gyűlölnek engem, mert nagy 
különbséget látnak közöt tünk s mert azt hiszik a lélek hiányán múlt nálam, hogy 
helyzetük javításáért még idáig semmit nem tehettem. Ám én szeretem őket, mert bennük 
nem csak magamat, de beszédükben, népdalaikban, parlagon maradt szellemükben Deák 
Ferenc prózáját. Arany János költészetét és a magyar géniusz megnyilvánulását látom." 
Ha Vadnay a parlagon maradt magyar géniuszt igazán ki akarta volna bontakoztatni, 
akkor meg kellett volna tagadnia osztályálláspontját. így aztán mindez üres fecsegés 
maradt, ami ebben a korszakban nem is ritka: ezt a magyarkodó pufogtatást az uralkodó 
osztályok képviselői szónoklataikban és írásaikban szinte nagyipari színvonalra emelték. 

1907-ben jelent meg Szeberényi Zs. Lajos: A parasztok helyzete Magyarországon c. 
munkája, amely már átmenetet képvisel a korabeli és az agrártörténeti irodalom 
között . 1 2 7 Bár a cím általánosabb, lényegében a Viharsarok parasztságának a helyzetével 
foglalkozott. A munka történeti értékét éppen az emeli, hogy személyes tapasztalatokon, 
a helyszínen gyűjtött megfigyeléseken alapszik. Mint békéscsabai lutheránus pap látta és 
átélte a mozgalmak egy részét, a mozgalom vallásos résztvevőivel pedig közvetlen kapcso-
latban volt. 

Szeberényi Zs. Lajos felfogása megfelel a korabeli baloldali liberálisok álláspontjá-
nak. Anélkül, hogy ostorozná az 1848-ban felülről végrehajtott jobbágyfelszabadítást és 

12 5 Vadnay i. m. 1 24. i. 
1 26 Vadnay i. m. 1 1 6 - 1 9 . 1. 
1 2 1 Szeberényi Zs. Lajos: A parasztok helyzete Magyarországon. Bp. 1907. De ugyanebben az 

cvben Békéscsabán is megjelent a munka. 
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láttatná annak visszásságait, leszögezi: „Egészséges, életerős parasztság csak ott lehet, ahol 
a parasztságnak van földje és a parasztföldbirtok nem mutat nagy aránytalanságot. A 
parasztkérdés helyes megoldásának egyik fő feltétele külföldön és hazánkban a föld 
arányos elosztása elsősorban azok kezében, kik a földet maguk és házanépükkel mű-
vel ik." 1 2 8 A parasztkérdés központi problémájának a földkérdést t a r to t t a . 1 2 9 Majd 
leszögezte, hogy ő parasztnak csali a földbirtokkal rendelkező földművest tar tot ta , de 
nem annak a földművelésből élő mezőgazdasági munkást. ,,A földtulajdon elengedhetet-
len követelménye a paraszt lé tnek." 1 3 0 Az 1905—06-os nagy agrármozgalmak hatására 
írott munkájában még egyik agrárpárt álláspontjával sem azonosult. Már ekkor, de később 
is úgy gondolta, hogy a nagybirtokrendszert nem kell radikálisan felszámolni, de azért a 
parasztságnak több földet kell adni. Fel sem merült benne az, amit a földkérdésben 
folytatott vitában érvként az OMGE-ben hangsúlyoztak — és ami statisztikai tényeken 
alapult —, hogy Magyarországon a nagybirtokot az utolsó talpalatnyi földig ki kell 
osztani, hogy a mezőgazdaság összes dolgozóját kisbirtokossá lehessen tenni, sőt még 
maradt volna egy kisebb hányad, akiknek a városokban vagy ipari munkahelyeken kellett 
volna munkát találniok. A később megalakuló. Nagyatádi Szabó István által vezetett 
Kisgazda Párt agrárreform-programjával csak a 20-as években ismerkedett meg, de akkor 
már szimpatizált vele és Nagyatádiban bölcs parasztvezért l á to t t . 1 3 1 

A földkérdés megoldását 1907 körül még a parcellázásban látta, de a korábbi 
tapasztalatok alapján nem tar tot ta a legmegfelelőbb útnak, mert a mértéke kicsi volt, a 
vele szerzett tapasztalatok pedig rosszak voltak. Először az állami és az egyházi birtokok 
parcellázását javasolta. A lat ifundiumok kisajátítását a nem magyar állampolgárok földjé-
vel szerette volna megkezdeni. A magánföldbirtokot nem akarta háborgatni, hanem 
esetükben a kisbérleti rendszer megvalósítását látta volna célszerűnek. A „paraszt-prole-
tároknak" valahogy földet akart jut tatni , hogy csökkenjen a szociális el lentét .1 3 2 

Szeberényi a korabeli értelmiségiek azon egyike, aki időben és megfelelően fel-
ismerte a parasztkérdés történeti jelentőségét. Ebből a pozícióból adódott, hogy a 
parasztnak az állami és a pártéletben jelentős szerepet akart adni. Csak azért nem tud 
megfelelő módon kibontakozni a paraszt politikai szerepköre, mert időről időre a dema-
gógok kezükbe ragadják a parasztság vezetését .1 3 3 Mint az egykori Szabadelvű Párt helyi 
vezetője, a demagógia forrását a rivális 48-as pártban látta. Sőt szerinte a nem 48-as 
demagógok, így az agrárszocialista vezérek is, sok esetben a 48-as pártban kezdték 
politikai pá lyafutásukat . 1 3 4 

Ami Figyelemre méltó Szeberényi munkáiban, hogy szemléletéből nem hiányzott a 
történeti aspektus, és nagyjából megértette a parasztság osztálytagozódását. Különösen 
valósághűen írta le a szegényparasztság osztályszerkezetét. „Paraszt-proletárok" összefog-
laló elnevezéssel a napszámosokat, cselédeket, kubikosokat, sommásokat foglalta össze. A 
napszámosok helyzetét így jellemezte: „Ez a tömeg az utolsó 20 év alatt nagyon meg-

128SzeberényiZs. Lajos: Parasztkérdés külföldön és hazánkban. Békéscsaba 1908. 
129Szeberényi: Parasztkérdés . . . i. m. 133. 1. 
1 3 0 U o . 135.1. 
13 'Szeberényi Zs. Lajos: A parasztság története. Bp. 1937. (A Kisgazda Pártról írott szakasz.) 
132Szeberényi: A parasztok . . . i. m. (Békéscsaba) 8 8 - 9 9 . 1. 
133Szeberényi: Parasztkérdés . . . i. m. 159. 1. 
134Szeberényi: A parasztok . . . i. m. 31. 1. 
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növekedett, jeléül annak, hogy egyre növekszik a földnélküli földművelő munkások 
proletariátusa. Nagyrésze a tömegnek munkát keres, de volt mindig egy olyan töredék is, 
amely csak végső szükségben vállalt munkát. - Ezek a piac veszedelmes anarchistái, kik 
még jóval a munkásmozgalom kitörése előtt a forradalmi elemet képviselték — ezek a 
tömegélet igazi virágai, a soha nem fékezhető és fegyelmezhető előharcosai — minden 
zendülés hű k a t o n á i ! ' " 3 5 Korábban az alföldi napszámos helyzete nem volt olyan 
sanyarú, mint a századforduló napjaiban. A nyomtatás megszűnése és a gőzcséplőgépek 
megjelenése, a harmados kukoricaföld művelésének megnehezülése, a kubikmunkák 
gyérülése alapvető változásokat idézett elő a napszámosok helyzetében. 1 3 6 A megélhe-
tésük nagyon nehézzé vált, a nyári kereset már kevés volt; a telet nélkülözéssel tudta 
átvészelni a napszámosok nagy serege.1 3 7 A megcsappant keresetet az aldöldi mező-
városok napszámosai ún. vándorélettel igyekeztek kipótolni, ami azt jelentette, hogy a 
lakhelyüktől távol is elvállalták a munkát. De a munkavállalásuk nem egyéni volt, hanem 
a már megszokott munkacsapat együtt ment cl messze a lakhelytől. ,,A tömegélet tette 
lehetővé a munkászavargásoka t . . . " — állapította meg Szeberényi .1 3 8 

Szeberényi bírálta az agrárszocialista mozgalmak erőszakos letörését: „Az alföldi 
földművelő munkásmozgalmat többé teljesen elnyomni hatalmi eszközökkel nem 
l e h e t . . . " 1 3 9 Szerinte az 189l-es mozgalmak előfeltételei az egész országban adottak 
voltak. Mégis annak a közvetlen oka, hogy a Viharsarokban robbantak ki először a 
mozgalmak, így összegezhető: 1. itt volt a legtöbb nincstelen agrárproletár; 2. az 
1890/9l-es tél kemény és hosszú volt; 3. a 48-as demagógia, ami mindennek a lekritizálá-
sában merült ki, a Viharsarokban nagyon erős volt és ez utat csinált a mozgalomnak; 4. a 
mozgalmak kirobbanásához megvolt a történeti alap, hiszen 1848-ban Orosházán elfoglal-
ták a szénási és a csákói földeket, majd Békéscsabán a 60-as években a Zsibrita-mozgalom 
bontakozott ki, a 70-es években Orosházán a Kertész-féle mozgalom kavart nagyobb 
hul lámokat . 1 4 0 

A mozgalmak eseménytörténeti taglalása nem ad új információt a történésznek. 
Annál érdekesebb azonban, hogy már akkor Szeberényi úgy tekintett a nagyarányú 
kivándorlásra, mint az alföldi munkáskérdés kényszerű megoldására. Ilyen szempontból 
még a letűnt liberális kormányzatokat is bírálta, mert nem tettek semmit sem a paraszt-
kérdés megoldására.1 4 1 

Érdekes az is, amint Szeberényi a szociáldemokrata és az agrárszocialista mozgal-
mak viszonyát látta. Elfogadta azt, hogy „részben" a szociáldemokraták szervezték a 
mozgalmat, de a mozgalom résztvevői nem akarták a kollektív tulajdont. Az uralkodó 
osztályok képviselői hiába szidták előttük „a pesti zsidókat", ők ragaszkodtak hozzájuk, 
mert „. . . felnyitották a szemüket és helyzetükön javítani akarnak" . 1 4 2 

1 3 5Szeberényi: A parasztok . . . i. m. 39. 1. 
1 36 Szeberényi: A parasztok . . . i. m. 40. 1. 
' 3 7Szeberényi: A parasztok . . . i. m. 41.1. 
1 3 8 Uo. 
139Szeberényi: A parasztok . . . i. m. 43.1. 
' 4 "Szeberényi: A parasztok . . . i. m. 4 5 - 4 6 . 1. 
1 4 'Szeberényi: A parasztok . . . i. m. 49. 1. 
14 2 Szeberényi: A parasztok . . . i. m. 50.1. 
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A béresek voltak a legtovább nyugalomban, aminek okát Szeberényi műveletlen-
ségükben vélte felfedezni. Ennek a társadalmi csopoytnak a helyzete különösen a házi 
kezelésű nagybirtokok megszaporodása óta nagyot hanyat lot t . Az 1891-es mozgalmak 
hatására Békés megyében elsőnek fogadtak el szabályrendeletet a cselédházakról.1 4 3 

Szeberényi véleménye szerint az uradalmi cselédség a nagybirtokrendszer felszámolása 
nélkül fog eltűnni, mert benne a jobbágyság utolsó maradványát látta. Megállapítását 
azzal indokolta, hogy a mezőgazdaságban a patriarchális viszonyok gyorsan felszámolód-
nak . 1 4 4 

Az izgatást az agrárszocialista mozgalmak előidézésében nagyon fontosnak tar-
totta. így érvelt: sehol a világon annyit nem izgatnak, mint nálunk, de sehol sem zárnak 
be annyi embert izgatásért, mint nálunk. Mégsem lehet egy népet, egy mozdulatlan 
tömeget csak úgy felizgatni. Egy bizonyos, hogy minden társadalmi mozgalomnak vannak 
vezetői, mozgatói. Ők csak azért értek el sikereket a tömegek mozgósításában, mert 
nálunk 1848 óta a politikai szabadság ügye állt a legrosszabbul - vélekedett Szebe-

• 1 4 s 
renyi. 

A szociáldemokrata mozgalom megítélésében sok újat adott Szeberényi. Talán 
elsőként vette észre, hogy a marxizmus egész Európában csak nálunk és a balti államok-
ban tudot t az agrártömegekhez oly módon közeledni, mint az ipari munkássághoz. Okát 
ugyan nem tudta felfedezni, de a jelenséget figyelemre méltónak ta r to t ta . 1 4 6 

Szeberényi a szociáldemokraták fő érdemének tar tot ta , hogy nálunk a szociális 
problematika a politikai élet területére az ő agitációjuk nyomán hatolt be. Az SZDP 
elvhűségét és politikai tisztességét követendőnek tartotta és egyben megjegyezte, hogy 
mindez kemény erkölcsi alapot adott a mozgalomnak. A 48-as párt a vélt sérelmek 
pártja volt, a szociáldemokrata mozgalom a valódi sérelmek megfogalmazásában volt 
utolérhetetlen. Szeberényi azt javasolta, hogy az SZDP-vel ugyanúgy meg kell békülni, 
mint a szektákkal. A liberális lutheránus pap az általános és titkos szavazati jog bevezeté-
sétől várta a politikai viszonyok javulását.14 7 

Szeberényi Zs. Lajos: Tömegmozgalmak az alföldi parasztvárosokban c. írásában 
csak az agrárszocialista mozgalmakkal foglalkozott .1 4 8 Ez a könyv nemcsak mondani-
valójában, de az előadás nívójában is elmaradt „A parasztok helyzete Magyarországon" c. 
könyvtől. Még 1907-ben a parasztok szociális helyzetében vélte felfedezni a mozgalmak 
fő okát, ebben a könyvében már „. . . az alföldi parasztváros egyedülálló tömegéletét . . . 
tette meg a döntő oknak.1 4 9 Az alföldi tömegmozgalom fő jellemzője, hogy parasztokból 
áll és a létezése a parasztvárosokhoz van kötve. Szeberényi szerint vezetői elurasodott 
parasztok vagy elparasztosodott u rak . 1 5 0 Az ún. tömegéletnek két fő jellemzőjét emelte 
ki: 1. törekvést arra, hogy aki csak teheti, űr legyen; 2. az általános űrgyűlölet. Amit 
Szeberényi tapasztalt ebben az időszakban, az valóban jellemzője volt az alföldi paraszt-

' 4 3Szeberényi: A parasztok . . . i. m. 5 3 - 5 6 . 1. 
' "Szeberényi: A parasztok . . . i. m. 5 8 - 5 9 . 1. 
14 sSzeberényi: A parasztok . . . i. m. 69. I. 
'46Szeberényi: A parasztok . . . i. m. 72. 1. 
1 4 2Szeberényi: A parasztok . . . i. m. 7 6 - 8 4 . I. 
148 Szeberényi Zs. Lajos: Tömegmozgalmak az alföldi parasztvárosokhan. Bp. 1913. 
'49Szeberényi: Tömegmozgalmak . . . i. m. 7 - 8 . 1. 
150Szeberényi: Tömegmozgalmak . . . i. m. 6 - 7 . 1 . 
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városnak, csaklrogy azt félremagyarázta. Az általános űrgyűlölet semmi más, mint a 
korabeli falusi osztályharc alapképlete: az egész parasztság, sőt az összes falusi szegény-
ember szemben állt a föld, a vagyon falusi birtokosaival, a nagybirtokos osztállyal. Ezt 
nem a tömegélet varázsos ereje idézte elő, hanem a mozgalmak résztvevőinek alapvető 
létérdekeikből adódott. Változatlan haragja a 48-asok ellen, mert a 48-as körök voltak a 
tömegélet elindítói és a folyamatosság biztosítói.1 5 1 

Szeberényit ennek a könyvnek a megírására két körülmény késztette. Egyrészt 
hatott rá Gustav Le Bon tömeglélektana, hiszen a könyvben lapokat szentelt arra, hogy 
alföldi példákkal magyarázza a tömeglélektant; másrészt az a körülmény, hogy 1911-ben 
meggyilkolták Achim L. Andrást. A gyilkosság előkészítésében neki fontos szerepe volt. 
Nemcsak a békéscsabai lutheránus egyház előtt, de önmaga előtt is igazolni akarta 
tettének jogosságát. A könyv három fejezete az Achim vezette mozgalommal foglalko-
zott (A tömegvezetők a múltban és a jelenben, A tömegvezér tekintélye, A tömegvezetés 
technikája). Bár Achim nevének leírását következetesen kerülte, ami érthető, hiszen a 
gyilkosság nemcsak helyben, de országosan is nagy felháborodást váltott ki; a mozgalom 
leírása félreérthetetlenül mutatja, hogy Szeberényi az Achim vezette mozgalomról írt. 

Ebben a könyvében is majdnem mindegyik agrárszocialista vezetőt olyannal illette, 
aminek hitele alig van. így Csizmadia Sándorról azt állította, hogy az 1891-es orosházi 
zendülést szétoszlató katonák között ő is ott volt. Várkonyit, Mezőfit, de még a nagyon 
semleges K. Schiffertet, az orosházi Veress Józsefet, 48-as ügyvédeket úgy jellemezett, 
mint a nehezen megfékezhető tömegélet felelőtlen inspirátorait. Áchimról így írt: „A 
negyedik [mármint a parasztvezérek sorában; К. I.] félművelt, néhány gimnáziumi 
osztályt végzett jómódú gazda, ki rendes hivatásában semmit sem alkotott volna, sőt nagy 
vagyonát is hamar eltékozolta volna ." 1 5 2 A történeti igazság az, hogy Achim L. András 
jó gazda volt, aki különbül gazdálkodott, mint nagybirtokos szomszédjai. 

Achim meggyilkolása után Szeberényi helyzete majdnem tarthatatlanná vált. Egy-
részt ez, másrészt az, hogy a püspöki aspirációi a politikai életben eljátszott gyászos 
szerepe miatt teljesen lelohadtak, arra késztették Szberényi Zs. Lajost, hogy azt a tárgyi-
lagos szemléletet, amellyel még „A parasztok helyzete Magyarországon" c. könyvben 
szólott az agrárszocialista mozgalmakról, feladja. A „Tömegmozgalmak az alföldi paraszt-
városokban" c. könyv forrásnak egyáltalán nem használható, szempontjait pedig szub-
jektív szemlélete miatt csak igen erős kritikával lehet figyelembe venni. 

* 

Az agrárszocialista mozgalmakról szóló korabeli irodalom áttekintése nagy haszon-
nal járt. Mindenekelőtt az a figyelemre méltó, hogy a kortársak megfigyelései és tapasz-
talatai sok ponton azonosak vagy érintkeznek egymással. Ezek forrásértéke a legnagyobb. 
De nem kisebb értékű az olyan megfigyelés sem, amelyet a kortársak közül csak kevesen 
észleltek, de egyéb források megerősítik. Végül vannak olyan személyes megfigyelések, 
amelyeknek a tárgyi értékéhez alig fér kétség és csak a korabeli irodalomban fordulnak 
elő. Hasznos volt a stúdium olyan szempontból is, hogy ezek után egységes képet lehet 

1 5' Szeberényi: Jömegmozgalmak . . . i. m. 12.1. 
1 s 2Szeberényi: Tömegmozgalmak . . . i. m. 80.1. 
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alkotni a korabeli magyar társadalom különböző helyzetű osztályainak és csoportjainak 
az agrárszocialista mozgalmakról alkotott nézeteiről. 

Az agrárszocialista mozgalmak ma vitatott kérdéseiben a korabeli irodalom áttekin-
tése lényegesen szélesíti a látókört. Talán befejezésként újra szükséges ezeket kiemelni. 

Számos szerző bizonyította, hogy az agrárszocialista mozgalmakat nem lehet meg-
érteni az előtörténet nélkül. Az előtörténet néhány vonatkozásában egészen a XVIII. 
századig nyúlik vissza. Ami az előtörténetből szervesen kapcsolódik a mozgalomhoz, az 
1848-ig nyúlik vissza. Az agrárszocialista mozgalmak alapjait az 1848-as jobbágyfel-
szabadítás rakta le, amely képtelen volt a paraszti földigényeket kielégíteni. 

A történeti fejlődés, különösen az úri és a paraszti birtokok végleges elkülönítése 
után, valamint a legfontosabb kenyéradó gabonák feles művelésének a megszűnése után, 
aminek természetes következménye volt a másik oldalon a nagybirtok házi kezelése és 
végül az európai és a magyarországi forradalmi periódus történeti lezárása a porosz -
osztrák háborúval és az osztrák—magyar kiegyezéssel, azt idézte elő, hogy a tőke be-
hatolása a mezőgazdaságba meggyorsult, az agrárproletariátus osztállyá válása nagyot 
haladt előre. Az agrárproletariátus két nagy csapatba szerveződött: a falusi napszámosok 
és az uradalmi cselédek népes táborába. Az agrárszocialista mozgalmak vidékein még 
kivált egy speciális csoport, a kubikosok. Ők a tőkés nemzeti piac és forgalom előfeltéte-
leit, a vasutakat, a csatornákat teremtették meg és kiszárították a Nagyalföldet, hogy a 
tőkés mezőgazdaság mind nagyobb területeket foglalhasson el. 

Az agrárproletariátus osztállyá válása olyan történeti folyamat, amely 186 7-től 
1890-ig tart, osztállyá szerveződése pedig 1891-ben kezdődött el és az agrárszocialista 
mozgalmak utolsó nagy fellobbanásáig, az 1905-06. évi mozgalmakig fejeződött be. 
Mindezt a szerzők jól érzékelhetően adták elő és nemegyszer húzták alá, hogy milyen 
fontos folyamatnak tartják. Valóban a XIX. században végbemenő magyar társadalmi 
folyamatok egyik legfontosabbjával állunk szemben. 

A ma vitatott történeti kérdések másik nagy csoportja az, hogy az osztállyá 
szerveződő agrárproletárok mozgalma, azaz az agrárszocialista mozgalom mennyiben 
követ proletár és mennyiben paraszti ideákat? Tömörebben szólva; mennyiben paraszt- és 
mennyiben proletármozgalom? (Természetesen időben és tartalomban egyaránt!) 

A korabeli irodalomnak azt az alternatíváját — akár tetszik, akár nem — el kell 
fogadnunk, hogy a mozgalom nem a semmiből keletkezett, hogy a mozgalomnak komoly 
előtörténete van. Ha ezt kénytelenek vagyunk elfogadni, akkor az előkészítő mozgalmak 
jellegének meghatározó szerepe van az agrárszocialista mozgalmakra nézve. Az előkészítő 
mozgalmak pedig kétfélék: a Zsibrita- és a Kertész-féle, amelyek kifejezetten parasztmoz-
galmak és az 1872-től mind jobban megerősödő spontán sztrájkok, amelyek proletár-
mozgalmak. Mégis a mozgalmi folyamatosság a már korábban paraszti jellegű mozgalmat 
nem alakította át tisztán proletármozgalommá, hanem a proletár vonások egy időre 
megerősödtek, és az a látszat keletkezett, mintha az induló agrárszocialista mozgalmak 
1891-től 1895-ig tisztán proletármozgalmak lennének. Rubinek és még néhány szerző, 
akik írásaikban a két első mozgalmi hullámmal, az 1891-es és az 1894-es mozgalmakkal 
foglalkoztak, egyértelműen leírták, hogy ennek a mozgalomnak a mélyén is az 1848-ban 
ki nem adott földjuss húzódik meg. Igaz az, hogy ez 1891-ben nagyon rejtetten jelent-
kezett, de már az erősen proletármozgalomnak tar tot t hódmezővásárhelyi mozgalomban a 
földért folytatott küzdelem egyértelműen előbukik. A kutatások újabb eredményei is 

6 Agrártört. Sz. 1982/3-4 
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azokat az irodalmi vonatkozásokat igazolják, amelyek még a birtokhatárokat is megjelöl-
ték. így hát az agrárszocialista mozgalmakat olyan parasztmozgalmaknak kell tartanunk, 
amelyeknek központi kérdése volt a föld mint perspektivikus cél, ami a polgári 
forradalom következetes befejezésére utal, és 1891-gyel megjelennek a mozgalomban a 
proletár követelések is, amelyek mindvégig ottmaradtak, sőt az olyan parasztinak nevez-
hető mozgalomba is átkerültek, mint amilyen az Achim vezette mozgalom volt. Van 
azonban az agrárproletár követeléseknek egy olyan jellemvonása, ami nem azonos az ipari 
proletariátus követelésével: ez pedig a perspektivikus proletár célok hiánya. Az agrár-
proletár követelések a mindenkor adott viszonyok azonnali megváltoztatására irányultak. 
Olyan agrárproletár követelés, mint amilyen Szántó Kovács ajkáról elhangzott többször is, 
hogy a földet műveljék közösen, nem ismétlődik meg a mozgalomban, és éppen az 
irodalmi utalások révén tudjuk, hogy a hódmezővásárhelyi mozgalom nem azonos Szántó 
Kovács Jánossal. 

A vitatott történeti kérdések harmadik nagy csoportja, hogy milyen oksági össze-
függés van az induló szociáldemokrata szervezkedés és az agrárszocialista mozgalmak 
keletkezése között? A korabeli irodalomban távolról sem egyértelmű az állásfoglalás 
abban a tekintetben, hogy az agrárszocialista mozgalmakat az SZDP gyermekének kell-e 
tartani. Különösen az 1896 után megjelent irodalomban az agitációnak már nem tulajdo-
nítanak olyan primer szerepet, mint az uralkodó osztályok nyers akaratát közvetlenül 
kifejező szerzők. Két vonatkozását hangsúlyozzák erősen az agrárszocialista mozgalom-
nak: 1. nem lehet egy egész vidéket és egy egész néposztályt csupán az agitációval a 
társadalmi forrongás állapotába hozni; 2. az agrárszocialista mozgalmak résztvevőinek 
nagy többsége nem tette magáévá a szocialista mozgalom céljait, hanem a mozgalmak 
kezdeti időszakában úgy tekintettek az SZDP-re, mint erős szövetségesre. 

A ma vitatott és fontosnak ítélt kérdésben, mégpedig az agrárszocialista mozgalmak 
ideológiájában a korabeli irodalom sem tudott lényeges és új információkat adni. A 
történeti kutatás nehézségei továbbra is adottak: nincs elegendő számú és megbízható 
dokumentum ennek a kérdésnek a megvilágítására. De ez érthető is, hiszen a korabeli 
szerzők nagy része igen laza kapcsolatban volt a mozgalmak résztvevőivel, így hát nem is 
várhatjuk tőlük ennek a kérdéscsoportnak az alaposabb megvilágítását. 



GUNST PÉTER 

MEZŐGAZDASÁG ÉS ÉLELMEZÉS MAGYARORSZÁGON 
A II. V ILÁGHÁBORÚ FOLYAMÁN* 

Háború és nélkülözés, éhínség tulajdonképpen szinonim fogalmak. A modern 
háború azonban e tekintetben is minőségi változást jelentett az emberiség történetében. 
Az első világháború előtt csupán arról volt szó, hogy a hadseregek kisebb vagy nagyobb 
területeken átvonulván felélték az élelmiszerkészleteket, s így a lakosság egy részét az 
éhhalálnak tették ki. A magyar történelem is tud erre példákat felsorakoztatni, így pl. a 
török alóli felszabadító háború időszakát a XVII. század végén, ami a békés lakosság 
tömeges elpusztulásával járt megyényi, olykor országrésznyi területen. Komolyabb mér-
tékű rekvirálásokra került sor az 1848-49 . évi szabadságharc eseményei során is. Mindez 
azonban egészen más szinten jelentkezett az első világháborúban, amelybe - ebből a 
szempontból — szinte teljesen felkészületlenül léptek be a rövid háborúra számító had-
viselő felek. A háború több mint négy éve alatt az ország területét nem érték el a harci 
cselekmények, a háború második felében a mezőgazdasági termelés mégis jelentősen 
csökkent, ami a városi lakosság ellátásának rendkívüli leromlását idézte elő. A hadsereg, 
valamint a városok ellátására létrehozott apparátus, amely a mezőgazdasági terményfeles-
leg elvonását volt hivatva szolgálni, brutálisan működöt t , egyesítve magában az (illami 
adminisztráció erőszakosságának és az agráruzsorára épülő terménykereskedelemnek leg-
előnytelenebb vonásait.1 Mindez, illetve az ezek nyomán és következtében gyorsan 
növekvő elégedetlenség legalább akkora szerepet játszott a forradalmi helyzet kialakulásá-
ban, mint a f ront nyomorúsága, a katonai vereségek. 

Természetesen nem csupán Magyarországon történt így, hasonló volt a helyzet 
Közép- és Kelet-Európa minden fejletlen országában. Ezekben az országokban a mező-
gazdasági termelés elsősorban az emberi és részben az állati munkaerőn nyugodott . Az 
előbbit az elhúzódó háború növekvő emberanyag-szükséglete merítette ki, az utóbbit 
pedig az igásállatok katonai célokra történő igénybevétele. A háború második-harmadik 
évére e két tényező együttes hatására a mezőgazdasági termelés gyakorlatilag összeomlott. 
A városi lakosság ennek következtében nélkülözte az alapvető élelmiszereket is, s ez 
hamarosan általános kifáradásban, majd a forradalmi mozgalmak gyors térnyerésében 
mutatkozott meg. A közép- és kelet-európai országok összeomlásának elsősorban ez volt 
az oka 1 9 1 7 - 18-ban. 

Az első világháború tapasztalatait természetesen minden ország illetékes tényezői 
levonták. Nyilvánvalóvá lett számukra, hogy a modern háborúban alapvető a lakosság 
élelmiszerekkel való megfelelő ellátása, hogy nem csupán a hadsereg szükségleteinek 

*Ez az eddigi kutatás eredményeit összefoglaló tanulmány egy lengyel folyóirat felkérésére 
készült. 

1 Erre 1. T. Puskás Julianna: A nemzetgazdaság militarizálásának hatása a parasztság helyzetére 
Magyarországon az elsó' világháború idején. In: Tanulmányok a kapitalizmus történetéhez Magyarorszá-
gon, 1 8 6 7 - 1 9 1 8 . Szerk. Pach Zsigmond Pá l -Sándor Pál. Bp. 1956. 2 8 1 - 3 6 2 . 1 . 
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kielégítését kell megszervezni, hanem a polgári lakosság ellátását is. Ehhez elsősorban a 
mezőgazdasági termelés visszaesését kellett elkerülni, de legalább ilyen szerepet játszott a 
megfelelő beszolgáltatási rendszer kimunkálása is, hiszen az közvetlenül is hatással lehet a 
mezőgazdasági termelésre. 

Ha sommásan fogalmazunk, azt mondhatjuk, hogy Magyarország a második világ-
háborúban mindkét feladatot nagyjában-egészében sikeresen oldotta meg. Igaz ugyan az, 
hogy az ország területét 1944 végéig megkímélte a háború, az közvetlen hadi események-
nek nem volt kitéve, az 1944. márc. 19-i német megszállás után nagyobb arányokat öltő 
bombázások pedig a mezőgazdasági termelésben a dolgok természetéből adódóan nem 
tehettek alapvető károkat. Mégsem elsősorban ebben látjuk a siker alapvető okát, hanem 
azokban a rugalmas kormányzati intézkedésekben, amelyek a mezőgazdasági termelés 
fokozását és az élelmiszerellátás biztosítását célozták. Hiszen az első világháború hadi 
eseményei sem érintették Magyarországot, a mezőgazdasági termelés 1916, de különösen 
1917 után mégis rohamosan csökkent. A mezőgazdasági termelés ilyen csökkenésére 
1941-44 között viszont nem került sor. 

Persze azért volt ingadozás a termelésben. Ennek közvetlen oka az időjárás volt, ami 
egy olyan külterjes mezőgazdasággal rendelkező ország esetében, mint amilyen Magyar-
ország volt, természetesnek mondható, hiszen a mezőgazdasági termelés gyakorlatilag az 
emberi és állati munkán nyugodott.2 Míg 1938-ban rekordtermést takarítottak be, s 
1939-ben is az átlagosnál valamivel jobb volt a termés, 1940-ben és 1942-ben kimondot-
tan kedvezőtlen volt az időjárás. 1941-ben és 1943-ban, valamint 1944-ben nagyjában-
egészében átlagos termést takarítottak be. A terméseredmények (1. táblázat) tehát csupán 
annyiban változtak, amennyiben a termésátlag ebben szerepet játszott, valamint annyi-
ban, hogy idővel érvényesültek a kormányzat különféle intézkedései, amelyek módosítot-
ták a vetésszerkezetet (ipari és olajosnövények vetésterületének növelése stb.), s így 
természetesen egyes, háttérbe sorolt növények termelésének csökkenését idézték elő. A 
termésmennyiségek azonban (2. táblázat) megfelelően biztosították az ország lakosságá-
nak ellátását és a hadsereg igényeinek kielégítését. Ha mégis gondot okozott a kormány-
zatnak a mezőgazdasági termelés, elsősorban a növénytermelés hozamának alkalmankénti 
visszaesése, annak elsősorban az volt az oka, hogy nem növelhették a Németországba 

1. TÁBLÁZAT 

A termésátlagok az 1938. évi Magyarország területén 1938-1943 
(q/ha) 

Termény 1938 1939 1940 1941 1942 1943 

Búza 16,6 16,4 12,9 14,1 12,0 14,8 
Rozs 12,7 12,3 11,0 10,4 9,6 12,2 
Árpa 16,0 14,7 13,4 14,4 12,3 16,2 
Kukorica 22,7 18,6 20.8 16,0 13,3 13,0 
Burgonya 73,5 73,5 88,3 77,8 68,3 71,4 
Cukorrépa 220,1 213,1 218,3 187,5 159,5 136,9 

2 A magyar mezőgazdaság helyzetére, termelési színvonalára 1. Gunst Péter: A mezőgazdasági 
termelés története Magyarországon 1920-1938. Bp. 1970. 449. 1. és Uő: Ungarns Landwirtschaft 
zwischen 1919-1938 . Agrártörténeti Szemle, 1969. Supplementum, 1 - 7 0 . 1. 
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2. TÁBLÁZAT 

A termésmennyiségek alakulása egyes növényekbó'l Magyarországon (az 1938. évi területen) 
(1000 tonna) 

Év Búza Rozs Kukorica Burgonya Cukorrépa Bab Összes 
hüvelyes Napraforgó 

1938 2690,0 800,0 2660,0 2140,6 969,4 3,4 55,3 7,4 
1939 2688,6 761,5 2185,3 2025,7 918,1 3,7 53,3 8,4 
1940 1818.8 596,5 2378,8 2371,5 1168,1 3,9 54,9 13,8 
1941 1885.5 560,0 1806,1 2119,6 906,0 4,8 77,1 8,8 
1942 1703,2 513,1 1443,9 1803,8 738,1 5,8 96,6 47,9 
1943 2278,4 669,2 1246,2 1821,2 725,8 5,9 126,0 71,2 
1944 2320,0 650,0 2300,0 2640,0 1140,0 7 7 140,9 

1 lakosra jutott (kg) 

Év Kenyérgabona Kukorica Burgonya Hüvelyesek Napraforgó 

1938 384,4 293,0 235,8 6,0 0,8 
1939 377,9 239,3 224,9 5,4 0,9 
1940 264,5 260,5 259,7 5,4 1,5 
1941 262.5 193,8 227,5 7,5 0,9 
1942 237,9 155,0 193,6 9,1 5,1 
1943 316,4 133,7 195,5 10,9 7,6 
1944 318,8 246,8 283,3 7 7 

(A Magyar Statisztikai Évkönyvek alapján) 

irányuló kivitelt a németek által igényelt mértékben, vagy ha ezt megtették, úgy meg-
felelő arányban csökkenteni kellett a hazai fejadagokat. 

Nagyjából hasonló volt az állattenyésztés helyzete is. Az állatállomány a világ-
háború éveiben viszonylag magas volt, az állatlétszám 1942-ben érte el a legmagasabb 
szintet, de a következő években megmutatkozó csökkenés is magasabb létszámot takart, 
mint az 1920—30-as évek átlaga. A kedvező takarmánytermések mellett ebben jelentős 
szerepet játszott a háborús konjunktúra hatása is: a meginduló, majd gyorsuló inflációtól 
való félelem nyomán a gazdagparasztok és a nagybirtokosok álhatókba fektették pénzü-
ket,3 hiszen más mezőgazdasági beruházást alig lehetett eszközölni (építésre anyaghiány 
miatt nem kerülhetett sor, csupán a traktorlétszám nőtt kezdetben, de később a termelés 
visszafogása miatt már traktorokhoz is nehezen lehetett hozzájutni). A lakosság megfelelő 
színvonalú hús-, tej- és tejtermékfogyasztása nagyjából biztosított volt, itt is csupán a 
németországi kiviteli kötelezettségek teljesítése okozhatot t gondot a kormányzat számára 
(3. táblázat). 

Elsősorban a mezőgazdasági termékek iránti nagyarányú kereslet s az ezzel járó 
áremelkedés biztosította, hogy a termelés nagyjából zavartalan volt. Már az utolsó 

3Az állattenyésztés háború alatti helyzetére 1. L. (Jaál-P. Gunst: Animal Husbandry in 
Hungary in the 19 th -20 th Centuries. Bp. 1977. 401 -404 . 1. 
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3. TÁBLÁZAT 

Az állatállomány alakulása 
Magyarország 1938. évi területén 

(1000 db) 

Állat 1938 1942 1944 

Szarvasmarha 
Ló 
Sertés 
Juh 

1881.6 2364,8 2187,2 
813,9 900,4 860,0 

3110,0 4670,0 4099,3 
1628.7 1708,4 1319,2 

(L. Gaál and P. Gunst: Animal Husbandry in 
Hungary in the 19 th -20 th Centuries 402.1.) 

békeévben, 1938-ban erőteljes fegyverkezési programot kezdeményezett a Darányi-
kormány (az ún. győri program bejelentése 1938. március 5-én), amely egyebek mellett a 
gazdaság megélénkítését s ennek nyomán a mezőgazdasági termékek iránti kereslet foko-
zását is eredményezte.4 Tulajdonképpen ezzel veszi kezdetét az az inflációs folyamat, 
amely egészen a háború végéig tartott , s végső kifejlődésében — már a háború után — a 
világtörténelem eddig ismert legnagyobb mértékű pénzromlásával járt.5 Az állami pénz-
politika kénytelen volt ehhez az eszközhöz nyúlni a háború finanszírozásának érdekében, 
nem utolsósorban azért, mert a Németországba történő szállítások (mezőgazdasági ter-
mékek, hadianyagok, fogyasztási és egyéb iparcikkek) hitelbe történtek, s csupán az e 
hitelek pénzügyi fedezetét szolgáló pénztömeg-kibocsátás az egész háború alatti bankjegy-
szaporulatnak 42%-át tette ki (vagyis a háború alatti bankjegyszaporulat 42%-ára rúgott a 
mintegy 4765 millió pengőnyi német adósság).6 Az állami árpolitika ilyen körülmények 
között nem tehetett mást, mint hogy igyekezett szabályozni az árakat és a béreket, s az 
árszerkezet megfelelő módosításaival próbálta befolyásolni a gazdaságpolitikai koncep-
ciókat, egyebek között azt, hogy az oly fontos szerepet játszó mezőgazdasági termelés 
rentábilis legyen. Ezt a célt az állami árpolitika a háború időszakában sikeresen szolgálta. 
Kisebb intézkedésektől eltekintve összesen 5 alkalommal (1940 ősze, 1941. aug., 1941. 
dec., 1943. júl., 1943. okt.) szabályozta átfogóan az egész árrendszert és 4 alkalommal 
(1940. okt., 1941. máj., 1941. dec., 1943. júl.) a bérrendszert.7 Az állami szabályozás 

4 Az ún. gyó'ri programra és hatására 1. Berend T. Iván-Ránki György: Magyarország gyáripara 
a második világháború eló'tt és a háború idó'szakában (1933-1944) . Bp. 1958. 2 9 8 - 3 1 5 . és a 
Magyarország története 1 9 1 8 - 1 9 1 9 , 1919-1945. 8. k. Fó'szerk. Ránki György. Bp. 1976. 941 -943 .1 . 

s Az infláció háború utáni gyorsuló ütemét jelzi, hogy az élelmiszerek kiskereskedelmi árát 
tekintve, 1938-at 1,0-nak véve, 1944. nov. 30-án azok ára 2,3-szoros, de 1945. jún. 30-án 107,4-szeres, 
1945. dec. 31-én 60 717,0-szeres, 1946. márc. 31-én 2 842 900,0-szoros, majd az inflációs periódus 
utolsó napján, 1946. júl. 31-én 400 000 quadrilliószoros volt. Az adatokra: A magyar mezőgazdaság 
árhelyzete az utolsó évszázadban (1867-1963) . Statisztikai Időszaki Közlemények, 73. k. Bp. 1965. 
16.1. 

6 A bankjegyforgalom 1938-ban 860 millió pengőt, 1940-ben 1386 millió, 1944-ben pedig 
12 180 millió pengőt tett ki, az 1938. évinek kereken 14-szeresét. Berend-Ránki: i. m. 378. 1. (A 4,7 
milliárd pengőt kitevő német adósság 1938. évi pengőben mintegy 1,8 milliárd pengő volt: Ausch 
Sándor: A háború finanszírozása és az 1938-1944 . évi infláció Magyarországon. Közgazdasági Szemle, 
1955. 1205.1.) 

7 Az ár- és bérintézkedéseket összefoglalja Berend -Ránki: i. m. 360 -362 . 1. 
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eszközeivel sikerült a mezőgazdaság rentabilitását biztosítani, illetve legalább azt, hogy ne 
lépjen fel olyan agrárolló, amely veszélyeztethetné a mezőgazdasági termelést, s a bér-
szabályozással a reálbérek szintjét is sikerült nagyjából biztosítani. 

A mezőgazdasági árak emelkedésének mértékét muta t ja a 4. táblázat. A mezőgaz-
dasági árstatisztika természetesen nem tartalmazza a mind nagyobb arányokat öltő 
feketepiac árait, de a hivatalos árak alapján is jól látható, hogy a mezőgazdasági termékek 
árai jelentősen emelkedtek, ha az emelkedés a háború folyamán nem is érte el az első 
világháború alattit. Az állami árszabályozás törekvéseit néhány csomóponton ragadhatjuk 
meg. 1940 decemberének árszínvonala arra utal, hogy az árszabályozás célja a kiegyen-
súlyozott árszint kialakítása volt. Az 1941-ben végrehajtott áremelések már az árszerkezet 
arányainak módosulását idézték elő; a hadsereg ellátása szempontjából oly fontos állati 
eredetű termékek árait sokkal jelentősebben emelték, mint a növényi termékekét. Az 
1943. évi árszabályozások eredményeképpen viszont a növényi eredetű tömegélelmezési 
cikkek árát emelték nagyobb mértékben, amivel a fellépő hiány miatt azok termelésének 
ösztönzését kívánták biztosítani. Az 1940 őszén és 1943 októberében bekövetkezett 
nagyarányú áremelésektől eltekintve az árak a háborús években viszonylag kiegyensúlyo-
zottan s elviselhető mértékben emelkedtek.8 

Az állami agrárpolitika igazi törekvéseinek vizsgálatához természetesen nem elég-
séges a nominálárak bemutatása; meg kell nézni azt is, hogy a gazdaság nem agrár 
szektorainak árai miként alakultak, Íriszen csak az ipari eredetű üzemanyagok vagy a 
fogyasztási célokat szolgáló iparcikkek árainak függvényében értékelhetjük reálisan a 

4. TÁBLÁZAT 

A mezőgazdasági termékek 
nagykereskedelmi árszín vonala, 1938 -1944 

(1938 = 100) 

Növényi Állati Összes Változás 
Időpont az előző év 

termékek %-ában 

1938. 100,0 100,0 100,0 -

1939. dec. 107,3 103,2 106,0 6,0 
1940. dec. 147,6 146,9 147,3 38,9 
1941. dec. 171,4 189,5 176,3 19,7 
1942. dec. 193,1 242,2 206,8 17,3 
1943. dec. 330,9 339,6 333,2 61,1 
1944.nov. 356,6 341,5 353,8 6,2 

(A magyar mezőgazdaság árhelyzete az utolsó évszázadban 
(1867-1963) . Bp., 1965. Statisztikai Időszaki Közlemények 
73. k. 16.1.) 

8 A második világháború alatt a mezőgazdasági termékek árszínvonala lényegesen kisebb 
mértékben emelkedett, mint az első világháború folyamán (4.5-szörösére), s az iparcikkek árai is 
kisebb arányban emelkedtek. A mezőgazdaság egész árhelyzete is jóval előnyösebb volt, mint az első 
világháború idején, aminek oka az ország ipari fejlődésének előrehaladása volt a két világháború 
között. Hajpál Gyula: Áralakulás a két világháború között . Mezőgazdasági termékek ára. (Számok és 
történelem. 3.), Bp. 1973. 12. és 4 2 - 4 9 . 1 . 
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3. TÁBLÁZAT 

A mezőgazdaság árhelyzete 1938-1944 
(1938 = 100%) 

Üzemi Általános 

Időpont 
Mezőgazdasági 

termékek 
Ipari eredetű 
üzemanyagok 

Fogyasztási 
iparcikkek 

Összes 
iparcikk 

árolló Mezőgazdasági 
termékek 

Ipari eredetű 
üzemanyagok 

Fogyasztási 
iparcikkek 

Összes 
iparcikk 

mezőgaz-
dasági ipari 

mezőgaz-
dasági ipari 

1939. aug. 100,0 100,0 100,0 100,0 _ _ _ _ 
1939. dec. 106,6 101,1 99,5 98,8 - - 4 , 8 - - 6 , 2 
1940. dec. 147,3 116,0 119,0 118,4 - 27,0 — 24,4 
1941. dec. 176,3 153,2 148,8 149,7 - 15,1 - 17,8 
1942. dec. 206,8 185,4 177,3 178,9 - 11,5 - 15,6 
1943. dec. 333,2 333,9 329,0 330,0 0,2 - - 0,1 
1944. nov. 353,8 359,8 340,7 344,5 1,7 - - 2,7 

(A magyar mezőgazdaság árhelyzete . . . 35.1.) 

mezőgazdasági árak reálértékét. Az 5. táblázat alapján nyerünk világosabb képet arról a 
valóban hosszú ideig kedvező helyzetről, amelyet a kormányzat árpolitikája biztosított a 
mezőgazdaság számára. Az ipari eredetű üzemanyagok ára globálisan az egész háború 
folyamán a mezőgazdasági árak mögött maradt, árszintjük csupán 1944-ben haladta meg 
minimális mértékben a mezőgazdasági árak növekedésének színvonalát. A fogyasztási 
iparcikkek árai nagyjából hasonlóképpen alakultak, azzal a különbséggel, hogy, növeke-
désük mértéke 1940-ig az ipari eredetű nyersanyagokét meghaladta, majd pedig jóval 
azoké mögött maradt. Tömören fogalmazva, 1940-ben az árarányok igen kedvezőek 
voltak a mezőgazdaság számára, ez a kedvező helyzet 1943 őszére fokozatosan megszűnt, 
s az 1939-es árarányok érvényesültek ismét, a mezőgazdasági termelés számára romló 
arányok pedig csupán 1944 folyamán jelentkeztek, de igazából nem jelentős módon. A 
mezőgazdaság árhelyzete tehát a háború egész időszakát figyelembe véve kedvező volt. 
Különösen is azzá tette a feketepiac, amelynek árait a korabeli statisztikák nem tartalmaz-
ták. A felesleggel rendelkező, elsősorban nagyobb gazdaságok számára tehát az árak sok-
kal előnyösebben alakultak, mint azt a statisztika mutatja. 

Ahhoz, hogy ez a kedvező árszerkezet érvényesülhessen, természetesen megfelelő 
fizetőképes keresletre van szükség. A háború évei ezt is meghozták a mezőgazdaság 
számára. A behívások, a hadsereg létszámának felduzzasztása automatikusan növelte a 
keresletet: a katonákat is élelmezni kellett (a szegényparasztság soraiból kikerült katonák 
naponta jóval több kalóriát és állati fehérjét fogyasztottak, mint azt megelőzően bár-
mikor), s a munkahelyekre helyettük beáramló korábbi munkanélküliek is fizetőképes 
keresletet jelentettek. Egy-egy családban több lett a kereső, s ez még a bérek reálértéké-
nek stagnálása vagy olykor csökkenése esetében sem okozta volna az élelmiszerfogyasztás 
csökkenését.9 A háborús konjunktúra idején azonban a reálbérek — legalábbis az első 

' A hadikonjunktúra következtében megnövekedett munkáslétszámra, a behívások nyomán 
csökkenő munkanélküliségre adatokat közöl: Pintér István: A dolgozó parasztság helyzetéről és a 
háborús nyomor elleni harcáról (1941-1944) . Párttörténeti Közlemények, 1963. 3. sz. 3 - 5 . 1 . 
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években — nem csökkentek. Mint a 6. táblázat adatai mutatják, az iparban fizetett bérek 
reálértéke általában meghaladta az 1938. évi színvonalat. Jelentős az a tény is, hogy a 
reálórabérre is érvényes mindez, ha kisebb arányokban is.1 0 Az élelmiszerek árai a mind 
szélesebb méreteket öltő feketepiacon ugyan jelentősen, több mint 100%-kal meghaladták 
a hivatalos árakat, de ez az ipari munkásság esetében nem járt jelentősebb életszínvonal-
csökkenéssel. A megnövekedett kiadásokat általában — az egész munkásságot tekintve — 
kiegyensúlyozta az, hogy több kereső volt egy-egy családban. így, ha elfogadjuk is azokat 
a korrekciókat, melyek szerint 1943-ban (de csak ebben az egy évben) a reálbérek az 
iparban csupán az 1938. évinek 91%-át tették ki, ez nem mutatkozott meg a mezőgazda-
sági termékek iránti keresletben, vagyis nem fogta azt vissza. Azért sem tehette ezt, mert a 
behívások s a falusi lakosság gyorsuló beáramlása a városokba (ez utóbbit igyekeztek 
korlátok közé szorítani1 1) növelte az élelmiszerkeresletet. 

Némileg eltérő a helyzet a mezőgazdaságban fizetett béreket illetően. A rendel-
kezésre álló adatok szerint (7. táblázat) a mezőgazdaságban fizetett bérek reálértéke 
1940-ben 8—10%-kal haladta meg az utolsó békeév színvonalát, s 1942-ben megközelí-
tette vagy meghaladta azt, míg a háború többi évében kisebb vagy nagyobb mértékben az 
alatt volt (a csökkenés mértéke 1 — 13% között mozgott). Ez azonban nem teljesen reális 
megközelítés, mert a mezőgazdasági munkabérek pénzben kifejezett értékét veszi alapul. 
Igaz ugyan, hogy a háború idején a beszolgáltatás érdekében némileg korlátozták a 
mezőgazdasági népesség fogyasztását is, de a mezőgazdaságban fizetett munkabérek 
jelentős részét mégis természetben fizették, s ez az egész számítást kérdőjelessé teheti. 
Gyakorlatilag a mezőgazdasági népesség s benne az agrárproletariátus élelmiszerfogyasz-
tása nem csökkent a háború folyamán, hanem inkább nőt t a nagyobb foglalkoztatottság s 
a behívások következtében. így a mezőgazdasági termékek iránt mutatkozó belső kereslet 
is nőtt a háború folyamán, a mezőgazdasági termelés rentabilitása szempontjából lényeges 
fizetőképes kereslet tehát rendelkezésre állt. 

A mezőgazdaságban kibontakozó háborús konjunktúra, a fizetőképes kereslet rela-
tíve (s főleg a korábbi magyarországi viszonyokhoz képest) gyors növekedésének ered-
ményeit figyelhetjük meg a mezőgazdaság adósságterheinek alakulásán a háború éveiben. 
A mezőgazdaság pénzbevételeit és kamatterheit szembeállítva, a háborús évek alatt az 
utóbbiak rohamos csökkenését tapasztaljuk. Gyakorlatilag a magyar mezőgazdaság egészé-
nek adósságterhei minimálisra zsugorodtak a háború folyamán, az infláció tehát ebben a 
tekintetben, a fizetőképes kereslettel párosulva, a mezőgazdaság számára előnyös oldalát 
mutatta. A magyar mezőgazdaság eladósodása már a két világháború közötti időben sem 
volt problémátlan, a normális években is jelentős terhet okozott a mezőgazdaságnak, ha a 
kölcsöntőke beáramlása nélkül nem is volt elképzelhető a termelés szerkezetének és tech-
nológiájának modernizálása. Ez az adósságteher a gazdasági világválság éveiben elviselhe-
tetlen mértékig megnőtt, az áresések hatásait csak a moratórium fékezte valamennyire. 

' °A vonatkozó adatokra (a 6. táblázat adataira is) 1. Berend-Ránki: i. m. 555. 1. 
1 1 A városba áramlás, általában az iparba áramlás fékezését szolgálta a mezőgazdaságban a 

munkakényszer bevezetése 1942-ben. A mezőgazdasági nagyüzemek munkaerőhiányának csökken-
tésére is elrendelték, hogy mindazok, akik korábban gazdasági cselédként álltak alkalmazásban, ezután 
is csak mint gazdasági cselédek helyezkedhettek el. Akik 1942. márc. 31-ig nem kötöttek ilyen 
megállapodást valamelyik mezőgazdasági munkaadóval, azok személyére kényszermunkát rendeltek el. 
L. Szuhay Miklós: Állami beavatkozás a magyar mezőgazdaságba a második világháború idején. 
Közgazdasági Szemle, 1959. 966. 1. 



3 6 6 GUNST PÉTER 

6. TÁBLÁZAT 

A reálbérek alakulása az iparban 

Évi átlagos órabér 
Év Reálbér Reálórabér 

P % 

1938 0,50 100,0 100,0 100,0 
1940 0,57 108,0 106,5 106,6 
1941 0,69 138,0 108,0 109,4 
1942 0,84 168,0 112,0 108,5 
1943 1,06 212,0 110,2 104,4 

(Berend-Ránki: i .m. 554 -555 .1 . ) 

7.TÁBLÁZAT 

A mezőgazdasági férfimunkások bére, 1939-1943 

Nominálbér % Reálbér 

Év szept. vége december 
, szept. , 

szept. dec. , dec. 
Pengő/nap V C g e 

1939. 2,41 1,88 100 100 100 100 
1940. 3,13 2,51 130 132 111 108 
1941. 3,53 2,74 140 146 87 88 
1942. 5,27 3,95 213 210 104 94 
1943. 7,32 7,21 304 384 88 99 
1944. márc. 8,19 

(Ausch Sándor: A háború finanszírozása . . . Közgazdasági 
Szemle, 1955. 1214.1.) 

1933-38 között a mezőgazdaság kamatterhei ismét nagyjából az átlagos színvonalra süly-
lyedtek, a világháború éveiben pedig az eladósodott gazdaságok láthatóan könnyen meg-
szabadultak adósságaiktól (8. táblázat).12 A mezőgazdasági konjunktúra más következ-
ményeit nem tudjuk ilyen jól bemutatni, noha kétségtelenül fennálltak. így amíg lehetsé-
ges volt, a nagyüzemek és a tőkésedő parasztgazdaságok növelték gépparkjukat, elsősor-
ban a traktorparkot számottevően, s mert mezőgazdasági célú építkezésekre az építő-
anyag hiánya miatt alig kerülhetett sor, különösen az állatállomány növelésébe fektették a 
mezőgazdaságban felhalmozott tőkét. Általában az iparcikkek használatának szélesedésé-
ben is megmutatkozott a háborús konjunktúrának a mezőgazdaságra és a falusi népességre 
gyakorolt kedvező hatása. A kerékpár, a rádió s más iparcikkek a háború idején jelentek 
meg nagyobb mértékben a falvakban. 

1 "Matolcsy Mátyás: A mezőgazdaság adósságterheinek alakulása az 1924-44. években. Bp. 
1944. 1 8 - 1 9 . 1. (A 8. táblázat adatai: 18.1.) 
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8. TÁBLÁZAT 

A mezőgazdaság adósságterheinek alakulása 
(1928-1944) 

A mezőgazdaság 
A kamatteher 
a pénzbevétel 

%-ában 
Év 

pénzbevétele kamatterhe 
millió P millió P 

1928 
1931 
1932 
1933 
1938 
1944 

1460 
1091 

810 
667 
915 

3028 

130 
225 
167 
146 

75 
50 

20,6 
20,6 
21,9 

8,9 

8 , 2 
1,6 

(Ma tolcsy Mátyás: A magyar mezőgazdaság 
adósságterheinek alakulása az 1 9 2 4 - 4 4 években. Bp., 
1944. 18.1.) 

A kormányzatnak ilyen körülmények közö t t , miután az ún. harmonikus árrendszer 
megfelelő alkalmazásával biztosította a mezőgazdasági termelés rentabilitását (amelyet 
fokozott a kormány által hatósági intézkedésekkel nem zavart feketepiac), elsősorban arra 
kellett gondot fordítania, hogy helyes termelési arányokat alakítson ki, illetve hogy a 
termelés szerkezetének módosítása a háborús célok érdekében történjen. Ezt részben 
árintézkedésekkel, az 1941 júliusában hivatalosan is bejelentett harmonikus árrendszer 
alkalmazásával próbálta meg elérni. Amikor a háború kiszélesedésével és elmélyülésével 
világossá vált, hogy a termékszerkezet átalakítását — elsősorban a németországi kivitel 
érdekében — meg kell gyorsítani, a közvetlen állami szabályozás útjára léptek. Az 1942. 
évre vonatkozóan rendeletek szabták meg bizonyos, elsősorban ipari növények termelésé-
nek mértékét. így cukorrépát, dohányt, rostlent és kendert minden gazdaságnak legalább 
akkora területen kellett termelnie, mint a megelőző két évben. A napraforgó és a ricinus 
termelésének nagyarányú növelése érdekében elrendelték, hogy napraforgót minden 
50 kat. holdnál nagyobb gazdaság szántóterületének legalább 5%-án köteles termelni, míg 
az ennél kisebb gazdaságok a kukoricaterület szegélynövényeként kötelesek termeszteni. 
A ricinus termelésének növelése érdekében ugyanekkor rendelték el azt, hogy a 200 kat. 
holdnál nagyobb gazdaságok a szántóterületük 2%-án kötelesek ricinust termeszteni. 
(Ezeknek az üzemeknek a szántóterületéből ezzel mintegy 7%-on rendeleti ú ton szabták 
meg a termelést.) A ricinustermelés további fokozása érdekében a következő, 1943. évre 
ezt a rendelkezést kiterjesztették minden 15 holdnál nagyobb gazdaságra.13 Rendeleti 
ú ton a háború egész időtartama alatt nem szabályozták ennél nagyobb mértékben a 
mezőgazdasági termelést. 

Ugyancsak a termelési szerkezet háborús befolyásolása volt a célja a mezőgazdaság-
fejlesztési törvénynek, az ún. 1942. évi XVI. tc.-nek, melyet 1941. dec. 12-én terjesztet t a 
kormány a parlament elé, s amely végül is 1942. szeptember 11-én lépett életbe. Ez a 
törvény 10 év alatt mintegy 1 milliárd pengőt szándékozott a mezőgazdasági termelés 

1 3összefoglalja Szuhay: Közgazdasági Szemle, 1959. 959-960 .1 . 
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fejlesztésére áldozni a költségvetésből, s ezt a beruházást olyan formában kívánta meg-
valósítani, hogy az elsősorban az állattenyésztés, valamint a hüvelyesek és az ipari 
növények termelésének fejlesztését, növelését szolgálja. Az infláció gyorsulását figyelembe 
véve ez önmagában már korántsem volt akkora injekció, mint az ipar számára az 1938 
márciusában meghirdetett győri program, de azért nem jelentett elhanyagolható összeget. 
Ugyanakkor tükrözte a kormányzat tartós beavatkozási törekvéseit a mezőgazdasági 
termelésbe. 

A rendeletek, a mezőgazdasági törvény keretében rendelkezésre álló beruházások, 
termelésfejlesztést támogató szubvenciók mellett a mezőgazdasági termelés befolyásolásá-
nak legalapvetőbb eszköze a harmonikus árrendszer volt, amely egyrészt a mezőgazdaság 
és az ipar árarányainak megállapításával, másrészt a különféle mezőgazdasági termeivé-
nyek árának befolyásolásával törekedett a mezőgazdaság termelési szerkezetének módosí-
tására. Mindezek együttes hatására jelentős szerkezeti változások történtek 1939—44 
között a mezőgazdasági termelésben (9. táblázat). Az ipari növények csoportja 1944-re 
jelentősen megnőtt , vetésterületük több mint megháromszorozódott. Hasonló módon és 
nagyjából hasonló arányban nőtt a hüvelyesek termelése is, vetésterületük ugyancsak több 
mint háromszorosa lett a korábbi évek átlagának. Ezzel szemben némileg csökkent a 
gabonafélék termelése, s nagyjából hasonló módon csökkent a kapásnövények vetés-
területe is. 

A kedvező változások között külön is kiemeljük a napraforgót, melynek termelése 
1943-ra a háború előtti átlag több mint tizenháromszorosára nő t t , valamint a ricinust 
(majdnem négyszeres), a kender- (háromszoros) és a lenmagot (majdnem négyszeres). 
Mindez a termelési szerkezet igen jelentős módosulása volt, melynek nyomán a termelés 
némileg belterjesebbé vált. 

A mezőgazdasági termelés növelését és szerkezetének átalakítását célzó intézkedé-
sek között nem kis szerepet játszott a terményforgalmazás, majd később a beszolgáltatási 
rendszer kialakítása. Ezek azonban csak másodlagosan befolyásolták a termelés szerke-
zetét (noha a beszolgáltatási rendszer 1942. évi módosításának kimondot t célja volt a 

9. TÁBLÁZAT 

A szántóföldi termelés szerkezete az 1938. évi Magyarország területén 

Főbb 

Év 
Kenyér-
gabona 

Főbb 
kalászosok 

együtt 

Kuko- Bur- Cukor- Hüve- Napra-
rica gonya répa lyesek forgó 

Szálasta- zöldség-
karmány és főzelék 
együtt félék 

együtt 

1938 40,8 53,5 21,4 5,3 
1939 41,3 53,4 21,5 5,0 
1940 38,5 51,1 22,5 5,2 
1941 36,7 49,9 22,3 5,3 
1942 37,6 50,0 21,1 5,0 
1943 38,4 50,7 19,2 4,8 
1944 37,7 50,2 19,0 4,8 

0,8 0,90 0,12 13,1 0,59 
0,8 0,89 0,14 12,6 0,61 
1,0 0,88 0,28 12,8 0,64 
0,9 1,17 0,27 13,3 0,70 
0,9 1,72 0,91 13,1 0 ,82 
1,0 2,30 1,51 13,5 0,81 
1,0 2,06 1,98 13,9 0,82 

0,8 
0,8 

(A Magyar Statisztikai Évkönyvek alapján) 
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termelési szerkezet kedvező irányú befolyásolása is), ezért nem a termelési szerkezet 
módosításával összefüggésben kell bemutatni őket, hanem önálló keretben. 

A kormányzat tulajdonképpen már az 1929—33. évi világgazdasági válság időszaka 
óta bizonyos mértékig beavatkozott a mezőgazdaságba Magyarországon is. Ez a beavat-
kozás azonban nem lépett tűi az értékesítés, elsősorban a külföldi értékesítés átszervezé-
sén, „egykezesítésén", azaz értékesítési monopolszervezetek kialakításán.14 Ezen a politi-
kán a háború kitörése kezdetben nem módosított. Igaz ugyan az, hogy az átállás a 
hadigazdálkodásra a háború egész időtartamát tekintve viszonylag gyorsan kibontakozott , 
az állam mind bonyolultabb szabályozási és ellenőrzési mechanizmust építet t ki, de a 
háború kitörését követő első években (amíg Magyarország még nem volt hadviselő fél) ez 
a szerep korlátozott volt, s elsősorban arra irányult, hogy az állam rendelkezési lehetősé-
geit minél nagyobb mértékben kiszélesítse a megtermelt mezőgazdasági termékek 
fö lö t t . 1 5 Ennek árpolitikai összefüggéseit láttuk, azok azt szolgálták, hogy növekedjen a 
mezőgazdasági termelés. Az így megtermelt mezőgazdasági terménykészletek fölötti 
rendelkezést kezdetben biztosította az ,,egykéz"-rendszer. A háború első éveiben ez 
elégséges volt ahhoz, hogy a lakosság ellátása élelmiszerekkel és a kiviteli kötelezettségek 
kielégítése zavartalan legyen.1 6 Azért is megfelelőek lehettek ezek az intézkedések, mert 
az 1938. évi rekordtermés kenyér- és takarmánygabonából, majd az 1939. évi ugyancsak 
magas termésátlagok egyelőre biztosították a kivitelt és az állatállomány takarmányellátá-
sát, sőt az állomány növelését is. Csak amikor megszűntek a rekordtermések, sőt kimon-
dottan aszályos évek következtek (1940, majd 1942), váltak elkerülhetetlenné a termés-
feleslegek biztosításának erőszakosabb módszerei. Már itt jelezni kell azonban azt, hogy a 
második világháború egész időszakában nem került sor e téren az erőszak (rekvirálás stb.) 
oly mértékű alkalmazására, amint az első világháború alatt. A termékfelesleg feletti 
rendelkezés „puhább" módszereit dolgozták ki és alkalmazták a háború egész időszaká-
ban, olyan megoldásokkal, amelyek a terményfeleslegek mind nagyobb arányú elsajátítá-
sát viszonylag fájdalommentesen oldották meg. 

Magyarország még nem volt hadviselő fél, amikor 1940-ben (a rossz termés miatt) 
bevezették az alapvető mezőgazdasági termékek bizonyos körének zárolását. A zárolt 
termékek közé tartozott a kenyérgabona, a hüvelyesek, a kukorica, a szárított zöldség és 
főzelék, valamint a burgonya. 1 7 A zárolás azt jelentette, hogy ezekből a terményekből a 
kormány csupán a vetőmagot és az önfenntartás célját szolgáló meghatározott mennyisé-
get hagyta meg a termelőknél, a többit pedig csupán a kormány által létesített monopol-
szervezetnél lehetett értékesíteni, ugyancsak a kormányzat által megállapított árakon. A 
következő években a termények zárolásának eszközét a kormányzat a szükségletnek 
megfelelően alkalmazta, gyakorlatilag attól függően, hogy milyen volt a termés. így 
1941-ben kiterjesztették a zárolást a cukorrépára, a dohányra, az ipari növényekre és az 

1 4 L. erre a folyamatra Szuhay Miklós: Az állami beavatkozás és a magyar mezőgazdaság az 
1930-as években. Bp. 1962. 

1 s L. Szuhay: Közgazdasági Szemle, 1959. 953-968 .1 . ésBerend T. Iván: Az állami beavatkozás 
háborús módszereinek főbb vonásai Magyarországon a II. világháború idején. In: A Marx Károly 
Közgazdaságtudományi Egyetem Évkönyve, 1958. Bp. 1959. 223 -247 .1 . 

1 '•Szuhay: Közgazdasági Szemle, 1959. 9 5 5 - 9 5 7 . 1 . 
1 7Uo. 9 5 6 - 9 5 7 . 1 . - A vonatkozó intézkedéseket összefoglalják a Magyar Gazdaságkutató 

Intézet rendszeresen megjelentetett gazdasági helyzetjelentései ( 4 6 - 5 3 . számok). 



3 7 0 GUNST PÉTER 

összes gabonafélékre (azaz a takarmánygabonára is), majd elrendelték a zsírbeszolgáltatást 
is. 1941 őszén a sertészsír, zsiradék és szalonna fogyasztását korlátozták, amennyiben a 
mezőgazdasági termelők körében mindezek fogyasztását fejenként legfeljebb évi 11 kg-
ban határozták meg.1 8 Ugyanekkor gabonafejadagokat is életbe léptettek a mező-
gazdasági termelők körében. 1941-ben nagyjából 200 kg kenyérgabonát hagytak meg a 
termelőknek családtagonként. Ezt azután 1942-re már „f inomítot ták": ekkor az 1 éven 
aluli gyermekek 60 kg, az 1 - 6 év közötti gyerekek 110 kg, a 6 - 1 6 éves gyermekek és a 
60 éven felüliek 165 kg, a 1 6 - 6 0 éves kor közöttiek pedig 220 kg kenyérgabonát 
tarthattak meg a saját részükre.1 9 Az 1942. évi rossz termés után újból módosították ezt 
a fejadagot, majd 1942 decemberében ismét űj fejadagokat állapítottak meg a mezőgazda-
sági termelők számára (10. táblázat). A fejadagokon és a vetőmagon felüli mennyiséget a 
kormányzat zár alá vette, vagyis felettük kizárólagos rendelkezési jogot biztosított a maga 
számára. 

Nem lenne értelme ehelyütt tételesen felsorolni minden, a szabadpiaci mechaniz-
must gátló rendelkezést, elég annak rögzítése, hogy olyan termékeknél, mint pl. a 
burgonya, a hagyma stb., a termésektől, illetve a rendelkezésre álló készletektől függően 
került sor a zárolásra és a központi forgalmazásra. A háború egész időtartamára vagy 
legalábbis a több éven át folyamatosan zárolt termények értékesítésére rendelkezésre 
álltak a korábbi monopolszervezetek vagy azok utódai (így pl. a gabonaneműeket a 
Futura gabonakereskedelmi osztálya és a Hombár forgalmazta). 

Az egész rendszer jelentős módosítására került sor 1942 novemberében, amikor új 
beszolgáltatási rendszert léptettek életbe, az ún. Jurcsek-tervet, mely Jurcsek Béla állam-
titkár nevéhez fűződik . 2 0 A német tapasztalatokon alapuló Jurcsek-terv célja az volt, 
hogy a korábbi zárolási rendszer visszásságait megszüntesse, s egyúttal több termék 
előállítására ösztönözzön. Ugyanakkor ezt oly módon oldja meg, hogy magukra az 
üzemekre bízza azt, milyen termékeket kívánnak előállítani. A korábbi rendszer pl. 
jelentős mértékben elvonta a kisebb gazdaságoktól a takarmánygabonát, s ezzel korlátozta 
a szegényebb rétegek állattenyésztését, aminek természetes következményei jelentkeztek 
az állatállomány csökkenésében, illetve nem megfelelő mértékű növekedésében. A rend-
szer alapja a szántóterület, illetve az annak értékét muta tó , aranykoronában meghatá-
rozott kataszteri jövedelem. Eszerint a szántóföld katasztrális holdankénti kataszteri 
tiszta jövedelmének minden egyes aranykoronája után 50 egységnyi terméket kellett 
beszolgáltatni. Az 50 egységből azonban 10 egységet kenyérgabonában, 10 egységet pedig 
zsiradékban (élősertés, olajosmagvak, vaj) vagy annak előállítására alkalmas takarmányban 
kellett beszolgáltatni. A fennmaradt 30 egységet az üzemek abban a termékben szolgál-
tatták be, amiben akarták. Egy beszolgáltatási egységnek tulajdonképpen 1 kg kenyér-
gabona felelt meg, az aranykoronaértékenkénti 50 egység tehát lényegében 50 kg búza 
értéke volt. Lefelé és felfelé egyaránt korlátokat állított a rendszer. Azok után a szántó-
földek után, amelyek 3 aranykorona értéken alul voltak, egységesen 3 korona után, míg a 
20 aranykoronánál értékesebb szántóföldek után egységesen 20 aranykoronaérték után 
kellett teljesíteni a beszolgáltatási kötelezettséget. Az átváltási kulcs pedig a mindenkori 

'"Szuhay: Közgazdasági Szemle, 1959. 956-957 .1 . 
" U o . 
2 0 A Jurcsek-terv lényegét összefoglalja Szuhay: Közgazdasági Szemle. 1959. 958. és 

964-965.1. ,Pintér: i. m. 28 -30 .1 . A tervet részleteiben ismerteti a Köztelek 1943. jan. 31-i. száma. 
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10. TÁBLÁZAT 

A kenyér- és lisztfejadagok 1942. dec. 1. előtt és után 

Az őstermelők , , . , „ , „ . , ,„ 
.. . , . . . 1942. dec. l-ig 1942. dec. I-tol lisztfejadagja 

(cvi adag) k g k g 

1 éven aluli 120 60 
1 - 5 év között 120 110 
1 6 - 6 5 év között 240 220 
1 6 - 6 5 év közötti 

gazd. cselédek 300 280 
egyéb őstermelő 180 165 

.... 1942. dec. l-ig 1942. dec. 1-től A nem őstermelők 
(ún. ellátatlanok) . . , . 

f . napi havi napi havi 
kenyéradag lisztadag kenyéradag lisztadag 

gr gr 

Nehéztesti munkás 550 1600 510 1600 
Testi munkás 350 1600 310 1600 
1 éven aluli gyermek - 1600 - 1600 
Egyéb 200 1600 160 1600 

(A Magyar Gazdaságkutató Intézet Gazdasági Helyzetjelentése. 51. sz. 156.1.) 

árarány volt, azaz mind a 30 egységen belül szabadon választott termékeknél, mind a 
zsiradékon belül meghatározott termékeknél a mindenkori beszolgáltatási mennyiséget az 
döntötte el, hogyan aránylott a beszolgáltatni kívánt termény ára a búza árához. Ez a 
rendszer természetesen a nagyobb értékű termékek beszolgáltatására ösztönzött, s jelen-
tős mértékben hozzájárult a mezőgazdasági termelés szerkezetének módosulásához.21 

A rendszer legnagyobb előnye az volt, hogy mivel a beszolgáltatandó mennyisége-
ken felüli termeivényeket a gazdaságok kezén hagyta, a termelés bővítésére ösztönzött . 
Ugyanakkor igen rugalmasan, a gazdaságokra bízta azoknak a termeivényeknek a kijelölé-
sét, amelyekben eleget kívántak tenni'a beszolgáltatási kötelezettségnek. A következmény 
a törpe- és kisgazdaságok körében az állattenyésztés némi növekedése lett, valamint az, 
hogy a gazdaságok az ugarföldeket jelentős mértékben csökkentették.2 2 Ugyanakkor a 
Jurcsek-rendszer mindezt úgy tudta megoldani, hogy az végső soron a nagybirtoknak 

2 1 Néhány termék viszonyszámait felsorolja Pintér: i. m. 29. 1. Közülük a jellemzőbbek: 1 q 
mák 500 pont , 1 q paprika 1500 pont , 1 q lucernamag 1800 pont , 1 q burgonya 33 pont, 1 q cukor-
répa 20 pont, 1 q kukorica 90 pont. 

2 2 1 9 3 9 - 4 2 folyamán évi átlagban 306 ezer hektár maradt ugaron. A Jurcsek-terv hatására 
ez már 1943-ban 69 ezer hektárra csökkent. Szuhay: Közgazdasági Szemle, 1959. 963.1. 
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kedvezett. Ezt az oldalát nem elsősorban abban lát juk, hogy a 20 kat. holdnál nagyobb 
üzemek számára lehetővé tette az aratórész vagy a cséplőrész beszámítását a beszolgál-
tatási kötelezettségbe, vagy hogy ha a 20 kat. holdnál nagyobb üzemeknél átlagosan több 
mint 1 gazdasági cseléd jutott minden 20 holdnyi szántóterületre, azt figyelembe vették; 
hanem elsősorban abban, hogy nem volt progresszív. Magyarország ugyanis a gazdasági 
fejlettségnek még azon a szintjén állt, ahol a rendelkezésre álló földterület nagysága 
egyenesen arányos a termelési technológia színvonalával. Még olyan körülmények közöt t 
is, amikor alig állt rendelkezésre, vagy ha rendelkezésre is állt, de nem került felhaszná-
lásra számos, a termelési eredményeket fokozó eszköz és anyag (pl. műtrágya), a nagyüze-
mek ugyanolyan minőségű termőtalajokon is jelentősen nagyobb termésátlagokat értek el, 
mint a kisüzemek. A fontosabb szántóföldi termékeknél ez az eltérés a javukra nagyjából 
30% körül mozgott , de sokszor azt meg is haladta.2 3 A Jurcsek-rendszer ezt a különbsé-
get figyelmen kívül hagyta, s ezzel automatikusan előnyösebb helyzetbe hozta a nagy-
birtokot. Sokkal nagyobb volt ennek a jelentősége annál, mint amit sokszor felhoznak, 
hogy ti. annak idején az 1850—60-as években a kataszteri rendszer felállításánál a 
nagybirtokok számára kedvezőbben állapították meg az adóalapot, az aranykorona-érté-
ket, vagyis a nagybirtokok földjeit aláértékelték. Ez a feltételezés lappangva máig él a 
magyar történeti irodalomban, noha nem bizonyítható, illetve ahol megfelelő adatokkal 
rendelkezünk az ellenőrzéshez, o t t nem bizonyult megalapozottnak. Sokkal inkább arról 
van szó, hogy a nagybirtokok aránylagosan az átlagosat jóval meghaladó legelőterülettel, 
erdővel és más, mezőgazdaságilag csekélyebb mértékben hasznosítható földdel rendelkez-
tek. Ez természetesen megmutatkozott beszolgáltatási kötelezettségük relatíve kisebb 
arányában is. A Jurcsek-rendszer alapján összesen évente mintegy 77 millió mázsa búza-
egységet kellett beszolgáltatni. Ennek mintegy 80%-a a 100 kat. holdnál kisebb üzemek-
ből került ki , 2 4 amelyek azonban csupán a földterület 67—68%-ával rendelkeztek. Ha 
nem is túlságosan nagy az aránytalanság, de a progresszivitás elvének hiánya folytán mégis 
jelentős. Ez az aránytalanság mutatkozot t meg egyebek mellett abban, hogy 1944-ben a 
100 holdnál kisebb gazdaságok beszolgáltatási kötelezettségüket csak 92,3%-ban tudták 
teljesíteni.2 5 

A Jurcsek-tervnek kimondottan az volt a célja, hogy a kevés földdel rendelkező 
parasztokat rászorítsa bérmunka vállalására a nagyobb gazdaságokban, ezért sem vette 
figyelembe a progresszivitás elvét. Az 1—5 hold földdel rendelkezők csak akkor juthat tak 
megfelelő mennyiségű élelmiszerhez, ha legalább az aratásnál munkát vállaltak. Ugyanígy 
azt is szolgálta a beszolgáltatási rendelet, hogy a 20 holdnál kevesebb földdel rendelkező 
parasztok számára lehetetlenné tegye az elsősorban az aratásnál foglalkoztatott idegen 
munkaerő alkalmazását.2 6 Ugyancsak a nagybirtok munkaerő-szükségletének biztosítása 

2 3 Azoknál a növényeknél, amelyeknél a termésátlagokban az üzemnagyság szerint érdemleges 
különbség van, ezeket a különbségeket az 1926-38 . évek átlagában megvizsgálta Gunst: A mező-
gazdasági . . . 130 -968 .1 . 

2 * Erre 1. Szuhay: Közgazdasági Szemle, 1959.958.1 . 
2 s U o . 959.1. 

• 2 "Pintér: i. m. 30.1. 
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céljából engedélyezték 1944-ben, hogy a beszolgáltatást a mezőgazdaságban végzett 
munka formájában is teljesíteni lehessen.2 7 

A Jurcsek-terv életbeléptetésével egyidőben a kormányzat terményértékesítési köz-
pontokat hozot t létre, amelyeknek feladata volt a különféle termeivények értékesítése 
(így pl. Gabonaforgalmi Központ, Vetőmagforgalmi Központ, külön központok a bur-
gonya, a hüvelyesek, a baromfi és tojás értékesítésére, Állatforgalmi Központ stb.). 
Ezekben a központokban csak a legnagyobb kereskedelmi részvénytársaságok és a leg-
nagyobb egyéni tőkés vállalatok vehettek részt .2 8 Ezen az úton monopolizálták a ter-
ményértékesítést, s központosították a termeivényeket. Ez a rendszer a háború végéig, 
illetve mindaddig zavartalanul működöt t , amíg a fegyveres harcok Magyarország területét 
el nem érték. 

A beszolgáltatási rendszer és az értékesítési központok azt a célt szolgálták, hogy a 
kormányzat lehetőleg a teljes termékfelesleg felett rendelkezhessen. Minderre azért volt 
szükség, hogy a városi lakosság s a hadsereg szükségletei mellett a németországi kivitel 
céljaira biztosíthassák a szükséges mezőgazdasági termékmennyiséget. A lakosság élelme-
zésének biztosítását volt hivatva szolgálni a jegyrendszer fokozatos bevezetése is. Ez 
azonban csupán látszólag jelenti a fogyasztás korlátozását. Inkább azt a célt szolgálta, 
hogy biztosítsa a szegényebb rétegek számára is elviselhető áron a minimális élelmiszer-
fogyasztást. Ez a minimális szint egyes tömegélelmezési cikkeknél (pl. liszt és burgonya-
félék) a háború előtti évek fogyasztásának némi korlátozását jelentette, más esetekben az 
annak megfelelő szintet. Mindenesetre a jegyrendszer csupán a szegényebb rétegek 
számára jelentett élelmiszerkorlátozást, hiszen a mind nagyobb arányokat öltő fekete-
piacon a magasabb jövedelműek gyakorlatilag korlátlanul jutottak élelmiszerhez egészen 
1944 őszéig. Ugyanakkor a hatósági áron garantált minimális élelmiszerfejadag a szegé-
nyebb rétegek számára tette elérhetővé az alapvető élelmiszereket. Az állam a jegyrend-
szer révén tulajdonképpen a tőkés osztály érdekében, a rendszer stabilitása érdekében 
biztosította a szegényebb, alacsonyabb keresetű rétegek számára az élelmiszeradagokat.29 

Jegyrendszer nélkül a spontán áremelkedések adott helyzetben, amikor az élelmiszerek 
jelentős mértékben kerültek kivitelre, lehetetlenné tették volna a szegényebb rétegek 
megfelelő színvonalú élelmiszerfogyasztását. 

A jegyrendszer bevezetésére is fokozatosan került sor. Első lépésként 1940 őszén 
cukoijegyrendszert létesítettek. 1941 folyamán bevezették Budapesten és a vidéki váro-
sokban a kenyér- és lisztjegyrendszert, amit alkalmanként kisebb időszakokra kiegészített 
a burgonya adagolása is. Ehhez járult hamarosan a zsír jegyre történő adagolása, majd az 
adagok némi csökkentése. 1941. dec. 30-án a kenyér-és lisztjegyrendszert 1942. jan. 15-i 
hatállyal az ország egész területére életbe léptették. 1942 januárjában megkezdték a 
húsfogyasztás korlátozását is Budapesten. A hét 3 napját (kedd, szerda, péntek) hústalan 
napoknak nyilvánították, amikor nem árultak húst sem az üzletekben, sem a vendéglők-
ben. 1943. jan. 1-től azután az ország egész területén húsjegyrendszert vezettek be, s 
megkezdték a burgonya és a tojás adagolását is. Közben 1942 május végén Budapesten 
tejjegyrendszert is létesítettek. Ennek lényege az volt, hogy a gyermekek, idősek, váran-

5 'Magyarország története. VIII. k. 1148.1. 
Szuhay: Közgazdasági Szemle, 1959. 958.1. 

2 ' Magyarország története. VIII. к. 1133.1. 

7 Agrártört. Sz. 1982/3-4 
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dós és szoptatós asszonyok és a betegek részére tejadagolást léptettek életbe (az adagokat 
természetesen többször módosították), míg másoknak csak akkor szolgáltak ki tejet az 
üzletek, ha a jeggyel rendelkezőket már kiszolgálták.30 

A jegyrendszer bevezetésével természetesen bonyolultabbá vált az élelmiszerellátás, 
hiszen számos tényező játszott közre a fejadagok kialakításában (a nehéz testi munkások 
pl. nagyobb kenyér-, liszt-, cukor- és hűsadagokat kaptak stb.). Ugyanakkor azonban 
mindezek révén sikerült biztosítani a lakosság megfelelő ellátását élelmiszerekkel egészen 
a háború végéig, s minden tényezőt figyelembe véve nem is alacsony színvonalon. A 
mezőgazdaság rentabilitásának biztosítása céljából ugyanis a kormányzat általában nem 
gátolta adminisztratív intézkedésekkel a feketepiac működését, s a gyér ellenőrzés és az 
alacsony büntetések senkit sem tartottak vissza attól, hogy a feketepiacon forgalmazza 
áruját, illetve ott vegye meg a jegyrendszeren felüli mennyiséget egyes élelmiszerekből.31 

Nézzük, hogyan alakultak az élelmiszerfejadagok, amelyeket a jegyrendszer kereté-
ben biztosítottak. A cukorfejadag lényegében a cukorrépahozamoktól függően változott. 
Budapesten kezdetben 1 kg körül volt a havi fejadag, majd amikor 1942-ben az egész 
országra kiterjesztették a jegyrendszert, Budapesten 102 dkg, a vidéki városokban 52 dkg, 
falun pedig 32 dkg volt a havi fejadag. Az országos mérlegelt átlag mintegy havi 6 0 dkg 
lehetett. Ehhez járult 1942-ben valamivel több, 1943-ban valamivel kevesebb befőzési 
cukor, amelyben a gyermekes családok részesültek. 

A kenyér- és lisztfejadagok változása gyakori volt. Már utaltunk az őstermelő 
lakosság ellátására. A kenyérjegyrendszert 1941. dec. 30-ával vezették be, 1942. febr. 
15-ig a normál fejadag napi 25 dkg volt, melyet ekkor 20 dekára csökkentettek, míg a 
havi lisztadagot 2 kg-ról 1,6 kg-ra. 1942-ben a csökkenő tartalékok, valamint a kedvezőt-
len terméskilátások miatt tovább kellett csökkenteni a fejadagokat. Ekkor (1942. júl. 15.) 
napi 15 dekára csökkentették a kenyérfejadagot az azt megelőző 20 dekáról, míg a havi 
lisztfejadag 1,6 kg maradt. A nehéz testi munkások napi kenyérfejadagja változatlanul 55 
deka, a fizikai munkásoké 35 deka volt. A csökkentés nem terjedt hosszú időre, néhány 
hónap után ismét 20 deka lett a normál kenyérfejadag. Ezt csak 1942. dec. 1-i hatállyal 
csökkentették 16 dekára, s ekkor a pótlékokat is átlagosan 4 dekával csökkentették. 

A zsírfejadag eleinte havi 80 deka körül mozgott, ezt előbb 72 dekára, majd 1942 
augusztusában 60 dekára csökkentették. 1942. május 16-ával a tejre is jegyrendszert 
léptettek életbe Budapesten. Mint említettük, ez csak a gyerekek, a terhes és szoptatós 
asszonyok, valamint a betegek számára biztosította a tejellátást, kezdetben megfelelő 

3 0 A jegyrendszer alakulásának tömör összefoglalása: Berend-Ránki: i. m. 558. I. Részleteseb-
ben 1. A Magyar Gazdaságkutató Intézet gazdasági helyzetjelentései. 5 0 - 5 2 . számok. 

" ' A feketepiac szerepét jól tükrözi egy 1942. szept. 1-én kelt feljegyzés, mely szerint a 
feketepiac már olyan méreteket öltött , hogy az Országos Közellátási Hivatalnak nincs elegendő 
apparátusa az ellenőrzésére (Országos Közellátási Hivatal Levéltára, Országos Levéltár, К 251. Elnöki 
bizalmas iratok. 1. cs.). A hivatal iratai között később is számos foglalkozik ezzel a kérdéssel, 
egyértelműen negatív kicsengéssel, azaz azzal a végeredménnyel, hogy a kormányzat képtelen fellépni a 
feketepiac, az árurejtegetés és az árdrágítás ellen. 

Itt jegyezzük meg azt is, hogy az Országos Közellátási Hivatal iratai között találtuk meg a 
Magyar Gazdaságkutató Intézet kartográfikusan is dokumentált havi helyzetjelentéseit az országban 
tapasztalható áruhiányról, valamint ugyané hivatal árkimutatásait is (OL. OKH K. 254. 5.cs. 
11.tétel). Ezek szerint sem áruhiány, sem pedig aránytalanul nagymértékű árdrágítás nem volt 
tapasztalható rendszeresen, hanem csupán helyenként s egyes árucikkeknél. Ezek az adatgyűjtések is 
kielégítő áruellátást jeleznek. 
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adagokban (a 3 éven aluli gyerekek, a terhes és szoptatós asszonyok napi 1 liter, a 3—13 
év közötti gyerekek, öregek és betegek 0 ,25 -0 ,50 1 tejben részesültek), a felnőtt lakosság 
csupán akkor kapot t tejet a boltokban, ha a jegyre kiadandó mennyiség már elkelt, s 
maradt az üzletben. Ezt a mennyiséget 1943-ban csökkentették, amennyiben a várandós 
és szoptatós asszonyok adagját napi 0,7 l-re csökkentették. Ugyancsak csökkent a 13 éven 
aluli gyerekek adagja napi 0,3 literre. 

A húsellátás kezdetben zavartalan volt. A forgalomba hozo t t hús mennyisége 
Budapesten 1940 végéig nem csökkent érdemlegesen,32 majd megkezdődött a fogyasztás 
szerkezeti átalakulása. A beszolgáltatási rendszer következtében (nem lévén elegendő 
takarmány) erőteljesen csökkent a sertésvágások száma, s így 1942-re a sertéshús fogyasz-
tása lényegesen visszaesett.33 A hústalan napok bevezetése 1942. jan. 13-án, mely heti 
három napon át tiltotta húsfélék kiszolgálását, nem vezetett eredményre. 1943. jan. 1-ével 
Nagybudapest területére, majd később az egész országra bevezették a húsjegyrendszert. A 
jegyrendszer nyomán heti 10 dkg sertéshúsra és 4 0 dkg egyéb húsra volt jogosult a 
lakosság (csontos húsból arányosan többre). A nehéz testi munkások ezen felül heti 
20 dkg húsra kaptak jogosultságot. 

Nagyjából ez volt a kerete az élelmiszerellátásnak. A jegyrendszer révén garantált 
alapvető élelmiszerek — kisebb-nagyobb ingadozásoktól eltekintve — biztosították a nagy 
tömegek létfenntartását. Ha a háború előtti évek átlagos élelmiszerfogyasztásával hasonlít-
juk össze,34 a háború alatt jegyrendszer keretében árusított mennyiségek érdemlegesen 
csupán a lisztfogyasztásban és a cukorfogyasztásban maradtak jelentősen az alatt. (Átla-
gosan napi 20 deka kenyérfejadagot és a havi 1,6 kg lisztet figyelembe véve a fogyasztás 
évente kb. fejenként 95 kg lisztre rúgott, míg a háború előtt az fejenként kb. 144 kg-ot 
tett ki.) Csupán a jegy rendszert tekintve az ellátás inkább a háború előtt az átlagnál töb-
bet fogyasztó rétegek fogyasztását kívánta korlátozni. Ezek szerezték be szükségleteiket a 
feketepiacról. Figyelembe kell azt is venni, hogy a jegyrendszer keretében forgalomba ho-

3 2Budapest húsfogyasztása 1938-ban 418 696 q, 1939-ben 496 664 q, 1940-ben pedig 474 486 
q volt. (A Magyar Gazdaságkutató Intézet Gazdasági Helyzetjelentése. 47. sz. Bp. 1941. 170. 1.) Igaz, 
közben a fó'város lakossága mintegy 7%-kal nó'tt. 

3 3A budapesti húsfogyasztás megoszlása (a vágások %-os aránya): 
I V . . • i j : . ' 2C' .y .>. 

•Jí sóflizifc ß :J 

b'. • О í 
Szarvas-
marha Borjú Sertés Egyéb 

1938. XI. - 1 9 3 9 . X. hó 23 10 63 4 
1939. XI. - 1 9 4 0 . X. hó 33 10 54 3 
1940. XI. - 1 9 4 1 . X. hó 44 7 47 2 
1941. XI. - 1 9 4 2 . X. hó 72 1 25 2 

A vágások mennyisége közben nagyjából azonos volt. (A Magyar Gazdaságkutató Intézet Gazdasági 
Helyzetjelentése. 51. sz. Bp. 1943. 161.1.) 

3 4 Az 1934-38 . évek átlagában a fejenkénti fogyasztás csontos húsból 23,5 kg, baromfihúsból 
8,3 kg, sertészsírból és szalonnából 13,0 kg, lisztbó'l 144,7 kg, rizsbó'l 2,3 kg, cukorból 10,5 kg tejbó'l 
és tejtermékből (vaj nélkül) 101,9 kg. tojásból 5,2 kg, zöldségből 95 kg, burgonyából 130 kg volt. 
Gunst: A mezőgazdasági termelés. . . 6 5 - 6 6 . 1. 

7* 
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zott élelmiszerek ára rögzítve volt, s állami szabályozás aláesett , így azt a szegényebb ré-
tegek is megvásárolhatták. A szabadon, a jegyrendszer keretein kívül forgalmazott élelmi-
szerek (pl. gyümölcsök, zöldségfélék stb.) ára a spontán áremelkedések hatásainak volt 
kitéve, s sokkal nagyobb mértékben játszott szerepet az életszínvonal visszahúzásában, 
mint a jegyrendszer keretében beszerezhető élelmiszerek. 

Nemzetközi összehasonlításban is megállja a helyét a magyarországi élelmezési 
helyzet a második világháború időszakában. Igaz, csupán szórványos adatokkal rendel-
kezünk s ezekből nehéz következtetéseket levonni, de tendenciákra azért következtet-
hetünk. Rendelkezünk egy táblázattal (11. táblázat), amelyik az 1942. ápr. 15-i helyzetet 
rögzíti. Ennek alapján azt mondhat juk , hogy Magyarországon az akkori élelmezési helyzet 
nem érte el azt a szintet, amelyet a mezőgazdaság termelési potenciálja és a kormány 
törekvéseinek eredményei alapján el kellett volna érnie.35 Ennek magyarázatát nem a 
termelés hiányai adják, hiszen az ország mezőgazdasági termelése bőségesen fedezte a 
belső szükségleteket s a magyar hadsereg igényeit, hanem a németországi kivitel. 

11. TÁBLÁZAT 

A fejadagok egyes európai országokban 1942 ápr. 15-én 
(gr-ban) 

Ország Napi kenyér Havi cukor Havi zsiradék Heti húsadag 

Magyarország 200 600* 720** 3 teljes, 2 részleges 
hústalan nap 

Németország 286 1012 927 300 
Olaszország 200 500 400 5 hústalan nap 
Bulgária 300 nincs korlá- 800 

tozás 
Románia 300 1500 csak étolaj- 4 teljes, 1 részleges 

korlátozás hústalan nap 
Hollandia 250 1000 1000 500 
Franciaország 275 500 450 180 
Belgium 225 990 450 245 
Szlovákia 133 1000 nincs korlátozás 400 

"Országos mérlegelt átlag 
**Csak a disznózsírt korlátozták 
(A Magyar Gazdaságkutató Intézet Gazdasági Helyzetjelentése. 50 . sz. 111.1.) 

Magyarország az 1920—30-as években piacot keresett mezőgazdasági termékei 
számára. Az Osztrák—Magyar Monarchia felbomlása után elvesztette ugyanis mezőgaz-
dasági termékei legjobb felvevőpiacait, vagy legalábbis jelentősen megnehezedtek értékesí-
tési lehetőségei. Ez a 30-as években, a világgazdasági válság éveiben, majd azután a 

3 5 Számítások szerint az egyes európai régiók élelmiszerellátását a saját termelés nagyjából a 
következő' arányban biztosíthatta: Németország 83% (az elfoglalt keleti területeket figyelembe véve 
91%), Észak-Európa 82%, Délkelet-Európa 107%, Olaszország, Svájc, Benelux államok együtt 83%, 
Ibériai-félsziget 98%, Franciaország 83% - az egész vizsgált európai térség 91%. (A Magyar Gazdaság-
kutató Intézet Gazdasági Helyzetjelentése. 50. sz. Bp. 1942. 106-109.1.) 
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12. TÁBLÁZAT 

A mezőgazdasági kivitel Magyarországról (1938-1944) 
(1000 tonnában) 

Mg. termék 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 

Búza 436 1008 392 148 23,6 144 55 
Rozs 60 19 - 11 8 4 0,4 
Bab 15 11 6 27 21 9 21 
Kukorica 120 47 3 40 88 59 23 
Olajos-

magvak 15 13 2 2 13 43 4 
Szalámi, 

kolbász 0,5 0,2 0,5 0,6 - 0,1 0,09 
Húskonzerv 2 2 1 1 3 4 2 

(Magyarország külkereskedelme 1 9 1 9 - 1 9 4 5 . B p . , 1 9 6 1 . 2 1 2 - 2 1 3 . 1 . ) 

13. TÁBLÁZAT 

A mezőgazdasági kivitel szerkezete 

(%) 

Termék 1938 1941 1944 

Állati termék 
Gabona 
Gyümölcs és 

zöldség 
Élelmiszeripari 

termék 

45,0 38,1 13,6 
33,5 24,4 23,0 

5 (5 10,0 17,1 

0,8 3,1 4,5 

(Magyarország külkereskedelme 
1919-1945 . Bp., 1961.209.1 . ) 

megnyíló németországi piacokra utalta. Gyakorlatilag már 1938-ban a magyar mező-
gazdasági termékek legnagyobb felvásárlója Németország, majd az Ausztriával megnöveke-
dett Németország lett, mely már a mezőgazdasági kivitel kereken 2/3 részét felszívta. A 
maradékon Olaszország mellett néhány kisebb ország osztozot t . 3 6 A világháború kitörése-
kor Magyarországot gazdasági érdekei mellett már szerződéses megállapodások is a német 
gazdasághoz kötöt ték. 

A második világháború időszakában Németország mind nagyobb mennyiségű mező-
gazdasági terméket igényelt, s egyre fokozta követeléseit. Kezdetben, 1939—40-ben nem 
okozott gondot a németországi kivitel növelése, ennek — mint utaltunk már rá — inkább a 
pénzügyi ellentételei hiányoztak, amit az ország kénytelen volt végül pénzkibocsátással 

3 6 Minderre 1. Peter Gunst: Die ungarische Landwirstschaft und der deutsche Markt in der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts. In: Tradition und Neubeginn. Internationale Forschungen zur deutschen 
Geschichte im 20. Jahrhundert. Hrsg. von J .Hü t t e r -R .Meyers -D.Papenfuss . Köln 1975. 141-150 .1 . 
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áthidalni; 1941-től azonban a rossz termések miatt már egyáltalában nem volt könnyű 
eleget tenni a német követeléseknek. A számos esetben folytatott tárgyalásokon termé-
szetesen mindegyik fél igyekezett meggyőzni a másikat álláspontjáról. Magyarország azt 
hangsúlyozta, hogy a magyarországi kenyérfejadagok kisebbek, mint a németországiak (ez 
adott esetben igaz volt, általában azonban nem), s hogy a német fél nem szállítja a 
megígért ipari termékeket, s nem fizet a kivitelért, vagyis hitelbe kénytelen szállítani, - a 
németek viszont azt hangoztatták, hogy Magyarországon igen jó az élelmezési helyzet, s 
hogy az ország a lehetőségeihez képest nem szállít eleget a birodalomba. Ha azonban 
eltekintünk a taktikai megfontolásoktól s a tényeket nézzük, akkor kétségtelen, hogy 
Magyarország a háború egész időtartama alatt jelentős mennyiségben szállított élelmisze-
reket Németországnak. A Bácskára vonatkozóan szerződés kötelezte arra, hogy az ottani 
élelmiszerfeleslegeket rendszeresen Németországnak szállítsa,37 de ezen felül is került 
élelmiszer németországi kivitelre. A német külügyminisztérium egyik referense egy fel-
jegyzésében el is ismerte, hogy gyakorlatilag Magyarország az egyetlen európai ország, 
amelyik Németország és Olaszország gabonaellátásához jelentős mértékben járult 
hozzá.3 8 Ezek a szállítások, amelyekhez 1944. március 19. után a Magyarországon 
állomásozó német seregek ellátása is járult, okozták azt, hogy minden erőfeszítés ellenére 
is romlott a lakosság élelmiszerellátása a háború utolsó évében Magyarországon. Ugyan-
akkor ki kell emelni, hogy a jegyrendszer keretében az ország egész lakosságának ellátása 
biztosított volt, a jól működő s szinte minden mezőgazdasági és élelmiszeripari terméket 
átfogó feketepiac pedig még pótlólagosan is hozzájárult az ellátás biztosításához, termé-
szetesen csak a jobban szituáltak számára. A háború egész időtartama alatt azonban 
sikerült biztosítani a lakosság ellátását, a hadsereg élelmezését és jelentős kivitelt is. 

A háború utolsó hónapjaiban, 1944 szeptemberének végétől a harci cselekmények 
fokozatosan kiterjedtek az ország egész területére. Ez emberéletben s anyagi javakban 
tetemes károkkal járt. A mezőgazdaságot tekintve elsősorban a nagyüzemek eszközfel-
szerelése (traktorok s más gépek stb.), állatállománya s vetőmagkészlete lett a harci 
cselekmények martaléka vagy szállították el. A háborús károkkal e tanulmány keretében 
nem foglalkozhatunk, csak arra utalunk, hogy azok pl. az állatállománynak több mint a 
felét érintették. Ez azonban nem a háborús időszak, hanem a közvetlenül rákövetkező 
évek élelmezési helyzetében mutatkozot t meg. Csupán utalunk arra is, hogy a nagybir-
tokok termelő berendezéseit, állatállományát és vetőmagkészleteit ért hatalmas csapás 
következtében a földreform nem csupán társadalmi szempontból volt elkerülhetetlen, 
hanem — s erről a vonatkozó irodalom nem szokott érdemének megfelelően megemlé-
kezni - elkerülhetetlen volt azért is, mert csak a nagyüzemek feloszlatásával lehetett a 
volt nagybirtokok területén megindítani a termelést, s ezzel elhárítani az ország egész 
lakosságát a háború utáni időszakban sokáig fenyegető éhínséget. 

3 7Ezt a szerződést közli: A Wilhelmstrasse és Magyarország. Német diplomáciai iratok Magyar-
országról 1933-1944 . összeállították és sajtó alá rendezték: Ránki György, Pamlényi Ervin. Til-
kovszky Lóránt, Juhász Gyula. Bp. 1968. 582-583 .1 . 

3 8 Uo. 724.1. 
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Az agrártörténeti kutatás eddig a kertészeti növények és a szőlőfajták történeti vizsgálatával 
még nem foglalkozott eléggé.1 Pedig a termesztett fajták különleges termelési eszközöknek foghatók 
fel. Rendkívül fontosak, sőt jellegzetesek lehetnek egy-egy történeti korban, az adott gazdasági-társa-
dalmi viszonyokat tükrözhetik. Különösen nagy szerepük volt régen, ha meggondoljuk, hogy a fajta 
határozta meg - vagy legalábbis döntő mértékben befolyásolta, dialektikus kapcsolatban állva vele - a 
termesztéstechnikát. Ma a mezőgazdaságban elsősorban a termesztéstechnológiához igényelnek meg-
felelő nagyüzemi fajtákat.2 

A fajta már a füoxéravész előtt is az egyik legsarkalatosabb, legkényesebb pontja volt a hazai 
mezőgazdaságnak, szőlészetnek. A fehér foltnak számító fajtatörténeti kutatásokat nehezíti a kevés 
számú, a fajtakutatás szempontjából még nem részletezett és nem megfelelő forráshitelességű történeti 
anyag. Eddig elsősorban az állat- és növényfajokat és csak elvétve fajtára lebontot kérdéseket 
vizsgáltak a történeti, néprajzi, archaeozoológiai, archaeobotanikai munkák.3 

1 Munkám zöme XIX. századi adatokra épül. Jobb évi levéltári kutatásom ellenérc is csak 
kevés XVIII. századi példát tudok felmutatni, a XX. századi példák pedig a már bekövetkezett 
fajtaváltást tükrözik. A folyamat szemléltetése érdekében azonban idézem ezeket a példákat is. 
Fajtaváltáson a pr. pontica fajtacsoport szőlőfajtái jelentőségének csökkenését, több ide tartozó fajta 
kiszelektálódását és a pr. occidentalis fajtacsoport szőlőfajtáinak termesztésben kialakult uralkodó új 
szerepét, a korábban ismeretlen új fajták megjelenését értem. 

Rapaics Raymund: A magyar gyümölcs. Bp. 1940. 8 2 - 8 4 , 174-91 .1 . - Geday Gusztáv: 
Erscheinen und Verbreitung des Jonathanapfels in Ungarn. A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közle-
ményei 1971-1972 . Bp. - Bogdán István-Geday Gusztáv: 200 éves gyümölcsfa-fajtajegyzék. Agrár-
történeti Szemle, 1971, 327-74 . 1. Bp. - Kozma Pál: A növényfajták jelentősége a kertészeti 
termesztésben. A Kertészeti és Szőlészeti Főiskola Közleményei. 1967. Bp. 7 -10 .1 . - Németh 
Márton: Az izsáki sárfehér származása. Az Országos Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet évkönyve. 
Bp. 1968. 105-113 .1 . Uő: Régi magyar borszó'lőfajták. Agrobotanika 1973. Bp. 37-55.1 . - Facsar 
Géza: Agricultural-botanical analysis of the medieval grape seeds from the Buda castle hill. Mittei-
lungen des Archäologischen Instituts der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. 1973, Bp. 
157-73.1 . 

2Csepregi Pál-Zilai János: A nagyüzemi szőlőtermesztés egyik központi kérdése: a fajta. 
Kertészet és Szőlészet. 1965, 10. sz. 6. 

3 Wellmann Imre-Mándy György-Mesch József: Száznegyven esztendős búzakalász-lelet. 
Agrártörténeti Szemle, 1963, 4 6 0 - 6 4 . 1. Bogdán István-Papp Zsigmond-Szabó Miklós: Kétszázéves 
gabonaszemek az Országos Levéltárban. Agrárt. Szemle, 1963, 36-37 . 1. Balassa Iván: A magyar 
kukorica. Bp. 1960. Takács Lajos: N dohánytermesztés Magyarországon. Bp. 1964. Vajkai Zsófia: Régi 
magyar dohányfajták és termesztésük. A M. Mg. Múzeum Közleményei 1975-1977 , 117-133.1 . Gaál 
László: A magyar növénytermesztés múltja. Bp. 1978. P. Hartyányi B.-Nováki Gy.-Patay Á.: 
Növényi mag- és termésleletek Magyarországon az újkőkortól a XVIII. századig. A M. Mg. Múzeum 
Közleményei 1967 -68 . Bp. P. Hartyányi B.-Nováki Gy.: Növényi mag- és termésleletek Magyar-
országon az újkőkortól a XVIII. századig. II. A M. Mg. Múzeum Közleményei. 1973-1974 . Bp. Matolcsi 
János: A háziállatok eredete. Bp. 1975. Gaál László: A magyar állattenyésztés múltja. Bp. 1966. 
Matolcsi János: A bakonyi sertés XV-XVI . századi csontleletei Sarvalyon. A M. Mg. Múzeum Közle-
ményei 1975-1977 . Bp. 331-57 .1 . 
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A fajtaváltás kérdésével már jóval kevesebben foglalkoztak, elsősorban csak az állattenyésztés 
területén.4 A szőlőtermesztésben bekövetkezett fajtaváltást kevesen vizsgálták, pedig ez a folyamat 
egybeesett a feudalizmus utolsó évtizedeivel, majd a kapitalizálódással. A fajtaváltás egyben sok 
kérdést vet fel a termesztett régi fajtákról, a megjelenő új fajtákról, a termesztő birtokosokról, a 
fajtaváltás korabeli visszhangjáról, üteméről stb. 

A szőlőfajták és neveik zűrzavara miatt a monografikus igénnyel íródott szőlészettörténeti 
munkák is röviden foglalkoztak csak a szőlőfajták problémájával.5 Hiába maradtak fenn a XVIII -XIX. 
századi somlói szőlőfajták nevei is, akkor, amikor azokról a már 15 éve Somló mellett (Nagy Szöllös) 
lakó tudós plébános, Gombás János sem említ a nevükön kívül más ampelográfiai bélyeget vagy 
használati értéket.6 

Somló-hegyen, Veszprém megye nyugati határánál a fehérborszőlő-fajták voltak dominálóak 
1875-ben. Keleti statisztikája szerint 76-100%-os fehér bor t adó területnek számított a 84,7%-os 
értéket képviselő megyében.7 Somló nagyon sok hasonlósága mellett a termesztett szőlőfajtákban is 
Badacsonyhoz hasonlított . Talán csak a nagyobb fajtakeveredés, a termesztett fajták kevésbé ismert 
volta különböztette meg. 

Parragh Gábor a XIX. század közepén Somló fő hibájának egyenesen a fajtakeveredést tartotta. 
,A tenyésztendő szőlőfajokkal kell a termesztőnek tisztába jönni, s szigorúan csak azokhoz ragasz-

kodni, melyek, ha rendes s csak mérsékelt bő termők is, de a bor jellegét - finomságát - biztonságát 
leginkább megadják."8 

A fajtakeveredést elősegítette a jobbágyparaszti birtokosok szőlőnévadási szokása, ami szerint a 
szüretidő vagy a zsendülési és más jellegzetes időpont névnapjait is felhasználták névadásra. Ugyanaz a 
név két vagy több faj tát is jelenthetett. A fajtanév keveredésére és téves kialakulására már Schams 
Ferenc felhívta a figyelmet, hangsúlyozva, hogy külföldön különböző szőlőfajták árhirdetését tokaji, 
somlai, soproni stb.-nek adják, mintha ezek ismert magyar fajtanevek lettek volna.9 

A fajták ismeretlenségéből adódott , hogy az egymás mellé ültetett más-más fajták érési ideje 
eltért. így Somlón is, az egyszeri szüretelés miatt, a termés egyik része éretlen, a másik pedig már 

4Király István: A magyar tarkamarha fajtaösszetevői Somogy megyében. In: Mezőgazdaság, 
agrártudomány, agrártörténet. Bp. 1979. Szerk. Gunst Péter. Nyárády Mihály: Fajtaváltás a kéki 
juhtenyésztésben. Néprajzi Közlemények 1959, Bp. 1 6 3 - 2 0 3 . 1. Gaál László: A szimentáli fajta egy 
évszázada Magyarországon (1850-1950) . Agrártört. Szemle, 1973, 51 -69 .1 . Bp. 

5 Jankó János: A Balaton-melléki lakosság néprajza. Bp. 1902. 261.1. Vajkai W. Aurél: A 
paraszt szőlőművelés és bortermelés Veszprém megye déli részében. Néprajzi Értesítő, 1938. 35.1. 
Fejér Piroska: Szőlő- és borgazdaságunk történetének alapjai. Bp. 1970. Égető Melinda: XVIII -XIX. 
századi paraszti szőlőművelésünk néhány jellemző vonása. A solti példa. Agrártört. Szemle. 1975, 
450-62 .1 . Németh Márton, Csepregi Pál, Zilai János, Kozma Pál ampelográfiai munkái sok kitűnő 
adatot tartalmaznak, amire az agrártörténeti és agráretnográfiai vizsgálatoknál az azonosítás munkája 
mellett, biztosan lehet támaszkodni. 

6 „Mind azoknak minden külömböztető jeleit leírni igen hosszas volna. Ugy-is minden szőlő 
mívesek előtt majd mind esmeretesek." Gombás János: Egy toldalékkal a ' Nagy Somlyó Hegyéről és 
Boráról. In: N. Fábián Jósef: A' Bornak termesztésekről, készítésekről és eltartásokról való értekezés. 
Chaptal után. Veszprém, 1805, 203. 1. 

1 Keleti Károly: Magyarország szőlészeti statisztikája. Bp. 1975, 132, 134. 1. 
8Parragh Gábor: Somlyó és bora. Borászati Lapok, 1859, 137.1. Vö: Galgóczi Károly: 

Magyarország-, a Szerbvajdaság s Temesi bánság Mezőgazdasági Statisticája. Pest 1855, 289. 1. Gyürky 
Antal: Borászati-szótár. Pest 1861, 97. 1. A fajtakeveredés és a sok termesztett fajta ellen már a XVIII. 
század végi és a XIX. század eleji szakírók - a nyugat-európai szakirodalom hatására - is felhívták a 
figyelmet. Prónay Pál: A' szöllöknek plántálásáról helyes növeléséről és a ' boroknak gondos meg-tartá-
sáról való oktatás. Pest 1780,14.1. Prónay 25 évi tapasztalatait gyűjtötte össze könyvébe. Mitterpacher 
Lajos: Rövid oktatás a' szölö mívelésről és bor, pálinka és etzet készíttetéséről. . . ford. Pósfai János. 
Buda 1815. 12. 1. Nagyváti János: A ' szorgalmatos mezei gazda. Pest 1791, II. 40. 1. Pethe Ferenc: 
Pallérozott mezei gazdaság mellyet a magyar mezei gazdaság és a nemzet állapotjához szabva . . . kidol-
gozott. Pozsony 1808-1813,11. 419.1. 

9Schams Ferenc: Magyarország' bortermesztését 's készítését tárgyazó folyóírás . . . Pest 
1836.21.1. 
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túlérett volt, s elrothadt. Egy önmagát megnevezni nem óhajtó somlói birtokos látva a híres hegyen 
lévő állapotot, keserűséggel fogalmazott. A késői érésű, bőtermő fajtákat 2 - 3 héttel az előre meghatá-
rozott szüreti időpont előtt szedték le, pedig ezek még ősz végére is nehezen értek volna meg . ' 0 így a 
korai érésű fajták rohadását megelőzhették, és többet szüretelhettek. A minőség azonban gyenge 
maradt az éretlen fürtök bogyóitól és kocsány darabjaitól. A nemesi-urasági szőlőkben a minőség 
megtartására jobban figyeltek, fajtaarányukat is úgy alakították ki. Eszerint a XIX. század közepén a 
következő szőlőfajta-csoportosítás adta a legjobb bort Somlón: 2/8 Szigeti, 2/8 Fehér szőlő, 1/8 
Kékszőlő, 1/8 Bajor, 1/8 SzUifánt, 1/8 Piros-bákor.' 1 

A fajtaváltást hátráltató és segítő tényezők 

A szőlőtermesztés kedvező lehetősége a feudalizmus kései és a kapitalizmus kezdeti időszakából 
jól ismert. Ezért is jelentett különösen nagy problémát az elhúzódó szőlődézsma-megváltás ügye. ' 2 A 
termesztés hátterében a fajta állt, amely jó vagy rossz biológiai tulajdonságával, kitűnő vagy gyenge 
borával nyereségessé vagy ráfizetésessé tette a borgazdálkodást. Jobbágyparaszti tulajdonosoknál 
természetesen nem ilyen konkrétan jelentkezett a fajta hatása, de az eladatlan, rossz bor jelezte a 
fajtaproblémát is. A fajtaváltást befolyásoló tényezők sokszor egyidőben és nem külön-külön jelent-
keztek. Dialektikus kapcsolat jellemezte azt a folyamatot, amelynek eredményeként fokozatosan a 
fajtaváltást elősegítő elemek erősödtek meg. Ennek hatására a szőlészeti fajtaváltás - a különböző 
birtokkategóriákban eltérő időben - bekövetkezett. 

A XVIII. századi felvilágosult abszolutisztikus uralkodók gazdaságpolitikája nem tette lehetővé a 
borászat és ezen keresztül a szőlőtermesztés fejlődését sem. A mennyiségi szemlélet mellett a szélesebb 
körű minőségi bortermelés igénye nem alakulhatott ki. Történeti borvidékeink többségén is háttérbe 
szorult a minőségi borkészítés. 

A már legkorábbi borvidékosztályozásnál is a kiváló minőséget termőnek elismert nagyhírű 
borvidékünkön, Tokajhegyalján is hasonló nehézségek mutatkoztak a XVIII. század végén, a XIX. 
század elején. A tokaji borok minősége úgy leromlott, hogy Zemplén megye a Helytartótanácsnak 
javaslatokat nyújtott be, amelyeket királyi intézkedéssel akart megvalósíttatni. A három javaslat közül 
az első az volt, hogy a déli fekvésű területekre egységes fajtákat kellene előírni a jobb minőségű, 
egységesebb fajtabor előállítása érdekében. A Helytartótanács azonban elvetette a tervet, mert nemes 
birtokosokat - a legtöbb szőlő ilyenek kezén volt — a termelés módjában korlátozni nem lehete t t . ' 3 

A gazdaságpolitikai nehézségek mellett a török hódoltságot követő meg- és újratelepedések 
utáni rohamos szőlőterület-növekedés, valamint a XIX. század eleji konjunkturális lehetőségek is a 
mennyiségi szőlőtermesztés szemléletét segítették. Az igénytelenebb, bőtermő, nagyfürtű és bogyójú, 
pontuszi fajták tudtak csak a sokszor elnagyolt, nem rendszeresen munkált szőlőkben teremni. 
Amelyik fajta ezt nem bírta, nem tudott alkalmazkodni, lassan kiszorult, kivágásra került. A jobbágy-
paraszti szőlőkben a nem megfelelő mennyiséget termő szőlők fokozatosan kivágásra kerültek. A XIX. 
század elején Somlón is bizonyítható általános tendenciára figyelt fel Schams Ferenc. A birtokos-

1 "Gazdasági Lapok. 1852, 1160. 1. 
' ' Szőlőszeti és Borászati Közlemények, 1857. 358. 1. 
' 2 Für Lajos: Jobbágy föld-parasztföld. In: A parasztság Magyarországon a kapitalizmus korában 

1848-1914 . I. kiad. Bp. Szerk: Szabó István 1965. 33-154 . 1. A szüret időpontját a dézsma miatt 
egységesítették vidékenként. A különböző érésű szőlőfajták - a szüret - és a dézsma kapcsolatát már 
a XIX. század közepén írott pályamunkák is felismerték: „ . . . okszeresen mívelt szőlőshelyeken 
háromszor is szüretelnek, a' különböző szőlőfajoknak nem egy időben érése, és aszszúszőlő nyerése 
miatt. Ámde nálunk, a' hol hegyvám nincs, a' dézmarendszer csak egy szüretet engedvén, a' szőlőfajok-
nak különböző időbeni elkészülését figyelembe nem veszi; melly figyelmetlenség miatt sok, pedig a' 
legnemesb koraérésű fajok szüretig elrothadnak, vagy a' darásoktol elpusztítatnak." Hetényi János: 
Robot és dézma, erkölcsi és anyagi, mező- és statusgazdaság tekintetben. Első jutalommal koszorúzott 
pályamunka. Pest 1845. 111. 

13Eckhart Ferenc: A bécsi udvar gazdaságpolitikája Magyarországon, 1780-1815 . Bp. 1958, 
323.1. 
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létszám növekedésével a szőlőterület növekedése nem tartott lépést, így a szőlőbirtokok elaprózódtak. 
Ezért elsősorban a jobbágy birtokos igyekezett, hogy „ . . .szöllöjében minél csekélyebb költséggel, 
minél több mustot termesszen, a ' régi jó tövekbe alább való, de bővebb termésű szőlővesszőket oltván, 
melly által a' köztudomány szerint rossz zöld és fehér muskotály, a' fehér szöllő és t.e.f. véghetlenül 
elszaporítatnak, s' következőleg a' belőlök sajtolt bor nem lesz olly ke lendő. ' " 4 

A XVIII. században a jobb szőlőfajták megszerzését nehezítette a magas áruk. A jó szőlőolt-
ványt megvásárolni nem tudó jobbágyparaszt más módszerhez folyamodott . Akire rábizonyították az 
eltulajdonítást, szigorúan megbüntették. Somlón panaszkodtak is a szőlőoltvány árára 1806-ban: 
„ . . . drága oltoványokat 8 Szálat, Szálát 8 garassával. . . ' " 5 ami a jobbágyoknak szinte megfizet-
hetetlen volt. Somlón is - az országos helyzethez hasonlóan - a vegyes telepítést a jobbágyparaszti 
szőlőkben a tisztával szemben előnybe helyezték. így azonban a valóban jó fajtát nem ellenőrizhették, 
de a silány, nem termő töveket sem lehetett kiszelektálni. A szőlőfajták nem ismerése a szakértelem 
nélküli vincellérek keze nyomán még egyes urasági szőlőkben is kárt okozot t . ' 6 

A szőlőfajták megismerése érdekében már 1852-ben javasolta egy somlói szőlőbirtokos, hogy: 
„Szükséges volna tehát, egy - főkép a nép oktatására szolgáló kézi könyvecske, mellyben a különféle 
nevezetek meghatározottan, sőt még francia és német nevökkel is - kitétetvén, a szőllőmívelők arra is 
figyelmeztetnének, hogy ez vagy amaz vegyületű földben, miféle fajta szőllő díszlik legjobban. A 
gazdasági egyesület, párosulva a magyar tudós társasággal, hazánkra nézve hasznosabbat ennél egy 
könnyen nem eszközölhetne. '" 7 A nagymértékű fajtakeveredést az elnevezések sokasága is elő-
segítette. Hiába volt négy-öt jellegzetes, somlói íz- és illatanyagot, finom bort adó szőlőfajta, mikor a 
névzavar és a jó évjárathoz kapcsolódó mendemonda elhomályosította a konkrét szaktudást. A 
fajtanevek megbízhatatlanná váltak, már nem az eredeti fajtára vonatkoztak. A szőlőnevek tulajdon-
ságot, formát, viszonyítást kezdtek jelenteni. Ugyanaz a fajta még egy helységben is több szinonim-
nevet kapott . Egy somlói birtokos több példát sorolt fel a Gazdasági Lapokban a szőlőfajta névcserére, 
keveredésre: „a Sylvaner (francziáknál Raisin perle) mit sógoraink Zierfandler-re kereszteltek, Somlón 
czilifántnak, Veszprém és Zala megye nagy részén német szőllőnek; Győr megyében, p.o. Szerecsenben 
- Unger-nak hívatik. '" 8 

A szőlőfajtaváltást nehezítette az a közgondolkodás, hogy jellegzetes jó minőségű magyar bort 
csakis a meglévő belföldi szőlőfajtákkal lehet termelni. A termesztők felzúdulása és a szaklapokbeli 
polemizálása követte azokat az indítványokat, hogy nyugat-európai (német, francia) azonosított 
szőlőfajtákkal próbálják meg felváltani a vegyes hazai ültetvényeket. Somlón is két pártra szakadt a 
szőlőtermesztők tábora. Sebestyén Károly nyílt levélben fordult Parragh Gáborhoz, bizonygatva, hogy 
az idegen szőlővesszők nem termelnek Magyarországon olyan minőséget, mint a régi magyar fajták. 
„Hasonlítsuk csak össze a rajnai bort azon borral, mit Szentgyörgyi Horváth, Somlón szinte rajnai 
vesszőkből szüretel, állításom igazolva lesz. '" 9 

A vita hamarosan eldőlt, hiszen a nagyobb szőlőbirtokon megismert és meghonosított nyugat-
európai fajták lassan országos méretű szőlőfajtaváltáshoz vezettek el. Ezzel a folyamattal fokozatosan 

' *Schams i. m. 22. 1. 
' 5 Veszprém Megyei Levéltár. IV. l /p. Tanúvallomások. В. XX. 1829. Somlói szőlők. 1806 

Szt. Mihály utáni harmadik héten (okt. végén) Gombás Mózes fiscalis a pápai „Várkerf ' -be ment 
tisztelendő Takics Elekkel, szőlőoltványt venni a Pápai Uradalom kertészétől. A később kifizetendő, 
félrerakott oltványokat ellopták. Az articulusok szigorára: 1629-es hegyrendelet 1. pontja: „Az ki 
fiatalt avagi oltovant lop el annak bírsága Ft . 4 . " Veszprémi Püspöki Levéltár. 1629. Hantha 20-as 
jelzet. Az 1803-as hegyrendelet 7. articulusa szerint: „Senki a Szölös Gazdáth szőlejéből se Télen, se 
Nyáron, Bujtását, vagy Hagyományát, Karóját, Oltványát ne mereszellye lopva el-vinni, és le metzeni, 
ha benne valaki tapasztaltatik, négy Forintra büntettessék melly Büntetés fel-tett Mód szerint ki 
osztattassék. Vas Megyei Levéltár, Szombathely. Szentgyörgyi Horváth es. lvt. Fasc. 47. Nr. 111. 

1 6 „Néha az elöregedett vagy kiveszett tőkéknek újítása is egyedül reájuk bízva történik, a kik 
ez újítást a szőlőfajra minden tekintet nélkül teljesítik." Parragh i. m. 129. 1.; vö. Szőlészeti és 
Borászati Közlemények 1857, 358. 1.; Gazdasági Lapok 1852, 1160.1. 

1 'Gazdasági Lapok 1852, 1162. 1. 
' "Gazdasági Lapok 1852, 1160.1. 
'9Sebestyén Károly: Nyílt levelek Parragh Gábor úrhoz. Szőlészet és Borászat. 1866, 16. I. 
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erősödött a fajtaváltást elősegítő tényezők szerepe. Már a XIX. század közepén javasolta egy somlói 
szőlőbirtokos, hogy hozzanak olyan törvényt, amely szerint két menetben - tehát nem egyszerre -
kellene szüretelni. A kétmenetes szüret a minőség érdekében a fejlett szőlőkultúrájü, németlakta 
nyugat-magyarországi területeken már gyakorlat volt. így a korábban és későbben érő szőlőfajtákat is 
leszedhették mennyiségi és minőségi károsodás nélkül. A somlói birtokos javaslatában azonban még 
nem tért ki a fajtatiszta telepítésre, a fajták érési idő szerinti egységesítésére, mert mint írta: 
„ . . . ollykor a korán, gyakrabban pedig a későn érő szőllők hoznak legtöbbet."2 0 

Somlón több nagybirtokos lépést tartott a legújabb szakirodalommal, és mintaszerűen kezel-
tette szőlőjét. így figyelmüket a német, osztrák, francia szőlészeti-borászati munkák szőlőfajta-rend-
szerezései, azonosításai, ampelográfiai kísérletei, kezdeményezései sem kerülték el. Ismerték Metzger, 
Babo, Rubens, Trümmer, Schorns munkásságát és erőfeszítéseiket a szőlőfajta-azonosításban. Ezért 
követelték, hogy mint a botanikában Fazekas-Diószegi nevekkel különböztette meg a növényeket, az 
ampelográfiában is jellegzetes egyedi fajtaneveket adjanak. E munkára a Gazdasági Egyesületet látták 
volna alkalmasnak.21 Ez a kívánság már nem volt újdonság a XIX. század közepén, hiszen Somló-
hegyen a „sárfejért, rakszőllőt, fehér és zöld muskotályt", mint telepített fa j tákat Schams is elismerte 
és javasolta, hogy ezeket inkább a ..zamatos bárzsinggal" és a „kedves dinkával" kellene felváltani.2 2 

A nyugat-európai fejlettebb szőlészeti-borászati ismeret nemcsak a szakirodalmon, hanem a 
faiskolákon, kereskedőkön keresztül is hatott . A fajtatiszta telepítést csak a meglévő szaporítóanyaggal 
lehetett tervezni. Egymás után nyíltak meg a szőlőiskolák, gyökereztetőtelepek, szőlőkereskedések, 
ahol szaporítóanyagot lehetett vásárolni. Először Nyugat-Magyarországon, így pl. Stallner Ferenc 
szombathelyi kereskedőnél többezer gyökeres szőlőt rendelhettek. Az új szőlőfajtákkal történt tiszta 
telepítésekről is i t t , Nyugat-Dunántúlról szólnak az első híradások.2 3 

A fajtaváltást elősegítették az uradalmi jó példák is. Az Eszterházyak pápai uradalma is 
oltványokat (valószínű tőkenyakba oltással) állított elő saját céljaira, az uradalom központjában, 
Pápán.2 4 Az uradalmi telepítéseket, a fajták megbízhatóságát az országban levő kevés fajtagyűjtemény 
biztosította. A legrégibb és legjelentősebb a Görög Demeter által 1819-ben, a Bécs melletti Grinzing-
ben alapított fajtagyűjtemény volt, ahol Magyarország különböző borvidékeiről gyűjtötték össze a 
legjellegzetesebb, leghíresebb szőlőfajtákat. így Somlóról is került ide szőlőfajta. Az uradalmi fajta-
gyűjtemények közül kiemelkedett a gr. Festetics György keszthelyi uradalmán belül működő georgi-
koni fajtagyűjtemény is a Cserszegi-hegy déli oldalán. Itt ugyancsak eltelepítettek Somlóról származó 
jellegzetes fajtákat.2 5 1842-ben már arról számoltak be, hogy a szőlőiskolába a „legnemesebb" francia 
és-német fajtákat gyűjtötte be Lehrmann külföldön gr. Festetics László utasítására.26 A fajtagyűjte-
mények ekkor már nem öncélú, ritkasággyűjtő és bemutatókertek voltak, hanem a nyugat-európai 
minőségi borszőlőfajták propagálói és kereskedelmi szaporítóhelyei. A keszthelyi híradásban is elége-
detten nyugtázták, hogy kedvező áron állapították meg a vesszők árát. Jelentősebb fajtagyűjtemény 
Budán működöt t még a Sas-hegy oldalában, előbb Mayerffy Ferenc, majd Schams Ferenc birtokában 
és szakmai irányításával. Ide Kovács Gábor, a győri kerületi alapítvány prefektusa gyűjtött be 49 db 

2 0Gazdasági Lapok 1852, 1162.1. 
2 1 Gazdasági Lapok 1852, 1161.1. N. Fábián József fordításai a XIX. század elején jelentősen 

hatottak a magyarországi szőlészet-borászatra. A korabeli könyvismertető Rosier fajtagyűjteményére 
és fajtarendszerezésére hivatkozva írta: „Hazánkban is nagyon hasznos volna e' féle próbát tenni. - Jó 
elősegítség vólna, a ' mint a ' Ree. hallotta, e'végre készen a' T. Magyar Kiadónál, azon Kéziratban 
való Munkában, mellyeket írt a' Magyar Országi szőlő hegyekről és Fajokról. - Ez is megérdemlené 
egy tehetős Mecénás pártfogását." Tudományos Gyűjtemény, 1820. VII. k. Pest 113.1. A recenzor 
talán Görög Demeter által elkezdett munkára utal ebben a mondatában. 

22Schams i . m . 1838. 11.1. 
2 3Gazdasági Lapok 1852. 1161.; Gertészen (Vas m.) csupa Tramini és Clávner fajokat ültetet t 

Weihoffer Alajos pap. Magyar Gazda 1842, 1149. 1. 
2 4 Veszprém Megyei Levéltár IV. l /p. Tanúvallomások. В. XX. 1829. Somlói szőlők. 
2 5 OL. Festetics cs. Keszthelyi lvt. P.275. 356.es. Birtokgazdálkodási iratok. Kertészet. 

1758-1856 . Verzeichnisz . . . in den Keszthelyer anbau . . . befinden. Vő: Szántó Imre: A parasztság 
kisajátítása és mozgalmai a gróf Festeticsek keszthelyi ágának birtokain 1 7 1 1 - 1 8 5 0 . Bp. 1954, 141.1. 

2 6 Magyar Gazda 1842, 1149.1. 
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Veszprém megyei szőlőfajtát .2 1 Ez a fajtagyűjtemcny lényegében Görög grinzingi gyűjteményére 
épült. 1830 végén ezt a fajtagyűjteményt és szőlőiskolát vette át az Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület. 1860-ban elhatározták, hogy az egyesület segítségével összegyűjtik a kiültetett szőlőfajták 
szinonim neveit, fajtakönyvet állítanak fel, ahová a vidéki látogatók bejegyezhetik a fajtával kapcsola-
tos ismereteiket. Emellett a szőlőfajták rendszertanával, rajzos leírásával is foglalkoztak.2 8 A fajta-
váltást tehát a fajtagyűjtemények úgy szolgálták, hogy az előállított és eladott szaporítóanyagok 
megbízhatóak és fajtaazonosak voltak. Ezért érthető, hogy a fajtagyűjteménnyel rendelkező uradalmak 
fajtatiszta telepítésekkel rendelkeztek. A keszthelyi hegyen pl. rizlingültetvénye volt a Festeticseknek 
már az 1830-as évek végén, míg a Gazdasági Egyesületnél éppen azt hiányolták, hogy szaporítóanyag 
nem kapható.2 9 Somlón gr. Zichy Manó majorsági szőleje is tiszta rizlingtelepítés volt, amelyet sógora 
Metternich johannesbergi (Ausztria) birtokáról hozatott az 1830-as években. Később még Traminival 
telepítetett, sez t még 1868-ban is követendő, jó példaként említették.3 0 

A fajtaváltást végérvényesen a filoxéra pusztítása fejezte be, az 1870-es évek végétől. Az 
immúnis homoktalajokat kivéve, minden szőlőtermesztő vidéken amerikai alanyra ol tot t eurázsiai 
szőlőfajtával telepítettek. Az agrártudományok fejlődésével, valamint a minőségi borok iránti igény 
növekedésével, a XX. század elejétől a nyugat-európai occidentális szőlőfajták mint oltványszőlők, 
széles körben elterjedtek, visszaszorítva a korábban művelt pontuszi szőlőfajtákat. 

A somlói régi és új fajták 

Gombás 1805-ben „veres", „kástélyos", „setét" , „világossárga", valamint „más egyéb zinü" 
borokat említ, s ez már következtetni enged a nagyszámú szőlőfajtára.3 1 Az általa felsorolt fajták 
egyben a XVIII. század, második felében is termesztett fajtákra utalhatnak. Somló-hegyen a következő 
fajtákat termesztették:3 2 „Szigeti" Furmint , „Bajor f ehé r" Fehérgóhér, „Bajor fekete" Feketegóhér, 
„Bajor kolontár" Fehérgóhér vagy Fehérjárdovány, „Bákor" Piros veltelini, „Fejér szőlő" Lisztes 
fehér, „Fejér sár" Sárfehér, „Fejér zö ld" Aprófehér, „Júh farkú" Juhfarku, „Kadarka fekete" Kék 
kadarka, „Kék nyelű" Kéknyelű, „Ketske tsesü" Kecskecsöcsű, „Leány szőlő" Leányka, „Gergely 
szőlő" ?, „Muskota fejér" Sárgamuskotály, „Muskota feke te" Hamburgi muskotály, „ f tómai szőlő" 
Afuz Ali, „Rakk szőlő" Rakk, „Posonyi szőlő" Pozsonyi fehér, „Petemzsirom szőlő" Chasselas ciotat 
blanc, „Fekete öreg"?, „Fekete Vátzi"?, „Som szőlő" Badacsonyi somszőlő, „Tseke szőlő" Csóka 
szőlő, „Tüskés seggü fejér" Tüskéspúpú zamatos, „Tüskés seggü fekete"? „Tők szőlő" Kék örörszem, 
„Török szőlő" Fehérszultán vagy Fehérkadarka, „Világos szőlő" Járdovány vagy Rakk szőlő, „Tzili-
fan t" Piroscirfandli. 

Ugyanebben az időben a Festeticsek keszthelyi uradalmának gyűjteményében a következő 20 
fajtát gyűjtötték be Somlóról: „Szigeti" vagy „Hárslevelű", „Fejér szőlő", „Fejér Bajor", „Fekete 
Bajor", „Rag szőlő", „Térdes Bajor", „Sárfejér", „Fekete kadarka", „Kéknyelű fejér", „Budai zöld", 
„Czirifant", „Tüskés seggü", „Fejér muskotály", „Romaszőlő", „Hamvas fejér", „Tők szőlő", „Török 
szőlő", „Vad zöld Bákor", „Gergely szőlő", „Ökörszem Szőlő" . 3 3 

21 Schorns i. m. 1837.83, 85.1. 
2' Galgóczy Károly: Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület története keletkezésétől az 

1876-dik évig. Bp. 1880, 148-49. 1. 
2 9 Magyar Gazda 1842, 1149. 1. 
3 0Magyar Gazda 1842, 1149.1.; Entz Ferenc-Gyúrki Pál: A hazai szőlészet. Pest 1868, 

107-08.1 . 
31 Gombás i. m. 199.1. 
32 Gombás i. m. 202. 1. Az idézőjelbe tett eredeti név utáni meghatározás tőlem származik. Az 

egyeztetésnél, azonosításnál csak a régi ampelográfiai irodalom szőlőneveit és helyi gyűjtéseim ered-
ményét használhattam fel, mivel az eredeti forrásban nem közöltek más jellegzetességet, fajtaleírást, 
ami a nevek meghatározását elősegítette volna. A mai már kiveszőben levő fajták leírásának hiányát 
elfogadható indokként úgy magyarázták, hogy mindenki ismeri azokat. Gombás i. m. 203. 

3 3 OL. Festetics cs. Keszthelyi lvt. P.275. 356.es. Birtokgazdálkodási iratok. Kertészet. 
1758-1856. Verzeichnisz . . . in den Keszthelyer anbau . . . befinden. 
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Görög Demeter Somlóról szerezte be a Budai zöld fajtát , s a Furmintot dicsérve említi meg, 
hogy a Somló-hegyen három névvel illetik ezt a faj tát : „Szigeti"-nek, „Fejér vesszejű Sziget"-nek és 
„Hárslevelű"-nek nevezik. Ugyancsak innen hozatta a Cirfandlit, amit Somlón „Tzilifánt"-nak, egyesek 
„Német szó'lő"-nek hívtak.3 4 Sajnos további tervszerű és széles körű gyűjtésre betegsége és halála 
miatt már nem volt ideje, így Veszprém megye és Somló-hegy fajtáinak részletes leírása elmaradt. 

Schams úgy tapasztalta országjárása alkalmával, hogy Somlón különösen kedvelt volt a „Fehér 
bajor" (weisse Augster), a ,,Sár Fejér" (honig Traube), a , f e j é r Szőlő" (Mehlweisse), és a „Rok Szó'ló'" 
(Silberweisse). Mivel Schams nem tudott jól magyarul, valószínű, hogy a magyar neveket Somlón 
hallva, próbálta azonosítani az általa ismert német fajtanevekkel. Ezért adódhatott, hogy a zárójelbe 
tett német - mintegy magyarázó - nevek a német nyelvű könyvében nem mindig a magyar fajtanévre 
és fajtára vonatkoznak. Ugyanakkor saját tapasztalataként említi, hogy a Furmint, a „Szigeti" adja a 
borok fűszeres ülatát, a „Kéknyelű" pedig az erejét. A „Szigeti" faj tát nem merte behatóbb vizsgálat 
eredményéig azonosítani a tokaji Furminttal.3 5 Fényes Elek lényegében ugyanezeket a fajtákat 
említette 1836-ban.36 

Lényegesen több és teljesebbnek tűnő' szó'ló'fajtalistát ad 1848-ban Cseresnyés Sándor helyi 
orvos. Ekkor említik eló'ször a „Jakab szó'ló'"-t (Pinot noir precose), a „Fejér szilva" s a „Veres szilva 
szó'ló'"-t. Az alapos, több éves megfigyelését mutatja az, hogy különválasztotta a „Fejér és veres 
kacscsu szigeti"-t. Ugyanakkor az 1805-ben leírt „Muskota feketé"-ró'l nem tesz említést .3 1 Érdekes, 
hogy nem említették a Csomorika nevű régi faj tát . Ennek valószínűleg az lehetett az oka, hogy a 
Juhfarkúval nagyon hasonlóak az ampelográfiai bélyegei. Cseresnyés szerint a legbó'vebben termó'k a 
„Római", „Török", „Szigeti", „Sárfejér", „Fejér szó'ló'", „Budai zöld", „Zöld fejér", „Gergely", 
„Pozsonyi" és a „Rakk szó'ló'" voltak. A Budai zöld egyben a rosszul termékenyüló' Kéknyelű 
porzófajtája is lehetett már akkor. 

Galgóci K. statisztikájában is a már említett főbb fajtákat írja le, feltüntetve, hogy „némellyek 
a tokaji forminttal ismét egynek tar t ják" - a „Szigeti"-t.3 8 A XIX. század végéig ezek a fajták 
maradtak túlsúlyban, bár a filoxéravész előtt megjelentek már a nyugat-európai, pr. occidentális 
fajtacsoport képviselői is, mint a Rizling, Tramini, Cirfandli.35 

Az 1893. XXIII. tc.-ben a kormány a borvidékek beosztását végezte el, majd az 1896. V. tc. 
végrehajtása tárgyában kiadott rendeletben a borvidékek szőlőfajtáit határozta meg. A somlói bor-
vidéken a Furmint, Juhfark, Járdovány, Mézesfehér, Sárfehér, Budai zöld és kivételesen a Rajnai rizling 
telepítését engedélyezték. A század végén megjelent az Olaszrizling is, mint nyugat-európai fa j ta . 4 0 

34 Görög Demeter: Azon sokféle Szőlő-fajoknak Lajstroma, a' mellyeket egy érdemes Hazánkfia 
Európának majd minden nevezetesebb Szőlő-hegyeiről 's kertjeiből meghozatott, és a ' Grintzingi 
Széleiben, Bétshez egy órányira, a' Cecius hegynek (Kahlenberg) meleg oldalán, 1819- 'sa ' következő 
esztendőkben elültetett. A' Bétsi Magyar Újság mellé Toldalékul. Bétsben. 1829. 4., 7. Feltűnő, hogy a 
Festetics fajtagyűjteményben is a Furmint másik neve többek közt „Hárslevelű". Természetesen ez azt 
is jelentheti, hogy valóban Hárslevelű fajta keveredett a Furmintok közé, bár ampelográfiai bélyegeik 
elütnek egymástól, így elkülöníthetők lettek volna. Persze kérdés, hogy mennybe ismerte a fajtákat a 
begyűjtő, telepítő. Mivel Somlón Hárslevelűt nem termesztettek, így mint jellegzetes fajta nem 
kerülhetett be a borvidék fajtáit reprezentáló gyűjteménybe. Ezért valószínűsíthető, hogy valóban 
szinonimneve lehetett a Furmintnak a Hárslevelű név. 

35Schams Ferenc: Ungarns Weinbau . . . Pest 1832-1833. 1 8 1 - 8 2 . 1. 
36 Fényes Elek: Magyar országnak, s' a' hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotja 

statistikai és geographiai tekintetben. Pest 1836,1. 423.1. 
3 7Cseresnyés Sándor: A nagy Somló hegyről, váráról, Somló-vásárhelyről. . . Veszprém 1848, 

9.1. 
3 8 Galgóczi i. m. 
3 9 J . K.: A somlyai hegy és bora. Falusi Gazda, 1858. 21.; Keleti i. m. 75.; Molnár István: 

Bortermelés. In: Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képekben. Bp. 1888, 456. 1. 
4 "Pallas Lex. Somló címszó. 
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Somló-hegyen kedvező' időjárási feltételek hatására gyakran aszúsodásnak indult elsősorban a 
Furmint , de a többi késői érésű pontuszi szőlőfajta is.41 Uradalmi szőlők már a XVIII. században 
igyekeztek somlói aszúbort készíteni. Az aszúborkészítési kedv a XVIII. században országos méretűvé 
nőt t , még a jobbágyok is próbálkoztak vele.4 2 

A nyugat-európai, pr. occidentális fajtacsoporthoz tartozó szőlőfajták fokozatosan jelentek 
meg. Az országos körutat tevő Entz F. és Gyürki P. már 1868-ban Somlón, gr. Zichy Manó és 
Ramasetter szőleiben új fajtákkal találkoztak. Tiszta Rizling- és Tramini-ültetvények voltak tele-
pítve.4 3 Az új, sokak által bizalmatlanul fogadott fajták borainak kiválósága hamarosan bebizonyoso-
dott . Az 1875. nov. 7. és 20-a közötti borversenyen a fehér pecsenyeborok közül gr. Eszterházy Pál 
1872-es évjáratú Somlai rizling borát kitűnőnek, elsőrendűnek értékelték.4 4 Ezek a fajták azonban 
csak az uradalmi, nagyobb szőlőkben terjedtek el még ekkor. 

A nyugat-európai fajták a borízléssel, a minőségi borra való törekvéssel egyre jobban előretör-
tek, egyre nagyobb területen telepítették őket. Később az F M - É L M . M. 2/1959. sz. együttes rendelete 
a nagyüzemekben termeszthető fajtákat határozta meg és egyben kiküszöbölni kívánta a silány 
minőségű Zölddinka, Mirkovácsa, Rakszőlő és Erdei fehér faj tákat . Az 1960-as évek közepén Somlón a 
régen ismeretlen Olaszrizling területben megelőzte a Furminttelepítéseket, az Ezerjó, Hárslevelű, Budai 
zöld, Pirostramini, Rajnai rizling, Rizlingszilváni és Rakszőlő előtt. A Badacsonyi Állami Gazdaság 
Somlóvásárhelyi Telepének területén a fajtaarány a következően alakult az 1970-es évek közepén: 
Furmint 15,4 ha, Olaszrizling 8,6 ha, Juhfark 7,7 ha, Pirostramini 2,8 ha, Hárslevelű 1,8 ha, Rizling-
szilváni 1,6 ha. 

A fajtaváltás tanulságai 

Mint említettük, a fajtaváltást hátráltató és elősegítő tényezők elemei sokszor egymást kiegé-
szítve jelentkeztek. A jobbágyparaszti birtokosok kisebb szaktudásuk, mennyiségi szemléletük révén az 
igénytelenebb, bővebben termő Pr. pontica fajtacsoport tagjait részesítették előnyben, kivéve a 
Furmintot és a Hárslevelűt. Ezeket a Rizlingekkel, Traminival együtt nem tartották a szegény ember 
szőlejébe valónak, mert szakértőbb metszést (hosszú) kívántak, és a nyugat-európai fajták kevesebbet 
termettek, érzékenyebbek voltak. Ez a különbségtevés már a múlt század közepén, a nyugat-európai 
fajták megismerésével kezdődött.4 5 

A XIX. század eleji mennyiségi termelés és az átmeneti minőségromlás, valamint a szőlőfajták 
között szoros korreláció van. Az igénytelenebb pontuszi fajták a hanyagabb kezelés ellenére is bőven, 
ha kellett a rejtett rügyekből vagy vízhajtáson is termettek. A XVIII. századi területnövekedés és a 
szőlőhöz kevésbé értő birtokosok keze alatt a bőven termő igénytelen pontuszi fajták terjedtek el. A 
néhány minőséget adó fajta éppen a hozzánemértés és a nem megfelelő művelésmód, metszési mód s a 
környezeti igény felismerése híján negatív szelekció révén a termesztésből fokozatosan kiszorult. 

A fajtaváltás érdekes képet mutatot t a szőlőfajták földrajzi elhelyezkedésében. A nyugat-
európai fajták a Somló É - É k - i oldalára, míg a pontuszi fajták a D-DNy-i oldalra tolódtak. A késői 

41 Marton Dezső: Somlai szüretek, Borászati Lapok. 1922. 434.1.; Pálinkás Gyula: A világ 
különféle csemegeborai. Borászati Lapok, 1923. 239.1. 

4 2 Csorna Zsigmond: Adatok Nagyváthy János életéhez és munkásságához. A Borsodi Törté-
nelmi Évkönyv VI. Miskolc 1979, 105., 108.1. Somlóra konkrétan: a Szöllösi oldalon a Zichy 
Uradalomban 1797-ben bérmunkásokkal szedették az aszúszőlőbogyókat. „Töppet Szölö Szedésér. . . 
1 Ft. 37 xr." Ebben az évben 1 2 U urna somlai aszúbort készítettek. Veszprém Megyei Levéltár, 
gr. Zichy cs. nagyvázsonyi uradalmi iratok, Nagyszöllös. 1796-1799 . 1 cso. Somlón az Eszterházyak 
Pápai Uradalma szintén készített aszúbort. OL. gr. Eszterházy cs. pápai ágának lvt. Pápai Uradalom. 
Capsa62. No. 174. A devecseri provisor levelei. 

43Entz Ferenc-Gyürki Pál: i. m. 107.1.; Keleti i. m. 75.1. 
44Gazdasági Lapok 1876. Az Orsz. Magyar Gazdasági Egyesület igazgató választmánya 1875. 

dec. 30-án tartertt ülésének jegyzőkönyve. 
4 5Entz Ferenc-Gyürki Pál: i. m. 106. 1. 
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érésű pontuszi fajták így tudtak esetleg aszúsodni, és az itteni nagyszámú paraszti, majd törpebirtokos 
a hagyományos pontuszi fajtákat termesztette tovább.46 

A fajtaváltással egyben a fajtaarány is megváltozott, ami a bor minőségére is kihatott. A 
fajtaváltás a somlói borok karakterét változtatta meg. A kitűnőnek tartott íz- és illatanyag csökkent. 
Az egykor savas, markáns bor ma már kisebb savtartalma miatt nem tartható el 8 - 1 0 évig minőség-
romlás nélkül, - mint azt a szakírók említették egykor. A filoxéravész utáni újratelepítésben a 
Furmint rovására az Olaszrizling erőteljesen előtérbe került. Az illatos, jellegzetes somlói karaktert adó 
fajták helyett telepített Ezerjó, Mézesfehér tovább módosította az Olaszrizling okozta minőségválto-
zást. A fajtaváltás egyben a termesztésben a fajtaszám csökkenéséhez vezetett, a nagyszámú régi faj tát 
kevesebb nyugat-európai fajta szorította ki. 

4 6 A statisztikai adatok is jelzik az összefüggést a termesztett fajták és a birtokkategóriák 
között . Somló D-DNy-i (vásárhelyi) oldala kivételével az extraneus birtoklás volt a jellemző. A 
vásárhelyi oldalon a helybeli birtokosok száma már a XVIII. században (az 1715-, 1720-as összeírás 
szerint) túlszárnyalta az idegen birtoklásét. Ez az arány a XIX. század elején tovább nőtt (1828-as 
összeírás). A szőlők aprózódását szemlélteti az, hogy 1828-ra megszűntek a 1 0 - 4 5 kapás nagyságú 
szőlőbirtokok, s a többi viszonylag nagyobb kapásszámú birtok részesedése is csökkent. Az 5 kapás 
birtoknagyság 1828-ra a korábbi 10,9%-os részesedésből 1828-ra csak 0,7% lett, a 3 kapás birtoktípus 
28,9%-ról, 4,7%-ra esett vissza. Ennek megfelelően növekedett a 2 kapáson aluli birtokformációk 
száma. Csorna Zsigmond: A Somlói borvidék története. Egyetemi doktori disszertáció. Kézirat. Bp. 
1 9 7 9 , 4 9 - 5 0 . 1 . Ez a folyamat vezetett el a XX. század eleji kisüzemi termelésre jellemző fejlődéshez, a 
túlnyomó számú törpe- és kisbirtok létrejöttéhez. Keleti i. m. 3 9 0 . 1 N é m e t h József: Somló, Devecser. 
1938,23.1 . 



SURÁNYI BÉLA 

A LAPÁLY SZARVASMARHA TENYÉSZTÉSE MAGYARORSZÁGON 
AZ I. VILÁGHÁBORÚIG 

A szarvasmarha ősének háziasításával egy nagyon sokoldalú háziállat került az ember kezébe. 
Jelentőségét az adja, hogy sokféle terméket szolgáltat, és egyúttal szervesen illeszkedik bele a 
mezőgazdasági termelésbe. 

A magyar mezőgazdaságban a szarvasmarha-tenyésztés mindig jelen volt, a szerepe azonban hol 
nagyobb, hol kisebb volt. A fa j takérdés mindig az érdeklődés homlokterében állott. Az egyes fajták 
hosszabb-rövidebb ideig tündököl tek . A magyar szürke visszaszorulása egy szélesebb alapokon nyugvó 
szarvasmarha-tenyésztés alapjait ve te t te meg, amelyben körvonalazódott a növénytermesztés és állat-
tenyésztés szerves egységének kialakulása. Valójában ennek a ké t ágazatnak egymásra utaltsága 
jelentette a múl t hagyományaival való szakítást. A magyar szürke marha megmentéséért nem tet tünk 
sokat,1 az 1930-as évek próbálkozásai sem voltak meggyőzőek. E l tűn t , mire megbizonyosodtunk volna 
minden tulajdonságáról. A magyar szürkét fölváltó tarka marha rövid idő alatt nagy „kar r ie r t " fu to t t 
be. Egy viszonylag jól tejelő, kedvező húsformájú állat jöt t létre. A számtalan faj ta , amely kialakításá-
ban részt ve t t , eltörpül a szimmentáli mellett, amely karakterét megszabta, de annyi hatásuk volt, hogy 
fékezték az egyöntetűség kialakulását. Az elmúlt évszázadban a Kárpát-medencébe került marhafajták 
közöt t szerepelt a lapály is. Ez a faj tacsoport csak epizódszerepet já tszot t , ennek ellenére hatása nem 
lebecsülendő, mert behozatalával egy jóval magasabb szintű mezőgazdasági kultúra került hazánkba. 
Az elmúlt évszázadban e faj ta i ránt az érdeklődés elég hullámzó volt. A kedvezőtlen körülmények 
miatt nagyon sokszor nem tud ta képességeit k ibontakozta tni . Mindez több évtizedre megrendítet te az 
iránta táplált bizalmat, bár számos tehenészetben, főleg a Dunántúlon, igen magas termelést értek el a 
lapálymarhával. A köztenyésztésben betöl töt t szerepét sem lehet figyelmen kívül hagyni. 

A lapály szarvasmarha kialakulása 

Bár Európa Északi- és Kelet-tenger melléki vidékén alakult ki a lapály fa j ta , mégis legrégibb 
hazájának a mai Hollandiát t ek in t jük . A talaj- és éghajlati adottságok2 nagyban hozzájárultak föl-
emelkedéséhez, hiszen az egyik legfontosabb kívánalom, a takarmány biztosítva volt, de leszögez-
hetjük, hogy a fajtaelőállítás legfőbb mozgatója az ember változó igénye.3 

Szarvasmarha-tenyésztéssel már a mai Hollandia legrégibb ismert lakói, a frízek foglalkoztak i. e. 
300 körül . Az őket követő ba távoktó l sem volt idegen az állattartás. A római légiók után sem pusztult 
ki az állatállomány. A marhacsordák a vagyont je lentet ték. 4 A népvándorlás viharai után az államiság 
kialakulása a gazdasági föllendülés feltételeit t e remt i meg. Erős gátak védik a XIII. században a dús 

1 Már a XIX. század végéről tudomásunk van néhány kísérletről, amelyek célja a magyar szürke 
tej termelésének javítása. Ezek k ö z ö t t is az első Nikkel Mihályé volt , aki a magyar szürkét mürzthali és 
murbodeni fajtával keresztezte. Az utódok termelése 1200 liter körül volt. Gazdasági Lapok, 1890: 
171.1. V ö . Éber Ernő: A magyar állattenyésztés fejlődése. Bp. 1861. 4 3 3 - 3 4 . 1 . : a még meglévő 
magyar szürke testalakulásának, fejlődőképességének javítására olasz mareman bikákat importáltak. 
1930-ban megalakult a Magyar Marhatenyésztők Egyesülete, amely megkezdte a régi fa j ta törzs-
könyvezését . A tejtermelésben elért eredmények is biztatóak voltak, de már lényegesen nem befolyá-
solták a tendenciát . 

2Schandl József: Szarvasmarhatenyésztés. Bp. 1952. 94.1. 
3 Szarvasmarha tenyésztés. Bp. 1973. szerk. Horn Artúr. 248.1 . 
4Sebestyén Gábor: A lápmarha tenyésztése Magyarországon. Gödöllő 1957/58. Dokt.ért . 9.1. 
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legelőket.5 Hoor városában már 1389-ben rendszeres állatvásárokat tartottak. A sajt- és vajvásárok már 
ebben az időszakban megalapozták a holland tejtermékek hírét. Az élőállat-kivitel is jelentős volt.6 A 
mély fekvésű területeket a századok során sokszor elöntötte a tenger. Az egyik legnagyobb árvíz 
1570-ben volt.7 Ezen árvizeknek számos állat esett áldozatul. A különböző járványok sem kímélték a 
marhaállományt.8 A megritkult állományt a környező területekről pótolták, Dániából, Ostfrizlandból, 
Holstein tartományból. Különösen sok fekete-tarka marhát hozt-ak be Jütland szigetéről, sőt münsteri 
tehenek is bekerültek az országba. Hannoverből pedig vöröstarka lapálymarhát vásároltak.9 

A XIX. század elejétől indult meg a szakszerűbb tenyésztői munka. Ennek lényeges része volt a 
tbc-betegség fölszámolása. 1851-ben kötelezték a gazdákat a tbc-ben megbetegedett állatok levágására, 
amiért kártalanítást f izet tek. 1 0 

Megindultak a fajtaátalakító keresztezések, amire elsősorban a hazai tájfajtákat használták föl. 
De fölhasználták keresztezésre a szimmentálit, a sarlabot-ot (dutrouel) és a jersey-t is. A külföldi fajták 
közül kiemelkedő szerep jutot t a shorthorn fajtának.1 1 Az angol marha növelte a testtömeget, de 
csökkentette a tejtermelést. A shorthorn-korszak az 1870-es évekig tar tot t . 1 2 Az élőállat-kivitel 
továbbra is jelentős volt. Ezt csak a XIX. század végén kitört száj- és körömfájás csökkentette. Ez 
részben kedvező volt, mert az állandó kivitel a hazai tenyészállomány leromlását hozta magával. 
Hollandia a fajtajavítás érdekében maga is hozot t be külföldről szarvasmarhát.13 

Az export csökkenése lehetővé tet te az igényes tenyésztés megindulását. Ettől kezdve beszél-
hetünk valójában modern szarvasmarha-tenyésztésről, amely megalapozta a holland marha világhírét. 
Az élőállat-kivitelt pedig a húsexport váltja fö l . 1 4 

A lapálymarhát a fejcsont alapján a Bos primigenius Bojanus csoport hollandicus alcsoportjába 
sorolják. Hollandia egyetlen fajtát tenyészt, amely viszont több tájfajtára oszlik. A holland marhák 
rendszerezésében van den Bosch végzett ú t tö rő munkát. A múlt században létrehozott „Németalföldi 
Szarvasmarha Törzskönyv" elsőként rögzítette a fajta jellemzőit, köztük az akkori tejtermelést.15 

A holland feketetarka friz marha 
Ez a tájfajta kimondottan tejelő típust képvisel, a legkevesebb shorthorn-vér került bele. Bakker 

véleménye szerint a feketetarka színét elsősorban a múlt század közepén behozott jütlandi mdrhának 
köszönheti. A fríz fajta a talajviszonyoknak megfelelően három törzsre osztható, aminek csak fajta-
történeti jelentősége van. 1 6 A századfordulón Cselkó István17 a 6 0 0 - 7 5 0 kg-os tehén tejtermelését 
4 5 0 0 - 4 9 0 0 liter közé teszi, 3,0-3,2%-os zsírtartalommal. 

A groningeni marha 

A legtöbb shorthorn-vér ebbe a faj tába került. Az ellenőrzött állomány termelése a század-
forduló táján 3500-4000 liter között vol t . 1 8 

5Sebestyén i. m. 10. 1. 
6Sebestyén i. m. 11.1. Nagy Péter 1697-ben vásárolt holland marhát, amivel megalapozta a 

holmogori fajtát. Az Újvilágba a holland telepesek 1613-ban vitték magukkal. 1625-ben a Kelet-indiai 
Társaság révén került ki lapálymarha az országból. 

7Sebestyén i. m. 11.1. 
'Sebestyén i. m. 12. 1. 
9Sebestyén i. m. 13.1. 

I "Sebestyén i. m. 14.1. 
II Sebestyén i. m. 
12Sebestyén i. m. 15.1. 
13Sebestyén i. m. 19.1. 
1 4Sebestyén i. m. 17.1. 
15 Sebestyén i. m. 21.1. 
"Sebestyén i. m. 22.1. 
17Cselkó István: Szarvasmarhatenyésztés. Magyaróvár 1908. 116-17 .1 . 
1 'Cselkó i. m. 

8 Agrártört. Sz. 1982 /3 -4 



3 9 0 SURÁNYI BÉLA 

A maas-rajna-ijsseli marha 

A fajta tenyészkörzete Gelderland és Oberijssel tartományra terjed ki. Fölfutása a XX. század 
elején indult meg. Az 1880-as agrárválság idején terelődött rá a figyelem. Rokona az alsórajnai 
vöröstarka marhának,1 9 de kisebb testű. A holland övesmarhának csak történeti jelentősége van.2 0 

A tenyésztési szövetségek eleinte csak az országból kivitt állatok regisztrálására jöt tek létre, 
később váltak csak a tenyésztői munka irányítóivá. 1875-ben hozták létre a Németalföldi Szarvas-
marha Törzskönyvet, 1879-ben pedig a Fríz Szarvasmarha Törzskönyvet. 1907-től a szövetségek 
kizárólag tenyésztői munkával foglalkoznak.21 Hollandiában a szarvasmarha-tenyésztés állami támo-
gatása 1897 óta dívik. Ennek összege a századforduló tájékán évi 30 000 holland forintra rúgott. Ezt 
egészítette ki az egyes tartományok által folyósított pénzügyi támogatás.2 2 

A lapályfajták másik nagy tenyészterülete Németország. A Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft 
1906. évi jelentése szerint az állomány 55,8%-a lapály fajtájú. Ez közeli rokona a hollandinak, sőt 
egyes vidékeken, pl. Kelet- és Nyugat-Poroszországban egyenesen attól származik. Más tartományok-
ban is kereszteztek holland fajtával, de korábban megszüntették,2 3 így a hatása kevésbé érzékelhető. 

Németországból is jelentős számú lapály szarvasmarha került hazánkba. Ezek közül a keletfríz 
marha játszotta a legnagyobb szerepet Magyarországon. 1914 előtt számos helyen létesült ilyen fajtájú 
tehenészet. Hazájában 1877 óta folytatják rendszeres tenyésztését, 1885-ben adták ki az első törzs-
könyvet.2 4 Az 1896/97. évi tejelésellenőrzési versenyen a hét legjobb tejelő között az első helyen 
végzettnek 8973 kg-os éves tejtermelése volt, 3,33%-os zsírtartalommal, míg a 7. helyre is keletfríz 
tehén került 6007 kg tejjel, 3,43%-os zsírtartalom mellett.2 5 Az egyik német tehenészetben mérsékelt 
takarmányozás mellett 70 tehén átlag 3366 kg tejet adott egy év alatt, de a zsírtartalom csak 3,11% 
volt.26 Már az 1860-as években bekerült hazánkba, gyakran hollandi néven, pl. ez alapozta meg a 
béllyei uradalom lapálytenyészetét.2 7 

A jeverlandi fajtának az alapját is a feketetarka holland fríz marha alapozta meg. Az 1810-es 
évek táján ezzel keresztezték, illetve pótolták az Oldenburgi nagyhercegség Ény-i csúcsán lévő Jever-
land marhaállományát. Tudomásunk szerint hazánkba is bekerült.2 * A wesermarschi marhának a 
tenyészkörzetével határos területekre volt csak befolyása.2 9 A keletporosz lapálymarha német, angol 
és elsősorban holland fajták fölhasználásával jöt t létre. A tenyésztésnek szervezett keretet adtak a 
törzskönyvező társaság megalapításával.30 

A terület korábbi marhaállományát holland-keletfrízzé alakították át .3 1 Hazánkban a fajta 
nyomaira főként az 1920-as években bukkanhatunk.3 2 A jütlandi,33 pomerániai, brandenburgi3 4 stb. 
fajták helyi jelentőségűek, a jütlandi kivételt képez, ui. Dánia szarvasmarha-állományának jelentős 
hányadát teszi ki .3 5 A többinél az egységes tenyészirányok bevezetésével a még meglévő kis különb-
ségek is eltűntek. Ez annál is könnyebb volt, mivel kialakításukban a holland fajta alapvető szerepet 

1 9 A holland marha. Leeuwarden. 1968. COVECO kiadvány, (német) 12.1. 
2 "Sebestyén i. m. 29.1. 
21Sebestyén i. m. 31.1. 
2 2Cselkó i. ni. 118.1. 
2 3Cselkó i. m. 119.1. 
2 'Sebestyén i. m. 31.1. 
2 5 Sebestyén i. m. 
26Sebestyén i. m. 32.1. Vö. Cselkó i. m. 121-25 .1 . 
2'Cselkó i. m. 125. 1. 
2 8Sebestyén i. m. 35 -36 .1 . 
2 9Cselkó i. m. 128 -29 .1 . 
30Cselkó i. m. 120 -21 .1 . 
31 Cselkó i. m. 
32Konkoly Thege Sándor: Beszámoló a 35. tenyészállatkiállítás és vásárról. Köztelek, 1926. 

456 -58 .1 . Vö. Uő: Néhány szó a tehénállomány termeléséről. Köztelek, 1926. 1150. 1. és Wellmann 
Oszkár: Az idei kiállítás szarvasmarháinak bírálata. Köztelek, 1926. 4 8 2 - 8 6 . 1 . 

3 3Cselkó i. m. 153.1. 
3 4Sebestyén i. m. 40. 1. 
3 5Sebestyén i. m. 41.-1. 
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játszott. A holstein-friz fajta alapjait is a holland marhának köszönheti. A világ jelenleg legjobb tejelő 
marhájának kitenyésztése visszanyúlik a múlt század utolsó harmadára. Bár az amerikai földrészre már 
bekerült a XVII. század elején,36 szerepe csak napjaink szarvasmarha-tenyésztésében van. 

A vöröstarka lapálymarhák jelentőségükben nem érik el a feketetarka fajtákat. A történeti 
hűség kedvéért azonban érdemes szót ejteni az egyes fajtákról, annál is inkább, mert már a múltban is 
előszeretettel használták föl a hegyi fajták tejelőképességének, tőgyalakulásának javítására.3 7 A 
múltban a magyar tenyésztőket is érdekelte a fajtacsoport, mivel a keresztezés külsőleg, elsősorban 
színben, nem változtatta meg az állatot, ami a tenyésztők szemében nagyon fontos volt. 

A rajnai vöröstarka rokonságban van a normandiaival, főként a holland vöröstarka maas-rajna-
ijsseli fajtával. A húsminőség javítására donersbergi és shorthorn bikákat használtak föl. Az első 
tenyésztési szövetség 1875-ben alakult meg. A tehenek termelése átlagosan 3700 liter körül volt. A 
fajta hazánkba is bekerült.3 8 

A vöröstarka holsteini marhánál a shorthorn keresztezést fokozatosan megszüntették az 1860-as 
években, és a tejgazdaságok szerepének növekedésével a tenyésztők a beltenyésztésre tértek át. így a 
vegyes értékű fajtából egy jól tejelő, gyors fejlődésű, kiváló hízékonyságú törzset alakítottak ki. E 
munka eredménye lett a wilstermarschi és dithmarschi marhatípus. Az 1900-as években az átlagos 
tejtermelés meghaladta a 3000 litert. A hazai wilstermarschi tehenészetek közül kiemelkedik a 
kapuvári uradalomé.3 9 

A breitenburgi marha tenyésztésére ösztönzőleg hatott az 1878-ban megalapított tenyésztői 
szövetség, amely 1915-ben a vöröstarka marhák felügyeletét ellátó holstein szövetséghez került. Cselkó 
István évi 3200 literes tehenenkénti tejhozamról tud.4 0 1899-ben a veszkényi majorban ezzel a fajtával 
indult meg a tehenészet.41 A németek leginkább tenyésztett westfáliai vöröstarka marhájáról a múlt 
hazai tenyészeteiben nincs tudomásunk.4 3 A vöröstarka lapályfajták, amelyeket túlnyomórészt 
Németország nyugati részében és Hollandiában tenyésztenek, nem érik el a feketetarkák jelentőségét, a 
skandináv változatoktól eltekintve inkább a hús-tej típust képviselik.4 3 

Az egyszínű lapálymarhák csoportjába tartozik a főként vörös színű angelni marha. Kedvelt 
fajta volt, különösen a dánok, svédek importálták, de az alcsuti uradalomban is voltak keresztezett 
példányok a századforduló tájékán. A legrégibb fajták egyike, amely a legjobb tejelők közé tartozik.4 4 

A dán vörös viszonylag rövid idő alatt vált ismertté a tejelő fajták közöt t . 1878-ban ismerték el önálló 
fajtának.4 3 1897-ben az ellenőrzött tehenek tejtermelése 3328 kg volt, 3,3%-os zsírtartalommal.4 6 A 
hazai tenyésztésben csak a 2. világháború után játszik szerepet. A flamand"7 marha csak Franciaország-
ban jelentős, a schleswigi és sziléziai fajta4 8 csak fajtatörténeti jelentőséggel bír. A holland marhafajták 
kialakításában jelentős shorthorn marha egyik őse, a holderness szintén holland eredetű volt.49 

Magyarországra is behozták Albrecht főherceg, Lónyai Menyhért, Cséry Lajos és Clement uradal-
mába.3 0 Svájc Fribourg kantonjában szintén tenyésztettek feketetarka marhát. Az eredetéről megosz-
lanak a vélemények. A régi okmányokban nincs utalás arra, hogy a kelták hozták magukkal, de nincs 

36 Sebestyén i. m. 67.1. Vő. Holstein-Friesian history. 1960. 
3 7Szarvasmarhatenyésztés: i. m. 268.1. 
3 8Cselkó i. m. 129-31 .1 . 
"Cselkó i. m. 132-33 .1 . 
4 "Cselkó i. m. 133-34.1 . 
41Újhelyi Imre: Néhány uradalmi tehenészet. A kapuvári tehenészet. Köztelek, 1907. 

1179-80.1 . 
*1 Sebestyén i. m. 49. 1. 
4 3Szarvasmarhatenyésztés: i. m. 267-68 .1 . 
44Cselkó i. m. 135-36 .1 . 
43Cselkó i. m. 151-53.1 . 
4 6 Schandl i. m. 100 -01 . 1. 
4 7Schandl i. m. 99.1. 
"Sebestyén i. m. 5 1 - 5 2 . 1 . 
49Schandl i. m. 101-03 .1 . 
3 0 Tormay Béla: A szarvasmarha és tenyésztése. Bp. 1893. 232. 1. 

8* 
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bizonyítva az sem, hogy a kanton neve után elnevezett freiburgi marha vérében holland ősök vére van. 
Reicherter véleménye ez utóbbihoz áll a legközelebb, miszerint ez a marha az őshonos fajta és holland 
átkereszteződés útján alakult ki. A XIX. század eleji hazai feketetarkamarha-behozatal valószínűleg 
ebből a fajtából tör tént . 5 1 

Fajtakérdés és szarvasmarha-fajták hazánkban 

Szarvasmarha-tenyésztésünkben gyökeres változás jóllehet a XIX. század utolsó harmadában 
következett csak be, kezdeti lépések föllelhetők már a XVIII. században is. A hús és igaerő mellett a 
tehenek tejtermelése is előtérbe kerül. A Bécstől való függés nehéz terhet rótt az állattenyésztésre is.5 2 

Mária Terézia rendeletének nem volt foganatja.5 3 A paraszti marhatartás nem tejközpontú szemlé-
letének kellett volna megváltoznia. A népi hiedelem is mentséget szolgáltatott. A legnyomósabb ok az 
volt, hogy a friss tejnek nincs piaca,s 4 ui. a közlekedésben áldatlan állapotok uralkodtak, a városiaso-
dás pedig gyermekcipőben járt . Ahol jelentősebb tejtermelés volt, legelőször is tejet igyekeztek eladni, 
csak ha ez nem lehetséges, akkor készítenek vajat, túrót, kövér vagy sovány sajtot.5 5 Míg a nagybirtok 
a juhtartásnak hódolt, addig a jobbágygazdaságok hagyományos marhatartást űz tek . 5 6 A nagyvárosok 
tejellátásának fontosságát fölismerték. A nyugati széleken lévő uradalmak látták el Bécset, Pozsonyt 
tejjel. Pest, Buda és a vidéki városok tejszükségletének kielégítése is jelentős volt.5 7 A szemlélet-
változás a tejtermelés irányába hat: „A gazdálkodás egy másik módja továbbá a t e j t e rme lé s . . . A 
tejtermelés természetesen kiterjedt takarmánytermeléssel van egybekötve mindig, különösen nagy-
városok közelében; hol a tejelő marha nyáron át zöld, télen száraz és főtt takarmányt, burgonyát és 
répát k a p . " 5 ' A hazai mezőgazdaság a belterjesség irányába kezd fejlődni; ha lassan is, de a marha-
tartásban terjed az istállózás, megindul a fajtakeresés, és a tejtermelés tenyészcéllá válik.5 9 

A szarvasmarha-tenyésztés fejlődésére bénítólag hatott a helytelen takarmányozás és bánásmód, 
a párosításban hiányzó céltudatosság, a szakszerűtlen borjú- és növendéknevelés.6 0 Takarmányter-
mesztés nélkül tejelő tehéntartás elképzelhetetlen:61 „Akarjuk piaczi termelésünket hatályosan 
emelni? takarmányt kell előbb termesztenünk; akarjuk állattenyésztésünket nemesíteni, hasznosabbá 
tenni? takarmányt kell termesztenünk; . . . egész életükön át hitvány szalmán és bitangolt, kisült 
közlegelőkön tengődni [ti. az állatoknak] - nem adnak gyapjút, nem adnak erőt, nem adnak t e j e t . . . 
a takarmánytermelés megoldása nélkül, soha de soha sem bontakozhatnak ki állapotaink a mostani 
szegénységből . . . " A tej mennyiségét és minőségét elsősorban befolyásolja a takarmányozás, majd a 
tehén származása, a felnevelés módja, az állat ápolása és legutoljára az éghajlat.6 2 Az istállózás6 3 

viszont nem zárja ki a legeltetést, s ez fordítva is igaz. A fajtakeresésben a magyar szürke mellett64 és 

51 Tormay i. m. 3 0 6 - 0 7 . 1 . 
5 2 Gaál László: A magyar állattenyésztés múltja. Bp. 1966. 233.1. 
5 3 Gaál i. m. 272.1. 
54Éber i. m. 9 1 - 9 2 . 1. Pest vagy Tolna megyében például, ahol csak a borjúval törődtek, vele 

itatják meg a tejet, nem foglalkoznak tejfeldolgozással. Sok helyen féltek a fejéstől, mert ettől a borjú 
elcsenevészesedik. 

5 5Korizmics László-Benkő Dániel-Morócz István: Mezei gazdaság könyve. Pest 1855. 
1. k. 18. 1. 

$ 6 Éber Lm. 163.1. 
5 2Éber i. m. 234.1. 
5 8Korizmics-Benkő-Morócz i. m. 18.1. 
59Kovács Miklós: Korabeli vélemények az 1880-1890-es évek hazai szarvasmarhatenyészté-

séről. Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei, 1975-1977 . Klny. 275.1. 
60Éber i. m. 76.1. 
61 Korizmics-Benkő-Morócz i. m. 436.1. 
6 2Korizmics-Benkő-Morócz i. m. 35. 1. 
63Éber i. m. 98.1. 
64 Gaál i. m. 269. 1. Korizmics L. véleménye: „Hogy a magyar marha eddig általában nem jó 

tejelő, azt tagadni nem lehet, azonban azt kérdezem én tőled: lehet-e egy fajnak, rendszeres koplalás és 
sanyargatás mellett kielégítően tejelni? . . . Nem tehetek róla, de én a magyar tehénnek egész 
habitusából, melyet sokszor hasonlítottam össze más, jelesen tejelő fajtákéval, azt vonom és azt 
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ellene6 5 is hangzottak el vélemények. Számos tenyészetről tudunk,6 6 amelyek magyar szürke fajtával 
jobb tartással és takarmányozással kiválóan termeltek. Még a két világháború közöt t is foglalkoztak a 
tejelő tehén - magyar szürke - kitenyésztésének inkább csak a gondolatával.6 7 

A tejelő faj ta kialakításának módjában igen eltértek a vélemények. Már abban sem volt 
egyértelmű az állásfoglalás, hogy egyáltalán szükséges-e a tejelés föllendítése, az idegen marha behoza-
tala az 1840-es években. Madas Sándor nagyszalontai gazda6 8 szerint, ha már egyáltalán hozunk be az 
országba idegen marhát , akkor az pirostarka legyen, mert az nem „aljasítja" le a mienket. Nagyváthy 
János6 9 is kétséget támasztott a tejelő fajták behozatalával és honosodásával kapcsolatban. A szerző 
kételkedése a honosulásban nem minden alap nélkül való volt. A magyar viszonyokhoz igazodó faj ta 
kialakítása a legnehezebb feladatot jelentette. Az egyes fajtákkal kapcsolatos tapasztalatokat idővel 
megszereztük, ami sok fáradságba és pénzbe került. A faj ták behozatalával behoztuk igényüket is. 

Tejelő marhára többféle úton-módon tehetünk szert :7 0 „ . . .vagy . . . kívánaténak megfelelő 
idegen faj megszerzése, vagy a honi fajnak jeles idegen fajokkali keresztezése, vagy czélszerű bel-
tenyésztés á l t a l . . . Az első esetben a gazda ha ti. körülményeihez illő és kitűnő idegen fajt választ és 
azt kellőleg ápolja, czéljaihoz leghamarább jut." Az MGE Állattenyésztési Szakosztályának 1842. évi 
ülésén Klauzál Imre is a fajtaváltás mellett szállt síkra, de nem a fajta lecserélésével, hanem megjavítá-
sával.71 Kégly Sándor is a keresztezés mellett tört lándzsát.7 2 A legjobb marhafajta az, amelyik a 
legtöbb tejet termeli, mint pl. a hollandi, svájci, amelyek tenyésztését megkísérelték. A legjobb 
helybeli teheneket a célnak megfelelő bikával kell párosítani, így nem kell a honosítással fáradozni. Ha 
viszont behozzák az idegen fajtát az országba drága pénzen, nem kell félni, hogy elfajul, csak azokat a 
feltételeket kell biztosítani, amelyeket hazájában megkapott. Mindehhez nagy szakértelem szükséges. 
Természetesen a „csírászat" létesítésénél szem előtt kell tartani, hogy „illyentén gazdaság - ti. tejelő -
megalapításánál a legnagyobb kiadást a tejelő marha okozza . . . a tenyésztésre való felette drága, s 

vonhatom le, hogy ezen fajnak kellő táplálkozás és tenyésztés mellett nem lehet rossz tejelőnek 
lenni . . . nagyon érdemesnek tartanám arra, hogy vele már a szabályszerű tenyésztés útmutatásai 
szerint, komolyan próbálkozzunk." Lónyai Gábor, Jósika Gábor, Lészai Ferenc stb. mentette volna 
még a menthetőt. Lásd még: Tormay i. m. 118.1. 

6 s Gaál i. m. 270. 1. Vö. Török János: Magyar Gazdasági Egyesület Állattenyésztési szak-
osztály ülése. Magyar Gazda, 1842. 7 5 5 - 5 7 . 1 . Klauzál Imre kifejtette, hogy a hazai viszonyok 
megváltoztak, a marhafajtának is változni kell, de a külföldi fajták behozatala nélkül, a hazai 
nemesítésével. 

6 6Schandl i. m. 74. 1.: A szamosfalvi tehenészetben a 64 tehénből álló gulya átlagosan, a 
borjútejen kívül, 1893-ban 1964 1 tejet adott , 1903-ban pedig már 2400 litert. További jól termelő 
tenyészetek voltak pl. a magyargorbói, radnóti, kolozsvári, majd a két háború között a mezőhegyesi 
stb. Vö. Éber i. m. 231.1. 

67 Wellmann Oszkár: A tejelő magyar tehén. Köztelek, 1933. 7 7 9 - 8 0 . 1 . Vö: A tejelő jellegű 
marha kitenyésztése. Köztelek, 1933. 892.1. 

6'Madas Sándor, nagyszalontai lakos nézetei a szarvasmarhatenyésztésről. Magyar Gazda, 1844. 
5 0 6 - 0 7 . 1 . 

6 9Éber i. m. 92.1.: „Aki a tejből akar gazdaságot űzni, behozhatja e haszonnal ama híres 
helvéciai tejes teheneket az országba? Igen is, ha a helynek fekvése, a levegő-ég, és a legelő igen 
megegyez azzal, amely a helvétoknál találtatik. Különben soha sem lesz belőle semmi haszon, mert a 
tapasztalás bizonyítja, hogy ha a tehenek más vidékre vitetnek át, már a harmadik nemzetségben 
alábbvalóak lesznek a hazaiaknál." Lásd még Éber i. m. 235. 1.: „Igaz, hogy pl. a svájci, hollandi stb. 
fa jok elhíresztelt bőtejelők, de vajon, ha esetleg a mi magyar teheneink volnának nevezett országban 
hosszú évek során, ezek nem lennének bő tejelők? " Ez a kérdés megválaszolatlan maradt. 

7 0Marhatenyésztés. Magyar Gazda, 1844. 164-67 .1 . 
71 Török i. m: szerinte is a hazai faj tát kell javítani, aminek érdekében olyan fajtát behozni, 

amelyik javítja a hazait erő, tejelés és hízékonyság tekintetében. Vö. Bocsor Géza: A magyar tarka 
marha. Bp. 1960. 42. 1.: a marhabehozatal okát a gazdasági viszonyok megváltozásában látja, nem a 
divat, a „nyugati marha jó tulajdonságairól szóló hírverés", sem pedig az ősi fajta kiszorítása 
ösztökélte. 

7 2Kégly Sándor: Minő fajta szarvasmarhát válasszunk tenyésztésre? Gazdasági Lapok, 1867. 
4 1 - 4 2 . 1 . 
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tehenek vásárlásánál azon felül könnyen csalódhatunk is . . 3 „Jeles tejelő' fajokat hozzunk hát 
kívülró'l is, de legyünk óvatosak a keresztezésnél; mellyek állandó és biztos sikert csak úgy adhatnak, 
ha a vegyítés alá kerülő' elemek közt a különbség nem kirívó."7 4 

A biztonságosabb gazdálkodást nem lehet megteremteni fejlett állattenyésztés nélkül. Ezen 
belül a szarvasmarha-tenyésztésnek lényeges szerep jut . A gabonakonjunktúra megszűnésével ez külö-
nösen sürgó's megoldást igényelt: „ . . . kétségbe vonhatatlan tény, hogy azon krízist, mely a mező-
gazdaságot kontinensünk minden részében másfél évtized óta sújtja, kevésbé érzik azon országok, 
melyek kifejlett állattenyésztéssel bírnak" - írta Egán Ede. 7 5 A XIX. század utolsó harmadában a 
szarvasmarha-állomány létszámnövekedése mellett legalább olyan jelentőségű az a minőségi változás, 
amely különösen az 1890-es években következett be. Ez jól lemérhető a fajtaváltás meggyorsulásában 
és az állomány kondíciójának javulásában. Az állattenyésztés, ezen belül a marhatenyésztés fölkarolása 
visszahatott a szántóföldi növénytermesztés fejlődésére is. A fajtaváltást a szarvasmarha-tenyésztésben 
számos tényező hátráltatta.1 6 

Ennek ellenére, amint Csukás Zoltán ír ta:7 1 „ . . . alig van ország, amely ősi marháját olyan 
radikálisan kicserélte volna, mint a mienk". Az 1850-es években elkezdődött szarvasmarha-behozatal 
az 1860-as évek végére alábbhagyott. Az importálás nagy divat volt, de minden komolyabb elképzelés 
nélkül végezték a kezdeti időszakban. Főként a házi szükséglet kielégítését kívánták megoldani a 
tejhasznú marhák behozatalával. Az 1860-as években az importállományból már kiábrándultak a 
tenyésztők, mert a behozott állatoknak a nálunk megszokott lehetőségeket biztosították, amely a 
magyar szürke marhánál dívott, így a nagy tejtermelés visszaesett, a tehenek értéktelenné váltak. A 
keleti marhavész is komoly károkat okozott , aminek a nyugati fajták jelentős része áldozatul eset t .7 6 

A járványos tüdőlob megjelenését a nyugati marhák nyakába varrták. Ennek annyi alapja volt, hogy 
sok megbízhatatlan származású, egészségtelen állat került be külföldről . 7 ' A járványvédelem állandó 
magas szinten tartása elengedhetetlenné vált, mivel a szarvasmarha-tenyésztés föllendülése elképzel-
hetetlen volt külföldi fajták nélkül, a behozatal viszont fokozta a járványveszélyt. 

Az állandóan felszínen lévő fajtavitában a Hajas Gusztáv által vázolt elgondolásokat8 0 rr^egtalál-
juk az 1880-as évek elején megindított tenyésztéspolitikában. A szarvasmarha-tenyésztésben uralkodó 

7 3Korizmics-Benkő-Morócz i. m. 18.1. 
7 4 A párisi kiállítás ügyében. Gazdasági Lapok, 1856. 382.1. 
7 5Kovács i. m. 276.1. Vö. Gaál i. m. 385.1.: Pirkner János szerint a szarvasmarha-tenyésztés 

fejlődésének három oka van: először: a gabonatermesztés válságát a gazdák a marhatenyésztés fejleszté-
sével igyekeztek ellensúlyozni, másodszor: a tejgazdaság bevonása az mezőgazdasági termelésbe kedvez 
a nyugati fajták hazai terjedésének, harmadszor: nagy előnye a nyugati fajtáknak az, hogy többhasz-
nosításúak. 

76Kovács i. m. 277.1.: a nyugati fajtáknak meg kellett küzdeni a hazai körülményekkel, ebben 
benn foglaltattak azok a tényezők is, amelyek az ember részéről jelentkeztek, és ezek több forrásból 
tevődtek össze. „A megszokotthoz való ragaszkodás fő oka volt, hogy a régi fajtának ismertek a 
tulajdonságai, így a vele járó foglalkozás terén szerzett gyakorlatot nem könnyű felcserélni mással . . . 
a régiek tartása, tenyésztése, a vele való foglalkozás már gyakorlattá vált. Az új fajtára való áttérés 
mindenekelőtt nagyobb befektetést, több munkát igényelt és bizonytalanságot is jelentett . . . azok 
foglalkoztak inkább külföldi fajtákkal, akiknek elég pénze v o l t . . . a nagygazdaságok, uradalmak, főleg 
a török hódoltságba egykor nem került nyugati fekvésűek és a parasztgazdák közül a kereskedelmi 
szelleműek." Uo. 278. 1.: „Többletköltség jelentkezett tehát mind az állatbeszerzés, mind az épít-
kezés és drágább takarmányozás terén." 

7 7Gűű7i. m. 405.1. 
76 Vörös Antal: A magyar mezőgazdaság a kapitalista átalakulás útján (1849-1890) . Bp. 1976. 

(In: A magyar mezőgazdaság a 1 9 - 2 0 . században. 1849-1949) . 114.1. 
19Éber i. m. 409.1. 
'"Vörös i. m. 116-17.1 . : a nyugati országrészen a „csíramarha" száma jelentős volt és kelet 

felé terjedt. Hajas javasolta, hogy a Dunántúlon elteijedt marhát svájcival javítsák. Az Alföld és 
Dunántúl egyes részein meg kell hagyni a magyar szürkét, a hegyvidéken pedig a pinzgauit kell 
elterjeszteni. Az 1870-es összeírásban nem történt említés a lapályról. A nyugati importról alkotott 
vélemények elég lesújtó képet festettek, pedig a népi tapasztalat is már régen rájött arra, hogy érdemes 
ezen fajtákat tenyészteni magas tejtermelésük miatt. 
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ötletszerűség megszüntetésére az OMGE 1879. évi kongresszusán hoztak intézkedéseket. Ez egyúttal a 
marhatenyésztés állami fölkarolását is jelentette, jóllehet nem sok valósult meg belőle.8 ' 

A külföldi fajták behozatala a kezdeti megtorpanás után folytatódott . Különösen a paraszti 
gazdaságoknak volt előnyös a marhaimport, mivel a kisgazdaságok nem tarthattak minden célra más és 
más marhát. A nyugati eredetű állatok fölhasználása sokoldalúbb volt.8 2 A nyugati fajták felé való 
fordulás a tenyésztőktől indult el,8 3 ennek ellenére az ország szarvasmarha-állományának gerincét 
ebben az időben a magyar szürke fajta adta. A hazánkba behozott nyugati színes marhák különböző 
fajtái azért fontosak, mert a magyar szürkével való keresztezéseik igen előnyösnek bizonyultak.8 4 

Kiemelt szerepet játszott a svájci származású fajtacsoport. „Hunyadi féle csírászat jeles állapotja 
mutatja, hogy a svájci marhának a magyarral való kortsítása szerencsés."8 5 Gaál László írja: „ . . .meg 
kell állapítani a svájci szimmentáli fajtának korántsem egyedülálló, de kétségtelenül igen nagy szerepét 
a magyar tarka fajta kialakításában. Jelentősége éppen úgy vitathatatlan, mint - minden negatívum 
melletti - előnyös összhatása."8 6 A magyar köztenyésztés alapját jelentő pirostarka, amelyet csak az 
1940-es években illetnek magyar tarka névvel, kialakulásának első, talán legfontosabb mozzanata a 
bonyhádi marha megjelenése.8 7 Valójában a magyar tarka marha a korábbi tájfajták összeolvadásának 
eredménye. Ezek a bonyhádi, a moson-soproni pirostarka, a Vas megyei, az Ipoly-menti és az alföldi 
pirostarka tájfaj ták.8 8 A brachiceros és primigenius eredetű hazai tájfajtákban jelentős volt a nyugati 
marhák - köztük egyes helyeken a lapályok - vére, amikor a szimmentáli bikák általános, központilag 
is támogatott szerephez ju to t tak . 8 9 

A Magyarországra behozott különböző szarvasmarhák fajtabeli hovatartozására nem szándéko-
zunk kitérni,9 0 csak azokra, melyek kapcsolatban vanak a lapályfajták tenyésztésével. 

81 Vörös i. m. 119 -20 .1 . Vö. Für Lajos: A kapitalista mezőgazdasági termelés megszüárdulása a 
századfordulón (1890-1914) . Bp. 1976. (In: A magyar mezőgazdaság a 1 9 - 2 0 . században. 
1849-1949) . 235-37.1 . Lásd még Gaál i. m. 403. 1., Éber i. m. 301-03 .1 . 

82Éber i. m. 303.1.: Pirkner János elismeri, „a kisbirtokos végre belefáradt tehenének azon 
egyedüli [= egyoldalú) kihasználásába, hogy utána a tehetősebbek számára igás marhát neveljen." A 
törvényhatósági szabályrendeletekről pedig ezt írja: „Népünk sok helyen a legutóbbi ideig akadályozva 
volt a szilajmarhát a tarkával felcserélni, ezért inkább a fehér marha tenyésztésével is felhagyott vagy 
azt elkorcsosította . . . és közóhaj ellenére fenntartott terület kapui is megnyíltak a színes marha 
befogadására." 

8 3 Gaál László: A szimmentáli fajta egy évszázada Magyarországon (1850-1950) . Agrártörténeti 
Szemle, 1973. 56.1.: Az akkori szaklapokat olvasva határozottan meg kell állapítani, hogy a hivatalos 
állami szervek sokkal inkább a szürke fajtát pártolták, mint a tarkát, tehát nem a „felső irányítás", 
hanem a tenyésztők fordultak a nyugati tarkák, így a szimmentáli felé is. Konkoly Thege Sándor 
véleménye szerint is „a gazdaközönség a jövedelmezőségi és gazdasági viszonyok eltolódása következté-
ben egyre szélesebb körben és egyre erősebb ütemben át óhajtott térni a tarka marha tenyésztésére 
. . . a tenyészterületek határainak megállapításában és egyéb intézkedésekben lassan követték ezt az 

átalakulást." mármint a központi irányítás. 
8 4 G a a / i . m . (1973) 54.1. 
"Gaál i. m. (1973) 
8 6 Gaál i. m. (1973) 68.1. Vö. Éber i. m. 306.1. 
87Király István: A bonyhádi tájfajta szarvasmarha kialakulása. Agrártörténeti Szemle, 1965. 

5 5 1 - 6 7 . 1. Mayar Andor Tolna megyei vizsgálataiban bonyhádi tehenek őseit kutatta és szimmentáli 
tulajdonságot nem talált bennük, de holland ősnek nyomára bukkant; természetesen más fajta hatását 
is meglelte. A tehenek 1800-2000 liter között termeltek. Lásd: Köztelek. 1892. 661-63 .1 . 

88Gaál i. m. (1973) 62.1. Vö. Vörös i. m. 122-23 .1 . és Gaál i. m. (1966) 396-97 . , 400.1. 
8 9 Gaál i. m. (1966) 64.1. 
9 ° Für i. m. 238., 240. 1. Vö. Gaál i. m. (1966) 352., 284., 3 8 0 - 8 1 . , 409-11.1., Gaál i. m. 

(1973) 54. \.\Éber\. m. 232., 292-93 . , 314. 1.; Bocsor i. m. 39. 1. 
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A lapálymarha hazai megítélése 

A tejelő tehén küllemének megítélésekor a holland marha típusa szolgált mintaként. A korabeli 
leírás szer in t : ' " „A marha széles és vastag, de nem kövér, hanem mindég fonnyadt , szarvai rövidek, 
mint a hollandus, moldvai, svájtzer, tirol és stájer országi teheneknek; a fejés után hamar megtelik 
ismét a tölgye, a nyaka vastag, a bendője nagy és szőrös, és négy csecsbimbóji egyenlő hosszak, és 
vastagok, teje . . . r i tka"; borjú nélkül is lehet fejni egész a leborjazás előtt négy-öt hétig. A tejelő 
tehénnél lényeges a fejésre vonatkozó tudnivalók pontos betartása. A fejőket jól kell megválasztani, 
hogy a tehénnel kíméletesen bánjanak, a tőgyet fejés előtt le kell mosni és írós vajjal bekenni, figyelni 
kell arra, hogy a fejő a tőgyből a „legutolsó tsep tejet is kifejje", hogy „a fejésben a tisztaságra 
mindenekfelett kelletik vigyázni. . a tejtermelő marhánál a tejtermelés nagysága az elsődleges. Ha a 
tejre használtatik a tehén, akkor annak sem szép formájára, sem nagyságára nem kell ügyelni, hanem 
csak a tej bőfizetőségére." 

Egán Ede véleménye szerint '2 a szarvasmarha-tenyésztés virágzása nemcsak egy-két uradalom 
érdeke. Egy bőtejelő törzset kellene kialakítani, amelyben minden tehén a második borjazás után 15 
pint (21,2 liter) tejet ad naponta és mutatja a fajta küllemét is. Hasonló vélemény hangzott el a 
Gazdasági Lapok hasábjain:93 kívánatos lenne jobb marhát tartani, mint jelenleg, ha volna, de a jobb 
fajta igen lassan terjed. Moson megyében az óvári uradalomban több kitűnő fajtát tenyésztenek és 
ezzel szemben milyen elmaradott a falvak csordája. Előnyösebb lenne 5 icce (3,5 liter) helyett 10 vagy 
több tejet fejni és egy 30 fontos (16,8 kg) borjú helyett 60 fontost eladni. A megye is vagyonosabb 
volna, ha szép és jó marhája volna. A tenyésztő egyesületeknek oda kell hatni, hogy minden megyében, 
nemcsak egyes uradalmakban, hanem a köznépnél is a „hasznosabb" marha jusson előtérbe, amely 
bőven tejel és sok húst ad. A behozatalt és tenyésztést egyesületileg kell végezni. Az importálásnál az 
egyesületek jelöljék ki a fajtát vagy fajtákat, amelyeket be kívánnak hozni, és a beszerzést a megye 
nagyobb birtokosai végezzék. Egyúttal az egyesületek tagjai (a községek is) kötelezzék magukat, hogy 
a teheneket tisztavérű bikával fedeztetik és az éves borjakat fölvásárolják. A marhaimport alakulásáról 
Fényes E l e k " közölt adatokat, az 1802-1845 közötti időszakban vizsgálva a kivitelt és behozatalt. 
Sajnos a behozott marhák fajtamegoszlásáról nincs közelebbi adatunk. Az MGE 1843-ban pályázatot 
tűzött k i " a marhatenyésztés fölkarolására. Ennek keretében az egyes marhafajtákról, köztük a 
holland lapály marháról, részletes leírást kaphatunk: 

„lapály! faj: Hollandia és É-Németországban alakult ki. 
testalakulása: a fej hosszúkás, alant csak nem hegyesen végződő; a szarvak rövidek, elő felé hajlottak, a 

nyak hosszú és vékony, a mell erős és széles, a vállak és csípők kiállók, a derék hosszú; a kereszt 
széles, erős és csapott; a lábak magasak és nem felette erősek; a tölgy nagy, sima, inkább elő, 
mint hátrafelé csüngő és szőrtelen, a bőr gyengéd; a szőr finom, a szín többnyire tarka, véka 
fejér, fekete, vagy fakó; az egész test rendszerint nagy és hosszú. 

E faj bő és gondos tartás mellett minden ismeretes fajok közt a legtöbb tejet ad - Mayer szerint egy 
éven át 5200 itzén felül (3679 liter) - sőt egyes jeles tehenek legjobb tejidőben naponkint 2 5 - 3 2 
pintet is (35 ,3-45 ,2 liter) rossz ápolás mellett és mostoha körülmények között azonban elfajul és igen 
csekély hasznot hajt. Hízás által felette nagy, . . .vontatásra nem igen alkalmas;96 alfajai: a frisiai, 
holsteini, jütlandi és danzigi . . . tejbőség jelei végre tehénidomú, nem bikaféle kinézés, finom 
csontalkat, vékony puha bőr, széles kereszt, vékony farkcsigolyák, nagy tejeres, puha és nem húsos 
tölgy, végre a háta mindkét oldalán szembetűnő tejerek . . . hol tej-vaj és sajtnak jó keletje van, p.o. 
nagyobb műiparos városok, vagy gyárak közelében, a tejadás a cé l . . ." 

" Gaál i. m. (1966) 488-89 .1 . 
92Egán Ede: Borostyánkői közlemények. II. Állattenyésztési modor. Gazdasági Lapok, 1860. 

51-52 .1 . 
93K. A.: Egy eszme szarvasmarhatenyésztésünk érdekében. Gazdasági Lapok, 1860. 226-27 .1 . 
"Éber i. m. 132. 1. 
"Marhatenyésztés I. Magyar Gazda, 1844. 1 6 4 - 6 5 . 1. 
" U o . 167. 1. 
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A szerző 130 évvel ezelőtt megfogalmazta azokat az elképzeléseket, amelyek az 1960-70-es 
évek gyakorlatává váltak: a nagyvárosok körüli tejövezet létrehozása, legjobb tejelő fajtával benépesí-
tett tehenészeti telepek felépítése. Hogy elődeink ismerték a lapályfajtákat, elsősorban a holland 
marhát, tudomásuk volt termeléséről, takarmányozásáról és elhelyezési igényéről, kitűnik a következő 
sorokból is:9 1 „A hollandi nagy fajta igen bőven tejel, 30-45 itzét ( 2 1 - 3 2 liter) naponkint ." A fajta 
különösen alkalmas a városi lakosság ellátására, mert o t t a hígabb tejet szeretik és a városokban fogy el 
a legtöbb tej , elsőrendű életszükséglet a városi ember számára: „minél többet tejelnek, annál hígabb 
tejet adnak". Arenstein leírása a hollandi fajtáról:9 8 

Hollandi (frieslandi): 
szín: tarka, fekete-fehér 
fej: hosszú, keskeny és könnyű csontú, „szarvai kurták és f inomak, előre és lefelé ha j lók" 
nyak: hosszú, finom 
marmagasság: 152,7 cm 
övméret: 252,8 cm 
mell: tág és mély 
tejtermelés: „egy egész évre jó hollandi tehén után 2 0 0 0 - 2 4 0 0 pint (2850-3400 liter) tejet 

lehet számítani." 
„Hízékonysága kielégítő — munkára azonban kevésbé alkalmatos." 

A szerző a holland marhát helyezi az első helyre a tejelésben :"9 9 „Legjelesebbek kétségkívül a 
hollandi, schwitzi, a holsteini (polderi), a flamandi, mürzthali, a montafoni , s más egyéb fajok még." 

„A gazdaságilag tájékozott közvélemény tejelésre nézve a hollandi marhát helyezi eddig legfelül." 
Úgy tűnik, a szerzőnek nem volt nehéz dolga, a fajtával kapcsolatos tapasztalatok kedvezőek voltak. 
„Valószínű is, hogy ezen faj , mellynek tehene annyira tehén, s csupa tőgy, érdemmel élvezni a neki 
tulajdonított primátust, másrészt azonban nincsen eldöntve még: hogy szemben a szükséges takar-
mánnyal akadna-e társa több, ollyantén fajokban, mellyek, mivel kisebbek, kevesebb tejet adnak 
ugyan, de a felfogyasztott takarmányhoz képest tán éppen ot t állanak hol áll a hollandi tehén." 
Már fölfigyeltek az egységnyi testsúlyra eső tejtermelésre, amely lényegesen befolyásolja a fölvett 
takarmány életfenntartásra és termelésre eső felhasználását. Az 1850-es években a különböző fajtájú 
tehenek tejtermelése átlagosan így festett :1 0 0 

évenkint naponkint 

,a hollandi fajnál 3285 itze (2299 lit.) 9 itze (6,3 lit.) 
2190 itze (1533 lit.) 6 itze (4,2 lit.) 
1825 itze (1277 lit.) 5 itze (3,5 lit.) 
1095 itze ( 766 ü t . ) 3 itze (2,1 lit.) 

a schweizi fajnál 
az angol fajnál 
a magyar fajnál 

Legjobb tejelők a tej mennyiségére nézve: 

évenkint naponkint 

a holland-frieziai 
a schwyzi (Schweizban) 
az angol-yorkshirei 
a gurti (Schweizban) 
az angol-teeswater-
az allgaui 
az urii és hasli (Schweizban) 
a halli 
a stájer -mürzthali 

3285 itze (2299 lit.) 9 itze (6,3 lit.) 
2920 itze (2044 lit.) 8 itze (5,6 üt . ) 
2555 itze (1788 lit.) 7 itze (4,9 üt . ) 
2373 itze (1661 lit.) 6,5 itze (4,5 lit.) 
2190 itze (1533 lit.) 6 itze (4,2 lit.) 
2190 itze (1533 üt .) 6 itze (4,2 üt . ) 
2008 itze (1405 lit.) 5,5 itze (3,8 üt .) 
2008 itze (1405 lit.) 5,5 itze (3,8 lit.) 
1825 itze (1277 lit.) 5 itze (3,5 lit.) 

0 

9 7 A tej körül (az adást vevést illetőleg). Gazdasági Lapok, 1854. 431.1. 
98Bocsor i. m. 54.1. 
9 9 A párisi kiállítás ügyében. Gazdasági Lapok, 1856. 382.1. 
00Korizmics-Benkő-Morócz i. m. 3. k. 4 0 - 4 1 . 1 . 
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A jó tejelő tehenek 2 hónapnál tovább nem állanak szárazon, tehát 10 hónapig folytonosan 
tejelnek." 

A bécsi kormány 1856-ban jelentést tet t közzé a magyar szarvasmarha-tenyésztésről,101 ebben 
a magyar szürke tehén tejtermelését jó tartás mellett évente 1100 iccére (770 liter) becsülték, ami az 
angol fajták tejhozamának 70. a svájciénak 50, a hollandinak 33%-a. Barkó Ferenc írta a Gazdasági 
Lapokban: 1 0 2 „Minden marhát amit behoznak az országba, oda kell tenni, ahol legjobban hasonlít 
környezete az eredetihez . . . a holland marha sikerrel telepíthető, ha az ország nedves vidékeire 
viszik." A fajta tejtermelőképessége és a takarmányozás szintje biztosítja a termelés nagyságát. Szerinte 
minden tehén alkalmas a tejelésre.10 3 Ö a magyar szürke marha mellett teszi le a garast. Nem vagyunk 
előbbre, ha külföldi faj tát tenyésztünk, mer t jóllehet több tejet ad, de több és j obb takarmányt is 
fogyaszt. Adni is kell a tehénnek, nemcsak várni tőle. A bő tejeléshez szükséges: 1. tejtermelő 
képesség; 2. bő, tápláló takarmány; 3. tiszta istálló, gondos ápolás. Ez viszont minden marhafajtára 
vonatkozik, különösen pedig egy adott tulajdonságra (pl. tejtermelésre) kitenyésztett fajtára, mint pl. a 
hollandra. 

Az évi tejtermelés lehetősége 0 4 

1. rossz tehén, rossz takarmányozás 200 icce (160 liter) 
2. rossz tehén, de jobb takarmányozás 300 icce (240 liter) 
3. közepes tehén, közepes takarmányozás 400 icce (320 liter) 
4. közepes tehén, elég jó takarmányozás 500 - 6 0 0 icce ( 4 0 0 - 4 8 0 liter) 
5. jó tehén, jó takarmányozás 6 0 0 - 1 0 0 0 icce ( 4 8 0 - 8 0 0 liter) 
6. kiváló tehén, k i tűnő takarmányozás 1 0 0 0 - 2 0 0 0 icce ( 8 0 0 - 1 6 0 0 liter) 

Ezt fogalmazta meg Korizmics László i s : 1 0 5 „Bánjatok csak az idegen marhával is úgy, mint 
rendesen saját hazai fajunkkal, s meglátjátok, hogy azok mennyivel kevésbé fogják igényüket minden 
hányban kielégíteni. De lehet-e egy fajnak rendszeres koplalás és sanyargatás mellett kielégítően 
tejelni? " 

A XIX. század első harmadából származó adatok szer in t , 1 0 6 amelyek becslésen alapulnak 
természetesen, az egyes faj táknak a következő tejtermelést tulajdonították: 

Fajta 
Elfogyasztott 

szénaérték 
naponta 

Tehén súlya 
(kg) 

Évi 
tejtermelés 

(liter) 

Ostfrieslandi 33 4 0 0 - 4 3 0 2410 
Schwyzi 30 4 0 0 - 4 3 0 2040 
Mürzthali 25 310 1140 
Allgau i 25 2 5 0 - 2 8 0 1650 
Magyar szürke 25 310 540 
Magyar szürke 
X aligaui 25 280 1075 

A behozott tenyészállatok sok esetben nem mutatták azokat az eredményeket, amelyeket a 
hazai gazdaközönség joggal elvárt tőlük a hazájukban ismert termelésük alapján, de ebben sokszor 
ludas volt maga az egyed is. Czilchert R ó b e r t 1 0 7 éppen az egyed szerepét hangsúlyozza, ezt szász-
országi adatokkal igyekszik alátámasztani, szerinte a bő tejelés egy fajtának sem az egyedüli kiváltsága: 

101 Eber i. m. 231.1. 
1 02Barkó Ferenc: A szarvasmarhatenyésztés érdekében. Gazdasági Lapok, 1867. 298-99 . 1. 
103Barkó i m. 2 7 4 - 7 6 . 1 . 
104Éber t m. 170.1. 
10SÉber i. m. 236.1. 
i06Gaál i. m. (1966) 285.1. 
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Legalacsonyabb Legmagasabb 
Fajta 

tejtermelés (szászországi pint) 

Közönséges paraszttehén 
Allgaui 
Hollandi 
Oldenburgi (lapály fajta) 

1400 
1572 
1574 
1103 

3695 
5192 
5171 
5160 

A származást fontosabbnak tartja, mint a fajtakülönbséget. Minden fajtában eló'fordulhatnak 
kimagasló termelésű egyedek, de végső soron a fajta átlaga a döntő, ez pedig magas termelés esetén 
feltételezi az egyedek magas termelését is. Ebben a kérdésben a szerző túlzott szerepet szánt az 
egyednek. Már az akkori körülmények közöt t sem volt reális a szász paraszttehén és a holland lapály 
tehén összehasonlítása, mert „nem voltak egy súlycsoportban". Valószínű, hogy ezzel a külföldi 
példával is a honi viszonyokra akart rámutatni, amikor kiemelte a tenyésztés fontosságát, ui. az egyed 
termelésének tenyésztői munkával való növelése egyúttal a faj ta termelésének növelését is jelentette. 

Külföldi lapálytehenészetekről is lelhetők föl adatok a hazai lapok hasábjain. Egy csehországi 
cukorgyár 1 0 ' is importált lapálymarhát, hogy a meglévő tehénállomány termelését növelje, de az 
állomány hízékonysága se szenvedjen kárt. 1857-ben beszereztek 9 holland tehenet és 2 bikát, amit a 
következő évben újabb 8 tehén és 2 bika követett. A három majorban lévő 120 tehénnel kezdték el a 
fajtajavító keresztezéseket. A keresztezésből származó üszőket másfél-kétéves korban termékenyí-
tették, korábban, mint a hegyi fajtáknál és a magyar szürkénél szokás. Ez a korábbi tenyésztésbe vétel 
csökkentette a felnevelési költséget. Az 1000 pintnél (1415 1.) kevesebb tejet adó teheneket kiselejtez-
ték, meghizlalták és értékesítették. 1859-ben a helyi fajta átlagosan 1287 pint (1801 1) tejet adott , 
míg a holland tehén 1865 pintet (2640 1). 100 font szénaértékre* vonatkoztatva a helyi fajta 39,9 pint 
(56,4 1) tejével_ szemben a holland fajta átlagosan 54 pint (76,41) tejet adott. Minden borjút 
megmértek a születéskor, azonfelül időről időre is mérték az állomány gyarapodását. Törzskönyvet 
vezettek. Tenyésztői alapelvük volt: bő táplálás, különösen az első életévben. Egyéves korra az üszők 
súlya átlag 476 font (266,5 kg), míg a bikáké 550 font (308 kg) volt. Engelbrecht Káro ly 1 0 9  

Württemberg tartományba behozott holland tehenek termelését hasonlította össze a magyar szürké-
ével. Elöljáróban megjegyzi, hogy a holland fajta kiválóan alkalmas keresztezésre. Négyhetes korában a 
holland vérségű borjú 53,2 kg, a magyar szürke pedig csak 32,4 kg. Éves tejtermelésben is messze maga 
mögött hagyja a honi fa j tá t , 2800 literrel. A német tartományban tenyésztett fajta az ún. roscnsteini 
marha, amelyet limpurgi, svájci és főleg holland fajta keresztezésével állítottak elő. 

A szaksajtó mindig figyelemmel kísérte a külföld eredményeit, kiemelve a gazdaságosságot. 
Lónyai Gábor véleménye szerint azonban1 1 0 sokszor a külföldi eredményekről többet tudtunk, 
ugyanakkor pl. ismeretlen volt a behozott marhák száma vagy legalábbis kevésbé ismert; nem tudták, 
hogy „Hol, minő sikerrel tenyésznek e különféle jeles tiszta fajok honunkban? Észlelhető-e e jobb 
fajnak tenyésztéséből a vidéki marhafaj javulása? Tétettek-e különféle irányban keresztezési kísérle-
tek . . .? Feleljenek erre gazdáink, gazdasági egyesületeink! Behozták pl. Pest megyébe a holland 
tehenet, vagy az ayshire faj tát Vas megyébe, De mit tudunk mind ezekről? " Lónyai egy kicsit túlzott, 
mert amint a későbbiekben kiderül, olvashatunk már ez idő tájt is lapály tehenészetekről. Ebből 

*100 font szénaérték - Thaer féle - 56 kg közepes minőségű réti széna takarmányértékének 

107Czilchert Róbert: Hogyan kamatoz azon tőke, melyet jó tenyészállatért kiadunk? 
Gazdasági Lapok, 1867. 154.1. 

1 0 8 E g y csehországi ezukorgyár ipari és gazdasági viszonyai. Gazdasági Lapok, 1860. 6 2 1 - 2 2 . 1. 
109 Engelbrecht Károly: A rosensteini tehenészet és a rosensteini marhafaj Würtembergben. 

Gazdasági Lapok, 1864. 731 -33 .1 . 
110Lónyai Gábor: A szarvasmarhatenyésztés Magyarországban. Gazdasági Lapok, 1864. 

felel meg. 

3 3 - 3 6 . 1. 
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inkább az tűnik ki, hogy a meginduló behozatal elsősorban az egyes uradalmak kísérletező kedvét 
dicsérte, és az eredmények kevésbé szivárogtak ki. A tejtcrprelés minden visszahúzó erő ellenére is 
előtérbe került, és a figyelmet a marhával való szakszerűbb foglalkozás felé fordította. A szarvasmarha-
tenyésztés föllendülésének egyik fontos mozgatórugója volt a tejértékesítés föllendülése, amely az 
1880-as években fölkeltette a közép- és nagybirtokosok figyelmét is. Ennek hatására nagyobb teret 
szenteltek a tejtermelésnek. A fajta szerinti eltolódás az ökör-, bika- és növendékállomány mellett 
talán még nagyobb mérvű volt a tehénállománynál az 1890-es évektől az első világháborúig.1 1 1 A 
jövedelmező tejgazdaságra számos példa akadt az országban. Ezek egyike volt az óvári uradalom. „Az 
uradalom igazgatósága megállapította évtizedes tapasztalatok alapján, hogy az állattenyésztésből eredő 
bevételeknél sohasem volt olyan ingadozás, mint a növénytermesztésnél. A tejtermelés e jövedelme-
zősége és az értékesítés bővülő, a városi népességgel együtt fejlődő lehetőségei jelezték, hogy a 
szarvasmarhatenyésztésnek az elkövetkező évtizedekben nagy jelentősége lesz a magyar mezőgazdaság-
ban."1 1 ' l a A jövedelmező tejgazdaság megteremtéséhez az alapot a jól tejelő fajták jelentették. A 
nyugati fajták és keresztezéseik elterjedését jól érzékelteti egy 1912-ből való adat:1 1 2 

Tenyészet 
Szimmentáli és berni-szimmentáli 

keresztezés 319 
Pinzgaui 104 
Bonyhádi 116 
Egyéb hazai tájfajta 45 
Borzderes 96 
Lapály fajtájú 42 
Shorthorn 18 
Kuhlandi 2 
Angelni 1 
Möllthali 1 

A kor jeles szakembereinek a lapálymarha behozataláról eléggé ellentmondó véleményük volt. 
Egyben azonban megegyeztek: változtatni kell az eddigi szemléleten, meg kell találni a hazai körülmé-
nyekhez legjobban megfelelő fajtát, tenyésztési módszert, tartást, takarmányozást. A lapályfajtával 
szemben a nagyfokú óvatosság a jellemző: a mi viszonyaink között tejtermelésre nem említjük a 
hollandit, rossz honosodása miatt, pedig más pl. német viszonyok közé talán elsősorban volna 
megemlí tendő." 1 1 3 Az intenzív tejelő fajta - mai szóhasználattal élve - a városok ellátására alkalmas. 
„Nálunk legfeljebb Buda-Pest s még néhány város tej és írósvaj szükségletének fedezéséről van szó; 
mely cél elérése az ilyen városok legközelebbi környéke olyan fajú tehenekkel látja el magát, melynek 
híg s ezért is bő teje jobban fizeti az arra fordítot t költségeket, mint a magyar fejős marhafajé."1 1 4 Az 
állati termékek termelésénél a mennyiségi szemlélet dominál , 1 1 5 de elsődleges a haszon, aminek alapja 
a tejtermelőképesség fejlesztése.1 1 6 Gratz írja 1907-ben: 1 1 7 „Ideje lenne, ha bizonyos külemi alkat-
hoz való ragaszkodás eltűnne a szemléletből és e helyett inkább a termelési irányok fejlesztésére 
fektetnénk a fősúlyt. Hisz a haszonállatok értéke kétségkívül legnagyobb mértékben termelőképes-
ségüktől függ." A hollandi tehenet előbbrevalónak t a r t j a 1 1 ' a szimmentálinál, de elismeri - ami 

'"Éber i. m. 311 -12 .1 . 
111 a Vörös i. m. 126.1. 
112 Gaál i. m. (1966) 398.1. 
I 13 Gratz Ottó: Szarvasmarhatenyésztési jegyzetek. Debrecen 1907. 118. 1. 
114Zlamál Vilmos: Az állattenyésztés fontossága s jelenlegi állása Magyarországon. Pest 

1867. 10.1. 
II 'Zlamál i. m. 4.1. 
116 Zlamál i. m. 120. 1. 
1 17Gratz i. m. 119. 1. 
1 1' Gratz i. m. 9. I. 
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teljesen nyilvánvaló hogy hús és igaerő tekintetében elmarad tőle. Ha az egyes fajták értékmérő 
tulajdonságait összehasonlítjuk, látható a szimmentáli hasznosításának arányossága: 

Tej Hús Erő 
Fajta 

%-ban kifejezve 

Hollandi 60 25 15 
Angelni 70 20 10 
Szimmentáli 34 34 32 
Magyar szürke 15 25 60 

A lapályfajtáról alkotott ellentmondó vélemények valójában a faj ta nem elegendő ismeretéből 
fakadtak. Az egy-két rosszul sikerült behozatal a köztenyésztésben már eleve idegenkedve fogadott 
fajta hitelét tovább rontotta. Elég nehezen barátkoztak meg a már színével is elütő marhafajtával. 
„Hogy a hollandiak tenyésztését abbahagyták, annak oka részben az, hogy nem állották ki a versenyt a 
hegyi marhákkal, mert ezek elegendő mennyiség mellett a lápmarhákénál zsírosabb tejet adnak, amit a 
hollandiaknál különösen a fogyasztók kifogásoltak s nagyon kikeltek a hollandiak híg teje ellen . . . De 
másrészt a hegyi marháknál a tejmennyiség is állandóbb maradt, mig amazoké nálunk ugyan megapadt 
12Ó0-2000 literre. De klímánk sem volt a lápmarháknak a legmegfelelőbb, rosszul hasznosultak s ez 
az oka a tejapadásnak i s . " 1 1 9 Az 1870-es években viszonylag sok importált lapálymarhát tartottak, 
főként hollandot, de a századforduló környékén majdnem teljesen fölhagytak tenyésztésével. Néhány 
ezer keresztezett utód jelezte, hogy nálunk is próbálkoztak a fajtával.12 0 Az importtal kapcsolatban 
érdemes megjegyezni, hogy a behozott bármely fajtájú feketetarka lápmarhát „hollandi"-nak nevezték, 
pl. a XX. század elején az országba bekerült oldenburgi - szintén lapályfajta - marhát i s . 1 2 1 Kovácsy 
Béla véleménye az 1910-es években a lápmarha tenyésztéséről:12 2 „Az 1870-80-as években még 
nagyobb számmal lehetett az országban feketetarkákat találni, mert egy időben nagyfokú tejelőképes-
sége miatt akarták meghonosítani az országban. Azonban gyenge tüdejűnek bizonyult és gyenge 
tüdejével nem volt képes elviselni a mi nagyon is szárazra hajló klímánkat. Ez az oka, hogy mindenféle 
tüdőbaj iránt nagy hajlandóságot m u t a t o t t . . . Másrészt bár többnyire rendkívül bőven tejelők, tejük 
azonban nagyon sovány, olyan aminőhöz mi nem voltunk és nem vagyunk szokva . . . a feketetarkák 
ma már jóformán teljesen eltűntek, sem köztenyésztésre, sem magántenyésztők által nem használtat-
nak . . . Még legtovább1 2 3 a berni, freiburgi és holland tehén tartja magát, bár az utóbbi később 
teljesen e l t ű n t . . . " - a behozott fajtákkal kapcsolatban megállapítja, hogy „ . . .csak rövid ideig 
játszottak szerepet és a gazdaközönség belátván, hogy ezek tenyésztése nem jár eredménnyel, föl-
hagytak vele". Céltalanság jellemezte a tenyésztői munká t . 1 2 4 

Kimondták a szentenciát: a fajta nem való a Kárpát-medencébe. Zlamál Vilmos12 5 a lényegre 
tapintott rá: „ . . .a sovány takarmányon élődő, semmi ápolásban nem részesülő, rendetlenül fejt svájci 
tehén szintúgy elveszti tejét vagy legalább rossz fejős tehén lészen, míg megfordítva egy magyar fajú 
üsző borjú hollandi legelőn s bő takarmány mellett felnevelve, mint tehén meglehetős mennyiségű tejet 
fog adni, s a tőle származó folytonosan így nevelt nemzedék talán bármely svájci tehénnel kiállandja a 
versenyt." A behozott marhával1 2 6 vigyázni kell, mert lehet hogy nagy termelésű a hazájában, de új 
környezetbe kerülve elveszti termelőképességét és ez annál nagyobb mérvű, minél nagyobb a különb-

119Gratz i. m. 93.1. 
12 0 Gratz i. m. 
121 Gratz i. m. 
122Kovácsy Béla: A szarvasmarha tenyésztése. Bp. 1909. 5 8 - 5 9 . 1. 
12 3 Kovácsy i. m. 
12 4 Kovácsy i. rp 
"'Zlamál i. .. 1. 
126Kovácsy i. m. 73.1. 
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ség az éghajlati, talaj- és gazdasági viszonyok között . Tormay Béla1 2 7 a lápmarha visszaszorulásának fő 
okát szintén a rosszabb tejminőségben keresi. Az 1890-es években csak néhány tenyészet volt, 
„amelyekben ezen szép fajta tartatik". A legfőbb ok, amiért ez a fajtacsoport nem vált be hazánkban, 
a fejletlen takarmány-gazdálkodásban keresendő. Jabloncai G y . 1 2 ' szerint: „ . . . E l e g e n d ő és ami 
fődolog, állandóan egyenlő takarmánymennyiséggel meg éppen nem rendelkeztek. A hollandi tehenek 
egyáltalán csak a haladás magas fokán álló, sok és jó takarmányt előállítani képes gazdaságokba 
valók . . . " Magas szintű termelés előfeltétele, hogy egész évben egyenletes, azonos összetételű, lehető-
leg ritkán és kismértékben változó takarmányozást folytassanak. Ennek a célnak kiválóan megfelel a 
zöld tengeri (silókukorica), lucerna, vöröshere, baltacím (zölden vagy szénaként), valamint repce-
pogácsa i s . 1 2 ' 

A lapálymarha behozatalában a XX. század elején ú j fejezet kezdődik. 1905-től nőt t első-
sorban a keletfríz marhák behozatala. Az import 1911-ben volt a legnagyobb.13 0 A hazai tenyésztők a 
holland marha behozatalától elesve131 fordultak a német keletfríz fajta felé, mivel Hollandiában kitört 
a száj- és körömfájás, emiatt jóval kevesebb marha került be az országba. A holland helyett számításba 
jöhetett a keletfríz, a rajnai, a jeverlandi és a wilstermarschi fajta. Cselkó I s tván 1 3 2 a keletfríz 
küllemével kapcsolatban kiemelte, hogy minél kevesebb a fehér folt az állat színében, annál szívósabb 
az egyed. A német tenyésztők ezt az állatot részesítik előnyben. Az általa megszemlélt tenyészet 
termelése a következő: 

Db Liter Átlagzsír % 

3 5000 fölött 3,35 
9 4 5 0 0 - 5 0 0 0 között 3,09 
5 4000—4500 között 3,41 

15 3 5 0 0 - 4 0 0 0 között 3,04 
8 3 0 0 0 - 3 5 0 0 között 3,08 

17 2 5 0 0 - 3 0 0 0 között 3,06 
3 2500 alatt 3,06 

A tehenészetben naponta kétszer fejtek. A takarmányozás a hagyományos szinten volt. Az éves 
tartamú tejelési versenyt egy 545 kg súlyú tehén nyerte 9047 kg-mal. A tbc-fertőzöttség alacsony volt. 
Az állomány 7 hónapon át legelt. A behozott állatoknál a takarmány sokkal fontosabb az éghajlati 
viszonyoknál. A keletfríz Németország legkiválóbb tejelő faj tája. „ . . .mint az előjelek mutatják, az 
egyoldalú fajtáké a jövő . . . a lapályfajták importjának kísérlete . . . legalább erre enged következ-
t e t n i . " 1 3 3 A nyugati faj ták térhódítását a helyzet követelte meg, amelyet megfelelő körülmények 

127Tormay i. m. 158.1. 
12 'Petrányi Tibor-Nagy Zoltán: A gyepek fűtermésénck szerepe a szarvasmarha takarmány-

ellátásában. Bp. 1976. OÁF Tájékoztató. Klny. 8.1. 
12 9 Petrányi-Nagy i. m. 
130Sebestyén i. m. 84.1. 
131Újhelyi Imre: A lapály és angol szarvasmarhaimportok jelentősége. Köztelek, 1912. 

117-19.1 . ; Újhelyi Imre: Svájci tenyészállat behozatalunk és a gümőkór. I. Köztelek, 1914. 
2 0 3 2 - 3 4 . ; Gebhard József: Észrevételek a lapály és angol szarvasmarhaimportokhoz. Köztelek, 1912. 
391-93 .1 . ; Újhelyi Imre: Kevés a tej, termeljünk többet. I. Köztelek, 1911. 550-51 .1 . : a szarvas-
marhaimport növelését a tejhiány tette szükségessé. A főváros és a többi nagyváros lakosságának 
földuzzadása fokozta az igényt a friss tej iránt. A Központi Tejcsarnok fölhívta a figyelmet a holland 
és keletfríz fajtára és szavatolta a beszerzését is. Az érdeklődésre jellemző, hogy néhány hét alatt 
1000 db tehénen fölül jelentkezett az igény. Az állam kölcsönt helyezett kilátásba, amelyet másfél év 
alatt kellett volna visszafizetni. A tejhiányt főként a holland behozatallal szándékoztak megoldani. 

133Cselkó Imre: Az östfríz szarvasmarháról. Köztelek, 1905. 1432-33. 1. 
1 3 3 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok, 1908. 175. 1. A szarvasmarha-tenyésztés három 

irányzata: l . a z erőtermelés fenntartása; 2. gyorsabb fejlődésű, jobb tejelő, de mérsékeltebb erő-
termelő; 3. magasabbfokú erőtermelő képesség biztosítása mellett a tejelőképesség fokozásának el-
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között a jövőben is előnyösnek lehet tekinteni. A tejelő egyedeket kell előtérbe helyezni és az import 
hazai nemesítését tovább kell folytatni. Mindkét ivarban a bőtejelő és sok zsírt termelő egyedek 
továbbtenyésztését célszerű biztosítani. Az egészséges utódok fölnevelése megköveteli a jó takarmá-
nyozást, a sok mozgást és a szabadban való tartást - írja Balogh Sándor . 1 3 4 Mikor érdemes behozni 
külföldről szarvasmarhát? 1 3 5 „Idegen marhát csak akkor hozzunk be, amikor azokon már teljesen 
látható a fajtajelleg; de még nincsenek annyira kifejlődve, vagy mondjuk, nincsenek belecsontosodva 
abba az éghajlati viszonyba, ahol születtek. Az állatok alkalmazkodóképessége akkor a legmegfelelőbb 
a behozatal szempontjából, amikor az első metszőfogát kiváltotta az állat." 

Az a gazda, aki tejet akar termelni és jól tudja értékesíteni, nem nézi a szutyak fekete pontjait, 
az okulát, hanem megszerzi a jól tejelő egyedet. 3 6 A keletfríz behozatalával kapcsolatban Ivánics 
József 1 3 7 várakozó álláspontra inti azokat, akik ezt a fajtát akarják meghonosítani. Ha netalán 
vásároltak már, igyekezzenek számára hazája körülményeit biztosítani. Ennek ellenére a jövő fajtájá-
nak tartja. A magas szintű termeléshez nem elegendő csak a j ó tartás és takarmányozás, hanem 
lényeges az is, hogy minden egyedről elegendő följegyzés állajon rendelkezésre. Havonta próbafejéssel 
kell meggyőződni az állat tejtermelésének nagyságáról. Elengedhetetlen a bikák és növendékállatok 
adatainak ismerete is.1 3 8 

Újhelyi Imre véleménye szer int 1 3 9 egyesek ellenszenve nem fogja gátolni a holland, illetve 
keletfríz importot, jóllehet a gazdák néhány évtizeddel ezelőtt kiábrándultak a holland marhából. A 
gazdaközönségnek önmagát is meg kell változtatnia. Ez a fajta nem való oda, ahol gyengén takarmá-
nyoznak, nincs törzskönyvezés, egyedi etetés, s nem végeznek rendszeres szelekciót. Szomorú példa a 
béllyei uradalom, ahol a takarmányozás hiányosságai miatt a keletfrízek termelése visszaesett 2000 
liter alá. Újhelyi az import holland tehenek szimmentáli bikákkal való keresztezését ajánlotta, amely 
bikák nagy tejháttérrel rendelkező anyáktól származnak. Az import célja végső soron a honi marha jó 
tejelővé való alakítása. Bár az importtal kapcsolatban nem csillapodtak le a kedé lyek , 1 4 0 az érdeklő-

érése. A különféle eljárások, pl. gyorsabb fejlődésű kitenyésztése takarmánykérdés is. Itthon hiányzik 
a megfelelő klíma, nevelési módszer és takarmány. A tejelőképesség fokozása nagyobb kitartást igényel 
a tenyésztő részéről, félnek tőle, mert az erőtermelés háttérbe szorulásával finomodni fog a fajta. 

134Balogh Sándor: Magyar és nyugati faj tájú szarvasmarhatenyésztésünk. II. Köztelek, 1909. 
1461-63 .1 . 

13 5 Gömöri Béla: Szarvasmarhák importjának ideje. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok, 
1908. 306. 1. 

136 Gebhard i. m. 
131 Ivánics József: A keletfríz szarvasmarha Magyarországon. Köztelek, 1911. 372 -73 .1 . 
138Derne Gyula: Kevés a tej. Termeljünk többet. II. Köztelek, 1911. 808 -09 .1 . 
139Újhelyi i. m. (1911) Vö. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok, 1908. 1 - 2 . 1 . : Keresztez-

zünk? ! „A próbálgatás az új fajtákkal szűk körre szorult. A fajta-kérdés zavarossága leülepedett, a 
köztenyésztésben meghonosítandó fajtákra nézve a kormány a tenyésztő közönséggel megállapodott, a 
tenyésztési kerületek kijelöltettek, . . .és a fajták próbára tett tömegéből kiszemeltettek azok, melyek 
a magántenyésztés különböző céljaira, a tovább művelésre legalkalmasabbnak bizonyultak." „A 
meglévő fajták tenyésztése egy vérben és javítása jelszóvá vált." Ennek ellenére feltűnést keltett az 
egyik szaktekintély javaslata, aki keresztezéseket ajánlott bőven tejelő tehenek kialakítása céljából: 
szimmentáli X pirostarka lápmarha, magyar marha X szimmentáli és borzderes. Valószínűleg Újhelyi 
Imréről volt szó. 

140Pivonkay Béla: A lápmarha tenyésztése Magyarországban. Köztelek, 1312-13 .1 . : Pivonkai 
kétségbe vonta Steinhausz F. véleményét, aki a lapályfajtától várta a szarvasmarha-tenyésztés jövedel-
mezővé tételét. P. a hármas hasznosítás mellett tört lándzsát, jóllehet a nagyvárosok környékén ő is 
tejelő fajtát szándékozott elhelyezni. Szerinte it thon a hármas hasznosítás kifizetődő, különösen, ha a 
honi fajta tökéletesítve van. A lapályok rossz honosodásuk miatt nem kaptak tenyészkörzetet, és a 
századforduló táján importált marhákkal is nehézségek vannak. Elismerte, hogy van még ennek a 
fajtának kedvelője, de a behozott állomány továbbfejlesztésével föl kell hagyni. „Ne a folytonos 
kapkodás, hanem a higgadt megfontolás legyen ezen ügyben a vezércsillagunk . . .", nem lehet mindig 
más fajtáról állítani, hogy a legjobb és erre másokat is buzdítani. A hazai fajta védelméért szállt síkra, 
de valójában ezt tették azok is, akik az import fokozását sürgették. 
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dést mutat ta , hogy kisebb létszámú lapálytehenészetek is létesültek. Számos esetben kikérték a 
Köztelek hasábjain1 4 1 a szakemberek véleményét. 

A lapályfajták honosulásáról néhány év alatt sok adat gyűlt össze. Megjelentek az első hazai 
értékelők is. Mindez bizonyította ezen fajtacsoport tejtermelésben való kiválóságát. Ezt a tulajdonsá-
gukat ismerték Európa, sőt a világ többi részén is. A belterjes mezőgazdaság térhódításával fokozatosan 
lecserélték az őshonos marhafajtákat. A magyaróvári uradalomban folyó kísérletek igazolták a lapály-
fajtával szemben táplált várakozást.1 4 2 

Általánosan elterjedt vélemény volt, hogy a lapálymarhák nagyon fogékonyak a tbc iránt. Ezt a 
tényt az egyhasznú kultúrfajták nagy érzékenységére alapozták. Már a XIX. század közepén fölfigyel-
tek a keleti marhavész alkalmával arra, hogy a magyar szürke minden különösebb nehézség nélkül 
átvészelte a betegséget, ezzel szemben a lapályfajták jó része áldozatul esett. Ebben a véleményben 
annyi volt a szépséghiba, hogy a fogékonyság bélyegét csak a lapályfajtára ragasztották rá, holott - ez 
az alábbi megnyilatkozásból is kitűnik - a fogékonyság nemcsak a fajtától függ. Gebhardt József 
értesülései1 4 3 szerint a nagy uradalmak tehénállományának 60-80%-a tbc-vel fer tőzött , ami kérdé-
sessé teszi a további behozatalt, ugyanakkor Újhelyi megcáfolta e z t : 1 4 4 „Hogy a lápmarha nagyobb 
mértékben fogékony a tuberkulózis iránt, mint a mi eddig tenyésztett állataink, azt nem igen merném 
állítani." A fertőzésnek kitett hegyi marhák is ugyanúgy megkapták ezt a betegséget. Természetesen 
ebben a véleményben több volt a megérzés, mint a kísérleti tapasztalat - külföldi adatokra támasz-
kodott - , mivel az általa végzett vizsgálatok éppen az ellenkezőjét igazolták állításának,14 5 ugyanis a 
186 lapálymarhából 47 db tbc-fertőzöttséget muta to t t , ami 25%-ot jelentett, a 97 shorthorn marhából 
pedig 73 db volt tbc-os, 75,2%. Mindezek dacára a behozatalra biztatott; a tbc-t nem tartotta 
végzetesnek az állattenyésztésre nézve, de a behozatal föltételének a tuberkulinvizsgálatot tekintette. 
Ez annál is inkább természetes, mert egészséges állomány tenyésztése nem nélkülözheti a rendszeres 
orvosi felügyeletet. A behozatalkori szűrővizsgálatot, amit a vásárlás színhelyén végeznek el, a meg-
érkezéskor meg kell ismételni, és a fertőzött egyedeket ki kell zárni a továbbtenyésztésből. 

Serbán J. is - mindezek ellenére - Újhelyit támogatta a behozatalban, szerinte ez a jövőben 
fokozódni fog. Kifejezte aggályát, hogy az FM nem tudja növelni az importmarha kvótáját. 
Koppély G. szintén a lapályt helyezi előtérbe, szemben Paizs Gyulával, aki az előzőekben említett 
okok miatt ellenezte a behozata l t . 1 4 6 

A hazai szakemberek figyelték a külföldi lapálytenyésztést, és tanulmányútjaik során szerzett 
tapasztalataikat igyekeztek a tenyésztőkkel megismertetni. Tormay Béla14 7 1867/68-as útja során 
számos lapálytehenészetet látogatott meg. Az ő tapasztalatai nem adhattak ösztönzést a hazai tenyész-
tőknek. A szász gazdák szerint a lapály ottani tartása nem felelt meg a várakozásnak, mert rövid idő 
alatt elvesztette tejelőképességét. A véleményük az volt, hogy „Das Marschvieh produziert viel, die 
Milch ist schlecht, aber wenn der Städter keine andere bekommt, muss er sie doch nehmen." Példaként 
említi Tormay az óváriakat, akik a rossz tejminőség miatt fajtacserét hajtottak végre, a lapálymarhát 
allgauira cserélték. 

1 4 •Lásd pl. Köztelek, 1911. 596. 1.: az egyik kérdező gazda Hollandiából, a 45 db félvér 
szimmentáli marha mellé 12 holland feketetarka és vöröstarka tehenet, valamint 1 bikát vásárolt, és 
eligazítást kért a bikafajta használatát illetően. Nem javasolják neki, hogy a feketetarka bikával 
termékenyítse a szimmentáliakat, de a vöröstarka lapály bika már megengedhető. Viszont, ha a 
tejtermelés növelése megengedhető, a legjobb szimmentáli teheneket holland feketetarka bikával 
termékenyítheti. A jövőre nézve nem ártana tartani egy homozigóta vöröstarka lapály bikát a színbeli 
egyöntetűség miatt. 

1 4 2 Újhelyi Imre. összehasonlító kísérletek fríz és szimmentáli tehenekkel. II. évi eredmények. 
Köztelek, 1914. 1420-22 .1 . i/o. A feketetarka fríz marha. Köztelek, 1915. 1111-12.1. 

143Gebhard e m. (1912) 391-93.1 . 
144 Újhelyi i. m. (1915) 1111-12.1. 
14 5 Gebhard i. m. (1912) 391-93.1 . 
"'Újhelyi i. m. (1912) 117-19.1 . 
14 7 Tormay Béla: Szarvasmarhafajokról. . . Gazdasági Lapok, 1874. 237-43 . 1. 
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Németországban az 1910-es években széles körű kísérletek folytak a lapályfajtával a bonn-
poppelsdorfi Mezó'gazdasági Akadémia Dikopshofi tangazdaságában. Az egyes fajták te rmelése : ' 4 ' a 
legtöbb tejet adta egy év alatt a keletporosz lapály, 7238 kg-t, a jeverlandi, 6725 kg-t, a keletfríz 
6674 kg-t és a szimmentáli 6565 kg-t. A legkisebb termelése a westerwaldi fajtának volt, 2678 kg. A 
szimmentáli fajta termelte a legtöbb tejzsírt, 225,4 kg-t, a legkevesebbet pedig a westerwaldi, 
102,4 kg-ot. Az 500 kg élősúlyra eső évi • tejzsírhozam szempontjából az első az angelni fajta 
208 kg-mal, a szimmentáli marha csak a hetedik helyet érte el 171,7 kg-mal. A takarmány-értékesítést 
vizsgálvg 100 kg keményítőértékre eső tejtermelésben a jeverlandié az elsőség 239,6 kg tejjel, míg a 
szimmentálinak be kellett érni az utolsó helyet jelentő 158,3 kg tejjel. Ugyanerre vonatkoztatva a 
tejzsír-kg termelésében első a jeverlandi, utolsó a wesermarschi; a 7,79 kg tejzsír az első hely megszer-
zésére elegendő volt, míg az utolsó helyet elért fajtáé 5,7 kg volt. A szimmentáli marha köztes helyet 
foglalt el 6,41 tejzsír-kg-mal. 

Kozák László1 4 5 Seeland szigetén egy 120 db-os dán vörös lapálytehenészetet látogatott meg. 
A tehenek 1 3 - 1 4 évig voltak tenyésztésben. Csak érdekességként jegyezzük meg, hogy napjainkban a 
hazai tehénállomány ritkán termel 5 - 6 éven felül elfogadhatóan. Az éves tehenenkénti átlagos 
tejtermelés 3500 kg, 3,8% tejzsírral. A 2500 kg alatt termelő egyedeket kiselejtezték. A kistenyésztők 
csak 4 - 6 tehenet tartottak, de ezek termelése 4 5 0 0 - 5 0 0 0 kg között mozgott. A takarmányozás 
alapját a legelő képezte. Az első borjazás ideje a 3. életévre esett. A jobb tenyészethez sorolták azokat, 
ahol már abrakot is kaptak az állatok. 

A keletfríz fajta Svédországban150 országos átlagban 3400 kg tejet adott egyedenként, míg az 
ayshire marha csak 2800 kg átlagot tudot t fölmutatni. Az Alnarpi Akadémia 160 db-os keletfríz 
tehenészetben a legmagasabb tejtermelés 7000 kg körül volt. A tisztaságra nagy súlyt helyeztek. 
Minden tehén fejése előtt a fejőmesterek alaposan kezet mostak, fertőtlenítőszert is használtak. Az így 
nyert tiszta tejért Malmőben 8 - 1 0 fillérrel többet kaptak literenként. 

Schreiner Jenő 1 5 1 eredeti hazájában tanulmányozta a rajnai vöröstarka lapálymarhát. 1907-ben 
a 228 tenyészet 3738 tehene 305 nap alatt 4182 kg tejet adott, amiben 137 kg volt a tejzsír. Nem volt 
ritka az olyan egyed sem, amelyik a 8 - 1 0 . ellés után is 5000 kg fölött termelt. 1907-ben ebből a 
fajtából került ki Németország legjobb tehene, amelynek éves termelése 7351 kg volt, 3,64%^os 
tejzsírral. A szerző véleménye szerint a fajta importálva könnyen hozzászokik az eltérő klímához. 

A holland tejgazdaság152 fejlettségét jól szemléltetik az alábbi adatok: 1904-ben Hollandiában 
1 690 463 marhát tartottak nyilván, ebből a tehenek száma 973 098 db. 1906-ban 974 vajgyár 
működött , amelyek 39 374 q terméket dobtak a piacra. A gyári sajtkészítés is terjedt , évi termelése 
elérte a 79 170 mázsát. 

Az Újvilágba került lapály marhák1 5 3 termelési eredményeiről is egyre több adat kerül át 
Európába. Ezek alapján egyre erőteljesebben rajzolódik ki egy nagy termelésű fajta képe, főként az 
Egyesült Államokban. 1908-ban már az amerikai holstein-fríz fajtából került ki a világ legjobb tejelő 
tehene, a „Colantha 4-st Johanna" nevű,15 4 amely a Wisconsin College of Agriculture ellenőrzése alatt 
állott és egy év alatt 12 472 kg tejet termelt. 

143Kovácsy Béla: Apróságok az állattenyésztés köréből. Köztelek, 1911. 3264. 1. Vö. Cselkó 
István: i. m. 150.1. 

149Kozák László: Dánia és Svédország szarvasmarhafajtái. Köztelek, 1909. 1 3 6 1 - 6 3 . 1. 
1 "Kozák i. m. 
15 'Schreiner Jenő: Az alsórajnai vöröstarka szarvasmarha. Köztelek, 1910. 1 2 4 0 - 4 1 . 1. 
15 2 Szentkereszty Béla: A tejgazdaság Hollandiában. Köztelek, 1909. 1988-90. 1. 
153Szafián Lajos: A holland tehén az USA-ban. Köztelek, 1909. 2007.1. 
1 5 4 A világ legnagyobb tejhozamú tehene. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok, 1908. 75.1. 

9 Agrártört. Sz. 1982/3-4 
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Hazai lapálymarha-tenyészetek 

Ilankó Béla szer in t 1 5 5 az első importfajták között már szerepelnek a lapályok. A fríz marha 
bekerül Kajmádra (1830), Pálfára (1847) és Somogysárdra (1863), a freiburgi Németladra (1838). 
Csukás szerint1 s 6 Tolna vármegye földesurai a XIX. században lapályt is importáltak. A Bombeles 
gróf kajmádi tenyészetébe került feketetarka bikák a freiburgi faj tához is tartozhattak. A különféle 
fajták kipróbálása minden elkötelezettség nélkül folyt, és terjedtek a „korcs" utódok a tervszerűtlen 
keresztezések következtében. A keresztezés kiterjedt a köztenyésztésre is .1 5 7 Végső soron a korcs 
utódok a későbbi hazai magyar tarka mellett az egyes tájfajták kialakításához vezettek. A to lna -
baranyai tájfajtában, a sopron-mosoniban - a lapály vér bővebben került itt a köztenyésztésbe, mint 
Dél-Dunántúlon - föllelhető a lapályfajta hatása, úgyszintén a nógrád-honti tájfajta kialakulásában 
megtalálhatók a lapály vérségű ősök . 1 5 8 Az 1855-ös statisztika említést tesz pl. Szepes vármegyében 
föllelhető freiburgi - lapály is lehetett - tehenészetről .1 5 ' Fényes Elek 1 6 0 is tudot t „frizlandi" 
fajtájú marháról az országban. 

Az 1857-es bécsi kiáll í táson1 6 1 hazánk is képviseltette magát. Bemutattak 26 db magyar 
szürke, 12 berni, 5 holland, 2 flamand és 2 holsteini marhát. Kitűntek Sina Simon holland tehenei és 
bikái, Albrecht fhg. berni, Esterházy Pál magyar szürke marhái. Sina a marhákat a párizsi kiállításon 
vásárolta. Császárréten (Moson m.) Albrecht fhg. birtokára 52 holland tehenet importáltak. A tehenek 
naponta átlag - a borjútejjel együtt - 6,12 bécsi pont tejet adtak (8,6 1). A legmagasabb éves termelés 
4389 pint volt - boíjútejjel együtt - (6210 1), míg a legalacsonyabb 1325 pint (1875 l) .Egy pint tej 
előállítására 6,52 font szénát tételez föl. - 1 liter tejre jut 2,5 kg széna. Ez jó minőségű szénát tételez 
föl. Az évi nyers jövedelem tehenenként - borjúval együtt - 215 ft volt. (Nem a ma használatos 
forint értékének felel meg.) Egy tehén napi takarmányozására 33 font - 18,5 kg - szénaértéket 
számítottak, ami egy évre 120,45 q szénaértéknek felelt meg.16 2 

Albrecht fhg. Galíciában lévő lipovai uradalmába 1857-ben vásároltak 28 db keletfríz tehenet, 
amiből 13 előhasi volt, valamint 2 bikát.16 3 A gazdálkodás alakulása 1858-ban: 

Bevétel 

11 603 font kövér sajt elad. 26 ft/q 3016 ft 
12 db - 6 - 1 2 hónapos - borjú eladása 1170 ft 

- 5 db elléskor elhullott -
11 db tenyésztésre megtartott borjú 60 f t /db 660 ft 

4847 ft 
Kiadás 

sajtkészítő bére 112 ft 
5 fő szolgáló bére 300 ft 
eszközelhasználódás 20 ft 
világítás költsége 10 ft 
só értéke 50 ft 
a sajtkészítéshez fölhasznált anyagok 114 ft 

616 ft 

15 5 Gaál i. m. (1973) 54.1. 
1 56Sebestyén i. m. 7 0 - 7 1 . 1 . 
'"Éber ím. 232. 1. 
158Bocsor i. m. 43. 1. 
159Bocsor i. m. 35. 1. 
160Bocsor i. m. 34. 1. 
161Korizmics László: A szarvasmarhafajok a bécsi kiálh'táson 1857-ben. Gazdasági Lapok, 

1857. 287.1. 
162Sebestyén i. m. 7 1 - 7 2 . 1 . 
1 6 3A lipovai tehenészet 1858. évi haszoneredménye. Gazdasági Lapok, 1859. 129-30 .1 . 
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A 26 ft/q sajtár nem a legmagasabb volt, de a munkabérek sem érték el a hazai szintet. A 28 
tehénből csak 26 db-ot fejtek egész éven át. Az éves termel t össz-tejmennyiség 106 304 icce (74 413 1), 
98 304 iccéből (68 813 1) sajtot készítettek, 8280 iccét (5796 1) a borjakkal itattak meg. Egy tehénre 
4099 icce (2869 1) tej és 446 font (250 kg) sajt ju to t t . A napi átlagos tehenenkénti tejtermelés 11,2 
icce (7,84 1). A borjak darabonként 65 1/3 ft-ot értek. A bruttó bevétel tehenenként 181 f t volt. A 
próbafejések alakulása: 

Tehén Kifejt tej 
(db) (icce) 

2 14 fö lö t t (9,8 1) 
2 13 fö lö t t (9,1 1) 
5 12 fö lö t t (8,4 1) 
3 11 fö lö t t (7,7 1) 
8 10 fö lö t t (7,0 1) 
5 9 fö lö t t (6,3 1) 
2 8 fö lö t t (5,6 1) 
1 5,5 fö lö t t (3,8 1) 

A tehénállomány a következő takarmányt kapta: zab, lenmagpogácsa, fű , burgonya cefre, széna, 
takarmányszalma, polyva. Ez szénaértékben számítva 3353 q. A borjak hat héten keresztül darabon-
ként 8 icce (5,6 1) tejet kaptak. A sajtgyártásból keletkező édessavót - 90 516 icce (63 361 1) - nem 
vették számításba a takarmányozásnál, valószínűleg sertésállománnyal nem rendelkeztek. Almozásra 
618 q szénát használtak föl. A takarmány minőségét je lző szénaérték mázsánként 1 f t 16 kr volt. A 
termelt trágya az uradalomnak ingyen maradt meg, így a kedvezőtlen adottságú talaj trágyázását a jól 
termelő gulya megoldotta. 

A martonvásári uradalomban" 6 4 200 db holland X svájci keresztezésű tehenet tar tot tak. Az 
uradalom háztartását látták el tejjel, tejtermékkel. Az állomány szép volt és bőven tejelt. 

Főherceglakon 1864-ben alapítottak tehenészetet."6 5 Magyaróvárról és importból szerezték be 
a teheneket. It t eredetileg shothorn tenyészet volt, de holland bikákkal folyt a termékenyítés, és 
jelentős számú — 696 db - keresztezett marhával rendelkeztek. 

A magyaróvári uradalomban"6 6 a tejelő szarvasmarhafajták tenyésztését a takarmánynövények 
termesztése biztosította. Piaci növényeket 4542 kh-on, takarmánynövényeket pedig 4262 kh-on 
termesztettek, amiben benne volt a rét is, így is az összes szántó (6812 kh) egyharmadán folyt 
takarmánynövény-termesztés, amelyről átlagosan 20 q-t takarítottak be holdanként. A tehenek legelő-

l 6 4 A martonvásári gazdaság leírása. Gazdasági Lapok, 1866. 1 1 6 - 1 8 . 1 . Vö. Dr. Jan Rosta-
finski: Die Tierzucht Ungarns. Wien-Leipzig 1912. 5 5 - 6 7 . 1.: a bonyhádi tehenektől évente 2000 liter 
tejet tudtak fejni. Az állományt a hőgyészi piacon vet ték. A svájci marhák több helyről valók, 1904 
őszén kerültek be. 20%-a a tbc-vizsgálatkor kiesett. A behozot t 3 bika nem mutatot t oltási reakciót. 
Az importált 36 db egyedenként 712 koronába került. A montafoniak Vorarlbergből valók. 7% esett ki 
tbc miatt. Darabját 557 koronáért vették (62 db). A tehenek takarmányozása a következő volt. Nyári 
takarmányozás: (6 liter/nap alatt) 50 kg zöldfű, 12 dkg malátacsíra, 75 dkg korpa, 12 dkg szezámliszt. 
6 liter/nap fölöt t : 50 kg zöldfű, 25 dkg malátacsira, 62 dkg szezámliszt, 1,25 kg korpa. Téli takar-
mányozás: (6 liter/nap alatt) 25 dkg malátacsíra, 37 dkg szezámliszt, 12 dkg árpadara, 75 dkg korpa, 
31 kg szálas takarmány. 6 liter/nap fö lö t t : 25 dkg malátacsíra, 75 dkg szezámliszt, 37 dkg zabdara, 
37 dkg árpadara, 2,0 kg korpa, 31 kg szálastakarmány. A szálastakarmány: 2 kg baltacím, 4 kg kuko-
ricaszár, 4 kg búzapelyva, 6 kg nyári szalma(? ), 15 kg takarmányrépa. A borjúnevelésnél a bika-
borjakat tovább szoptatják. A tehenek 3 kg tejig, amit termeltek, nem kaptak abrakot egyáltalán. 
Efölött az alábbi mennyiséget: 3 - 6 kg: 1,5 kg, 6 - 1 0 kg: 3,0 kg, 1 0 - 1 2 kg: 4,5 kg, 12-16 kg: 6,0 kg, 
16 kg fölött: 7,5 kg. 

16 5Bocsor i. m. 39.1. 
166 Korizmics-Benkő-Morócz i. m. I. k. 391.1. 

9 
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fű-igényét 1992 kh rét és 2315 kh legelő biztosította, sőt 462 kh rétet öntözni is tudtak. Ez a 
takarmányháttér 358 tehenet, 134 üszőborjút, 33 bikát, 58 bikaborjút és 86 vegyes ivarú növendék-
állatot tartott el. A téli időszakban évente 6 0 - 8 0 ökröt is hizlaltak. 

Az óvári kerületben1 6 7 svájci, svájci X mürzthali és holland marhát tartottak, amelyek az 
1850-es években kerültek az uradalomba. A svájci tehenek átlagosan 1 0 0 0 - 1 1 0 0 pint ( 1 4 5 0 - 1 6 0 0 1) 
tejet termeltek évente, a többi fajta, köztük a lapályok is csak 7 0 0 - 7 5 0 pintet ( 990 -1060 1). A 
tehenek termékenyítése kizárólag svájci importbikákkal tör tént . 

A pest-rákospusztai b i r tokot 1 6 8 Zsivora György vette át Festetich Jánostól. A birtok területe 
537,2 kh, amiből a szántó 358,23, a rét pedig 136,7 kh volt. A tehenészetben a tehenek zöme a 
holland fajtához tartozott , de volt svájci, sziléziai és morva fajta is. 1859/60-ban importáltak 29 
tehenet és 2 bikát Ostfrieslandból, a Leer folyó vidékéről. A behozott állatokat fajtatisztán tenyész-
tették az új környezetben. A más faj tákhoz tartozó teheneket is holland bikával termékenyítették. A 
született F , utódok minden tekintetben felülmúlták az importállományt. A tejtermelés is erős 
oldaluk volt. A fajtatisztán tenyésztett holland utódok sem maradtak el anyjuk termelésétől. Az 
állomány megoszlása: 

Db 
Kor 
(év) Fajta Nem 

2 3 holland bika 
20 - holland tehén 
22 - más fajtájú tehén 

7 2 holland bika 
6 2 holland üsző 
2 2 vegyes fajú üsző 
1 1,5 holland bika 
2 U holland üsző 
2 - keresztezett üsző 
1 1 alatti svájci bika 

21 — holland F . üsző 

A gazdaság holland nőivarú állományt nem adot t el. Évente 2 bikát neveltek föl, amelyet 
értékesítettek, 2 0 0 - 2 5 0 ft-jával db-onként. Az állomány pótlására 1 bikát és 8 üszőt neveltek. A 
szopós korban lévő üszőket azonban egyhetes korban 2 0 - 2 5 ft-ért, kéthetes korban 2 5 - 3 0 ft-ért 
adták el darabonként. A holland fajta kora érését bizonyítja, hogy az üszők 2 éves korban kerültek 
bika alá, míg a többi fajtáé 2,5 éves kor körül. Véletlenek azonban előfordultak, így pl. egy 1,5 éves 
holland bika befedezett egy azonos korú ugyanolyan fajtájú üszőt, amely ennek ellenére nagyon szép 
üszőborjút ellett. A borjak 8 - 1 0 hétig szoptak. Az 1860-as lépfenejárvány komoly károkat okozo t t az 
egész állományban, összességében az állategészségügyi helyzet nem volt rossz. Meddőség mia t t 4%, 
vetélés miatt pedig 6% esett ki. A született borjaknak csak 1%-a hullott el. 

A gazdaság legelővel nem rendelkezett. Aratás után a tarlót, a sarjú levágása után a rétet is 
legeltették. A rét művelésére nagy gondot fordítottak. Rétgyalut használtak, fogasoltak és trágyalével 
öntöztek, sőt még a szükséges felülvetést is elvégezték fű- és heremag keverékével. A területet évente 
2-3-szor kaszálták. Holdanként 15 q szénát és 11 q sarjút takarítottak be. 

l í 7 U o . 393. 1. 
168Ivánszky János: Pest-Rákosi puszta ismertetése Pest megyében 1861. évről. Gazdasági 

Lapok, 1862. 5 9 7 - 9 9 . 1 . 
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A tehénállomány téli takarmányozása 1860/61 fordulóján: 

Mennyiség/font Féleség 

10(5,6 kg) anyaszéna 
3(1 ,7 kg) repcepogacsa 
1 (0,56 kg) búzakorpa 

16(9,0 kg) repa 
6 (3 ,3 kg) burgonya 
8 (4 ,5 kg) zabszalma szecska 

30 (16,8 kg) szénaérték 

A betegség ideje alatt a tehén 15 font (8,4 kg) szénát és 6 font (3,3 kg) kukoricadarát kapott . 
Április második felétől megkezdődött a zöldetetés: rozs, búza, lucerna, baltacím. A csalamádé és köles 
etetése elhúzódott októberig is. A zöldetetésre való szoktatás idején szalmát is kaptak az állatok. A 
tejelő tehenek a tavaszi-nyári időszakban sem nélkülözték az abrakot . 

A felsorolt néhány tenyészet a kivételek közé számított. A köztenyésztés színvonala nagyon 
lassan emelkedett, sőt az idegen fajták sem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Közülük sokat 
fölszámoltak, a Grassalkovich-uradalom példája nem egyedüli v o l t . 1 6 ' 1864-ben 133 db svájci, 105 
holland, flamand és holsteini marhát bocsátottak áruba, mert szükség volt a tőkére a szántóföldi 
növénytermesztés bővítéséhez, a bérmunka fedezéséhez. A gabonakonjunktúra miatt a befektetés 
gyorsabban térült meg, mint az állattenyésztésben. 

Jogos felháborodásának adott hangot Lónyai G. : 1 7 0 „Szarvasmarha nélkül nem virágozhat föl 
a földművelés. Sok szarvasmarha nélkül nem lehet jól gazdálkodni." Majd megemlíti, hogy 1851-60 
között 11 millió ft értékű marhát importált az ország. Legalább 15 millió ft-ot engedtünk át külföld-
nek a kereskedelmi mérleg negatív egyenlege miatt . Nincs elég marha; ami van, az is elhanyagolt. 

Bár éles határt nem lehet vonni, mégis a múlt század 6 0 - 7 0 - e s éveivel lezárul a lapálymarha 
tenyésztésének az első korszaka. Az importálás az ötletszerűség, divat talaján állott. EgV kicsit az 
ösztönösség vezérelte a tenyésztőket, próbálgatták, hogy mi válik be nálunk. A fajtát az évszázadok 
alatt meggyökeresedett gazdálkodási hagyományokkal terhelt környezet fogadta. Hozzájárult a tájfaj-
tákba való beolvadása révén a magyar tarka termelési színvonalának emeléséhez már az első 
szakaszban, és még ekkorra nem dőlt el a verseny közte és a hegyi fajták között. A földrajzi közelség is 
szerepet játszott a fajták közüli választásban, ami a svájci marha malmára hajtotta a vizet, s a behozott 
nyugati fajtákról a XIX. század közepén az a vélemény alakul ki, hogy " . . .tejelésre nézve úgy látszik 
a schwyczi faj áll eddig legelöl".1 7 1 Ez egy kissé elhamarkodottnak tűnik, mert a magyar mező-
gazdaság tőkés átalakulása idején, különösen az 1890-cs évek után, újra az érdeklődés előterébe került, 
amikor nagy léptekben megnőtt a kereslet a tej iránt. Ha nem viseltettünk volna akkora előítélettel a 
fajta iránt, talán hamarabb lett volna jó tejelő hazai szarvasmarhafajtánk. Élvezhettük volna az európai 
színvonalat már akkor meghaladó holland állattenyésztési kultúra vívmányait, ha szélesebbre nyitjuk 
marhatenyésztésünk viharvert kapuját. Ez elmaradt, és a halvány reményt is elsodorták a történelem 
erői. A lapálymarhával, úgy tűnik, a szakembereknek nagyratörő terveik egyáltalán nem voltak. 

A magyaróvári uradalom tenyészetéről már történt említés, de fejlett tejgazdasága szükségessé 
teszi az előzőek kiegészítését.172 A bécsi vasút kiépítésével megteremtődött a lehetőség a tejgazdaság 
föllendüléséhez. Az uradalomban a főszerepet a berni és mürzthali fajta vitte. A lapályt gyenge 

""Éber i. m. 203. 1. 
1 "Lónyai i. m. 33 -36 .1 . 
171 Bocsor i. m. 39.1. 
1 72 Vörös Antal: A belterjes gazdálkodás és az állattenyésztés Moson megyében (1896-1914) . 

Agrártörténeti Szemle, 1964. I. 93., 97.1.; Uő: A tejgazdaságok kialakulása a Dunántúlon 1880-1895. 
Agrártörténeti Szemle, 1965. 4 8 6 - 8 7 . 1 . 
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minőségű, zsírszegény teje megfosztotta a továbbtenyésztéstől. A bécsi tejárusok nem vették át a 
lapálymarha tejét. 

A lapálytehenek aránya fokozatosan visszaszorult az 1860-as években. Rövid idő alatt lecserél-
ték az állományt a borzderes fajtacsoportba tar tozó allgaui marhára. Ez annyira bevált, hogy az 
1900-as években az óvári tehenészet Európa legnagyobb tejgazdaságának számított. A tehénlétszám 
elérte a 3000 db-ot. Az uradalmat érintetlenül hagyta a kirobbanó gazdasági válság, amit megalapozott 
tejgazdaságának köszönhetett. A létszám és termelés alakulása: 

Db összes liter 
Év TehénAiter 

(a fel tüntetet t időszak átlaga) 

1853-1859 304 
1860-1869 708 
1870-1879 1358 
1880-1889 1878 
1890-1894 2340 

515 392 1809 
1 413 600 2018 
2 457 304 1809 
3 893 919 2044 
5 465 434 2366 

1899-ben az állomány összetétele részle tesen: ' 1 3 

összes szarvasmarha: 4650 db 
ökör: 75 db 

jármos ökör: 389 db 
bika: 55 db 
üsző: 1645 db 

fiatal bika: 101 db 
fiatal ökör: 16 db 

ebből fejős tehén: 2317 db 
hízó tehén: 52 db 

1 7 3 Albrecht főherceg ő cs. és kir. fenségének magyaróvári uradalma. Gazdasági Lapok, 1890. 
4 7 6 - 8 0 . 1. Vö. Rostafinski i. m. 1 -24 .1 . : a lapálymarha lecserélése után allgaui fa j tá t hoznak be. 
Ennek 3 típusát lehetett elkülöníteni: 1. a legrégibb, a fehér, 2. sajátos színezetű, ún. szürke, 3. keresz-
tezett, barna színű. Időnként bikát importálnak. 1899-ben bevezetik a borjak mesterséges itatását. Az 
utódok pasztőrözött tejet kaptak. A fölnevelt borjakat félévenként tbc-vizsgálatnak vetették alá. 
Ennek köszönhető, hogy a reagált állatok száma 1% alatt van. (Látható, hogy az állat hajlama egy 
betegség iránt csaknem az ember munkájától függ.) Újhelyi módszere az volt, hogy az egészséges, de 
tbc-reakciót mutató anyától a borját elvették és nem mesterségesen itatták, hanem egy tbc-mentes 
dajkatehénnek adták. Az istállók típusa a teheneknél: hosszúállásos-egysoros és ugyanez két sorban. 
Egy tehénre 27,4 m3 légtér ju tot t . Egy tehénférőhely bekerülési költsége kb. 300 korona volt 
(majdnem egy tehén ára). A tehenek pótabrakot csak 13 kg/nap tejtermelés fölött kaptak 2 kg-ot, ami 
zab- és árpadarából állt. Természetesen az alaptakarmányba is tettek abrakot: búzakorpát , len-repce-
pogácsát és búzatakarmánylisztet. Ennek mennyisége 2 - 3 kg közöt t volt. A 13 liter fölött adott 
pótabrak még további 4,4 1 tej előállításához volt elég, viszont az állat csak 20 1 fölött kapot t abrakot 
ad libitum, így 2,4 1 tej előállításának nem volt meg a tápanyagszükséglete. Az etetés naponta 
háromszor volt, reggel 4, délelőtt 10 és du. 4 órakor. A takarmány kiosztása a fejés előtt 2 órával 
történt. A tejet 2°C-ra hűtötték és naponta kétszer vitték Bécsbe. Rendszeres próbafejés folyt a 
tehenek egyedi termelésének megállapítására. A szerző véleménye: „Dieses erfreuliche Resultat darf auf 
die rationelle Zuchtrichtung, Pflege und Füt terung zurückgeführt werden was ich übrigens schon 
oben betont habe." (lásd: 19. 1.) A gondozók 1 8 - 2 0 állattal foglalkoznak. Az üsző másfél éves korban 
fedeztethető, 2 8 - 2 9 hónapos korában már leellik. Az előhasi tehén ellés előtt 3 - 4 hónappal átkerült a 
tehénistállóba, és itt folyt az előkészítés az első laktációra. Ebben az istállóban az állat intenzív 
tehéntakarmányt kapott. A só, takarmánymész, csontliszt jelentette az ásványianyag-kiegészítést. A 
borjúnevelés alatt az átlagosan fölvett napi súly kb. 1 kg körül mozgott. A fölnevelési költség a 
tenyészbikánál 600 korona körül volt. Tenyészbikának csak 10 literen felül termelő tehén utódját 
nevelték föl. 
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Ebben az évben a kifejt tej mennyisége: 4 967 566 liter. Az egy tehénre eső napi tej: 6,13 1. A 
tehénállomány gerincét az allgaui fajta képezte, kb. 25%-ot tet t ki a holland és ennél is kisebb arányt 
képviselt a svájci, normandiai vérségű egyedek száma. Az ágazati eredmény a szarvasmarhatartás 
túlsúlyát mutatja: 

Leadott tej (bécsi piacra) 346 461,38 ft (nem mai értékben) 
Hazai piacon eladott tej 10 922,47 ft 
Sajt-, vajeladás 19 864,60 ft 
Hízómarha-értékesítés 106 883,75 ft 
Brut tó bevétel, összesen: 484 132,20 ft 

Ezzel szemben a szemestermény értékesítéséből származó bevétel 210 277 ft volt. Az uradalom 
gazdálkodásának fő profilját a nyerstej értékesítése jelentette. A növénytermesztés és állattenyész-
tés1 7 4 bruttó bevétele közötti egészséges arányt jól szemlélteti az 1885-ös év, amikor a gabonából és 
kapásnövényekből származó bevétel csak 6262 ft-tal volt magasabb, mint a tehenészeté. Ez az arány 
jóval fölötte volt az országosnak. 

A századforduló táján a tej iránt mutatkozó kereslet újból fölkeltette az uradalomban az 
érdeklődést a lapálymarha iránt. Ehhez még az a szerencse is párosult, hogy itt élt és dolgozott Újhelyi 
Imre, a korszak neves állattenyésztési szakembere. 

Már az óvári uradalomban végzett fajtaösszehasonlító kísérletek előtt Újhelyi 1906-ban Márton-
vásáron vizsgálta az egyes marhafajták tejtermelésének alakulását . 1 7 5 Az eredmény a következő: 

Fajta Db 
Kor* 
(év) 

Élősúly* 
(kg) 

Tejelési 
nap* 

Éves tej* 
(kg) Zsír %' 

Montafoni 61 4,0 534 334 2919 3,41 
Bonyhádi 90 5,8 534 331 2487 3,92 
Schwizi 34 4,1 555 330 3067 3,53 

*átlagot jelent 

Szmodits T i b o r 1 7 6 a századforduló táján a hazai fa j ták és keresztezések termelését a következő 
értékekre taksálja: 

Fajta 
Évi átlagos tej 

kg 
Minimum-maximum tej 

kg Átlagos zsír 

Magyar szürke 1574 8 1 6 - 2 7 5 8 4,28 
Szimmentáli 2422 1 3 2 0 - 3 8 4 9 3,94 
Borzderes 2116 1 2 8 0 - 3 9 5 6 3,88 
Lapály 2946 1 7 5 0 - 4 3 1 6 3,42 
Magyar piros tarka 2442 1 1 8 5 - 4 3 9 7 3,93 
Félvér szimmentáli 2356 1 1 8 0 - 3 6 2 5 3,86 
Lapály x magyar szürke 2118 1 2 0 5 - 2 7 9 8 4,06 
Lapály x magy. piros tarka 2546 1 5 4 0 - 4 3 9 7 3,59 
Pinzgaui 1709 - 3,84 
Lapály x pinzgaui 2546 - 3,63 

A lapályfajta átlagtermelése volt a legnagyobb, de nagy a szóródás. A tej zsírtartalma viszont a 
legalacsonyabb. 

1 7 4 Körös i. m. (1964) 93.1. 
17 5 Sebestyén i. m. 93.1. 
17 6 Sebestyén i. m. 77.1. 
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Újhelyi javaslatára 191 l - b e n 1 7 7 a Magyaróvári Gazdasági Akadémia is vásárolt Hollandiából 24 
vemhes üszőt, főképp kísérlet céljából. 10 db feketetarka, 11 pirostarka, 3 egyszínű vörös volt. Az 
értékelésnél figyelembe kell venni, hogy 1913-ban száj- és körömfájásjárvány tört ki. Egyúttal 11 tehén 
kiesett az állományból, a szimmentáliakkal együtt. A frízeknél enyhébb volt a betegség lefolyása. 

A járvány a tőgyben semmiféle káros utóhatást nem hagyott. Borjűveszteség nem volt. Ehhez az 
is hozzájárult, hogy a borjai; vödörből kapták anyjuk tejét, két-három hét után tértek csak át a kevert 
tej itatására. Ezt a módszert a tbc-fertőzés elkerülése érdekében vezették be, amely egy járványos 
megbetegedésnél is jó szolgálatot tet t . 1912-ben a frízek száma leapadt 22 db-ra, amelyből 1913-ra 
csak 17 maradt. A kiesés oka: 

1 db alacsony tejzsír miatt selejtezve 
1 db alacsony tejtermelés miatt selejtezve 
3 db meddőség miatt selejtezve 

Az állomány életkora nagyjából 5 év volt. A behozott tehenek súlya fokozatosan emelkedett 
(tömegesedtek, ez minden hazánkba került marhafajtára érvényes, az oka valószínűleg a takarmányo-
zásban keresendő, annak is a béltartalmában): behozatalkor 446 kg, 1912-ben 518 kg, 1913-ban 
553 kg. A borjak átlag 41,4 kg súllyal jöttek a világra. Az összehasonlított fajták termelése 1913-ban: 

Holland Szimmentáli 

Db 17 32 
Kor (év) 5,06 5,07 
Súly (kg) átlag 553 663 
Tej (kg) átlag 3 333 3 050 
Tejelési nap (átlag) 308 334 
Zsír % (átlag) 3,04 3,69 
Zsír kg (átlag) 111,9 125,98 
Takarmányegy ség * 3 056 3 000,4 
100 tak. egység (tej kg) 109 101,6 
100 kg tej (tak. egység) 91,7 99,4 

"egységnyi kevert abraktakarmánynak - árpa, 
zab, kukorica - megfelelő tápértékű takarmány 

1911-ben a 22 holland tehén átlagos tejtermelése 3679 kg. Míg 1912-ben 3000 kg alatt a 22 
db-ból csak 3 termelt, addig 1913-ban már 6. 1912-ben a legjobban termelő holland tehén 4619 kg 
tejet adott , de a zsírtartalom nem érte el a 3,0%-ot. Ugyanakkor a legzsírosabb tejű egyed termelése is 
magas, 4437 kg. A holland törzs közepes minőségűnek tekinthető, a szimmentáliak viszont talán az 
ország legjobb tenyészetét képviselték. Újhelyi a lapályteheneket szimmentáli bikával keresztezte, 
amivel az volt a célja, hogy képet kapjon, miként olvad be a lapálymarha az országos, szimmentáli 
jellegű állományba. A keresztezésből származó utódokat megtartották, a fekete szutyakú bikák 
kivételével. Az importtörzset kezdetben holland bikával termékenyítették. Ez az apaállat később 
átkerült Komáromba. Újhelyi derűlátó volt az F , -es állomány köztenyésztésben való kedveltségét 
illetően. Ennek ellenére a színbeli beolvadás könnyítése miatt inkább a vöröstarka lapállyal való 

177 Újhelyi Imre: Összehasonlító kísérletek fríz és szimmentáli tehenekkel. II. évi eredmények. 
Kőztelek, 1914. 1346-48 . , 1420-22 . 1. Uő: I . évi eredmények. Köztelek, 1913. 1630-31 . , 
1698-1700 .1 . 
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keresztezést tartotta helyénvalónak. De szerinte a feketetarka utódok is beolvadnak többszöri keresz-
tezés után, amihez elegendő' 2 - 3 nemzedék. 

A lapály törzs rovására írható a bekerült fer tőző elvetélés, amely a szimmentáliakat megfertőz-
te, ezt te tézte a száj- és körömfájás is. A szimmentáliak közül sokat ki kellett selejtezni, emiatt 11 új 
egyedet kellett a kísérletbe beállítani. A koruk 3 ,5-11 ,5 év között mozgott. A termelésük is 
visszaesett 400 kg-mal 1913-ban. A két fajta közt i különbséget jól szemlélteti az alábbi összehasonlítás: 

1 kg vaj előállításához szükséges tej kg 
Év 

holland szimmentáli 

1912 29,7 24,8 
1913 30,0 24,2 

A tejtermelésre fölhasznált takarmányegység 

1912 3421 3328 
1913 3056 3004 

„A fríz és szimmentáli adatokat egymással összehasonlítva, megállapíthatjuk, hogy az eddigi 
kísérletek folyamán is a frízek mint tejtermelők a szimmentáliaknál jobbak . . . " 

„Ha a vajtermelést tekintjük, mindenesetre a szimmentáliak javára billen a mérleg. De ekképpen 
áll összehasonlításunk eredménye a hústermelés tekintetében i s . . . így mint hústermelők a szimmen-
táliak előnyben vannak, amit a selejtezéseknél javukra kell irnunk . . . " 

,J4agyobb értéket képviselnek azonban a szimmentáliak főleg azért, hogy utánuk jelentékeny 
bevételt kaphatunk még mint tenyészállat nevelők után is . . . " 

, .Azoknak, akiknek nagyobb mennyiségű termelés a céljuk, elsősorban a fríz mint tejelő állat, 
eddigi tapasztalataink alapján is melegen ajánlható . . . Tekintettel azonban arra, hogy a fríz és 
általában a lapálymarha csakis uradalmi tehenészetekben lesz helyénvaló, nem tartanám sehol sem 
indokoltnak a frízeknek, illetve a lapály marháknak a tiszta vérben való tenyésztését, hanem igenis a 
lapály marhának a behozatala alkalmából ajánlhatom, hogy azokat jótejelő családból származott 
szimmentáli bikával keresztezzük, ami által az országos tenyésztésbe illeszkedik a keresztezést 
termék . . . Természetesen nemcsak a fajtát, de lehetőleg az egyedet is meg kell választani a kereszte-
zéshez, aminek ma már, amidőn ellenőrző egyesületeink vannak, különös akadálya nem lesz . " 1 7 8 

Újhelyi javasolta a fríz tehenek behozata lá t . 1 7 9 „Korábban importáltak hozzánk hollandiakat, 
amelyek azonban «nem akiimatizálódtak», gümőkórban pusztultak el. A béllyei uradalom példája 
bizonyítja, hogy a hollandiak igen is aklimatizálódtak. Ugyancsak ot t látni azt is, hogy mihelyt 
megfelelően takarmányoztatnak, k i t ű n ő e n tejelnek is nálunk. Ellenben a magyar koplaltatásra 
alkalmatlanok." Újhelyi az akkori viszonyok közt korai és helytelen lépésnek tekintette a lapály 
bevonását a köztenyésztésbe. De a megfelelő körülmények megteremtése után a lapályvérségű bikák 
használata ellen nem emelt kifogást.1 8 0 

Újhelyi a köztenyésztés1 8 1 föllendítésén fáradozva a parasztságot a tenyészbikák nevelésének 
előnyéről igyekezett meggyőzni, mert ez a legtöbb hasznot hajtó ágazat az uradalmak monopóliuma 
volt. Ellenfelei támadták, elsősorban Paizs Gyula, aki Újhelyi nézeteit sarkítva tette pellengérre: „négy 
lábon járó tőgy". Paizs, a formalisták szószólója képtelen volt megérteni a haszonra tenyésztés elveit, 
amely nem zárta ki a küllemet, csak összhangot teremtett a termelés elsőbbségével. A forma- és 

178Kecskés Sándor-Mikó Kovács Miklós: Újhelyi Imre 1866-1923 . Egy neves állattenyésztő 
élete és munkássága. Bp. 1978. 150-51.1. 

17 9 Újhelyi Imre: Úti jegyzetek Hollandiából. I—II. Köztelek, 2291-92 . , 2 3 3 9 - 4 1 . 1.1907. 
180Sebestyén i. m. 94.1. 
1 8 1 Vörös i. m. (1964) 313-18.1 . 
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színhóboit Európa-szerte dívott, ami a tejelés visszaesését vonta maga után. Ez alól csak a hagyomá-
nyosan tejcentrikus Németalföld volt a kivétel. A színkultusz18 2 a falvakat sem kímélte, így már eleve 
lehetetlen volt a vörös színhez kötődő' kistenyésztőket egy újabb szín elfogadására rábírni. A köz-
hangulattal eLlentétben Újhelyi nézetei előrelátóak voltak. 

A béllyei uradalomban 1 8 3 lévő holland tehenészetről már tudomásunk van az 1870-es években. 
Magát a tenyészetet 1854-ben létesítették. Valószínű, hogy a lapály fajtával nem az 1870-es években 
kezdtek el foglalkozni. A tenyészet alapját a holland mellett a kiváló hústermelő shorthorn marha és 
ezek keresztezései jelentették. 1874-ben 1 8 4 160 db holland tehenet tartottak. A tenyésztés színvona-
lát jól példázza, hogy minden egyed adatát az istállóban, a tehén feje fölött lévő táblán jelölték. A 
termékenyítés shorthorn bikákkal folyt. A tejet Mohácsra, Villányra és Pécsre szállították, pintenként 
12 krajcárért. A tejértékesítés központi bevételt jelentett.1 8 5 1880-ban 1 583 456 litert termeltek. A 
brut tó jövedelem 234 217 f t volt. 1895-ben már 2 549 523 liter a tej mennyisége. A piacon nem 
értékesí tet t1 8 6 tejből sajt készült. A napi átlagos tejtermelés tehenenként 6 - 7 pint (8 ,5-9 ,9 1). Egy 
tehén naponta a következő takarmányadagot kapta: 

2 font (1,12 kg) olajpogácsa 6 font (3,4 kg) szálas széna 
2 font (1,12 kg) kukoricadara 60 font (34 kg) zöldtakarmány 
2 font (1,12 kg) szecskázott széna 10 font (5,6 kg) alomszalma 

A takarmányféleségek alapján nyári időszakról van szó. 
1884-ben1.82 a holland és shorthorn tehénlétszám 786 db volt. Ezek évi átlagos tejtermelése 

2046 litert ért el. A századforduló u tán 1 8 8 vöröstarka holland ijjseli marhát is vásároltak. A pécsi 1 8 9 

állatkiállításon 1907-ben az uradalom 1 vöröstarka lapály bikát és 9 tehenet állított ki. 
A Szapáryak muraszombati tehenészetét 1857-ben hozták l é t r e , 1 9 0 ahová nemsokára 4 tehenet 

és 1 bikát importáltak Hollandiából. A marhákkal együtt egy holland tenyésztő is érkezett, aki a 
gróftól földet és tehenet kapott azon célból, hogy a hazájában honos elvek szerűit gazdálkodjon ezen a 
vidéken. A holland gazda állatai számára a legjobb szántóterületen termelte meg a takarmányt. 
1879-ben már 1 4 - 1 6 000 f t net tójövedelem ütötte a markát. Rövidesen már 600 kh saját földdel 
rendelkezett. A tej nagy részét sajtnak dolgozta föl. Tormay B. í r t a , 1 9 1 hogy 1888-ban a Szapáfy gróf 
tehenészetében 106 db, az Északi-tenger mellékén honos tehén volt. 132 660 liter tejet fejtek tőlük, 
ami nem valami fényes eredmény volt, ez tehenenként évente csak 1251 litert jelentett . Eredetileg 
112 db importból rövid idő alatt kiesett 6 db, így lett a létszám 106. Az 1885. évi országos 
kiállításon19 2 az uradalom 8 holland marhával szerepelt, és jutalomban is részesültek. 

1867|68-ban a palini (Zala m.) uradalomban létesített tehenészet nem váltotta be a hozzá fűzöt t 
reményeket, és a valószínűleg holland feketetarka lapályteheneknek, mivel gyorsan elvesztették tejter-
melőképességüket, megkezdték fajtaátalakító keresztezését.19 3 

1 8 2 U o . 319.1. 
1 8 3 Körös i. m. (1965)487.1 . 
184Morócz István: A hazai szarvasmarhatenyésztés pangásának okairól és emelésének 

eszközeiről. Gazdasági Lapok, 1874. 367-68 .1 . 
185 Vörös i. m. (1965) 487 -88 .1 . 
186Morócz i. m. (1874) 367 -68 . 1. 
18 7 Vaszary László: Die Bedeutung der westeuropäischen Rindesrassen für Ungarn unter 

besonderer Berücksichtigung ihrer Leistungen. München. 1930. Dokt. ért. 57.1. 
1 8 8 Pirostarka lápfajta tenyésztése? Köztelek, 1910. 515.1.. 
1 8 9 A vöröstarka hollandi marha. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok, 1907. 342-43.1 . 
1 9 0 Körős i. m. (1965)488.1 . 
191Tormay i. m. (1893) 158 -59 . 1. 
19 2Sebestyén i. m. 75. 1. 
193 Sebestyén i. m. 74. 1. 
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Egán E d e ' 9 4 közlésében néhány lapály, ill. lapályvéiségű tehenészetről kapunk hírt: 

4 1 5 

Gazdaság Fajta 
Tehén Tehén 
(db) (liter/év) 

Szent-Lőrinc holland, shorthorn, 
szimmentáli 300 9 

Oroszvár 
(Henkel Laura) 

Vecsés 
holland, allgaui 
holland, innthali, 

pinzgaui 
holland, innthali, 

hazai színes 
hol land-berni 

keresztezés 

160 2000 

64 2000 
Czinkota 

60 2110 
Tőke-Terebes 

54 1016 

Bár az 1900-as években a holland behozatal akadályokba ütközött és a figyelem a német 
keletfríz fajta felé fordult , a holland marha iránti érdeklődés továbbra is megvolt. Az igényeket a hazai 
tenyészetekből szándékoznak kielégíteni. 

Stubenberg székelyhídi uradalmában1 9 5 magas szinten termelő holland fajtájú tehenészet volt, 
ahonnan fajtatiszta egyedeket lehetett vásárolni. A bikák iránti igényt ki tudták elégíteni. 

Lapálymarha-tenyésztés folyt Elek E rnő és Géza (holland és keletporosz) újnéppusztai gazdasá-
gában1 9 6 (Zala m.). Már a XIX. század közepén sikerrel tartottak lapálymarhát ebben a gazdaságban. 
1880 körül a helyüket szimmentáliak foglalták el, de az 1900-as évek elején újból behozták a 
lapályfajtát, 40 tehenet és 2 bikát. A keletporosz marhák jól honosultak. A tenyésztés célja: jól tejelő 
és kiváló küllemű állatok előállítása. A tehenészet az első világháború után is szép sikereket könyvel-
hetett el. 1926-ban az állomány megoszlása: 55 tehén, 30 üsző, 2 tenyészbika, 6 növendékbika. Az 
éves termelés elérte a 2800 litert, 3,3-3,8%-os zsírtartalommal. Házi törzskönyvet vezettek minden 
egyedről. Az üszők kétéves korukra elérték a 430 kg-ot, míg a tehenek átlagosan 600 kg-ot nyomtak. 
A botjak háromhavi szoptatás alatt 1 5 0 - 1 8 0 kg súlyúak lettek. A hízott tinókat 3 éves korban 750 kg 
végsúllyal értékesítették. A takarmányozás alapja a nyári időszakban a legelő volt. A tehén ezen 
időszakban zöldtakarmány-kiegészítést kapot t . Télen szeszgyári moslék, 1 - 2 kg abrak és széna jelen-
tette a takarmányt. 

Esterházy Pál keletfríz, keletfríz-freiburgi tenyészete a tőzeggyári majorban 1 9 7 az adottságok 
széleskörű fölhasználásán alapult. A tőzeges, televényes agyagtalaj kedvezett a dús vegetációnak. A 
tenyészetet 1910-ben hozták létre. Esterházy apósától, Cziráky gróftól Dénesfalváról 1901-1910 
között 12 freiburgi tehenet és 1 db bikát kapot t , amelyek Süttörbe kerültek. 1911-ben átvitték az 
állományt a Földvári-majorba, mert az addig bérbeadott gazdaságot a hitbizomány házi kezelésbe 
vette. Kovátsics Károly 1910-ben hozatott be keletfríz marhákat Norden és Emden tartományból, 
6 - 8 0 0 márkáért darabját. A meglévő freiburgiakat is beolvasztották a keletfrízekbe. Az 1923. évi 
vásáron már szerepeltek a keletfríz X freiburgi utódok. A keresztezés célja a freiburgi marha erőtel-
jesebb termetének, szívósabb szervezetének átmentése a lapály fajtába, a tej csökkenése nélkül. A 
háború közbejötte miatt a további importálás elmaradt. A telkesítés után az állatok átkerültek a 
Tőzeggyári-majorba. A frissítés érdekében Dőry Ödöntől megvették a Dani nevű bikát, azonkívül 

19'Gaál i. m. (1966) 510.1. 
l 9 5 H o l kapható fekete tarka hollandi marha hazánkban? Gazdasági Lapok, 1908. 305.1., 

326.1. 
196 Wellmann Oszkár: Szarvasmarhatenyésztés. Bp. 1926. (In: Magyarország állattenyésztése. 

Szerk: Konkoly Thege Sándor) 274.1. 
1 9 7 U o . 276.1. Lásd még -.Sebestyén i. m. 125 -28 . 1. 
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1924-ben Nordenbó'l 1 feketetarka es 1 vöröstarka bikát is vásároltak. 1925-ben a tehénállomány fajta 
szerinti megoszlása: 

5 db keletfríz bika 
25 db keletfríz tehén 
32 db keletfríz X freiburgi tehén 
24 db keletfríz X szimmentáli, ill. magyar szürke tehén 
1926-ban az állomány létszáma: 77 tehén, 3 bika és 104 növendék. A tehenenkénti éves 

tejtermelés 4000 liter körül mozgott. A jobb ellenőrzés érdekében az állatokat füljelzővel látták el. A 
tbc elleni védekezés alapját a természetszerű tartás és takarmányozás képezte (a legeltetés fontos 
szerepet kapott). A borjak választása az üszőknél 2,5, a bikáknál 3,5 hónapos korban történt. A 
takarmányozásban nagy hangsúlyt kapott a répa. Az abrakot a tehenek érdem szerint kapták meg. 
Nyáron legeltek és zöldlucernát kaptak. Évente 3 - 4 db tenyészbikát tudtak értékesíteni. A tehenészet 
a két háború között is működöt t . 

A Mezőgazdasági Ipar RT kaposvári béruradalmának holland tenyészetét Fészerlakpusztán 
1915-ben alapítot ták,1 9 8 120 vemhes üszővel és 2 tenyészbikával. Vérfrissítésre több esetben impor-
táltak bikát Hollandiából. A tehénállomány az 1920-as években 102 db. Ez idő tájt a tehenek átlagos 
éves termelése 3380 liter. A tenyésztés színvonalára jellemző, hogy a borjak fülébe azonosítási számot 
tetováltak, a tehenek szarvába pedig ellenőrzési számot sütöttek. A takarmányozás színvonala az előbb 
említettek színvonalán mozgott . A melasz szerepe jelentős volt. Rendszeresen adtak el tenyészbikát. 
Vaszary sze r in t ' 9 9 a fészerlakpusztai tenyészetben a holland teheneket borzderes bikával termékenyí-
tették. A tehenészet ellenőrzése 1926-tól megszűnt, illetve szórványossá vált. Domby Lajos közlése 
szerint2 0 0 Molnár Pál, aki 1920 óta a MIR-nél dolgozott, nem emlékezett erre a lapály tehenészetre. 
Szerinte az inámi tenyészet volt tulajdonképpen a MIR tehenészete, amely mint lapálytehenészet 
megszűnt, de tovább működött keresztezett állománnyal. A lapálytehenekből 7 db Iharosberénybe 
került, 5 pedig Kovács Gyula inámi tenyészetébe. 1929/30-ban lapálytehenek csak az inámi tehenészet-
ben maradtak. 

A vukovári-grabovói uradalomba 2 0 1 1908-ban érkeztek meg a fekete és vöröstarka keletfríz 
marhák. A tehenek tejtermelése kiválónak mondható: 

Átlagos tej Max.-min. Zsír % 
kg/db kg max. -min . 

1909 4206 3 1 3 4 - 5 1 0 3 2 ,2 -3 ,8 
1910 4447 3285-5358 

Érdekesség a takarmányozásban, hogy az állatok szénát nem kaptak, csak szalmát, kukorica-
szárat és érdem szerűit abrakot. A jövedelmezőség javítása érdekében a meglévő szimmentáliakat is 
keletfrízzel termékenyítették. A fajta gyors "fejlődését mutatja, hogy a borjak átlag 45 kg-mal 
születtek, az üszők kétéves korukban elérték a 400 kg-mot, a bikák pedig a 4 8 0 - 5 0 0 kg-ot. A 
lapálymarha beszerzését Früchte Károly, haarstorfi birtokos végezte. Az importnál a hangsúly a 
tbc-mentességen és jó tejelésen kívül kiterjedt a küllemre is. A borjak itatása itt is vödörből történt. 
Rendszeres volt a tbc-szűrővizsgálat. Steinhausz Frigyes, Kovácsy Bélától eltérően2 0 2 mind a téli, 
mind a nyári takarmányadagok között említette a lucernaszénát, amelyből nyáron 1, télen pedig 
6 kg-mot kaptak a tehenek. A takarmány tápanyagtartalma a következő volt 1000 kg élősúlyra 
vonatkoztatva: 

Nyári adagban Téli adagban Kellner szerint 

Szárazanyag kg 19,48 27,5 2 5 - 2 9 
Emészthető fehérje kg 1,32 1,73 1 , 6 - 1,9 
Keményítőériek kg 9,24 11,7 9 ,8 -11 ,2 
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A nyári időszakban a hiányt a legelő pótolta. A keletfríz fajtával elégedettek voltak. 
Goldmann József szécsénykovácsi gazdaságába2 0 3 1907-ben 109 db keletfríz marhat vásárolt. 

1908-ban az átlagos tehenenkénti tejtermelés 4197 kg volt. Az állomány termelése 2 9 2 0 - 5 1 1 0 kg-os 
határok között mozgott. A zsírtartalom az ismert értékeket mutat ta . A 4000 kg-os termelést a téli 
időszakban a következő takarmányok biztosították: 

25 kg répa 
4 kg abrak - 2 kg korpa 

1 kg derce?! 
1 kg kukoricadara 

5 kg széna 
6 - 8 kg árpa vagy zabszalma 

Weisz Ignác 2 0 4 a Sáros megyében lévő alsósebesi gazdaság tehenészetéről közölt leírást. A 
gazdaságba, ahol eddig csak szimmentálit ta r to t tak; 1907 végén 21 db vöröstarka keletfríz marhát 
hoztak be. Az importállomány bevált. A takarmányozásuk sem különbözött a szimmentáliakétól, 
kivéve a téli hónapokat, amikor 1 kg korpával többet kaptak. A szimmentáliak 1800 literes évi átlagos 
tejtermelésével szemben a keletfrízek 2557 litert termeltek. Egy tehén után az éves tejbevétel 12 
fillér/liter: 

szimmentáli keletfriz 

216 korona 306,84 korona 

+ 90,84 korona 

Átlagosan 6 éves tejelési időszakot figyelembe véve, egy keletfríz tehén után nyert többletbevé-
tel 540 korona. A lapály a szimmentálinál kisebb testű, az akkori húsárak alapján a károsodás mértéke 
7 0 - 1 2 0 koronát ért el, ezzel az összeggel csökkent a bevétel 4 2 0 - 4 7 0 koronára. 

Több olyan lapálytehenészet volt, amelyről csak kevés adat állt rendelkezésre,2 0 5 pl. Ivánics 
József alsólendvai keletfríz tehenészete, a hatvani cukorgyár tulajdonában lévő tenyészet, ahol 
1911-ben 4000 liter fölött termeltek, vagy Majláth Géza patvarci gazdaságának tehenészete, amelynek 
termelése 3 5 0 0 - 5 6 0 0 liter között volt. Máshol is volt2 0 6 olyan tehén, amelyik közvetlenül ellés után 
képes volt naponta 20—30 liter tejet termelni, és a mennyiség nem csökkent a honosulás alatt. A 
hátrányt a fekete szín jelentette, az utódok eladása szinte lehetetlen volt. Ha ezt el kívánták kerülni, de 
mindenképpen ragaszkodtak a lapályhoz, egyetlen út volt - a vöröstarka. Ezek a bikák kiválóan 
alkalmasak voltak a hazai pirostarka keresztezéséhez. Az importállomány egészségi állapotáról lényeges 
panasz nem érkezett. Tbc ellen minden fa j tá t védeni kellett. Kovácsy B . 2 0 7 az elmúlt évtizedek 
holland és keletfríz behozatalával kapcsolatban írta, hogy ezen fajtáknak tulajdonított jogos vagy 
jogtalan hátrányokkal leszámoltak, és már hallani sem akartak többé róluk. A keletfrízről, reneszánsza 
idején, az volt a vélemény, hogy semmivel sem igényesebb a többi fajtánál, de a magas tejtermelés jó 
táplálást igényel. 

A magyarbólyi2 0 8 vöröstarka keletfrízekről is jó véleménnyel voltak. Az istállózást jól tűrték. 
A tehenek nyáron nem legeltek, csak kifutókarámban tartózkodtak. 1909-11 között 47 női és 2 

1 9 8 U o . 278.1. 
1 9 9 Vaszary i. m. 34. 1. 
2 00Sebestyén i. m. 253 -55 .1 . 
202 E. Dorner Béla: A keletfríz szarvasmarha faj ta. Köztelek, 1910. 3129-30 . 1. 
2 0 2Steinhausz Frigyes: A vöröstarka keletfríz marha Szlavóniában. Köztelek, 1909. 

1014-15.1 . 
2 03F. Dorner i. m. 
2 04 Weisz Ignác: Egy frieslandi tehenészetről. Köztelek, 1909. 953.1. 
2 05 Kovácsy Béla: A keletfríz szarvasmarha Magyarországon. Köztelek, 1913. 3340 -41 .1 . 
20t Kovácsy i. m. (1913) 
201 Kovácsy i. m. (1913) 
2 Kovácsy Béla: A keletfríz szarvasmarha. Köztelek, 1912. 9 8 8 - 8 9 . 1 . 
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hímivarú egyedet vásároltak. A tejtermelésük a száj- és körömfájás-járványig 3 3 0 0 - 4 4 0 0 liter 
között volt. 

A szatmári jezsuiták2 0 9 holland teheneit a jobb tejminőség érdekében Mezőhegyesről vásárolt 
szimmentáli bikával termékenyítették. 

A hédervári uradalomban folyó tbc-mentesítéssel kapcsolatban Újhelyi 2 1 0 kifejtette vélemé-
nyét a lapálytenyésztésről, a kiválasztásról s a lehetőség határain belül a keresztezésekről: „Hagyjunk 
fel már egyszer ezekkel a kényelmes utalásokkal a fajtákra s nyúljunk végre az okszerűbb tenyésztési 
eljárások eszközeihez . . . Ha a magam részéről a lápmarhát ajánlom, nem éppen egyik vagy másik 
fajtát kívántam és kívánom ajánlani, hanem olyan egyedeket, amelyek bőven tejelnek. Ezeket az 
egyedeket ma legnagyobb részt vagy legkönnyebben a lápmarháknál találom meg. De keresem azokat a 
borzderes vagy pirostarka hegyi marháknál i s . . . Mert mit kíván ma elsősorban a magyar gazda 
tehenészetében elérni? Azt, hogy szép meggypiros színű állatai legyenek. Ezek olyan színűek, mint a 
nagyon ajánlott berni fa j ta" . Bőtejelése [ti. a vöröstarka lapály], színe miatt is kedvelik ezt a 
vöröstarka faj tát , mégsem lelkesednek fajtatiszta tenyésztéséért, mert híg a teje is. Keresztezve 
megfelelőbb kisebb igénye miatt, amire példa a hédervári uradalom, ahova csak vöröstarka bikát 
vásároltak 1909-ben keresztezés céljából. Amit tenyésztői munkával nem tudtak elérni a gyulamajori 
tehenészetben, azt keresztezéssel igyekeztek. 

A már jól tejelő tájfajtáknál (pl. Vas megyei) 2 ' 1 is törekedtek a tejtermelést növelni. Például 
szolgált Stróbl Géza, aki wilstermarschi bikával keresztezte pirostarka teheneit, és az utódokkal 
elégedett volt. 

Stróbl Imre himódi bérgazdaságában212 (Sopron m.) a wilstermarschi fajtával keresztezett 
soproni tájfajtájú állományból a Pipacs nevű tehén a megye 7 legjobb tenyészetének 2 - 2 legjobb 
egyede között szerepelt. 129 nap alatt - rövidített ellenőrzés - 2734 kg tejet adott , amelyben a 
zsír-kg 91,26 volt. A tehenészetben magas volt az egy liter tejre fölhasznált abrak. 

A téli hónapokban 5 - 8 liter tejig 1,75 kg abrakkeverék (repcepogácsa, korpa) illette meg az 
állatot, efölött minden liter megtermelt tejre 1 kg abrakot számítottak, de ez összesen nem lehetett 
több 5,5 kg-nál. 

A Berg-féle kapuvári u rada lom 2 1 3 lápmarhatenyészete Hamburg környékéről származó 30 
breitenburgi marhával indult meg 1899-ben, a veszkényi majorban. Az állomány a legmagasabb 
tejhozamot 1906-ban érte el - 3379 kg tej/db/év (3,4% tejzsír). A gazdaságban pinzgaui és soproni 
tájfajtájú tehenek is voltak. A pinzgaui tenyészet 2 1 4 már jelentős volt az 1890-es évek elején, de a 
magas importárak és a tehenek közepes tejelése miatt fokozatosan fölszámolták. 1905-től a soproni 
tájfajtát kezdték tartani. A fajtaösszehasonlítás eredménye 1906-ban:2 1 s 

Fajta Db Kor* Tej nap* Tej kg* Zsír %* Zsír kg* 
Borjúsúly* 

kg 
(szül.) 

Választási 
súly* 

Pinzgaui 69 6,25 297 2432 3,85 93,28 42,7 126,0 
Breitenburgi 30 5,40 - 3376 3,40 114,78 37,3 130,03 
Soproni 47 6,50 315 3168 4,18 131,62 43,4 129,80 

»átlag 

2 0 9 Szafiän i. m. 
21 0 Újhelyi Imre: A gümőkór irtása a Hédervári uradalomban és a lapálymarha tenyésztése. 

Köztelek. 1910. 2 9 2 9 - 3 1 . 1. 
21 1 Uő: Ostfrizlandi marha tejelőképessége. Köztelek. 1907. 8 0 - 8 1 . 1. 
212Éber Ernő: Néhány tejtermelési adat Sopron megyéből. Köztelek, 1912. 1926-27.1 . 
2 ' 3 L. 41. jegyzet 
214Rostafinski i. m. 39. 1. 
2 1 5 L. 41. jzet. 
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A gazdaság a tejtermelés növelésére és a tenyészadag értékesítésének megkönnyítésére wilster-
marschi bikákat vásárolt, amelyek színük miatt kedveltek voltak. A keresztezcsi sémájuk: 2 1 6 

1. soproni (rábaközi) x wilstermarschi 

x szimmentál-soproni 

d 

2. pinzgaui x breitenburgi (átkeresztezés) 
9 d 

Szigorúan szelektáltak.2 1 1 A közel fekvő Bécs kitűnő piacot szolgáltatott a nyerstej eladásának. 
A német vöröstarka lapályok színben alig különböztek a soproni tájfajtától. Ezek között sem volt ritka 
az 5 0 0 0 - 6 0 0 0 literes tehén. A wilstermarschi fajtától jobb eredményt vártak, mint amit elért a 
breitenburgi fajta. Az előbbi színben is közelebb állt a szimmentálihoz. A siker láttán megnőtt az 
érdeklődés a lapályok iránt Győr megyében. Sok tenyésztő igyekezett bikát szerezni, de Mesterházy 
Ernő, a leendő bérlő rátette a kezét az állományra. Újhelyi a levéli kistenyésztők számára a nyári 
idényben beszerzett wilstermarschi bikákat. A köztenyésztésben használt bikák után elég tarka utódok 
jöttek a világra, de amint Dorner Béla megjegyezte,2 1 8 a lényeg az, hogy a sajtár teli legyen tejjel, a 
zseb pedig pénzzel. 

Deutsch Gábor 2 1 9 boldogasszonyi (Moson m.) bérletén szándékozott tenyészteni fajtatisztán 
vagy szimmentálival keresztezve német vöröstarka lapályt. Az egyes uradalmak a gyors előrehaladás 
érdekében ragaszkodtak a keresztezéshez, amit a magasabb felvásárlási árak ösztönöztek. 

Stróbl Géza sopronszili bérletébe2 2 0 1905 nyarán vásárolt wilstermarschi bikákat, 6 0 0 - 8 0 0 
koronáért darabját. A soproni és bonyhádi teheneit kívánta javítani velük. 

Kovácsy Béla2 2 1 véleménye szerint, a rendelkezésre álló adatok alapján, a wilstermarschi 
fajtával nem érték el a kívánt eredményeket, amit a keletfrízzel sikerült; az előbbi kevésbé edzett és 
kevesebb tejet termelt. 

Az eddigi vélemények alapján látható, hogy a köztenyésztésbe nem akarták beengedni a 
lapálymarhát. Nem ajánlották paraszti gazdaságoknak, maradi szemléletű gazdáknak. A behozott 
állomány a középbirtokosok, bérlők és uradalmak kezelésében volt. Létszáma elenyésző volt az 
országoshoz képest. Nem tudni, hogy miként képzelték el a tenyésztés színvonalának emelését, ha a 
köztenyésztés elől elzárják az újat. A lapály vére mégis bekerült a magyar tarka olvasztókohójába és 
paradox módon éppen a köztenyésztés révén, amit a történelem válságos időszakai tettek lehetővé. 

A behozott lapálymarhák növekvő létszáma láttán javasolta Steinhausz Frigyes,2 2 2 egy kicsit 
elhamarkodottan, a „lápmarha magyar tenyésztőinek egyesülete" megalakítását. Az egyesület célját a 
következőkben foglalta össze: 

1. a tenyésztők egyesítése (érdekvédelem), 
2. az egyes tenyészetek nyilvántartása, 
3. a tenyésztők törzskönyvezésre való kötelezése, 
4. ellenőrző egyesületek létesítése, 
5. a tbc elleni védekezés megszervezése, 
6. tenyészbika-katalógus és vásár megszervezése, 

216 Rostafinski i. m. 43. 1. 
2 1 7 L. 41. jzet. 
21' E. Dorner Béla: A wilstermarsch marha. Köztelek, 1910. 2070- 71. í. 
2 1 9 U o . 
2 2 °L. 41. jzet. 
2 2 1 L. 201. jzet. 
2 2 2Steinhausz Frigyes: A lapálymarha tenyésztéséhez Magyarországban. Köztelek, 1911. 

971-72 . 1. 
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7. a legjobb apaállatok beszerzése és annak biztosítása, hogy azokat az egyesületben használják, 
8. tenyésztési tervvel biztosítani a saját tenyészanyagot és függetleníteni az egyesületet a 
külföldi behozataltól. 

A mintát a keletporosz marhatenyésztő' egyesületek szolgáltatták volna, hogy „ . . .minél előbb 
elérjük azt a célt, amely végett a lapálymarha importjára határoztuk el magunkat, ti. a szarvasmarha-
tenyésztésünk jövedelmezővé tételét". 

Sopron megyében szép számmal működtek lapálymarha-tehenészetek. Éber Ernő ismerteti a 
megye legjobb tenyészeteit 1912-ben. 2 2 3 Ezek között volt Schreiner Jenő sopronpusztai gazdaságá-
nak rajnai vöröstarka tehenészete. Az itt lévő 90-es számú tehén 135 nap alatt 2752 liter tejet adott. A 
legnagyobb napi termelése 31,2 liter volt. A zsírtartalom alig haladta meg a 3,0%-ot. Magas termelése 
miatt naponta háromszor fejték. Egy másik, a 99-es számú 166 nap alatt 2489 litert termelt, amiben 
68,92 kg volt a zsírtartalom. A magas tejtermelés miatt a tehenek az alaptakarmányba is kaptak 
abrakot, 5 - 8 literig 0,75 kg-ot, de összesen 5,0 kg-nál nem volt több. A tömegtakrmány alapját a 
takarmányrépa képezte. 

Ruppert Olivér sajtoskáli2 2 4 tehenészetében szintén rajnai vöröstarka tenyésztése folyt. A 
legjobb egyed az „Alma" nevű volt, amelyik 137 nap alatt 3121 liter tejet adott (3,38% tejzsír). Az 
elfogyasztott takarmánymennyiség 60%-a savanyított répaszelet volt. Általában 210 kg napi tejter-
melésig csak 2,0 kg abrak illette meg az állatot, de a maximum sem volt több 4,0 kg-nál. Látható, hogy 
a tejágazatot az olcsó, jó minőségű tömegtakarmányokra építették. 

A rajnai (alsórajnai) vöröstarka tehenekkel nem érték el a kívánt célt. A termelésben visszaestek, 
bár voltak köztük kiváló egyedek is, amelyek örökítették termelésüket, küllemüket. A tenyészet nagy 
hibája volt, hogy nem tudták megoldani a növendékek legeltetését.2 2 s 

A Sopron megyében működő tehenészetek termeléséről évente részletes tájékoztatást közölt az 
ellenőrző egyesület jelentése.2 2 6 191 1 - 1 3. évi eredmények: 

1911/12-ben 
1912/13-ban 

1912/13-ban 

7 tehenészet 
7 tehenészet 

(az eredetiek) 
12 tehenészet 

(az új 5-tel 
együtt) 

3042 kg tej/db 

3376 kg tej/db 

3,63% tejzsír 

3,69% tejzsír 

3285 kg tej/db 3,71% tejzsír 

1912/13-ban az ellenőrzés 12 tehenészet 927 tehénre terjedt ki. Az országban működő többi 
tejelésellenó'rző egyesület adatai: 

Egyesület 
Ellenőrzött 

db 
Tej 

kg/db 
Zsír 
% 

Mosonmegyei 
(tejelőverseny volt) 176 3033 -

Fejérmegyei 
(tejelőverseny volt) 850 2519 3,89 

Tolnamegyei egyesület 448 2526 3,77 
Gömörmegyei egyesület 248 2389 3,64 
Baranyamegyei egyesület 549 2727 2,99 
Károlyházi egyesület 

(az első) 403 2582 3,77 

2 2 3 L. 212. jzet. 
2 2 4 Uo. 
2 2 s Sebestyén i. m. 114. 1. 
2 2 6 Éber Ernő: A Sopron megyei tejelést ellenőrző egyesület 1912/13. évi eredményei. 

Köztelek, 1914. 1889-91 .1 . 
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A külföldi eredmények láttán nem volt szégyellni valójuk a hazai tenyésztőknek, ami lemérhető 
a külföld tejelésellenőrző egyesületeinek adataiból is: 

Ellenőrzött Átlagos Átlagos 
db tej kg zsír % 

Oberinnthali borzderes 796 2682 _ 
Unterinnthali vöröstarka 572 2460 — 

Kelettiroli pinzgaui 407 2220 -

Stájer borzderes 1 022 2666 3,73 
Murbodeni 1 185 2097 4,05 
Allgaui 4 000 3111 3,62 
Keletfriz Pomerániában 491 3333 3,19 
Keletfriz K-Poroszo.-ban 324 4110 3,07 
Rajnai vöröstarka 3 399 4377 3,34 
Dán vöröstarka 56 922 3283 3,54 
Délsvéd keletfriz 46 084 3661 3,22 
Sopron megyei 927 3285 3,71 

A legjobb sopron megyei tehenészet évi átlagos tejtermelése 3979 kg volt, a legrosszabbé is 
2684 kg tejet termelt 46 db tehén átlagában. 1911/12-ben a 7 tehenészet 7 legjobb tehenének 
termelése 5052 kg tej. 1912/13-ban ugyanennek a 7-nek a 7 legjobb tehene átlagosan már 5508 kg 
tejet adott. A 12 tehenészet 12 legjobb tehenének termelése ebben az évben 5127 kg volt, 3,77%-os 
zsírtartalommal. A 12 legjobb tehénből 6 db Sopron megyei tájfajtájú, 1 db szimmentáli és 4 db 
vöröstarka lapály volt. A fajta szerinti tejtermelés alakulása 1912/13-ban: 

Fajta 

Soproni tájfajta 
Soproni tájfajta x 

wilstermarschi 
Más hazai tájfajta 
Szimmentáli 
Montafoni 
Rajnai vöröstarka lapály 

Átlagos Átlagos 
tej kg/db zsír % 

375 3264 3,75 

80 2932 3,70 
118 2870 4,01 
176 3082 3,80 
49 2820 3,84 
75 3037 3,30 

A véleményekkel ellentétben a Sopron megyei magas tejtermelés nemcsak a lapálymarhának 
köszönhető, a számok sem tükrözik a lapályok befolyását a termelésre. Az egyes fajták takarmány-
értékesítő képessége függ részben örökletes tulajdonságaiktól, részben a takarmánygazdálkodástól, 
vagyis milyen a takarmánytermesztés színvonala, milyen növényeket termesztenek, hogyan takarítják 
be, miként őrzik meg a tárolással, tartósítással a tápanyagtartalmat, mekkora szerepet játszik a rét és 
legelő, és mi módon tudják az állat elé juttatni, megetetni. Egyes területek, szarvasmarha-tenyésztési 
színvonalára tudunk ezekből következtetni. Néhány megye összehasonlítása érdekes képet ad: 

100 kg takarmány- 100 kg takarmány-
Egyesület Év egységre ju tó egységre jutó 

tej kg vaj kg 

Sopron megyei 1912/13 
Fejérmegyei 1912/13 
Tolna megyei 1912/13 
Gömör megyei 1912/13 
Károlyházi 1912/13 

118,7 4,83 
87,7 
86,9 
86,2 3,50 

109,1 4,59 

10 Agrártört. Sz. 1982/3-4 
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Sopron megyében a legjobb takarmányértékesítést elért tehenészetben 100 kg tak.egy.-re 
147,31 kg tej és 6,24 kg vaj ju to t t , míg a legrosszabbnál 99,4 kg tej és 3,51 kg vaj. Az egy napi 
takarmányadagból az abrak részesedése a legmagasabb 36,06%, a legalacsonyabb 17,93% nagyság-
rendet ért el. Ez utóbbi olcsón termelt. 

Schreiner Jenő' sopronpusztai tehenészetéből került ki 1913/14 legjobb tehene. Ez a rajnai 
vöröstarka fajtájú tehén 1909-ben került a tenyészetbe. A győztes termelése 9395 kg tej volt 302,52 
kg zsírral. A tehén legmagasabb napi tejtermelése: 

első ellés után: 19,0 kg 
második ellés után: 26 5 kg 
harmadik ellés után: 31 (2 kg 
negyedik ellés után: 38,7 kg2 2 2 

Előzőleg már elnyerte a „vándorkolomp" díjat évi 5884 kg-os termeléssel. 1913/14-ben, 28 
fillér tejárat számolva, 2630 koronát kaptak az értékesített tejéért. Ez a kiváló egyed 1913. december 
3-án 38,7 kg tejjel örvendeztette meg gondozóját. Ilyen magas termeléshez megevett 36 kg leveles 
répafejet, 15 kg cukorrépaszeletet, 1 kg búzapelyvát, 9 kg vegyes abrakot (földidió, árpadara, korpa). 

Baranya megyében is előfordult néhány lapálytehenészet.2 2 8 A jobb tenyészetekben törzs-
könyvi ellenőrzés folyt . A lapály és lapályvérségűek termelése magasabb volt. 

Az 1914/15-ben ellenőrzött állomány letszama és termelese: 

Tulajdonos Tehenészet helye Db 

1. körzet 

I. Grosz Imre Üszög 123 
II. Schamburg Lippe Magyarbóly 65 

III. Pécsi káptalan - 50 
IV. if j . Driesz Lajos Lajosmajor 39 
V. Elwers Rudolf Karancsrév 36 

VI. Schamburg Lippe Idamajor 58 

2. körzet 

I. ifj . Jeszenszky Ferenc Bükkösd 23 
II. Szily Tamás Gödreszentmárton 38 

III. Pécsi káptalan Sumony 50 
IV. Pécsi káptalan Fenyős 48 
V. ifj. Jeszenszky Ferenc Nagyatád 46 

VI. Erdős Ottó Rádfapuszta 25 
VII. Mándy György Tésény 49 

VIII. Mándy Sándor Tarcsa 111 

1. körzetben: a l l . számú tehenészetben a tehenek 72,3%-a keletfríz volt. Az éves termelésük 3559 
kg/db, míg az ottlévő bonyhádiaké nem érte el a 3000 kg-ot (2994 kg). A VI. számú tehenészet-
ben a keletfríz részesedése jóval kisebb, 17,3%. A termelésük sem érte el az előzőt. Az itteni 
bonyhádiak is az előzőekhez hasonló termelési szinten voltak (2923 kg). A IV. számú tehené-
szetben csak bonyhádi marhát tartottak, de azok termelése kiváló volt, 3859 kg/db. Import 
szimmentáli bikával kereszteztek. 

2. körzet: kiemelkedett a VIII. számú tehenészet, ahol 7 db holland tehén is termelt. Még a 
leggyengébbnek tekintett egyed is 4677 kg tejet adott . A legjobb termelése 5919 kg tej volt. A 
7 holland tehén átlaga 5308 kg. Ebben a körzetben alacsonyabb volt a termelés színvonala. A 
legjobb tehenészetben sem tudtak fölmutatni 3000 kg-os átlagot. 

2 21 Eber Ernő: Magyarország legjobb fejőstehene. Köztelek, 1915. 5 - 6 . 1. 
2 2 8Somssich Béla: A tejtermelés ellenőrzése Baranya vármegyében. Köztelek, I—II. 6 7 - 7 0 . 1 . , 

104-05.1 . 
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Az egyes fajták termelésének százalékos megoszlása: 

4 2 3 

Tejtermelés, kg 
Holland 
lapály Keletfriz Szimmentáli Bonyhádi Berni 

5000 kg fölött 71,43 1,75 
28,57 22,81 

0,43 
4,04 

24,68 
4 - 5 0 0 0 kg 
3 - 4 0 0 0 kg 
2 - 3 0 0 0 kg 
2000 kg alatt 

50,88 
22,81 

1,75 

3,0 
41,0 
42,0 
14,0 

43,40 75,0 
27,45 25,0 

Az országos átlaghoz képest magas (3000 kg/db) termelést a 

holland marha 
keletfriz marha 
szimmentáli marha 
bonyhádi marha 

100 %-a 
75,44 %-a 
44,0 %-a 
29 ,5 %-a szárnyalta felül. 

A magyarbólyi tehenészetben a keletfríz tehenek részesedése 72,3%, Idamajorban 17,3%, 
Tésényben 8,2% (a termelésről nem találtunk adatot) és végül a tárcsái majorban 6,3% (7 db). 

A zsírtartalom fajtánkénti sorrendje: 

Bár külföldről a magas árak miatt nem minden esetben a legjobb minőségű tenyészanyag került 
be az országba, a holland és keletfríz szarvasmarhafajta számos esetben bebizonyította kiváló tejterme-
lő képességét. A vásárlással kapcsolatban írta Tormay B.2 2 9 „ . . .hogy mindenesetre legbiztosabban és 
nagy választékkal csak az vásárolhat, ki a helyszínre megy és ott veszi meg a szükségelt számú 
teheneket, . . . vásárlás előtt látogasson meg egy marhavásárt, ot t csak is az árakat illetőleg tájékoz-
tassa magát, aztán használja föl útbaigazító gyanánt a kerületi állatorvost . . ." 

A szentmiklósi uradalom2 3 0 részére Inákó Sándor vásárolt Hollandiából teheneket 1912-ben, 
darabját 925 koronáért . Az importtal szemben csak annyi volt a kikötés, hogy minden állat vemhes 
legyen és az érkezés után legalább hat héttel leelljen. A behozott tehenek nem voltak egyöntetűek, 
még groningeni marha is előfordult köztük. Bár átlagos tejtermelésük 5066 kg fölött volt, ez nagy 
különbségeket takart, 3377 kg-tól 6801 kg-ig. Az ellés után a tejüket rövid idő alatt „elvesztették", 
nem tartották olyan jól, mint a montafoniak. Az egészségi állapotukkal is problémák voltak. Gyakori 
volt a méh-, tüdő- és tőgygyulladás. Emiatt külön állatorvost kellett alkalmazni. A fertőző elvetélést is 
behurcolták. A takarmányozás szintje a két fajtánál azonos volt. A borjakat mesterségesen itatták. A 
holland marha hibájának rótták föl, hogy soknak beteges volt a kinézete, levágva az állat húsa nem 
látszott üdének, nem olyan színű volt, mint a hegyi marháknak. Szigorúan szelektáltak, amelyik nem 
érte el a 3000 kg éves tejtermelést, kiselejtezték. 

2 2 9 Tormay i. m. (1893) 159.1. 
2 30 Torbágyi Tibor: összehasonlító kísérletek montafoni és holland tehenekkel. Köztelek, 

1914. 203-05 .1 . és Melléteidr: Egy jobb hollandi szarvasmarhabehozatal. Köztelek, 1914. 

1. berni marha 
2. bonyhádi marha 
3. szimmentáli marha 
4. keletfriz marha 
5. holland marha 

4,17% 
3,92% 
3,71% 
3,35% 
3,02% 

1957-58 .1 . 
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A nyereség alakulása a két fajtánál: 

Bevétel Kiadás Nyereség 

koronában 

Montafoni 
Holland 

24 296,38 17 210,4-7 6 985,91 
36 820,92 28 778,62 8 042,30 

Egy holland tehénre 202,11 korona haszon ju to t t . A tej előállítási költsége 14,4 fillér volt. A 
biztosítási díj a két fajta közötti bevételi különbséget 80 koronáról 47,38 koronára csökkentette 
darabonként a hollandok javára. A montafoni tehenek behozatali ára 349 koronával több volt a 
hollandokénál. A holland borjak fölnevelése az uradalom szerint nehezebb volt. E téren Újhelyi 
teljesen ellentétes tapasztalatokat szerzett az óvári kísérletekben. A feketetarka húsának értékesítésével 
kapcsolatban írta, hogy a helyi mészáros szívesebben fogadta a holland marhát. Bár volt gyenge pontja, 
egy fajta sem volt képes egy év alatt 5000 kg fölött termelni, csak a holland. A tejértékesítésnél és 
-feldolgozásnál a fajta előnyét az óvári uradalomban szerzett tapasztalatára alapozta. Komoly jövőt 
jósolt a kiszombori uradalom malvin-majori tehenészetének, ahova 40 holland tehenet vásároltak és a 
föltételeket is biztosították. 

A lapálytehenészetek sorában érdemes még megemlíteni néhányat : 2 3 1 rajnai vöröstarkát tar-
tottak Nagylözsön, Solymossy báró birtokán, ugyanezt a fajtát tenyésztették a Berg-féle röjtöki 
gazdaságban. Monostory keletfríz tenyészete 1899-ben létesült. Az állomány átlagos tejhozama 
3000 kg fölött volt. Martonvásáron Dreher Jenő tartott 22 keletfríz marhát. A teheneket 1906-ban 
vásárolta. Termelésükkel elégedett volt, mert az éves tejhozam 3448 kg-ot ért el, 3,6%-os zsírtartalom-
mal. Bocsor Géza szermt2 3 2 a szentlászló-pusztai (Martonvásár) keletfríz tehenészet 1870-ben létesült 
50 db vásárolt tehénnel. 

A Ráczkeresztúrra2 3 3 került 16 holland marha a látatlanban való vásárlás iskolapéldája volt: 
beteg, rosszul termelő egyedek. 

A baracskai legelőn Luczenbacher M. angelni marhát t a r to t t . 2 3 4 Cselkó István emlí te t te , 2 3 5 

hogy az angelni fajtából néhány eljutott Alcsútra is, ahol még 1908-ban is volt egypár termelő utód. 
Híres tenyészet volt Dőry Hugó t ü s k e i 2 3 ' gazdaságában, amely virágkorát a két háború közöt t élte, 
ahonnan számos egyed került ki győztesen a különféle kiállítások alkalmával. 

Szentandrássy a tejtermelést ellenőrző intézmények történetében írta2 3 7 1936 -ban - 1914. évi 
jelentésre hivatkozva - , hogy Környeszentpusztán 7 feketetarka és 9 vöröstarka holland lapály, a 
szomodi tehenészetben 7 wilstermarschi, a naszályiban pedig 1, ez utóbbi fajtájú egyedről történt 
említés. 

A tejhiány enyhítésére a hazai tenyésztők igénybe vették Anglia lapályvérségű marháját, a dairy 
shorthornt is.2 3 8 Az 1911. évi importtal 422 tehén, 15 bika és 112 növendék került hazánkba. Itthon 
a marhák 9 0 0 - 1 0 0 0 koronáért cseréltek gazdát. A vásárlók közé tartozott pl. Dőry Hugó, az alcsúti 
uradalom, Csekonics Endre, a pécsi püspöki uradalom stb. Az igényt nem tudták kielégíteni, és újabb 
szállítmányra történt megrendelés. 

2 31 Vaszary i. m. 57 -59 .1 . 
2 3 2 L. 165. jzet. 
2 3 3 KotányiManó: Szomorú tapasztalatok egy fríz-szállítmánynál. Köztelek, 1913. 1558. 1. 
2 "Sebestyén i. m. 91. 1. 
2 3 5 Sebestyén i. m. 
2 3 5 Sebestyén i. m. 
2 3 7Sebestyén i. m. 101. 1. 
2 3 8 Nagy tenyészállatimport Angliából. Köztelek, 1911. 2404. 1. 

# 
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A vedró'di (Diószeg) tehenészetet 1875-ben alapították,2 3 9 amely 40 db holland-berni keresz-
tezésű egyedből állott. A termelésük 2 4 0 0 - 3 0 0 0 liter között volt. 

Zsombolyán2 4 0 1874-ben Lovasberényből és Magyaróvárról vásárolt 15 freiburgi tehénnel 
indult meg a termelés. Az átlagos tejhozam 2500 liter alatt volt. 

A baranyvári keletfríz tehenészetet2 4 1 1882-ben létesítették. Kisbérre2 4 2 is keletfríz marha 
került. A József fhg. tulajdonában lévő angelni fajtával, igényessége miatt, fölhagytak.2 4 3 A főherceg-
laki (Baranya m.)2 4 4 tehenészetet 1864-ben részben Magyaróvárról, részben importból származó 
lapályfajtával telepítették be. Az állomány fajtiszta shorthorn, illetve holland egyedekből állott. 

A nagyvárosok környékén mükodo ietejotehenészetek tehénigényét főként holland marhával 
igyekeztek kielégíteni. Ez a tejgazdasági forma valójában a ma tért hódító „iparszerűen" termelő, nagy 
létszámü, intenzív tejelő fajtával benépesített, nagyvárosok ellátását biztosító tehenészetek előfutárá-
nak tekinthető. Ezen tehenészetek állománypótlása kizárólag vásárlással történt . A gyengén termelő 
teheneket rövid idő alat vágóhídra küldték. Torbágyi Tibor2 4 5 a lefejőtehenészetek előnyét a 
következőkben látta: 

1. a vöröstarka állományt kíméli. 
2. több, olcsóbb ökör lenne, 
3. a behozatal nem lenne olyan mérvű, hogy országos szinten „káros" hatását éreztetné (az im-

portállat itthon nem szaporodik). 

Az ilyen tehenészetben a tehén csak 2 - 3 évig tejelt (a hatvani uradalomban az importteheneket 
ivartalanították). Minden esetben vemhesen kerültek be az állatok a „tejgyárak"-ba. Számításai szerint 
20 filléres értékesítési ár mellett, 2 éves fejés esetén, egy tehén után 256,34 korona nyereséget lehetett 
elérni. A vemhesen érkező tehenek borjúszaporulatát, a nem termelő egyedekkel együtt, tenyész-
anyagként eladták. Sok értékes tenyészállattól „sikerült megszabadulnunk". Az eladott borjúszaporu-
lat talán a köztenyésztést gazdagította? ! 

A háború tovább növelte a tejhiányt. Reichenbach Béla véleménye szerint2 4 6 ennek az volt az 
oka, hogy a háború előtt kötö t t tejszerződéseket nem bontották föl. A gazdák csak veszteségek árán 
tudták szerződésbeli kötelezettségeiket teljesíteni, vagy egyszerűen fölszámolták az állományt, az 
állatok a takarmányhiány miatt a vágóhídra kerültek. A katasztrofális takarmány helyzetet jól szemlél-
tetik az alábbi tanulmánycímek:2 4 2 a konyhahulladékok értékesítése, szalmaliszt készítése, a szárított 
cserebogár mint takarmány stb., Altmanus-Berger-féle szalmaföltárási módszer. 

2 39Bocsor i. m. 38.1. 
2 4 "Bocsor i. m. 
2 4 ' L . 165. jzet. 
2 4 2Sebestyén i. m. 111. 1. 
2 4 3 Uo. 
2 4 4 L. 165. jzet. Vö. Morócz István: Az országos MGE szakosztályi működéséről (jegyzőkönyvi 

kivonat). Gazdasági Lapok, 1874. 261-62 . 1.: Ha nem is tenyészetekről van szó, de érdemes meg-
említeni, hogy az országban több helyen használtak keresztezésre lapálybikákat. így pl. Debrecenben 
(tanintézeti kísérlet) scheinfeldi bikával (lapályvérségű), Keszthelyen pedig hollanddal termé-
kenyítettek. A tejelékenység megállapítására Cséry Lajos fölajánlotta szentlőrinci gazdaságát, ahol 
elegendő holland, shorthorn, morva stb. szarvasmarha állott rendelkezésre. Lapályfajtát használó 
uradalmak közé tartozott a mernyei uradalom is, ahova scheinfeldi (lapályvérségű), sőt 1 db holland 
bikát is vásároltak 310ft -ér t . Az árát tekintve gyenge tenyészértéket képviselő állat lehetett. Lásd: 
Tóth Tibor: Nagybirtoktól a nagyüzemig. Bp. 1977. 254-55.1 . - A többi uradalom gazdálkodásáról 
szóló monográfiákban, amelyek az elmúlt évtizedben láttak napvilágot, nincs nyoma a lapályfajtáknak. 
Lásd: Für Lajos: A csákvári uradalom a tőkés gazdálkodás útján (1870-1914) . Bp. 1969.; Oláh József: 
Az akasztó-vésztői uradalmak gazdálkodása a 1 9 - 2 0 . század fordulóján. Bp.1975. 

2 4 5 Torbágyi Tibor: Hollandi tehenek a lefejő tehenészetekben. Köztelek, 1914. 952-53 .1 . 
2 4 6Beniczky Imre: A tejhiány és a lefejő tehenészetek. Köztelek, 1915. 849. 1. 
2 4 2#. F. dr: Konyhahuliadékok értékesítése az állatok takarmányozására. Köztelek, 1915. 

313.1.; Szalmaliszt. Uo. 1915. 357.1,;P. Т.: A cserebogár takarmányértéke az idén. Uo. 542. 1.; Weiser 
István: A háborús takarmányhiányról. Uo. 660. 1.; Uő: Nyerscukor, mint takarmány. Uo. 392. 1.; 
Cselkó István: Állataink takarmányozása. Uo. 458. 1. 
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A tejhiányhoz hozzájárult az abrakhiány is. Az abrak magas ára és körülményes beszerzése 
mellett csökkent a munkaerő i s . 5 4 8 A háborút megelőző időszakról írta Újhelyi :2 4 ' „örvendetesen 
leend már nálunk is terjedni az a jobb fölfogás, hogy csakis haszonra tenyésztés fizetődik ki s az utóbbi 
egy pár év alatt ezen a téren szarvasmarhatenyésztésünkben történt annyi, mint korábban évtizedek 
alatt." 

A megromlott gazdasági viszonyok közepette Újhelyi2 5 0 már a jövőre gondolt, amikor föl-
vázolta a marhatenyésztés feladatát a háború után. A behozatallal kapcsolatban az volt a véleménye, 
hogy teljesen mindegy, milyen fajtáról van szó, csak legyen, a szín hatodrendű kérdés. Lényeg az állat 
egészsége, valamint hogy legalább közepesen termeljen. Csak a bikáknál tartotta lényegesnek a 
tenyészkörzethez való igazodást. A lapályt továbbra sem tartotta a köztenyésztés számára kedvezőnek. 
Számításba jöhetett szerinte a borzderes és a szimmentáli. A tehénállományt borzderessel kívánta 
keresztezni. Minden egészséges állat fölnevelését kívánatosnak tar tot ta a tej, hús és trágya miatt. A 
hazai magyar szürke ideje véglegesen lejárt. A tejgazdaság föllendítését sokkal fontosabb célnak 
tekintette, mint a háború előtt. 

Mások egyértelműen a szimmentáli mellett kötelezték el magukat. Ez a fajta terjedt el, a cél a 
jövőben, hogy minél jobb legyen. A kapkodás ideje lejárt, de talán - tette hozzá a szerző2 5 1 -
céltudatosabb eljárás lett volna a kezdet kezdetén borzderessel keresztezni a magyar szürke állományt. 

Számos tehenészet megszűnt, aminek oka a gazdasági viszonyokban keresendő. A kiváló 
sopronpusztai,2 5 2 amely még a háborús körülmények között is jól termelt, 1916-ban került kalapács 
alá. 

A múlt században meginduló rendszeres állatkiállításokon a lapályfajták részvétele elég rapszo-
dikus volt. E téren az adatok elég hiányosak. Csak néhány kiállításon jegyezték föl külön a lapályokat. 
1885-ben 4 kiállító 24 holland feketetarkával és oldenburgival vett részt ezen a seregszemlén.2 5 3 A 
kiállítók között szerepelt a muraszombati uradalom 8 holland marhája és Wodiáner báró komjáti 
tenyészetének 1 db 3 éves holland bikája és 2 hasonló korú üszője.2 5 4 A század elején megindult 
keletfríz behozatal sem növelte a lapály részvételét a kiállításokon, 1909-ben 17 keletfríz,2 5 5 

1910-ben egy tenyésztő képviselte a fajtát 15 egyeddel.2 5 8 

Az 1912. évi 28. kiállításon a következő vélemény fogalmazódott meg:2 5 2 „Ezt |ti. a lapály-
fajták hiányát) a tenyészállatvásár néminemű fogyatékosságának tar tom, mert a hollandi és különösen 
az ostfríz marha termelőképességéről az újabb időben annyit hallot tunk, hogy érdemes lett volna a 
hazai tenyésztés e vélt regenerátorait a természetben is bemutattatni ." 

összefoglalóan a lapálymarha hazai tenyésztéséről az első világháborúig terjedő időszakban a 
következőket lehet elmondani: 
1. A fajtacsoport kiváló tejelő, de igényes a tartás és takarmányozás terén. Tenyésztése az importáló 

részéről komoly, megalapozott tenyésztői múltat föltételezett. 
2. A behozatal a XIX. század elején, de a későbbiek során is főként a főváros és nagyobb városok 

közelében lévő uradalmakra korlátozódott. Ebben az időben a fajta majdnem kizárólag holland 
lapály volt. 

3. Az 1900-as évektől a német fekete és vöröstarka lapály behozatala került túlsúlyba. 
4. A vöröstarka lapályok közül a wilstermarschi játszotta a vezető szerepet az 1900-as években. 
5. A holland vöröstarka (ijjseli) behozatala 1913 után megszakadt, és csak a háború után (1922-től) 

kezdődött el újra. 

2 4 8 Szalmafeltárás. III. Köztelek, 1915. 6 9 9 - 7 0 0 . 1. 
2 4 9 Újhelyi Imre: Svájci tenyészállatbehozatalunk és a gümőkór. Köztelek, 1914. 2096-98.1. 
25"Újhelyi Imre: Szarvasmarhatenyésztésünk feladatai a háború után. Köztelek, 1916. 

1876-79.1 . 
2 51 Bánvárth Sándor: Milyen fajta marhát tenyésszenek? Köztelek, 1916. 787. 1. 
2 5 2 Éber Ernő: Egy kiváló tehenészet elárverezése. Köztelek, 1916. 1263.1. 
2 5 3Sebestyén i. m. 74.1. 
2 5 4 Sebestyén i. m. 75. 1. 
2 5 5 Sebestyén i. m. 80.1. 
2 5 6 A budapesti tenyészállatvásárra . . . Köztelek, 1910. 765. 1. 
2 51 Matlaszkowszki Tádé: A 28. tenyészállatvásár. Köztelek, 1912. 673.1. 
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6. Annak ellenére, hogy a tenyészetek csaknem kizárólag a közép- és nagyuradalmakban voltak, a 
keresztezett utódok számos esetben javították a népies tenyészetek minó'ségét (tejtermelés 
növelése). Sajnos szinte lehetetlen nyomon követni a köztenyésztésbe került lapályvérségű 
egyedek további sorsát. 

7. Hátráltatta a fajta elterjedését - különösen a feketetarkáét - a köztenyésztést is béklyóiban tartó 
szinformalizmus. 

8. Az import kellő' termelési, tenyésztési ellenőrzése hiányzott. A vizsgálati eredmények - pl. tejter-
melés - sok esetben hiányosak voltak, és a megfigyelés alapossága így csorbát szenvedett. A 
vélemények sok esetben nélkülözték a tárgyilagosságot. 

9. A háború a még meglévő reményeit is elsodorta a fajtának. A későbbiek során főként a Dunántúl 
szarvasmarha-tenyésztésben játszhatott volna sokkal nagyobb szerepet. 



VITA 

WELLMANN IMRE DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁNAK VITÁJA 

A TMB 1982. május 13-ra tűz te ki Wellmann Imre: A magyar mezőgazdaság a XVIII. században 
c. doktori disszertációjának vitáját. Az értekezés opponensei Pach Zsigmond Pál, Gaál László és Varga 
János voltak. Felszólalt a vita során Szabad György és Kosáry Domokos bírálóbizottsági tag, valamint 
Kiss Albert. Az alábbiakban a vita anyagát tesszük közzé. 

PACH ZSIGMOND PÁL OPPONENSI VÉLEMÉNYE 

Olyan tudós kollégánk dok to r i értekezését van ma módunk méltatni , aki már hazánk 1945. évi 
sorsfordulóját is kiforrott és elismert agrártörténészként érte meg. Azok a munkái , amelyek az 
értekezéshez csatolt terjedelmes publikációjegyzékben ma csak néhány tétellel szerepelnek, a fel-
szabadulás előt t i korszak magyar mezőgazdaságtörténetírásának kiemelkedő teljesítményei voltak. 
Gondoljunk csak immár közel félévszázados monográfiájára „A gödöllői Grassalkovich-uradalom 
gazdálkodása, különös tekintet tel az 1 7 7 0 - 1 8 1 5 . esz tendőkre" címmel, amely a Domanovszky Sándor 
nagyérdemű kezdeményezéséből létrejött agrártörténeti tanulmánysorozat egyik legjobb darabja volt, s 
nemegy vonatkozásban mindmáig mintául szolgál az uradalom történeti kutatáshoz. De gondoljunk 
„Mezőgazdaságtörténetünk új ú t j a i " címen 1937-ben megjelent dolgozatára is - annál is inkább, mivel 
éppen Wellmann Imrének j u t o t t , aligha véletlenül, az a fe ladat ,hogy a Domanovszky Sándor professzor 
hatvanadik születésnapja alkalmából kiadott Emlékkönyvben összefoglalja az agrártörténeti sorozat 
addig megjelent tizenkét tanulmányának eredményeit . „Történetírásunk - jelölte meg a szerző már 
akkor a legfontosabb eredményt — egészen az 1930-as évekig még csak tudomást sem vett arról, hogy 
nálunk allodiális gazdálkodás volt , s ennek kihatásairól. Ma már azonban, rövid hét esztendő kutatásá-
nak eredményeként , főbb vonásaiban jól érzékelhetően áll e lőt tünk az a hazánkra is kiterjedő 
kelet-európai agrárfejlődés, amelynek útját . . . kisebb vagy nagyobb mértékben, úgy látszik, min-
denütt megjárta a magyar nagybi r tok ." (Domanovszky-Emlékkönyv, Bp. 1937, 683. 1.) 

S ha Wellmann Imre már 1945-ben ilyen fon tos művekre, ilyen maradandó megállapításokra 
tekinthetet t vissza, a felszabadulást követő évtizedek tudományos munkássága további mennyiségi és 
minőségi fellendülésének lehet tek tanúi. Behatóan foglalkozott — többek közöt t - a parasztnép 
helyzetével és osztályharcával a Mária Terézia-féle úrbérrendezés e lőt t , az urbárium bevezetésének 
hatásaival, a falvak közösségi gazdálkodásával, a határhasználat módjaival csakúgy, mint Tessedik 
Sámuel elméleti és gyakorlati tevékenységével és az okszerű mezei gazdaság magyarországi kezde-
ményeivel. Ezekben a munkáiban beható tör ténet i forrásismerete és történészi erudíciójával felérő 
agrárgazdasági szakértelme mellett immár a marxista történetszemlélet és módszer hatása, alkalmazása 
is érvényesült. így hát az sem volt véletlen, hogy amikor az 1970-es évek elején a magyar történet-
tudomány legnagyobb felszabadulás utáni vállalkozásához, Magyarország tízkötetes tö r téne te munkála-
tainak megindításához látott , akko r a XVIII. századot tárgyaló IV. kö te t főszerkesztője, Ember Győző 
akadémikus a korszak mezőgazdaságtörténetéről szóló fejezetek megírására, mint az erre a feladatra 
legkvalifikáltabb tudóst: Wellmann Imre professzort kérte fel. 

A felkérés elfogadásra talált ; ennek köszönhetően készült el „A magyar mezőgazdaság a XVIII. 
században" című nagyszabású összefoglalás, amely önálló kötetként már több, mint két éve megjelent, 
és remélhetőleg közelesen a IV. kötet részeként is napvilágot lát. Ma pedig doktor i értekezésként 
fekszik e lő t tünk - mint ahogy az elmúlt években már nemegyszer gazdagították történet írásunkat 
értékes „nagydoktor i " disszertációk - a t izkötetes munkálatok, úgymond „mel léktermékeként" . A 
mai esetben ez az aktus persze voltaképpen formali tás , hiszen senki sem vitathatja, hogy Wellmann 
Imre tudományos munkássága e disszertáció nélkül is „nagydoktor i" formátumú. 
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De a könyv önmagában, ha úgy tetszik, disszertációnak tekintve is eleget tesz az akárha 
felfokozott igényeknek. A kiadott és kiadatlan forrásokra, gazdag történeti, néprajzi és agrártudo-
mányi szakirodalomra és saját részletkutatásokra épülő mű legfőbb erénye éppen nagyvonalú előadása, 
szintetizáló volta, átfogó jellege. A XVIII. század magyar mezőgazdaságtörténetének úgyszólván 
minden kérdésére kiterjed, s mindenről van érdemi mondanivalója. Csupán szemelgetünk itt a gazdag 
terítékről, amikor például a paraszti vándormozgalom és a telepítési akciók érzékletes bemutatására 
utalunk - azokra a népmozgalmakra, amelyek révén az ország középső és déli részén a török hódítás és 
háborús pusztítás okozta népességcsökkenést a korszak végéig nagyjából sikerült pótolni. A török 
uralmat szenvedett országrésznek a nagyszámú puszta által megritkított településhálózata alig változott 
ugyan, de az eredetileg állattenyésztést szolgáló mezei kertekből kifejlődött tanyás gazdálkodás - a 
paraszt mezei szorgalmának e fontos teljesítménye az Alföldön - módot adott arra, hogy rendszeres 
szántóművelésbe lehessen vonni a határnak és a csatlakozó pusztáknak addig csak extenzíven, szilaj 
állattartással hasznosított távoli területeit; egyben a földhasználat olyan kötetlenebb lehetőségeit 
nyitotta meg a tanyásgazdák előtt, amelyek a feudális viszonyokból való kibontakozás irányába 
mutattak, és az egykori királyi országrész földműves falvai számára ismeretlenek és elérhetetlenek 
voltak. (41 -42 .1 . ) 

A szorosabb földesúri függésbe került falvak agrárszerkezete viszont - mint a szerző rámutat, 
gyakran szabad foglalásból kiindulva — a faluközösségi szervezet és a kö tö t t , két- vagy háromnyomásos 
gazdálkodás felé haladt; majd pedig a török időkben nagyrészt felmorzsolódott jobbágy telek-rendszer 
újbóli meghonosítása kányában fejlődött. Ezek után már csak az újraosztás megszűnése, az utolsó 
juttatásnak megfelelő állapot állandósulása kellett ahhoz, hogy a faluközösség szerepe lényegében a 
dűlőrendszerrel járó művelési kényszer fenntartására korlátozódjék. Ezt a fokot elérve pedig a török 
uralom alól szabadult országrész falvainak berendezkedése és határhasználata, ha itt-ott őrizte is még 
az eltérő múlt egy-egy visszaszoruló maradványát, lényegében a volt királyi Magyarország agrárszerve-
zetéhez, örökös jobbágyainak gazdálkodásához hasonult. (55.1., vö. 129.1.) 

Ez az utóbb említett fejlődési vonal volt az, amely a XVIII. század második felére az egykor 
törököt uralt országrészen is az allodiális gazdálkodás kibontakozásához vezetett - anélkül persze, 
hogy az ország nyugati és északi részén hosszú múltra visszatekintő és jóval kiterjedtebb majorkodás-
hoz felzárkózott volna. Azok a földesurak, akik új uradalomhoz ju to t tak vagy családi birtokot 
szereztek a töröktől szabadult országrészen, többnyire olyan vidéken éltek addig, ahol már évszázados 
hagyománya volt a majorgazdálkodásnak. Azon a területen viszont, ahol most építették ki földesurasá-
gukat, ennek nemigen volt gyökere. A majorkodás meghonosítására csak akkor kerülhetett sor - fejti 
ki a szerző —, amikor a népesség erőteljes gyarapodása nyomán leülepedett a paraszti vándormoz-
galom, s a tartós berendezkedéssel a paraszti üzem határozottabb formát öltött, a földesúri hatalom 
pedig megszilárdult (67. L). Ez tet te lehetővé ugyanis a jobbágyszoigáltatások, kivált a munkajáradék 
fokozását - mintegy előhírnökeként az északi országrészen már régtől fogva dívó s most egyre 
súlyosbodó, hetenkénti robotoltatásnak. Mert - amint Wellmann Imre meggyőzően bizonyítja - a 
majorkodó földesúr lényegileg a jobbágy ingyenmunkájára alapozta gazdálkodását a XVIII. századi 
Magyarországon. Többnyire még konvenciós cselédeket, béreseket is csak csekély számban alkal-
mazott; a robotosok és a cselédek munkaszervezetén túlra pedig a szántóművelésben inkább csak 
aratás, esetleg cséplés idején nyúlt; viszont a szőlőtermelés igényesebb műveleteihez kénytelen volt 
napszámosokat felfogadni. (112.1.) Egybecseng ezzel a szerzőnek az a másik fontos megállapítása is, 
amely szerint minél inkább haladunk a mezőgazdaság vizsgálatában az extenzívebb művelési ágaktól az 
intenzívebbek felé, többnyire annál inkább növekszik a paraszti gazdaság szerepe és jelentősége az 
önkezelésű úri gazdasággal szemben. A két végletre - az erdő- és a szőlőterületre - felmutatott adatok 
megoszlása kétségtelenné teszi, hogy a majorságok terjeszkedése legkevésbé a legtöbb munkabefekte-
tést és speciális szakismeretet megkívánó művelési ágban: a szőlőtermelésben tudta a paraszti gazdál-
kodást háttérbe szorítani. (60.1.) 

Amint az előbbiekből is látnivaló, a majorgazdálkodás XVIII. századi felfejlődését Wellmann 
Imre árnyaló gonddal vizsgálja, rávilágítva ennek különböző földrajzi, társadalmi és gazdasági meg-
határozóira és korlátaira. E meghatározó tényezők közöt t indokoltan fordít nagy figyelmet a piac-
viszonyok szerepére. Jól szemlélteti ezt - egyebek közöt t - Pest megye példája. Az egykor teljes 
egészében török uralom alatt állt megyében a korszak végéig korántsem haladt annyira előre az 
allodiális terjeszkedés, mint az ország nyugati és északi részein. Viszont Pestnek, az ország hovatova 
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legfontosabb belső piachelyének közelsége jóval több ösztönzést adott itt árutermelő majorságok 
kifejlesztésére, mint a Tiszántúlon vagy a Dunántúl középső részén. (60.1.) A szerző jól látja, hogy a 
belső felvevőpiacnak - a városi polgári fejlődés elmaradottságából is következő - szűkössége különös 
jelentőséget kölcsönzött a mezőgazdasági termények külső piacának a XVIII. századi Magyarországon. 
Bőséges tárgyalását nyújtja tehát a korabeli magyar agrárkivitelnek; erről szóló fejtegetéseit annál is 
inkább értékelnünk kell, mivel még nem használhatta Ember Győzőnek a Századok 1975. évfolyamá-
ban ( 5 - 6 . sz.) megjelent igen alapos tanulmányát Magyarország külkereskedelmi áruforgalmáról a 
XVIII. század második harmadában. így is jellemző adatokat tud felsorakoztatni - Kőszeghy Sándor-
nak a Magyar Gazdaságtörténeti Szemlében megjelent adatközlései, Eckhart Ferenc monográfiája, 
mellettük Schwartner Márton híres munkája nyomán - a külső, jelesen az osztrák örökös tartomá-
nyokbeli piaclehetőségek nagyarányú bővülésére: a külkereskedelmi forgalom mezőgazdasági része 
1733 -52 és 1767 -80 között kereken háromszorosára, ezen belül agabonakivitel közel négyszeresére 
gyarapodott. A korszak végéig tovább növekedett a kivitt mennyiség: 1776-tól 1785-ig már évi 
átlagban 2,21 millió forint értékű gabonakivitelről szólnak a források; s ha a harmincadjegyzékek 
szerint már az 1767-80 . évek átlagában is 4,73 millió forint többletet muta to t t Magyarország és 
Ausztria kereskedelmi mérlege hazánk javára, akkor az 1777-től 1786-ig ter jedő évtizedben mező-
gazdasági külkereskedelmünk aktívuma további 1,52 millió forinttal növekedett (76., 82., 91.1.). 

Ezeknek az adatoknak és tényeknek az értékelésével, az agrárkivitel nagymértékű növekedése 
jelentőségének jelzésével sem marad adósunk a szerző; de idevágó fejtegetései egyes pontokon már 
némi vitára, illetve kiegészítésre is alkalmat adhatnak. Az egyik: a mérleg aktívumának értelmezése, 
gazdaságtörténetünknek más korszakok vonatkozásában is felmerült vitakérdése. (Vö. Ember, i. m. 
832.1.) A kereskedelmi mérleg többlete felett ugyanis a szerző - néhány olyan mozzanatra utalva, 
amely a kimutatott összeget alkalmasint csökkenthétté — elég gyorsan napirendre tér azzal, hogy „két 
ország gazdasági egyenlege szempontjából nem a kereskedelmi, hanem a fizetési mérleg a döntő — ez 
pedig súlyos passzívummal volt terhes Magyarország rovására". (76.1.) A mondat első részében foglalt 
tétel persze helytálló; a mondat második részében foglalt kijelentés viszont - Ausztria irányában a 
fizetési mérleg súlyos passzívummal volt terhes Magyarország rovására - további elemzést, bizonyítást 
igényelne. E tekintetben ugyanis - a könyv más helyén, helyein - csupán rövid utalás történjk két 
olyan tényezőre, amelyek ilyen irányban hathattak: nevezetesen arra, hogy az abszentista földbirtoko-
sok kezéhez szolgáltatott pénzösszegekkel „mindegyre szegényedett az ország" (99.1., vö. 183.1.); 
másrészt arra, hogy a pénzszűke, a tőkehiány a bécsi udvar gazdasági politikájával függött össze 
(112.1.). Egyebekben a szerző „az ország gazdasági életére nehezedő pénzszűke" (96.1.) tényének azt 
a magyarázatát, hogy „az ország passzív fizetési mérlegével összefüggő pénzszűkéről" (73.1.) volt szó, 
mintegy evidenciának tekinti. A magunk részéről viszont a tétel további vizsgálatát szeretnénk 
javasolni - az ebből levont további konzekvencia megfontolásával együtt, hogy ti. „a pénzszűke, a 
bécsi udvar gazdaságpolitikájával összefüggő tőkehiány a földesúri kisajátításnak, az allódium kiterjesz-
tésének is határt szabott annak következtében, hogy a majorsági gazdálkodást lényegében a jobbágy 
ingyenmunkájára kellett alapozni". (112.1.; vö. 114.1.) Az iránt ugyanis, hogy a tőkehiány, a 
pénzhiány volt az a kényszerítő erő, amely miatt a földesurak az allodiális szántóművelést az 
ingyenrobotra alapozták, - némi kétséget ébreszthetnek olyan, a szerző által felmutatott tények, hogy 
az „uradalmak számadása . . . készpénzben is évről évre fölösleget muta to t t , . . . az uradalmi 
gazdálkodás mérlege általában jelentékeny tiszta jövedelemmel zárult" (115. 1.); ennek a tiszta 
jövedelemnek a jelentékeny mérvéről a gödöllői Grassalkovich-uradalom esetében, éppen a szerző 
alapkutatásának köszönhetően, számszerű tájékoztatást is nyerünk (118-19.1 . ) . Tanulságos a Feste-
ticsek keszthelyi uradalmának példája is, amelyre a „földesúri vállalkozó szellem és az árutermelésben 
gátlástalanul célratörő akarat, ennek eredményeképp nagymértékű kisajátítás és robotoltatás nyomta 
rá bélyegét . . . Jellemző azonban - teszi hozzá Wellmann Imre igen helyesen - , hogy csak a dunántúli 
parasztmozgalmak hatására, kényszerűségből vállalkoztak volna (ti. a keszthelyi uradalom gazdái) 
béresek szegődtetésére, s az úrbérrendezés okozta robotkiesést is - bérmunka helyett - urasági föld 
átengedéséért követelt ingyenmunkával pótolták". (116. 1.) Magunk is úgy véljük: nem annak okadato-
lására kell kényszerítő erőt keresnünk, hogy a jobbágytartó földesurak önkezelésű gazdaságukban 
jobbágyrobottal dolgoztattak, hanem annak magyarázatára, ha bérmunkát alkalmaztak. 

A terménykivitel dolgához kapcsolódik egy másik érdekes kérdés is. Kétségtelen, hogy vámrend-
szabályokkal és kiviteli tilalmakkal a bécsi udvar monopolizálni kívánta a magyar mezőgazdasági 
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kivitelnek az örökös tartományok ellátásához szükséges részét; így többnyire meg kellett elégedni az 
örökös tartományokban rendelkezésre álló piaccal, amit viszcmt az ottani mezőgazdaság mindenkori 
terméseredményeitől függően Bécs szabályozott, a közbenső vámvonal adta manőverezési lehetőségek-
nek a Lajtán túli területek javára tör ténő kihasználásával. (75., 80., 94.1.) Mindez Eckhart Ferencnek 
éppen hatvan éve megjelent alapvető munkája óta maradandó érvényű eredménye a magyar történet-
írásnak. Nem vitás tehát az sem, hogy mezőgazdasági kivitelünk elé is „korlátokat állított az ország 
függő helyzete, a bécsi gazdaságpolitika" - amint Wellmann Imre kifejti (75.1.). Ennek a gazdaság-
politikának a lényege viszont az volt - s ezt a szerző ugyancsak találóan állapítja meg - , hogy a 
„birodalmon belül Magyarországra azt a szerepet osztotta, hogy elegendő olcsó élelemmel és nyers-
anyaggal lássa el az örökös tartományokat, s mezőgazdasági cikkeink kifelé irányuló forgalmát 
mindenestül ennek a célnak rendelte alá" (94.1.). Ezek a fontos megállapítások és a fentebb részben 
idézett exportadatok pedig azt a kiegészítő megjegyzést sugallják, hogy a XVIII. század azért is fontos 
és jellegzetes korszaka a magyar mezőgazdaság történetének, mert voltaképpen ekkor vált Magyar-
ország gabonaexportáló országgá - ami utóbb aztán kapitalista fejlődésének egyik fő jegye és 
hajtóereje lett. Gabonaexportáló országgá lett pedig hazánk főleg éppen a Habsburg-monarchiában 
elfoglalt helyzete révén: annak következtében ugyanis - amire a szerző is utal - , hogy a tőkés 
manufaktúra-ipar kibontakozása az örökös tartományokban nagy mértékben megnövelte az élelmiszer-
és nyersanyagszükségletet, és a bécsi gazdaságpolitika éppen e szükségletek fedezésében szánt Magyar-
országnak elsőrendű szerepet. Előképe ez egyben a majd vagy egy évszázaddal később induló új 
korszaknak, amikor már nem a kapitalista manufaktúra, hanem az ipari forradalom, a tőkés gyáripar 
kibontakozása az örökös tartományokban ad újabb, még nagyobb ösztönzést a magyar terménykivitel-
nek (az immár közössé lett osztrák-magyar vámterületen s már a szállítás forradalmasodásának 
eszközeit használva), és válik a magyar mezőgazdaság tőkés alakulásának - valamint az ezzel járó ún. 
begyűrűző hatásoknak - egyik fő indítékává. De már a „korunkbeli", XVIII. századi fejlemények is 
nagy horderejűek - nemcsak gazdasági, hanem társadalmi és politikai szempontból is. Hiszen a magyar 
nemességnek a Habsburgokkal kötöt t , a szatmári békétől datálódó kompromisszuma - amely mint 
politikai háttér gyakran tűnik fel Wellmann Imre értékes fejtegetéseiben (1. pl. 100.1.) - nem 
utolsósorban éppen az ausztriai terménypiac, a magyar földesurak előtt a Lajtán túl megnyílt kiviteli 
lehetőségek révén nyert - tartósnak bizonyuló - gazdasági alátámasztást. 

Magyarország gabonaexportáló országgá válása - ez volt a XVIII. századi magyarországi 
külkereskedelem egyik fő jellemző jegye. Ez azt is jelenti, hogy a gabonakivitel mindinkább kezdett 
felzárkózni a második helyre a hagyományosan legfontosabb kiviteli tétel: a szarvasmarha mögé. 1733 
és 1752 között a marhakivitel még 43,49%-át, a gabonakivitel pedig csak 13,28%-át tette ki az 
összkivitelnek (Ember Győző 38,51%-ot, illetve 13,88%-ot számít ki: i. m. 829.1.); 1767 és 1780 
között viszont a gabona részesedése már 18,75%-ra növekedett, a marháé pedig 27,61%-ra csökkent. 
Az utóbbi részarányának csökkenése mögött azonban - ne feledjük - a kivitel összvolumenének 
nagyarányú emelkedése közepette, növekvő forintértékek és darabszámok állottak. 1733 és 1752 
között évi átlagban mintegy 55 000 darab szarvasmarhát hajtottak ki az országból; 1752-ben a szám a 
76 000-et, az érték a 2,41 millió forintot is meghaladta; 1767 és 1780 között az export évi átlagértéke 
megközelítette a 2,74 millió forintot; 1776 és 1785 között pedig már évente 95 000 darab körül 
mozgott a szarvasmarha-kivitel; ennek 65-70%-a Ausztriába, 15-30%-a Cseh- és Morvaországba irá-
nyult. (79., 84.1.) Tekintélyes értékről, növekvő mennyiségről van tehát szó. De reálisan akkor 
ítélhetjük meg ezt, ha arra gondolunk, hogy vagy két évszázaddal korábban, 1580 táján bízvást még 
magasabbra, 100 000 darab körülire tehetjük a magyar marhakivitel évi mennyiségét. Az idők bizony 
megváltoztak! Erre vall az export ágazati szerkezetének az a módosulása is, hogy a borkivitel - bár 
főként a tradicionális piac: Lengyelország felé továbbra is jelentős értéket képvisel - kezd elmaradni 
egy másik nagyra nőtt exporttételhez képest. A gyapjúkivitel ez, amelynek a cseh-morva, az osztrák és 
a sziléziai textilipar nyújt bővülő felvevőpiacot (78., 81., 86., 91. 1.). 1739 és 1752 között a borkivitel 
részesedése 13,71%, a gyapjúé csupán 4,35% (Ember Győzőnél - i. m. 829.1. - 16,16%, ill. 3,82% a 
megfelelő adatok); 1767 és 1780 között viszont már a bor részesedése 10,42%-ra megy vissza, a 
gyapjúé 13,61%-ra szökken fel. Hiába no, az új időkben a lengyel földesurak borfogyasztásánál immár 
fontosabb felvevőpiacnak bizonyul az örökös tartományokbéli textilmanufaktúra. 

A Lajtán túli iparosodás szívóhatása mellett fontos szerepe volt a magyar mezőgazdaság 
piacviszonyainak alakulásában a XVIII. század háborús konjunktúra-időszakainak is. A szerző ezzel a 
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kérdéssel külön ugyan nem foglalkozik, de több helyütt utal rá. ,,A Habsburgok háborúi - írja például 
(96.1.) - már az 1730-as évek derekától a hatvanas évek elejéig élénkítő' hatással voltak a mező-
gazdasági árutermelésre, rövidebb megszakításokkal fokozot t igényt támasztva nem csupán vágómarha, 
hanem kenyérgabona, széna, zab (és árpa) iránt is. Ám az igazi, széles körben mozgósító-pezsdítő 
hatású háborús konjunktúra II. József török háborújának előjátékát követően csak a napóleoni 
háborúkkal érkezett el valójában." (Vö. még 108. 1.) Ha mármost meggondoljuk, hogy az 1730-as évek 
derekától a hatvanas évek elejéig jelentkező konjunktúrák hatásait részben azok a kiviteli adatok 
tükrözik, amelyeket a szerző az 1 7 3 3 - 5 2 . időszakra vonatkozólag táblázatosan közöl (78.1.), s ehhez 
képest az 1767-80 . , illetve az 1 7 7 7 - 8 6 . időszak adatai - mint fentebb már lát tuk - ú jabb 
számottevő fellendülést jeleznek, akkor közeiesőnek tűnik az a következtetés, hogy a magyar mező-
gazdaság a XVI. század nagy konjunktúrája után a XVII. század első felében beköszöntő agrárdep-
resszióból az 1730-as évektől fogva kezdett kiemelkedni; a megélénkülés pedig - kisebb-nagyobb 
megszakításokkal - nagyjából folyamatosan vezetett a napóleoni idők újabb nagy konjunktúrá jához 
(amit azután a háborús idők megszűntével újabb depresszió követet t ) . Ha ez a feltételezés igaznak 
bizonyulna, akkor olyan kép bontakozna ki e lőt tünk, hogy a magyar mezőgazdaság piacviszonyainak 
alakulása nemcsak a X V I - X V 1 I . században felelt meg - nagyjában és egészében - az európai 
trendvonalnak (amit Zimányi Vera és mások már bizonyítot tak), hanem a XVIII. században is - azzal 
együtt is, hogy a magyarországi viszonyok a XVIII. században még távol álltak az országos belső piac 
kialakulásától és „a mezőgazdasági termeivények ára tájanként számottevő eltéréseket muta to t t , . . . 
az ország regionális megoszlása az árakban is t ük röződö t t " (73 — 74. 1.), és azzal együtt is, hogy 
„Bécsnek, . . . mintegy piaci monopólium birtokában módja nyílt arra, hogy az árakat (ti. az 
Ausztriába kivitt magyar agrártermékek árait) az örökös ta r tományok fogyasztóinak érdeke szerint 
diktá l ja" (92-93 .1 . ) . 

Ilyenképpen Kelet-Európa, illetve Magyarország vonatkozásában is tanulságosnak ígérkezik a 
gabona (és más áruk) ármozgásának vizsgálata mind az 1730-ig, illetve 1750-ig ter jedő árhanyatlási 
periódusban, mind az ezt követő megélénkülés időszakában, - ha egyet is ér tünk a szerzőnek e vonat-
kozásban eló'rebocsátott egyes megszorító észrevételeivel. (Bevezetés, 7 - 9 . 1 . ) 

Ekként bontakozik ki Wellmann Imre művének gazdag anyagából és előadásából a XVIII. 
századi magyar mezőgazdaság tradicionális alaptóuusa, de új mozzanatokkal is jócskán színezett képe, 
fejlődésmenete. így aztán a korábbi fejezetekhez szerves logikával kapcsolódik a könyv igen tartalmas 
záró szakasza, amely „Hagyományos termelés. Az újkori mezőgazdasági forradalom felé" címet 
viseli. I t t - miként az értekezésnek kivált második fejezetében is - a szerző fölényes jártasságát az 
agrárgazdaság minden rej telmében csakúgy élvezhetjük, mint k i tűnő ábrázoló és elbeszélő stilusát, 
amellyel szinte szépírói szinten jeleníti meg - ott az alföldi mezőgazdaság újjáteremtését, itt a 
földművelés, az állattenyésztés, a szőlőtermelés és más ágazatok sokrétű műveletsorozatát, a kemény 
paraszti munka tradicionális formáiban is nagy szakszerűséget felhalmozó részletmozzanatait. 

A hagyományos mezei gazdálkodásból az új, okszerűbb eljárások felé muta tó irodalmi és 
gyakorlati kezdeményezések áttekintése után - amit a kötet befejező szakasza nyú j t - az olvasó 
bőséges szakmai tanulsággal, egyben egy vonzóan megírt mű megismerésének élményével teszi le a 
könyvet . S ha az olvasó egyben történetesen opponens is, akkor mindez azzal az egyértelmű indíttatás-
sal párosul, hogy meleg méltatással ajánlja h munkát doktori értekezésként való elfogadásra. 

GAÁL LÁSZLÓ OPPONENSI VÉLEMÉNYE 

Mielőtt bármiről is szó esnék, elöljáróban egy önvallomással tar tozom. Amikor is a Tudományos 
Minősítő Bizottság igen megtisztelő megbízását megkaptam, hogy Wellmann Imre „A magyar mezőgaz-
daság a XVIII. században" című doktori disszertációjának egyik bírálója legyek, még ki tűnő egészségi 
állapotban voltam, és csak azóta romlott meg annyira az egészségem, hogy az utóbbi időket nagyrészt 
kórházi kezelés alatt tö l tö t tem, és ezért úgy határoztam, hogy a megbízást visszaadom. Időközben 
azonban át tanulmányoztam a disszertációt és azt olyan értékesnek találtam, hogy nem akartam annak 
dicsérő méltatásából kimaradni . 

A tárgyra térve mindenekelőt t azt kell megállapítanom, hogy a történész a XVIII. századdal 
mint a magyar mezőgazdaság fejlődésének nagy vízválasztójával foglalkozik. A honfoglalástól a XVIII. 
század derekáig tartó évszázadokban a mezőgazdaság fejlődésének egyik alapvető meghatározóját, az 
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ember és a rendelkezésére álló föld viszonyát tekintve a Kárpát-medencében a földbó'ség és annak 
következményei voltak a meghatározóak. Vagyis a jobbágyi naturális jellegű termelés minden „fel-
só'bb" irányítást nélkülöző", a folytonos háborúk, belviszályok kárait és az ezek nyomában járó 
bizonytalanság terheit nyögő, szinte kizárólag tapasztalati ismeretekre épülő, mai szemmel nézve 
babonaízűen kezdetleges, mereven maradi gazdálkodása. A XVIII. századot megelőző időkben a 
Kárpát-medence mezőgazdaságát a lakosság kiegyensúlyozott, de gyors szaporodása s néhány hullám-
ban a bevándorlás nyújtotta növekedés jellemezte. Ennek megfelelően a termelés is - a korabeli 
Nyugat-Európából tekintve — extenzív volt. A növénytermesztésben az ország peremterületein még 
nem vált uralkodóvá a nyomásrendszer; ott, ahol ez megjelent, inkább két , mint három nyomásról 
volt szó. 

Sokkal erőteljesebben mutatkozot t meg a földbőség az állattartásban. A végelátatlan legelőkön 
inkább csak pásztorkodásra épülő állattartás a XVIII. század elején sem alakult át állattenyésztéssé. 
Véglegesen s az egész Kárpát-medencében egyértelműen csak a XVIII. század hozza meg a nagy 
változást. A század első felében még az előbb jelzett viszonyok az uralkodóak, míg a század második 
felében a majorsági gazdálkodás szélesebb körű elterjedésével az árutermelés felé hajló, a haszon és 
vagyonszerzés vágyaival fűtöt t , az államvezetés irányító törekvéseitől befolyásolt, a biztonságosabb 
körülmények előnyeit is hasznosítani tudó, a haladó szellemű igyekezet és a tudományos ismeretek, 
szóval az emberi értelem és a tudás által mozgatott, az egyre szűkülő és romló legelőterületek, a 
megcsappanó földbőség, az egyre inkább a növénytermesztéssel összekapcsolódó állattenyésztéssel 
fémjelzett új mezőgazdaság. Ez a korszak már az ipar és a kereskedelem követelményeihez alkalmaz-
kodó uradalmi és paraszti mezőgazdálkodás időszaka lett, s egyúttal a modern magyar mezőgazdaság 
alapjait is akkor rakták le. Ekkor kezdődött meg a lecsapolások révén a mezőgazdaságilag hasznosított 
földterületek bővítése, a korszak végén a talajjavítás elveinek megjelenése. A növekedő népesség által 
támasztott igényeket már csak olyan mezőgazdaság volt képes kielégíteni, amelyik lépést tar tot t az 
újjal. Új növényekkel és növényfajtákkal, új állatfajtákkal kellett kísérletezni, s meghonosítani azokat, 
amelyek képesek voltak alkalmazkodni a Kárpát-medence természeti körülményeihez. A termelési 
rendszer is átalakult, először a javított nyomásrendszer, majd erről a forgós gazdálkodásra történő 
áttérés, pontosabban: az első lépések ebbe az irányba jelentették ezt az utat. Új munkaszervezeti 
formák honosodtak meg, s véglegesen megszilárdultak a magyar mezőgazdaság termelését 1945-ig 
jellemző üzemi keretek: a szétszórt parcellákon termelő paraszti üzem s a nagyüzem, amelyen 
akkoriban vette kezdetét az eszközváltás, a modernizálódás első jele. Más szóval ekkoriban alapozódik 
meg a nagyüzem termelési fölénye a paraszti gazdálkodás felett. De az állami gazdaságpolitika is ekkor 
teszi a kezdő lépéseket, s ugyancsak ezekre az évtizedekre esik a hazai agrárszakirodalom kibonta-
kozása, a külföldi szakmunkák adaptálása a hazai viszonyokhoz, majd a korszak legvégén az önálló 
magyar szakirodalom megszületése. Ha hosszabb történeti szakaszokat vizsgálunk, mindezek együttes 
hatására lesz ez a korszak a modern magyar mezőgazdaság megalapozója. 

A disszertáns első ízben kísérli meg, hogy az elmúlt három évtized történeti kutatásaira és saját 
kutatásaira építve átfogó képet adjon Magyarország mezőgazdaságának történetéről ebben a rendkívül 
fontos, talán legfontosabb századában. A választott téma már önmagában is kiemelkedő jelentőségű, 
hiszen akkoriban hazánk kifejezetten agrárország volt, lakosságának több mint 9/10 része élt mező-
gazdaságból. Mint már utaltam rá, a tárgyalt évszázad hozta meg évszázados pusztulás után a 
mezőgazdaság és az egész ország újjászületését. Nem lehet eléggé dicsérve hangsúlyozni, hogy a téma 
tárgyalása már azért is fontos, mert e kor mezőgazdaságának megismerése mind a múltra, a feudaliz-
mus korábbi szakaszaira, mind az elkövetkezendő idők egész gazdasági életének feltárására ad szilárd 
alapot. 

A szerző nemcsak helyesen látja, de olvasójával is láttatni képes, hogy a mezőgazdaságra épülő 
egész feudális berendezkedés alapvonalai töretlenül rajzolódnak ki, ugyanakkor - különösen a század 
második felében - már sarjadni kezdenek a majdan kapitalizmusba ívelő fejlődés csírái is, de így 
valójában a szóbanforgó század alapos ismerete teszi lehetővé a feudalizmus korábbi válságának és a 
kapitalista viszonyok kibontakozásának igazi megértését. 

Különös érdeme a disszertációnak, hogy a kor kettős arculatának, a hagyományosnak és a 
kibontakozó új megjelenési formáknak mindvégig mélyreható figyelmet szentel. Nem lehet eléggé 
értékelni a dolgozatnak az eredeti kút főkön nyugvó szilárd megalapozását, mely híven tükrözi a 
szerzőnek a legkülönfélébb források minden fajtájában megmutatkozó legbensőbb jártasságát. A 
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disszertánsnak nem csupán több évtizedes levéltári pályája adott alkalmat az írásos források alapos 
megismerésére, hanem hosszú múzeumi munkássága a mezó'gazdaság tárgyi emlékeivel, könyvészeti 
tevékenysége a nyomtatot t szövegekkel ismertette meg. 

A szerző' nemcsak a közelmúlt és napjaink élő mezőgazdaságának tanulságaira tud megfelelő 
óvatossággal az elmúlt idők megelevenítésével építeni, hanem eredményesen veti latba a hazai haladó 
történettudomány vívmányait is. Mindez lehetővé teszi, hogy a saját kutatásai során és korábbi 
adatfeltárásai nyomán, vagy akár a legújabb időkben napvilágra került ismeretanyagot alapos forrás-
kritikának vesse alá, s azután vegye alapul mindazt, ami értékes és a fejlődésre jellemző. Nem téveszti 
szem elől a népesedésnek, a társadalmi tényezőknek és a piac hatásainak a mezőgazdaság fejlődésére 
gyakorolt hatását sem. 

Igen tanulságos annak bemutatása, hogy a töröktől visszahódított országrészek újjáépítése 
dön tő mértékben a magyar parasztság műve volt. Igen hasznosan domborítja ki a disszertáció annak 
jelentőségét, hogy a török idők után visszamaradt puszták nagy része, kivált az Alföldön, nem a 
paraszti igyekezet hiányában maradt betelepítetlenül, s milyen nagy mértékben határozta meg mindez 
hazánk településhálózatának képét. A szerző tanulságos ábrázolást ad arról, hogy a töröktől vissza-
foglalt országrészeken a településforma és a határhasználat hogyan tagolódott be az ország egységes 
gazdasági vérkeringésébe. Hangsúlyozottan mutat rá a piac kérdésének jelentőségére. A belső piac 
megléte, illetve hiánya és a külső piacnak a bécsi gazdaságpolitika keretei közötti érvényesülése 
területileg is hatalmas különbségeket okozott a mezőgazdasági termelés fejlődésében. Ennek feltárása a 
disszertáció egyik komoly érdeme. 

Nagyon érdekes és különösen értékes a szerzőnek az a jellemzése, amelyet a földesúri üzemek 
területileg megállapítható típusairóljövedelmeik megoszlásáról és felhasználásáról nyújt. 

A disszertáció stílusáról csak annyit , hogy kifogástalan magyarsággal, gördülékeny folyamato-
sággal íródott. Különösen dicséretes a megfogalmazás közérthető, plasztikus, helyenként egyenesen 
költői és mégis tömör volta. 

Tisztelt Bírálóbizottság! 

Mint tapasztalhatták, nem tértem ki Wellmann Imre könyvének részletes méltatására. Egyebek 
mellett azért nem tettem ezt, mert itt nem csupán ennek a konkrét munkájának az erényeit (és esetleg 
hiányait), hanem Wellmann Imre egész eddigi, több évtizedes munkásságát kell mérlegre tenni. 
Megítélésem szerint Wellmann Imre már sok évvel ezelőtt kiérdemelte a tudományok doktora foKoza-
tot, s úgy vélem, ezt a tisztelt Bírálóbizottság vitán felül meg fogja ítélni számára. Ezen sem a 
munkájának felsorolható érdemei, sem az esetleges vitaszempontok nem módosítanának. 

Legyen szabad azonban éppen azért, mert Wellmann Imre e munkája - mint csepp a tengerben 
- tükrözi több évtizedes történetírói tevékenységének egészét, néhány általánosabb megjegyzést tenni. 
Mindenekelőtt arra utalok, hogy noha Wellmann Imre felkészültsége teljesen kiegyensúlyozott, a 
történeti valóság minden síkját egyformán képes feltárni és olvasóival megláttatni, ez a kiegyensú-
lyozott képesség és képzettség is különleges, a hazai agrártörténeti irodalomban szinte egyedülálló 
teljesítményt nyújt akkor, amikor a parasztság életének mindennapjait, termelő tevékenységét mutatja 
be. Wellmann Imrének különös adottsága van a paraszti közösség életének ábrázolásához, a falu 
hétköznapjainak a bemutatásához. A településformákat, a különféle gazdálkodási rendszereket, nö-
vénytermesztés és állattenyésztés bontakozó kapcsolatait és alkalmankénti érdekellentéteit, a falukö-
zösség hatalmas szervező erejét, mindazt, ami a parasztság mindennapi tevékenységével összefüggésben 
van, Wellmann Imre - s itt most egész életművére utalok, nem csupán a disszertációra - kivételes 
intuícióval képes láttatni. Beleérző képessége e téren vetekszik olyan történetírói nagyságokéval, mint 
pl. Hajnal István volt. Egyike ez Wellmann ama történetírói vonásainak, amelyek őt a parasztság 
oldalára állítják a történeti folyamatok elemzésénél, s lehetővé teszik számára, hogy a nép oldaláról 
vizsgálja a múlt eseményeit. 

A másik, amit itt is szeretnék kiemelni: a szakmai tudás. Ezen itt nem elsősorban a történettu-
domány szakmai fogásait értem, Wellmann Imre ennek évtizedek óta mestere. Arra kívánok utalni, 
hogy legalábbis a történetkutatóéval egyenrangú a mezőgazdasági szakmai ismerete. Nem csupán 
fogalomhasználatában, hanem az egyes munkafolyamatok, a mezőgazdasági termelés technikájának és 
technológiájának a leírásánál is látszik: Wellmann Imre magas fokon elsajátította a mezőgazdasági 
szakmai ismereteket is. Munkássága mindannak a legmagasabb fokú bemutatása, amire az MTA Agrár-
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tör ténet i Bizottsága fennállása óta törekszik: a mezőgazdaság- és a tör téne t tudomány egybeötvözésére 
a konkrét agrártörténeti kutatásokban. Ebben a körben nyilván nem értenek félre. Nem arra gondolok, 
hogy a két tudományterüle te t összemossuk, ez megoldhatatlan és értelmetlen törekvés lenne, és szük-
ség sem volna rá. Arra azonban szükség van, hogy a mai modern agrártörténeti kutatásokban mind 
többen legyenek olyanok, akik a tör téne t tudomány felől közeledve, annak alapképzésével rendelkezve, 
elsajátítják azokat az agrártudományi ismereteket is, amelyek'lehetővé teszik számukra azt , hogy újabb 
síkokra vetítsék ki kutatásaikat , s ezzel eddig nem vizsgált aspektusokat tárjanak fel. Egy 1980-ban 
megjelent, Penyigey Dénesről szóló írásában Gunst Péter hívta fel a figyelmet arra a tudománytör ténet i 
tényre , hogy míg Penyigey Dénes az agrár tudomány felől közelített a tö r t éne t tudományhoz , s azért 
tanulmányozta a tö r téne t tudomány fegyvertárát és eszközkészletét is, hogy korának megfelelő szinten 
művelhesse az agrártörténetet (ezért végezte el pl. a bölcsészettudományi karon a tör ténet i szakot is!), 
Wellmann Imre a tö r téne t tudomány felől közelítve vált a mezőgazdaságtudomány k i tűnő ismerőjévé is. 
Munkásságának minden darabján meglátszik, hogy alkotójuk megszerezte a mezőgazdasági diplomát is. 
Bár követnék ezeket a nagyszerű és termékeny példákat a fiatalabb generációk! 

S itt szabad legyen visszakanyarodni oda , ahol elkezdtem. Azért is vállalnom kellett az oppo-
nens megtisztelő szerepét, mert úgy érzem, a mondot tak alapján az Agrártörténeti Bizottság egész 
eddigi törekvésének és személy szerint talán az oly fájdalmasan korán elhunyt Lázár Vilmos kívánságá-
nak teszek eleget, - amikor jelzem: Wellmann Imre munkásságát az agrártudomány is a magáénak 
tekintheti . Talán nem veszik szakmai elfogultságnak, ha javaslom a tisztelt Bírálóbizottságnak, indít-
ványozza a TMB-nek, ítélje oda Wellmann Imre részre a doktori fokoza to t . 

VARGA JÁNOS OPPONENSI VÉLEMÉNYE 

Nem átlagos nehézségű feladat hárult e disszertáció szerzőjére, amikor a hazai tör ténet tudo-
mány nagy vállalkozásának: a t ízkötetes Magyar Történelem kidolgozásának részeként összefoglalta a 
magyarországi mezőgazdaság XVIII. századi tör ténetét . A gazdaságtörténet művelése nemcsak alapos 
történeti tájékozottságot, de speciális szakismeretet is kíván. Aki az e területhez tar tozó kérdések 
vizsgálatához a szintézis igényével fog, annak sokkal inkább, mint más történeti s túdiumok esetében, 
rendelkeznie kell azzal a képességgel, amelynek révén a legkisebb részletnek és jelentéktelennek tűnő 
mozzanatnak funkcióját is felismerheti, a mozaikokat sokoldalú összefüggéseikben lá t ta that ja és úgy 
rajzolhatja meg belőlük egy sokágú folyamatnak teljes képét, hogy az grandiózusán sokszínű lesz, a 
fővonalak és fejlődési irányok azonban mégsem mosódnak el benne. Wellmann Imre nemcsak birtoká-
ban van e képességnek, de szinte művészien tud vele élni. Csaknem minden mondata arról vall, hogy 
ki tűnő történész és k i tűnő agrárszakember egyszemélyben. Tudtuk persze eddig is, hogy a XVIII. 
századi magyar mezőgazdaságnak nincs alaposabb ismerője nála. Vitára tűzöt t jelen munkája sem hagy 
efelől semmi kétséget. 

Mindenekelőtt hatalmas forrásbázissal dolgozik. A vonatkozó irodalmat szinte maradéktalanul 
hasznosítja. Kiemel a feledés homályából olyan dokumentumpubl ikációkat is, amelyeket akár csak 
egy-egy részletkérdés árnyaltabb tárgyalásához, de felhasználhatónak ítél. Munkájának sem foganta-
tása, sem jellege nem engedi meg ugyan, hogy egyedi levéltári forrásokra is hivatkozzék; aki azonban a 
forrásokban csupán részlegesen is búvárkodott , az a munka olvasása közben lépten-nyomon kénytelen 
rádöbbenni, hogy a szerző távolról sem kiadványokra alapozza összegezését, hanem az egyébként nem 
idézett levéltári anyagnak tiszteletre méltó ismerete ugyancsak érvényesül fejtegetéseiben. 

A disszertáció egyszersmind példásan alkalmazza a forráskrit ikát. Mindenütt utal a használt 
forrás megbízhatóságának viszonylagosságára o t t , ahol ennek megvan az indokoltsága. Konkretizálja 
azokat a nehézségeket, amelyek egy-egy forrás elemzésénél több vagy kevesebb körültekintést igényel-
nek. Részletezi az összeírások fogyatékosságait, valamint azokat az okokat , amelyek a végső következ-
tetéseket labilissá, illetőleg viszonylagossá teszik-tehetik (így a felvételek időpontjának különbözősége, 
a mértékeknek az egybevetést gátló sokfélesége stb.). Ebben a vonatkozásban igazat kell adnunk egy 
sor megállapításának, amelyekben kétségbe vonja a puszta számadatok alapján előálló kép hitelességét, 
és megkísérli azt más tényezők vallatásával az igazsághoz közelíteni. Hiszen valóban elfogadhatatlan 
például az, hogy 1720-ban a volt királyi Magyarország területének mindössze 2,02 %-át alkot ta volna 
az a szántóterület , amelyet az úrbéresnek minősülő jobbágyság bir tokolt . 
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Rendre kigazítja történetírásunk tévedéseit és melléfogásait mindazon pontokon, ahol ezt 
bizonyítani tudja. Egyik-másik ilyen korrekciója valóban nagy horderejű. Ezek közé számítható 
- hogy csak egyetlen példát ragadjak ki - az a megfigyelése, amely szerint az eddigi kutatás elsiklott 
azon körülmény felett, hogy a paraszt, amikor terméséről mint az elvetett mag hányszorosáról 
nyilatkozott, a vetőmagot nem számította fel, következésképpen a tényleges hozam megállapításánál 
az általa adott szorzószámot eggyel növelni kell. Külön szeretném itt kiemelni, hogy a disszertáció 
szerzője az ilyen kiigazításoknál szerényen jár el, mintha a korrekció nem is az ő érdeme volna. 

Máskor agrártörténetírásunkban gyakorta, ámde nem következetesen használt fogalmakat 
pontosít. Így például egyértelműen szögezi le, hogy a szabályszerű két-, illetőleg háromnyomásos 
rendszer az, amelyben az egy éven át parlagon heverő földet a nyár elején is felszántják, azaz két 
szántást kap a vetés előtt. (141.1.) 

A szerző történetírói módszeréhez tartozik a feszes fogalmazásnak, sűrítésnek, valamint a szinte 
lírai hangvételű leírásoknak egészséges ötvözése, illetőleg mindig helyénvaló alkalmazása. Az előbbi 
hézagtalan logikáját, rendszerező és áttekintő képességét, valamint azt bizonyítja, hogy anyagának 
szuverén ura. E sűrítésből következik, hogy mondatai nemegyszer alapos ráfigyelést kívánnak az 
olvasótól: nincs bennük üresjárat, valamennyit gondolat tölti meg. Gyakran még mellékesnek tűnő 
jelzős szerkezetei is fontos mondanivalót tartalmaznak (pl. „az állati eredetű élelemben oly gazdag 
hazai táplálkozás"- 139.1.). Másrészt, ahol módja van rá, hangulatos leírásokhoz folyamodik, igazolva, 
hogy nem éppen szépírói téma ugyancsak feldolgozható élvezetes formában, csupán megfelelő szerzői 
véna szükségeltetik hozzá. Mert azt, hogy oly megragadóan ábrázolja a XVIII. századi magyar 
földesurak különböző típusait, vagy ahogyan megvédi a magyar parasztot az egykorú uralkodó osztály 
által hangoztatott lustaság vádjától, viszonylag egyszerűbb nemcsak észhez, de szívhez szólóan is 
megfogalmazni. Ámde a mezőgazdasági technika adott szintjének olyan megkapó, a tájankénti eltéré-
seket is biztos kézzel, egyidejűleg finom árnyalással bemutató leírása, mint amilyent a disszertáció ad, 
minden tiszteletet megérdemlő írói teljesítmény. Külön üdvözlendő, hogy a szerző már-már kivesző, 
zamatos népi szakkifejezések - sohasem mesterkélt - felelevenítésével tudja még fokozni szövegének 
ízességét (pl. füstött vetett szőlő - 155.1.). 

Wellmann Imrének a más számára talán jelentéktelennek látszó mozzanatok sem kerülik el a 
figyelmét. Az ennek igazolására idézhető számtalan bizonyíték közül legyen szabad csupán egyet 
idéznem. „A síkvidéki településekhez csatlakozó belső legelőt - szögezi le a disszertáció - kerék-
vágások szabdalták össze, s amíg a haszontalan kóró és bogáncs, melyeket a jószág elkerült, vígan 
tenyészett, magot érlelhetett, s a szél segítségével tovább terjeszkedhetett, a tápláló fűfélék tövig 
lerágva sohasem mehettek magba s így fokozatosan kivesztek." (138 1.) Ez az éleslátás, az apró 
részletek és jelenségek alapos és szakszerű mérlegelése, majd csoportosítása készíti elő a munka 
kikezdhetetlen megállapításait, amelyeknek meggyőző voltáról a disszertáció rendszerint a bizo-
nyítékok egész sorának felvonultatásával kezeskedik. 

Micsoda kitűnő megfigyelése például, hogy a megyék az olcsó munkaerő biztosítása végett 
helyezik át rendre az elszegődés időpontját a hagyományos György-napról január l-re, amikor keve-
sebb a munkaalkalom, az adódón jobban kap a szegényember, és ezért olcsóbban is hajlandó vállalni. 
Az érintett eljárás folytán válhat például a szerzőnél az a tény, hogy a tárgyalt időszakban jobbára csak 
az űri és hátaslovak kapnak abrakot, annak dokumentálásává is, hogy a hagyományos mezőgazdaság-
ban hiányzott a szerves, mélyreható kapcsolat földművelés és állattenyésztés között . Nem hagyható 
említés nélkül az sem, hogy a szerző egy adott jelenség vizsgálatát sohasem szűkíti le ok és okozat 
egyszeri szimplifikációjára, hanem körbejárja valamennyi vonatkozását, következésképpen amint 
magát a jelenséget számtalan összetevő eredményének fogja fel, a jelenségnek többféle következmény 
keletkezésére gyakorolt befolyását, sőt - ahol ez lehetséges — a befolyás súlyát is számba veszi. Ez a 
módszer nagyban járul hozzá ahhoz, hogy a disszertáció egyértelműen találhasson rá azokra az 
- esetenként csak aprócska vagy megbúvó - elemekre, amelyek már a fejlődés csíráit hordozzák, vagy 
legalábbis az új felé mutatnak. 

A munkában mozaikok tömegéből rajzolódik ki a XVIII. századi magyar mezőgazdaság nagy-
szabású képe. Olyan kép azonban, amely egyaránt láttatja a mindenkori állapotot és a változások-
módosulások vonulatait. És ez az ábra már olyan egységes egész, amelyen a szemlélő minden nehézség 
nélkül igazodik el: az összképen minden építökövecske, minden elem ott van a megfelelő helyén, ez 
pedig szinte csábít annak felejtésére, hogy a világos rajz milyen óriási munka eredménye. Hogy pedig a 



VITA 4 3 7 

kép szélei se mosódjanak el, a szerző munkájának kezdetén és végén egyaránt a hazai állapotokat az 
európaiakhoz viszonyítja, sőt menet közben is egybevetéseket eszközöl ott, ahol erre alkalom kínál-
kozik. így válik tolla alatt a XVIII. század magyar mezőgazdaságának átalakulása az egyetemes 
agrárfejlődés részévé, és csakis ebben az összefüggésben jelölhető ki helye az általános fejlődés 
folyamatában. 

A munka minden vonatkozásban a marxista módszer biztos alkalmazásával készült. De milyen 
eredményeket hozott a páratlan szakismeret és a marxista metódus szerencsés találkozása? Ennek 
- legalábbis teljes - felsorolásától az opponenst jószerivel felmentik a szerzőnek a disszertációt 
összegző tézisei. Felmentik, egyszerűen azért, mert mindazokat, amelyeket Wellmann szintézise 
eredményeinek vél, én is maradéktalanul azoknak tekintem. Az opponens azonban, sajnos, még ilyen 
esetben sem hagyatkozhat nyilvános vitán a tézisek ismertetésére vagy újraidézésére. Másrészt azért 
sem, mert a disszertációban az eredményeknek szélesebb körét fedezi fel, mint amekkorát a szerző vall 
magáénak. Ezért, bár korántsem a teljesség igényével, legyen szabad néhány, a tézisekben említetlen 
hagyott eredményre utalnom, illetőleg a tézisekben szereplők egyikét-másikát hangsúlyozó igénnyel 
kiemelnem. 

Először is el kell fogadnunk a szerző azon álláspontját, hogy az agrárproduktumok piaci árának 
alakulását elsődlegesen csak magas fokra fejlődött társadalmi munkamegosztásnak, azaz a polgárosodás 
meghatározott szintű létezésének, másodlagosan a külföldi kereslet állandósult ösztönző hatásának 
megléte esetén indokolt a mezőgazdaság állapotának jellemzőjéül értelmezni. Okkal lép fel a disszer-
táció a Grundherrschaftnak és a iGutsherrschaftnak a dogmatikus szemlélet maradványaiból táplál-
kozó, merev területi szétválasztása ellen. Igazat kell neki adnunk abban, hogy az ország kétötödén a táj 
arculatának török kori megváltozása nem visszasüllyedés az ősi állapotba, hanem egyféle kultúrtáj 
tönkretétele, amelyért azonban a felelősség nem egyedül és kizárólag a török számlájára írandó. De 
abban is egyet kell értenünk vele, hogy a török kor sorvasztó hatása a lélekszámnak, a népsűrűségnek, 
a településhálózatnak és a megművelt föld terjedelmének alakulásában mutatkozott meg. 

A disszertáció vitathatatlanul mutatja ki, hogy a XVIII. század első felében kiterebélyesedett 
vándormozgalom oka a föld és népesség szokott és ésszerű arányának megbomlása volt, ennek 
következménye pedig az lett, hogy a gazdálkodás kezdetlegesebb, kevesebb munkát és felszerelést 
igénylő formái, így az ősfoglalkozás és az állaltartás, utóbbin belül is a külterjes állattenyésztés 
nyomultak előtérbe, ezek viszonylag tartós fennmaradását az adott külpolitikai viszonyok segítették 
elő, ezek tették lehetővé, hogy az újraberendezkedés a parasztság önálló műve lehessen, a tönkrement 
kultúrtáj regenerálódása pedig csak lassan menjen végbe. Az újraberendezkedés alakulását, mikéntjét 
- bizonyítja be a szerző - jórészt befolyásolta az igazodás a bizonytalan körülményekhez, a meg-
maradt és felduzzadt lélekszámú településeket gyűrűként körülvevő puszták léte, e településeknek a 
török időkben kiformálódott településmódja, valamint az, hogy a földesúri hatalom e tájon történeti 
okokból csak vontatottan épült-épülhetett ki. Lényeges - mert egy időben divattá vált az embernek 
mint termelőerőnek elhanyagolása történetírásunkban - annak kimutatása, hogy a népességszám 
jelentős gyarapodása a mezőgazdaság felemelkedésének alapvető feltétele volt, ezzel összefüggésben 
pedig a vándormozgalom elcsitulása döntően a települési keretek feltöltődése,ennek révén a gazdál-
kodásnak helyhez kötő intenziválódása miatt következett be. 

Szemléletes fejtegetésekben győz meg a disszertáció arról, hogy a mezővárosok osztott vagy 
kertes településmódja a gazdálkodás formáját szükségszerűen határozta meg, hogy a helység közös 
határában elterülő - illetőleg felfogott - és állattenyésztési célokat szolgáló mezei kertek válnak 
idővel örökletes magánföldekké, szerepkörük egészül ki a disszertációban részletesen taglalt tényezők 
hatására a földműveléssel, majd kifejlődik belőlük a tanya, illetőleg a tanyai gazdálkodás. Vagyis: a 
szántóvető kultúra a településhálózat megritkulásából eredt gazdasági hátrányokon segítő tanyarend-
szer révén vert gyökeret a településtől távoli pontokon, mégpedig a művelési kényszer ismerete nélkül. 
Ez utóbbi körülmény viszont e szinte tagosítottan működő tanyásgazdálkodásnak rugalmasságot, majd 
idővel lehetőséget biztosított arra, hogy lépést tartson a termelőerők fejlődésével. Lépést, mégpedig a 
királyi Magyarországról érkező és a nyomásos gazdálkodást erőltető földesurak akarata ellenére előbb 
a szabályozott ütemű pihentetés és művelés váltakozásának formájában a parlagoló rablógazdálkodá-
son, a helyszíni trágyázta tással pedig a talaj erőpótlás módját illetően a nyomásos ugaros gazdálkodáson 
lépve túl, majd a művelési ágak határozott elkülönülésének alakjában. Ennek az önálló paraszti 
erőfeszítésből sarjadt és a kötetlen egyéni gazdálkodás számára utat nyitó berendezkedésnek, amelyet 
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a földesurak sein tudtak az önmagát lassacskán túlélő nyomásrendszer kötöttségei közé szorítani, 
koncentrált üzemei - vonja le a szerző a következtetést - alkalmasak voltak a kapitalizmus felé vezető 
fejlődés hordozására. 

Nem kevésbé meggyőzően fejti ki a szerző, hogy a visszahódított területek óriási hányadán a 
lakosság fokozatos növekedésével és a földművelés terjedésével a mezővárosokétól eltérő irányba 
fordul az alföldi mezőgazdasági fejlődés. A tanyásgazdálkodás egyéni birtoklásra és határhasználatra 
épült, a falutelepülésekben viszont csak átmenetinek bizonyult az egyéni berendezkedés szerepe, mert 
a szabad foglalás és parlagoló gazdálkodás - bekerülve a társadalmi alakulás sodrába - mihamar 
közösségi rendbe tagolódott. Ennek a folyamatnak megrajzolása közben maradéktalanul tekinti át 
azokat az okokat, amelyek előidézik, hogy az út a szabadfoglalásos rendszer rablógazdálkodásán 
kezdve, a faluközösség kényszerű megerősödésén, majd a kétmezős parlagváltó gazdálkodáson át a 
nyomásos rendszer és vele a földközösség meghonosodásához, illetőleg győzelméhez vezet. Kimutatja, 
hogy a kezdetben szinte kizárólag, ezen belül pedig főként extenzív állattartásra épülő berendezkedés-
nek a földművelés érdekeit is mindinkább érvényesítő átalakulásában a népességnek és az állatlétszám-
nak gyarapodása, valamint a legelőterületnek a földművelés révén tényleges, az állatállomány növeke-
dése miatt pedig fiktív szűkülése játszotta a főszerepet, a fordulópontot viszont a faluközösség 
kikristályosodása jelentette. Mégpedig azért, mert a közösség együttes akarata, illetőleg annak érvénye 
kiterjed a határ egészére, az egész határ elrendezésének és használatmódjának megszabására. Ez pedig 
előfeltétele annak, hogy a parlagolást az ugaros gazdálkodás válthassa fel, aminek bevezetésével az 
egyes ember hasztalan próbálkoznék, hiszen a nyomásos gazdálkodásnak éppen az a lényege, hogy a 
közösség egésze e rendszerben gazdálkodik. Ezzel a folyamattal a volt hódoltsági táj felzárkózik a 
hajdani királyi Magyarország gazdálkodási rendjéhez, amely a maga nyomásos szisztémájával lassan 
önmagát túlélővé, a továbblépést gátlóvá válik ugyan, de amelynek alföldi térnyerése mégis haladás a 
korábbi állapotokhoz képest. A disszertáció konkrétan is számba veszi mindazt, ami e folyamatból 
haladó mozzanatnak tekinthető. A termelés szempontjából joggal minősíti legfontosabbnak azt a 
körülményt, hogy a szántó állandósulásából és növekedéséből a tarlólegeltetés révén az állattartás is, a 
gyomlelegeltetés, valamint az elhulló állati trágya révén a növénytermesztés is hasznot húz. 

Wellmann világosan fogalmazza meg, hogy az újraosztásos földközösség kettős célt szolgál: a 
termelési feltételek különbségeinek lehető kiegyenlítését, valamint a szociális méltányosság kívánalmai-
nak lehetséges kielégítését. Szemléletesen fejti ki az újraosztást is irányító faluközösség meg- és 
összetartó erejének súlyát, továbbá a gazdálkodás zavartalanságának biztosításában betöltött funkció-
ját. Kimutatja, hogyan változik a fejlődés során a földesúri érdek a faluközösséggel kapcsolatban. Az 
első - és alsóbb - szakaszban a földesúr célja a településnek és a tőle elsajátított jövedelemnek 
állandósítása, illetőleg ez utóbbi szélesítése, ezért támogatja a faluközösség kiépülését. A második 
szakaszban viszont, amikor a faluközösség elérte a fejlettségének egy meghatározott szintjét, e 
közösséget a határ egy részének a kommunitás rendelkezése alól történő elvonásával, a korábban 
kollektive kirótt terheknek egyenkénti, személyekre szabott kivetésével stb. már bomlasztani igyek-
szik. És nem is eredménytelenül: e földesúri érdeknek tevőleges szerep jutott abban, hogy a végered-
mény a telekszervezet meghonosítása, az újraosztás abbahagyása lett, vagyis hasonulás a volt királyi 
Magyarország agrárszervezetéhez. 

A disszertáció végül is úgy vonja meg a XVIII. századi magyar mezőgazdaság történetének 
mérlegét, hogy e századot egyrészt a pusztulásnak-veszteségnek helyrehozása-pótlása mellett a termelő-
erők lendületes fejlődése jellemzi, amely elsősorban a népesség megkétszereződésében, a népsűrűség 
arányai tájankénti különbözőségének elhalványodásában, valamint a szántóföldi kultúra nagymérvű 
térhódításában fejeződik ki. Másrészt egyfelől a volt hódoltságban továbbra is gyér a településhálózat, 
amelynek ugyanakkor népes helységek a jellemzői, másfelől az ország egésze agrár jellegű marad, 
hiszen a lakosság 90 %-a mezőgazdasággal foglalkozik. 

A disszertáció hiánytalan szemlét tart mindazon tényezők felett, amelyek a XVIIi. századi 
mezőgazdasági árutermelést visszafogták, illetőleg határok közé szorították, és amelyek közt a meg-
felelő városiasodás hiányában a belső piac szűk volta áll az első helyen. Végkövetkeztetése mégis az, 
hogy nemcsak az agrártermelés, de az árutermelés is, mégpedig nemcsak mennyiségben fokozódott , 
hanem arányaiban ugyancsak növekedett. Mivel a belső piac nagyságának és volumenének számszerű 
megragadására e források nem adnak módot, a szerző a külkereskedelem fennmaradt adatainak 
vallatásából jut a fenti megalapozott következtetésre. Ezen belül legfontosabb megállapításai az 
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alábbiak. A magyarországi export mintegy félévszázad alatt - 1780-ig - szerényebb mértékben nőtt 
ugyan az importnál, a népesség gyarapodását azonban így is túlszárnyalta. A kivitelnek több mint 4/5-e 
mezőgazdasági termék volt. Az exportban az emelkedés aránya a gyümölcsnél, dohánynál és gyapjúnál 
legnagyobb ugyan, összegszerűen viszont a gabona, marha, gyapjú és dohány növekedése a leg-
magasabb. Mivel a gabonakivitel összértékben négyszeresére nő, az első helyét kisebb arányú érték-
növekedése ellenére még mindig őrző marha mögé második helyre a gabonaexport sorakozik fel. 
Ugyanakkor a bor az ötödik helyre szorul a marha, gabona, a birodalmi textilipar fejlődése miatt 
keresettebbé váló és javuló minőségű gyapjú, valamint a dohány mögött. A gabonaexport a magyar-
országi gabonatermésnek még mindig csak 3,19 %-át alkotja, ezen belül azonban a kenyérgabona-
kivitelnek már mind mennyiségben, mind súlyát tekintve az árpáénál és zabénál fontosabb szerep jut. 
A mezőgazdasági külkereskedelem aktívuma 1 7 6 7 - 8 6 közt 18,23%-kal emelkedik. A kezdetleges 
agrárárak részesedése erősen, az állattartásé több mint 5%-kal csökken a kivitel összértékében, a 
növénytermesztésé viszont - bizonyos fokig az intenzív irányú fejlődés jeleként - mintegy 12%-kal 
bővül. Mindez azonban, mivel a fenti módosulás a külső piac ösztönzéséből, nem pedig mezőgazda-
ságunk belső fejlődéséből állt elő, a fejlődésnek csupán áttételes tükröződése. 

A külső piacot mint ösztönzőt, tulajdonképpen csak az örökös tartományok jelentik, követke-
zésképpen az árutermelésnek fékezői is. E politika Magyarországnak mindvégig azt a szerepet szánja, 
hogy a birodalom másik felét elegendő olcsó élelemmel és nyersanyaggal lássa el. E cél érdekében 
felhasználja a számára kedvező földrajzi és politikai feltételeket: az Adria távolságát, az utak silány-
ságát, azt, hogy Magyarországot jórészt osztrák tartományok veszik körül, keleten és délkeleten pedig 
mezőgazdasági országokkal határos stb. Mindezen túlmenően váltakozó eszközöket vet folyamatosan 
be a forgalom irányítására, és a magyar export lehetőségét mindig éppen adott szükségleteinek 
mértékéhez igazítja, az árakat pedig - az említett földrajzi feltételek miatt és annak révén, hogy áruink 
közvetítését jórészt osztrák kereskedők kaparintották meg, és ezáltal Bécs szinte piaci monopóliumra 
tett szert - a birodalmi termelők és fogyasztók érdekei szerint diktálhatja. Ezen érdekek megkövetelik 
a belső piac korlátozottsága és az előállítási költségek csekélysége miatt valóban olcsó magyar 
termeivények konkurrenciájának kivédését. Ám még tovább is megy a birodalmi gazdaságpolitika: azon 
években sem enged szabad utat Magyarország gabonájának a birodalmon kívüli piacokhoz, amikor 
maga a birodalom önellátó. Mindebben az a meggondolás vezeti, hogy maradjon csak elég tartalék 
Magyarországon, az ország pedig, amely a nemesi adómentesség miatt a birodalom terheiből nem 
eléggé veszi ki részét, ne gazdagodjék az exportból tovább. A következmény pedig az, hogy agrárkivite-
lünk kilenc tizede Ausztriába irányul, ami viszont beszédesen mutatja, hogy milyen óriási mértékben 
függött a magyar mezőgazdaság az osztrák piactól. Helytálló a végkövetkeztetés is: a Bécs által 
Magyarország irányában meghonosított rendszer gyarmati bánásmódra emlékeztet. 

Hogy a bécsi gazdaságpolitika az ösztönzéssel egyidejűleg mennyire jármába fogta a magyar 
agrárexportot és rajta keresztül részben a magyar agrártermelést is, azt a disszertáció tények egész 
sorával bizonyítja. A gyapjú exportrészesedésének növekvő üteme a Lajtán túli textilipar fejlődésével 
függ össze. A marhakivitel növekedési ütemének lassulását a hazai legelők összeszűkülésén túl az udvar 
gátló rendszabályai idézik elő. A bor exportrészesedésének visszaesésében II.Frigyes megtorló vám-
szabályain kívül a piacrajuttatás költségeinek emelkedése a ludas, ezt viszont az örökös tartományok 
bortermelőinek ausztriai és magyarországi piacait óvó állami rendszabályok, valamint a hazai termelő 
és a lengyel piac közé húzott árdrágító osztrák vám okozza. Ausztriai dohányexportunk az amerikai 
függetlenségi háború miatt ezért nőhet a korábbi évek kilencszeresére, mert a tengerentúli szállítás 
akadozik. A rossz termésű 1771/72. esztendőben Bécs több mint kétszer annyi magyar gabonát enged 
osztrák földre, mint amennyi a korábbi évek átlagexportja volt, stb. Tény, hogy kivitelünk a XVIII. 
században Ausztria mindenkori igényeihez igazodóan, és mert a pénzszűke a termelési költségek 
alacsonysága folytán még a kényszerűen alacsony árak ellenére is fokozottan sarkallt pénzszerzésre 
urat és parasztot egyaránt, egészében szélesedett. Ámde azt is kimutatja a disszertáció, hogy Ausztria 
növekvő élelem- és nyersanyagigénye csak lassan, nem is egészében, és - ami még fontosabb - nem is a 
jövőbe mutató fejlődés irányába ösztönözte a magyar mezőgazdaságot nagyobb teljesítményre. 

A munka szemléletesen állítja elénk a XVIII. századi magyar földesúr három fő típusát: az első 
befelé fordulva a hagyományos önellátásra rendezkedik be; a másik mindenből pénzt akar csinálni, de 
mit sem törődik a termelőerők fejlesztésével; a harmadik - kihasználva, hogy funkciója gazdasági térre 
összpontosul - az árutermelés szándékával tudatosan vesz részt saját üzemének a formálásában. 

11* 
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Hangsúlyozza azonban a disszertáció, hogy az allodium kibontakoztatásához a birtokos közvetlen 
irányító tevékenységén kívül - a jobbágy szükségszerű megterhelése miatt - szilárd földesúri hata-
lomra is szükség van. Mind ennek a paraszti osztályharc ismételt fellángolása közben történő' kiépítését 
és a kiépítés eszközeit, mind pedig a földesúri kisajátító törekvések térben és időben változatos módú, 
durva és kevésbé kirívó formában történő érvényesülését megjelenítő erővel ábrázolja. Kimutatja, hogy 
a törekvések az első menetben a különféle haszonvételeket veszik célba, a saját földesúri üzem 
létrehozásához pedig rendszerint az űri lábasjószágnak a közhasznú területeken való megjelenése a 
kezdeti lépés. Fejtegetései valóban nem hagynak kétséget az iránt, hogy a munkajáradék meghonosítá-
sában nagyjából az egész majorkodás meggyökerezése, a robotkövetelésnek újabb és újabb munkaféle-
ségekre történő kiterjesztésében a majorkodtatás kifejlődésének útja tükröződik, a dézsma állandósí-
tásában viszont az játssza a főszerepet, hogy a földesúr háztartásának puszta szolgálata mellett, sőt 
esetenként helyett, immár a piacra vihető árumennyiség növelése lett a volt hódoltság nem kis részén is 
a terményjáradék rendeltetése. 

Külön kiemelésre méltó a nagybirtok szervezetében a XVIII. században bekövetkező átalakulás 
rajza, amely átalakulás során az előző században még jellemző familiaritás-láncolattól pénzzel és 
terménnyel javadalmazott alkalmazottak veszik át az uradalmak igazgatását. Ami azt is jelenti, hogy 
mivel — a majorság éltető eleme a munkajáradék lévén - a termelőmunka továbbra is robotban végzett 
marad, a földesúri üzem főleg a birtokigazgatásban folyamodik bérmunkához. Az apparátus összetétele 
és fejlettsége viszont mindenkori mutatója nemcsak az árutermelő majorkodtatásra áttérésnek, hanem 
a tőkés elem jelentkezése mértékének is. Wellmann joggal hangsúlyozza: az a körülmény, hogy a 
majorkodtatást a bécsi udvar gazdaságpolitikájával összefüggő tőkehiány miatt lényegében a kéznél 
levő jobbágyi ingyenmunkára kellett korlátozni, bizonyos ponton határt szabott az allodium kiterjesz-
tésének. Nagyon lényeges az a megállapítása, hogy a majorkodtatás térfoglalása általában nem járt a 
belterjesség fokozódásával. Ennek döntő bizonyítékát fedezi fel abban a tényben, hogy minél inten-
zívebb művelési ágat vizsgálunk, annál nagyobb abban a paraszti üzem részesedése. 

Ugyancsak a tőkehiányban látja a szerző annak részleges okát, hogy a XVIII. századi uradalmi 
gazdálkodást egyfajta félutasság jellemzi. Ez megmutatkozik abban, hogy az allodiumról a piacra 
kerülő feleslegben fontos szerep jut a jobbágy terményadójának, hiszen elfogadható becslés szerint ez a 
majorságokból piacra vitt mennyiségnek átlagosan mintegy felét alkotja. De megmutatkozik abban is, 
hogy mivel az allodiális gazdálkodás számottevő kiadásokkal is jár (pl. az alkalmazottak illetménye), a 
piacra orientálódás ellenére sem válik benne jelentéktelenné az önellátás szempontja. Ugyancsak a 
felemásság fejeződik ki abban a körülményben, hogy bár az uradalmi gazdálkodás tekintélyes tiszta 
jövedelmet eredményez, a jövedelmet főleg a feudális és árenda jellegű bevételeknek köszönheti. 

A disszertáció számba veszi az uradalmi gazdálkodás fejlettségi szint szerint elkülöníthető 
típusait, amelyek közül az egyik véglet a jóformán csak adóztató, legfeljebb néhány lábasjószágot 
tartó, a másik saját üzeme termelőerőinek fejlesztése érdekében már némi invesztálásra is hajlandó. A 
munka széles áttekintést ad arról, hogy mely pontokon és milyen formában megy a földesúri 
árutermelés előretörése a paraszti árutermelés rovására (a hetipiacok elhódítása, a puszták feltörése 
vagy bérbeadása a kereskedőknek, a jobbágy megrövidítése földben vagy a robotoltatás révén elvonása 
a saját termelésétől, az elővételi jog alkalmazása stb.). Ám arról sem feledkezik meg, hogy bizonyos 
területeken nem a remélt haszon, hanem a szükséghelyzet kényszeríti a jobbágyot, hogy a termelés 
haladóbb elemei felé forduljon. így például a makkoltatás lehetőségének megcsappanása a kukorica 
terjedésének is, a sertéstenyésztés intenzívebb formái erősödésének is kedvez. 

A szerző kiemeli, hogy a tárgyalt periódusban az ország földhasználatának alapszövetét a 
közösségi gazdálkodás alkotja, egyszersmind hiánytalanul tárja az olvasó elé, hogy a közösség joga mi 
mindenre, milyen formákban terjed ki, miként fogja át a közösségi rend a legextenzívebb ágaktól a 
legintenzívebbekig a falu hagyományos agrárgazdálkodását. E közösségi elem meghatározó szerepet 
játszik: az egyes gazda számára egyidejűleg jelent hátvédet is, de szoros korlátokat is. Igaz, a majorság 
megjelenése csorbát üt ugyan a közösségi határhasználaton, a parasztok részesedését azonban már csak 
önérdekből sem szüntetheti meg teljesen a földesúr. 

A szerző arra a végkövetkeztetésre jut, hogy XVIII. századi mezőgazdaságunknak általában 
jellemzői ugyan a természettől való függés, a feudális tradicionalizmus, a jobbára naturális gazdálkodás, 
az extenzivitás, az egyoldalúság, alacsony színvonal, a szűkös eredmény, és mindezek folytán ínség és 
bőség krónikus váltakozása, a fejlődési szint tekintetében azonban az általános képen belül mégis 
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különbségek mutatkoznak a nyugati-északi, valamint a déli-keleti országrészek közöt t , az előbbiek 
javára. A flandriai parasztbirtokból induló mezőgazdasági forradalomnak, amelynek titka a kertszerű 
kultúrának a szántóföldre való kiterjesztése, formája pedig a három nyomásnak váltórendszerrel 
történő felváltása, gyakorlati jelei nálunk nem nagyon mutatkoznak, illetőleg mindennek csak irodalmi 
előkészítése indul meg. A meglehetősen szép számú mezőgazdaságfejlesztő törekvés jórészt csak a 
hagyományos rendszer fogyatékosságain igyekszik javítani, némely törekvések azonban már a mező-
gazdaság megújulása felé mutatnak. A disszertáció példamutató szemlét tart mindezek felett, de 
hangsúlyozza, hogy az új mezőgazdaság vívmányai mindenekelőtt a külföldi, majd hazai szakirodalom 
közvetítésével törnek nálunk utat, miközben méltó helyre állítja maguknak az úttörőknek, Wiegend-
nak, Mitterpachernak, Nagyváthynak, de főleg Tessediknek a munkásságát. 

Remélem, az elmondottakkal sikerült ízelítőt adnom azokról a hatalmas tudásanyagra épülő 
eredményekről, amelyek Wellmann Imre feldolgozásában összegeződnek. Az opponens nyugodt lelki-
ismerettel és feltétel nélkül ajánlhatja a Bíráló Bizottságnak: a Minősítő Bizottságnál javasolja a doktori 
fokozatnak Wellmann Imre számára történő odaítélését. E rangra a szerzőt már korábbi munkássága is 
teljességgel méltóvá tette, jelen szintézise pedig ország-világ előtt bizonyítja, hogy vitathatatlanul 
érdemes reá. 

A vita tárgyát képező munkával kapcsolatban - hacsak nem akar a kákán is csomót keresni - a 
bírálónak megkérdőjelezésre vagy toldásra alig néhány vonatkozásban van módja. Hogy azonban fela-
datomnak teljes egészében tegyek eleget, mint opponens, legyen szabad a munka tanulmányozása köz-
ben felmerült és a fentiek körébe tartozó gondolataimat is előadnom. 

Közülük az első a munka szerkezeti felépítéséhez kapcsolódik, és éppen csak kérdés formájában 
fogalmazom meg. Vajon nem lett volna-e szerencsésebb, ha a szerző a disszertáció elején elkülönítetten 
rajzolja meg azon nyugati és északi országrészek mezőgazdaságának, illetőleg agrárgazdálkodásának 
képét, amelyeknek életébe nem vagy csupán elenyésző mértékben szóltak bele a török kor viszonyai? 
A szerző által választott struktúrában ugyanis az említett területekre vonatkozó jellemzők - kivéve az 
utolsó fejezetet - jobbára csak a volt hódoltsági táj függvényében, mintegy összehasonlító tényező-
ként jelennek meg. Persze, e megoldás összefügg a disszertáció keletkezésének indíttatásával, neve-
zetesen azzal, hogy a szerző okkal tételezte fel: a hagyományos - és szinte alig módosuló - gazdálko-
dást a tízkötetes összefoglalás korábbi fejezeteiből úgyis megismerheti az olvasó. Ezen túlmenően 
pedig a volt hódoltság agrárfejlődésének alakulásáról több új és izgalmas mondható, illetőleg a XVIII. 
század folyamán igazán érdemi változások valóban csak itt mentek végbe, ezek kibontásával pedig 
inkább érzékeltethető az a heroikus munka, amellyel a magyar, illetőleg magyarországi paraszt e 
tájakat - rátalálva a gazdálkodásnak itt legcélszerűbb formáira-módjaira - ismét kultúrtájjá változ-
tatta. E méltányolható magyarázat mellett is nehezen szabadul az olvasó attól az érzéstől, hogy a 
tárgyalás választott módja miatt az országos összképben elhalványul a különböző termelési formák 
egymáshoz viszonyított tényleges súlya és mennyiségi aránya. Mindehhez járul még, hogy a politikailag 
változatlanul külön országot jelentő Erdély agrárviszonyai nem kapnak elkülönített helyet, a rájuk 
vonatkozó utalások vagy megállapítások helyenként csak a hagyományos gazdálkodás illusztrálására 
szolgálnak (például a befelé forduló földesúr típusának egyébként kitűnő jellemzése), másutt viszont 
úgy jelennek meg, mint a volt hódoltsági részeken észlelt jelenségek azonosításai, mégpedig akkor is, ha 
kialakulásukban egészen más összetevők játszottak szerepet (pl. a földközösség megléte). Végül 
feltehetően az alkalmazott szerkezetből következik szükségképpen az is, hogy néhol átfedések talál-
hatók az egyes fejezetek bizonyos részei között, néhol viszont egyazon kérdéskör vizsgálata, illetőleg 
helyrajza kissé szétparcellázódik. 

Alighanem részint a terjedelmi korlátok szülte kényszer, részint a disszertáció egészében 
egyébként példásan érvényesülő tömörítés igénye okozza, hogy egy-két esetben félreérthető a fogal-
mazás. így például a disszertáció megállapítja, hogy az egykori hódoltságban 1720-ban öt és félszer 
több telkesjobbágyot írtak össze, mint zsellért, a többi országrész „átlagában viszont kereken nyolc-
szoros volt a jobbágyok aránya". (13.1.) Hogy ez a nyolcszoros arány a volt hódoltság jobbágyainak 
számához és nem a többi országrész zselléreinek számához viszonyítva értendő, arra csak a disszertáció 
azon mondataiból lehet következtetni, amely szerint az eltérésben számottevő szerep ju to t t annak, 
hogy a középső és déli részekre áramló nép csupán korlátozott felszereléssel tudta odahagyni földes-
urát, a zsellérállapotból pedig csak fokozatosan emelkedhetett ki. - Vagy: a szerző - véletlenszerűen 
fennmaradt adatok alapján - kimutatja, hogy a jog szerinti jobbágyföld az 1780-as évek végére a 
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szántó vonatkozásában a szántóföld összinennyiségének 50 %-a körüli hányadig esett vissza, ami azt is 
jelenti, hogy a legfontosabb művelési ágakban a földesűri terjeszkedés az összterület fele mennyiségéig 
haladt eló're (113.1.). E szövegezés akaratlanul is azért megtévesztő, mert elfedi azt a tényt, hogy a 
jelzett időben a szántó összmennyiscge lényegesen megnövekedett, e növekedés egy része éppenhogy a 
parasztbirtokra esett, ugyanakkor persze a földesúri föld növekedése volumenben is, arányát tekintve 
is tetemesen felülmúlja a parasztiét. Végül az utolsó példa: nehéz mit kezdeni azzal a megállapítással, 
hogy háromnyomásos gazdálkodás, valamint 4,5-szeres hozam esetén egy féltelkes parasztnak fogyasz-
tásra nem 6,67, csupán 10,25 hektoliter kenyérgabonája maradt (159.1.) 

Leleményes eljárás a szerző részéről, hogy a fejlődés illusztrálására felhasználja a portaszám 
megoszlásának aránybeli változásait (58. 1.). Sajnos, ezzel inkább csak a fejlődés ténye bizonyítható, a 
változás arányait azonban korántsem jelzi pontosan, mert - a disszertáció maga szögezi ezt le - a 
porták újraosztása csak vontatottan követi a gyarapodásban előálló arányeltolódást. Hogy ez mennyire 
így van, és hogy mennyire labilis bármely viszonyszám kialakításának kísérlete, azt sok más mellett 
ékesszólóan bizonyítja az, hogy 1840-ben az akkor már azonos adótárgyakat magában foglaló dikára 
az ország legszegényebb megyéjében: Árvában esett a legnagyobb adóösszeg. E körülmény pedig 
- mivel az egyes megyék kvantumait a jelzett időben is portáik száma szerint szabták meg - csakis 
annak a következménye, hogy Árvát az ország középső és déli részeihez viszonyítva aránytalanul 
magas, a területén található értékekhez egyáltalán nem igazodó portaszám terhelte. 

A disszertáció azt az álláspontot foglalja el, hogy a paraszt örökös jobbágysorba taszítása 
párhuzamosan haladt a majorságok elterebélyesedésével (8. 1.) Idő tekintetében valóban fennáll a 
párhuzamosság, az ok-okozati összefüggés azonban korántsem ilyen egyértelmű és közvetlen. Ennek 
igazolására legyen szabad csupán arra utalni, hogy az örökös jobbágyság rendszerének kibontakozása 
nem a majorkodtató, hanem a jobbágyaikon való közvetlen élősködésre berendezett kis- és közép-
birtokosok jószágain kezdődött el, jogi legalizálása ezen birtokosok kezdeményezésére következett be, 
legmerevebb formái is náluk alakultak ki. Az örökös jobbágyság rendszerének megszilárdulása, ületőleg 
megszilárdítása úgy is felfogható, mint gazdasági kényszerből fakadt, ám gazdaságon kívüli kényszerrel 
biztosított kivédése, illetőleg ellensúlyozása annak a veszélynek, sőt ténynek-körülménynek, amely 
megbontással fenyegette vagy már meg is bontot ta földterület és népesség megszokott arányát. Ebben 
az értelmezésben az örökös jobbágyság rendszere mintegy feltételévé vált annak, hogy az e rendszerek 
által átfogott vidékeken vagy birtokokon a gazdálkodás már elért szintje ne süllyedjen vissza, hanem 
- ha lehetséges - emelkedjék, de legalábbis stabilizálódjék. 

A szerző egyhelyütt (102.1.) - némileg ellentétben is egy másik helyen (129.1.) olvasható 
megállapításával - úgy véli, hogy a XVIII. század végén a földesúri elnyomás tekintetében nincs 
lényeges különbség a királyi Magyarország és a volt hódoltság között, mert a földesuraknak az utóbbi 
területen is sikerült különféle eszközökkel a parasztság nagy részét az örökös jobbágyság sorsára 
kárhoztatni. Ezen álláspontját azonban némi korrekciót igénylőnek tartom. A század végén ugyanis, 
amikor II. József rendelete, majd annak nyomán a törvényhozás is, feloldotta a jobbágynak röghöz, 
ületőleg a földesúr személyéhez kötését, örökös jobbágyságról már nem lehet beszélni. Márpedig az 
örökös jobbágy sorsának leghátrányosabb alakítója éppen a személyi függés volt, következésképpen a 
századvégi jobbágy sorsa minden súlyossága ellenére sem tekinthető azonosnak az örökös jobbágyéval. 
Másrészt az urbárium mégiscsak korlátozta annak az önkénynek és kizsákmányolásnak a parttalan-
ságát, amelyet a földesúr az örökös jobbágyrendszer fennállásának periódusában érvényesíthetett. 
Végül - és másik oldalról nézve - az urbárium a volt hódoltság népének jelentős részét illetően 
lehetővé tette ugyan a földesúri elsajátítás mértékének a rendeletben megszabott szintig történő 
emelését, a század végéig azonban a földesurak csak részlegesen éltek a lehetőséggel. Mindebből 
következően a század végén még mindig nem elhanyagolható különbségek maradtak a volt királyi 
Magyarország és a hódoltság - formailag egyébként azonos kategóriákba tartozó - parasztjainak 
terhei között és így sorsukat illetően is. Végeredményben a földesúri hatalom kiépülése, majd az állami 
beavatkozás siettette e sajátos tartalmú egységesülés folyamatát, maga a folyamat azonban nem 
fejeződött be, bizonyos eltérések a feudális rend megdőlésének idejéig is fennmaradtak. 

Szívesen venné az olvasó annak pontos értelmezését, hogy a szerző felfogása szerint mi tartozik 
a paraszti árutermelés körébe, ületőleg pontosabban: valójában mi tekinthető a paraszti árutermelés 
produktumának? Mindazon termék, amely a paraszti gazdaságokból a piacon megjelenik, illetőleg 
gazdát cserél? Vagy csupán az, amelyik feleslegként érkezik a piacra? A kettő ugyanis sem mennyiség-
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ben, sem jellegben nem azonos. A források már a XVII. századtól kezdve lehetővé teszik annak - a 
XX. században is élő - jelenségnek megfigyelését, amely arról tanúskodik, hogy a parasztgazda-
ságokból a piacra vitt áruk egy hányada, mégpedig a szegényebb gazdaságokból érkezők egy része 
valójában korántsem feleslege az eladó háztartásának, hanem termelője az ado t t időben csupán 
kényszerűságbői értékesíti, nevezetesen azért , hogy árából eleget tehessen időszerű pénzfizetési köte-
lezettségének, valamint saját gazdaságában előállíthatatlan használati vagy fogyasztási cikket szerezhes-
sen be. E jelenség lényege az, hogy a kevésbé tehetős rétegekből nem lebecsülendő számú család, 
illetőleg gazdaság nyáru tón és ősszel áruba bocsátja termékeinek egy — önmaga számára egyébként 
távolról sem nélkülözhető — részét, ámde eleve azzal a szándékkal vagy reménnyel, hogy a következő 
tavaszon vagy nyárelőn, amikor megmaradt készletei elfogyóban lesznek vagy kimerülnek, időközben 
más ú ton - munkavállalással - szerzett pénzen egészében vagy megközelítően azonos mennyiséget 
vásárol majd - persze rendszerint drágábban - másoktól vissza. Tapasztalható ez elsősorban a gabona, 
de a X V I I - X I X . században a lábasjószág és más agrárproduktumok esetében is. A gyakorlatban azt 
jelenti ez, hogy egyazon - idénytől idényig ta r tó - ciklus alatt a parasztnépesség bizonyos hányada 
ugyanazon áru vonatkozásában először mint eladó, azután mint vásárló jelenik meg a piacon, az e 
hányad által forgalmazott áru kétszer ölti magára az áru minőségét. A kérdés tehát az: vajon az e 
kategóriába sorolható árumennyiség, mivel sem végleges elidegenítés, sem nyerészkedés céljából létre-
hozot t terméknek nem tekinthető , a szó szoros értelmében paraszti áru-e? Ha igen, akkor csak egyszer 
- az eladáskor - minősíthető-e árunak, vagy pedig akkor is, amikor eredeti eladója ugyanazon 
termékből ugyanannyit vagy megközelítő mennyiséget vásárol - esetleg részletekben - vissza. Én 
óvakodnék az így körforgalmazott paraszti termékeket egyértelműen árunak tekinteni. Kétségtelen, 
hogy a forgalomba kerülő termékek összmennyiségénél kisebb a haszonszerzés, a tudatos piacra 
termelés szándékával előállított termékek mennyisége; következésképpen a parasztgazdaságok produk-
tumaiból egybeálló összforgalom volumene sem azonos a paraszti árutermelés volumenével, a paraszti 
árutermelés szintjének tehát a fenti összforgalom korántsem lehet megbízható jelzője. E körülmény 
viszont, mivel a körforgalmazás mértéke, ületőleg annak az összforgalmazásban való részesedése 
legfeljebb becsülhető, tovább nehezíti magának a szintnek a meghatározását. 

Mindezzel egy másik kérdés függ össze. Kétségbevonhatatlan a zselléresedés folyama, melynek 
eredményeképpen a számban gyarapodó zsellérség soraiban egyre szélesedik az a réteg, amely a saját 
háztartásának fenntartásához szükséges mezőgazdasági p roduktumok összességét nem tudja megter-
melni. Az is tény, hogy a hiány jó részét munka fejében kapot t terménybérezés formájában, esetleg 
cserekereskedelem útján pótolja. Egy hányadát azonban pénzen vásárolja, általában közvetlenül a 
termelő paraszttól, de időközönként a vásáros helyek hetipiacain a kereskedőtől is. Ebből viszont 
következik, hogy a belső piac lassú szélesedésének nemcsak a városi-polgári fejlődés még lassúbb 
előrehaladása a tényezője, hanem - felemás módon és megszabott határok között - a zselléresedés 
terebélyesedése is. 

I t t jegyzem meg, hogy a „zsellér" terminus technicus hosszú ideig korántsem egyértelműen 
gazdasági helyzetet-állapotot minősítő fogalom kifejezője. Eredetileg azt a mezőgazdasági népességhez 
számító nemtelen rendűt is jelenti, aki valamely földesúr birtokán csak átmenetileg ver tanyát , és ezért 
telekművelési kötelezettséget nem is vesz magára. Igaz, hogy ejövevénység egyúttal egyfaj ta gazdasági 
állapot - rendszerint a vagyontalanság - tükrözője is. Mégis: a zsellér szó eredeti ket tős jelentése 
közül a vagyoni helyzetre utaló azzal párhuzamosan válik dominánssá, majd kizárólagosság, ahogyan 
kibontakozik az örökös jobbágyság rendszere, amelynek révén a földesurak immár a jobbágynépesség 
egészét igyekeznek le-és megkötni önmaguk számára. 

Befejezésül ismét hangsúlyozni kívánom, hogy nem átlagos ér tékű szintézissel van dolgunk. A 
szerző valóban maradandót hozo t t létre, és teljesítményéért a méltó fokozat megilleti. És hogy ennek 
odaítélésére ajánlhatom, számomra megtiszteltetés. 

SZABAD GYÖRGY FELSZÓLALÁSA 

Hadd kezdjem állásfoglalásom ismertetését egy olyan szubjektív megállapítással, amit - úgy 
gondolom - még sokan osztanak. Az újabb kori magyar agrártörténeti fejlődést, sőt a kései feuda-
lizmus kori hazai történet egészét megismerni cs értelmezni törekedve nagyon sokat, fon tos probléma-
köröket illetően a legtöbbet Wellmann Imrétől tanultam. Ezért is természetes, hogy életművének a 
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magyar tudományosságban elérhető maximális méltányló elismerését, így - többek közt - a tudomá-
nyok doktora fokozat odaítélését is feltétlenül indokoltnak tartom, és másokéval együtt régóta 
sürgetem (amint azt már egy 26 évvel ezelőtti, egyik szakfolyóiratunknak megküldött, de publikálatla-
nul maradt írásom is tanúsítja.) 

Wellmann Imre életművében a szakszerűség és időtállóság szoros korrelációban állnak egymás-
sal. Munkássága eleve keveset sodort magával forrásvidékének tudományidegen elemeiből, kibonta-
kozásától kezdve pedig egyértelműen az időtállóságot is biztosító szakszerűség dominanciáját érvénye-
sítette. Korai, de máris alapozó és méltán messze sugárzó hatású műveinek egyben-másban szükségessé 
vált korrekcióját jószerével maga végezte el, meghaladásukat mindenképpen. 

Wellmann Imrének a magyar tudományosságban kivételesen homogén életműve közismerten 
mezőgazdaságtörténeti súlypontú. De óvakodnunk kell ennek a megállapításnak leegyszerűsítő értel-
mezésétől. Nem a történettudomány más ágazatait is gazdagító s remekbe készült tanulmányaira 
utalok csupán ezzel kapcsolatban, hanem életműve megformálásának hogyanjára is. Evidencia, hogy 
Wellmann Imre munkássága egyesíti a történész, az agrárszakember és az írásművész erényeit. De 
- hadd hangsúlyozzam - mindebből csak azáltal született ilyen kivételes életmű, mert kivételes 
adottságú és felkészültségű történész szerezte meg a szükséges agrárszakismereteket és fejlesztette ki 
íráskészségét: Olyan történész, aki a forrásanyagban való mélyreható és széles körű tájékozottság révén 
egy szektorral (az adott esetben a mezőgazdasággal) úgy foglalkozik és úgy ír róla, hogy a történeti 
látóhatár egésze felett biztosított áttekintést magának és azt, hogy szuverén módon dönthessen a 
tudományosan igaz megközelítésének módjáról. Valamennyien ismerjük ennek eredményeit. 

Ezért engedjék meg, hogy most Wellmann Imre tudományos munkásságának csupán három, úgy 
gondolom igen tanulságos (ha nem is feltétlenül a legfontosabb) vonására emlékeztessek. Mindenek-
előtt arra, mennyire emberközpontú gazdaságtörténeti munkássága. Nincs olyan technológiai leírása, 
nincs olyan kvantifikáló eljárása, amely háttérbe szorítaná annak tényét, hogy a gazdasági folyamatok-
nak egyszerre alanya és célja az ember, hogy ha a termelés - akár csupán technikai - fejlődésének is 
van szerepe a haladásban, aminthogy kételyekkel is megküzdő meggyőződésünk, hogy van, úgy annak 
közvetlenül és közvetve az ember felemelkedése a mércéje és bizonyítéka egyaránt. — Másodjára 
Wellmann Imre viszonyítási módszerét emelem ki, azt ahogy témáját időben és térben elhelyezi. Egy 
adott korszak termelési viszonyainak elemzése nála a termelés egész eddigi történetének bravúros 
összegezését is magában foglalja, de azt is, ami az eljövendő bázisul szolgál. A térbeli viszonyítást 
illetően sem kisebb igényű és teljesítményű. Például egy Wellmann Imre által vizsgálatba vont elemi 
alföldi tájegység kapcsán is közvetve vagy közvetlenül tájékoztatást kap az olvasó nemcsak arról, hogy 
az Európa milyen történeti-földrajzi régiójában fekszik, hanem még arról is, hogy milyen az az egykori 
Európa, amelyhez viszonyít. - S végül, de nem utolsósorban a kiemelhetők és kiemelendők hosszú 
sorából érdemesnek gondolom arról is szólni, hogy Wellmann Imre a leegyszerűsítéseket milyen 
mértékig elhárítva tud beszélni Magyarország összfejlődésének meghatározóiról: gazdaságiakról és 
társadalmiakról, a történeti előzményekben gyökerezőkről és a politikai helyzetben feltalálhatókról, és 
mennyire az egyoldalúságokat messze kerülve teszi ezt, legyenek azok mint például a Nyugathoz 
mérten jelentkező lemaradásban Magyarország alávetettségének a szerepét túlbecsülök - mint annyi-
szor a múltban - , vagy a Magyarország függő helyzetéből származó hátrányokat alábecsülök - mint 
oly sokszor a jelenben. 

Azzal kezdtem mondanivalómat, hogy mennyit tanulhattunk és tanultunk is sokan és sokban 
Wellmann Imrétől. Hadd zárjam most felszólalásomat azzal, hogy - meggyőződésem szerint - az 
utánunk következők sem mellőzhetik semmiképpen nagy jelentőségű munkásságát, ha a történet-
tudomány eredményes művelői és az eredmények hatékony tolmácsolói kívánnak lenni. Mert Well-
mann Imre életműve - a szó ritkán érvényes klasszikus értelmében - magisztrális, mesteri. 

Kiss Albert hozzászólásában igen nagyra értékelte azt a sokoldalú elemző tevékenységet, 
amelyet Wellmann Imre a XVIII. sz. mezőgazdaságára vonatkozóan végzett. Nagyon kifejezően tűnnek 
ki a munkájában azok a fő meghatározó jegyek, amelyek a hagyományos feudális gazdálkodás 
jellemzői, de az is, hogy a század vége felé hol kezd repedezni a kötöttség és a korlátrendszer, hol 
jelentkeznek először azoknak a változásoknak jelei, amelyek már az új struktúra irányába mutatnak. 
Rámutatot t arra, hogy Wellmann Imrének igen nehéz feladata volt, mert országosan általánosítható 
információk alig álltak rendelkezésére. A szórványos adatforrásokkal a szerző nagyon meggondoltan 
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bánt és nagyon reálisan becsüli pl. a gabonatermés-átlagokat a század második felére a vetőmag 4 - 4 , 5 -
szeresére, s nem teszi magáévá azokat a túlzó becsléseket, amelyek erre az időre már ötszörös mag-
hozammal számolnak. Ezzel kapcsolatban Kiss Albert hivatkozott arra, hogy az 1850-es ideiglenes 
kataszter adatai szerint ekkor, a XIX. sz. közepén volt a kalászosok maghozama a vetőmag ötszöröse, 
nyilvánvaló tehát , hogy Wellmann Imre becslése a reális a XVIII. századra vonatkozóan. Ennek 
kapcsán Kiss Albert felhívta a figyelmet arra, hogy egyes XIX. századi országos adatforrások - mint 
pl. az 1850-es ideiglenes kataszter - még nincsenek kellő mélységgel és sokoldalúsággal feltárva, 
pedig ez a munka nagyban hozzásegíthetne ahhoz, hogy a XIX. századi országosan megállapítható 
számszerűségek ismeretében a megelőző korszak általános számszerű jellemzőit is nagyobb biztonság-
gal becsülhessük meg. 

WELLMANN IMRE VÁLASZA 

Mindenekelőtt értekezésem bírálóit illeti őszinte köszönet . Nem is annyira azért , hogy az 
értekezés megállapításait legnagyobbrészt magukévá tet ték, hiszen elismerő szavaikban bizonyos mér-
tékig immár ö t évtizedes kutatási erőfeszítéseim értékelése is benne rejlik. Sokkal inkább azért, hogy 
értekezésemet alapos, mélyreható bírálatnak vetet ték alá. Nem állok egyedül azzal a véleménnyel, 
hogy tö r téne t tudományunkban az ú jabb kutatási eredmények rendszeres és beható kritikai mérlegelése 
terén sok a kívánnivaló. Legalább a szűkebb szakterülethez közelebb állóknak többe t kellene tenniük a 
számottevő munkák folyamatos számontartásáért s hogy azok szakszerű, alapos, konkrét , elfogulatlan 
bírálatban részesüljenek, nyíl tan, személyre való tekintet és személyeskedés nélkül; a tanulmányok 
szerzői részéről viszont szükség lenne minden érzékenység és sértődés félretételére s az objektív 
észrevételek megszívlelésére. A kritika így válhatnék igazán gyümölcsözővé, így töl thetné be egyszers-
mind a tör ténet i tudat formálásában fontos szerepét. Úgy vélem, minden alkalmat üdvözölni kell az 
egészséges, beha tó megvitatásra, s opponenseim megállapításai j ó alapot s egyben követendő példát 
adnak erre. 

Amikor magam mint bírálatban részesült is eleget kívánok tennr az emlí tet t követelményeknek, 
legcélszerűbbnek látszik, ha a három opponensi vélemény fontosabb megállapításaihoz nem külön-
külön, hanem együttesen kapcsolódom, a következő sorrendet követve. Az agrártörténeti feldolgozó 
munka előfeltételein kezdve a mezőgazdasági termelő munka követésén át próbálok eljutni annak 
eredményeiig, s tovább a termeivények fölhasználásáig, miközben nem fölülről, a nagybirtok magasá-
ból ereszkedem le a néphez, amint az gyakran tör ténik, hanem abból indulok ki, ami az egész 
gazdálkodás alapját adta: a parasztság munkásságából. 

De elöljáróban, magyarázatul s nem mentségképp, hadd utaljak két tényezőre, melyek az 
értekezésnek szükségképp korlá tokat szabtak. Az egyiket, az ismert mondás némi módosításával, így 
jelölhetném: Habent sua fata manuscripta. Az anyaggyűjtést az értekezéshez már négy évvel a 
megjelenés e lőt t le kellett zárnom. Ez persze mai viszonyaink közö t t nem magában álló eset, de hozzá 
kell tennem, hogy azután váratlan sajnálatos körülmények még az utólag valamennyire lehetséges 
kiegészítésekben és igazításokban is meggátoltak. Ami a másik behatároló tényezőt illeti, mindenek-
előtt az ösztönzést és a lehetőséget kell hangsúlyoznom, melyet előbb az egyetemi tankönyvnek, majd 
különösen a Magyarország t ízkötetes tör ténetének megírásába való bekapcsolódás jelentet t . Ugyan-
akkor nem hallgathatom el, hogy ezzel bizonyos megkötöttség is járt együtt . Egyrészt terjedelem 
dolgában: innen vagy legalább innen is ered egyes vonatkozások mostohább tárgyalása s a mondanivaló 
követését he lyenként nehezítő sűrített fogalmazás. Másrészt nem nyílt mód arra - s ez korántsem a 
nagy vállalkozás szerkesztőségén múlt - , h o g y a mezőgazdaság XVIII. századi fejlődését a megelőző és a 
következő korszak feldolgozásának ismeretében, azokkal összhangban építsem be az egésznek folyama-
tába. Ezzel függ össze az a joggal észrevételezett szűkmarkú ábrázolás, mely az értekezésben a korábbi 
„királyi Magyarország" és Erdély mezőgazdaságának j u t o t t osztályrészül; abból kiindulva, hogy ezek 
agrárélete az előző korszakban nyüvánvalóan megfelelő tárgyalást nyert s az a XVIII. század során 
lényegében töret lenül fo ly ta tódot t , a fő figyelmet az újra ford í to t tam, arra, ami a volt török területen 
bontakozot t ki s a polgári történetírás által gyakran hanyat lónak minősített XVIII. század nagy 
pozit ívumának: az ország újjáépítésének, a termelőerők lendületes fejlődésének fő összetevőjét alkotta . 
Harmadrészt volt még egy messzeható velejárója annak, hogy az értekezés a t ízkötetes „Magyarország 
tör ténete" részére készült. Amivel kezdettől fogva nem ér tet tem egyet: a IV. köte tben a falusi 
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társadalom, mindenekelőtt a parasztság történetének megírása másoknak ju to t t feladatul, holott annak 
a mezőgazdaság fejlődésétől elkülönített tárgyalása nem csupán értekezésem szempontjából forrása 
komoly gondoknak. 

Erőfeszítésekről szóltam az előbb, nem eredményekről; az utóbbiak az agrártörténetírásban 
rendszerint messze maradnak az előbbiek mögött. Komoly nehézség a kutatómunkában, hogy a XVIII. 
századi falusi élet, kivált a felvilágosodott abszolutizmus korát megelőzően, még a szóbeliség jegyében 
folyt legnagyobbrészt. Szükségesnek mutatkozott azért, levéltárosi és könyvtárosi munkásságom 
tapasztalatain kívül a muzeológiaiakat is latba vetve, túl a viszonylag gyér írott forrásokon, a ránk 
maradt tárgyi emlékeket is szóra bírni, figyelemmel a természeti adottságokra, nemcsak amint azok az 
egykorú térképeken tükröződnek, hanem lehetőleg helyszíni tapasztalatokat is értékesítve. De sok 
esetben még az ilyen sokfelé ágazó anyaggyűjtés is alig járt eredménnyel. A természetre nagy 
mértékben hagyatkozó feudális kori mezőgazdaságban olyan súllyal érvényesültek a változatos táji és 
helyi sajátosságok, hogy más-más időpontból és helyről származó kútfőadatok bajosan engedelmes-
kednek a kutató közös fejlődési folyamatba illeszteni szándékozó akaratának, hiába van fölvértezve 
azzal, aminek fontosságát a bírálatok hangsúlyozzák: a történettudomány haladó módszerein kívül a 
különféle eredetű adatok helyes kritikával történő felhasználásához szükséges agrár- és néprajz-
tudományi ismeretekkel is. Azokat a nagyjából egységes alapon készült országos jellegű forrásfeltárá-
sokat pedig, melyeket módomban volt elindítani s mintegy félfeldolgozás formájában többé-kevésbé 
végigvezetni, az értekezésben még nem tudtam hasznosítani; de hisz ez az egész széles ívű forrásfeltárás 
nem a magam tudományos terveit kívánta szolgálni, hanem a régi levéltárosi mondás: „Vivant 
sequentes" értelmében további kollektív feldolgozáshoz volt hivatva széles alapot nyújtani. 

Ám az agrártörténetírásban nemcsak a kútfőhelyzet jutalmaz viszonylag kevés eredménnyel. A 
falu élete a XVIII. században rendszerint a mély víz lassú mozgásával hömpölygött a közösségi 
szokásrend, a szívós helyi hagyományok medrében tova; feltűnő eseményeket, mozdító erejű egyénisé-
geket ritkán muta to t t fel, puszta racionális magyarázatokra s - hogy egykorú kifejezéssel éljek — 
„láczatos" megállapításokra ritkán enged lehetőséget. A hangsúlyozottan érvényre ju tó sokszínű 
természeti tényező, a minőségben is mutatkozó különbségek a számszerű összefüggések megállapítása 
elé is korlátokat állítanak; nemcsak a birtokstatisztikában mutatkozik meg ez, mely pl. mindmáig 
nélkülözi az igen fontos minőségi tényezőt, holott ezen a téren már az úrbérrendezés igyekezett a 
maleficiumok és beneficiumok figyelembevétele révén előbbre jutni. Mindez a mezőgazdaságtörténe-
lem művelőjét többoldalú megközelítésre s egytényezős megokolásokon lehető fölülemelkedésre 
ösztökéli, nemkülönben a bírálatban kiemelt apró részletek, jelentéktelennek látszó tények megraga-
dására is és helyenként leíró részek beiktatására. 

Ahhoz, hogy a hagyományos mezőgazdaságnak mélyébe lehessen hatolni s közelebb férkőzni a 
falu mindennapi életéhez, amint a bírálatok egyetértése mutatja, nem volt haszon nélkül való Tagányi 
Károlynak a földközösségről s a nyomásos gazdálkodásról szóló alapvető megállapításain tovább-
építeni. Egyrészt abban az irányban, hogy a földközösség szűkebb körét az egész faluközösségnek a 
falusi élet folyását sokban meghatározó tevékenységére, többek között szokásrendjére és joghatóságára 
is kiterjesszem. Másrészt, fölismerve a művelési rendszer jelentőségét, közelebbről, hogy az a hagyomá-
nyos gazdálkodás gerincét alkotta s a művelési és a legelőkényszer révén annak egészét átfogta, 
ugyancsak nem bizonyult hiábavaló törekvésnek, hogy a nyomásos gazdálkodás vizsgálata során eddig 
a szántóföldre összpontosuló figyelem az egész faluhatárt magába ölelje, a településforma fogalma a 
belsőségek egymásmellettiségén túl a faluhoz tartozó egész területre, a „nyilasokon" folyó gazdálkodás 
szemmel tartása a teljes határhasználatra kiterjedjen. A falu életének, a benne érvényesülő szokás-
rendnek, a feudális korra jellemző sokszínű helyi és táji sajátosságoknak, partikuláris alakulásoknak 
megértéséhez az ilyen megközelítés segit hozzá. Így jutunk el a tanyafejlődésben rejlő gazdasági 
lehetőségek, általában a nyomásos gazdálkodás kötöttségeit bontogató, kapitalista irányba mutató 
egyéni törekvések s mindezen túl a hagyományos gazdálkodási rendszert szétrobbantó, eddig a 
nemzetközi gazdaságtörténeti irodalomban is kevés figyelemre méltatott „újkori mezőgazdasági forra-
dalom" új korszakot indító jelentőségének teljes fölismeréséig. 

A paraszt gazdaságának s egész életének a feudális kötöttségekből való kibontakozását általában 
nemcsak szántó- és rétbirtokának dűlőnként való széttagoltsága és szétszórtsága s az ehhez igazodó 
művelési és legelőkényszer korlátai gátolták. Még sokkal súlyosabban nehezedett arra a földesúri 
hatalomtól való függés s ennek következtében különösen a robotteher. Ehhez a kérdéscsoporthoz 
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fontos bíráló megjegyzések fűződnek. Eszerint, ellentétben azzal az állásponttal, hogy a parasztnak 
örökös jobbágyságba szorítása párhuzamosan haladt a majorságok elterebélyesedésével, „az örökös 
jobbágyság rendszerének kibontakozása nem a majorkodtató, hanem a jobbágyaikon való közvetlen 
élősködésre berendezett kis- és középbirtokosok jószágain kezdődött el , . . . legmerevebb formái is 
náluk alakultak k i ; . . . az örökös jobbágyság rendszere mintegy feltételévé vált annak, hogy az e 
rendszerek által átfogott vidéken a gazdálkodás már elért szintje ne süllyedjen vissza, hanem - ha 
lehetséges — emelkedjék". Továbbá „Némi ellentét mutatkozik az értekezés két szövegrésze között: az 
egyikben arról van szó, hogy a felvidéki jobbágy szűkebb és soványabb telkén az úrbérrendezés után is 
nagyobb terheket hordozott , mint a volt török területen élő társa, a másikon pedig arról, hogy a 
század végére már nem volt lényeges különbség a hajdani „királyi Magyarország" és az egykor török 
terület között a földesúri elnyomás súlya tekintetében, a földcsuraságnak az utóbbin is sikerült a 
parasztság nagy részét az örökös jobbágy sorsára kárhoztatni. Holott „a század végén . . . - hangzik 
tovább a bíráló megjegyzés - , amikor II. József rendelete, majd annak nyomán a törvényhozás is, 
feloldotta a jobbágyok röghöz, illetőleg a földesúr személyéhez kötését, örökös jobbágyságról már nem 
lehet beszélni. . . Másrészt az urbárium (megszüntette) annak az önkénynek és kizsákmányolásnak a 
parttalanságát, amelyet a földesúr az örökös jobbágyrendszer fennállásának periódusában örökös 
jobbágyával szemben érvényesíthetett". S mivel a század végéig a volt hódoltság területének földesurai 
csak részlegesen éltek az elsajátítás Urbárium adta lehetőségével, „a század végén még mindig nem 
elhanyagolható különbségek maradtak a volt királyi Magyarország és a hódoltság - formailag egyéb-
ként azonos kategóriákba tartozó - parasztjainak terhei között , és így sorsukat illetően is". 

Említettem, hogy a XVIII. századot illetően a parasztságtörténeti rész megírása nem nekem 
jutot t feladatul, úgyhogy ezekkel az észrevételekkel kapcsolatban rövid kitérés látszik szükségesnek a 
jobbágyság helyzetére. Már évtizedekkel ezelőtt az elnyomás, a földkisajátítás és a kizsákmányolás 
hármas csoportjába igyekeztem összefogni a földesuraságnak a jobbágyokat terhelő törekvéseit, az ő 
rovásukra menő tendenciáit. Úgy vélem, ez a megkülönböztetés lényegében látszólagossá teszi az 
észrevételezett ellenmondást. Talán nem fejeztem ki elég világosan a következőket. Bár a volt „királyi 
Magyarország" népe szűkebb és soványabb telkéhez viszonyítva nagyobb úrbéres terheket viselt, a 
török uralom alól szabadult részek parasztsága kizsákmányolás dolgában jobb helyzete ellenére nem 
kevésbé súlyosnak érezte helyzetét a földesúri elnyomás következtében, miután a korszak végére 
egykori többé-kevésbé kötetlen állapotból szoros földesúri függésbe süllyedt. 

Erre a személyes függésre épült az örökös jobbágyság rendszere, elsősorban ez adott lehetőséget 
a földesúrnak a parasztföldek kisajátítására és korlátlan kizsákmányolásra. Elnyomó hatalmának 
kiépítésére a földesuraság, lényegében a XVI. századtól fogva, főképp három eszközt vetett latba: 
mindenekelőtt a paraszt röghöz kötését, azután az úriszéken kiszabott megfélemlítő és megtorló 
büntetéseket, továbbá - amiről parasztságtörténeti irodalmunk alig vesz tudomást — minden jogi 
formaságot mellőző tettleges erőszakot. A legfontosabb gazdaságon kívüli kényszerítő eszközzel: a 
jobbágy szabad költözésének eltiltásával nagy-, közép- és kisbirtokos nemes egyaránt élhetett; már a 
másik kettővel a kisbirtokosok, kik a XVIII. században az uralkodó osztály számban legnagyobb részét 
tették, alig. A falun élő kisnemes gyakran a parasztbíró hatósága alá tartozott, de még a kisebb 
középbirtokos is nehezen engedhette meg magának úriszék költséges tartását. Általában nem tartott 
fenn börtönt sem, mely már a XVI. században nem jelentéktelen eszköze volt a paraszt örökös 
jobbágyságra kényszerítésének. Nem voltak katonai jellegű szolgái sem, mint a főúrnak, kinek ezek, ha 
kellett, nemcsak udvara fényének növelésére szolgáltak; a jobbágy ellen kíméletlenül föllépő hajdúi is 
alig. Vármegyei, szükség esetén katonai karhatalmat is, kollektív paraszti ellenállással szemben, 
elsősorban nagybirtokos tudot t igénybe venni. Ez persze nem jelent annyit, hogy a jobbágy urának 
való kiszolgáltatottsága, személyes alárendeltsége esetenként kisbirtokon is ne adott volna módot az 
elnyomás súlyos formáinak gyakorlására. Parasztkézen levő földek kisajátítására s a kizsákmányolás 
minden irányú fokozására azonban kisebb birtokos rendszerint kevésbé tudta kihasználni felsőségi 
hatalmát, mint az országnak főképp nyugati részein birtokos latifundiummal rendelkező főúr és bene 
possessionatus nemes. Rá kell mutatni arra az eddig kevéssé kuta to t t körülményre, hogy a birtokos 
köznemesség nagy többsége a XVIII. században csupán részbirtokokat mondhatot t a magáénak, 
gyakran több, nemritkán egymástól távol eső helység területén; egy-egy falu határán belül sok esetben 
számos földesúrnak volt birtokrésze, többnyire osztatlan közbirtokosságba tagolódva, ami korlátokat 
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állított a kisajátítás elé, külön majorságok kialakítását nem tette lehetó'vé.1 Ez természetesen a 
kizsákmányolás mértékére sem maradt hatás nélkül, fó'képp a robot legsúlyosabb formáinak szabott 
határt. Amikor tehát ilyen esetben a jobbágy röghöz kötése a gazdálkodás már elért — hozzátehetjük: 
alacsony - szintjének megtartásához járult hozzá, elsó'sorban a földesúri termény- és pénzjáradék 
csökkenésének akadályozásáról volt szó. Ami már módot adott majorkodásra: a faluhatár tényleges 
fölosztása a részbirtokosok közöt t jóval ritkábban fordult eló'. Egyedüli urai pedig egy-egy község 
határának leginkább nagyobb birtokosok voltak. Elsó'sorban jó piaci kapcsolatokkal rendelkező' nagy-
birtokosok törekedtek arra, hogy összefüggő birtoktesten kizárólagos területi joghatóságot építsenek 
ki maguknak, s ne csak annak vessenek gátat, hogy jobbágyaik, kiket mindenekfölött saját alattvalóik-
ként kezeltek, más fórumokhoz fordulhassanak panaszaikkal és hogy helyzetükbe külső beavatkozásra 
kerüljön sor. Gazdasági téren, piaci kapcsolatok dolgában is azon voltak, hogy lezárják latifundiumuk 
határait jobbágyaik előtt, monopoljogokat gyakorolva termeivényeikre s máshonnan való beszerzéseik-
nek is útját állva. 

Persze ebben az esetben is hiba lenne a helyzetet az egész XVIII. századon át mozdulatlannak 
tekinteni. A földesúri elnyomás, a Rákóczi-szabadságharc s bizonyos fokig a paraszti vándormozgalom 
által állított korlátokat ledöntve, az 1760-as évekig hágott legmagasabb fokra, főképp a hajdani 
„királyi Magyarországon", annak is nyugati felében. Mária Terézia úrbérrendezése azután, majd 
II. József méltán híres jobbágyrendelete, amint arra a bíráló megjegyzések joggal mutatnak rá, egy-egy 
lényeges előrelépés volt a földesúri önkény megzabolázásának útján. Mindkettőnek elvi jelentősége 
nagy mindenekelőtt. Az úrbérrendezés, a megszokottal szöges ellentétben, kiinduló alapul csakis a 
szenvedő fél képviselőit rendelte eskü alatt meghallgatni helyzetéről, terheiről, a földesúrhoz való 
viszonyáról — a jobbágyokat, kiket, az úri bánásmódra jellemzően, a nemesség körében közszájon 
forgó mondás így minősített: „Rusticus est quasi Rind, nisi quod sibi cornua desint".2 Az 1785-1 
rendelet pedig egyszerűen eltörölte az örökös lekötelezettség és röghöz kötöttség állapotát, melyben a 
jobbágyok addig voltak, s még a jobbágy szó használatát sem kívánta megtűrni. Mindkettő hatalmas 
tett a paraszti öntudat formálása szempontjából is. Miután időközben kitört a francia forradalom, az 
1790/91 -i országgyűlés is jobbnak látta el nem zárkózni a „kalapos király" rendeletének törvényesí-
tése, a sok helyen régtől fogva meghonosított örökös jobbágyság megszüntetése elől. 

II. József nem ok nélkül ragaszkodott végső akaratával is jobbágyrendeletének érvényben 
maradásához: valóban legtiszteletreméltóbb intézkedése volt az a felvilágosodott abszolutizmus egész 
társadalompolitikájának. Ahhoz azonban, hogy gyakorlati jelentőségét is kellően fölmérhessük, a 
felvilágosodott abszolutizmus törekvéseire általában véve is vetnünk kell egy pillantást. Míg a hagyomá-
nyos abszolutizmus rendelkezései a parasztságot illetően a hadiadó megfizetésének, a katonaállításnak 
és az országba vezényelt katonaság megkívánt kiszolgálásának biztosítására összpontosultak, a felvilá-
gosodott abszolutizmus ezen túlmenően az erdőhasználattól az oktatásügyig a nép életének szinte 
minden vonatkozására megpróbálta kiterjeszteni irányító és ellenőrző hatalmát. Egészben véve arra 
törekedett, hogy a földesúrnak való alárendeltséggel szemben, a neki való egyoldalú kiszolgáltatottság 
helyett a parasztság életében mindenekfölött és minden tekintetben az uralkodó alattvalójának az 
államtól való függése jusson érvényre. Evégből a rendeletek egyre növekvő sora látott napvilágot, idő 
jártával szinte áttekinthetetlenné szaporodva. Ahhoz, hogy átmenjenek az életbe, területileg is meg-
felelő létszámú s az új vonatkozásokban, melyek addig a hagyományos szokást követve, az adott 
közösségeken belül mintegy maguktól rendeződtek, az intézkedésre kellően fölkészült hivatalszerve-
zetre lett volna szükség. Közigazgatástörténelmünk mindmáig adós annak a nyilvánvaló ténynek 
leszögezésével, hogy ilyen apparátussal a bécsi udvar Magyarországon nem rendelkezett. Míg a Lajtán 
túl már a nemesi adózás rendszeresítése kezelhetőbbé tette az uralkodó osztályt, a Kreisamt-ok 
létesítése pedig fontos támasztópontjait teremtette meg az uralkodói akarat érvényesítésének, hazánk-
ban a bécsi kormány - a vám- és a bányaügy kivételével - csak a kincstári birtokokon és a szabad 
királyi városokban számíthatott a Kamarán s részben a Helytartótanácson keresztül szándékainak 
valamelyes megvalósulására. A vármegyék, kivált az 1765. évet követő negyedszázad folyamán, mikor 

1 Wellmann Imre: A köznemesség gazdálkodása a XVIII. században. A Nógrád megyei 
muzeumok evkönyve VII. 1981. 6 5 - 7 0 . 1 . megyei 

2Lyczei, Joannes: Iter oeconomicum. Tyrnaviae 1713. 55. 1. 
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országgyűlést nem hívtak össze, fokozottan őrködtek autonómiájukon s nem sok hajlandóságot 
mutattak olyan felsőbb rendeletek végrehajtására, melyeknek nem látták törvényes alapját, s amelyek 
külön költséggel és munkateherrel jártak; különben sem volt a sok és sokféle új rendelkezés gyakorlati 
megvalósítására kellő számú és jártasságú tisztviselőjük, S kivált a jobbágyok ügyében ha egyáltalán 
akartak is, akkor sem tudtak, főképp nagybirtokon, a földesúri hatalmat korlátozó rendeleteknek kellő 
érvényt szerezni, az uraság kezében lévén a végrehajtó hatalom. Az agrárpolitika köréből vett példa 
rávilágíthat, mennyire tudomásul kellett Bécsben is venni, hogy az udvar, szándékainak valóra váltásá-
ban, megyére, földesúrra vajmi kevéssé támaszkodhat. Elsősorban katonai érdekből, Mária Terézia és 
II. József tucatszámra adott ki rendeleteket a lótenyésztés fejlesztéséről - mégpedig elsősorban nem 
máshoz, mint a szabad királyi városokhoz intézve.3 amit természetesen nem magyaráz meg, hogy 
azoknak legtöbbször szőlőhegyen kívül is volt saját gazdaságuk. A rendeletek elárulják: többre az 
uralkodó nem számíthatott annál, hogy a városok - egyébként nem valami ígéretesnek bizonyult -
példáját nagyobb és erősebb testalkatú lovak tartása dolgában a vármegyék s a földesurak is követik 
majd, s evégből még jutalmak és a Szent István-rend adományozásának ígérését sem habozott latba 
vetni. Még aki nem szokott visszariadni az akaratának útjában álló akadályoktól, II. József is szükséges-
nek látta hangsúlyozni, hogy ebben az ügyben tartózkodni kell minden kényszerítéstől, s a pótlovak 
gyűjtésére kiküldött tisztek se menjenek tovább a ménesek meglátogatása során „csöndes szóval" tett 
javaslatoknál. 

Ha már a földesúr érdekét éppen nem hátrányosan érintő rendelkezések életbe lépésének is 
üyen nehézségekkel kellett szembenéznie, annál nagyobb akadályok álltak a földesúri önkény korláto-
zására irányuló felsőbb rendelkezések érvényesülésének útjában. A kutató mindinkább arra a meg-
győződésre kénytelen jutni , hogy nemcsak a megismétlés tanúskodik egy-egy rendelet hatástalan-
ságáról: mikor egymást érik, többségük inkább a meglevő, szívós életű adottságokat, mintsem az újnak 
kezdetét tükrözi. A Rákóczi-szabadságharcot követően az uralkodó és a rendek között létrejött 
kompromisszum nemcsak a külső piac bizonyos mértékű megnyílása révén vált a majorsági gazdál-
kodás elhatalmasodásának szekértolójává: az értékesítési lehetőség kellő kihasználására is megfelelő 
eszközöket biztosított a földesuraknak, midőn a parasztsággal való bánásmód felügyeletét a vár-
megyékre bízta s rendszeresítette állandó katonaság állomásozását az országban, szükség esetén 
alkalmas hátvédül az elnyomó földesuraknak. Míg a XVI században törvények szabták meg -
megtorló jellegük ellenére a későbbi súlyosbodáshoz képest igen alacsony szinten - a jobbágy földesúri 
tartozásait, az 1715. évi 101. tc. a vármegyékre bízta a misera plebs elnyomástól való megvédését. 
Ennek III. Károly - mintegy a nőági örökösödés elfogadásának egyik ellentételéül - még külön 
nyomatékot adott: az 1723-i 18. tc.-ben a felügyelet és a büntetés hatáskörét a megyék kezére adta 
ebben a dologban. Nem kevesebbet jelentett ez. mint a jobbágykérdésnek törvényes szabályozása 
helyett a hatalmat ebben a nemesség területi érdekszervezeteire ruházni, melyekben épp a majorkodás-
ban s a jobbágy ezzel összefüggő minél teljesebb elnyomásában, megterhelésében és földje kisajátításá-
ban leginkább érdekelt birtokosok voltak a hangadók. Jellemző, hogy- a megyei állásfoglalás s a 
földesúri érdek érvényesítése közé szinte egyenlőségi jelet tett e téren az egykorú jogi felfogás. Huszty 
István, az egri jogakadémia tanára még az úrbérrendezés előestéjén is arra oktatta a nemesség felnövő 
nemzedékét, hogy a jobbágy költözési'jogának eltörlése folytán szabadságában áll a földesúrnak. 
magánúton dönteni örökös jobbágyai helyzetéről s kötelezettségeiről - mégpedig az 1608-i koronázás 
utáni 13. tc. alapján,4 mely, amint ismeretes, nem engedett meg többet annál, hogy a vármegyék 
szabadon járhatnak el a jobbágyok szabad költözése dolgában. 

Az a körülmény, hogy a jobbágy sorsának intézése országgyűlésen történő rendezés helyett az 
1723-i törvény szerint felsőbb fokon a vármegyék hatáskörébe került, nehézségeket okozott az 
úrbérrendezés előkészítése során is, többek között vitathatóvá tette jogilag, vajon a kormány vissza-
nyúlhat-e a meglevő joggyakorlatnál jóval enyhébb 1514-i törvényekhez. Végül is csak királyi biztosok 

3 így az összegező jellegű, nyomtatásban is közzétett 1777. augusztus 2-i rendelet: Normativum 
in merito procedurae circa negotium clementer intentae altioris staturae solidiorisque structurae 
equorum . . . propagations pro liberis regiisque ac montanis civitatibus . . . praestabilitum. 

4Huszty, Stephanus: Jurisprudentia practica . . . in Collegio juris Agriensis Foglariano stúdiósáé 
legum juventuti traditus ac expositus. Agriae 2 1758.1. 79.1. 
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kirendelése révén sikerült az Urbárium bevezetése, miután a földesurak a parasztmozgalmak által 
fenyegetett helyzetükben kénytelenek voltak az uralkodó segítségéhez folyamodni. Teljes értékű 
végrehajtásig azonban ez a nagy jelentó'ségű reform sem jutot t el: amiben a korábbi jogszabályokhoz 
képest új utakon járt, hogy ti. az egységesen megállapított jobbágyszolgáltatások mértékét a megállapí-
tásra kerülő teleknagyságokhoz kell arányosítani, nem végzett befejezett munkát, a földek telek-
állománynak megfelelő tényleges hivatalos kimérésére nem került sor. Ezzel együtt s mert a paraszt 
rendszerint óvakodott meglevő teljes birtokát bevallani, a jobbágyok egyéni birtokában volt földek űri 
kisajátítástól való megvédése nem érhette el a kívánt teljességet, sőt a megállapított jobbágytelkeken, 
továbbá az összeírt irtványokon és jobbágyszőlőkön felül egyértelműen földesúri jogúvá lett, ami 
korábban mint „szabad élő föld" a faluközösség rendelkezése alá, tagjainak szabad közös használatára 
maradt. 

Ami a földesúri elnyomást illeti, az úrbérrendezés nem avatkozott bele a szabad költözés 
dolgába; a falu bíróságáról nem vett tudomást, a bírót a földesúr jelöltjei közül rendelte választani s 
„rossz magaviseletéért" megbüntethette, sőt el is csaphatta őt az uraság; az úriszéket meghagyta a 
jobbágy fölötti bíróságnak, ám ítéletei föllebbezés esetén közigazgatási úton egészen az uralkodóig 
fölkerülhettek; a paraszt jogszerű eljárást mellőző megbüntetésének csak pénzbírság vonatkozásában 
állta útját . II. József további rendeletekkel iparkodott a földesúri bíráskodásban az uraság és tisztjei 
önkényének gátat vetni, de az úriszéket mint a jobbágy bírói fórumát szintén érvényben hagyta, s a 
falu bíróságáról ugyancsak nem tett említést. Annak pedig, hogy a jobbágy örökös lekötelezettségének, 
röghöz kötöttségének eltörlése oly egyszerűen (simpliciter) megvalósuljon, ahogy kijelentette, útjában 
állt a meglevőnek makacs ellenállása, vármegyei és földesúri hatalom egyaránt. Hiába nyomtatták ki a 
nép nyelvén, a megyék nem siettek vele, hogy a parasztok tudomására hozzák, s aztán életbe léptek -
ha nem is oly messzemenően, ahogy a XVI. században időlegesen visszaállított szabad költözést szinte 
lehetetlenné tették - a kikötések, melyektől a jobbágy eltávozását függővé tették, előzetesen teljesí-
teni kívánt feltételek, legfőképp hogy a jobbágy más alkalmasat állítson a helyére. Az 1791.évi 35 . tc . 
rendelkezései is elárulják, hogy az örökös jobbágyság távolról sem szűnt meg általánosan a gyakor-
latban. Túl azon, hogy a törvény az Urbárium ideiglenes érvényben tartásával kapcsolatban ajobbágy 
telkéről nem, csupán szolgáltatásairól, a földesúrtól való függéséről s az úri joghatóságról emlékezett 
meg, a rendek siettek az úriszék törvényes hatáskörét „helyreállítani", s tartására éppen úrbéri 
panaszok tárgyában nem köteleztek. Csak ezután kerítettek sort a törvényhozók az örökös jobbágyság 
eltörlésére, engedve szabad költözést, de nem bármikor, hanem március 12-én, az előző szeptember 
végi bejelentés után, azzal a föltétellel, hogy a jobbágy előzetesen állami és földesúri tartozásait 
teljesítette s távozásához az alispántól és földesurától engedélyt kapott. A törvény ugyanakkor 
leszögezte a földesúr jogát a neki terhes és hasznavehetetlen alattvalója eltávolítására s fenntartotta 
igényét az elköltözött pótlására. A vármegyéknek pedig kötelességükké tette őrködni azon, hogy 
számos elköltözésből elnéptelenedés ne származzék, s általában feladatul tűzte a jobbágyköltözés 
sajátos, külön rendszerének kidolgozását. Rendelkezések, melyek nem fukarkodtak a földesúri el-
nyomás egyes összetevőinek életben tartásáról való gondoskodással. 

A földesúrtól követelt valamennyi szolgáltatás közül nem csupán azért volt a jobbágynak 
legterhesebb a robot, mert ez volt leginkább teljes a személyes alávetettség vonásaival. Saját gazdasá-
gának folytatásában is az úrdolgát viselte el legnehezebben, hiszen gyakran saját termésének is rovására 
ment annak teljesítése. A legfontosabb mezőgazdasági munkákra alkalmas - nemcsak az időjárás, 
hanem ősi szokás szerint a hold járásához való igazodás miatt is szűkre szabott - időt, ilyenkor a 
hétszámra előírt robotnapokat még az Urbárium szerint is megkettőzve, az uraság szolgálatára kellett 
fordítania; csak azután foghatott, fáradtan, megviselt igásjószággal és szerszámmal, a maga termelő-
munkájához. Ha uradalmi számadások mégis alig mutatnak különbséget a majorsági és a dézsmában 
elsajátított gabonakeresztek terméseredményei között, ez annak bizonysága, hogy amint Lippay János 
már a XVII. század közepén megállapította, „gyakran a paraszt ember hébe-hóba végezi el az ura 
do lgá t , . . . imígy-amúgy csak bé tatarazza a földet".5 Nem kétséges, hogy ajobbágy ellenállásának ez a 
burkolt formája a XVIII. század vége felé haladva még hathatósabbá vált ajobbágy öntudatosodásával 

sCalendarium oeconomicum perpetuum, az az esztergami érsek urunk ő nagysága posoni 
gondviselőjének majorságrul írt laistroma minden esztendőre. Nagyszombat 1662. Az kegyes 
olvasohoz. 
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párhuzamosan. Ezen a ponton nem látszik fölöslegesnek rámutatni, hogy a volt „királyi Magyarország" 
területén az úrbérrendezés jelentősen csökkentette a jobbágynak sok helyt mértéktelenül magasra 
csigázott robotterhét. így felszabaduló munkaereje nemcsak saját gazdasága megszokott munkáinak 
jobb elvégzését tette lehetővé: az úrbérrendezéshez kapcsolódó felsőbb intézkedésnek köszönhetően, 
melyet a királynő nemesség és papság ismételt tütakozására sem volt hajlandó visszavonni, az ugar 
bevetésében is gyümölcsözött. Ezzel a majorságokkal szemben éppen a paraszti gazdaság mutatot t 
részben az űj, fejlettebb mezőgazdaság felé előre ott, ahol ennek segítségével a szükséges termékében 
mutatkozó hiányt kellett helyrepótolnia, vagy érdemesnek látta a robotteher csökkenése révén 
fennmaradó munkaerejét annál többnek megtermelésébe ölni. Elsősorban a szükségnek kellett őt erre 
indítania, mert bevallás szerint (bár ez nyilvánvalóan alatta maradt a valóságosnak) az átlagos paraszt-
háztartás igen szűken volt ellátva kenyérgabonával. Annyira azonban mégsem szűkösen, amint az az 
eddigi kutatás eredményeiből következett. Megnyugtató számomra a bírálat egyetértése abban, hogy 
1-gyel többszörösnek kell a vetőmaghoz viszonyított terméseredményt vennünk annál, ahogy az a 
forrásokban s ezek nyomán az eddigi irodalomban szerepel, mert - ha csak ellenkező értelmű utalás 
nem fűződik az adatokhoz - általános szokás szerint a vetőmagnak valót nem számították bele a ter-
méseredménybe. 

Érdemes volt-e a parasztnak háztartása és gazdasága szükségletén fölül termelni, egyrészt attól 
függött: nem gyakorol-e földesura adásvételi kényszert vele szemben, másrészt az értékesítés lehető-
ségétől. 

Kedvezőtlen piaci viszonyok esetén főképp nagybirtokon fordult elő, hogy az uraság eladatlan 
maradt fölöslegeit piaci áron jobbágyaival vásároltatta meg. Az úrbérrendezés során el kellett tiltani, 
hogy a parasztok kénytelenek legyenek a földesúr kimustrált marháit a falu mészárszékén kimérni, 
általa font- vagy darabszámra rájuk osztott húst készpénzen átvenni, romlott borát, pálinkáját kimérni, 
rájuk erőltetett vaját, sajtját, más élelmicikkét maguk értékesíteni. Ha viszont volt kereslet az 
agrártermékek iránt, attól kellett tartani a jobbágynak, hogy pénzszerzésre szánt termelvényeire ráteszi 
kezét a földesúr. A Pragmatica sanctio megszavazása idején ebben a vonatkozásban is kedvező döntést 
tudott elérni a nemesség. Az 1723. évi 15. és 75. tc. - meglepő módon a kereskedelem szabadságának 
megóvása és gyarapítása végett - saját szükségre biztosította a földesúr elővásárlási jogát jobbágyai 
termeivényeire. Mária Terézia, bár egyébként határozottan föllépett a földesurak birtokukon gyakorolt 
gazdasági monopóliuma ellen, az apja által szentesített törvényen ezúttal sem tehette túl magát. Az 
Urbárium 7. pontja hangsúlyozta azonban (kérdés: milyen gyakorlati eredménnyel? ), hogy az elővétel 
csak az úr saját házi szükségére megengedett, a paraszttal való szabad alku szerinti vagy külső vevő által 
ígért ár azonnali megfizetése ellenében, nem pedig a pénzjáradékba való beszámítással, és igaz mértéket 
használva; tüos máshonnan jövő vevőket kiutasítani, a jobbágy máshova vinni szándékolt áruit 
visszatartani, utóbbit akarata ellen a földesúrnak való eladásra kényszeríteni, egyáltalán a szabad 
vételben és eladásban akadályozni, ezért elkobzással, testi vagy pénzbüntetéssel sújtani. Mindez élénk 
fényt vet a parasztság árutermelése körül sok helyen uralkodó állapotokra. 

Ha üyen akadályokkal nem számolunk, igen gondolatébresztő bírálati megjegyzés kapcsolódik 
ide arról, hogy mivel a kisebb parasztgazdaságok egy része, hogy pénzbeli terheit fedezhesse, termei-
vényeinek nem fölöslegét, hanem szükséges részét vitte piacra, azután meg kénytelenségből vissza-
vásárlásra fanyalodott, fölvetődik a kérdés: ilyen esetben helyes-e árutermelésről beszélni. Kétségtelen, 
a forrásokban nehezen megfogható paraszti árutermelés kérdésköre további vizsgálatokat kíván; a 
következő megjegyzések megközelítési próbálkozásnál többre nem tartanak igényt. 

Aki a parasztság legelesettebb részéhez tartozott, örülhetett , ha esetleges töredéktelkének 
gabonaterméséből, arató- és cséplőrészből elő tudta teremteni családjának mindennapi kenyerét; súlyos 
gondok forrása lett, ha eladni kényszerült belőle. Húshoz baromfi, sertés tartásából ju tot t , s minden-
nek fontos kiegészítő részét alkotta a falu határának közösre maradt részében folytatot t gyűjtögetés, 
továbbá a minden tilalom ellenére gyakorolt madarászás, vadászat, halászat. Borból is jutott , ha 
nemritkán irtással egybekötött szőlőtelepítésre vagy parlagszőlő újból termővé tételére vállalkozva 
módja nyílt szőlődarabra szert tennie nehéz munka árán. A módosabbakéhoz képest csekélynek 
mondható pénzbeli terheit szőlőbeli munka és kaszálás béréből, s akinek igásjószága volt, fuvar 
vállalásából iparkodott előteremteni. Mindez kivált tél és kora tavasz idején, mikor kereseti lehetőség 
alig adódott , sokszor nem bizonyult elégnek, s akkor nem maradt más, mint abból értékesíteni, ami 
eredetileg a háztartás ellátására szolgált volna. 
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Középparasztnál, főképp ha szűk esztendő járta s ráadásul beszállásolt katonát is kellett 
eltartania, sűrűn előfordulhatott, hogy a gabonatermés nem bizonyult elégnek. (Az értekezés 
159. lapján sajtóhibából eredő 6,67 hl-nyi fogyasztásra maradó gabonamennyiség a csatlakozó jegyzet 
segítségével könnyen 16,67 hl-re javítható.) Ilyenkor vagy a földesúrtól, esetleg gazdag paraszttól 
kapható uzsorakölcsönre, vagy pedig vásárlásra kényszerült. Állati eredetű táplálékkal már rendszerint 
jobban el tudta látni háztartását, s nemritkán maga termelte borban sem volt nála hiány. Súlyosan 
nehezedtek rá viszont a pénzbeli terhek, annál is inkább, mert a község vezetését maguknak gyakran 
kisajátító gazdag parasztok nem haboztak a helységre kivetett hadi- és háziadót az ő rovására 
egyenlőtlenül felosztani, s mert időnként nem lehetett meg mesteremberek egyes készítményeinek 
beszerzése nélkül. Nála tehát fokozottan jelentkezett annak szükségessége, hogy termelvényeiből 
időnként piacra vigyen valamit. Ám értékesítésre sem nyílt sok esetben módja mit és kinek, s akkor 
elkövetkezett a végrehajtás, majd a még könyörtelenebb katonai executio, lavinaszerűen a teljes 
eladósodásig fokozva a hátralékokat. 

önellátás dolgában a gazdag paraszt küszködött gondokkal legkevésbé, sőt kedvezőtlen piaci 
adottságú területeken nemegyszer elkallódásig halmozódó tartalékok gyűltek föl házatáján. Pénzbeli 
terhei sem voltak fölötte nyomasztók, egyrészt mert gyakran nem álltak teljesen arányban jövedel-
meivel, másrészt mert a község haszonhajtó jogaival általában ő gazdálkodott. Fölöslegekre épülő 
árutermelés így mindenekelőtt nála lépett előtérbe. 

Ha nem állt földesúri kereskedelmi monopóliumra törekvés a paraszti termeivények értékesí-
tésének útjában, ennek lehetősége, mivel csak viszonylag szűk területen lehetett élni a vízi szállítás 
előnyével, az utak nagy többségének rossz állapota miatt nem kis részben az egyes produktumok 
piacra juttatásának különböző nehézségeitől függött. Legmesszebbre a lábon hajtott élőállat jutott ; 
éppen ezért a paraszti termelés, az ország nyugati határa közelében s a Duna felsőbb folyása mentén 
lakókat kivéve, külső piacra csak lábasjószágára nézve számíthatott. De az ország határain belül is az 
élőállathoz kapcsolódott a piacok elérésének messze leghosszabb hatósugara, ráadásul azért is, mert 
vele (meg a batyuban vitt apróbb portékával) lehetett a sűrű földesúri vámhelyeket leginkább 
megkerülni. Jóval kisebb távolságok áthidalására nyílt mód gyapjúval és tartósított állati termékekkel. 
A növénytermesztés eredményeinek piacra vitele pedig csak viszonylag szűk körben érte meg a vele 
járó fáradságot és kockázatot. Vonatkozott ez a fő termeivények közül elsősorban az alapjában véve 
legnehezebben szállítható gabonára, de hasonló gondokkal küszködött a vashoz nehezen ju tó paraszti 
gazdaság a jobb ára miatt egyébként több fuvarköltséget elbíró bor esetében is, mert hordóin a 
legtöbbször mogyoróvesszőből való abroncsok az utak döccenőin könnyen elpattantak. Annál 
nagyobb hátránynak számított ez, mert magasabb és északibb fekvésű területeken éghajlati okokból 
kivételes, ottani termeléstől nem zavart kereslet mutatkozott a bor iránt. Viszont ellensúlyozta az 
ilyen lehetőség kihasználásának elmaradását, hogy ellentétben a gabonával, ennyiben is egyedülálló 
módon, a boron túl lehetett adni helyben is, amikor nem az uraság gyakorolta az italmérést. Ha 
azonban ez vendégfogadót tartott a helységben, egész éven át méretett ki italt. Az úri árutermelés 
egyébként is súlyos konkurrenciát jelentett a parasztinak, de ebben az esetben külön is előnyben volt a 
saját termés gyakorta jobb minősége révén. A jobbágynak ugyanis alig forrt ki új bora, többnyire máris 
kénytelen volt áruba bocsátani, hogy pénzhez juthasson. 

Különben az eladni valóit legtöbbször közvetitő közbeiktatódása nélkül értékesíteni kívánó 
paraszt szállítási nehézségektől függetlenül is a maga nevelte jószágra talált leginkább vevőt a számára 
adódó fő piachelyen: a közeli országos vásárokon. Volt ott többnyire kelete másodsorban egyéb 
termeivényeinek is, de a gabonának széles területeken nem volt ára, mert a vásárt a környékről jobbára 
csupa gazdaember, maga is földműves, látogatta. Leginkább még ott lehetett szemes terményre vevőt 
találni, hol az Alföld a kenyérrevalónak szűkében levő Felvidékkel, továbbá szőlőtermesztésre szakoso-
dott vidékkel volt határos. Soványabb értékesítési lehetőséggel biztattak a városok hetipiacai, mivel 
saját területükön sem hiányzott a mezőgazdálkodás, s termelőik kívülről jövő eladók versenyét 
korlátozni igyekeztek. A főtörvényszékek odahelyezése óta számottevően városiasodé Pest hetipiacait 
legtöbbször eladni való zöldséggel, azután gyakorisági sorrendben takarmánygabonával, baromfival, 
gyümölccsel, kenyérgabonával és kenyérrel, szarvasmarhával, sertéssel, szénával és fával keresték föl a 
környező falvak lakói az 1730-as években, elsősorban szegény parasztok, a használható utak mentének 
lakói, 1 5 - 5 5 km távolságról. Főképp gabona átvételét az országban elszórtan található katonai élés-
táraktól is remélhette volna a paraszt, ám, akárcsak kivitel s háborús időben a hadseregnek való 
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szállítás terén a konjunktúra kihasználásával, kistermelőkkel szemben ebben a vonatkozásban is 
jelentős előnyben volt a földesuraság a maga tömeges kínálatával; Mária Teréziának külön el kellett 
rendelni, hogy a katonai magazinok a parasztok átadni kíyúnt termését se utasítsák vissza. Igen 
előnytelen értékesítést, mégis a nyomasztó hadiadóba való valamelyes beszámítást remélhetet t a 
jobbágy a hozzá beszállásolt katonának nyú j t o t t ellátásért; ahol nem tudot t túladni terményein, még 
az ilyen lehetőségnek is örülnie kellett, bármennyi erőszaktételt és megaláztatást kellett is ennek során 
elviselnie. Jóval kedvezőbb értékesülést je lente t t a házról házra, másodsorban a falu kocsmáján folyó 
bormérés. A Mihálytól György-napig, szőlőhegy hiányában karácsonyig tar tó kocsmáitatás során 
elsősorban ebből kellett a parasztnak a pénzbeli terhei fedezéséhez szükséges összegeket előteremtenie. 
Sőt nemcsak ezt: a bírálatban említett visszavásárlásra is leginkább a bort illetően került sor, annyiban 
módosult formában, hogy nem eladott, hanem javarészt dézsmában lerótt saját borát fogyasztotta 
pénzért az uraság kocsmáján, abban az időszakban, mikor már rendszerint följebb hágott annak ára. Az 
a tény, hogy a kocsmáitatás a XVI. század óta fontos jövedelmi forrása volt a földesuraságnak, 
kétségtelenné teszi, hogy az ott kimért borokra is számottevő összegeket fordí to t t a jobbágynép. A 
hadi- és háziadó súlyos pénzbeli terhével s a földesúrtól censuson fölül esetenként kívánt váltság- és 
bérleti összegekkel együt t borának elkerülhetetlen fogyasztása is kényszerítő erővel indította a 
jobbágyokat pénz előteremtése végett nem jelentéktelen méretű árutermelésre. 

Míg a jobbágyság körében a kényszer nyomása alatt fo lyó piacra vitel mellett csak kiegészítő 
szerep j u t o t t a fölöslegtermelésre alapozott s elsősorban gazdag parasztok által űzöt t árutermelésnek, a 
földesuraság oldalán e téren, nem számban, de érdemben, csak járulékos elemként tűnnek föl a 
részbirtokos compossessorok, kik az árutermelésből alig vették ki részüket, lényegében jobbágyaiktól 
elsajátított járadékokra hagyatkozva. Egyébként sem volt hiány majorkodással nem baj lódó urakban, 
leginkább azokon a széles területeken, ahol az allodiumok fő termeivényére: a gabonára alig akadt 
vevő. Hangsúlyozni kell azonban, hogy XVIII. századi agráréletünkre s ezen keresztül egész gazdasági-
társadalmi fejlődésünkre a parasztság újjáépítő erőfeszítése s a bécsi udvar gazdasági politikája mellett a 
majorkodásra berendezkedő földesuraság nyomta rá bélyegét, mindenekelőt t az egykori „királyi 
Magyarország" területén, annak is nyugati részén. Legfőképp ez vette ki részét mezőgazdasági kivite-
lünk Lajtán túli érdekeknek megfelelő növekedéséből; ugyanakkor a paraszti sors mélyre süllyedését az 
úrbérrendezésig csaknem teljes egészében, az ausztriai iparcikkek beáramlásának elősegítését s ezáltal a 
hazai ipari-városi fejlődés hátráltatását nem kis részben ennek az árutermelő nagybirtoknak számlájára 
kell í rnunk. 

Bírálóim egyetértése megerősít abban, hogy minden piacra törekvése mellett túlnyomórészt 
feudális vonásokat őrzött ez a majorkodó földesuraság. Az allodium megművelésének terhét általában 
robotoló jobbágyainak nyakába varrta, termeivényei piacra jutásának hatósugarát is ezek hosszú 
fuvarra kényszerítésével növelte, így takarítva meg a szállítási költség dandárját. Bérest viszonylag 
keveset szegődtetett; igaz, jobbnak a robotban végeztetettnél, igényes feladatokra alkalmasnak ezek 
munkája sem bizonyult. A természetben befo lyó jövedelem igen jelentős része feudális szolgáltatások-
ból eredt , úgyhogy a dézsmabevételek az értékesítésre kerülő részben is fontos szerepet játszottak. 
Ugyanakkor abból, amit termesztményekben vett be az uradalom, számottevő hányad önellátásra: az 
úrnak s környezetének bőséges ellátására s az alkalmazottak konvenciójára szolgált. A gödöllői 
uradalom példája szerint a pénzben k imuta to t t jövedelmek közö t t jóval kisebb rész származott a 
majorkodásból , mint a feudális bevételekből és a bérbeadott bevételi forrásokból; a két utóbbihoz való 
ragaszkodásban az is közrejátszott , hogy sokkal kevesebb költség terhelte őket, mint a saját kezelésből 
származókat, köztük főképp a legnagyobb ál landó pénzbevételt hozó szőlőtermesztést, melynek külön 
szakértelmet kívánó kényesebb munkáit robo tos jobbágyok és béresek helyett célszerű volt napszámo-
sokra és szegődményesekre bízni. Ezzel is összefüggött , ami az egyes művelési ágak földesurak és 
jobbágyok közötti területi megoszlásában is tükröződö t t : hogy a belterjesebb kultúrák sokkal inkább 
kötődtek a jobbágygazdasághoz, mint a földesúri üzemhez. De még nagyobb része volt ebben annak, 
hogy rácáfolva a paraszt lustaságáról a lkotot t elítélő véleményre, melyet a birtokos nemesség a robot 
értékéből kiindulva hangozta to t t , szívesen vállalta a szőlő telepítésével járó nagyobb és igényesebb 
erőfeszítést jobbágy, zsellér egyaránt. Az ennek révén számukra megnyíló, tu la jdont megközelítő 
birtokjog és robotot nem, csupán dézsmát magába foglaló teherviselés ugyanis a földesúri felsőség 
valamelyes lazulását je lentet te számukra, apró szőlődarabjukon a jobbágyi alávetettség alól bizonyos 
fokú szabadulásnak érzésével tölthette el őket . 

12 Agrártört. Sz. 1 9 8 2 / 3 - 4 
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Nagyobb kínalata, jobb szállítási lehetőségei és üzleti összeköttetései révén elsősorban az 
árutermelő földesúr tudta kihasználni az adódó exportlehetőségeket a velük járó előnyökkel együtt, 
melyek révén a mezőgazdasági kivitel meghatározó szerephez jutot t az ország külkereskedelmében. De 
amint abban, hogy az uradalmi gazdálkodás jelentékeny tiszta jövedelemmel zárult, úgy valójában 
abban is döntő rész illette a jobbágy ingyen munkáját és terményszolgáltatásait, hogy bár jelentős volt 
Magyarország behozatala is s mind nagyobb növekedést mutatott elsősorban azért, hogy a birtokaiból 
származó hasznot főképp ausztriai iparcikkekre és tengerentúli árukra fordította a nemesség, a kivitel 
értéke tetemesen túlszárnyalta a behozatalét. Ennek az aktív kereskedelmi mérlegnek a kérdéséhez 
méltán fűződik az a bíráló észrevétel, hogy már nem volt módomban felhasználni Ember Győző alapos 
tanulmányát Magyarország külkereskedelmi áruforgalmáról a XVIII. század második harmadában. 
Valóban sajnálatos ez. mert noha mindketten Kőszeghy adatközléséből indultunk ki, Ember Győzőnek 
lehetősége nyílt annak hibáin kéziratos anyaggal való egybevetés alapján javítani. Hozzá kell azonban 
tennem, hogy utólag is akkor tudnék igazán erre a dolgozatra építeni, ha - amint a benne tapasztal-
ható kétféle számozásból kitűnik - nem maradt volna el táblázatai jelentős részének közlése; ezek 
nélkül ugyanis a kettőnk összeállításában szükségképp eltérések adódnak a következő okokból. Az 
idézett cikk közlésre került kimutatásai az ország külső áruforgalmának a külföld között i megoszlá-
sában Törökország, a Németbirodalom és Itália 2 évből származó összegeit vetik egybe a többinek 9 
esztendei adataival; csupán a jelentősebb árukat számlálják elő, úgyhogy a százalékok összege 100 
helyett a behozatalban nem tesz többet 93,96, a kivitelben 95,82, az összes forgalomban 95,00-nál; az 
áruféleségek sajátos csoportosítása következtében a méz az élelmiszerek, a viasz az állati termékek 
között; a hús és a gyapjú nem az utóbbiak, hanem az élelem, illetőleg a textilfélék együttesében 
szerepel, viszont cérna és fonal a nürnbergi áruk fő cime alatt; fa és dohány a növénytermesztés 
eredményei közé, ezzel szemben gabona és bor a tengerentúlról eredő cukor és fűszer társaságában az 
élelem rovatába sorolódott. Az egyes áruféleségek százalékos arányában pedig főképp az okoz 
különbséget, hogy Ember egyrészt az iparcikkekre is kiterjeszkedik, míg a magam részéről értekezésem 
feladatának megfelelően megmaradtam a mezőgazdaság termelvénycinck egymás közti arányainál, 
másrészt Magyarországot egységnek tekintve, ennek egészére igyekeztem összpontosítani kimutatáso-
mat, nem véve számításba e cél követése során az anyaországnak Erdéllyel és az újszerzeményi 
területtel való egyébként nem érdektelen áruforgalmát; a későbbi időszakkal való összehasonlítást is, 
amire az 1767. év adatai egymagukban csak sovány alapot adhatnak,6 ilyen szélesebb kitekintéssel volt 
célszerű fölépíteni. 

Mindezeket is figyelembe véve, bírálóim egyetértése megerősít abban, hogy mezőgazdasági 
kivitelünk alakulása a XVIII. század vége felé haladva a kevésbé belterjes gazdálkodás bizonyos fokú 
visszaszorulását, a gabonának és a gyapjúnak a marhakivitcl mellé való fokozatos felzárkózását, a bor 
exportjának hanyatlását, a növekvő sertéskivitellel szemben a törökföldi behozatalnak azt csaknem 
teljesen ellensúlyozó felszökését mutatja. Igen tanulságos itt az a továbbmutató bírálati észrevétel, 
hogy (miután az előző korszakban legfőképp a háborús világ emésztette föl az általa előidézett 
csökkenés után is esetenként fennmaradt gabonafölösleget) az Ausztria ipari fejlődéséből adódó 
élelmiszer- és nyersanyagszükséglet ösztönző hatására Magyarország gabonaexportáló országgá lett a 
XVIII. században, előképéül annak a még nagyobb méretű terménykivitelnek, melyet a tőkés gyáripar 
kibontakozása váltott ki a XIX. században. Ugyancsak igen fontos, hogy a bírálatok egyetértenek Bécs 
Magyarországot illető mezőgazdasági politikájának értekezésemben adott mérlegelésével. Eckhart 
Ferenc könyvének részben azóta elpusztult forrásokon nyugvó széles adatbázisa ma is irányadó ebben 
a tekintetben, ha egyes értékeléseivel és túlzó következtetéseivel nem érthetünk is egyet. Nem 
feledkezhetünk meg főképp arról, hogy a bécsi udvar gazdasági politikája adott, még pedig jelentősen 
növekvő lehetőséget Magyarországnak mezőgazdasági kivitelre, ugyanakkor, midőn nemcsak eléje 
állított joggal sérelmezhető korlátokat, hanem ipari fejlődésünk megnehezítése révén az ország belső 
piacának kibontakozását is hátráltatta. Ausztria, Cseh- és Morvaország kivált fejlődő iparuknak 
köszönhetően egyre többet tudtak ugyan átvenni a magyar mezőgazdaság termelte nyersanyagokból és 
élelmiszerekből, ám korántsem mindent: amint ínséges esztendők megmutatták, gabonából, de ezen-
kívül élőállatból és borból is jóval többet tudott volna juttatni nekik s egyáltalán határaikon túlra is az 

6Ember Győző: Magyarország külkereskedelmi áruforgalma a XVIII. század második harmadá-
ban. Századok 1975. 8 6 J - 6 7 . , 877-84 . , 891 - 9 6 . 1 . 
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ország. A bécsi udvarnak a vámbevételek fiskális érdekén túl a gazdasági élet szabályozójává fejlesztett 
vámpolitikája gondoskodott azonban róla, hogy egyrészt az ottani szükségletet meghaladó magyar-
országi termeivénymennyiség a maga olcsóságával ne csináljon konkurrenciát a számottevő' Lajtán túli 
mezőgazdaságnak, másrészt Magyarország Ausztria tartalékmagtárának szerepét töltse be minden 
eshetőségre. Mezőgazdasági kivitelünk évről évre változó értékei ennélfogva lényegében nem Magyar-
ország, hanem a Laitántúl terméseredményeinek alakulását tükrözték. 

Egyfelől az a tény, hogy ilyenformán a hazai termeivények számottevő, jószerével föl nem 
mérhető hányada eladatlan maradt, nem kis részben elkallódott, másfelől pedig a század elejéről való 
megbízható adatok hiánya gátolja, hogy a kivitel értékeire építve mezőgazdaságunk termelésének a 
népesség gyarapodását minden bizonnyal jelentősen meghaladó növekedéséről számszerű képet alkot-
hassunk; csupán jobb híján, a fejlődés puszta érzékeltetésére folyamodtam a portaszámoknak pontos-
ság dolgában joggal észrevételezett alakulására való utaláshoz. Túl azon, mit a vámkimutatások a 
kezdetlegesebb mezőgazdasági ágaknak a kivitelben való visszaszorulásáról elárulnak, bízvást megál-
lapítható, hogy viszont Ausztriának főképp a magyarországi gabona és gyapjú iránt növekvő igénye 
extenzívebb ágak túlsúlyára biztosított további alapot, nem pedig mezőgazdaságunk intenzív irányú 
megújulására adott ösztönzést. A Lajtán túli piaci lehetőséggel leginkább élni tudó földesuraknak 
éppen kapóra jö t t , midőn az úrbérrendezés következtében jelentős mennyiségű robottól estek el, hogy 
számottevő befektetés nélkül is tovább gyarapíthatják jövedelmüket viszonylag kevés munkát kívánó 
művelési ágakból, ezek termeivényeire összpontosulván a kivitel növekedése. A majorsági gazdálkodás 
így lényegében tovább is a robotrendszerre épülhetett , s a földesurak birtokuk tetemes pénzjövedelmét 
a bérmunka kiterjesztése, majorsági üzemük kifejlesztése helyett csaknem egészben - Gödöllőn átlag 
86,7 %-ban - a maguk nagyrészt fényűző céljaira fordíthatták. Ezzel kapcsolatban joggal érte bírálati 
kifogás az értekezésnek azt a megfogalmazását, mely szerint a bécsi udvar gazdasági politikájával 
összefüggő pénzszűke, a tőkehiány miatt kellett a majorsági gazdálkodást lényegében a jobbágy ingyen 
munkájára alapozni. Még ha a korra jellemző tünetnek tekintjük is, hogy a földesúr - miután a 
gyakorlatban a majorkodásba fektetett összegek látszottak a legkisebb mértékben megtérülni - egyéni 
kedvtelésére költötte birtoka pénzjövedelmének legjavát, akkor is legföljebb annyit mondhatunk, hogy 
a pénzszűke hozzájárult a robotrendszer mellett maradáshoz. Hogy pénzben éppen nem bővelkedett az 
ország, egyébként számos adat tanúsítja; az ország passzív fizetési mérlegére nem tértem ki, Eckhart 
erre vonatkozó fejtegetéseit megalapozottaknak ítélvén. Eszerint az országban maradt tranzitcikkek és 
a vámmentesen behozott áruk értéke, a kivitt portékák alacsonyabb értékbecslése, a bányák és a 
pénzverés hozadéka, a kamarai jövedelmek s a hadiadó révén évente mintegy 6,2 millió forint 
vándorolt a Lajtán túlra, nem is számítva az országhatáron zömükben befelé csempészett árukért 
fizetett, az előkelő urak által Bécsben elköltött s ottani adósságaik kamatainak törlesztésére kijuttatott 
összegeket. Ezzel szemben számításaim szerint az ország kereskedelmi mérlegének aktívuma az 
1767-1780 . évek átlagában nem érte el az évi 2,9 millió forintot, ami a fizetési mérlegben legalább 
3,3 milliós passzívumnak felel meg esztendőnként. 

Befejezésül hadd utaljak arra a bírálati megjegyzésre, mely külön nyomatékot ad a XVIII. 
századi mezőgazdasági fejlődés egész agrártörténetünkben betöltött , értekezésemben hangsúlyozott 
jelentőségének. Ebben az időszakban még a maguk teljességében figyelhetők meg, részben vissza-
mutató érvénnyel, a hagyományos feudális gazdálkodás összetevői és jellemző vonásai, ugyanakkor 
már a kapitalizmusba átvezető fejlődés első újszerű elemei is föltűnnek. Mindez annyi és oly sokféle 
kérdést vet föl, hogy azok összességével az értekezés korántsem tudhatot t megbirkózni. További 
munkára ezen a téren még bőven nyílik lehetőség, s amint az értekezés elkészülte után is folytatott 
kutatásaim, talán mostani válaszaim is továbbmutatnak valamennyire. De mindenekelőtt bírálóimat 
illeti ismételt köszönet a kellően meg nem oldott kérdésekre való rámutatásért s a további ösztön-
zésért. 



KRÓNIKA 

MATOLCSI JÁNOS 
(1923-1983) 

1923-ban született Berettyóújfaluban, paraszti családból. A nyomdásznak tanult fiatalember 
korán kapcsolatba került a munkásmozgalommal, 1942-ben csatlakozott a kommunista párthoz. 1945 
után szüló'falujában dolgozott, majd 1948-ban pártiskolára került. Ezután a pártapparátusban dolgo-
zott, s hamar szerepet kapott az ország politikai vezetésében. 1953-ban az MDP Központi Vezetőcégé-
nek tagja és titkára, majd földművelésügyi miniszter lett. 

1956-ban egy pillanatra sem ingott meg. Mindvégig helyén maradt, s védte, amit védhetett. 
1957 elején újból miniszterhelyettes lett, de nem tudott beilleszkedni a minisztérium új vezetésébe. 
1957 végén a Mezőgazdasági Múzeum főigazgatója lett. 

S itt kezdődik mindaz, ami a magyar agrártörténeti kutatásokban maradandóvá teszi munkás-
ságát. Matolcsi János komolyan vette megbízását, s a lehető legteljesebb mértékben eleget kívánt tenni 
feladatának. Amikor a múzeumba került, az nem volt más, mint (egyébként meglehetősen hiányos) 
kiállítási tárgyak súlyosan megrongálódott raktára. Korszerű múzeummá ő változtatta, formálta át. 

Mindenekelőtt kiszélesítette a múzeum anyaggyűjtési tevékenységét. Felismerve, hogy már 
csupán viszonylag rövid ideig lehetséges a hagyományos paraszti és nagyüzemi mezőgazdasági termelési 
kultúra emlékeinek feltalálása, a múzeum minden energiáját a gyűjtő tevékenység kiszélesítésére fordí-
totta. Majd, amikor rövidesen tudatosult számára, hogy önálló tudományos kutatások nélkül képtelen-
ség mindazt feldolgozni, aminek összegyűjtésére és tárolására a múzeum vállalkozott, hozzálátott az új 
feladathoz: tudományos kutatóintézménnyé formálta a Mezőgazdasági Múzeumot. 1960-ban megálla-
podást kötött a Magyar Tudományos Akadémia Agrártörténeti Bizottságával, melynek alapján a 
múzeum és az akadémia együttesen agrártörténeti kutatóhelyet hozott létre. Ennek tudományos tevé-
kenysége köré csoportosította a múzeumi feldolgozó és konzerváló munkát is. 

Munkássága nyomán, vezetésével hamarosan felvirágzott a Mezőgazdasági Múzeum. Raktárakat 
alakítottak ki és szereztek meg, az agrártörténeti osztály alapvető agrártörténeti források feldolgozásá-
hoz fogott, s létrejöttek a múzeum új állandó kiállításai. A restaurálás új korszaka is ekkor kezdődött. 
Tulajdonképpen Matolcsi János igazgatói tevékenységének teljes elismerése volt, hogy 1970-ben Buda-
pesten rendezték meg a mezőgazdasági múzeumok harmadik nemzetközi kongresszusát. 

Ekkor azonban már nem ő volt a múzeum igazgatója. Még 1968-ban lemondott, s mint a 
múzeum tudományos munkatársa dolgozott tovább. Lehetett nem egyetérteni döntésével, mely hosszú 
időre visszavetette a múzeum tudományos tevékenységét, de tisztelni kellett kitartását elhatározása 
mellett. S még inkább tisztelni kellett azt a kutatói tevékenységét, amelyet a rákövetkező években 
bontakoztatott ki. 

Még a múzeum főigazgatójaként fogott hozzá az ásatásokból előkerült állati csontok tudo-
mányos feldolgozásához. A régészetben tulajdonképpen ekkoriban honosodott meg világszerte az 
ásatások során felszínre kerülő csontanyag tudományos elemzése, melyben rendszerint régészek és 
zoológus kutatók vettek részt. A régészeti állattan (archeozoológia) számos új eredménnyel gazdagí-
totta a domesztikációval, az egyes régészeti korok embereinek termelő tevékenységével és táplálkozá-
sával kapcsolatos ismereteinket. Matolcsi János munkássága jelentős mértékben járult a magyarországi 
régészeti leletanyag feldolgozásával ezekhez az eredményekhez. Mind rendszerezettebbé váló és egyre 
szélesebb körben fejlődő kutatásainak legutolsó összefoglalása éppen a halála előtti hónapokban látott 
napvilágot „Állattartás őseink korában" címen a Gondolat Kiadó gondozásában. A kötetben közölt 
irodalomjegyzék felsorolja szinte teljes ide vonatkozó tudományos munkásságát, ezért ennek közlésé-
től itt eltekintünk. 

Magyar, de főleg idegen nyelvű publikációi a nemzetközi tudományos közvélemény figyelmét 
is felkeltették kutatásai iránt. Tanulmány közlésére kérte fel a Zeitschrift für Tierzüchtung und 
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Züchtungsbiologie (1970 . évf. 8 9 - 1 3 7 . I.), és az archcozoológusok budapesti összejövetelén el-
hangzott előadások az ő szerkesztésében jelentek meg az Akadémiai Kiadónál (Domestikationsfor-
schung und Geschichte der Haustiere. 1973). Az utóbbi években fo ly ta to t t tevékenységét kandidátusi 
disszertációban foglalta össze, ennek megvédésére azonban már nem kerülhetet t sor. Fájdalmasan korai 
halála az ő esetében valóban derékba törte tudományos pályáját . 

Komoly, szerény de egyszersmind öntudatos ember volt . S ha valaki előt t időlegesen feladva 
zárkózottságát megnyi la tkozot t , az melegszívű, segítőkész ember t ismerhetett meg benne. Következe-
tessége, a maga elé t űzö t t cél eléréséhez szükséges szívóssága a maga csendes módján is példamutató 
lehet, s egyúttal annak példázata is, hogy a manapság olyannyira divatos fölényes lekezelése az auto-
didaktaságnak nem indokol t . A maga területén ő mindent képes volt elérni és megvalósítani. Nagyon 
nagy veszteség számunkra hirtelen halála. 

Gunst Péter 



K E L L N E R J U D I T 

A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE 
LEVÉLTÁRI SZEKCIÓJÁNAK KAPOSVÁRI TANÁCSKOZÁSA 

1981 tavaszán alakult meg a Magyar Könyvtárosok Egyesületén belül a levéltári szekció, 
mintegy felelevenítve a két világháború között működöt t közös egyesületet. Az újonnan alakult 
szekció célja, hogy összefogva a nem nagy létszámú levéltáros-társadalmat, rendszeres fórumot biztosít-
son a szakmai kérdések megvitatására; nem zárva ki, sőt igényelve és megköszönve a rokon területek, 
elsősorban a történettudomány nem levéltáros szakembereinek közreműködését. 

1981 augusztusában a Magyar Könyvtárosok Egyesületének kaposvári vándorgyűlésén került sor 
a szekció első átfogó szakmai tanácskozására. Itt nem kisebb jelentőségű téma, mint a levéltári 
forráskiadás gondjai, az 1980-as évek tervei, az egységesítés lehetőségei álltak középpontban. Most a 
teljességet mellőzve, inkább az érdeklődést felkelteni szándékozva ismertetjük röviden az elhangzott 
előadásokat. 

Vitaindítójában Benda Kálmán áttekintést adott a magyarországi forráskiadás történetéről és 
jelenlegi helyzetéről. Megállapította, hogy az utóbbi 100 évben - kevés és éppen ezért méltánylandó 
kivételtől eltekintve - tudományos forráskiadásunk elmaradt az európai színvonaltól, mind tematikai-
lag, mind módszereit tekintve. Sajnos ma sincs koordináló szerv, átfogó koncepció, tematikai út-
mutató, s főleg a forrásközlési szabályzat hiányzik; pedig ezek segítségével végezhetnék a különböző 
intézmények a leghasznosabban ilyen irányú tevékenységüket. Ma is érvényesítendők (lennének) 
Fejérpataky László 1885-ben megfogalmazott történeti forráskiadási elvei: az alaki hűség nem egyedül 
üdvözítő, a közlő dolga kiigazítani a központozásban, a nagybetűk használatában muta tkozó követ-
kezetlenségeket, jegyzetben javítani az értelmetlenségeket, hiányokat, feloldani a rövidítéseket és 
dátumokat. Hasonlóképpen fontos a közölt irat létrejötte körülményeinek, forrásértékének vizsgálata. 
S a leglényegesebb: a szövegek közlésére koronként és nyelvenként pontos útmutatást kell kidolgozni. 
Ilyen szellemű átfogó szabályzat nincs, ezért voltak és vannak meglehetősen nagy színvonalbeli 
különbségek forráskiadványainkban a közlő céljától, módszerétől és alaposságától függően. A magyar 
forráskiadás koordinálására a levéltári szekció, mint társadalmi szervezet, nyilvánvalóan nem vállalkoz-
hat, de egyes dokumentumtípusok közlési módjának kidolgozását feladatának tekintheti. 

Nem szükséges magyarázni, milyen történeti értékűek a központi kormányszervek iratai. Ezek 
publikálásáról két előadést hallhattunk. Koroknál Ákos a dualizmus kori magyar minisztertanácsi 
jegyzőkönyvek kiadásának előkészületeiről számolt be. A végleges szabályzat és kötetbeosztás elkészí-
tése, a szerkesztői gárda összeállta, valamint az 1982-től élvezett kiemelt céltámogatás biztosítani 
látszik a folyamatos munkát . Trócsányi Zsolt ismertette, hogy az erdélyi Habsburg-politika és kor-
mányzat történetének kutatása során olyan forrásegyütteseket sikerült feltárnia, amelyek jelentősége 
semmiben sem marad el a minisztertanácsi jegyzőkönyvekétől. A legfontosabb döntéseket előkészítő 
miniszteri konferenciák (Ministerialkonferenz in rebus Transylvanicis) iratanyaga — ülésjegyző-
könyvek, felségelőterjesztések, uralkodói döntések stb. — 1711 előtt ugyan töredékes, de az 
1 7 1 1 - 1 7 6 1 közötti rész mindenképpen méltó a kiadásra. A hasonlójellegű Ministerialkonferenz in 
rebus Hungaricís, 1761 után a Staatsrat, ill. 1809-től a Staatskonferenz anyagából, a Habsburg-
birodalom irányítóinak magyar politikájáról kapnánk végre megnyugtató képet. 

Zimányi Vera a XVI-XIX. századi társadalomtörténetben lévő fehér foltok felszámolásában 
rendkívül jelentős forráscsoport, a hagyatéki leltárak feldolgozásához adott szempontokat. E fonás-
típus — ide értendő az osztálylevél, végrendelet, becsű, móringlevél is - tömeges előfordulása révén 
alkalmas a számítógépes feldolgozásra, s ezáltal sokkal differenciáltabb országos kép kialakítására ad 
lehetőséget. A különböző társadalmi rétegek mindennapja válik rekonstruálhatóvá teljes mélységében 
és statisztikai súlyával. Már folyik a dunántúli és alföldi jobbágyok, valamint Ruszt mezőváros lakosai 
hagyatéjci leltárainak számbavétele, de legcélszerűbb egy országos adatbank létrehozása volna. A 
sokoldalú vizsgálathoz, minden információ kiaknázásához elkészült a jegyzetelési tervezet is. Ez a 
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következő pontokból áll: levéltári jelzet, név és társadalmi státus, az irat jellege (leltár, osztálylevél 
stb.), hely, ingatlanok, tárolt termények, állatállomány, gazdasági felszerelés, bútor és háztartási 
eszközök, ruházati cikkek, ötvöstárgyak, könyvek, készpénzvagyon és adósság, egyéb. Természetesen a 
tömeges feldolgozáskor sok egyebet is figyelembe kell venni, pl. az adot t leltár minden darabot számba 
vesz-e, vagy sommás; az egész családé vagy csak egy tagja különvagyonát tartalmazza. Vizsgálandó, 
hogy a népesség mekkora hányadára terjednek ki e források, s milyen arányban képviselik a vagyo-
nosabb elemeket. - Benczéné Nagy Eszter szintén a hagyatéki leltárakkal foglalkozott előadásában. 
Hangsúlyozta, hogy mennyire jelentősek ezek nemcsak az országos kép árnyalt megrajzolásához, 
hanem a helyi kutatások során is. Szükség van egy-egy helység vagy egy megye lakosságának életmód-
ját vizsgálni, összehasonlítani a különböző települések azonos státusú embereinek életszínvonalát stb. 
E társadalomtörténeti elemzéseken túl gazdag anyagot szolgáltatnak a leltárak a művelődéstörténeti és 
néprajzi kutatások számára is, ezért kiadásuk gondos válogatásban feltétlenül indokolt. 

A gazdaságtörténeti szempontból kiemelkedő értékű egyházi tizedjegyzékek új forráskiadásáról 
számolt be Bán Péter. A beszámoló aktualitását az adta, hogy a Heves megyei Levéltár idén kezdi meg 
publikálni Heves és Külső-Szolnok vármegye ezen jelentős forráscsoportját. A tervek szerint egy-egy év 
valamennyi fellelhető dézsmaösszeírása kerül majd egy-egy füzetbe V548-cal kezdve - az áttekint-
hetőség érdekében táblázatos megoldással - a következő elvek szerint: eredeti formában és sorrendben 
szerepelnek a helység- és személynevek, megadva az előforduló összes variánst és az előbbieknél a mai 
névalakot is. A személynevek esetében minimális eltérést jelent az eredetitől a nagy kezdőbetűk 
használata és a relicta (R) szó rövidítése. A gabona, a bor és bárányok tizedösszegei külön-külön 
táblázatokba kerülnek a dézsmakerületek és a falvak sorrendjében. Mivel a bordézsmát szőlőhegyen-
ként szedték, ezért ebben az esetben kombinált táblázat készül: függőleges irányban az egyes promon-
tóriumok, vízszintesen pedig az egyes adózók produktuma olvasható le. A gabonajegyzékekben 
található meg - ha van - a méhrajok stb. tizede, ill. megváltása és a kereszténypénzt adók névsora az 
eredeti összeírások szerint. Az adózók sorszámot kapnak, s a kölcsönös utalásokkal lehetőség van 
egy-egy családfő össztizedét megállapítani a különböző táblázatok alapján. A mértékekről: a bárányok 
tizede darabban, a boré budai iccében, a gabonáé kévében, a megváltások összege dénárban szerepel -
az utóbbi három esetben természetesen alkalmanként átszámításokat kell végezni. Vannak átszámít-
hatatlan helyi mértékegységek, ezek maradnak eredeti formájukban. Ötödfizetés esetén is tizedösszeg 
kerül a táblázatokba a 2-vel való osztás eredményeképpen - azért, hogy összevethető adatokat kapjon 
kézhez a felhasználó. A forrásközlő rész - a neveken és a tizedadatokon túl - tartalmazza a decimáto-
r(ok) nevét, státusát, a dézsma beszedésének időpontját , a helyileg alkalmazott mértékegységeket, a 
felhasználásra vonatkozó megjegyzéseket és számításokat (dézsmások járandósága, quarta stb.), az 
előforduló deserta-falvak felsorolását. A dézsma további adminisztrációját érintő, szórványosan elő-
forduló iratok - dézsmautasítások, plébánosok nyugtái - nem kerülnek be (legalábbis egyelőre) a 
forráskiadásba. Egy-egy districtus táblázatait részletes jegyzetapparátus követi. Alapvető célkitűzés a 
közlés során, hogy statisztikai számításokra alkalmas adatsorokat adjanak a táblázatok, hogy bizonyos 
számításokat ne kelljen minden kutatónak elvégeznie. Ezért ellenőrzött összegek kerülnek a falvak 
summa rovatába, ill. statisztikai táblázatok készülnek a gabona és a bor tizedadatai alapján, a 
districtusok, valamint a vármegye szintjén. E statisztikai táblázatok fejrovatai a következők: az adózó 
háztartások (N), a gabona kéve-, ill. a bor icceszáma, a dézsma mérlegelt számtani átlaga ( X A q ) , a 
legnagyobb és a legkisebb mennyiség különbsége (Range), az adott sor tagjainak helyzeti középértéke 
(Median), az alsó és felső quartüís(Q, , Q 3 ) , a quartilis eltérés (Q), a Bowley-féle hányados, valamint a 
bort, ill. gabonát termelő háztartások megoszlási gyakorisága. - Az induló sorozat kötetei remélhe-
tőleg hozzásegítenek ahhoz, hogy történetírásunk minél több pontos adatra támaszkodhasson. 

Varga J. János Budavár felszabadulásának közelgő 200 éves évfordulójára hívta fel a figyelmet. 
Javaslata szerint a méltó ünneplés érdekében nemzetközi összefogással kellene minél teljesebben 
feltárni a törökellenes felszabadító háború forrásait, kiegészíteni eddigi ismereteinket. 

Közelmúltunk - helyenként már pusztuló - dokumentumainak, a nemzeti bizottságok iratai-
nak közzétételéről Halasi László előadását hallottuk. 

A szekcióülés kapcsán sor került három munkabizottság megszervezésére. A munkába bevont 
szakemberek feladata, hogy a tizedösszeírások, a hagyatéki leltárak és a nemzeti bizottságok forrás-
közlésének módszeres szabályzatát elkészítsék. A várhatóan egy év alatt elkészülő szabályzatok pedig 
csak a munka minőségének javára szolgálnak majd. 



ADATTÁR 

SUGÁR ISTVÁN 

AZ EGRI VÁR GAZDÁLKODÁSA 
AZ 1594-95. ÉVI SZÁMADÁS TÜKRÉBEN 

Egy-egy várnak, valamint az anyagi és pénzügyi ellátására rendelt vártartománynak, a vár-
birtokoknak a kiterjedésére, gazdálkodására, a gazdálkodást irányító apparátusra s nem utolsósorban a 
vár védelmére rendelt és állított katonaság életére a leglényegesebb és legtöbbet mondó forrást 
képeznek fennmaradt számadásai. 

Az országban minden bizonnyal a legnagyobb vártartománnyal rendelkező egri várnak a 
gazdaságtörténeti kutatása meglehetősen kedvező helyzetben van, mivel bár hiányos, de meglehetősen 
gazdag számadási iratanyaga maradt fenn . Az 1548-1590-ig terjedő évek anyagát a híres Jankovics-
gyűjtemény jóvoltából a Magyar Országos Levéltár őrzi.1 Kutatásaim során sikerült egy becses 
töredéket találnom az 1553/54. évekre vonatkozóan a budapesti Ráday Könyvtárban is.2 Ezen 
iratanyagok töredékes voltára való tekintettel tartom nagy jelentőségűnek, hogy a vár eleste előtti 
1594/95. évi teljes gazdasági esztendő bevételeit és kiadásait részletesen összegező számadáskötetre 
bukkantam a Heves Megyei Levéltár állományába tartozó Egri Érseki Gazdasági Levéltár iratai 
közöt t . 3 A kötet gazdaságtörténeti jelentőségét az adja meg, hogy egy teljes esztendő maradéktalan 
számadási anyagát tartalmazza, s így e fontos végvár XVI. század végi gazdálkodásáról teljes kép 
nyerhető belőle. 

E becses számadáskötetet az Eszterházy Károly-féle levéltárrendezés során különböző 
XVI- XVII századi eredetű, az egri püspöki birtokokra vonatkozó iratanyaggal egy vaskos kötetbe 
fűzték össze. 

Szükségesnek és célszerűnek látszik a kötet részletesen elemző ismertetése, mivel e számadások 
igen becses gazdaságtörténeti adatokat tartalmaznak, melyek zöme Heves megyétől, a Jászságtól és a 
két Kunságtól kiindulóan az északkeleti országrészekig terjedően szolgáltat jó képet a termelési 
körülményekről, viszonyokról és a hatalmas kiterjedésű vártartomány központi gazdálkodásáról. S az 
igazsághoz tartozik, hogy az egész északkeleti országrészre támaszkodó egri vár egy teljes gazdasági 
esztendejének bevételi és kiadási viszonyait és gazdálkodását mindmáig még nem kutatták. Ruzsás 
rendkívül becses és hatalmas forrásanyagra támaszkodó munkája természetszerűen értékes átfogó 
képet fest a vár gazdálkodásáról, de nem is képezte elemző vizsgálata tárgyát a különböző bevételi 
források részletekbe menő kutatása, illetve a várnak mint „fogyasztónak" a vizsgálata.4 Az újonnan 
talált számadáskötet egyik értéke éppen abban rejlik, hogy egy nagy hatósugarú gazdasági központ 
XVI. század végi gazdálkodásába s az északkeleti országrésznek és Heves megye Egertől délre elterülő 
térségének, a Jászságot és a két Kunságot is beleértve, a termelési viszonyaiba enged elemző betekin-
tést. De nem megvetendő értékűek a számadáskötet kereskedelmi vonatkozású adatsorai sem. 

A SZÁMADÁSKÖTET LEÍRÁSA 

A számadások eredetileg egy önálló kötetet alkottak, melynek széleit az eredeti bekötés 
kapcsán egyenesre vágták, ami néhány helyen lényegtelen feljegyzéscsonkulást eredményezett. Az 
eredeti kötet lapjainak levágott három élét zöldre festették. 

A kötet oldalainak mérete: 312X250 mm. Papírjának osztrák eredetére mutat vízjele, mely 
kétfejű sasos címert ábrázol, a címerpajzs jobb és bal felső szögleténél M és H, illetve H és M betűkkel. 

1 MOL. MKL. Városi és kamarai iratok. E-554. 13-18. 
2 Ráday Könyvtár. Jerney-gyűjtemény, XXII. kötet. 
3 HmL. XII-3. Liber 29, 220-335. 
4Rózsás 
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Az eredeti 1 - 1 1 8 . lapszámozás mellett az egri püspöki levéltárban a más iratokkal egy kötetbe való 
fűzés után piros ironnal írt oldalszámozás is látható: 3 9 8 - 6 3 2 . A teljes Kötet a közeli évekből szár-
mazó, grafitceruzával írt foliálással is el van látva: 2 2 0 - 3 3 5 . 

A kötet eredetileg beszámozott első oldalán a következő cím olvasható: ,Rationes super 
introitu et exitu universorum proventuum arcis Agriensis tempore provisoratus egregii Beniamini 
Kaufni 24 április anni 1594 usque 23 diem április anni 1595 conputando conscriptae." A cím fölöt t , az 
oldal felső szélén a számadástól eltérő írással ez áll: ,fresentata ad Cameram die 24 április Ao. 96." 
Eszerint tehát az egri vár számadásait Kaufni Benjámin 1596. április 24-én nyújtotta be. A címoldal 
előtt 6 üres oldal található, s az így egy egységet képező eredeti köteten egy régi levéltári elhelyezési 
jelzés található: „Cap.18. Fasc.4. N.l." Ez alatt egy évszámítási feljegyzés foglal helyet: 1699-ből ki van 
vonva 1595. Eszerint tehát 1699-ben azt számították ki, hogy hány esztendeje íródott a munka. A 
fenti kivonási számítással azonos írással egy további „No. 10." levéltári elhelyezési szám olvasható. 

Az első kérdés, melyre feleletet kell keresnünk az, hogy miként került a Szepesi Kamarától a 
számadáskötet az egri püspökség birtokába. Kétségtelenül, a XVII. század során az egri püspökség 
- nincs kizárva, hogy talán még a török hódoltság alatt - elkérte ezt a számadáskötetet a Kamarától, 
mely egyébként az egri vár utolsó, a pénzügyigazgatási hatósághoz kerülő számadása volt, hiszen az 
utolsó elpusztult a vár 1596. évi ostroma és elfoglalása során. A püspökségnek ugyanis egyéb hitelt 
érdemlő bizonyítékok hiányában, részben birtokai tulajdonjogának, részben pedig a dézsmajog gyakor-
lása területi kiterjedésének igazolására volt szüksége a hiteles és bizonyító erejű számadásra. Nincs 
kizárva a fenti kis számadás alapján, hogy 1699-ben kapta a kötetet az egri püspökség a Szepesi 
Kamarától. Levéltári kutatásaim szerint az egri püspökség kiterjedt dézsmaperei, vitái során egyházi 
tizedszedő jogát általában a Kamarától másolatban beszerzett XVI -XVII. századi dézsmajegyzékekkel 
igazolta. Ebben a kötetben pedig megtalálhatók az 1594-95-ben bírt püspöki javak s azok földesúri 
jövedelmei, továbbá az egyházmegye egész kiterjedésében - ha nem is helységenként felsorolva, 
hiszen összegezésről van szó - a bárány-, gabona-, bor- és méhtized bevétele dézsmakerületi (districtus) 
megoszlásban.. 

A számadások eredeti voltának kétségtelen bizonyítéka a kötet utolsó oldalán található provi-
zori (Kaufni Benjamin) aláírás és fedett gyűrűs pecsétlenyomata. 

A kötet tartalmilag két nagy részre tagolódik: a bevételek és a kiadások kategóriánkénti 
kimutatására, felsorolására. A számadások után a mérleg, azaz a bevételi és kiadási tételek kategórián-
kénti kimutatása kapot t helyet. A kötet használhatóságát a számadások elé csatolt egyoldalnyi 
terjedelmű Jndex rubrorum" azaz oldalszámra hivatkozó tartalomjegyzék szolgálta. 

A számadások mind a bevételi, mind pedig a kiadási oldalon a következő kategóriákban vannak 
csoportosítva: bárány, gabona, liszt, cipó, korpa, ocsú, sertés és szalonna, sör, ecet, marha, sajt és 
túró, méz és méhkas, só, vaslemez, építkezési faanyag, faggyú, gyertya, tyúk, üres hordó, s végül 
mindennemű készpénzbevétel. 

A bevételi kategóriában nyitókészletként Prépostváry Bálint főkapitánynak a vár éléről való 
távozásakor bizonyos Rimaszombathy István által felvett leltár zárókészlete szerepel. Az egyes szám-
adási tételeknél minden esetben hivatkozás történik a részletes adatokat tartalmazó partialis reges-
trum"-ban lévő jelzetre. Az egyes számadási kategóriák egymással szoros kapcsolatban vannak, és 
tanulmányozásuk segítségével nyomon követhető az egyes anyagok sorsa, illetve az elszámolás tech-
nikai mechanizmusa is. Például önálló kategóriában kapott helyet a bevételezett gabona brut tó 
mennyisége szalmásan („in straminibus") és az abból ily módon kiadott különböző tételek (quarta, 
quinta, septima, decimátor salláriuma és a cséplők bére) levonása után a ne t tó bevétel. Egy másik 
kategóriában már a cséplés után nyert tiszta gabona mennyisége van kimutatva („in granis"). Külön-
külön összegezésben szerepel a szalmásan és kicsépelten eladott gabona mennyisége, a befolyt pénz-
összeg feltüntetésével. Természetesen elkülönítetten mutat ták ki e fenti kategóriákat a búza és a 
tavaszi gabona (zab, árpa) esetében. Megismerhetjük, hogy egy bizonyos mennyiségű búzából mennyi 
ocsút rostáltak ki, s mennyi volt a malomban megőrölt lisztből kiszitált korpa mennyisége. Sőt önálló 
kategóriában kapott helyet a kisütött cipók kimutatása. A bor esetében hasonlóképpen részletes kép 
nyerhető a számadásokból. Megtudjuk például a korcsmákra kiadott borok üledéki veszteségét is. A 
számadások gondosságára mi sem jellemzőbb, minthogy például kimutatják a faggyú megolvasztásakor 
előálló veszteséget, de ugyanakkor megismerhetjük a készített gyertyadarabok súlyát is. 
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1. térkép. Az egri egyházmegye 
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2. térkép. A Jászság, a Nagy- és a Kiskunság 
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HA SZNÁL T MÉR TÉKEG YS ÉGEK 

A gabona begyűjtésekor a gelima, azaz kalangya, melyben egységesen 30 kéve volt elhelyezve. 
Egyetlen esetben a búzát a nádudvari districtusban 26 kévés kalangyákban vették számba. Erre a 
30 kévés kalangyára utal a Szent János Könyv dézsmautasításának a megjelölése: „egri kalangyd'.5 

Tudomásom szerint ez a nómenklatúra ismeretlen az eddigi szakirodalomban. 
Mind a búzát, mind a tavaszi gabonát a kévékbe kötés után, kalangyába rakás mellett a kövesdi, 

a mohi, a bodókó'i, kivált azonban a leállói és fó'leg a nádudvari districtusokban cumulus-окЪа is 
gyűjtötték, és így bocsátották dézsma alá. A szakirodalomban sem tisztázott mindmáig, hogy mennyi 
gabonát is jelöl a cumulus.6 Egy 1552. évi irat a következő' megjegyzéssel illeti: „Falcatarum vero villa 
hegien feöl veveő alias rudas bagia nominatos cumulus. " 7 Ennek nyomán N. Kiss boglya szóval jelöli.8  

A XVI. század második felében cumulusokban betakarított gabonával a nagyhevesi disctrictus terüle-
tén is találkozunk.9 

A Kaufni-féle várszámadások elemzése során megállapítottam, hogy 1 cumulus búzát 20 dé-
nárért adtak el, s ugyanakkor 1 kalangya, azaz 30 kéve eladási árát a Szepesi Kamara 60 dénárban 
határozta meg. Eszerint tehát 1 cumulus 1/3 kalangyának, azaz 10 kévényi gabonának felelt meg.10 

Anélkül, hogy szabályérvényű következtetés levonására vállalkozhatnánk, úgy érezzük, hogy a 
cutnulusnak mint gabonabetakarítási, tárolási, illetve dézsmálási egységnek a problematikájához némi 
további támponttal is szolgálhatunk. A Heves megyei számadások szerint ott még 1775-ben is 
használták a keresztbe rakott gabona mellett a cumulusba hordottat is. Ekkor egy-egy kereszt búza 
átlagban 1 - 1 , 5 pozsonyi mérő szemtermést adot t , s egy cumulus árpából 6 - 1 0 (átlagban 8) mérőt. 
Ugyanennyi zabból pedig 3 - 1 0 , átlagban 6 - 7 mérő szemet takarítottak be cséplés után. 1 1 Ezek sze-
rint a XVIII. században Heves megyében a cumulus átlagosan mintegy 3-5-ször annyi gabonát szolgál-
tatot t , mint egy-egy kereszt búza, bár nem ismerjük, hogy ekkor és itt hány kévéből rakták össze a 
kereszteket. 

Hihetőnek látszik Balogh István vélekedése, aki szerint a gabona betakarításának ehhez a 
módjához csak szükségmegoldásként - például várható ellenséges támadás - , sürgető munka esetében 
folyamodtak.1 2 Az egri várszámadások megjegyzése szerint ugyanis éppen a nagy számban előforduló 
cumulusok körzetében, Nyíregyháza térségében a tatárok és a „kozákok" nagy károkat tettek a 
gabonában. 

A számadás egységesen minden dézsmakörzetben a bort (mustot) egri köböl ben mutatja ki, 
mind a termés mennyiségének, mind pedig a tizednek a jelölésére. Bár nem jelölik meg egyetlen 
esetben sem, de tudjuk, hogy ekkor 30 iccével számolták az egri köböl t . 1 3 Kétségtelen tehát, hogy az 
egri püspökség területén előforduló igen különböző bor-mértékegységeket s így a bormennyiségeket is 
egységesen egri köbölre számították át. Tudjuk, hogy a Kamara dézsmautasításaiban adminisztratív 
úton iparkodott Kelet-Magyarországon hivatalos mértékegységként az egri köbölt bevezetni.14 Az egri 
vár számadásainak vonatkozásaiban tehát ez a törekvés sikerrel járt, pedig tudjuk, hogy éppen az egri 
püspökség területén, Északkelet-Magyarországon milyen nagy változatosságban használtak igen eltérő 
bor-mértékegvségeket.15 

5 HmL. XlI-2/d-39. sz. ' 
4la, 116.1. 
'Szabó, 20.1. 
4V. Kiss, 1960. 11.1. 
9N, Kiss, 1960. 310-18., 557-62.,795-98.1. 
10 A cumulus mennyiségi kérdése ezzel természetesen nem tekinthető lezártnak. Elgondolkoz-

tató az az 1584. évi adat, mely szerint Nagy-Heves districtusban l - l cumulus búzát a termelők 6-6 
dénárért váltották meg, de ugyanazért a mennyiségért a tiszántúli Polgáron és Szentmargitán csupán 
2-2 dénárt fizettek. HmL. XII-3. 760. rsz. m/2221.1. 

1 1 HmL. IV/l/a. 1775. Nr. 261. 
12Balogh, 28.1. 
13A. Kiss, 1967-68. 144.1. 
1 4 A. Kiss, mint előbb. 
1 5A. Kiss, 1967-68. 
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Egy egri köbölben 30 icce, illetve 15 pint volt, s mai mértékkel 25,452 liternek felelt meg. 
A szemes gabona, a liszt, a korpa és az ocsú mértékegysége az egri véka (quartale) volt. Egy egri 

vékában 42 pint vo l t . ' 6 Egy pint 1,6968 mai literrel egyenlő . 1 6 3 így tehát 1 egri véka 71,2656 liter. 
Az egri véka mint mértékegység mindeddig ismeretlen volt. így tehát N. Kiss nem ismerve a bécsi 
levéltári adatot, 60 literre becsülte a „hevesi „quartale"-t.1 6 b 

A vajat és a mézet pmfszámra mutat ták ki. (1 pint = 1,6968 üter.) 
Apró, de érdekes adat, hogy a sonkát nem darabonként, hanem páronként vették nyilván-

tartásba. 
A pénzösszegek jelölésére egységesen a 100 dénárt tartalmazó magyar forintot használták. 

A SZÁMADÁSKÖTET FELDOLGOZÁSI MÓDJA 

A terjedelmes kötet anyagának feldolgozását több aspektusból célszerű tárgyalni, már csak azért 
is, mivel legjobb tudomásom szerint az az egyetlen fennmaradt számadáskötete az egri várnak, mely 
egy teljes gazdasági esztendő (1594. április 24-1595. április 23.) bevételeinek és kiadásainak maradék-
talanul teljes, korrekt elszámolását tartalmazza. De az is emeli a számadások forrásértékét, hogy 
ismeretlen előttünk a vár gazdálkodásának a története a XVI. század végén, a török kézre kerülte előtti 
években. Sőt mindeddig nem készült elemző tanulmány a vár különböző forrásokból eredő bevételei-
ről, kiadásairól, terményértékesítő kereskedelmi tevékenységéről, gazdálkodási képének felderíté-
séről sem. 

Jelen tanulmányunk első részében vizsgálni kívánjuk az egri vár bevételi forrásait, valamint a 
sokrétű bevételek összegszerűségét. A második részben a vár kiadásait, „fogyasztását", a termények 
értékesítését, eddig ismeretlen cserekereskedelmét, valamint különböző gazdálkodási részkérdéseket 
fogunk tárgyalni. Befejezésül pedig egy kis listában muta t juk be a különböző termények és áruk 
forgalmi árát. 

Tanulmányunkban nem hivatkozunk jelzet formájában arra a megszámlálhatatlan mennyiségű 
adatra, melyeket a számadáskötet szolgáltatott. Ezek forráshelye értelemszerűen kitűnik a szövegből. 
A számadáskötet rendkívül egyszerű felépítése révén azok pillanatokon belül megtalálhatók. 

AZ EGRI VÁR GAZDÁLKODÁSÁNAK JOGI RENDEZÉSE 

Miután Habsburg Ferdinánd 1548-ban herényi Péter halála után megszerezte a kincstárnak Eger 
várát, fenntartásának anyagi biztosítására az egri püspöki birtokokra és jövedelmekre is rátette a kezét. 
Az uralkodó 1548. novemberében Oláh Miklóst nevezte ki egri püspökké, akivel azután december 
20-án olyan egyezséget kötöt t , melynek értelmében a tiszta jövedelem 1/3-a illette meg csupán az 
egyházfőt, 2/3-a pedig a kamaráé lett, melyből az egyik 1/3-ot a vár építésére, a másik 1/3-ot pedig a 
katonák fizetésére kellett fordí tani . 1 6 0 Oláh utódával, Verancsics Antallal a király 1557. december 
28-án megújította a szerződést.17 Rövidesen azonban új alapokon jött létre megállapodás a püspök és 
a király között. Eszerint az egyházfő lemondott püspöksége teljes jövedelméről a kincstár javára, s így 
a vár, a püspöki birtokok valamennyi egyéb jövedelmével egyetemben, kamarai kezelésbe kerü l t . 1 6 

A püspöknek csak az egyházi vonatkozású ügyek intézése maradt m e g , " az uralkodó a turóci 

1 6Egy egri véka = 42 pint. HKA. Ungarn. Fase. 14384. (1584. márc. 21.) 
16 3Maksay Ferenc: Urbáriumok XVI-XVII . század Bp. 1959. 860.1. 
16bN. Kiss, 1960. 13.1. 
16CKatona, Stephanus: História critica. XXI. tomus. 28.1. 
1 7HKA. Ungarn. Fase. 1434. 1557. december 28. 
1 "HKA. Ungarische Gedenkbücher, Band 392. 147а-148Ъ. 
19 Verancsics, V. 326-27.1. 
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prépostsággal és a semptei vámból évente kiutalandó 8 ezer forinttal kárpótolta Verancsicsot.2 0 Ez a 
jogi helyzet maradt fenn azután a későbbi püspökök alatt is . 2 1 

Erre a gyökeres fordulatra azért volt szükség, mert részben igen megszaporodott a várfenntartás 
költsége, de meg - amint azt maga Verancsics írja - alkalmatlannak érezte magát a kiépült apparátus 
felügyeletére.2 2 

1563. december 18-ától tehát az egri püspökség valamennyi birtoka és minden rendű jövedelme 
az egri várat volt hivatva szolgálni, és a püspök minden beleszólási jogáról lemondván, a püspöki javak 
és jövedelmek felett teljes egészében, szuverén joggal és módon a Kamara intézkedett. A Heves megyei 
Levéltárban megtalált 1594/95. évi számadáskötet ennek megfelelően az egri vár, az egri püspökség 
minden rendű s rangú bevételeit és kiadásait tükrözi. 

A VÁR PROVIZORA 

Mivel a számadások elkészítője és hitelesítője a vár kinevezett provizora. Kauf ni Benjámin volt, 
szükségét érezzük megvizsgálni a provizori tisztséget, jogkörét és feladatait. 

A vár gazdasági vezetése 1548-tól az ún. provizor (magyar szóhasználattal élve: udvarbíró) 
kezébe volt letéve, aki kezdetben a várparancsnokkal egyenrangú volt. Tudjuk, hogy Dobó István 
nemcsak az egri vár parancsnoka, de egyben a vár provizora is volt. A későbbiek során azonban 
különböző személyek töltötték be ezt a két fontos tisztséget. A vár provizorainak sorában találjuk 
Jakusics Ferencet, 1559-ben Zeleméry Lászlót, 1561-ben Reghy Kelement, 1562-ben pedig Peliny 
Bálintot,2 3 akiknek jogi helyzete nem változott. A vár tisztviselőinek a hatáskörét továbbra is az egri 
püspök határozta meg, a központi pénzügyi hatóságok csupán ezt ellenőrizték.2 4 1564-től azonban, 
amikor teljesen a kincstár kezébe kerültek az egri püspöki javak és jövedelmek, a helyze. gyökeresen 
megváltozott. A vár élére az uralkodó főkapitányi állított, akire a vár jövedelmeit és kezelésüket is 
bízta. Rúzsás szerint ettől kezdődően az egri főkapitány mindazon jogokkal rendelkezett, mint 
amelyekkel eredetileg a püspök bír t .2 5 A továbbiakban úgy vallja, hogy a provizort ettől kezdve a 
főkapitánynak rendelték alá, úgy hogy az csak „némi ellenőrző szerepet" játszhatott.2 6 Kutatásaim 
szerint az egri vár főkapitánya ezzel a szinte korlátlan jogkörrel 1564-től még nem rendelkezhetett, 
ugyanis egy királyi utasítás csak 1579. február 16-án rendelte el a vár merőben új gazdálkodási 
irányítási rendszerének életbeléptetését. A bécsi Hofkammerarchivban őrzött okmány szerint az 
uralkodó 1579. február 16-án Bécsben kelt, a kassai Szepesi Kamarához szóló leiratában elrendelte, 
hogy „proventus Agriensis per supremum eiusdem arcis capitaneum deinceps administrentur, ea 
ratione, ut principalis quidem cura eorundem ipsi incumbat, provisor tarnen, quem ipse nominare 
tenentur, quive suae maiestati. . . iuramento obstrictus esse debeat, eosdem proventus ope et auxilio 
dicti capitanei percipiat ex praecepto eiusdem in usum militum atque alias arcis necessitates eroget", s 
erről elszámol. A várkapitány Bódi Menyhértet , ,proventuum suarum"(\) tette meg provizornak, 
akinek majd két „lustrationum magister" és a „solutor campestrid', mint kiküldött biztosok a 
helyszínen magyarázzák meg a kezelés új rendjét.2 7 

Eszerint tehát az új egri főkapitány, Nyáry Pál nevezte ki számadáskönyvünk készítőjét, Kaufni 
Benjámin provizort is. Természetszerűen Kaufni kinevezését Nyárynak előzetesen meg kellett tárgyal-
nia a Szepesi Kamarával. 

Hihetően a legfőbb pénzügyi igazgatást az bírta rá erre az újszerű lépésre, hogy a vár egyre 
nehezebb gazdasági helyzetén, a csökkenő bevételekből adódó gondokon segítsen és a főkapitányt 
mintegy személyében is érdekeltté tegye a jövedelmek maximális behajtásában, valamint célszerű 

2 0MOL.MKL. Ben. res. 1564. Nr. 36. 
2 1 MOL. MKL. Ben. res. 1572. Nr. 126. 
2 2 Verancsics, VII. 220.1. 
2 3 HKA. Ungarn. Fase. 14351. 1557-1567. 
2"Verancsics, V. 319.1. 
2 5MOL. NRA. Fase. 761. Nr.24. - MOL. MKL. Ben.res. 1564. Nr. 351. - Rúzsás. 10. 1. 
26 Rúzsás, 13.1. 
2 7HKA. Ungarische Gedenkbücher, Band 397. 209.1. 
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felhasználásában. Számadáskötetünk szerint ugyanis Nyáry Pál az egy esztendő alatt készpénzbeli 
„stipendium"-át nem vette fel, azaz ilyet nem kapott , csupán teljes ellátást élvezett várbeli konyháján, 
valamint különböző élelmiszert és bárányt vett át pontos elszámolás mellett a vár készletéből. 

Ebben a gazdasági és pénzügyigazgatási rendszerben a vár főkapitánya a gondjaira bízott 
jövedelemből fedezte Eger vára kiadásait, fogadta fel és tartotta a meghatározott számú magyar és 
német katonaságot fegyverben. Amikor azután a XVI. század' végén egyre apadtak a bevételek, már 
magának a főkapitánynak kellett fedeznie a hiányokat, illetve hiteleznie is kellett a várnak. Számadá-
saink is arról vallanak, hogy idegen személyektől kellett a várnak kölcsönöket felvennie a pillanatnyi 
készpénzhiány fedezésére. 

A vár provizorát a főkapitányhoz hasonlóan ünnepélyes keretek között iktatták be egri 
hivatalába. Kaufni Benjámint 1594. július 1 3 - 2 4 . között az Egerbe érkezett Kapronczay György 
szepesi kamarai perceptor és Szebeny János tokaji harmincados vezette be tisztségébe - miközben 
ünnepélyes lakomákra került sor a számadások tanúbizonysága szerint .2 ' 

A provizor fizetését és természetbeli járandóságát szerződés rögzítette. „Saját személyére" évi 
500 magyar forint salláriumot húzott, de ezen felül 6 lótartás után további 120 forintot, 6 hordó bort 
és 120 véka tavaszi gabonát (zabot) kapott. Mindezeken felül természetesen teljes ellátást élvezett 
várbeli saját konyháján. 1594. november 5-től pedig a Szepesi Kamara további kedvezményként napi 
6 pint bort engedélyezett asztalára. 

A provizornak, hivatala átvétele után, az egész várra vonatkozó részletes leltár kíséretében adták 
át a raktárkészleteket, mellyel távozó elődje után mint nyitó készlettel számadásait felfektette. A bécsi 
közös pénzügyi levéltárban megőrizték azt a leltárt, melyben rögzített készleteket Nyáry Pál, az új egri 
főkapitány 1594. október 20-án átadott Kaufninak. 2 ' Egyébként Nyáry Pál tisztségét a számadás-
kötet szerint 1594. október 3-án vette át, ettől az időtől van nyilvántartva az étkezésére kiadott cipó. 
Látható módon tehát nem siettek a leltárkészletnek Kaufnira való asszignációjával, vagy még nem 
történt megállapodás személyére nézve. 

A provizor kezében futottak össze a vár gazdálkodásának fonalai, s feladatához tartozott annak 
irányítása és folyamatos felügyelete, ami tekintettel a messzire terjedő dézsmaterületekre s a török 
hódoltsággal való szomszédságra, nem volt könnyű. Ö vezette írnoka és a számtartó útján a bevételi és 
kiadási számadásokat, tartotta nyilván a vár sok forrásból táplálkozó járandóságait. Szigorúan meg-
követelte és megőrizte az egyes bevételi és kiadási tételek bizonylatait, s az évközi számadásokról ún. 
partialis regestrum készült, melyek alapján - azokra való hivatkozással - elkészítette a várnak a 
gazdasági évre terjedő összefoglaló számadásait, melyben pontos mérleget is fel kellett fektessen. (Itt 
említjük meg, hogy a gazdasági év Szent György napján, azaz április 24-én kezdődött.) 

Kaufni a számadásokban elszórtan található utalások tanúbizonysága szerint igen aktívan 
tevékenykedett. Nem csupán olyan fontos ügyben járt el és döntött , mint például a messzi északkeleti' 
vármegyékben beszedett dézsmagabona eladása, de ellenőrző munkája során még arra is felfigyelt, 
amikor például a Győrbe vezényelt egri huszárok tévedésből valamennyivel több zsoldot vettek fel. Az 
ő kezébe futot tak be Thirring Györgynek, a ,,scriba campestrif'-nek a zsoldszámadásai, mint akinek a 
zsoldpénzt is a kezébe adta. 

Kaufni Benjámint fennmaradt számadáskötete pontos és gondos gazdasági vezetőnek, jó szám-
szaki embernek mutatja. 

AZ EGRI VÁR JÖVEDELMI FORRÁSAI 

A számadáskötet tanúbizonysága szerint 1594. április 24. és 1595. április 23. közöt t a vár 
bevételi rendszere a következőképpen épült fel: 

1. Az egri püspökség birtokainak földesúri jövedelme. 
2. Az egri püspökség dézsmajövedelme, melyet az egyházmegye jobbágyai fizettek bárányból, 

gabonából, borból és méhből. Egy a közeli évekből fennmaradt dézsmautasítás szerint borból a 

2 "MOL. MKL. Ben.res.Scep. 1582. okt. 1. Nr. 218. - Uo. 1583. júl. 5. Nr.147. - Uo. 1596. 
nov. 7. Nr. 97. 

2 9 HKA. Conscriptiones. Fasc. 5. Nr. 117. 
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nemesek is tartoztak megadni az egyházi tizedet: akár nemes ember légyen, akár paraszt 
légyen, . ... tartozik minden ember, valakinek nem a falu földin vagyon szőlleje az igaz tizeddel. "3 0 

3. Az uralkodó által a várnak adott rendkívüli jövedelmek. 
4. A kincstár alkalomszerű anyagi támogatása. 
5. A várkatonaság hadizsákmányából a kincstárat megillető harmad. 
6. A kereskedelmi tevékenységből eredő haszon. 
7. A felvett pénzkölcsönök és birtokzálog. 
8. Vegyes kisebb bevételek. 
A számadáskötet nem regisztrálja a várba esetlegesen érkezett különböző' kincstári eredetű 

fegyverre és hadianyagra vonatkozó adatokat. 
A fentebb körülírt erőforrások a következő területekről erednek: Heves, Borsod, Zemplén, Ung, 

Bereg, Sáros, Szabolcs, valamint szórványosan Békés és Csongrád megyékből, továbbá a Jászságból, a 
Kis- és a Nagykunságból. 

1. Az egri püspöki birtokok földesúri jövedelmei 

Ebbe a kategóriába tartoznak azok a sokrétű bevételi tételek, melyeket az egri püspöki falvak 
jobbágysága volt köteles fizetni, illetve adni mindenkori földesurának, így tehát kincstári elszámolási 
kötelezettséggel az egri várnak. Az egri püspökség birtokát Kandra Kabos szerint eredetileg 45 falu 
képezte.3 1 A vizsgált időszakban azonban már túlnyomó részükből semminemű bevétel nem folyt be. 
A számadások tanúbizonysága szerint 1594/95-ben már csak a következő helységekből sikerült a 
várnak földesúri jövedelemhez jutnia. 

Heves vármegyéből: Eger, Cegléd, Felnémet, Felsőtárkány, Nagytálya, Maklár és Szőlőske. 
Borsod vármegyéből: Harsány. Abaúj vármegyéből: Hejce. Zemplén vármegyéből: Szentmária. 

A számadáskötetnek lényeges mondanivalója az, hogy az egri várnak 1594/95-ben már csupán 
10 helységből sikerült földesúri jövedelemhez jutnia. Ennek a rendkívüli csökkenésnek abban rejlik a 
magyarázata, hogy részben a püspöki falvakat még ismeretlen körülmények között a Kamara vagy 
éppen a főkapitány tartozásai fejében zálogba adta különböző személyeknek. E megállapításom a 
korábbi évekből származó számtalan adaton nyugszik. Például 1577 és 1587 között (Gyön-
gyösjSolymost és (Gyöngyös)Püspökit a Kamara, a Zemplén megyei Szentmáriát pedig Ungnád Kristóf 
várkapitány, a Borsod megyei Sajóhidvéget Kollonics Bertalan főkapitány vetette zálogba, melyet 
azután Ungnád még további summával terhelt meg.33 További kutatás feladat az egri püspökségi 
falvak változó birtoklásának feltárása. 

De a falvak egy része idő közben elpusztult. A falvak elnéptelenedése többszörösen összetett 
folyamat eredménye volt, nemegyszer maguk a várkapitányok és tisztjeik, igen gyakran pedig a 
helységek fölé rendelt officiális önkényeskedése, nem utolsósorban pedig a törökök és tatár csapatok 
meg-megújuló támadásai elől futot t szét a falvak népe, pusztán hagyván a települést. 

A Zaránd vármegyei birtokok rendkívül nagy távolságuk s a Gyula várát 1566-ban elfoglaló 
törökök terjeszkedése és háborgatása, valamint a környező földesurak birtokfoglalásai révén ekkorra 
már teljesen elvesztek, és semmi jövedelmet nem hajtottak Eger várának. 

Nem szabad a kétféle adózás (magyar-török) terhét sem figyelmen kívül hagynunk, 
1577-ben a hatvani, pesti, budai és szolnoki török uraknak és a szultánnak adóztak a következő egri 
püspökségi falvak. Heves megyében: (Füzes)Abony, Kápolna, Kisbuda, Mezó'hidvég, (Tisza)örs, 
(Tisza)örvény, Pusztaszikszó, Sarud és Tiszanána; Borsod vármegyében: Harsány, Papi, Szihalom és 
(Bükk)Zsérc; Zaránd vármegyében: Halásztelek; a Nagykunságban: Turkevi, Turkeddi.3 3 

Külön vizsgálandó Eger város földesúri terheinek kérdése. A számadások szerint a város csak 
borból adott dézsmát, búzából pedig munerát (meghatározott mennyiségben mint victuáliát), de 
semmi egyéb terményjuttatást vagy készpénzfizetést nem kellett a lakosoknak teljesíteniük. A census 
fizetése alól is mentesek voltak. Ennek az adja meg a magyarázatát, hogy az 1577. évi urbáriumban 
talált feljegyzés szerint Rudolf király az egrieket „ab universis taxis et contributionibus, tam ordinariis, 

3 0 HmL. Xll-2|d-39. tsz. 458. 
3'Kandra, 542; 1. Ez az adat a publikált Szent János Könyvre támaszkodik. HmL. XII-2/d-39. 

rsz. 280-298. 
3 3MOL. MKL. Ben. res. Seep. 158. máj. 13. Nr. 142. 
3 3 HmL. XII-3. Liber 29. 
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quam extraordinariis, subsidiis et lucro camerae, durante beneplacito suae maiestatis exmittit et 
liberavit". Az uralkodó ennélfogva megparancsolja a Szepesi Kamarának, ,,ut praefatos cives ad 
solutionem censuum, taxarum et contributionem nullo modo compellere praesumant",3 4 

A püspöki falvak földesúri jövedelmeinek kutatása során nem kerülhetjük el az officiálisok 
működésének rövid vizsgálatát sem. Kaufni Benjámin számadásai kizárólag Felnémeten említik 
officiális jelenlétét, Sárközy István személyében. Hejcén gyakorta szerepel egy Lajos deák nevű 
személy, mint az ottani gazdasági központ ügyeinek intézője, nem valószínű azonban officiális volta, 
bár semminemű fizetésének vagy javadalmának nincs nyoma, akárcsak Sárközy István esetében. Ez 
annál is inkább figyelemre méltó, mivel 1577-ben még 24 faluban van tudomásunk officiálisról.3 5 Egy 
dátum nélküli, a XVI. század második feléből származó urbárium szerint 27 falunak volt officiálisa, 
azzal a sokatmondó megjegyzéssel, hogy „fuerunt datae ad officiolatus", egyes esetekben pedig „cum 
omnibus proventibuf' .3 6 

Az 1594/95-re bekövetkezett helyzetnek az lehet a magyarázata, hogy a Kamara erre az időre 
már felszámolta az egri várhoz tartozó püspöki falvak officiálisi rendszerét. Egy 1593. évi adat szerint 
a pénzügyigazgatás ettől a jövedelmek számottevő gyarapodását remélte.3'' Az officiálisok ugyanis 
zömében maguk emésztették fel a falvak jövedelmének túlnyomó részét, hiszen részben „cum omnibus 
proventibus" kapták tisztségüket, részben pedig rendszeressé vált túlkapásaik miatt meggyérült egy-egy 
falu lakossága. 

A számadások alapján levonható megállapítás az is, hogy az egri püspöki birtokon ebben az 
időben már sehol sem folyt majorsági gazdálkodás. Azt a szerény allodiális gazdálkodást is felszámol-
ták, melyről az előbbi évtizedek számadásaiból értesülünk. Egyetlen olyan kicsiny tétel sem szerepel 
Kaufni számadáskötetében, mely allodiális eredetű lenne. Láthatóan Hejcén egy kis gazdasági központ 
működött, de az is csak a távoli vármegyék dézsmaborainak s talán gabonájának a részleges tárolására 
szolgált - kétségtelenül igen ügyes szervezeti megoldásként. 

A majorsági gazdálkodás teljes hiánya azért is szembetűnő, mivel ebben az időben a jobbágy-
földek rovására éppen a majorsági gazdálkodás növekedése volt Rúzsás szerint fel tűnő. 3 8 Az egri vár 
szempontjából azonban gazdaságosabb volt a majorsági földek hasznát más módon - akár jobbágyi 
használatban vagy éppen zálogban - hasznosítani, hiszen elegendő munkaerő folyamatos és zavartalan 
biztosítása, a nagy távolságok miatti kellő felügyelet, a törökök vagy éppen a szomszédos magyar urak 
háborgatása és földfoglalása az egri gazdaság-igazgatási központban leküzdhetetlen problémákat jelen-
tett volna. 

A vár gazdálkodása szempontjából a püspöki birtokkal egyenrangú beszámítás alá eső 
(bükk)zsérci birtok, valamint a gyulai vártartományból Egerhez csatolt néhány falu gazdasági vonat-
kozásait mindenképpen célszerűbbnek találtuk elválasztani a vár törzsbirtokát képező egri püspöki 
jószágoktól, s így azokat Rúzsáshoz hasonlóan, Eger rendkívüli jövedelmei sorában tárgyaljuk. 

Az egri püspöki birtokokból, a számadások különböző tételeit és kategóriáit célszerűen csopor-
tosítva, a következő bevételi forrásai voltak , jux ta antiquam consuetudinem", , j u x t a ternorem 
urbarii" Eger várának: 

1. földesúri pénzadó, a census; 
2. pénzben fizetendő ajándék (munera) sörből; 
3. természetben szolgáltatandó, a számadásokban „censualif' jelzővel ellátott ajándék (munera, 

victualia) bárányból, sertésből, tyúkból, borból, sajtból és tavaszi gabonából; 
4. búzában szedett őrlési vám („telonium ex molendino"); 
5. a makiári vám bevétele sóból: 
6. a makiári vásáron szedett ún. vásárpénz („telonium nundinale"); 
7. gabona- és bordézsma. 
Az egyes tételeket természetszerűen külön-külön tárgyaljuk. 
1. A censust általában az 1577. évi urbárium szerint fizették a falvak. Felnémet, Felsőtárkány, 

Nagytálya és Maklár két tételben, Szent György és Szent Mihály napján fizetendő censusa 

3 4 MOL. U. e t C . Fase. 1. Nr.3. 
3 s HmL. XII-3. Liber 29. 76-107. 
3 6 HmL. XII-3. Liber 29. 117-193. 
3 7MOL. MKL. Ben. res. Scep. 1593. Febr. 8. Nr. 17. 
3 8Rúzsás, 47. 

13 Agrártört. Sz. 1982/3-4 
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80, 8, 43 , illetve 24 forint volt . Cegléd 7 por tá ja u tán most is csupán 1 f t 96 dénárt fizetett. Hejce és 
Szentmária esetében korábbi adatok hiányában nem tehető összegszerű összehasonlítás, mivel az 
1587-es urbár ium a censust jobbágytelkenként vetet te ki a falvakra. Hejce 1594/95-ben Szent György, 
Mihály és Márton napi censusban összesen 85 f t 25 1/2 d-t ado t t , Szentmária pedig Szent Mihály napi 
és karácsonyi censusában 8 f t -o t fizetett a várnak. A censust, mint a falu egészére kivetett adót , a bírák 
adták át a provizornak. 

Eger vára pénztárába tehát 1594195-ben census címén 247 magyar ft és 21 112 d folyt be. 
2.,3. Az ajándékot (munera , victualia) az urbáriumnak megfelelően részben készpénzbeli meg-

váltásként, részben pedig természetben haj to t ta be a vár. 
A sört megváltottan, census módjára kel let t fizetniük a falvaknak. A ceglédiek 4 köböl után 

1 ft 25 d- t , a felnémetiek 4 0 köböl értékeként 13 f t 20 d-t, a nagytályaiak 30 köböl után 9 f t 60 d-t s 
a makiáriak 12 köbölnek megfelelően 3 ft 60 d-t adtak. Megmagyarázhatatlan, hogy miért értékelték a 
sör köblönként i egységárát ilyen változatosan, ugyanis amíg a makiáriak 30, a ceglédiek 31, a 
nagytályaiak 32, a felnémetiek már 33 dénár t fizettek l - l köbö l után. A differencia eléri a 10 
százalékot. 

Az 1577. évi urbárium szerinti ér tékhez viszonyítva Cegléd és Maklár censusa nem változott . 
Felnémet azonban 10, Nagytálya pedig 2 köböllel kevesebbet ado t t . 

A„censua l i f jelzővel e l lá tot t ajándék (műnera , victualia) részletezése: 
Bárányból és kecskegidából Felnémettől és Nagytályától 2-2 darabot, Szentmáriától és Cegléd-

től pedig csak 2 bárányt k a p o t t a vár. E címen tehát Eger évente 8 bárányhoz és 4 kecskegidához 
jutot t . 

Sertésből az évi „census Ordinarius" igen változó volt. A ceglédiek 1, a felnémetiek és a 
nagytályaiak 6-6, a felsőtárkányiak 2, végül a makiáriak 3 darabot szolgáltattak be. Összesen tehát 18 
sertésből állott az egri vár évi censuális jövedelme. 

Tyúkból az előzetesen említett falvak lakosai „tenore u rba r i i " összesen 189 darabot adtak. 
Sajtból a felnémetiek húsvértra és pünkösdre 20, a ceglédiek pedig pünkösdre 6 darabot 

tartoztak az egri várnak adni. 
Borból csupán az Egri-völgy akkor legtekintélyesebb szőlőtermelő községének, Felnémetnek 

kellett a jándékot adnia , j u x t a consuetudinem urbari i" 32 köbölnyi t . Természetesen emellett még a 
dézsmát is behajtot ták a falu termelőin. 

A gabonafélékből a d o t t ajándék is meglehetősen változatos képet muta t . Az egriekre 25 
kalangya búza, a többi kö rnyező falura viszont tavaszi vetésű gabona volt kivetve , j u x t a tenorem 
urbarii". 

A tavaszi vetésű gabonából adott munera viszonylag magas voltát mi sem muta t ja jobban, 
minthogy a Kis- és Nagy-Heves, valamint a Pata és Pásztó districtusokból - azaz egész Heves 
vármegyéből - csak 166 1/2 vékát szedtek be dézsmaként, viszont a négy falu 287 vékát tar tozot t 
adni, ami mai mértékkel 2 0 4 5 322,7 litert je lent . 3 9 

A gabonából adott a jándék részleteiben így oszlik meg az Egri-völgy helységei közö t t : 

Tavaszi gabona 
Helység kicsépeletlen 

véka 

Búza 

szalmásan kicsépelten 
kalangya véka 

Eger 
Fe lnémet 
Felső tárkány 
Maklár 
Nagytálya 

25 26 1/2 
120 

20 
32 

115 

összesen 287 25 26 1/2 

3 9 Lásd a 16. jegyzetet . 
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A magas zabjárandóság a vár nagy lótartására vezethető vissza, s a szállításra való tekintettel az 
Eger környéki falvakra volt ez kivetve. Egyébként figyelemre méltó, hogy nemcsak egy korábbi, 1567. 
évi úrbéri összeírás,40 de a Szent János Könyvbeli 1587-beli urbárium szerint4 1 is Egernek nem búza, 
de Felnémethez hasonlóan 120 véka zab (avena) volt ajándékbeli kötelezettsége. 

4. A búzából szedett őrlési vám („telonium ex molendino") a vár malmából származott, mely 
nem tudjuk, hogy hol, de bizonnyal Egerben volt. Pethő alias Molnár Bertalan a vizsgált gazdasági év 
alatt az őrlési vám fejében az őröltetőktől szedett búzából - a magát illető 1/3 rész megtartásával -
328 1/2 véka búzát szállított be a várba. (Ez a mennyiség megközelítően azonos a Maklárról szedett 
búzatizeddel.) Az őrlési vámból befolyt búza értéke - vékáját 70 dénárral számítván - 229 ft 95 d-t 
tett ki. 

5. A makiári vámjövedelem. Makiárnak mint egri püspöki falunak a vámjáról már 1495-től 
vannak adataink. A Bakócz-kódex szerint a XV. század utolján igen nagy forgalmat bonyolított le a 
maklári vám. Eddig publikált utolsó adata 1558-ból származik.4 2 

Kaufni számadása arról tanúskodik, hogy Makiáron a vámot abban az időben a falu bírája, 
Zubor Bertalan adminisztrálta, s ő 24 darab kősót adott át a várnak a befolyt jövedelemből. De 
számottevőbb bevétel adódott a két vásár alkalmából, melyet András apostol, valamint Fábián és 
Sebestyén napján tartottak meg. A két vásár során 16 kősó bevétele adódott a vámból az egri várnak. 

Végső soron tehát a Makiáron működő vámból Eger várának éppen 40 db sójövedelme volt 
1594/95-ben. (Figyelemre méltó, hogy Nyáry Pál főkapitányi tisztsége átvételekor a vár raktáraiban 
igen nagy mennyiségű sót: 485 darabot tároltak.) Hogy mit jelentett az egrieknek ez a kősóbevétel, 
arra csakis akkor adhatunk helyes választ, ha nélkülözhetetlenségét tekintjük. A maklári vámon nyert 
sóból fedezni tudta a vár a fehér cipó sütéséhez szükséges mennyiség 3/4 részét. 

A sóbevétel értékének a megállapításánál a katonáknak a zsoldjuk terhére kiadott darab 
súlyának és árának középértékével számolunk. Ezek szerint 1 libra (56 deka) só árának 1,5 dénárt, 
darabsúlyának pedig 8,9 librát veszünk. Ilyen alapon a 40 db kősót 356 librának (199,36 kg) véve, 
értékét csupán 5 ft 34 dénárban állapíthatjuk meg. A sóbeli jövedelem jelentőségét tehát nem 
pénzértéke, de felhasználásának szükségessége adta meg. 

6. A vásári bevétel („telonium nundinale") is hasonlóképpen Makiárról származott, ahol azt, 
akárcsak a vámnál láttuk, a falu bírája kezelte. A „vásárpénz"-X a földesúr a vásárra érkezett 
kereskedőktől, illetve árusoktól, felhozataluk alapján, meghatározott taxa szerint szedte be. 

A számadásokból kiviláglik, hogy az András apostol, valamint a Fábián és Sebestyén napi két 
vásáron Eger várának 1594195-ben 37 ft 50 d jövedelme származott. 

7. Gabona- és bordézsma. A vár gabonadézsmát csupán 5 helységből hajtot t be: Felnémetről, 
Szőllőskéről, Nagytályáról, Makiárról és Szentmáriáról. Mint a mellékelt táblázatból láthatjuk, mind az 
5 faluban dézsmáltak búzát, de tavaszi gabona kizárólag Felnémeten került tized alá. 

Búzából 943 kalangya 27 kéve volt a bruttó bevétel, melyből tisztán 767 kalangya 27 kéve 
maradt az egri vár számára. A tavaszi gabonából csupán 6 kalangya 24 kéve képezte a dézsmabevételt. 
A gabonadézsma bevételének értéke így alakult: 

Búza: 943 kalangya 27 kéve értéke: 60 d/kalangya = 566 ft 34 d 
Tavaszi: 6 kalangya 24 kéve értéke: 45 d/kalangya = 11 ft 16 d 

összesen tehát 577 f t 50 d 

Számadáskötetünkből kimunkálható az egri püspöki birtokok brut tó és nettó bordézsma-
bevétele is. A mellékelt táblázatos kimutatás szerint 8 helységből összesen 4912 köböl 26 icce bort 
szedtek be, melyből a tiszta borbevétel 3549 köböl 0,5 icce volt, ami 90 229,14 ütemek felel meg. Az 
egri püspöki falvak bortermelésének a jelentőségét mi sem mutatja jobban, minthogy az egész 
egyházmegyéből behajtott bortized net tó értékének több, mint egynegyed része, pontosan 26,4 % 
onnan került ki. Különösen feltűnő a magas felnémeti borhozam - bár ezekben az esztendőkben a 

4 0 HmL. XII-2/d-39. rsz. 2 7 9 - 2 9 3 . 
4 1 HmL. XII-3. Liber 29. 
4 2Az adatokat levéltári forrásokra támaszkodva idézi Kovács, 20.1. 

13 
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Az egri püspöki birtokok gabonadézsmája 

Búza Tavaszi gabona 
bruttó bevétel nettó bevétel bruttó bevétel nettó bevétel 

A dézsmálás 
helye szalmásan 

kalangya kéve kalangya kéve kalangya kéve kalangya kéve 

Felnémet 338 22 256 4 6 24 6 24 
Nagytálya 132 - 90 - - - - -

Maklár 473 5 346 5 - - -

Szó'lőske: 9 9 8 9 - - - -

Szentmária ? 9 67 9 - - - -

Összesen 943 27 767 27 6 24 6 24 

felnémetiek művelték az elpusztult Cegléd falu határát is, amire abból következtethetünk, hogy a 
felnémeti protestáns prédikátor Cegléd után is megkapta a dézsmában behajtott gabonából neki járó 
quartáját. Egyébként maga Eger városa a püspöki birtokok nettó dézsmabevételébó'l csupán 12,25 % 
erejéig részesült. 

Az egri püspöki birtokok bordézsmája 

Bruttó bevétel Nettó bevétel 
Helység 

köböl icce köböl icce 

Eger 695 15 435 10 
Felnémet 1734 - 1258 -

Felsőtárkány 117 24,5 57 26,5 
Szó'lőske 612 11,5 444 0,5 
Nagytálya 420 - 306 -

Maklár 265 5 166 -

Harsány 94 28,5 69 13 
Hejce 977 1,5 812 10,5 

összesen 4912 26 3549 OÁ 

A feltárt adatok birtokában önként adódik a lehetó'ség, hogy kísérletet tegyünk a bordézsmából 
eredetó' tiszta bevétel, az úgynevezett ,pura decima" forgalmi értékének a megállapítására. Egy-egy 
átlagos minó'ségű egri köbölnyi bor árának a megállapítása számadáskötetünk adatainak az alapján 
azonban nem egyértelmű összeget jelent, ezért az egységárban való már viszonylag kis differencia is a 
mennyiség végösszegében számottevő' különbséget mutathat . Figyelemmel tehát a különböző minőségű 
újbor árára, két egységárral számítunk. 

A számadások a borok árát pintenként, illetve hordónként adják meg, s így az utóbbi adatokat 
mellőzni vagyunk kénytelenek, az egyes hordók köbtartalmának ismerete hiányában. A bor pinten-
kénti értékesítési árát 8-10, illetve egyes esetekben 20 dénárban jegyzi a kötet. így tehát mi értéke-
lésünk két egységárának a pintenkénti 9 és 15 dénárt vettük - kivált azért, hogy elkerüljük a 
borkészlet túl- vagy éppen alulértékelését. Eszerint l-l egri köböl bor árát 1,35 és 2,25 forinttal 
számítjuk. Tehát a 3549 köböl 0,5 icce bor forgalmi értékét 4791 ft. 15 d. és 7985 ft. 25. d. között 
jelölhetjük meg. 
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Az egri vár földesúri jövedelméről jó áttekintést nyújt a mellékelt táblázat. 

Az egri püspöki birtok földesúri tiszta jövedelmének összetétele 

A püspöki 
falu 
neve 

Census 
forint/dénár 

Sör-
megváltás 

forint/dénár 

B
ár

án
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G
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A püspöki 
falu 
neve 

Census 
forint/dénár 

Sör-
megváltás 

forint/dénár 

db db kai. véka köböl db db db 

Cegléd 
Eger 
Felnémet 
Felsőtárkány 
Harsány 
Hejce 
Maklár 
Nagytálya 
Szentmária 
Szőlőske 

1 f t 96 d. 

80 f t -
8 ft -

82 f t 25,5 d. 
24 f t -
43 f t -

8 f t -

1 f t 25 d . 

13 ft 20 d. 

3 f t 60 d. 
9 f t 60 d . 

2 - - 1 6 14 
- — 25 — - -
2 2 120 32 6 20 75 
- - 2 0 - 2 - 1 0 

- - - 3 2 - 3 - 2 0 
2 2 - 115 - 6 - 70 
2 - - - _ - _ -

összesen 247 f t 21,5 d. 27 f t 65 d. 8 4 25 278 32 18 26 189 

A püspöki 
falu 

neve 

-3 
л 
E 

О 

•о 
В 

С •о р, 

véka db ft/d 

Я •э 
со 

kai. kéve 

а § 

н а 

kai. kéve 

о со 

köböl icce 

Cegléd 
Eger 
Felnémet 
Felsőtárkány 
Harsány 
Hejce 
Maklár 
Nagytálya 
Szentmária 
Szőlőske 

328,5 
256 4 24 

50 37,50 346 5 
90 -
67 9 

8 9 

435 10 
1258 -

57 26,5 
69 13 

812 10,5 
166 -

306 _ 

444 

összesen 328,5 50 37,50 767 27 24 3549 
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Ezek után joggal merülhet fel a kérdés: milyen értéket képviselt az egri püspöki birtokból 
behajtott földesúri jövedelem? A számadásokból kimunkálható egységárak mindenképpen reális 
támpontot szolgáltatnak a különböző' anyagoknak magyar forintban való felértékeléséhez. Az alábbi 
összegezésből csupán a 189 tyúk értéke hiányzik, melyhez semmi támpontunk nem volt, de ez 
elenyésző összeget képviselt. 

Bevétel Egységár és mértékegység Értéke 

Census - 247 ft 21 1/2 d. 
Munera 

sörmegváltás - 27 ft 65 d. 
bárány, gida 12 db á 40 dénár 4 f t 80 d. 
búza 26,5 véka á 70 dénár 18 f t 55 d. 
tavaszi (zab) 287 véka á 25 dénár 71 f t 75 d. 
bor 32 köböl á 10 dénár/pint 48 ft 
sajt 26 db a 23 dénár 5 ft 98 d. 
sertés 18 db á 4,5 forint 81 ft 
tyúk 189 db ? 

Őrlési vámból búza 328,5 véka á 70 dénár 229 ft 95 d. 
Vámból só 40 db kb. 356 libra á 1,5 dén. 5 f t 34 d. 
Vásárpénz - 37 ft 50 d. 
Dézsma: 

búza 943 kai. 27 k. á 60 dén./kal. 566 ft 34 d. 
tavaszi (zab) 6 kai. 24 k. á 45 dén./kal. 11 ft 16 d. 
bor 3549 köb. 0,5 icce á 1 ,35-2 ,25 ft 4791,15-7985,25 ft 

összesen - 6147 ,38-9340,48 ft 

Eger vára 1594/95. évi földesúri jövedelme tehát rendkívül erősen összezsugorodott. 
Ha összevetjük az egri vár püspöki birtokaiból eredő jövedelmet a már említett 1577. évi 

Nagyváthy-féle urbárium mai vagy pedig a Szent János Könyvben 1587-belinek jelzettel, nyomban 
szembeötlik, hogy munera címén egész sor tétel beszolgáltatására már nem került sor. így nyoma sincs 
számadáskötetünkben a falvak által beadott sónak, viasznak, kenyérnek, borsnak vagy tojásnak. Tűzifa 
beadásáról sem vallanak a számadások. Bár ezt tételesen nem mutatták ki, de bizonyosra vehető, hogy 
a tüzelőanyag-szükséglete egy részét így szerezte be a vár, azonban ezeket a tételeket éppúgy nem 
könyvelték el, mint nem mutatták ki a pénzbelileg fel nem értékelhető fuvarozást vagy éppen á 
különböző jellegű jobbágyi munkát, a robotot sem. 

Egyébként a korábbi úrbéri előírásokhoz viszonyítva mind pozitív, mind pedig negatív irányban 
mutatkoznak eltérések. 

A census Nagytálya kivételével az 1587. éviben rögzítettel azonos volt, viszont Nagytálya éppen 
a kétszeresét fizette. Korábban sörből még nem szerepelt a megváltás, s éppen ezért feltűnő, hogy a vár 
sörszükségletének egy részét vásárolta. Szabó János múzeumi régész szíves szóbeli közléséből tudom, 
hogy a vár a XVI. század második felében működtetett egy serfőzőt. A korábbi helyzethez viszonyítva 
csak Cegléd és Maklár adott ebből azonos mennyiséget, viszont a felnémetieken és a nagytályaiakon 
többet vettek meg. 

Sertést Ceglédnek korábban nem kellett beadnia, noha Felsőtárkány és Nagytálya a régivel 
azonos szinten teljesítette kötelezettségét. Szembeötlő, hogy a makiáriak 13 darabbal kevesebbet 
szolgáltattak be a várnak, mint a korábbi években. 

Sű/fból sem volt Ceglédnek a régi urbáriumok szerint földesúri victuális terhe, most viszont 
6 db sajtot vettek meg rajtuk, de elesett a többi falu (Felsőtárkány, Harsány és Nagytálya) ebbéli 
kötelezettsége. Felnémeten ezen a téren nem találunk változást. 

Tyúkból is lényegesen kevesebb volt a vár bevétele 1594/95-ben, mint korábban, hiszen az 
1587. évi urbárium szerint a nagytályaiak és a felnémetiek 120-120, a felsőtárkányiak pedig 20 
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darabbal tartoztak. A zavaros helyzetnek megfelelően a ceglédiek a kiszabottnak csak egynegyedét 
szolgáltatták be. 

Bárányból és kecskegidából adott victuálisa általánosságban azonos volt a korábbiakkal, bár 
1587-ben a ceglédieknek ebből sem volt kötelezettségük. 

A gabonaneműekböX adott munera rendkívüli figyelmet érdemel, mivel az mindenben meg-
egyezett az 1587. évi úrbéri előírásokkal. 

Mivel nagy vonalakban az 1577., illetve az 1587. évi úrbéri előírások látszanak irányadónak 
1594/95-ben is, úgy véljük, hogy elvileg a jobbágyság terhei a két időszakban azonosak voltak, viszont 
a mostoha gazdasági helyzet és a török nyomás eredményeként teljesítőképessége visszaesett, s a 
várbeliek annyit vettek meg a falvak jobbágyságán, amenyit bírtak. 

2. Dézsmabevétel 

Az egri püspöki egyházmegye helységeiből a várat a korábbi évtizedekben tekintélyes jövedelem 
illette meg. A középkorban az egri püspökök gazdagságának, illetve jövedelmének alapját a tized-
bevétel képezte. Így például a XV. század végén Bakócz Tamásnak évi mintegy 14 ezer forintban 
számították ki dézsmajövedelmét.4 3 

Tizedet kellett adni a jobbágynak bárányból, kecskegidából, gabonafélékből és méhbó'l. Utasítás 
szerint a bordézsma elvileg mindenkire - a nemesekre is(!) - vonatkozott .4 4 Mint majd látni fogjuk, a 
számadások egyöntetű határozottsággal bizonyítják, hogy a vár legszámottevőbb jövedelmi forrását 
még az 1594/95. évi csökkent bevételi lehetőségek között is az egyházi tized képezte. A Dobó-atyafi, 
Zeleméry László provizor az 1560-as évek elején is úgy vélekedett, hogy az egri várnak az egyházi 
tizedbevételek nélkül csupán a puszta falai állnának.*5 Ezt a szellemes megállapítást érvényesnek 
tekinthetjük 1594/95-re is - sőt talán még inkább, mint annakelőtte. 

A különböző termények és állatok dézsmálását a kamara szigorú utasításban írta körül és szabta 
meg. Számadáskötetünk rideg tételei bizonyos mértékig élettel lesznek megtölthetők, mivel szeren-
csénkre rendelkezünk egy, a XVI. század második feléből származó, mindenre kiterjedő, magyar 
nyelvű dézsmautasítással.4 6 

Mielőtt az egri vár tizedbevételeinek elemző vizsgálatába bocsátkoznánk, elöljáróban meg kell 
állapítanunk, hogy az 1594/95. évi egri várszámadás tanúbizonysága szerint olyan alapvető változással 
találkozunk a dézsmabehajtás terén, melyet eddig nem ismertünk. Amig korábban a vár, a kamara az 
egyes districtusokban bérbe adta a különböző tizedeket, s a pénztárba csak az árendáns által befizetett 
bérösszeg folyt be, addig ekkor a tizedeket a vár saját decimátoraival hajtotta be. Ez a reform talán 
már az officiolátusi rendszer felszámolásával kapcsolatban született, amikor a Kamara az egyre 
csökkenő bevételek minden áron való fokozását tűzte ki célul. (Érdemes lenne tisztázni, hogy e 
tizedbehajtási rendszer mikor és milyen körülmények között lépett hatályba.) 

A számadások szerint bizonyosnak látszik, hogy Sáros vármegye dézsmáit részben Dersffy 
Ferenc bérelte, aki adós is maradt a bérösszeg felével. Maga a Szepesi Kamara is árendált bizonyos 
területet, de hol, azt nem említi meg az összegező számadás. A 2915 ft árendát be is fizette az egri vár 
pénztárába. A rendkívül távol fekvő Sáros vármegye mellett kétségtelenül messzi districtusokról van 
szó. Úgy találom, hogy a Kassa környéki abaúji, a Bereg megyei és egyes vonatkozásokban az 
úgynevezett kis-borsodi districtus nem szerepel a számadásokban. Innen sem bor, sem bérösszeg nem 
folyt be. 

Az alábbiakban külön-külön fejezetben tárgyaljuk a különböző dézsmák kérdését. Felhívjuk 
azonban a figyelmet arra a körülményre, hogy a hasonló nevű districtusok nem minden esetben fedik a 
különböző termények és állatok esetében egymás területét. Tekintettel voltak ugyanis az egyes 
áruféleségek bevételi lehetőségének mennyiségi alakulására. Különösen érvényes ez például a bor 
esetében, szemben a méh vagy a bárány és kecskegidá dézsmálásával. 

4 3Molnár, 268.1. 
4 4 HmL. XIl-2/d-39. rsz. 458. 
4 "Szegő, 235.1. 
4 6 HmL. XII-2/d-39. rsz. 
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A) Bárány dézsma 

Az egri várnak fizető Juhos emberek" dézsmálását élethűen vetíti elénk a decimátoroknak 
adott kamarai utasítás: „ . . .mindenkitűi, kinek juha vagyon és kiktűl illik (tehát a nemes és egyházi 
személyektől nem - S.I.) igaz dézsmát vegyenek, mind soltéztúl, bírótúl és egyéb jobbágyoktúl, 
tudnillik tíz báránybúi egyet, és ha tíz alatt találtatnak, attúl váltságot vegyenek ... az mind ideig való 
szokás tartya. " 4 7 Természetesen ugyanez volt érvényes a kecskegidára is. 

A tizedszedőnek nagy éberséggel, körültekintéssel, nem csekély gyakorlattal és helyismerettel 
kellett rendelkeznie, nehogy megkárosodjék a vár, illetve saját maga. Ennek érdekében az alattomban 
elrejtett bárányok és gidák 1/3 része a dézsmást, 2/3-a pedig az egri várat i l let te .4 ' Ilyen esetre 
azonban számadáskötetünk nem utal. Az Erdéllyel határos tiszántúli vármegyék Juhos emberei" úgy 
iparkodtak megmenteni a tizedszedő elől jószágaikat, hogy „mikor hallják dézmásoknak a falukon való 
jövéseket, a juhokat mind bárányostul az oráhok (oláhok - S.I.) közibe hajtyák, harmad, avagy 
negyed falu földire, és megesküszik, hogy ü néki azon falu földin mellbe ú lakik, sem juha, sem 
báránya."*9 Tudnunk kell ugyanis, hogy a román pásztorok juhtenyésztése ebből a szempontból más 
beszámítás alá esett. 

A bárány és gida dézsmálásakor a gazda nyájából 10-10 állatból a tizedet természetben vette ki 
a decimátor, de a tíznél kevesebb, töredékállomány után eső hányadért már csak „váltópénz"-1 adott. 
Ezek szerint tehát az egri vár dézsmaszedőinek bevétele két tételből tevődött össze: egy kisebb-
nagyobb bárány-, illetve kecskegida-állományból s a behaj tot t váltópénzkészletből. 

A természetben behajtott báránydézsmát számottevő kiadás apasztotta. Először is kiadták, ahol 
azt annakelőtte is megtették, hogy a helység papjának, zömében protestáns prédikátoroknak („con-
cionator") az őket megillető nyolcadai, az octávát. Ezután az egyéb javadalmak és járandóságok 
kiadására került sor. 

A számadások szerint a kisvárdai, a liszkai és a homonnai districtusban Szegedy Pál Eger vári és 
leleszi prépostnak s egyben (már 1588-ban) választott csanádi püspök nek 5 0 a behajtott bárány-, illetve 
gidaállományból átadták a hetedei, a septimáí. A szerencsi districtusban az egri káptalan nagyprépostja 
és az egyházmegye vicarius generalisa, Naprady Demeter51 megkapta a bárány dézsma után járó 
quartát, mely 111 darabból állt. 

Különös figyelmet érdemel, hogy a szerencsi kerületben a beszedett bárányok hetedrészét, a 
septimát egy bizonyos Pemauer Mihály hadi fizetőmester („soluior bellicus") kapta, - 57 darabot. 
Pernauer valóban "Veldt ZallmaisteP' volt, akinek ezekben az esztendőkben a működési körzetéhez 
tartozott az egri vár is.s 2 Minden bizonnyal hitelbe adott összeg fejében élvezte a szerencsi districtus 
mindennemű tízedét. 

Az alábbi táblázaton muta t juk be az egri vár bárány- és kecskegídadézsma-bevételcnek dis-
trictusonkénti alakulását. Az adatok már a nettó bevételre vonatkoznak. 

Ez a tizedkimutatás nemcsak bevételi számszerűségében szolgál érdekes adatokkal, de áttekin-
tést ad a különböző területek juh- és kecsketenyésztéséről is. Eszerint a legnagyobb juhállománnyal a 
kisváradi, a szerencsi, a kállói és mindegyiket messze túlszárnyalva a nádudvari dézsmakörzet rendel-
kezett. A nádudvari districtusban annyi bárányt dézsmáltak, mint az egész püspökség területén 
beszedett bárányok 1/3 része: az 1150 db dézsmabárányból 1037-et természetben, 113-at pedig 
megváltva kapot t Eger vára. 

A juhállománnyal szemben nagy volt a kecskeállomány a zempléni és a fúzéraljai districtusok 
területén, de ugyanakkor sem Heves vármegyében, sem pedig a mohi, a nagymihályi és a nádudvari 
kerületben nem került kecskegida dézsma alá. 

4 ' H m L . XII-2/d-39. rsz. 431. 
4 "HmL. XII-2/d-39. 433. 
4 9 HmL. XII-2/d-39. 433. 
5 0 KrA. Feldakten Fase. 1588. 5 piece Nr. 5. -Schmitth, 140. 1. -Nováky, 184 
51Schmitth, 138.1. 
5 7 HKA. Ungarische Gedenkbücher, Band 402. 338a-339b. 
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összesen 
Behajtott Megváltott dézsmában 

beszedett 
Dézsmakörzet 

bárányok gidák bárányok gidák bárányok gidák 

száma 

Kis-hevesi 256 - - - 256 
Nagy-hevesi 226 - - - 226 
Patai 3 - - - 3 
Debrői 20 - 14 - 34 
Kazai és varbói 20 8 21 49 
Mohi 527 1/2 - 208 735 1/2 
Miskolci 41 3/4 4 20 21 61 3/4 25 
Szikszói és gagyi 34 13 85 132 
Szerencsi 321 1 262 1 583 2 
Liszkai 57 20 123 200 
Bodókői 30 10 18 15 48 25 
Füzéraljai 30 53 393 52 423 105 
Zempléni 6 21 181 208 
Nagymihályi 58 1/2 - 81 - 139 1/2 
Kászoni és vári 14 1 16 8 30 9 
Kisvárdai 223 1/2 16 423 43 646 1/2 59 
Kállói 387 1/2 4 1/4 180 571 3/4 
Nádudvari 1037 - 113 - 1150 
Homonnai 32 13 32 13 64 26 

összesen 3324 3/4 164 1/4 2323 5812 

A bemutatott táblázat értelmezéséhez tudnunk kell, hogy a természetben átvett állatok száma 
fajtánként volt kimutatható, de több dézsmakörzetben a megváltott bárányokat és gidákat együttesen 
mutatták ki. 

Az egri várnak tehát 3324 3/4 db bárány- és 164 114 db kecskegida-bevétele volt dézsma címén, 
de ezen túlmenően még 2323 állatot - mint gazdánkénti 10 db alatti töredéket - készpénzben 
megváltottak. Az egri vár az 1594/95. gazdasági esztendőben bárány- és kecskedézsma címén 5812 
jószágot hajtott be, részben természetben, részben megváltás formájában. 

A gazdálkodás szempontjából figyelmet érdemel, hogy a kis- és nagy-hevesi, valamint a patai 
dézsmakörzetbeli állatok, továbbá a mohi districtusból 11 db - összesen tehát 596 db - kivételével 
mind eladták a tizedszedők, s így a megváltással egyetemben 1179 ft 15 1/2 dénárt fizettek be tisztán 
az egri vár pénztárába. De amíg a bedézsmált állatok 82,6 %-át áruba bocsátották, addig 225 bárányt a 
német katonák tartására a szerencsi districtusban 125 kalangya csépeletlen búzáért elcserélték. Ennek 
az a magyarázata, hogy a távoli vármegyékből rendkívüli nehézséggel és nem kis kockázattal járt volna 
Egerbe szállítani a kis jószágokat, s így a szükségletet a közelebbi helyről nem készpénzfizetés, hanem 
ugyancsak dézsmában behajtott gabona ellenében szerezte meg a vár. Megfigyelésem szerint itt is 
érvényesült az egriek azon gazdálkodási irányzata, hogy amit csak lehetett pénzzé tettek, mivel főleg a 
katonák zsoldfizetésére, a várszemélyzet salláriumára, valamint különböző vásárlásokhoz készpénz-
tőkével kellett rendelkeznie a provizornak. 

Kísérletet tettünk a teljes báránydézsma forintértékének a meghatározására, azaz a tizedszedők 
által eladott és megváltott állatok ára mellett az elfogyasztott, a katonák zsoldjában s a főkapitány és a 
várszemélyzet salláriumában kiadott jószágok értékének a megállapítására. A számadások rendkívül 
ellentmondó értékekre vezettek, de ugyanakkor igen tanulságos eredményt hoztak. 
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Kiderült ugyanis, hogy a dézsmások az állatokat átlagban 22,6 dénárért váltották meg, illetve, 
adták el, de a megmaradtak egy részét Egerben ennek az árnak a többszöröséért (50 dénárért, 
1 forintért) bocsátották áruba. Mivel az állatok zömét : 5216 darabot átlagban 22,6 dénáros áron 
számolták el, logikusnak látszik, hogy az 5812 bárány és kecskegida értéke 2313 ft 51 dénárra 
becsülhető - bár a várnak a fenti okból kifolyólag ebből ennél valamelyesen magasabb jövedelme 
származott. 

B) Gabonadézsma 

A gabonatized rendkívül fontos volt a vár fenntartása szempontjából, mivel nem pusztán a 
mindennapi kenyeret biztosította a várbelieknek s a lóállomány részére az abraktakarmányt, de 
számottevő készpénzbevételt is jelentett . 

Az egyházmegye területén a jobbágyok mind az őszi, mind a tavaszi vetéseik terméséből 
dézsmát tartoztak adni a várnak. Az őszi vetésű gabonát egyértelműen a búza jelentette, melyet 
csépeletlen formában mindig ,,frugum"-ként jelöl a számadáskötetünk, viszont a kicséplés után nyert 
tiszta búzát „triticum"-ként említi. A tavaszi vetésű gabona, a „vernalia" alatt egész sor gabonafaj 
érthető, de kutatóink általánosságban az árpával és a zabbal azonosítják, azaz állati takarmányul 
szolgáló gabonaként könyvelik e l . 5 3 Teljesség kedvéért meg kell említenünk, hogy a számadások 
egyetlen esetben, a kállói districtusban tettek különbséget, és külön mutatták ki a tavaszi vetésű 
búzából és a zabból dézsma alá kerülő termést, melyet akkor cumulusokban tároltak. A tizedbe 
beszedett termények sorában azonban már nem tettek különbséget itt sem a két faj között . Az Eger 
környéki falvak urbáriumai a censusban „avena"-t, zabot írtak elő, 5 4 de a számadások szerinti 
terményt már „verna!ia"-ként mutatták ki. E terménynek kétségtelenül állati takarmány voltát 
bizonyítja a kiadások sorában („vernalium in granis") tett említés, hogy egyes tételeket a lovak 
takarmányozása céljára adták ki, és a magyar huszárok is ebből kaptak egy esztendő alatt 1789 
vékányit, mely 127 494,16 litert te t t ki. 

Az egyházmegye területén a jobbágyok mind a búza-, mind a tavaszi vetésű gabonatermésükből 
tizedet tartoztak adni az egri várnak. A már említett dézsmautasításból tudjuk, hogy amennyiben a 
nemes ember földjét parasztnak adta ki megművelésre, e földön termett gabonája dézsma alá esett.5 5 

A dézsmálást általában a vár által kiküldött tizedszedők végezték, de érdekes jelenség, hogy 
Heves vármegye négy körzetében: Kis- és Nagy-Heves, Pata és Pásztó districtusokban nem állítottak 
decimátorokat, hanem szigorú elszámolási kötelezettség mellett a falvak bírái végezték el a tized-
szedést. A számadások azt mutat ják, hogy az egri püspöki birtokokon is hasonló volt a helyzet. 

A dézsmálásra núndig kinn ,,a mezőn", azaz a tarlón került sor. Igen nagy gondot fordítottak a 
decimátorok az egy-egy kalangyába rakott kévék számára. A vár általában 30 kévés „egri ka langy á"-t 
követelt meg a dézsma elszámolása során. Furcsa módon, először az ,,őszi marha", a búza került tized 
alá, s csak azután a ,,tavaszi marha",56 A dézsmagabonából benn a faluban ,,öreg asztag"-okat kellett 
raknrffirfTalubélieknek, sőt, hogy ezt elérje a tizedszedő, „egyik falutul a másikban hordván" kellett a 
megfelelő mennyiséget az asztaghoz előteremteni. A számadásokból megállapíthatóan 180-200 kalan-
gyából, azaz 5400-6000 kévéből álltak az osztagok. Az asztagokról fel kellett pontosan jegyeznie a 
dézsmásnak, hogy hány kalangyából, illetve kévéből állott, a lakossággal pedig be kellett fedetnie, Jól 
besövényezvő'. A falubeliek csak ezután hordhatták haza a határból gabonájukat. A tizedszedő az 
utasítás nyomán mindenütt elérte, hogy a parasztok ,,ajándékon" rakták meg az asztagokat.5 7 

„Az kinek semmi vetése nem lészen, hanem sellér, azoktúl keresztyénpénzt" kellett megvennie 
a vár decimátorának.5 8 

5 3 A. Kiss, 1960. 256. 1. 
5 4 Eger, Felnémet, Maklár. HmL. XIl-2/d-39. rsz. 279., 286. - MOL. U. et С. Fase. 1. Nr. 2. 
S 5 H m L . XII-2/d-39. rsz. 445. 
56 HmL. XlI-2/d-39. rsz. 446. 
5 7 HmL. XII-2/d-39. rsz. 445-446. 
5 8 HmL. XII-2/d-39. rsz. 443. 
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Még a részletek tárgyalása eló'tt egy, a gabona aratásával, a szántóföldön való tárolásával és 
dézsmálásával kapcsolatos kérdés kíván magyarázatot. 

A számadások szerint egynéhány districtusban a lekaszált gabonát nem kötötték kévékbe, nem 
rakták kalangyába, hanem csak „cumulus"-okba villázták. A számadáskötetben előforduló mértékegy-
ségekről szólván már futólag megemlékeztünk erről a jelenségről. A szerencsi, а kallói és a nádudvari 
dézsmakörzetben találkozunk curnulusokban sorra kerülő dézsmálással a tavaszi esetében. Ezenfelül a 
mohi és a kövesdi districtusok területén még búza esetében is előfordul a cumulusban való tárolás. 
Különösen szembetűnő az, hogy a kallói districtusban a tavaszi vetésű gabonából semmit sem kötöttek 
kévébe, hanem az egész termést cumulusokba gyűjtötték, akárcsak a nádudvari kerületben, ahol 
számba sem jövő 56 kévét kötöttek csupán. 

Ennek az aratási szükségmegoldásnak az oka a fenyegető ellenséges támadás veszélyében 
keresendő. A számadáskötetünk arról vall, hogy a nádudvari körzet területére cséplés idején is két 
alkalommal betörtek a tatárok, úgyhogy „inchoata trituratio peragi nem poterat". A veszély már 
aratás idején fennállott. Ezért azután „propter binam depopulationem tartarorum" különböző helysé-
gekből nem kevesebb, mint 359 cumulus tavaszi vetésű gabonát beszállítottak Egerbe. Sőt a veszély 
elől még Udvariból, Bajomból, Csegéről, Ohatról, Egyekről, Rétszentmiklósról, Kisrábéról, Ladányból 
és Mezőszentmiklósról is Egerbe fuvarozták a már kicsépelt 98,5 véka tavaszit. Ez az eset is bizonyítja, 
hogy az ellenséges támadás mennyire módosította a gabona szokásos feldolgozását és a dézsmálással 
kapcsolatos gyakorlatot. 

A számadások alapján vizsgáltuk a búza és a tavaszi vetésű gabona dézsmabevételének bruttó 
mennyiségét, a különböző jogcímeken kielégített javadalomigényeket és a decimátor salláriuma kifize-
tése után a várat illető gabona mennyiségét, a nettó bevételt, iparkodtunk azonosítani azokat az 
adatokat is, melyek révén kiszámítható volt, hogy egy-egy kalangya (30-30 kéve) mennyi szem-
terményt adott. 

A tizedszedő által begyűjtött gabonából tekintélyes mennyiséget tettek ki a különböző egyházi 
javadalmak. Mindenütt kiadták a papoknak (zömükben kálvinista prédikátoroknak) az octávát. Füzér-
alján ezenkívül még quartát is kapott a concionator. A gyöngyösi protestáns papot viszont csak a 
quarta illette meg. Paczona Máté egri kanonok és vikárius a kazai, varbói és a zempléni körzetben 
dézsmagabonából quartát élvezett. A kallói districtusban ismeretlen okból és jogcímen, Báthory 
Istvánnak a bedézsmált gabona felét kellett átadnia a tizedszedőnek. Septimában három személy 
részesült: Szegedi Pál Eger vári prépost, Csanádi választott püspök a liszkai, a zempléni és a homonnai 
dézsmakörzetben, Pernauer Mihály királyi hadi fizetőmester - akárcsak bárányból - a szerencsi 
districtusban, végül Kugler Sebestyén - akiről tudjuk, hogy 1579-ben, mint a Szepesi Kamara biztosa 
járt Egerben5 9 - ismeretlen jogcímen (talán pénzkölcsön kiegyenlítése kapcsán? ) a kisvárdai, valamint 
a kászoni és a vári districtusokban. 

Mivel tudomásom szerint eddig hazai viszonylatban nem mérték még fel, hogy a behajtott 
dézsmákból mennyit emésztettek fel a kiutalandó terhek mind a búza, mind a tavaszi vetésű gabona 
esetében, a számadáskötet tételeiből kimunkáltam a bruttó búzabevételt (többségében csépeletlenül), 
valamint a kiadások után Eger várának maradt nettó mennyiséget: azaz a gabonadézsma tiszta hasznát. 
Az úgynevezett cséplőrész („pars trituratoris") kiszámítása lehetetlen volt, mivel pusztán kiadása 
tényét említi a kötet. 

Azt találtam, hogy a kalangyába rakott búzából 24, a tavaszi vetésű gabonából pedig 20 
százalékot utalt ki a vár dézsmása a begyűjtött mennyiségből. A cumulusok esetében búzából 22,1, 
tavasziból pedig 22,9 % került kiosztásra. A számadások lezárása előtt nem is mertünk volna arra 
gondolni, hogy ilyen tekintélyes mennyiségtől esett el az egri vár, kötelezettségei kiegyenlítése során. 

A mellékelt táblázaton a búza és a tavaszi vetésű gabona dézsmabevételét dolgoztuk ki 
districtusonként. 

Vizsgálatot kíván a már dézsmában beszedett és a faluban osztagokba rakotton cséplésre váró 
gabonában bekövetkezett veszteség. Ezt részben hatalmaskodás („potentia mediante"), részben az 
ellenség, részben a decimátorok tévedése vagy éppen a tűz okozta, de mindezt betetőzte az, hogy a 
Szepesi Kamara engedélyt adott a kassai főkapitányságnak és néhány kelet-magyarországi végvárnak, 
hogy a gabonaszükségletük valamelyes részét az egri várat illető dézsmagabonából elégítsék ki. 

s 9Szederkényi Nándor: Heves vármegye története. II. k. Eger 1890. 262-64.1 . 



Búza Tavaszi (zab) 

Dézsmálás brut tó bevétel nettó bevétel brut tó bevétel nettó bevétel 
helye, ; — ~— 

Districtus szalmásan cséplés eló'tt szalmásan cséplés eló'tt 

kai. kéve cum. kai. kéve cum. kai. kéve cum. kai. kéve cum. 

Kis-Heves _ _ _ — - — - - - - -

Nagy-Heves . . . - - - - - - - - - - -

Pata - - - - - - - - - - -

Pásztó . . . - - - - - - - - - - -

Gyöngyös 97 - - 72 8 - - - - - - -

Debró' 512 17 4,5 459 17 - 2 10 - 2 10 -

Arló 667 26 - 587 2 - 36 15 - 36 15 -

Kaza és Varbó . . . . 973 2 - 700 8 - 55 7 - 46 3 -

Mohi 1673 17 226 1524 28 210,5 - 19 - - 19 -

Kövesd 685 20 70,5 567 22 70,5 - - - - - -

Miskolc 2388 26 - 2058 12 - - - - - - -

Szikszó és Gagy . . . . 2099 10 - 1832 22 - 134 20 - 129 5 5 
Szerencs 2743 11 34 1574 29 23 33 - 92 21 16 66 
Liszka 823 26 - 625 20 - - - - - - -

Bodókó' 1424 5 - 1084 14 - 185 17 11 141 2 11 
Füzéralja 892 7 - 737 2 - 99 27 - 88 5 -

Zemplén 2108 11 - 1534 - - 95 19 - 73 28 -

Hernádnémeti . . . - - - 72 - - - - - - - -

Nagymihályi 1700 9 - 1241 19 - 328 20 - 249 22 -

Kászon és Vári . . . . 2430 8 - 1816 - - 112 29 - 96 25 -

Kisvárda 3130 23 - 2316 15 - 74 27 - 58 18 -

К álló 1906 29 413,5 982 1 1/2 213 - - 560,5 - - 366 
Nádudvar 507 8 1051 364 9 984 1 26 383,5 1 26 359 
Homonna 1707 15 - 1235 19 - 561 21 — 421 9 — 

összesen . . . 28 473 — 1799,5 21 387 7 1/21501 1723 17 1047 1367 23 807 



ADATTÁR 4 8 1 

Hatalmaskodás. A szendröi vár provizora a Borsod vármegyei Szalonnáról 96 kalangya és 7 kéve 
búzát, valamint 9 kalangya és 6 kéve tavaszit kicsépelten önhatalmúlag elszállított.Prépostváry Bálint 
a volt egri fó'kapitány hasonlóan „eró'vel és hatalommal" az utódának, Nyáry Pálnak kiutalt 236 
kalangya és 7 kéve búzát ragadta el a Szabolcs megyei Báka faluból. De maga Nyáry tényleges egri 
fó'kapitány sem maradt ki az önkényeskedők sorából. Ő azonban kétségtelenül elmaradt fizetése 
pótlására az Abaúj vármegyében fekvő szalánci birtok két falujából: Újvárosból és Ujszállásról vitt el 
57 kalangya és 2 kéve kicsépelt búzát saját céljaira. 

Ellenséges pusztítás. A dézsmába begyűjtöt t gabonából a hódítók is kivették a részüket. A 
számadás megemlíti, hogy Nyíregyházán az asztagba rakott 152 kalangya és 25 kéve búzát a tatár csa-
patok hordták el. 

A tűz a kállói districtusban fekvő Bezerményen egy 106 kalangyából összerakott búzaasztagot 
emésztett el teljesen. 

A dézsmás tévedése sem hiányzott. Kétségtelenül nem merőben tévedés eredményeképpen 
Szegedy Pál Eger vári prépost és csanádi püspök részére kiadott septimában 132 kalangya búzával és 
10 kalangya tavaszival többet számolt. A várat crt veszteséget a provizor ellenőrzése során felderítette, 
és a veszteséget a decimátorral megtéríttette. 

A felsorolt veszteség 780 kalangya és 11 kéve búzát és 19 kalangya 6 kéve tavaszi vetésű 
gabonát jelentett, melynek értéke 476 magyar forint 86 dénárt tett ki. 

A Szepesi Kamara által kiutalt gabona bizonyos mértékig - mint látni fogjuk - megtérült. A 
tokaji vár provizora a kisvárdai districtus 10 falujából (Tasról, Lakodról, Devecserről, Bogdánból, 
Gyulajból, Bogátról, Levelekről, Pálcáról, Litkéről és Surkról), a szatmári vár provizora pedig a kászoni 
és a vári dézsmakörzet öt helységéből (Munkácsról, Kászonból, Bánból, Adonyból és Barkaszóról) 
vitte el a tizedben behajtott búzát. A kassai főkapitányság részére a homonnai districtusban fekvő 
Ohrazonán és az Abaúj megyei Körtvélyesen asztagba rakott gabonadézsmát kicsépelték. 

A Kamara engedélye alapján így elvitt gabona 3051 kalangyára és 12 kévére rúgott, melynek 
értéke a hivatalos limitáció szerint 1830 magyar forintot és 84 dénárt tett ki. A Szepesi Kamara az így 
előállt tartozást csupán 600 ft értékű posztóval és 581 forinttal egyenlítette ki, úgyhogy végső soron 
az egri várat 649 ft 84 d veszteség érte. 

Eger várát tehát csupán a gabonadézsmából ért veszteség elérte az 1126 ft 70 dénárt, ami abban 
az időben tekintélyes összegnek számított, kivált ha figyelembe vesszük az egyre csökkenő bevételeket. 

Vizsgáltuk a gabonadézsma sorsát annak beszedésétől az egri várba való szállításáig. A szám-
adáskötet különböző tételeinek összegezése szerint részben a tizedszedők, részben pedig Kaufni 
provizor csépeletlenül 8113 kalangya 16 kéve, valamint 428 cumulus búzát, továbbá 1889 kalangya 11 
kéve tavaszit áruba bocsátott , sőt ezen felül még különböző helyeken 149 véka tiszta búzát is eladott. 

A tekintélyes gabonaértékesítést azzal indokolja meg az elszámolás, hogy részben az egri 
főkapitányságnak készpénzre volt szüksége, részben pedig rendkívül nagy távolságra feküdtek e falvak, 
ahonnan a terményt Egerbe kellett volna szállitaniok. 

Utolsó fázisként, Eger várának falai közé a dézsmában behajtott búzából 10 202 véka, a 
tavasziból pedig 1868 véka került. 

Kísérletet tettünk végül a vár nettó dézsmagabonája értékének, meghatározására, amikor is a 
következő összkép alakult ki: 

Ez a végösszeg elérte volna a 11 461 f t 95 dénárt, ha nem következett volna be az ismertetett 
1126 f t 70 d értékű veszteség. 

Az Eger várát megillető gabonatized értékét tehát az 1594195. gazdasági esztendőben kevés 
híján 10,5 ezer magyar forintban jelölhetjük meg. 

A számadáskötet különböző tételeinek összevetése alkalmat szolgáltat arra is, hogy kísérletet 
tegyünk a nagy kiterjedésű egri püspökség különböző területein a búza és a tavaszi vetésű gabona 

10 202 véka búza értéke á 60 dénár 
1868 véka tavaszi értéke á 45 dénár 
Eladott búzából befolyt vételár . . . 
Eladott tavasziból befolyt vételár . . 

6 141 ft 20 d 
840 ft 60 d 

4 953 f t 40 d 
400 f t 5 d 

Ténylegesen hasznosított dézsmagabona értéke 10 335 ft 25 d 
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kalangyánkénti, illetve kévénkinti cséplési eredményének puhatolódzó megállapítására. Erre azonban 
természetszerűen csak azokban a districtusokban nyílt alkalom, ahol kévékbe kötötték az egész 
termést, vagy pedig ahol a kalangyákba rakott termést külön-külön mutatták ki - mivel a cumulusokat 
ki kívántuk hagyni a számításból. 

Búzából a helyzet a következő' képet mutatja, l - l hektoliter búzát 75 kg-mal számítván:6 0 

, , , , 1 kalangya szemhozama 1 kéve szemhozama 
Helyseg, 

Districtus véka liter kg liter kg 

Nagytálya 1,08 76,86 57,64 2,57 1,92 
Maklár 1,02 72,69 54,51 2,26 1,68 
Felnémet 0,91 64,85 48,83 2,16 1,62 
Szőlőske 0,67 47,94 35,95 2,28 1,72 
Kaza és Varbó 0,85 60,57 46,65 2,03 1,52 
Zemplén 0,88 57,73 43,29 1 9 2 1,44 
Debrő 0,75 53,44 40,08 1,78 1,33 
Miskolc 0,68 48,46 36,34 1,63 1,22 
Szentmária 0,59 42,04 31,53 1,44 1,08 

Középérték 0,82 58,28 43,89 1,96 1,50 

A tavaszi vetésű gabonából kevesebb lehetó'ség nyílik e kiértékelésre. A kilogrammértéket sem 
számíthattuk ki, mivel nem vehettünk figyelembe egységes hektolitersúlyt a különböző (zab, árpa) és 
konkréten nem ismert tavaszi vetésű gabonafajok esetében. 

1 kalangya szemhozama 1 kéve szemhozama 
Districtus, 

Helyseg véka liter liter 

Kaza és Varbó 0,92 64,85 2,19 
Füzéralja 0,85 60,57 1,90 
Arló 0,75 53,44 1,59 
Zemplén 0,65 42,75 U 4 

Középérték 0,78 55,65 1,75 

N. Kiss István szerint l - l kalangya 1 kassai köböl, azaz 83 liter szemtermést adott , s kévénként 
2 kg-ra teszi a kicsépelhető gabonamennyiséget.6 1 Az egri püspökség hatalmas területén az 1594/95. 
évi aratás eredménye - a dézsma tükrében - messze alul marad ezen a publikált értéken. 

C) Bordézsma 

Eger vára legtekintélyesebb jövedelmi forrása a püspöki egyházmegye bordézsmájából szárma-
zott. Abban az időben a bor úgy hozzátartozott minden rendű s rangú ember táplálkozásához, mint a 
mindennapi kenyér vagy a hús. Például a pécsváradi szerzetesek évenként és fejenként 560 litert 
fogyasztottak, ami napi 1,5 liternek felel meg.6 2 Ennek az adatnak a reális volta az egri várban is 
megfigyelhető, hiszen a személyzet alacsonyabb beosztású tagjainak napi 1 pint (1,69 liter) bort adtak. 
Nyáry Pál főkapitány „stipendium"-ában vagy Kaufni provizor szerződése szerint is bort kapott, s a 
magyar és német katonáknak zsoldjuk egy része fejében hasonlóképpen bort osztottak ki. De nem volt 
mellékes az élénk borkereskedelem sent. 

6 °7V. Kiss, 1960. 9.1. 
6 'N. Kiss, 1960. 9.1. 
6 2Idézi Molnár, 192. 1. 
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Nagy felkészültséget és gyakorlatot igényelt a tekintélyes mennyiségű bor dézsmálása, kezelése, 
beszállítása és tárolása. Mint már utaltunk rá, nemcsak a jobbágyok, de a nemesek is tartoztak 
- személyenként kapott mentesség híján - szüreti eredményük tizedrészét az egri vár decimátorainak 
beszolgáltatni.6 3 A bor dézsmálását azonban - akárcsak a gabonánál - a Heves megyei helységekben 
nem dézsmások végezték, hanem szigorú elszámolási kötelezettséggel a falvak bírái. Kivétel Eger és 
(Gyöngyös)Solymos volt, ahol decimátor tevékenykedett. 

A vár dézsmautasításában nyomatékkal felhívták a tizedszedők figyelmét arra az elterjedt 
„gonosz szokás"-ra, hogy a földesurak már a dézsmások előtt „megkilencedelik" a parasztok bor-
termését, sőt „a megmaradt javát az ö magok számára foglalják le". Ezért „mihozzánk való hivségtek 
szerint - szól az utasítás - azon legyetek, hogy magatokat meg ne haggyátok csalni', és semmi szín 
alatt ne tűrjék el a dézsmaszedés előtti földesúri kilenceddés" - t .6 4 Sőt még „az sajtó bort (azaz a 
lőrét - S.I.) is, az mely heleken szokás volt, az dézsmás megvegye."6 '-

A behajtott bordézsmából igen tekintélyes kiadási kötelezettsége volt a várnak, illetve a 
dézsmásnak. Ki kellett mérnie a helység lelkészének az octávát s más egyházi javadalmakat: aquartát 
és a septimäx s egyéb felmerülő költségeket. De „bibatura bor"-ra csak akkor tarthatott igényt, ha a falu 
bírájának nem tartozott előírt kötelezettségei közé a decimátor ellátása. Külön felhívta az utasítás a 
dézsmás figyelmét, hogy az egri káptalannak quarta nem jár, „mert azt az egri cáptalamtúl meg-
vettük" , s csak akkor volt az egyes személyek részére kiadható, ha ezt külön engedélyezték.6 6 A 
számadások szerint a vár valóban megvásárolta a kanonokoktól a quartát, de néhány személy mégis 
természetben kapta meg javadalmi quartáját. 

A dézsmáláshoz a várnak saját hordói voltak, melyekről pontos elszámolást kellett vezetnie a 
tizedszedőnek: „Számot aggyatok a hordókrúl is." Akinek bor járt a decimátortól, annak hordót 
kellett adnia, mert az részére nem járt.6 7 

A bordézsmálás munkája befejeztével elszámolását be kellett nyújtani a provizorhoz. Az 
elszámolás egyszerűsítése érdekében „egri köbölre csinált regestrumot" tartozott készíteni.6 6 

Számadáskötetünkből tételesen kimunkáltuk külön-külön a Heves vármegyei helységek, vala-
mint a tőlük keletre fekvő vármegyék dézsmakörzeteinek bruttó borbevételét, valamint a különböző 
kiadások után végső sorón megmaradó nettó bevételt, melyet a számadás egy helyen "pura decima" 
néven említ. Kizárólag Heves megye falvainál maradt el a nyers bevétel kimutatása, ahol a bírák 
végezték a tizedszedést. 

Heves megyei helységek bordézsmája 

Bruttó bevétel Nettó bevétel 
Helység — 

köböl icce köböl icce 

Pata I. 7 159 
-

Pata II. 7 20 15 
Püspöki 7 120 15 
Solymos 218 - 163 15 
Tarján 7 35 -

Oroszi 7 18 -

Pásztó 7 25 -

Debrő 121 22 106 7 
Tihamér 502 7,5 210 11 

összesen 7 7 858 3 

6 3 HmL. XII-2/d-39. rsz. 458. 
6 4 H m L . XII-2/d-39. rsz. 458-459. 
6 s HmL. XII-2/d-39. rsz. 462. 
6 6 HmL. XII-2/d-39. rsz. 463. 
6 7HmL. XlI-2/d-39. rsz. 464. 
6 8 HmL. XII-2/d-39. rsz. 462. 
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Abaúj, Bereg, Borsod, Szabolcs és Zemplén megyék 
bordézsmája 

Dézsmakörzet 
Bruttó bevétel Nettó bevétel 

Dézsmakörzet 
köböl icce köböl icce 

Miskolc 365 23,5 296 7 5 
Ernőd 267 5 208 12,5 
Daróc és Kövesd 437 18,5 371 2 
Csaba 290 15 230 25 
Kaza és Varbó 585 28,5 428 19 
Sajószentpéter 684 - 588 26 
Arló 217 0,5 190 13,5 
Szikszó és Vadász 857 13 722 10 
Bodókő 442 19 383 24 
Gagyvölgye 207 1 165 28 
Füzcralja 305 7 266 13 
Szerencs I. 6 635 8 1 114 28 
Szerencs II. 1 827 17 1 002 29 
Zemplén 444 23 324 18 
Liszka 1 115 27 414 2,5 
Tolcsva 1 055 - 783 4 
Bári 339 295 231 18 
Varannó 112 17 75 -

Nagymihályi 657 - 480 -

Ho monna 23 - 12 17,5 
Kászon és Vári 701 9 601 2 
Kisvárda 137 - 117 20 

összesen 17 709 21,5 9 010 19,5 

Ezek szerint tehát Eger vára az 1594. évi szüret után egyházi bortized révén a következő 
bevételhez jutott , a püspöki birtokok bordézsmáján túlmenően: 

A Heves vármegyei helységek bordézsmája 858 köböl 3 icce 
Abaúj, Bereg, Borsod, Szabolcs, Zemplén megyék bordézsmája. . . . 9 010 köböl 19,5 icce 
Összesen 9 868 köböl 22,5 icce 
Ez a bormennyiség mai mértékkel mérve 250 160,3 litert jelent. 

A districtusok sorából kiemelkedik a két szerencsi körzet szőlőtermése. Innen 8462 egri köböl 
25 icce bort hajtottak be a decimátorok, az egész egri püspökség területéről bedézsmált egyházi 
bortized 36,29 százalékát. Tokaj környékén a liszkai körzetben és a tolcsvai districtusban is igen magas 
volt a dézsmabor mennyisége. Tokaj és környékének magas fokú szőlőkultúrája messze felülmúlta 
ekkor a Heves vármegyeit, amiben természetszerűen szerepet játszott a törökök károkozása is. 

A dézsmabor brut tó bevételét csak a Heves vármegyétől keletre elterülő térségben mérhetjük fel 
a számadások alapján. Nem várt és igen figyelemre méltó eredményre vezetett a bruttó és a nettó 
bevétel közötti különbség vizsgálata. 

A begyűjtött dézsmabor mennyisége 
A járandóságok kiadása után maradt 
A borbevételből tehát-elesik. . . . , 

17 709 köböl 21,5 icce 
9 010 köböl 19,5 icce 
8 699 köböl 2 icce 
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Ez a tekintélyes kiadás eléri tehát az öt vármegyéből dézsmában beszedett bormennyiség 49,2 
százalékát. 

A dézsmabor terhére írt kiadási tételek érdekes képet tárnak elénk. Általában mindenütt 
kiadták a helységek lelkészeinek a dézsmás szőlők terméséből a kötelező és őket megillető octávát. Az 
erre vonatkozó számadási megjegyzések arra vallanak, hogy csak (Gyöngyös)Püspökiben részesült 
ebből katolikus pap, a többi esetben kivétel nélkül „concionator"-ok, azaz protestáns prédikátorok 
kapták az octávát. Valaminő különleges kedvezmény folytán a vizsolyi prédikátor az octáván kívül 
quartát is élvezett. 

A püspöki birtokon lévő szőlők három kategóriába tartoztak: vinea decimalis, vinea quintalis és 
vinea nonalis. A hejcei prédikátor mind a decimális, mind a nonalis szőlők terméséből megkapta a 
quartát. A decimális szőlők után Egerben, Felnémeten, Szőllőskén és Makiáron a tized felét az egri 
káptalannak utalták ki. A quintalis szőlők borából viszont a káptalan quartát élvezett Egerben, 
Felnémeten, Felsőtárkányban, Szőllőskén, Nagytályán és Makiáron, valamint Tihaméron, az egri 
káptalan birtokán a quintális szőlőkből a quarta a Kamarát illette. A gazdag bortermést adó Szerencs 
districtus quartája Naprády Demeter egri nagypréposté lett. 

A septima Szegedy Pál egri vári prépostnak és választott csanádi püspöknek a következő 
dézsmakörzetek borbevételéből járt: mindkét szerencsiből, a zempléniből, a liszkaiból, a tolcsvaiból, a 
báriból, a varannóiból, a nagymihályiból és a homonnaiból. Az arlói districtus területéről azonban csak 
Vadnáról és Bárcáról kapott septimát. Szegedy ismeretlen jogcímen „Tokainum (ti. vinum) dimidietas 
percepta, nimirum vini Agriensis cubuli 141 justae 2,5. "• Ez annyit jelentett a számadások szerint, hogy 
a behajtott tokaji dézsmaborból minden járandóság kiadása után a felét kapta meg. - Paczona Máté 
egri vicarius a Kaza és Varbó districtusból, Pemauer Mihály hadi fizetőmester a szerencsi I. körzetből 
élvezte a septimát. A kászoni és a vári, valamint a kisvárdai districtusokban azonban ismeretlen 
jogcímen Kugler Sebestyén és Schenk Ádám kapták meg a septimát. (Kugler kamarai biztos, mint már 
láttuk, a szerencsi districtusból a gabonából is megkapta a hetedet.) 

A tizedszedőknek districtusonként legtöbb esetben 12 egri köböl bor sallárium járt. A nagy 
bevételű szerencsi I. körzetből 36, a báriból 28 volt a fizetségük, viszont a csekély jövedelmű 
homonnaiból:csak 6-ot kaptak. Néhány helyen, ahol nem volt rendszeresítve a decimátor ellátása, 
borban elégítették ki a vendéglátó bírót, például Felnémeten 12, Felsőtárkányban pedig pusztán 1,5 
köbölnyivel. 

Mivel a bornak a vár pincéibe való szállítása időt vett igénybe, ezért a beszedett bor kezelése már 
a dézsmálás helyszínén megkezdődött. Folyamatosan gondoskodtak az újborral telt hordók szükséges 
feltöltéséről, s természetszerűen a ,j>ro repletura'" bort levonásba kellett hozniok a készletből. A 
feltöltésre elfogyasztott bor mennyisége a behajtott bor (bruttó bevétel) százalékában kifejezve, 0,3 és 
0,8 % között változott. 

Ezek a mennyiségi változások bizonyára az újbor tisztulási, érési folyamata mértékével, illetve a 
helyszínről Egerbe vagy Hejcére való szállításig eltelt idővel álltak arányban. 

A dézsmálás során, illetve a bor elszállításáig л hordók javítását is a tizedborból egyenlítette ki a 
decimátor („pro rectificatione et ligatione vasorum"). Sőt az elromlott vagy elégtelennek bizonyult 
hofdók pótlására újakat is szerzett be a tizedszedő. A kazai és a varbói districtus dézsmása a 13 új 
hordó árát a beszedett borból 4,5 köböllel egyenlítette ki. A szerencsi körzetben 14 hordót kész-
pénzen vásárolt a vár, a beregi districtus területén pedig az eladott gabona árán vásároltak 55 hordót 
(„vasa") és 8 kis hordót („vascula"). 

Az egyes hordók nagyságára nem tartalmaz adatokat a számadáskötet, de ismerjük egy-egy 
districtusban a borral töltött hordók számát. így megállapítottuk, hogy az egyes dézsmakörzetekben 
egy-egy hordó átlagban milyen köbtartalmú volt. 

% 
Ernőd districtusban 
Szikszó és Vadász districtusban 
Szerencs I. districtusban . 
Szerencs II. districtusban. 
Nagymihályi districtusban 
Szőlőske faluban 

0,3 
0,4 
0,5 
0,7 
0,7 
0,8 

14 Agrártört. Sz. 1982/3-4 
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köböl 

(Gyöngyös)Solymos 40 
Debrő districtus 35 
Nagytálya 1 6 3 
Felnémet 14,9 
Szőlló'ske 14,3 
Nagymihályi districtus 12,6 
Homonnai districtus 12,6 
Szerencs II. districtus 12,5 
Tihamér 12,3 
Daróc és Kövesd districtus 11 Á 
Eger 11,4 
Bodókó' districtus 11,2 
Gagyvölgye districtus 11 
Miskoc districtus 10,9 

köböl 

Kászon és Vári districtus 10,9 
Sajószentpéter districtus 10,8 
Tolcsva districtus 10,8 
Varannó districtus 10,6 
Hejce 10,4 
Zemplén districtus 10,4 
Füzéralja districtus 10,2 
Ernőd districtus 
Kaza és Varbó districtus 
Szikszó és Vadász districtus . . . 
Bári districtus 
Arló districtus 
Szerencs I. districtus 

9,9 
9,9 
9,8 
9,6 
9Á 
9,4 

Az átlagszámítások szerinti legnagyobb hordókkal Heves vármegyében találkozunk (14,3-40 
köböl), s innen kelet felé 9,4-12,6 köbölig terjednek a kisebbek. Kiváltságosán szembetűnő a gyön-
gyössolymosi 40 köblös átlag, de magasnak mondhatjuk a Debrő districtus (Verpelét, Pázmánd, Sár, 
Visonta, Karácsond) 35 köblös átlagát is. Érdekes, hogy Eger a középmezőnyben helyezkedik el (11,4 
köböl). Tekintve, hogy ezek az eredmények mintegy 1 ezer hordóra és 3405 hektoliter borra vonat-
koznak, úgy véljük, hogy jól fejezik ki az átlagot. 

l-l egri köböl bor árát 1,35 és 2,25 forinttal számítván, a 9010 köböl 19 1/2 icce forgalmi 
értékét 12164 ft 38 d és 20273 ft 93 d között jelölhetjük meg. Ehhez az összeghez azonban hozzá 
kell adnunk ,fl Szepesi Kamara által különböző districtusokban eladott borok árát'. Ezzel, a 319 ft 
készpénzből és 1008 ft értékű skarlát posztóból álló boreladásból eredő bevétellel megemelve a 
fentiekben kimunkált összeget, 13491 ft 38 dénártól 21600 ft 93 dénárig terjedő summára becsül-
hetjük reális mértékkel mérve Eger vára 1594195. évi bordézsmából eredő bevételét. 

П) Méhdézsma 

Tizedadási kötelezettség alá estek a méhrajok, a kasok is, sőt a számadások arról vallanak, hogy 
egy districtus területén mézet is haj tot t be a decimátor. A méhdézsmánál is megvolt a lehetősége a 
megváltásnak, a redemptiónak. A Kaufni-féle számadásból számszerűen csak a természetben behajtot t 
kasok kimutatása szerepel districtusonkénti bontásban, a megváltás azonban sajnos közös rovatban 
nyert elszámolást a gabonadézsma részleges eladásával, a pecunia christianitatis és a census cathedra-
ticus révén befolyt jövedelemmel. így tehát sem a megváltott méhkasok számát, sem a megváltás 
összegét konkréten nem ismerjük. 

A dézsmakörzetenként természetben beszedett méhrajok száma, növekvő sorrendbe állítva: 
Db 

Debrő districtus 1 
Szerencs districtus 1 
Kászon és Vári districtus 1 
Nádudvar districtus 2 
Kövesd districtus 3 
Bodókő districtus 3 
Füzéralja districtus 3 
Kisvárda districtus 4 
Mohi districtus 7 
Szikszó és Gagy districtus 15 
Kálló districtus 16 
Kaza és Varbó districtus 30 
Miskolc districtus 32 
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Az egri egyházmegye területén tehát csak 118 darab méhrajt, illetve kast hajtottak be a 
tizedszedők a vár számára. Feltűnő, hogy nem hajtottak be a decimátorok sem Heves vármegyében, 
sem pedig nyugati felében és északkeleti szögletében, valamint a Zemplén megyei nagymihályi, 
homonnai és zempléni körzetekben méhkast. Itt mind megváltásra került. Nem adhatunk magyará-
zatot arra a problémára, hogy miért nem szerepel a számadáskötetben tekintélyesebb méhdézsma, 
(nem redemptió), hiszen a Magyar Országos Levéltárban őrzött dézsmajegyzékek szerint például Heves 
megyében ezekben az években figyelemre méltó a kasok száma: 1583-ban 291, 1598-ban pedig 
273 db. Borsodban pedig éppen a számadás évében, 1594-ben 3802 méhrajt találtak a dézsmások.6 ' 
Ezek szerint tehát itt a kasokat mind megváltották. 

A decimátorok a gabona dézsmálása idején a különböző districtusokban készpénzért eladtak 
102 kas méhet, az egri főkapitányság szükségérc pedig a Varbó és Kaza districtusban 15 raj került 
eladásra. Kivétel nélkül tehát mindet eladták annak az egyetlen kasnak a kivételével, melyet Nyáry Pál 
egri főkapitány természetben kapott meg. 

Az áruba bocsátott 117 méhkas értéke - a számadásokban szereplő 75 dénáros egységárral 
számolván - csupán 87 ft 75 d volt. 

A megváltott méhkasokról nem sokat tudunk meg a kötetből. Egy kurta bejegyzés arra enged 
következtetni, hogy Kaza és Varbó districtusban 691 raj került megváltásra, sőt abból Paczona Máté 
egri kanonok és püspöki vikárius a septimát is megkapta. 

A méhdézsma megváltott méhcsaládjainak az ára sem vész el számadásunk során, mivel azokat 
az említett vegyes bevételi rovat tételeivel egyetemben vesszük a tizedbevételek végösszegének kiszámí-
tásánál figyelembe. 

A kazai és varbói nagyobb arányú méhészkedésre utal a fenti magas redemptió mellett az is, 
hogy az ottani decimátor 2,5 pint (3,39 1) mézet is behajtott tized cimén, kiadván előzően a tizedből a 
septimát az egri vikáriusnak, és kivévén a maga béré t 

Láthatjuk tehát, hogy a méhdézsmából nem adódott számottevőbb összeg. 

E) Pecunia christianitatis és census cathedraticus 

Tulajdonképpen csak a pecunia christianitatis tartozik szoros értelemben a dézsmajövcdelmek-
hez, de a census cathedraticust is vele egyetemben hajtották be és számolták is el, így tehát az 
összegében nem jelentékeny tételt itt vesszük vizsgálat alá. 

,,Az, kinek semmi vetése nem lészen, hanem sellér, azoktúl keresztyén pénzt vegyen" a dézsmás 
- szól az egri vár tizedszedői részére adott utasítás.70 Általános meghatározás szerint a kereszténypénz 
a föld és termény nélküliek fejadója, általában 6-6 dénár volt.71 a 

A census cathedraticus azon különleges adónem, melyet az egyházmegye papsága - a szerze.-
tesek kivételével - a püspöknek a püspöki szék iránti hódolat jeléül f izetet t .7 2 

Az egri egyházmegye területén természetszerűen ezeket a speciális adókat is a vár hajtotta be 
saját céljaira. Mivel azonban ezen bevételeket a dézsmások által behajtott gabona és méhkas eladási és 
megváltási árával együttesen könyvelték el, tételesen nem ismerjük összegüket. 

KereszténypénzbSl eredő bevételnek elvileg minden dézsmakörzetben kellene szerepelnie, 
hiszen föld, illetve termény nélküliek mindenütt éltek, de érthetetlen módon egész sor districusban 
(Debrő, Pata, Pásztó, Kaza és Varbó, Szerencs, Liszka) nem találjuk. 

Census cathedraticust hajtottak be Debrő, Mohi, Miskolc, Szikszó és Gagy, Bodókő, Füzétalja, 
Nádudvar, valamint Kálló dézsmakörzetek területén. De egyik tétel sem állapítható meg, mivel 
egybe számolták az eladott gabona árával és a méhdézsmaváltság összegével. 

69N. Kiss, 1960. 1051.1. 
7 0 HmL. XII-2/d-39. rsz. 443. 
7 '(V. Kiss, 1967-68. 12.1. 
" L e x i c o n f ü r Theologie und Kirche.Bd. II. Freiburg 1958. 979. hasáb. 
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A d é z s m a b e v é t e l e k ö s s z e g e z é s e 

Az egri vár által az egri egyházmegye területén behajtott különböző dézsmák vizsgálata után 
megközelítő pontossággal megállapíthatjuk e jelentékeny jövedelem összértékét: 

1. Báránydézsma értéke 2 313,51 ft 
2. Gabonadézsma értéke (a tizedszedők által 

eladott s az 5. pontban k imuta to t t mennyiség nélkül) . 10 335,25 ft 
3. Bordézsma értéke 13 491,30 - 21 600,93 f t 
4. Méhdézsma értéke (a megváltott rajok értéke 

nélkül, melyet az 5. pont tartalmaz) 87,75 ft 
5. Pecunia christianitatis és census cathedraticus 

(a dézsmások által eladott gabona árával és a méhdézs-
maváltság összegével) 4 140,57 f t 

összesen 30 368,38 - 38 478,01 ft 

Az így kimunkált összeget azonban kétirányú módosításnak kell alávessük. Részben a dézsma-
árenda összegével meg kell emelnünk, részben pedig az egri káptalantól megvásárolt quarták vételárával 
csökkentenünk kell. 

Dézsmabérletek. Ezen a címen két befizetés történt a vár pénztárába. Egyrészt Kapronczay 
György szepesi kamarai bevételi perceptor „évi árenda" címén 2915 forintot, másrészt pedig Dersffy 
Ferenc Sáros megyei dézsmabérlete felét: 625 forintot fizetett. Nem ismerjük a Szepesi Kamara által 
bérelt districtusokat, de nem fé lhet kétség hozzá, hogy csakis igen távoli, az északkeleti országrészben 
fekvő területekről van szó. A Szent János Könyv egy kimutatása talán hozzásegít ennek a tételnek az 
értelmezéséhez. Eszerint 1587 u t á n 7 3 a Szepesi Kamara bérelte akkor részben Sáros megye dézsmáját 
- melyet azonban a jelenleg vizsgált 1594/95. évben Dersffy Ferenc bírt - , továbbá Rozgony, Nádasd, 
Sztropkó, Széplak, Helmec és Szendrő districtusok tizedeit, melyeket a dadai dézsmakörzettel és a 
liszkai körzet felével toldottak meg. Ezért abban az időben a Kamara az egri várnak 3540 ft 
bérösszeget fizetett.74 Mivel pedig ezen districtusok egyike sem szerepel Kaufni Benjámin számadás-
kötetében, bizonyosra vehető, hogy ezek képezték a kamarai árenda tárgyát. - A várat Dersffy 
késedelmeskedése anyagilag érintette, de láthatóan még a következő esztendő április 23-ig sem 
törlesztette adósságát A Szepesi Kamara sem fizetett dézsmabériete után, mely summa pedig minden 
bizonnyal számottevő összeg lehetett . 

A ké t tizedbérletből befolyt 3540 forinttal tehát növelnünk kell a kimunkált dézsmabevételi 
végösszeget. 

A quarták megváltása. A várszámadás egyik rovata szerencsénkre tételesen felsorolja a quarták 
megváltása fejében az egri káptalan tagjainak fizetett összegeket. A részösszegek feltüntetése nélkül az 
alábbi személyektől vásárolta meg az egri vár a következő districtusok quartáit: 

Az egri káptalantól a szerencsi districtusbelit. 
Velikey Istvántól a kis-hevesit és a nagy-szikszóit. 
Kolarich Lukácstól a Borsod vármegyeit. 
Habardy Lászlótól a Borsod vármegyeit. 
Paczona Mátétól a mohi, a miskolci és arlói dézsmakörzetekét 
Paulinovich Györgytől a Kálló és Nádudvar districtusét 
Ranütio Lajostól a patait és a pásztóit. 
Csehy Mihálytól a Varbó districtusét 
Kuchulich Mihálytól a Borsod és Zemplén vármegyeieket. 

73 Kovács, 16. oldalon található meghatározása szerint. 
7 4 H m L . XII-2/d-39. rsz. 86. - A Szepesi Kamara Sáros megye, Szendrő, Rozgony, Széplak, 

Helmec és Szerdahely districtusok bérbevételét tervezte. MOL. MKL. Ben. res. 1566. Nr. 78. 
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Szakolczay Mártontól a debró'it és a „mátrahegyi"-t 
Hegynus Andrástól a gagyi quartát. 
Ezenkívül még Pesty Pál egri ügyész szikszói és gagyi quartáját is megváltotta magának a vár, 

akinek minden bizonnyal szerződése alapján járt ez az említett jövedelem. 
A quartákért kifizetett összeg 2390 ft volt, mellyel csökkentenünk kell a k imutatot t dézsma-

bevételi végösszeget 
Mindezek figyelembevételével tehát az egri vár 1594/95. évi dézsmabevétele 2 7 9 78 ft 38 d és 

36 088 ft 01 d közötti értékre tehető. Kikerekítetten Eger vára 1594/95. évi dézsmabevétele 30-40 
ezer magyar forintra tehető. 

3. Az uralkodó által a várnak juttatott rendkívüli jövedelem 

A) A jászok és a kunok adói 

Hogy ezt a különleges jövedelmet kellően értékelni tuajuk, szükségesnek látszott a kutatást 
ebben az irányban is kiterjeszteni, mert részben számottevő jövedelmet jelentett ez az adónem, részben 
pedig e kérdés összefoglalása másutt nemigen található meg, ezzel még Rúzsás sem fogla lkozot t 7 5 

A jászok és kunok fejlődése zömében hasonló volt a székelyekéhez, azzal a különbséggel, hogy a 
szabad társadalom feudalizálódása az ő körükben messzebb haladt A jászok és a kunok az Alföldön, a 
székelyek területi különélésével szemben a már feudalizált magyar nép között széjjelszórva éltek. 

A jászok a XIII. század közepén történt betelepedésük után a királlyal szemben a személyi 
függésnek ugyanabban a viszonyában állottak, mint amely a szabad magyarok helyzetét a XI. 
században jellemezte. Legfőbb kötelességük azonban a hadi szolgálat volt, mely kezdetben lényegesen 
reálisabb terhet jelentett, mint a szabad magyarok katonai kötelezettsége. Az utolsó Árpád-házi 
királyok például főleg a jászkunok hadi erejére támaszkodtak, s az 1330-as évekig a magyar haderő 
zömét ők adták. A jászkun köznép azonban már a XIII. századtól katonai szolgálaton kívül adót 
(,pensus") is fizetett a királynak.7 8 Zsigmond király 1428. október 20-án kelt utasításából ismerjük, 
hogy a királynak fizetett adón, az úgynevezett censuson kívül gabona- és bortermésükből az ,ßko '-nak 
(„akones") nevezett kilencedet is meg kellett adniok, ezenkívül pedig tegzes katonákat („pharetrarios 
seu homines exercituantes") késedelem nélkül tartoztak a megadott időben és helyre kiállítani.77 A 
Királyi Könyvek szerint 1456-ban csak a jászkun kapitányságokhoz szegődöttek voltak mentesek a 
fizetés terhe alól .7" 

A jászok és a kunok nemzetségi szervezete a XIV. században fokozatosan feudalizálódott, majd 
pedig teljesen felbomlott, és a század végére területi földesúri szervezetnek adta át a helyét. S 
ugyanebben az időben kialakult a jászkunok területi szervezete. Ettől kezdve a nemzetségfők mint 
szálláskapitányok jelennek meg, akik az egy es szállásoknak („descensus") - melyek magánbirtokaik és 
lakóiknak, akik jobbágyaik — nemesi földesurai. Dc a jászok egy része megőrizte gazdasági független-
ségét, s az állattenyésztésen meggazdagodott társaik vezetése alatt „szék"-ekben tömörülten a XV. 
század második felére önkormányzatot ért el. A székkapitányok egyik feladatát képezte a királyi adók 
beszedése. Ez azonban nem változtatott azon a helyzeten, hogy a köznép továbbra is viselte a jobbágyi 
terheket .7 9 II. Ulászló király 1492. évi I. dekrétuma egyértelműen mondja ki, hogy „novem partem 
ipsorum vinorum et frugum, Akones consuetos" fizetni tartoznak a király jobbágyai, tehát a jász-
kunok is.8 0 

A szállás-, illetőleg székkapitányoK nemesi földesurak módjára adómentesek voltak, azonban 
úgynevezett tegzespénzt („proventus pharetralis") tartoznak fizetni a kincstárnak. Erre a hazai 
viszonylatban példátlanul álló állami adónemre az első levéltári adatot egy 1473. évi oklevélben 

7 s Rúzsás, 51 -52 .1 . 
78Molnár, 261.1. 
77Gyárfás, III. Nr. 110.1. 
78Gyárfás, III. Nr. 156.1. 
79Molnár, 261-62.1. 
80 Corpus decretorum Juris, Budae 1844. 256.1. 
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találtam. Ekkor ugyanis Mátyás király három jász szállás után fizedendő 300 ft „proventus pharet-
ralis"-t elenged, illetve annak megfizetése alól mentességet ad.8 1 A tegzespénzt úgy határozza meg egy 
XVI. századi oklevél, hogy azt „azon nemes kunoktól (és jászoktól, S.I.), akiket ők kapitányoknak 
neveznek!' , szedi a kincstár.8 3 A vizsgálódásunk tárgyát képező' egri várszámadáskötet ,/iemesek"-tí5t 
behajtott jövedelemként említi. 

Ez az érdekes adónem a nevét kétségtelenül a nyíltartó tegeztől nyerte. A jászok történetének 
napjainkig legjelesebb kutatója, Gyárfás István szerint e népek régi szokás szerint, ha a király utazott, 
vagy udvari népét küldte valahová, 600, pajzzsal ellátott páncélos és kézíjas vitézt tartoztak adni 
mellé. Azonban e teher alóli mentességet szokásuk volt annyi pénzzel megváltani, amennyiben 
megegyeztek. Megjegyzi egy kamarai feljegyzés, hogy a jászok és kunok annyira elszegényedtek, hogy 
könyörületesnek kell irántuk lenni .8 3 Az előzőekben pedig láttuk, hogy korábban királyi parancsra 
tegzes katonákat tartoztak kiálh'tani. Feltételezhető, hogy a katonai kötelezettségük, illetve a köznép 
elszegényedése után a kapitányoknak kellett egy meghatározott summa, úgynevezett tegzespénzt 
megfizetniök. Az is megerősíteni látszik feltételezésemet, hogy a „proventus pharctralis" megfizetési 
kötelezettsége csak a fentebb ismertetett kamarai feljegyzés időpontja után, Mátyás király uralkodása 
alatt, 1473-ban keletkezett oklevélből volt felderíthető.8 4 

Molnár Erik szerint 1507-ben már a független jászkun parasztokat sem tekintették szabadok-
nak, hanem a királyi földesúri jobbágyok közé soroltak között találjuk.85 A jászkunokat azután a 
Dózsa-féle felkelés leverése után megtorlásként, 1514-ben II. Ulászló VII. dekrétumának 23. cikkelye 
arra kötelezte, hogy mint közönséges királyi jobbágyok, az összes előírt adóterheket viseljék,86 

Ferdinánd a Jászságból és a Nagykunságból (Kolbászszékből) befolyó kincstári jövedelmet 
1552. március 2-án a szolnoki várnak rendelte. Ennek az elvileg jelentékeny döntésnek az volt az 
előzménye, hogy Szolnok vára élelmezési vezetője, Heilman Farkas már az előző esztendőben (1551. 
július 9-én) kérte a Kamarától eme állami bevételek elnyerését.8 7 

Eger város 1552. évi sikeres védelmi harca után az uralkodó mind a Jászság, mind a Kis- és 
Nagykunság valamennyi kincstári bevételét a vár céljára rendelte.88 Ettől kezdve az egymást követő 
uralkodók fenntartották I. Ferdinánd rendelkezését 

A fenti történeti áttekintés és Eger vára 1594/95. évi számadáskötete szerint a Jászság, a Nagy-
és Kiskunság a következő - a Kamarát illető - jövedelmeket fizette Eger várának: 

1. A kapitányok adták a tegzes pénzt. 
2. A jobbágyi jogállású köznép adta: 
a) censust, a számadás egyes helyei szerint „census Ordinarius"-t, azaz a földbért vagy 

terragiumot; 
b) „census servilis"-1, mely a jobbágyi robot megváltása volt; 
c) rovásadót (dica regia), mely minden jobbágy által f izetendő állami adó volt; 
d) a gabona- és bortermés kilencedét: „nonae seu akones"; 
e) a „pretium boum mactabilium"-ot, azaz a hizott marhák megváltási összegét, árát; 
f) kilenced címén vajat, sajtot és túrót. 
Számadásaink arról tanúskodnak, hogy az egyes jászkun helységek urbárium alapján („iuxta 

tenorem urbarii") tartoztak Eger várának adózni. 
Kaufni számadáskötetének a jászkunoktól behajtott tényleges jövedelmét az alábbiakban három 

táblázatban dolgoztuk fel. 

81Gyárfás, 111. Nr.200 1. 
83 Gyárfás, IV. 58.1. 
83Gyárfás, III. Nr. 153. 1. 
84Gyárfás, III. 673. 1. 
8 5Molnár, 262.1. 
86 Corpus Juris, 315. 1. 
87Gyárfás, IV. 26. 1. 
8"MOL. MKL. Ben. res. reg. 1554. dec. 19. 
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Л Jászkunságból eredő készpénzbevétel 

491 

„ Census Dica ökrök Tegzes-
Census ... . . . . . . , . , servilis regia megvaltasa pcnz M A helyseg neve _ összesen 

forint/dénár 

JÁSZSÁG 

Ágó 68,50 23,50 — — 92,00 
Apáti 36,00 12,00 14,27 - 62,27 
Alsószentgyörgy - - - 45,00 45,00 
Árokszállás 22,00 - - - 22,00 
Boldogháza 21,00 7,00 24,00 - 52,00 
Dózsa elpusztult -

Felsőszentgyörgy elpusztult -

Jákóhalma - - - - - -

Jász- és Magyarváros 38,50 40,00 - - 78,50 
Kisér 63,00 21,00 8,00 - 92,00 
Ladány 30,00 10,00 28,00 - 68,00 
Mihálytelke 10,50 - 4,50 - 15,00 
Négy szállás elpusztult -

NAGYKUNSÁG 

Asszonyszállás elpusztult 
Bolcsa 25,00 10,00 16,00 - - 51,00 
Csorba 26,27 13,82 17,00 - - 57,09 
Kápolnás 25,00 9,00 - - - 34,00 
Karcagújszállás 51,55 - - - - 51,55 
Kisújszállás elpusztult -

Kisturgony elpusztult 
Kolbász 12,33 15,00 20,00 - - 47,33 
Köd szállás elpusztult -

Madaras 19,25 7,70 27,25 - - 54,20 
Magyar szállás 13,35 5,34 9,15 - - 27,84 
Márialaka 35,52 11,84 11,84 - - 59,20 
Móric elpusztult 
Nagyturgony elpusztult -

Szentmiklós elpusztult -

Póhamara 3,19 - - - - 3,19 
Kun kapitányok - - - - 36,00 36,00 
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KISKUNSÁG 

Eerencszállás elpusztult 
Filepszállás elpusztult 
Kara 16,00 - - - 1 6 ,00 
Kerekegyház 24,00 20,00 13,00 _ 57,00 
Kisbalás elpusztult _ 
Kisszállás elpusztult -

Lajos - Szabad- 20,00 
Mizse - - szállással — _ 

Szabadszállás - - együtt 20,00 _ _ 
Palka elpusztult _ 
Tatárszentmiklós 12,00 6,00 12,00 12,00 42,00 
Törtei 16,00 8,00 16,00 5,00 45,00 

összesen 568,96 220,20 221,01 82,00 36,00 1128,17 

Az egyes adónemek területegységenkénti összegezésben a következő képet mutatják: 

A Jászkunságból befolyt készpénzjövedelem 

Jászság Nagykunság Kiskunság 
Az adó neme Összesen 

készpénzben ft/d 

Census 289,50 211,46 68,00 568,96 
Census servilis 113,50 72,70 24,00 210,20 
Dica regia 78,77 101,24 51,00 231,01 
Hízót tmarlia-megváltás 45,00 - 37,00 82,00 
Tegzespénz - 36,00 - 36,00 

összesen 526,77 421,40 180,00 1128,17 

A Jászkunságból tehát az egri iár készpénzben összesen 1128 ft 17 d-t hajtott be. 
A census fizetése kapcsán meg kell említenünk, hogy azt a helység bírái általában évente három 

egyenlőtlen részben, Szent György (április 24.), Szent Jakab (július 25.) és Szent Mihály napján 
(szeptember 29.) rótták le az egri vár pénztárába. Egyedül Árokszállás kimutatásában szerepel Mihály 
napja helyett Szent Márton napja (november 11.). 

Az egyes helységekből behajtott készpénzjövedelem igen szélsőségesen alakult. Míg például 
Jákóhalma semmit sem fizetett, addig a Jászságból Alsószentgyörgy s a Kiskunságból Lajos,Mizse és 
Szabadszállás csak a marhák megváltási összegét ( , jn pretium boum mactabilium") adta meg, s minden 
egyébbel pedig adós maradt Figyelmet érdemel azonban, hogy öt helység kivételével a lakott, elérhető 
s adózni szokott helységek mindegyikéből sikerült az egrieknek behajtaniok a censust, de szórványosan 
a census servilis-szel, több falu pedig a dica regiával hátralékban maradt. Különösen súlyos volt a 
helyzet a Kunságban,ahol a Nagykunság területén 7, a Kiskunságéban pedig 5 helység az 1594/95. 
gazdasági esztendőben elpusztult állapotban volt. Mi sem fejezi ki jobban a Kiskunság pusztulását, 
mint az a tény, hogy csupán két helység: Törtei és Tatárszentmiklós tudot t fizetni mind a négy, 
készpénzzel leróható adónemben. 

A tegzespénzt csak a nagykunsági kapitányok adták meg, s a számadás ezt a tételt úgy 
örökítette meg, mint melyet nemesek a Nagykunságban" róttak le. 

kones", ,ftkones consuetos" csak a Jászságból és a Nagykunságból volt beszedhető, a távoli 
Kiskunságból ezen a címen semmit sem sikerült behajtania az egri várnak. E gabonabevételi tételeket 
is részletes elemzéssel, táblázatban mutatjuk be. 
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Szembeötlő, hogy a Nagykunságból Asszonyszállás, Szentmiklós, Ködszállás, Móric és Fábián-
sebestyén a gabonakilencedből, mindkét fajtából egyaránt restantiában maradt A kis- és nagyturgo-
nyiak a búzakilencedüket nem tudták beszolgáltatni Érdekes, hogy Jász- és Magyarváros búzakilen-
cedét készpénzzel megváltotta, s a census servilis-szei fizette be Egernek, de tavaszi vetésű gabonájából 
semmit sem adott be, azt meg sem vál tot ta 

A szembetűnően nagy és rendszertelen tartozások folytán az egyes helységek gazdasági teljesítő-
képességének a megállapítására nem nyílik reális lehetőség. 

A jászkunok beszolgáltatott gabonakilencedéből eredő bevétel búzából és tavasziból összegezve 
így alakult: 

A Jászkunságból eredő gabonakilenced 

Búza Tavaszi 
A helység neve 

véka 

Jászság 

Ágó 47 fi 65 
Apáti 72 72 
Alsó szentgyörgy 31Á 31,5 
Árokszállás 132 tartozik 
Boldogháza tartozik elvitte az offi 
Dózsa tartozik tartozik 
Felsőszentgyörgy 27 20 
Jákóhalma 24 24 
Jász- és Magyarváros 79,5 tartozik 
Kisér 126 72 
Ladány 60 60 
Mihálytelke tartozik tartozik 
Négy szállás tartozik tartozik 

Nagykunság 

Asszonyszállás tartozik tartozik 
Bolcsa 14 14 
Csorba 23 23 
Fábiánsebestyén tartozik tartozik 
Karcagújszállás 16 16 
Kápolnás 20 20 
Kisújszállás 4 tartozik 
Kisturgony tartozik 9 
Kolbász 16 16 
Köd szállás tartozik tartozik 
Madaras 24 24 
Magyar szállás 17 17 
Márialaka 23 23 
Móric tartozik tartozik 
Nagyturgony tartozik 12,5 
Póhamara tartozik 4 
Szent miklós 4 tartozik 

összesen 760,5 523,0 
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Gabona 
Jászság Nagykunság összesen 

Gabona 
véka 

Búza 
Tavaszi 

599,5 
344,5 

161,0 
178,5 

760,5 
523,0 

Összesen 944,0 339,5 1283,5 

Elképzelhető az a kockázat, mely ilyen viszonylag nagy gabonamennyiség szállításával járt a 
török hódoltság területén. 

Célszerű e gabonamennyiségnek is az ér tékét forintra átszámítanunk, hogy felmérhessük a 
jászkunoktól behaj tot t jövedelem összértékét, s a vár összjövedelmének a kiszámítása során ezt is 
figyelembe vehessük. Egy-egy véka búza árát átlagosan 60, l - l véka tavasziét pedig 45 dénárral 
számítjuk. Eszerint a Jászságból és a Nagykunságból az egri várnak kilenced címén behajtot t búza 
értékét 456 f t 30 dénárban, a tavasziét pedig 235 f t 35 dénárban állapíthatjuk meg, mely összesen 691 
magyar forint és 35 dénárt jelentett . 

A jászsági és a nagykunsági helységek vajból, sajtból és túróból ún. „akó"-ba szolgáltattak az 
egri várnak „in aconibus tenore urbarii", ,Дп defalcationem aconis". A vajat szokásosan, olvasztott 
formában, pintszámra, a sajtot pedig darabonként számolták el. 

A Jászság és a Nagykunság lerótt vaj- és sajt kilencede 

Helység Vaj 
pint 

Sajt 
db 

Helység 
Vaj 
pint 

Sajt 
db 

Jászság Nagykunság 

Ágó 10,5 17 Bolcsa 10,0 10 
Apáti 7,0 _ Csorba 11,5 -

Árokszállás 9,0 16 Kápolnás 10,0 16 
Boldogháza 3,5 7 Márialaka 15,0 16 
Jászváros 21,5 17 Póhamara 2,0 4 
Kísér 7,0 _ 
Ladány 7,5 - Összesen 114,5 103 

Eszerint a Jászságból 66, a Nagykunságból pedig 48,5 pint vaj jutot t Eger várának, sajtból a 
jászságiak 57, a nagykunságiak pedig 46 darabot szolgáltattak be. így tehát összesen 114,5 pint vaj és 
103 db sajt képezte az egri várnak szóló kilencedet. 

E mennyiség értékének a meghatározása könnyű, mert ismerjük számadáskötetünkből úgy a 
sajt, mint a vaj egységárát, melyen a vár a katonáknak vásárlás esetén betudta azt zsoldjukba. Eszerint 
1 pint vaj ára 20, 1 db sajté pedig 23 d. volt. így alakult tehát a vaj- és sajtkilenced értéke: 

Vaj Sajt 
A terület megnevezése összesen 

for int/dénár 

Jászság 13,20 13,10 26,30 
Nagykunság 9,70 10,58 20,28 

összesen 22,90 23,68 45,58 
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Végső soron tehát a Jászkunságból 1594/95-ben Eger várának jutott bevétel így alakult: 

1. Készpénzbevétel 
2. Gabonakilenced értéke . . 
3. Vaj- és sajtkilenced értéke. 
Az összes bevétel értéke . . . 

45 ft 58 d 
1 865 ft 40 d 

1 128 ft 17 d 
691 ft 65 d 

Az egri várat a Jászkunságból megillető, illetve behajtott jövedelem a korábbi évtizedekhez 
mérten jelentékenyen csökkent, Nyáry Pál főkapitány jelentéséből ismerjük, hogy a számadásainkat 
követő esztendőben, 1596-ban a jászkunoktól mintegy 3 ezer f t behajthatatlannak bizonyul t . 8 9 

Nem csupán a török hódoltság terjeszkedése és a meg-megújuló török és tatár dúlások nyomán 
néptelenedett és pusztult el a helységek hosszú sora, de a helyben maradt lakosságnak is aggasztó 
mértékben csökkent a teherviselő képessége. A helységek pusztulása a három területegység közül kivált 
a két Kunság területén öltött tekintélyes mértéket. 

De a vártól való igen nagy távolság sem kedvezett e részek jövedelmei maradéktalan behajtásá-
nak. A nehézséget még csak fokozta, hogy az egész térség török hódoltsági területté vált, s természet-
szerűen a törökök is behajtották a lakosságon a maguk sokféle adónemét Az Egertől való tekintélyes 
távolságot jól jellemzi, hogy az 1594/95-ben legmesszebb fekvő kiskun helység: Fülöpszállás a vártól 
légvonalban nem kevesebb, mint 150 km-nyire fekszik, a török hódoltság közepén. 

De a várkapitányok is számtalan esetben erőhatalommal hajtották be az Eger várának járó 
jövedelmeket, mit sem törődve a lakosság helyzetével. Például 1585-ben, amikor a Jászságban az 
időjárás miatt igen gyenge volt a termés, és a gabonakilencedet nem tudták kellő mértékben beszolgál-
tatni, a vár tisztjei executio keretében nem kevesebb, mint 400 ökröt hajtattak el busás kárpótlásul. 
Ezzel azután olyan kárt okoztak, hogy a következő évben szántani sem lehetett igásjószág híján.9 0 

Levéltári adat tanúsítja, hogy a rendkívül súlyos terhek elől a Jászkunság népe már 1563-ban részben 
eltávozott, és elsősorban különböző nemesi bir tokokon szállott meg.9 1 

B) Az úgynevezett „occupatitia bona" 

Az uralkodó által az egri várnak biztosított rendkívüli jövedelmek sorában találjuk az occu-
patitia bona" megjelöléssel regisztrált bevételt. 

Az oszmán hódoltság fokozatos terjeszkedése nyomán egyes helységek, melyek a Kamarának 
meghatározott összegek fizetésére voltak kötelezve, leszakadtak a magyar állam területéről. Ezen oly 
módon iparkodtak segíteni, hogy ezeket az állami jövedelmeket, helyesebben egy részüket az egri vár 
javára írták, s behajtásukkal a várat bízták meg. Ezeket a jövedelmi tételeket az egri várszámadások 
„occupatitia bona"-nak nevezik.92 

A vizsgálat alá vett 1594/95. évi Kaufni-féle számadáskötet azonban a korábbiaktól eltérően 
ezeket a bevételeket nem ez alatt az összefoglaló cím alatt veszi számba, hanem azok jellegének 
megfelelően, elszórtan, tételenként. Az alábbiakban gyűjtöttük ki az „occupatitia bona"-ból eredő 
várjövedelmeket. 

a) Debrecen városa évente 500 forintot tartozott lefizetni az egri vár pénztárába „salétrompénz" 
címén. Ez a summa a debreceni salétromfőzés átalányban való megadóztatásának felel meg. A 
salétrompénzt a debreceni bírónak kellett bevinnie Egerbe. A Szepesi Kamara 1596. február 5-i 

8 9 MOL. MKL. Ben. res. Seep. 1596. nov. 7. 97. 
9 0 MOL. MKL. Ben. res. Seep. 1587. nov. 30. 159. - MOL. MKL. Ben. res. Seep. 1587. 

okt. 27. 177. 
9 1 MOL. MKL. Ben. res. 1563. Nr. 63. 
9 2 MOL. U. et. C. Fase. 1. Nr. 2. - Az egri várszámadások mint „occupatitia bona"-t jelölik 

(Vsz. 2.) 
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jelentéséből megtudjuk, hogy bár arra utasították a debrecenieket, hogy az eddig Egerbe fizetett évi 
500 forintot a jövőben „ad .necessitates artellericas" Andreas Illenfeldtnek fizessék, de ettől Ungnád 
Kristóf egri főkapitány elt i l totta őket, amiből azután hosszú vita alakult ki ,9 31 Végül is az egriek 
gy őzedelmesked tek. 

b) Szeged város korábban 900 forinttal adózott a Kamarának,9 4 de a hódoltság megerősödése 
nyomán az államnak járó eme adót 500 forintra mérsékelték. A Kaufni-féle számadáskötet tanú-
bizonysága szerint a folyó gazdasági évre szóló számadások lezárása, azaz 1595. április 23-a után az egri 
német lovasok rajtacsapásuk során Sambok Ferenctől s más szegedi polgároktól erőszakkal „évicensus 
címén" készpénzben 164 forintot , továbbá 24 petia (vég) morva posztót 336 ft értékben lefoglaltak, és 
Egerbe szállították. A számadáskötet nem részletezi a tekintélyes értéket képviselő textiláru meg-
szerzésének helyét, de kétségtelenül szegedi kereskedőkön ütött rajta az egriek egy portyázó német 
lovascsapata. 

Rúzsás ügy találta, hogy 1589-ben a készpénzbeli adófizetésen felül még 16 marhát is adtak a 
szegediek.9 5 Mivel 1594/95-ben egyik adónemet sem fizették meg a szegediek, ezért történt az egri 
lovasság megtorló fellépése. Bár a gazdasági év lezárása után került a várba ez a szegediektől eredő 
jövedelem, de mégis 1594/95-ben könyvelték el. 

c) Korábban a Gyula várának adózó néhány helység adóját is - a vár 1566. évi elestét 
követően - az egri várnak ju t ta t ta a Kamara. így a Békés vármegyei Szénásról és Kondorosról „census 
ordinariuf' címen 100-100 f t folyt be az egri vár pénztárába. De ezen felül Szénásról még sikerült a 
várnak kapnia census címén 20 sertést is. A kondorosiak ehelyett 20 darab (azaz 20 sertésről lefejtett) 
szalonnát szállítottak Egerbe.96 

E bevételek értéke reálisan megközelíthető, ismerve, hogy egy darab, azaz egy sertésről szár-
mazó szalonna ára 3 ft volt. A kondorosiaktól befolyt szalonna értéke tehát 60 ft-ra tehető. Mivel a 
szénásiak élő sertéseket is beadtak, annak értékét állatonként további 4,5 forintra becsülve, a két falu 
eme censusának értéke már 150 forintra rúgott. 

Kondorosról és Szénásról tehát az egri vár 340 ft értékű bevételhez jutott. 
d) A felsőtárkányi karthauziaknak a Kamarára szállott birtokaiból 1594/95-ben csupán a 

(bükk)zsérci „kincstári saját szóló"-bö\ származott bevétele: 9 hordóban 985 köböl bor. Tudnunk kell 
ugyanis, hogy Ferdinánd és Verancsics Antal egri püspök 1557. december 28-án kelt szerződésében a 
karthauziak ingatlanairól ezt olvashatjuk egy okmányban: „ . . .ad rationem nostram . . .percipiun-
tur . . .eos solus rationista noster nomine fisci nostri percipiat."9 7 

e) Ebben a bevételi kategóriában vesszük számba a magszakadásból kifolyóan a kincstárt 
megillető jövedelmet is. Barbély Máté halála után, nem maradván utána senki örökös. Eger városi 

9 3 MOL. MKL. Szepesi Kamara iratai. Liber expeditionis, 1581. 88. k. 312. - Uo. 1588. 96. k. 
32., 112., 222. 

9 4 Az 1570. évi feljegyzések szerint „Szeged koronaváros" 1565 óta a következőket adózta Eger 
várának: készpénzben 900 forint , hízómarha 16 darab („pecora mactabilia") 14 forintjával, mivel csak 
négyet adtak (!) tett 56 forintot , továbbá vajból 40 pintet 24 dénárjával számítván 9,60 forint, sajtból 
pedig 20 darabot, egyenként 16 dénárjával összesen tett 3,20 forintot. 1570-ben tehát - bár adósak 
maradtak, de - Eger várának adtak összesen 968,80 forintot. De ezen túlmenően nagyobb halakból, 
úgymint harcsából és pontyból („posaar") 24 darabot (Vsz. 2.) 

9 5Rúzsás, 54.1. 
9 6 A vár 1570. évi számadásaiban pontosabb meghatározást találtam, mely szerint az alábbi 

helységek, melyek korábban Gyula várához tartoztak, akkor „ad Agriam occupatae et ad officiolatus 
distributae" a következők voltak: Gyúr, Berény, Békécs, Kamut, Mezőmegyer, Decsi (Décs), Hosszú-
aszó, Eperjes, Csorvás, Királyság, Donát. A további falvak is bár Egerhez tartoztak, de a gyulai török 
miatt nem intézhették el Egerben az elismerés tényét: Veze (Vesze), Alánján, Felső- és Alsódoboz, 
Szanna elpusztult falu, Kígyós, Bélmegyer, Megyes, Fövenyes, ölved, Gerla, Csaba, Makó, Telegd, 
Gerendás, Bánkuta, Bánhegyes, Lökösháza, Ditér, Vadas, Ferged, Verebes, Damfok, Sopron, Nyáregy-
háza és Remeteegyháza (vagy Demeteregyháza). (Vsz. 1.) 

9 , H F A . Hungarn. 14343 fasc. 1557. dec. 28. 
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lakóházát és szó'lejét „clkonfiskálták". Miután az ingatlanokat az egri bíró megbecsülte, azokat a 
várbeliek értékesítették, s így 52 ft 25 d. bevétele származott ebbó'l a várnak, mint kincstári bevétel, 

A várat illető „occupatitia bond' egyes tételei nem voltak behajthatók. így Kecskemét, Cegléd 
és Balmazújváros számottevő' adója elveszett 1594/95-ben. 

A fentiek alapján tehát az uralkodó rendeletéből Eger várának a következő rendkívüli jövedelme 
származott: 

a) A debreceni salétrompénz 500 f t 
b) A szegedi census 500 ft 
c) Szénás és Kondoros censusa 350 ft 
d) A felsőtárkányi karthauziak zsérci szőlejének 

bo r t e rmése" 1 329,75 - 2 216,25 ft 
ej Magszakadásból eredő bevétel Egerben 52,25 ft 

Az egri vár rendkívüli jövedelmében az occupatitia bona tehát 1594/95-ben 2732 és 3618,50 ft 
között volt.9 9 

4. A kincstár alkalomszerű támogatása 

A vár működésének fenntartásához a kincstár alkalomszerűen kisebb-nagyobb pénzbeli támoga-
tást nyújtot t . Az 1594/95. évi számadáskötet tanúbizonysága szerint a Kamara a következő alkalom-
szerű anyagi támogatást nyújtotta a várnak: 

a) A Szepesi Kamara perceptorától „segély" cimén 
(,.nomine subsidii") két alkalommal érkezett 177,80 ft 

b) Pcrnaucr Mihály hadi fizetőmester („sallator 
bellicus") a török által megtámadott Győr vára felé vezényelt 
egri magyar gyalogosok zsoldjára adott 176,00 ft 

c) A Szepesi Kamara perceptora a tragikus hatvani tá-
madásban részt vett német katonáknak ju t ta to t t 49,25 ft 

d) A Szepesi Kamara perceptora két tételben 177 ulna 
skarlát posztót adott a várnak, 3 forinttal számítván singjét, 
rőfjét (, ,ulna"),a küldemény értéke kitett 531,00 ft 

A vizsgált gazdasági esztendő alatt tehát a Szepesi Kamara Kassáról közvetlenül 934 forint 5 
dénárral támogatta az egri várat, 

5. A hadizsákmányból a kincstárt illető harmadrész 

Az egri katonaság portyázásai, rajtacsapásai gyakorta szép anyagi haszonnal jártak. A hadi-
zsákmány egyharmada a kincstárt, illetve a katonákat kibocsátó végvárat illette: „proventus manua-
libuf'. Az első idevágó levéltári adat, amit idézhetek, 1557. augusztus 8-án kelt, s a várvizsgáló 
biztosoknak szóló uralkodói instrukcióból való: , , . . .ex antiqua consuetudine unusquisque domino-
rum, qui servitores alunt et arces finitimas habent, semper de captivis et spoliis Turcarum tertiam 

9 •A bor egri köblönkinti árát annak szélsőséges volta miatt egy alsó és egy felső értékben 
számítjuk, mivel nem ismeretes a különböző helységekből behajtott különböző minőségű borok ára. A 
tényleges ár kétségtelenül a megadott két szélső érték között mozgott. Az alsó értéknek 1 f t 35 dénárt, 
a felsőnek pedig 2 ft 25 dénárt vettünk, a számadásokban található részadatok legmesszebbmenő 
figyelembevételével. 

" M i n t előbb. 
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partem solveant accipere, dignum igitur est, ut nos quoque ab illis, utpote quos stipendio nostro 
aluimus et Turcas, qui capiuntur, nostris victualibus tenemus, tertiam partem habemus. '" 0 0 

1576. október 31-én kelt királyi parancs rendelte el - ki tudja hányadszor? - az egri vár 
parancsnokának, hogy a zsákmány egyharmad részét („der drittel Teil von den Turggischen Peutten") 
a katonáktól pontosan hajtsa be a kincstár részére.1 0 1 A következő' esztendőben, 1577. január 25-én a 
kassai Szepesi Kamara is megkapta az erre vonatkozó utasítást.1 0 2 Láthatóan nem egykönnyen adták 
le a portyákról hazatért egri vitézek a gyakorta életük kockáztatása árán megszerzett érték harmadát a 
várnak, mert 1580. augusztus 16-án újból rendeletben hagyta meg a Szepesi Kamara, hogy a hadizsák-
mány egyharmad része a várat illeti meg, s azt építkezésre kell fordítani ."1 0 3 

Az 1594/95. évi számadáskötetből a következőket tudjuk meg ezen nem kutatott kérdésről. 
Szerepelt a zsákmányban török foglyok mellett ló, szarvasmarha, bárány és „más apró holmi', A 
zsákmányt kótyavetyén értékesítették, és e bevétel összegéből vette ki a provizor a várat megillető 
harmadrészt. 

Szembeszökő, hogy milyen sok bárányt sikerült az egri katonáknak zsákmányolniuk. A várat 
illető harmadrész „ex mdnualibus agnis" 470 darabra rúgott, ami azt jelenti, hogy 1410 darabot 
zsákmányoltak. Érdekes, hogy 70 állat kivételével mind a 400 a főkapitányi konyhára került. 
Szokásban lehetett az, hogy a zsákmánybárányokat a várban ellátást élvezők, a praebendáriusok 
fogyasztották el, mivel már 1577-ben is szemet szúrt ez egy kamarai ellenőrző vizsgálat során . 1 0 4 

Szarvasmarhából 1594. július 13. és október 24. között 123 kisebb-nagyobb került a portyákon az egri 
katonák kezére, melyből november 26-án a zsákmányharmad jogcímén 33 ft 60 d. folyt be az egri vár 
pénztárába. Rendkívül silány és fiatal (üsző, borjú) jószágok lehettek, mert azokat átlagosan darabon-
ként csupán 82 dénárért sikerült a késmárki vásáron eladni. 

Ebben a zsákmányban két teve is szerepelt, melyet Nyáry Pál főkapitány kapott meg. 
Egy török zsákmányból a várat 37 nagyobb marha („pecora maiora"), valamint l - l bivaly és 

borjú is megillette. E nagyobb marhák darabonkénti árát 2 f t 8 dénárjával vehetjük számításba, mivel 
az év végén a vár által vásárolt nagyobb marhák darabjáért átlagosan ennyit fizettek. A 37 szarvas-
marha értékét tehét 76 ft 96 dénárban határozhatjuk meg. A bivaly és a borjú árára nem tartalmaz 
adatot számadáskötetünk, de úgy véljük, hogy ezek értékével (4 f t 4 d.) az egész zsákmányt 80 magyar 
forintra értékelhetjük. 

1594. július 13. és október 31. között a zsákmányharmadból „török ló és más kisebb holmi' 
értékesítéséből 841 f t 43 d. bevétele származott a várnak. 

A számadások lezárása, 1595. április 23. után szerzett vagy pedig csak akkor értékesített, de 
elszámolt marhákból további 57 ft ju to t t Eger várának. 

Három török fogoly a főkapitányé lett. A foglyok egyébként annyiban jelentettek hasznot, 
méghozzá gyakorta busásat, hogy rangjuknak, illetve anyagi helyzetüknek megfelelő váltságdijai. 
kaphattak értük, szabadonbocsátásuk ellenében. 

összegezve tehát a várnak ju to t t zsákmányharmad összértékét; 

470 db bárány, á 1 ft 470 ft 
41 db marha, á 82 d 33 ft 60 d. 
40 db marha 80 ft 
ismeretlen számú marha 57 ft 
török ló s egyéb kisebb holmi 841 ft 43 d. 

összesen 1482 ft 3 d . 

Láthatjuk tehát, hogy tekintélyes összegre rúgott a várat megillető „proventus manubialis", s 
joggal megértjük, hogy miért törekedett az uralkodó és a Kamara egyaránt a zsákmány egyharmadának 
a kincstár számára való megszerzésére. 

1 0 0 H K A . Hungarn. Fasc.14342. 1557. aug. 8. 
1 0 1 HFA. Ungarische Gedenkbücher, Band 400. 7 7 a - b . 
1 0 2HKA. Registraturbücher, Band 334. 9b. 
1 0 3 HKA. Registraturbücher, Band 360. 2226a. 
1 0 4 KrA. Feldakten. 1577. Fase. 12. piece 7. 
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6. Kereskedelmi tevékenységből eredő haszon 

A magyar végvárak gazdálkodásáról szóló gyér irodalom nem említi, hogy a jövedelem növelése 
céljából kifejezett kereskedelmi tevékenységet is folytatott a vár gazdasági vezetése. Számadásköte-
tünkbó'l egyértelműen kitűnik, hogy az egri vár gazdálkodásában, ha a befolyt nyereség összegét 
tekintve nem is volt különleges fontossága a jövedelmet gyarapító kereskedelmi tevékenységnek, de az 
szorosan kapcsolódott a vár gazdálkodási tevékenységébe, annak szerves része volt. 

Természetesen a bor és gabona stb. fölöslegét értékesítették, de az ez úton nyert jövedelmet itt 
nem vehetjük ismét számításba, hiszen azoknak értékét már bevételezésük során a megfelelő kate-
góriába felvettük. Itt tehát kizárólag az eladás céljából vásárolt termények, termékek, illetve pénz 
helyett befolyt ipari termékek értékesítését vizsgáljuk. 

Benjámin Kaufni egri provizor számadáskötete ezeket a bevételi tételeket is külön kategóriában 
számolja el: „Introitus pecuniae ex erogatione diversarum rerum in lucrum Suae Maiestatis ccdentes". 
Itt már kifejezett kereskedelmi haszonról van szó. 

Északkelet-Magyarország nagy kereskedővárosaiból: Kassáról és Lőcséről is érkező kereskedők 
az egri vartól vásárolták a bort, és érte vagy készpénzzel, vagy pedig szövettel, illetve vegyesen fizettek.. 
Az így nyert textilárut azután az egriek átvételi értéküknél drágábban adták el Egy alkalommal a bor 
ellenében kapott posztót kétlovas kocsival Lengyelországba szállították értékesítés céljából. Ez az igen 
hosszú üzleti út 9 teljes hetet vett igénybe, és az emberek 16 forintnyi ellátási kiadásával járt. 

Jobb áttekinthetőség céljából táblázatban foglaltuk össze az ügyleteket: 

A bort vásárló 
kereskedő neve 

Lakhelye A borért kapott 
textiláru 

Az egri vár haszna 
a posztó eladásból 

forintban 

Gynt Gergely Tyropol 
ill. Lőcse 47 vég kiznicer 143 

Kalmár János Kassa 12,5 vég karasia 25 
Lukin János Kassa 10 vég karasia 20 
Mezey Mihály Kassa 50 vég karasia 100 
Szabó Mihály és 
Liptay András Tállya 36 vég karasia 72 
Szabó Miklós Kassa 12 vég karasia 12 

A vár haszna a borért kapott posztó eladásából 372 ft 

Ebben a bevételi kategóriában vesszük számba azt a kisebb, de érdekes tételt, mely jellemző 
színfoltja volt a vár értékesítési tevékenységének. A vár raktáraiban található néhány cikknek a 
katonaság részére nyereséggel való eladására gondolunk. Itt természetszerűen nem számolunk a 
katonák által vásárolt gabonával, borral, vajjal, sajttal stb., melyet a zsold javára írtak, hiszen a 
termények értékét különböző helyről és forrásból eredő bevételezésük során a számadáskötetben 
szereplő árszínvonalon már elszámoltuk. 

Kopjdból a vár 411 darabot tartott raktáron, melyet vasalatlanul 22, megvasaltan pedig 33 
dénáros áron bocsátottak a vár katonaságának a rendelkezésére. A feljegyzések szerint a vizsgált 
1594/95. gazdasági esztendő során 301 darabot vásároltak összesen a katonák, s azon 33 ft 11 d 
bevételt könyveltek el Kaufni hivatalában. 

A vár 1594/95-ben meglehetősen nagy sókészletxel rendelkezett: 525 darabbal. De mint láttuk 
tanulmányunk elején, csak csekély mennyiség (40 darab) folyt be a maklári vámon, viszont 485 darab 
még Prépostvári kapitánysága után maradt raktáron. A katonaság sószükségletét a várban szerezte be. 
A magyarok 3850 libra súlyban 175 darabot vásároltak, libráját 1 dénárral számítván. A német 
katonaság csak 323 librát vett 37 darabban, libráját azonban 2 dénárral fizetvén meg. így tehát az egri 
vár az eladott só után 44 ft 96 d. bevételhez jutott. Megfigyelhető, hogy a magyar vitézek által vásárolt 
só átlagos darabsúlya 22 libra volt, a németeké viszont csupán 8,73. Ezek szerint tehát a jobban 
feldarabolt, kisebb sótömbökért kétszer annyit kellett fizetni, mint a nagy, átlagosan 2,32 kg-osokért. 
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Az előző főkapitány időszakából visszamaradt sókészlet eredetét nem ismerjük, s a következő, 
1595/96. gazdasági esztendőre is még tekintélyes mennyiség (273 darab) maradt raktáron. 

További kereskedelmi forma az. amikor egyenesen továbbértékesítés céljából vásárolt a vár bort 
és szövetet. Itt vesszük természetszerűen számításba az előbbiekben már említett 177 ulna skarlát 
posztót, melyet a kamara 3 forintjával adott át támogatásként a várnak. 

Az itt szóba jövő tételekről tájékoztat az alábbi táblázat: 

Az eladó neve A vásárolt áru és mennyisége 
A vár haszna 

az áru értékesítése után 
forintban 

Basó Farkas 8 hordó bor 31 
Kis Lukács 12 vég kiznicer posztó 30 
Lőcsei vásár 24 vég kiznicer posztó 100 
Szepesi Kamara 177 ulna skarlát posztó 177 

A vár tiszta haszna ez áruk értékesítése után 338 ft 

Összegezve tehát az egri vár kifejezett kereskedelmi tevékenységéből származó tiszta jövedel-
mét, azt 788 magyar forint 7 dénárnak találjuk a számadáskötet szerint, i 

7. Felvett pénzkölcsönök és birtokzálog összege 

Az egri vár gazdálkodásának fennakadás nélküli működéséhez rendszeresen kisebb-nagyobb 
összegű kölcsönök felvételére kényszerült, A \korábbi években mug и к a főkapitányok voltak legtöbb-
ször a hitelezők, mint például Ungnád, Kollonics és Rákóczy Zsigmond.1 0 5 Bár a vizsgált 1594/95. 
gazdasági évben Nyáry Pál főkapitánynak nem kellett kölcsönnel támogatnia a parancsnoksága alatt 
álló várat, de már a következő esztendőben meg kellett ezt tennie, hogy biztosítsa a végvár zavartalan 
működését.1 

Érdekes képet mutat a hitelezők személye és a kölcsönadott összeg nagysága. 

a) Lukin János kassai polgár és kereskedő szövetben és más áruféleségben hitelezett 50,35 ft 
b) Pászthóy Gergely alkapitány adott 100,00 ft 
c) Tuka Antal felnémeti lakos adott 300,00 ft 
d) özv. Maróthy Mihályné adott 236,00 ft 

A felvett összes hitel összege 686,35 f t 

Látható tehát, hogy nem nagy summák erejéig és csak alkalomszerűen fordult a vár a pénzszer-
zésnek ehhez a módjához. Ezeket a tételeket nem az 1594/95. gazdasági esztendőben fizették vissza. 

Ebben a bevételi kategóriában mutatjuk ki azokat a tételeket, melyek a várhoz tartozó falvak 
,,inscriptio"-jából származtak. Az inscriptio fogalma jogilag ügynevezett ,.mixta donatio"-t takar, azaz 
egyes birtokoknak bizonyos meghatározott pénzösszeg ellenében a tulajdonjog fenntartásával zálog-
kénti átruházását a hitelezőre. A zálogbirtok az utódokra is átszállhat. Igen lényeges körülmény az 
inscriptiónál az, hogy nincsen meghatározva a birtokvisszaválthatóság határ ideje . 1 0 7 

10 5Rúzsás, 22. 
1 0 6 MOL. MKL. Ben. res. Seep. 1596. nov. 7. 97. 
10 'Dr. Sóós Imre nyugalmazott levéltárigazgató szíves szóbeli tájékoztatása, melyért köszönet-

tel tartozom. 
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A Szepesi Kamara három falut vetett zálogba: a későbbi Békés vármegyei Eperjes, a Nógrád 
megyei Szirák és a Zemplén megyei Szentmária helységeket - éspedig az elsőnek említettet 200. az 
utóbbi kettőt pedig 2000-2000 forintért. A Kamara azután Kassáról átutalta a 4200 forintot Eger 
várának. - Különösen kalandos volt a kis Eperjes sorsa, mely a török kézre került gyulai várbirtokok 
sorából Szénással egyetemben az egri várhoz ke rü l t . 1 0 ' Eperjest előbb Ungnád Kristóf főkapitány 
zálogosította el 2200 ft ellenében,1 0 9 de 1590-ben visszaváltották.1 1 0 A teljesség kedvéért tudnunk 
kell, hogy a jelen 1594/95. évben a birtokot Barchay János „dux militum Angriensium" kapta meg 
Ungnád zálogösszegénél 200 forinttal olcsóbban, a számadások szerint. 

így tehát Eger várának a felvett pénzkölcsönökből és a három falu inscriptiójából 4886 magyar 
forint 35 dénár bevétele származott, bár a 686,35 ft kölcsönt passzívának kell tekinteni. 

Egyébként Kaufni ebben a rovatban regisztrálja a katonáknak a gazdasági év lezárultáig, 1595. 
április 23-ig járó zsoldhátralékát, mellyel adós maradt. Ez az összeg csupán 360 ft 66 dénárt tett ki. A 
hátralék csekély volta mindenképpen figyelemre méltó, és nem beszélhetünk ebben az esztendőben az 
egri katonaság fizctetlenségéről. Bárminő furcsának is tetszik, de az 1560-as években összehasonlít-
hatatlanul rosszabb volt az egri végvár katonáinak a helyzete. 

8. Kisebb vegyes bevételek 

Befejezésül néhány apró-cseprő, az eddigi kategóriákba nem csoportosítható tételt sem mellőz-
hetünk. Ezekkel válik ugyanis csak teljes értékűvé az egri vár 1594/95. évi teljes bevételei alakulásáról 
kialakított kép. 

a) Különböző extraneus és intraneus személyektől 
több alkalommal ismeretlen okból és körülmények között 
lefoglalt és elkobzott bor korcsmai értékesítéséből befolyt 140,56 ft 

b) Nyáry Pál főkapitány parancsára bizonyos Ger-
gely deák által Hejcén hagyott 14 hordónyi bor eladásából 
befolyt 294,00 ft 

c) Befogtak 7 darab kóbor malacot, melyet az egri 
német katonák vásároltak meg 5,25 ft 

A vegyes, kisebb bevételekből származik 439,81 ft 

A vár bevételeinek teljes összege 

A fenti elemző vizsgálatok nyomán az alábbi képet mutat ja Eger vára 1594/95. gazdasági év 
bevételének összegezése. Meg kívánjuk említeni, hogy míg az egyes bevételi kategóriák tárgyalásánál a 
bor árát, annak minőségi különbözősége szerint egy alsóbb és egy felsőbb határértékben mutattuk ki, 
itt már célszerű ezek középértékével számolnunk. 

Ezt az összegezést elsősorban azért kívánjuk elvégezni, mivel tudomásunk szerint eleddig nem 
került e kérdés tisztázására sor egyetlen XVI, századi végvárunk esetében sem. Az egyes kategóriákban 
befolyt összegeket az egész bevétel százalékában is megadjuk, hogy annál kifejezőbb legyen az illető 
bevételi tétel részesedése az összbevételből.1 1 1 

1 0 , V s z . 2. - MOL. MKL. Ben. res. Seep. 1588. júl. 13. 142. 
109Rúzsás, 29. 1. 
1 1 °MOL. MKL. Ben. res. Seep. 1594. jan. 19. 7. 
1 1 1Rúzsás idézett munkájában nem erre törekedett, ö csak átfogó képet igyekezett rajzolni a 

bonyolult kérdésről. 

15 Agrártört. Sz. 1982/3-4 
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Mennyisege 
Bevételi kategória 

Ft 1 

Földesúri bevételek értéke 7 743,93 14,52 
Dézsmabevételck értéke, a pecunia christianitatis-

és a census cathedraticus-szal 32 033,20 60,04 
Rendkívüli jövedelmek értéke 5 040,65 9,45 
A kincstár alkalomszerű támogatása 934,05 1,76 
A hadizsákmány értékének egyharmada 1 482,43 2,76 
Kereskedelmi tevékenységből eredő haszon 788,07 1,48 
Felvett kölcsönök és birtokzálogok 4 886,35 9.16 
Kisebb vegyes bevételek értéke 439,81 0,83 

Az egri vár összes bevételeinek értéke 53 348,49 100,00 

Elsöprő fölénnyel az egri egyházmegye területéről származó dézsmabevétel dominál. Az összes 
többi kategória messze alulmarad, és a földesúri bevételek értékének a kivételével szinte karakterisz-
tikus módon egy sem éri el a 10 százalékot. 

Ezt a jövedelmet azonban három passzíva-tétel terheli: a felvett kölcsönök, a birtok-inseriptiók, 
valamint a csekély (306,66 ft) zsoldhátralék. Ezek együttesen 5293,01 magyar forintot tesznek ki. 
azaz elérik a tiszta jövedelem 7,3 %-át. 

Az egri várat tápláló bevételi források sokrétűsége s ezzel kapcsolatban a dézsmajövedelem 
melletti bevételek nem elhanyagolható jelentősége kézenfekvő, s ezzel magyarázható, hogy a Kamara 
csak úgy, mint maga a vár is egyaránt nagy súlyt fektet tek valamennyi forrásból nyerhető - ha úgy 
tetszik, gyakorta kipréselhető - bevételek maximális teljesítésére. Egy-egy bevételi tétel kiesése ugyanis 
súlyos problémát eredményezett a gazdálkodás menetében. Éppen ebben a körülményben rejlik a 
magyarázata annak, hogy napirenden voltak az amúgy is gyenge termelő és adózó képességű falvakban 
az erőszakos akciók, az exekuciók, a várbeliek ugyanis gyakorta csak ennek a révén juthat tak hozzá 
őket megillető jövedelmükhöz. Ez a körülmény, ha emberileg nem is menti, de gyakorlati kivitelében 
egyértelműen magyarázza a dézsma- és főleg az adóbehajtás során érvényesült erőszakot. 

Az 1594/95. gazdasági év bevételi eredményeit sajnos nem áll módunkban korábbi esztendőkből 
származó eredményekkel összevetni, mivel erre vonatkozóan eddig nem volt elemző kutatás, s így 
hiányoznak az idevágó publikációk is. De a korábbi évek levéltárilag megőrzött egri várszámadásainak 
töredékeiből képtelenség mindenre kiterjedő komplett adatsorokat összeállítani. Éppen ez a körül-
mény biztosítja az Egerben őrzött 1594/95. évi eredeti számadáskötet gazdaságtörténeti forrásértékét. 

A GAZDASÁGI APPARÁTUS ÉS FIZETÉSE 

Mint tanulmányunk elején említettük, a vár gazdasági szervezete élén a provizor, Kaufni 
Benjámin állott, akinek feladatát és munkakörét már ismertettük. Most, a teljes bevételi viszonyok 
elemző ismertetése birtokában világosan kirajzolódik előttünk rendkívül felelősségteljes munkakörének 
szerteágazó volta, mellyel a messze nyúló jövedelemszolgáltató helységeket összefogta, kezelte, irányí-
totta és adataikat bizonylatokkal alátámasztva maradéktalanul nyilván is tartotta. Ennek a bonyolult 
szervező, ellenőrző és végrehajtó tevékenységnek az akciórádiusza, azaz Egertől mért légvonalbeli 
távolsága északkeleti és keleti irányban elérte a 200, délnyugati irányban az Alföldön a 150-160, 
délkeletre pedig a 100 kilométert. Legjobb tudomásom szerint nem volt párja a XVI, században a 
magyar végvárak sorában az egrinek, melynek ilyen óriási távolságokat felölelő, és részben törők 
hódoltság alatt álló területről kellett volna behajtania a néki járó jövedelmeket. Éppen ez adhatta a vár 
provizorának a legsúlyosabb gondot, de ugyanekkor éppen ez adja meg az egri várszámadásoknak a 
gazdaságtörténeti jelentőségét. 
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A gazdasági apparátus láthatóan két részre oszlott: 1. a szerződéses alapon munkálkodókra, akik 
meghatározott készpénzfizetést és ellátást élveztek; valamint 2. azokra, akik nem húztak fix fizetést, 
azaz salláriumot, és nem tartoztak a mindennapi praebendariusok sorába, hanem csak alkalomszerűen 
valaminő juttatásban részesültek. Az első csoportban találjuk a provizor, az udvarbíró mellett a 
számvevőt (rationista), az írnokot (scriba), a sáfárt (dispensator), a kulcsárt (claviger), a kasznárt 
(frumentarius), a szakácsot, a kertészt, a bodnárt és az óra kezelőjét („director horologii"). 

A legrészletesebb adatokat természetszerűen a provizor javadalmazásira találhatunk konkrét 
formában számadáskötetünkben. A Szepesi Kamarával kötö t t szerződése szerint évente a következőket 
kapta a vártól:1 1 2 

1. Készpénzben salláriumot 600,00 f t 
2. Készpénzben: 6 ló tartást, á 20 ft 120,00 ft 
3. Természetben: búzát 6 lótartás után 120 vékát 

á 80 d 96,00 ft 
4. Természetben tavaszi gabonát 6 lótartás után 

318 vékát, á 45 d 143,10 ft 
5. Természetben: bort 6 lótartás után 6 hordóval = 

mintegy 65 köböl, á 2,25 ft 146,25 ft 

Készpénzben és természetben összesen 1 115,35 ft 

Ezen túlmenően teljes ellátásban („libera mensa") részesült saját konyháján. Ennek évi értéke 
nem határozható meg, de a 6 lótartás után tekintélyes mennyiséget fogyasztott. 

A Szepesi Kamara szóbéii utasítása nyomán — amint egy tétel megjegyzi — az újonnan várba 
szállított borokból is részesült napi 4 pint erejéig. Alapjában nem volt nagy különbség a provizor és a 
főkapitány javadalma között . 

A többi alkalmazott („servitor") évi fizetése összesen 200 forintot tett ki, de az összesítő 
kimutatás nem részletezi az egyes személyek salláriumát. Ezen túlmenően praebendát kaptak, azaz 
teljes ellátásában részesültek. 

Az alkalmazottak másik csoportja csak alkalmi juttatásban, praebendában részesült. Ebben a 
kategóriában találjuk a börtönőrt, a cipóosztót, a fa- és szénaosztót, a jégverem kezelőjét („glaciator"), 
a korcsmárost („oenopola arcis"), a mészárost és a kéményseprőt. Ezek javadalmazása a kötetből nem 
állapítható meg. Fennmaradt azonban a bécsi levéltárban a kamara Kaufninak szóló, 1594. július 29-én 
kelt utasítása a személyzet élelmezési kimutatásáról . 1 1 3 Eszerint ,,praebendarii extraordinarii" 
címszó alatt megtudjuk: a tömlöctartó napi 4 cipót kapot t , s mivel a széna- és faosztó egy személy 
volt, az természetesen csak egy személy után kapta meg 4 darab cipóját, s bor helyett lőrét kapott. 
Előírták, hogy a mészáros sem kaphat ellátást a vár konyhájáról, ha nincsen éppen dolga. 

Az ellátásban részesülő személyek napi 4 cipót kaptak. A provizor természetszerűen a 6 lótartás 
után 24 darabot kapot t udvartartására, ui. a 6 lovat gondozó minden ember megkapta a napi 4-4 cipót. 

A napi boradag is szabályozva volt. A kulcsár, a tömlöctartó, a szakács, a cipóosztó, az óra 
felhúzója és igazítója napi 1 pint (1,6 liter), a fa- és szénaosztó viszont 1,5 pint (2,5 liter) borban 
részesült. 

Az említett kamarai utas í tás 1 1 4 arról vall, hogy a provizor asztalánál étkezett a viceprovizor, 
valamint a jegyző („nótárius") 6 lótartás terhére. A számvevő is a provizor asztalánál kapta meg 
ellátását. 

A „director horologii' csak heti 10 d. munkadíjat kapott , melyet még évente az órák kenésére 
használt olaj árával, 1 forinttal kiegészítettek.1 1 5 

1 1 2 H F A . Conscriptiones, Fasc.3. 117. 
1 1 3 H F A . Conscriptiones, Fasc.3. 117. 
1 1 4 H F A . Conscriptiones, Fasc.3. 117. 
1 1 5 Az egri várban lévő órák kezelésére mindig alkalmaztak egy külön díjazott személyt, akit 

hol,,curator horologii"-пак (1555), hol pedig általában ,,director horologii"-пак neveztek. (Vsz. 1.) 

15* 
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A praebendáiiusok ellátására fordított élelmiszerek tekintélyes mennyiségére utal egy 1594. 
július 29-i feljegyzés, mely szerint naponta 120 cipó fogyott a várban, ami évente 46 280 darab 
kenyeret jelentett. Az alacsonyabb beosztásúak színbor helyett csak lőrét kaptak.1 ' 6 

A FŐKAPITÁNY ÉS A KATONAI SZERVEZET 

Eger vára katonai szervezetére vonatkozóan is becses adatok nyerhetők a különböző kiadási 
tételek vizsgálata során. 

A főkapitány Nyáry Pál volt, s az alkapitány Pászthóy Gergely, aki már Nyáry 1594. október 
3-i megérkezése előtt is szolgálta Eger várát. 

Először a főkapitány járandóságát vizsgáljuk. Salláriumát és terménybeli járandóságát nem 
ismerjük, de fizetése tekintélyes voltára fényt vet az alábbi számadás, mely 1594. október 3. és'Kaufni 
számadásának lezárása, 1595. április 23. közötti időszak alatt részére kifizetett készpénzt, illetve a 
kiadott és konyháján elfogyasztott élelmiszermennyiséget öleli fel - néhány nap híján csupán 7 
hónapot. 

1. Készpénzben kapott a hadizsákmány harmadából 
2 török fogollyal együtt 324,21 ft 

2. Természetben: 37 hordóban 390,5 köböl bort , 
á 2,25 f t . 1 1 7 877,50 ft 

3. A fenti bor egy részének tárolására 28 hordót , 
á 25 d 1 1 8 7,00 ft 

4. Természetben: árpa. 225 v é k a , á 4 5 d 101,25 ft 
5. Természetben: búza, 529,5 véka, á 80 d 423,60 ft 
6. Skarlát posztó 9 3/4 ulna (rőf), á 3,80 ft 37,05 ft 
7. „Kisebb holmik" 14,00 ft 
8. Teve, 2 darab ? 

A főkapitány a kérdéses idő alatt kapott 1 784,61 forintot. 

E héthavi fizetség 1 havi átlaga 254,94 forintot tesz ki, melynek alapján Nyáry egy teljes évi 
salláriumának és járandóságainak az értéke elérte a 2500 forintot is.1 1 9 

De emellett várbeli konyháján teljes ellátást élvezett, melynek sikerült meglehetős pontossággal 
meghatározni az értékét is. Az alábbi kimutatás a vár készleteiből konyhája részére kiszolgáltatott 
élelmiszerekei veszi sorra, megjelölve a számadáskötetben található áraikat is. 

Ezek alapján tehát a vár főkapitányának konyhája egész évi költségét 1255 forintban jelölhetjük 
meg - ami mindenképpen igen magas költséget vagy kiadást jelentett a vár fenntartásában. 

Egyébként Nyáry Pál ,Jámiliá"-jihoz tar tozott a titkára: Lászlóffy Gergely, de volt saját sáfára 
is Baltazár deák személyében. Személyi környezetéhez tartozott még egy bizonyos István deák és 
Kulich Jakab is. Az adatok arra utalnak, hogy volt időszak, amikor Nyáry felesége: Török Zsuzsanna 
asszony is Eger várában tartózkodott . 

Mivel nem maradt fenn zsoldlista vagy még annak az összesítője sem, de nem ismerjük a Nyáry 
Pálnak adot t királyi instructiókat sem, nem ismerjük pontosan a vár katonai létszámát. Számadás-
kötetünkből megtudjuk azonban, hogy abban az időben magyar gyalogosok és huszárok, továbbá 
német fegyveresek szolgáltak a várban. A létszám megközelítő megállapítására sikerült módot talál-
nunk. Ismerjük a 6 ev előtti állapotot, azaz Rákóczy Zsigmondnak adott főhercegi instrukciót, mely 

1 1 6 l iFA. Conscriptiones, Fasc.3. 117. 
1 1 7 A legjobb minőségű bor árát vettük itt figyelembe, melyet megerősít az a megfigyelésünk, 

mely szerint a főkapitány mindenből a legjavát kapta. 
' 1 8 A hordóvásárlási tételek alapján kiszámított átlagár. 
1 1 9 D o b ó István és Mekcsey István 1548-52-ig, valamint Bornemissza Gergely 1553-54-ben, 

Zolthay István és Reghy Kelemen 1560/61-ben egyaránt 600-600 forint évi salláriumot kapott . 
(Vsz. 1., 2.) 
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Bárány, 203 darab, á 1 f t 203,00 ft 
Búza, 529,5 véka 36 022 cipó sütésére, értéke a 80 d 423,60 ft 
Borvásárlás, 26 köböl 4 icce, á 2,20 ft 57,38 ft 
Só, 91 darab, ára középértékben 1,5 d átlagsúlyban számítva 39,00 ft 
Szalonna, 9 darab, á 3 f t 27,00 ft 
Vaj, 31,5 pint, á 20 d 6,30 ft 
Sajt 6 darab, á 23 d 1,38 ft 
Méz, 9,5 pint ? 
Szárnyas, 24 db ? 
Vegyes 14,00 ft 
Hús és egyebek ' 7 0 77,09 ft 
Gyertya 300 db, - a faggyú ára 0,87 ft 

A főkapitányi konyha összes költsége 849,62 ft 

szerint alatta 500 magyar huszár cs 200 magyar gyalogos, továbbá 300 német fegyveres állott 
szolgálatban.1 7 1 Eszerint 1588-ban 1 ezer katonája volt Eger várának. Minden bizonnyal ennyi 
fegyveres volt a vár falai között számadáskötetünk készítésekor, 1594/95-ben is. Ezt az adatot látszik 
támogatni, hogy amikor 1596-ban a vár elesett, akkor is kb. 1 ezer katonáról beszélnek a források, 
márpedig egy-egy várkapitány tisztsége átvételekor kapott uralkodói instrukcióban rögzítették a 
fegyveres erő számát, sőt összetételét is. Ennek alapján bízvást elfogadhatjuk, hogy 1594/95-ben Eger 
várában 1 ezer fegyveres szolgált .1 71 

A német katonák sorában páncélosok, azaz nehéz vértes lovasok („cataphractus Agriensis") is 
szolgáltak. Egyébként igen valószínű, hogy a nemetek túlnyomó többsége lovas volt, ugyanis 1594-ben 
aratás után 255 állat számára szereztek tavaszi gabonát (zabot). > 

Feltűnő, hogy tüzérekről nem esik szó a számadási tételek sorában, zsoldfizetésük sincs külön 
feltüntetve, mivel bizonyára valamelyik csoporthoz számították őket . Az azonban bizonyos, hogy a 
tüzérség élén Heuman, máskor Hoffman Fábián nevem említik az iratok a „magister artilleriae"-t. 
Minden bizonnyal a német katonák sorában számolták el zsoldjukat. Tüzérből egyébként 1588-ban 8 
volt Egerben.1 7 3 

A katonai szervezetből a fő- és az alkapitány mellett az első és a másodvárnagy is ismeretes, -
az előbbi Korláth Kristóf, az utóbbi pedig Várkony Jakab volt. 

Figyelemre méltó s eddig nem gyanított megállapításra nyílik lehetőség a különböző katonai 
csoportok zsoldfizetési módját illetően. 

A magyar gyalogosok teljes zsoldjukat készpénzben vették fel, illetve kapták. Fizetésük álta-
lában minden hónapban a 20-a utáni napok egyikén történt. Legtöbbször Korláth Kristóf, az első 
várnagy, egy alkalommal pedig a Szepesi Kamara perceptora adta ki a gyalogosok hópénzét. 

A magyar huszárok zsoldjukat már részben készpénzben, részben pedig különböző élelmi-
szerekben vagy posztóban vették ki. Még kopjáikat, lándzsáikat is zsoldjuk terhére a vártól szerezték 

1 7 0 A számadásban az összes ellátásban részesült húsfogyasztónak a költsége szerepel. Reális 
alapokon legalábbis a fele a főkapitány konyhájára került. 

1 7 1 1558-ban, amikor Rákóczy Zsigmond elfoglalta egri kapitányi tisztét, az 500 magyar huszár 
közül 150-nek közvetlenül a főkapitány, 100 főnek az alkapitány volt a parancsnoka, a többi 250 
huszár pedig „három, vagy több csapatra osztva egy-egy hadi tudományokban tapasztalt és hűségében 
megbizonyosodott" főtiszt parancsnoksága alá tar tozott (MOL.NRA. Fasc.761. Nr.24.). Ez a rendszer 
már alapjában Dobó korában is fennállott, amikor is 100-100 lovas Dobó és Mekcsey várkapitányok 
keze alatt állott. A németeknek saját parancsnokuk és hadbírójuk („personis judiciaris") volt (MOL. 
NRA. Fasc.761. Nr.24.). 

1 7 7 Az 1594. év eleji Hatvan elleni akcióban részt vett németek nagy részét Kaufni elveszettnek 
említi. Sajnos azonban a létszámviszonyok ismeretlenek. 

1 7 3 M O L . NRA. Fasc.761. Nr.24. A németek részére f izetet t zsold kimutatásának a végén 
szerepel Andreas Holland és Christophorus Unger, mint akiknek a „scriba campestris" 8,41, illetve 
3,52 forintot fizetett ki. Tisztükre sajnos nem utal, de vitathatatlanul a németek csapatához tartoztak 
valaminő beosztásban. 
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be. Úgy találjuk, hogy a magyar lovasok hópénzüknek mintegy 4 3 százalékát készpénzben kapták ki, s 
a többihez, 53% erejéig, búzában, tavasziban, borban, sóban, szalonnában és posztóban jutottak. 
Különböző ismeretlen célokra még vaslemez-szükségletükhöz is zsoldjuk terhére a vár gazdasági 
szervezete révén jutottak. 

A német zsoldosoknál merőben más volt a helyzet. Ők zsoldjuknak, csupán 4,8 százalékát 
váltották meg élelmiszerben, a zömét azonban készpénzben vették fel. A hópénzük terhére vásárolt 
cikkek sora a következő: búza, liszt, tavaszi, malac, sajt. vaj, só és posztó. A németek fizetési összesítő 
számadásában szembetűnő, hogy nekik legtöbbször havonta több részletben (2-7) adták ki hópénzü-
ket. Valószínűnek tartjuk, hogy a magyar gyalogosok azért vették fel zsoldjuk teljes summáját kész-
pénzben, mivel a már Verancsics püspök idejében Egertől délre, Maklár és Nagytálya falvakban megte-
lepedett katonák utódairól van szó. A végvárakban katonáskodó s közvetlen környezetükben megült 
katonaréteg kérdésének a jelentőségét éppen az utóbbi évtizedek hadtörténeti kutatása vetette fel. 

A német katonák egyébként a vár körül épített kunyhókban („tugurii") laktak, s egy részükkel 
családjuk, feleségeik és gyermekeik is velük voltak, amint arra a sebesültek részére kiadott kenyér-
segély elszámolási tételének megjegyzése utal. 

A németek fizetésével kapcsolatban a számadás egy eset kivételével, amikor a kamarai perceptor 
szerepelt, mindig megjegyzi, hogy azt Thiring György „scriba campestris" adta ki, r 

Eger vára katonaságának a fentiekben vázolt zsoldfizetési különbözőségeit szemléltetőbb át-
tekintés céljából táblázatban mutatjuk be. 

Kifizetett zsold 
Katonák Hátralék 

csoportjai készpénz természetben összes f t 
ft % ft-ért % f t 

Magyar gyalogosok 4 0 24,66 100 - - 4 024,66 
Magyar huszárok 5 422,65 43 7 000 57 12 422,65 
Németkatonák 11 967,15 95,2 607,44 4,8 12 574,59 

Mindössze 21 414,46 74,0 7 807,44 26,0 29 021,90 306,66 

Eszerint az egri vár katonaságának az 1594195. gazdasági esztendőre esedékes teljes zsold-
szükséglete 29 382 ft 56 d volt, melyből pusztán 1,2% maradt kiegyenlítetlen. 

Okvetlen megemlítendő a katonai szervezet gazdasági vonatkozásainak tárgyalása kapcsán, hogy 
a fegyverzettel, illetve a lőszerrel kapcsolatban költség nem merült fel a számadáskönyvben. A 
szükségletet tehát Bécsből vagy a Kamara útján központi alapokból fedezték. 1 2 4 

EGYHÁZI ÉS KÜLÖNFÉLE POLGÁRI SZEMÉLYEK A VÁRBAN 

A számadásokból egy sor olyan egyházi és polgári személyt ismerhetünk meg, akik kapcsolatban 
voltak a várral, s onnan kisebb-nagyobb juttatásban részesültek. 

Első helyen Christophoro Stella, az itáliai „architectot', építész említendő, aki egyébként egy 
esztendő múltán a török ostrom során egy ellenséges akna váratlan felrobbanásakor életét vesztette. 
Stella nem kőművesmester, azaz az építkezések kivitelezésében közvetlenül közreműködő mester-
ember volt ,1 2 5 hanem az építési munkákat vezető építész. 

1 2 4 Csak egyetlen apró tételben történik utalás a vár tüzérségére, mely szerint a ,, magist er 
artilleriae Agriensit'-nék 193 ulna (rőf) vásznat utalnak ki „a tüzérség számára". 

1 2 sDétshy Mihály: Munkások és mesterek az egri vár építkezésein 1493 és 1596 között. = Egri 
Múzeum Évkönyve. I. kötet . Eger 1963. 186. 1. 
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A különböző elszámolási tételekből így állítható össze a vártól kapott évi keresete, „Stipen-
dium"-ában 61 ft 60 dénárt kapott, melyet már 2 hordó bor erejéig megváltott a továbbiakban (22 
köböl 5 icce). Az utóbbi tételnél megjegyzik, hogy azt az 1594. október 1, és 1595. április 23. közötti 
időszakra kapta. „SegeVy-kent még további 1 hordó bort adtak néki. Praebendájában naponta 5 cipót 
és 2 pint (3,38 1) bort kapott asztalára az 1594. június 13-tól 1595. április 23-áig terjedő időszakra, 
Stellának egyébkent szőleje is lehetett már Egerben, mert Nyáry Pál főkapitány ünnepélyes beiktatási 
ünnepségeire tőle vásároltak bizonyára kiváló minőségű boritalt. 

Egyébként egyetlen kőműves fizetéséről sem vallanak Kaufni összefoglaló számadásainak 
tételei. Ebből egyértelműen az a következtetés vonható le, hogy 1594/95-ben a városban és a várban 
már építkezés nem volt, a kisebbeket pedig csak gratuitus labor címén igénybe vett jobbágyokkal 
végeztették.12 6 

Nyáry utasításának ismerete hiányában, adatok után kutatván, mind Ungnád Kristóf 1569. 
november 29-én kelt,1 2 7 mind Rákóczy Zsigmond 1588. május 11- i , 1 2 ' instructiójából tudjuk, hogy 
a vár jövedelméből kapták ellátásukat az egri egyház régi szokása szerint a következő személyek: a 
tanító („magister scolae"), az ügyész („fiscalis"), négy káplán („capcllani praelati"), a püspöki sáfár 
(„procurator episcopatus"), Heves és Borsod vármegyék alispánjai, a harangozó és az alőrkanonok 
(„subcustos"). 

Ettől némi eltéréssel a következő személyek részesültek 1594/95-ben az egri várban, illetve a 
vártól valamelyes ellátásban, helyesebben mondva, támogatásszerű juttatásban. A listát néhány mester-
ember szerény juttatásával egészítjük ki, hogy teljesebb képet nyerhessünk e kérdésről. (Lásd a túl-
oldali táblázatot.) 

A vármegye alispánjának és szolgabíráinak juttatottakat láthatóan megszigorította a Kamara, 
mert 1577-ben a számadások felülvizsgálatára Kollonics János Bertalan egri főkapitány megjegyezte 
észrevételeiben, hogy nemcsak Heves és Szolnok, de Pest és Solt vármegyék alispánjainak is „secundum 
antiquam consuetudinem" és királyi rendelkezés értelmében az országgyűlés salláriumukat kiadni 
kívánja, - a hevesieknek búzában 120 kalangyát, 120 köböl bort és 120 darab bárányt, a szolgabírák-
nak pedig személyenként egy-egy öltöny ruhát karasia vagy stamet posztóból, amikor pedig az ügyek 
úgy kívánják, „mensam honestam et convenientem" tartoznak a d n i . 1 2 ' Láthatóan az egyre romló 
gazdasági helyzet jegyében 17 esztendő múltán már lényegesen takarékosabb eljárást követtek a 
vármegye közigazgatási és törvényszéki vezető személyiségeinek dotálása tekintetében. Heves vármegye 
alispánja évi juttatásának értékét csupán 42 ft 25 dénárnak találjuk. A többi, idegen vármegyei 
alispánok pedig kimaradtak mindennémű juttatásból. 

Ami a protestáns prédikátort és rektort, azaz tanítót illeti, tudnunk kell, hogy a XVI. század 
utolján az eger-völgyi protestánsok a debreceniek mellett a legszervezettebb közösséget alkották. 

Mindenképpen figyelmet érdemel azonban, hogy a katolikus gyermekek oktatására is iskolát 
tartottak fenn az egri protestáns központban. 

A katolikus egyházi praebendáriusok sorában az aléneklő kanonokot mint „succentor scolae"-t 
említi egy helyen Kaufni. Kétségtelen tehát, hogy a káptalan ezen tagjainak Egerben tartózkodása a 
gyermekek iskolai tanításával állott szoros kapcsolatban. Nem zárható ki annak a lehetősége sem, hogy 
az ő társaságában felsorolt sublcctor (alolvasó kanonok) és a subcustos (alőrkanonok) Egerben való 
tartózkodása is a protestánsokkal szemben a katolikus vallás és egyházi központ fenntartásának elvi 
szükségszerűségével állott kapcsolatban. Feltűnő, hogy katolikus plébános létezéséről nem tesz emlí-
tést kötetünk. 

Ipartörténetileg és néprajzilag, de gazdaságtörténetileg is érdekes jelenség, hogy a várban 
edénykészítő cigány kovácsok („fabris ferrariis cibarinias vei zigarinis") is működtek, mint alkalmilag 
foglalkoztatott iparosok. 

1 2 6Számadáskötetünk ,,domus artelleriae" javításáról tájékoztat, nemkülönben a német 
katonák őrházának a tetőzetét építik újjá - az előbbi munkához 1600, az utóbbihoz pedig 400 
zsindelyt használtak fel. Egyedül az „új konyha" létesítéséről tudunk ebben a gazdasági évben. 

1 2 7HFA. Hungarn. Vasc. 14356. 1569. nov. 29. 
1 2 8MOL. NRA. Fasc.761. Nr.24. - Az 1551. évi adatok arra engednek következtetni, hogy a 

succentor és a subcustos valaminő kapcsolatban állott az egri káptalani iskolával, mivel utánuk sorolják 
fel a tanítómestert. Egyébkent ezek már akkor is a várban kapták ellátásukat. (Vsz. 1.) 

1 2 ' KrA. Feldakten. 1572. Fasc.12. piece 7. 
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Christophoro Stella 61,60 napi 2 pint és 
3 hordó 

napi 8 

Széky Pál alispán — szerz.szerint 
13 köböl 5 

Szolgabírák 36,00 - - - - - -

Báchmegyey Balázs „procura-
tor ord. arcis Agriensis" költ- segély 
ségeire 11,00 - - 20 - - -

Protestáns tanító - napi 2 pint - - 13 - -

Protestáns magyar prédikátor: 
Sárközy János - napi 2 pint napi 8 - - - -

Katolikus tanító - - - 8 - 1 -

„Magyar templom "-nak a vár 
alatt - - napi 12 - 12 - -

Harangozó - 11,5 köböl - 8 - 1 -

Jász György subcustos — 19,5 köböl 
23 icce 8 6 1 

Sublector 28 köböl - - - - -

Succentor scolae - 28 köböl - 8 - — -

Várkorcsmárosok - - 7 - - - -

Mészáros — - 7 _ - - -

Kéményseprő - - 7 - - - -

Szekeres Balázs - - napi 4 - - - -

6 őr nyáron a vár körül - - évi 738 - - - -

Várbeli cigány kovácsok . . . . „bér nélkül" 2 köböl 25 icce évi 252 - - - -

Eger-völgyi molnárok alkalmi 
munkában a várban — 12,5 köböl évi 846 - - - 11 

Kádárok, akik a szüret előtt ha dolgoznak 
a hordókat javították — napi 2 - 2 pint 

és 12,5 köböl évi 194 _ _ _ _ 

Érdekes, hogy a híres eger-völgyi molnárok (tudniillik faragómolnárok) és a kádárok is csak 
szerény és alkalmi borjuttatásban részesültek, de a várnak nem volt sem saját kádárja, sem kovácsa. 

A kenyeret naponta élvezők sorába nem vettük fel a táblázatba annak a Nagy Jánosnak a 
személyét, aki Eger vára 1552. évi ostroma óta (43 esztendőn át!) hűségesen kitartott a maga helyén, s 
akiről Kaufni megjegyezte, hogy „szorgalmas nyomorult embeé'„ Egyébként eddigi kutatásaim szerint 
Nagy János az egyetlen olyan személy, aki megélte Dobó és vitézei hősi helytállását csakúgy, mint Eger 
1596. évi tragikus vesztét. Ez a Nagy János bizonyára azonos azzal a gyalogoshadnaggyal, akiről Tinódi 
Sebestyén megírta, hogy a külső várban, a Csabi-bástyától a szeglettoronyig terjedő falszakasz 
védelmében vett r é sz t , 1 3 0 a tisztek felsorolásában pedig Pethő, Zoltai, Bornemissza és Figedi után az 
előkelő negyedik hellyel tisztelte m e g . 1 3 1 

A vár foglyairól sem feledkezhetünk meg, mint akikre a számadások is gondosan kitérnek. A 
tömlöc rabjainak három csoportja rajzolódik ki a számok tükrében: 1. ая elfogott kémek, 2. Hatvan 

130 Tinódi Sebestyén: Eger vár viadaljáról való ének = Gárdonyi Géza Társaság Kiskönyvtára. 
II. k. Eger 1974. 479. sor 

131 Dnódi 552. sor. 



ADATTÁR 5 0 9 

1594. évi megrohanása során elfogott pesti magyarok, akik kétségtelenül árulókká, renegátokká lettek, 
s végül 3. a török foglyok népes csoportja. Pontos adat ugyan nem maradt fenn számukról, de a 
részükre egyetlen táplálékul kiosztott cipók száma (napi 4-4 darab) fényt vet nem csupán tartási 
költségeikre, de bizonyos mértékig létszámukra is. Ezek szerint az 1594/95. gazdasági évben a 
foglyoknak kiosztott cipók száma így alakult: 

a) Az elfogott kémek 84 db 
b) A Hatvanban elfogott magyar renegátok 1 636 db 
c) A török foglyok 20 976 db 

Az egri vár foglyai az esztendő során tehát 22696 cipót fogyasztottak el. Ez a kenyérmennyiség 
közel azonos a főkapitány és udvartartása, a provizor és a nem katonai jellegű személyek részére 
naponta kiszolgáltatott cipómennyiséggel. Mint majd tanulmányunk végén, az egyes mesterségek 
ismertetése kapcsán látni fogjuk, ennyi cipó elkészítéséhez 176 3/4 véka (12492,4 1) tiszta búzára volt 
szükség, melynek értéke, á 60 dénárral számítván, 141 ft 40 d volt az őrlés és a sütés költsége nélkül. 
A vár foglyainak kenyérszükségletét biztosító búzamennyiség a Nagy-Heves districtus (a mai Heves 
megye) területéről begyűjtött búzadézsma 49 százalékát emésztette fel. 

Az egrieknek egyébként véres tragédiába torkollott hatvani katonai akciója során elfogott pesti 
magyar árulók számát meglehetős pontossággal sikerült megállapítani. A számadások megjegyzik, hogy 
a foglyoknak ez a csoportja 1594. július 13-tól október 24-ig volt az egri vár börtönének a lakója, és 
számukat 6 főben adja meg a számadáskötet. Sőt az utalásból megtudjuk bűnüket is: a budai 
törököktől vittek volna leveleket a hatvani várba, amivel az árulás vétkébe estek. E tömlöcözött budai 
magyarok átlagosan csak napi két és fél cipót kaptak ellátásukra, szemben a többi fogollyal, akik 4-4 
cipóban részesültek. Szabadulásuk körülményei ismeretlenek. 

A török foglyok számát sajnos nem ismerjük, de a részükre kiosztott cipók száma alapján 2 2 - 2 3 
főre tehetjük a rabok e csoportját. A törököket a rendkívül fárasztó vízhordásra használták, amint azt 
megadja a gondos provizori feljegyzés. 

A BORKÉSZLET FELHASZNÁLÁSA 

A jövedelmek sorában igen jelentékeny helyet betöltött borkészlet sorsának alakulása minden-
képpen figyelmet érdemel, annál is inkább, mivel meglehetősen jól követhető nyomon az igen 
különböző számadási címeken kiadásra került bortételek sora. 

A behajtott borkészletet két helyen pincézték be: valamelyesen többet, 540 hordónyit („vad' és 
„vascula") Hejcén, 449-et pedig Egerben. Összesen tehát a termés betakarítása, illetve a dézsmálás után 
989 hordó (zömében „vad', kisebb százalékban „vascula") került az egri vár gazdaságának pincéibe. 

Rendkívül figyelemre méltó azonban, hogy 168 hordó bort a kassai és a kallói kincstári 
élelmezési raktár részére a távoli, keleti és északkeleti területeken hagytak a dézsmálás után, hogy 
mellőzzék a szállítás költségeit és terhét. Táblázatban foglaljuk össze a dézsmabor területen hagyott 
hányadát . 1 3 2 

Mennyisége 
A bor tárolási helye 

hordó horócska 

Varannó (Zemplén vármegye) 6 1 
Kászonvári districtus (Bereg vármegye) 55 6 
Vinna (Ung megye és Ztara (Zemplén megye) 35 
Újlak (Abaúj megye) és Keresztúr (Borsod megye), va-

lamint Zemplén (Zemplén vármegye) 52 -
Csoroda (Zemplén vármegye) 13 -

összesen 161 7 

1 3 3 Ugyanis abban az országrészben került értékesítésre, illetve felhasználásra. 
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Rendkívül fontos kérdésre felelünk, amikor a számadáskötetbó'l megállapíthatjuk, hogy végső 
soron mennyi volt a vár teljes borbevétele. 

A gazdaságvezetés a különböző csatornákon (földesúri jövedelem, dézsma, rendkívüli jöve-
delem, cseregabona ellenében, különböző jellegű vásárlások, lefoglalt, illetve elkobzott borok, valamint 
az előző gazdasági esztendő maradványa) végül is 15 200 egri köböl 11 icce (mai mértékkel mérve: 
jc .'; ö /0,40 liter) borkészlet felett rendelkezett. 

Kísérletet tettünk néhány, a század derekáról származó összbevételt adat összeállítására. Az 
adatok Eger várának a kincstár által való átvétele első éveiből származnak.1 3 3 

köböl icce 

1548. júl. 20 . -1549. febr. 5 14 538 21 
1549. febr. 5 - 1 5 4 9 . dec. 15 15 549 12 
1549. dec. 17. -1550. dec. 31 15 990 17.5 
1551. jan. 1 . -1551. dec. 31 15 797 22 
1553. júl. 1 . -1554. júl. 1 15 931 21,5 
1554. júl. 1 . -1554. dec. 31 20 499 5,5 

Láthatjuk tehát, hogy a vár királyi kézben léte első éveiben még nem sikerült elérni a 16 ezer 
köblös bevételt, arra csak az 1553/54. évben kerülhetett sor. Szembeszökő viszont, hogy röviddel az 
1552. évi nagy török ostrom után, 1554-ben már túlhaladta az egri vár borbevétele a 20 ezer köblöt. 

Meglehetős pontossággal kiszámítható forrásunkból, hogy ezt a tekintélyes bormennyiséget 
kröülbelül hány hordóban („vas," „vascula") tárolták. Mint az előzőekben láttuk, 1157 hordónyi bor 
volt bepincézve Egerben, Hejcén és kisebb mennyiségben az északkeleti országrészben. Ehhez azonban 
az előbbi összeállításunknak megfelelően, a számadások szerint mintegy 155 hordót kell még hozzá-
számítanunk. így tehát az 1594/95. gazdasági évben mintegy 1212 hordó futott át az egri vár 
gazdálkodásán. 

Lássuk ezután a különböző kiadási tételeket s a gazdasági évet lezáró maradványt. 

Mennyiség 
A borkészlet elszámolása 

köböl 

Az 1594/95. évi borkészlet 15 200 11 100 
Elfogyott az 1594/95. gazd. évben. 12 752 14 80,8 
Maradvány 1595 április 24-én 2 4 4 7 27 12,2 

Hozzászámítjuk itt a már bepincézett borok feltöltésé bői („repletura") adódó mennyiségeket is. 
A feltöltéssel kapcsolatban ismertetjük kutatási eredményeinket, amint azt a vár 1555. évi számadásai-
ból i smer jük. 1 3 4 (Ez adatok természetszerűen az egyes években valamelyes eltéréssel vehetők csak 
figyelembe.) 

Első feltöltés január 14. 
Második feltöltés március 3. 
Harmadik feltöltés június 1. 
Negyedik feltöltés szeptember 1. 

Ezekben láthatóan hiányzik a must kiforrását követő első feltöltés, mely műveletre még a 
dézsmálás után a helyszínen került sor - erre már utaltunk a bordézsmahevételek összegszerű alakulá-
sánál, mivel a „pro repletura" elfogyott bort levonásba hozták. Az alábbi részletezésben szereplő 
feltöltés az egri és a hejcei pincészetben a fenti gyakorlat szerint az elsőt és a másodikat foglalja 
magában - tudniillik a számadást április 24-én zárták le. 

1 3 3 V s z . l . - 1548., 1549., 1551., 1553., 1554. 
1 3 4 Vsz.l. - 1555. 
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Kiadási tétel a borkészletből Mennyiség, % 

A borok feltöltésére elfogyott 
Korcsmáitatás keretében értékesítettek 
Nagyobb tételben értékesítve 
Fizetésben kiadva 
Úgynevezett praebendára kiosztva 
Vendégségre elfogyott 
Ecet készítésére felhasználtak 

4,9 
22,3 
39,5 
28,1 
4,1 
0,6 
0,5 

Igen érdekes eredményt mutat a borkészletek kiadási, illetve értékesítési megoszlása. A legtekin-
télyesebb a bornak nagyobb tételekben való értékesítése volt 39,5 százalékban. Az egész készletnek 
több, mint negyedrészét a várbeliek fizetésére fordították. A korcsmárosok („vinipolae") révén eladott 
bormennyiség csak mintegy ötödét képezte az összkészletnek. E három tétel a sokrétű kiadásnak 89,9 
százalékára rúgott. 

Tanulságos képet mutat a nagyobb tételben való borértékesítés vizsgálata. E kategóriában 
három csoport szerepelt mint vásároló: a kereskedők, a kamara, valamint néhány tekintélyesebb 
személy. Hét kereskedő az így eladott boroknak 56 százalékát vásárolta meg, összesen 260 hordóban 
2842 köböl 17 iccét. A kereskedők Kassáról, Késmárkról, Tályáról és még két meg nem nevezett 
helyről valók voltak. 

Érdemes szemre venni a Szepesi Kamara engedélyével vásároló magánszemélyekét, nemkülön-
ben a kincstári vásárlási is. A magánszemélyek sorában találjuk a kisvárdai harmincadost, két tekin-
télyes kamarai tisztviselőt, a kassai német hadbírót, a kassai németek prédikátorát és a szádvári 
kapitányt. A kincstár részére vásároltak bort az egri vártól a kallói élelemraktár vezetője, kapitánya 
céljaira, valamint igen tekintélyes mennyiséget (104 hordóban 1135 köböl 12 iccét) a kassai élelem-
raktárnok a kassai katonai parancsnokság számára. 

Említést kell még tennünk egy látszólag apró kérdésről, melynek azonban kutatásaim szerint a 
kor táplálkozásában eddig nem is gyanított jelentősége volt. A borecetre, illetve annak házilagos 
készítésére gondolok. Eger vára folyó évi ecetkészlete mai mértékkel mérve elérte a 3395 litert, ami 
nem várt magas érték. Pusztán Nyáry Pál főkapitány „familiá"-jának a konyháján egy esztendő alatt 
712,3 liter borecet fogyott el. 

Az ecet készítésére a számadások utalásai szerint a borseprői („faeces") használták fel, melyet 
azonban „különböző", kétségtelenül silány vagy éppen megsavanyodott, meghibásodott borral töltöt-
tek fel. 

A borral kapcsolatos számításainkban nem vettük figyelembe a készpénz ellenében vásárolt 53 
köböl 20 icce lőréi („vinaceus"), melyért köblönként csupán 50 dénárt fizettek. A teljességhez 
tartozik, hogy a lőrét több alkalommal kisebb tételben vásárolta a vár gazdasági vezetése, s azt a vár 
gazdasági ügyeivel foglalkozó kamarai tisztviselőinek az utasítására, néhány várbeli (fa- és szénaosztó, 
jégvermes, „director horologii", a „dispensator" és a „frumentarius", valamint az ismeretlen foglal-
kozású Szekeres Balázs) praebendájára osztották ki. A kétségtelen takarékosság vezette a Kamarát e 
rendelete kiadásánál, ugyanis 1594 nyarán a várnak nem volt bora. 

A lőrét 1548-ban Eger vára számadásai a „vina secundinaria aquostfi latin kifejezéssel jelöl-
t ék , 1 3 5 szemben az 1594/95. évi „vinaceuf'-szal. Egy esetben előfordul a német Kaufni latin 
szövegében a „lore" kifejezés is. 

Egyébként a kiadási rovatból kiderül, hogy a vásárolt lőréből 10,5 % volt a lefejtett seprő. Az 
így ivásra kiadott ital a „vineus puruf' volt. 

A korcsmáitatásra kiadott borok év végi elszámolásának a során figyelembe vették a várból való 
elszállítás és a folyamatos kimérés között a hordókban leülepedő seprői. Ezen elszámolások alapján a 
vár pincészetéből kiadott borok üledék-, azaz seprőmennyiségét („faeces vini") a 2755 köböl 9 icce 
bor három részre osztott csoportjainál 13,1-15,2-17,8 százalékban határoztuk meg. Általában tehát a 
korcsmáitatásra kiadott bor 15,3 százaléka mint seprő elveszett, amit mindenképpen meglehetősen 

1 3 5 Vsz. 1. - 1548. 
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magas veszteségnek könyvelhetünk el, - és feltételezésem szerint ez elsősorban a szőlőfeldolgozás 
(sutulás, szűrés), valamint a korcsmai tárolás tökéletlenségéből következik. Feltűnő azonban, hogy a 
vízzel felöntött szőlőtörköny továbberjesztése útján nyert lőre seprőtartalma lényegesen alacsonyabb 
volt, mint a boré. 

A BÚZA FELHASZNÁLÁSA 

A számadáskötet adatsorai önként kínálják magukat, hogy a mindennapi kenyeret biztosító 
búzabevétel felhasználási megoszlását is áttekintsük. 

A vár gazdálkodása a különböző forrásokból befolyt, majd pedig az eladott után visszamaradó, 
nemkülönben az előző főkapitánytól maradványként visszahagyott mennyiséggel együtt végső soron 
11 036 véka búzával rendelkezett, ez 786 487,1 liternek felel meg. 

A búzakészlet különböző szektorokban való felhasználását az alábbi táblázatban foglaltuk 
össze: 

Mennyisége 
A felhasználás módja 

véka % 

1. Fizetésekre: 
Nyáry Pál járandósága 529,5 4,8 
Magyar huszárok zsoldjában 4 910,5 44,5 
Német katonák zsoldjában 2 114,0 18,2 
Provizor járandósága 100,0 0,8 
Praebendáriusoknak természetben 94,0 0,9 

2. Kenyérsütésre 1 518,5 13,8 
3. Alkalmi értékesítés 149,0 1,2 
4 . Térítés nélkül a kassai élelcmtárba 500,0 4,6 
5. Maradványkészlet Egerben és Hejcén 1 120,5 10,2 

A vár búzakészlete Egerben és Hejcén 11 036,0 100,0 

A vár búzakészletének 70,2 százalékát fizetésekre, a zsoldnak búzában való megváltására, 
valamint a praebendáriusok búzajuttatására fordították. Ezen belül, s az egész esztendő legjelentéke-
nyebb kiadási tételét a magyar huszárok hópénzében kiadott búzamennyiség adta, az egész fogyasz-
tásra szánt készlet 44,5 százaléka erejéig. A németek ennek a felét sem érték el a maguk 19,2 
százalékával. Meglehetősen tekintélyes a vár főkapitányának jut tatot t búzamennyiség, hiszen közel 5 
százalékra rúgott. Az esztendő harmadik legnagyobb kiadási tételét 13,8 százalékkal a kenyérsütés 
emésztette fel. A táblázat legszemetszúróbb kiadási tétele a kassai kamara rendeletére az élelemtáruk 
részére fizetés nélkül kiszolgáltatott búzamennyiség a maga 4,6 százalékával. Alkalmi értékesítésként 
mutattuk ki azt a csekély búzát, melyet a provizor kicsépelten bocsátott áruba, ugyanis a többi búzát 
kicsépeletlenül adta el. 

Előrelátó gazdálkodásra utal, hogy a számadások lezárásakor, 1595. április 23-án még a 
fogyasztásra szánt búzakészlet 10,2 százaléka a folyó évi termés betakarításáig a fogyasztás rendelke-
zésére állott. Tudnunk kell ugyanis, hogy a terménybeli járandóságokat már mind kiadták. 

A vár búzabevétele tehát részben kicsépeletlenül a helyszínen eladva készpénzbevételi forrást 
képezett, nagy részben pedig a várhoz tartozók fizetésének és élelmezésének egyik bázisául szolgált. A 
gazdaságvezetésnek nagy körültekintéssel úgy kellett a hatalmas területre kiterjedő búzaforgalmat 
irányítania, hogy megtalálja a kellő arányt a helyszíni értékesítés és az Egerben történő felhasználás 
között. Kaufni Benjámin láthatóan jól megfelelt e bonyolult feladat ellátására. 

Meg kell még említenünk, hogy az előző főkapitánytól az 1593. évi aratású búzából 382,5 
kalangyányi még 1594. április 24-én is asztagban a külső várban hevert. Ez az eset pregnánsan tanúsítja 
az előző várkormánylat gondatlanságát, hiszen rendkívül súlyos szemveszteség és nem utolsósorban 
minőségi károsodás érte a mintegy 9 hónapon át kicsépeletlenül hagyott gabonát. 
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Adatok a molnár- és a pékmesterséghez 

Számadáskötetünk elemző gazdaságtörténeti feldolgozása során úgy véljük, hogy nem mellőz-
hetünk el néhány lényegesnek tűnő s eleddig ismeretlen adatot, melyek a molnár és a cipósütő pék 
mesterségére vonatkoznak. 

Az adatok lehetőséget kinálnak, hogy nyomon kövessük a búza teljes feldolgozási útját. 
Az őröltetés legelső munkafolyamataként ki kellett rostálni („cribratio") a kicsépelten tárolt 

búzát, hogy mentesüljön az idegen növényi magvaktól és darabos hulladékoktól (földrögöcskék, 
kavics). A gabona kicsépelését ugyan az úgynevezett szelelés („ventillatio") követte, de ennek a 
munkafolyamatnak a révén a búzából csak a szemeknél könnyebb idegen növényi részek, valamint a 
szalma- és törektöredék volt kinyerhető. A rostálásra kisebb és nagyobb rostákat használtak. Például az 
1555. évi várleltárban az „instrumenta pistoria" sorában találunk 1 nagy és 2 kisebb gabonarostát 
(„capisterium magnum", „capisteria minora") . 

E korból tudomásom szerint eddig ismeretien, hogy a kicsépelt búzából annak megőrlése előtt 
kirostált ocsú („purgamen") 10 %-ra rúgott, és ennyivel csökkentette a kiőrlési nyereséget. A kicsépelt 
búzának 10%-os szennyeződését mindenképpen magasnak mondhatjuk. De az ocsú sem veszett kárba, 
mert azt a várban a szárnyasok és a malacok etetésére hasznosították. 

A molnár őrlési dija, ún. vám /..telonium") címén, az őrlésre került búza 10%-át kivette. 
A malomban a búzát csak megőrölték, de nem végezték el az őrlemény elsődleges szitálását sem. 

így tehát a malomból kikerülő liszt nem volt más, mint megőrölt, porított búza, melyből általában 
nem sütöttek kenyeret, hiszen a teljes korpatartalom is még benne volt a lisztben. Ezért nevezi a 
számadáskönyv ezt a terméket „farina furfurata"-пак, azaz korpás lisztnek. 

A várban csakis a hatvani csatározások során súlyosan megsérült német katonák támogatására 
készült ebből a lisztből fekete cipó („libo nigra"). A vár részére általában csakis fehér cipót („libo 
alba") sütöttek. A feketét 1554-ben „panis communis"-ként említi a számadás.13 6 

A fehér cipó sütésére alkalmas lisztet a malomból kikerült félterméknek sürü lyukazatú 
selyemszitán („eribra setacea") való átszitálása útján nyerték, mely művelet során különválasztották a 
liszttől a korpát. A „farina furfurata" átszitálása során 24,8 %-os korpaveszteség érte a búzaőrleményt. 
Ez 5 %-ka\ nagyobb a mainál.13 7 

A vár lisztjének az átszitálását zömében a városbeliek végezték el, s munkájuk bére a kikerült 
korpa volt. Láthatóan a liszt egy csekély részének az átszitálását a várban végezték, mivel részben a 
sütőház leltári tárgyai sorában találunk selyemszitát is, de meg az így kikerült korpát a kétlovas 
szekeret húzó lovak („pro equis bigariis in arce") abraktakarmányozására hasznosították. 

Végső soron tehát a cséplés során betakarított búzát, amíg lisztje a pék keze alá került, súlyos 
veszteségek érték: 

A búza tehát a csépléstől a fehér lisztként való felhasználásáig mintegy 45 %-os térfogatcsök-
kenést szenvedett. A búza fehérliszt-hozama 55%-nak bizonyult а számadások tükrében. Úgy véljük, 
hogy ez eddig nem is gyanított veszteség. 

A fehér kenyér sütését a várban általában asszonyok („pistrices", „pistrix alborum libo-
n u m " 1 3 ' ) végezték, máskor azonban férfiak („pistor l ibonum") . 1 3 9 A cipósütőkkel korábban kon-
venció alapján dolgoztatott a vár. Korábbi adatok rávilágítanak ezek ruházatára és bérére is. A 
kenyérsütő asszonyok például 1552-ben 5 ft készpénzbeli fizetésük mellett nürnbergi posztóból 
készült ruházatot, „fekewtyew"-t, 3 pár cipőt és természetben teljes ellátást kap t ak . 1 4 0 A cipósütő 

1 3 6 Vsz. 1. - 1554. 
1 3 7Pallas Nagy Lexikona 10. k. Bp. 1896.807.1. 
1 3 ' V s z . l . - 1552., 1560. 
1 3 9Vsz. 1. - 1556. 
1 " V s z . l . - 1552. 

Rostálás során az ocsu 
A malomvám 
A szitálás során leválasztott korpa . 

10 % 
10 % 
24,8% 
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férfiak közül például 1556-ban egy Szaniszló nevű 14 ft készpénz és ellátás mellett kiznicerbó'l 
dolmányt, báránybőrnadrágot és 4 lábbelit kapo t t . 1 4 1 A következő esztendőben, 1557-ben már két 
cipósütő férfi működött az egri várban, akik ugyan egyenlő bért húztak, de egyiket a másiktól „pistor 
major" és „pistor minor" megnevezéssel különböztették meg. Egyaránt 14-14 f t volt a bérük, de a 
teljes ellátás mellett a következő ruházat járt nékik konvenciójuk értelmében: nürnbergi posztóból 
készült dolmány és nadrág, az előbbi boroszlói vászon béléssel, továbbá kiznicerrel bélelt nürnbergi 
posztóköpeny, valamint szükséglet szerint lábbeli.14 2 

Nem tudom magyarázatát adni, hogy miért nem volt 1594/95-ben a várnak cipósütője, ugyanis 
sem készpénzbeli, sem pedig természetbeli juttatásáról semmiféle adat nem található Kaufni számadás-
kötetében. Nem tudjuk, hogy kik s milyen térítés ellenében sütötték meg az ebben a gazdasági 
esztendőben kimutatott 106 546 cipót. 

Ismeretes a várbeli sütőház („domus pistoria") 1560-beli szerény felszerelése is, melyhez képest 
lényegesen nem változhatott a helyzet 1594/95-ben. Eszerint volt ott egy teknő a lisztnek, 2-2 darab 
selyemszita és sütőlapát („infundibulum seu pala"), továbbá egy láda a helyben kiszitált korpa 
számára.1 4 3 Megtudjuk, hogy a cipókat deszkából összerótt szállítólapon hordták a kemencékhez, 
illetve a kisütötteket a cipóosztóházba („domus distfibutorum libonum").1 4 4 A dagasztásra felhasz-
nált lisztet 5 nagy „szwszek"-ben tárol ták. 1 4 5 

Kaufni gondos számszaki munkája hozzásegített bennünket annak a tisztázásához, hogy mennyi 
búzából, illetve lisztből mennyi cipót sütöttek, s átlagosan egy-egy cipóban mennyi liszttel kell 
számolnunk. 

Minden egyes véka (71,26 liter) kiszitált fehér lisztből átlagosan 160 cipót készítettek „secun-
dum antiquam consuetudinem". Eszerint tehát egy-egy cipó 0,44 liter kiszitált fehér lisztet tartal-
mazott, Ae egri várban élvezett napi 4-4 cipóval tehát az emberek 1,76 litert kitevő fehérlisztet 
fogyasztottak. 

Gazdaságtörténeti vonatkozásai miatt úgy véljük, hogy az egri vár 1594/95. évi számadásköteté-
nek idevágó gazdag adatsorait is célszerűnek látszik közreadni. 

Az esztendő során két nagy vendéglátásról tudunk: előbb Kaufni Benjámin provizornak, majd 
pedig bedegi Nyáry Pálnak mint főkapitánynak ünnepélyes beiktatásáról. 

Kaufni provizort 1594. július 13-án Kapronczay György szepesi kamarai perceptor Kassáról és 
Szebeny János harmincados Tokajból iktatták be az uralkodó megbízásából hivatalába. A komisszá-
riusok 12 napon át tartózkodtak szolgáikkal s bizonyára kísérő fegyvereseikkel együtt Egerben, 
mindaddig, amíg jelenlétükben el nem készült a vár ingóságainak a leltára, mellyel az új provizor a 
gazdálkodást megkezdte. Ezalatt a számadások a vendégek által elfogyasztott következő élelmiszereket 
s lovaik abraktakarmányát vették számba: 

A cipók számából a napi 4-4 darab figyelembevételével az emü'tett 12 nap alatt a várban 
feltehetően 9 személyt láttak el: a két komisszáriust és mintegy 7 főnyi kísérő személyzetüket. 

Mivel a provizor beiktatása és az új főkapitány tisztének elfoglalása között 59 nap telt el, addig 
a várban igen gyakran („in frequentissimo accessu") megforduló, oda érkező hivatalos személyeket 
Kaufni látta vendégül. A gondos számadások ezek fogyasztását is regisztrálják 5220 cipóban. Ez a napi 

1 4 1 Vsz.l . - 1556. 
1 4 2 Vsz . 1. - 1557. 
1 4 3 V s z . l . - 1560. 
1 4 4 Vsz.l. - 1560. 
1 4 5Vsz. l . - 1554. 

VENDÉGLÁTÁS-ÉTKEZÉS 

Cipóból . 
Bárányból 

Tavasziból (zab, árpa) 

Borból 
Sajtból 

448 darab 
16 darab 
6 köböl 11 icce (162 liter) 
2 darab 
32 véka (2280,49 liter) 
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4 cipófogyasztás figyelembevételével az 59 nap alatt átlagban napi 22 vendeget jelentett. Ebbó'l a 
magas számból arra következtethetünk, hogy a tragédiába fulladt Hatvan elleni támadás után egymást 
érték a katonai és kamarai látogatók Egerben, akiket láthatóan sok fegyveres katona kísért, figyelem-
mel a török támadás veszélyére. 

Az új fó'kapitánynak, Nyáry Pálnak ünnepélyes beiktatására 1594. szeptember 30-án került sor. 
A nagy jelentőségű hivatalos aktusnál a királyt Orlle Miklós kamarai tiszt és Dersffy Miklós, mint 
„királyképe" képviselték. A vendégek csupán 3 napig időztek Egerben, s már október 2-án el is 
távoztak. A nagy ünnepségek alatt a vendégek és kísérőik a következő élelmiszert fogyasztották el: 

Cipóból 1400 darab 
Bárányból 8 darab 
Borból 61 köböl 8 icce (1559,35 liter) 
Vajból 9 icce (7,63 liter) 
Ecetből 2 köböl (50,9 liter!) 

A cipófogyasztásból napi 4-4 darabot 3 napon át számítva, 115 főben jelölhetjük meg az egri 
főkapitány beiktatási ünnepségén a várba látogatott minden rendű s rangú személyek számát. 

A vár életében fontos esemény alkalmából néha elégtelennek bizonyult a saját borkészlet s 
bizonyára a minősége is, úgyhogy az olasz származású Stella várépítésztől vásároltak nem kevesebb 
mint 26 köböl 41 iccényit, 57 f t 48 dénárért. 

A fenti fogyasztásokban nem szerepel a szárnyas, a sertés- és a marhahús mennyisége, melyet 
bizonyára végül is a kapitányi konyha költségelszámolásában vettek számba. 

Az egri vendéglátásnak különleges s eleddig ismeretlen neme volt az a kétségtelenül hasznos és 
szép szokás, hogy havonta egyszer Eger város bíráját, az Egri-völgy falvainak bírált, valamint Heves és 
Pest vármegye bizonyos meghívott nemeseit „jure celebrandt' látta a vár vendégül. Úgy véljük, hogy 
ezek a megvendégelések az aktuális gazdasági és katonai ügyek megbeszélését, a kölcsönös információt 
szolgálták. 

A várbeliek életmódjához szerény, de érdekes adatokat szolgáltatnak az étkezés költségeire 
vonatkozó számadási utalások és tételek. Valamelyes képet nyerhetünk a főkapitány, a provizor és a 
praebendáriusok asztalára készült ételekről. A táplálkozásban a következő sajátosságok figyel-
hetők meg: 

1. Igen lényeges volt a kenyérfogyasztás. 
2. Viszonylag magas volt a napi borfogyasztás. 
3. A húsok közül a bárány és a sertés mellett háttérbe szorult a marha. A szárnyasokról 

nincsenek számadásaink. 
4. Nem sejtetten magas volt az ételízesítés céljából felhasznált borecet mennyisége. 
A számadások nem regisztrálják a hal- és vadfogyasztás adatait, de bizonyos, hogy számottevő 

szerepet kapott mindkettő. Tudjuk, hogy egy fából készült alkalmatosságban tartották a fogyasztásra 
kerülő élő halat. 

Említést érdemel, hogy a hatvani kudarcból megmenekült és betegen fekvő sebesültek részére 
fekete cipót sütöttek, s azt darabonként 1/2 dénáros áron bocsátották rendelkezésükre. 

A személyenkinti magas napi borfogyasztásra már utaltunk. Itt azonban fel kívánjuk hívni a 
figyelmet arra, hogy а vár praebendáriusai konvenciójuk értelmében naponta asztalukra rangjuk, illetve 
tisztségük szerint 1, 1,5 vagy éppen 2 pint bort kaptak, ami 1,69, illetve 2,54 és 3,39 liternek felel 
meg. Természetes, hogy az utóbbi magas boradagoknak egy hányadát azok élvezője később értékesí-
tette. A napi másfél liternyi borital fogyasztása azonban abban a korban általánosan elterjedt volt. 

Az alacsonyabb beosztásúaknak bor helyett lőre adásáról már beszéltünk. A lőrével, az úgyneve-
zett törkölyborral kapcsolatban elmondhatjuk, hogy ugyan nem ismerjük vízzel való felöntési arányát, 
de a mai borászati kutatás megállapítása szerint a törkölybor készítése során a törköly szétnyomott 
bogyótartalmából azok összcukortartalmának 9 5 - 9 8 százaléka kilugozódik. '4 6 így tehát а XVI. 
századi tökéletlen bogyózúzás és sajtolás folytán a törköly nem megvetendő cukortartalma erjedt 
lőrében alkohollá, 

1 4 6 Borászat, Szerk. Kádár Gyula. Bp. 1973.460.1. 
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A húsfogyasztás minőségétől jó képet nyújt , hogy amíg szarvasmarhából a provizor és a többi 
praebendárius asztalára csupán 14 darabot vágtak, addig bá/ányból 204-et, melyet még 9 kecskegidával 
toldottak meg. 

A bárányhús jelentőségét a fó'kapitányi konyhán egyértelműen mutatja, hogy Nyáry Pál és 
„familiá"-ja asztalára 203 bárány került. Az itt fogyasztott marhahúsra vonatkozóan nem rendelke-
zünk adatokkal, mivel azt egyéb konyhai beszerzésekkel egyetemben könyvelték el az összefoglaló 
számadáskötetben. 

Feltűnő, hogy szárnyasok meglehetősen ritkán és kis mennyiségben kerültek az asztalra, ami 
arra utalhat, hogy nem becsülték valami nagyra. Nyáry fó'kapitány és saját udvartartása pusztán 24 
darabot igényelt, de a sok praebendárius is az egész gazdasági esztendő' alatt csak 165 darabot 
fogyasztott. 

Áttérve a sertéshúsfogyasztásra, megállapíthatjuk, hogy a hús mellett a szalonna is igen kedvelt 
eledel volt. Sertésből összesen 38 darabot vágtak le az év során a várbeliek asztalára. A leölt állatok 
feldolgozása során azonban csupán 19 pár, azaz 38 darab „kis sonka" került tartósításra. A teljes 
sódarkészletet a praebendáriusok fogyasztották el, ugyanis a főkapitányi konyha nem tartott arra 
igényt, 

A sertések feldolgozásából 18 darab orja is az élelmiszerkészletben található. Az orja előfordu-
lása a hagyományos népi sertésfeldolgozási mód bizonyítéka (orjára vágás). A XVI. századi hazai 
konyhai receptgyűjtemények is említik az orját. 

A tárgyalt 1594/95-os gazdasági évben az egri vár gazdálkodása összesen 86 és fél tábla 
szalonnával rendelkezett. Egy-egy tábla szalonna alatt egy-egy állatról lefejtett teljes kétoldali 
szalonnát értettek. A vár szalonnakészlete eredetéről az alábbi összeállítás tájékoztat: 

A szalonna eredete 
Mennyisége 

táblában 

Prépostváry Bálint főkapitánytól maradt 28,5 
A püspöki falvak censusából eredő sertésvágásból 18 
Szénásról „occupatitia bona" jogcímén censusban szerzett 

20 darab sertés levágásából 20 
Kondorosról, mint előbbi esetben 20 

Az összes bevétel szalonnából 86,5 

Érdekesen alakult a szalonna fogyasztása is: 

A szalonna fogyasztója 
Mennyisége 

táblában 

A főkapitány udvartartása 9 
A praebendáriusok 43,5 
„Régi szokás szerint" 1 - 1 db-ot kapott a katolikus tanító, 

az alőrkanonok és a harangozó 3 
Magyar huszárok hópénzük terhére 20 

A teljes szalonnafogyasztás 1594/95-ben 75,5 

Maradvány az 1595/96. évre 11 

Jellemző, hogy a katonák közül kizárólag a magyar huszárok váltották meg hópénzük egy részét 
szalonnában, ellenben a német zsoldosok egyetlen darabot sem vásároltak. A hazai szalonnafogyasztás 
hagyományos voltára utal az a körülmény is, hogy az egyháziak „régi szokás szerint" kaptak l - l táblát 
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belőle. A magyar származású praebendáriusok ízlésére valló az asztalukra adott nagyobb mennyiségű 
szalonna. Jellemző, hogy áprilisban, a gazdasági év zárultával, még mindig hagytak a nyári fogyasztásra 
egy kisebb mennyiséget. 

Iccényi pontossággal vezetett számadások szerint rendkívül nagy volt az ételek ízesítésére 
felhasznált ecet mennyisége. 

A vár gazdaságának az egész esztendőben 3394,87 liternyi volt a borecet-bevétele, melyből 
2312,9 liter fogyott el, ami 192,66 liter havi és 6,4 liter napi átlagfogyasztásnak felel meg. Az ételek 
ízesítésére a főkapitány udvartartásában 712,65, a praebendáriusok konyháján és asztalán pedig 
613,65 litert használtak fel. Kivált szembetűnő a magas borecetfogyasztás a lakomák során. Például a 
főkapitány ünnepélyes beiktatásakor rendezett háromnapos vendégeskedéskor napjában 18,17 liternyi 
ecet fogyott el, 

A nemes borokból készült jó minőségű ecet különleges csemege lehetett. Például Prépostváry 
Bálint főkapitány még Nyáry Egerbe kerülte előtti időben a vár készletéből neki 610,85 liter borecetet 
adott ajándékba, viszont később Prépostvárynak a vár éléről való megválása után részére 101,8 litert 
küldtek hernádnémeti várába. 

Az ecetet a borseprőből készült ecetágytól nyerték, melynek felújítására az esztendő során 76,3 
liternyi ecet használtak el felöntésre. 

A korszak étkeinek ízesítésére további fontos szerepet töltöttek be a fűszerek („aromata"), 
melyekből „pro culina Agriensi" 6 forint értékűt szereztek be. Kaufni jelen számadáskötete nem 
részletezi az egyes fűszerféleségeket, de fényt derítenek erre a korábbi várszámadások idevágó adatai. 
Eszerint például 1555-ben az egri vár konyhájára a következő fűszereket vásárolták: gyömbért, 
szegfűszeget, sáfrányt, paprikát („piper") , ' 4 7 valamint keserűmandulát.1 4 ' 

A várbeliek étkezésében fontos szerepet kapott a savanyú káposzta („caules salsati"). A 
korábbi évtizedekben is hasonló volt Egerben a helyzet. 1594/95-ben 12 ft értékben vásárolt a vár fejes 
káposztát erre a célra. Nem tudjuk, hogy ez hány fejet jelentett, azaz hányat savanyítottak be, viszont 
ismeretes, hogy 1555-ben 8800 fej került legyalulva a hordókba 20,35 ft értékben. Egy levéltáriadat 
arról vall, hogy később 20 hordónyi savanyított káposztát tárol tak . 1 4 9 Egyébként a vár káposzta-
szükségletét a Heves vármegyei Debrőről szerezték be. A drágulás figyelembevételével mintegy 6000 
darabra tehetjük a vizsgált időszakban besavanyított káposztafejek számát. 

Szembetűnő a sajt- és túrófogyasztás rendkívül alacsony volta, kivált, ha ismerjük az 1550-es 
évek viszonyait. Nyáry Pál udvartartásában az egész év során csupán 6, a provizor asztalán 8, a 
praebendáriusokén pedig csak 18 darab fogyott. 

Az egész évi bevétel is csekély: 154 darabból állt, s annak csak 83,7 %-a, 129 darab fogyott el. 
Láthatóan a német katonák kedvelték e tejtermékeket, mert ők 17 darabot váltottak meg 

zsoldjuk terhére. 
A vajnak a várbeliek táplálkozásában már nem elhanyagolható szerep jutott. Egész esztendő 

alatt mind a 119 pint, azaz 201,91 liternyi olvasztott vaj elfogyott, melyből aránytalanul legtöbbet 
Nyáry Pál főkapitány és „familiá"-ja használt fel: 108,59 litert, az összfogyasztás 64,3 %-át. Ezt a 
praebendáriusok népes csoportjának 39,12 literes fogyasztása követte, 19,3 %-nyi részesedéssel. Jel-
lemző, hogy amíg szalonnát a magyar, addig vajat és sajtot a német katonák vásároltak hópénzük 
terhére. 1594/95-ben a német zsoldosok az egész évi vajfogyasztás 16,4%-át, azaz 32,24 liternyit 
szereztek be a vár készletéből, 

A méz а korszak elsőrendű édesítőszere, 26,7 liternyi fogyott el belőle. Tudnunk kell róla, hogy 
abban a korban nemcsak sütemények készítésére használták, de a mainál nagyobb szerepet töltött be 
az ételek ízesítésében is. Az összfogyasztás 61,5 %-át, azaz 16 litert a főkapitányi udvartartásban 
használták, a többit, azaz 10,6 litert (38 %) а praebendáriusok asztalára tálalták. 

Bizonyos, hogy cukrot is használtak a főkapitányi konyhán, ugyanis már 1555-ben találkozunk 
a számadásokban „zuccari nigri" libránként mért mennyiségével.1 5 0 1560-ban pedig a kassai patikus-

1 4 7A hazai gazdaságtörténeti kutatások szerint a latin „piper" borsot, és nem mint korábban 
gondolták, paprikát jelent. 

1 4 ' V s z . l . - 1555. 
1 4 9 Vsz.l. — 1555. 
1 5 "Vsz . l . - 15Í5. 

16 Agrártört. Sz. 1982/3-4 
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tói vásároltak 1 librányi cukro t . 1 5 1 Ezek a kicsiny cukormennyiségek is jelzik, hogy ekkor még csak a 
kiváltságosak édesítőszerének számított a cukor. Az említett 1560. évi vásárlás során a kassai apotheca-
riusnak 1 libra cukorért 50 dénárt fizettek, de ugyanennyiért vásároltak a dobos részére 5 ulna, rőf 
( 6 0 - 7 0 cm) boroszlói posz tó t . 1 5 2 

Végezetül, de nem utolsósorban beszélnünk kell az étkezésnél napjában nélkülözhetetlen 
sószükségletről is. A vár sóforgalmát ugyan súly szerint nem ismerjük, de darabszám szerinti nyilván-
tartását megtaláljuk számadáskötetünkben. 

, . . . Mennyisége A so fogyasztója ÜB /о 

Nyáry Pál udvartartása 91 18,1 
A praebendáriusok 78 16,0 
A magyar huszárok 175 36,0 
A német katonák (a részükre sütött fekete cipó-

beli mennyiség is) 69 15,0 
Fehér kenyér sütésére 68 14,9 

Az összes sófogyasztás 481 100,0 

Az egri vár gazdálkodása tehát nemcsak a gazdasági és katonai vezetést látta el sóval, de az azt 
igénylő katonáinak is a rendelkezésére bocsátotta zsoldjuk terhére. 

Felmerülhet, hogy a magyar gyalogosok miként ju to t tak mindennapi sószükségletükhöz. A 
kérdésre a számadások nem adnak választ, de feltételezzük, mint korábban azt már említettük, hogy 
Egerben, de kivált az Egri-völgy falvaiban telepedtek le - akik többi falubéli társaikhoz hasonlóan a 
sóárusoktól a vásárokon ju to t tak e nélkülözhetetlen árucikkhez. 

Az étkezési szokások vizsgálata során utólag meg kívánjuk még jegyezni, hogy mivel a bárány-
hús tavaszi idénycikk volt, úgy biztosították az esztendő későbbi hónapjaiban is, hogy a mészáros által 
feldolgozott állatokat megfüstölték. A korábbi évekből a sok adat közül megemlítjük, hogy az 1555. 
évi leltárban is szerepel „fumigata caro ovium et agnorium".1 5 3 

Egyébként az élelmiszerek egyszerű, de évszázadok óta jól bevált tartósító módjával is találko-
zunk a vár ellátásának folyamatos biztosításában több más esetben is. A szalonna egy részét hasonlóan 
megfüstölték, és például 1555-ben: „fumo durata larda unius anni" , a zömét azonban lesózták.' S4 A 
szalonnafüstölés tehát ősi hagyományokra nyúlik vissza hazánkban. 

Az élelmiszerek tartósítása terén említést érdemel a várszámadások korábbi éveiből származó 
idevágó tételek közül a gyümölcsöknek szárítása. Az 1560-as számadási tételek sorában fordul elő 
aszalt szilva („prunae siccae") és aszalt vadalma („poma silvestris sicca"), méghozzá nagyobb mennyi-
ségben - az előbbiből 2,5 vékányi (178,16 liter), az utóbbiból pedig egy teljes hordónyi.1 > s 

Könyöradomány („elemosinae") címén számottevő élelmiszerkiadási tételt képezett a hatvani 
ostromból megmenekült német fegyvereseknek kiutalt 680 darab fehér cipó, „mivel majdnem vala-
mennyien odavesztek". A későbbiek során a , jó l gyógyulok" még 198 darabot kaptak. Ezen túl-
menően a súlyosan sebesülteknek, „akik egész nyáron át ágyban fekvő betegek voltak", a maguk és 
velük élő családtagjaik támogatására a már említett igen jutányos áron, fél dénárért fekete cipót is 
süttettek. A hatvani vállalkozásban részt vett német katonáknak súlyos anyagi helyzetén még 83 ft 
50 d. anyagi támogatással is iparkodtak segíteni. Ezek a jelek egyébként arra engednek következtetni, 
hogy а beteg katona nem húzta rendes zsoldját. 

1 5 1 Vsz.l. - 1560. 
1 " V s z . l . - 1560. 
1 5 3 Vsz.l. - 1555. 
1 5 4 Vsz. l . - 1555. 
1 s s Vsz . l . - 1560. 
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ÁRAK 

Az egri vár 1594/95. évi számadáskötetéből a következő árakat gyűjthettük ki: 

Élő állatok 

Nagyobb szarvasmarha 2 ft 8 d 
Silány marha, üsző, borjú 8 2 d 
Bárány, vétel 1 f t 

dézsmamegváltás átlagára 22,6 d 
Sertés 4 ft 50 d 
Malac 7 5 d 
Méh (kasonként) dézsmamegváltás 40 d 

értékesítés 75 d 

Állati eredetű termékek 

Faggyú, kiolvasztott 1 mázsa 4 ft 50 d 
Sajt, darabonként 2 3 d 
Szalonna, egy állat kétoldali szalonnája 3 ft 
Vaj, olvasztott, 1 pint (1,69 liter) 20 d 

Gabona és bor 

Búza, 1 kalangya (30 kéve) 60 d 
1 véka (71,2656 liter) 70 80 d 

Tavaszi gabona (zab. árpa) 1 kalangya (30 kéve) 45 d 
1 véka (71.2656 üter) 25 ^15 d 

Bor, 1 egri köböl (25,452 liter) 1 .50 ,1 ,60 ,2 ,30 , 3 t't 
hordónként változó, ismeretlen űrtartalommal 8, 14, 16, 18, 20, 21, 22 ft 

Ipari termékek 

Hordóabroncs, fából, 10 db 20 d 
Asztal, 1 db 1 ft 20 d 
Bőr, prém: 

báránybőr, kikészítetlen, 1 db 9 d 
marhabőr, kikészítetlen, 1 db 75 d 
rókaprém, kikészített, 1 db 12,0 ft 

Cipó, fekete, korpás lisztből készült 1 /2 d 
Hordó, faabronccsal, ismeretlen, változó űrtartalommal, l - l db 2 5 - 3 0 d 
Kopja, vasalatlan, 1 db 22,33 d 

megvasaltan, l d b 4 5 d 
Textiláruk: 

Vászon, 1 ulna, rőf (kb. 62 cm) 83 d 
Skarlát posztó 1 ulna, rőf (kb. 62 cm) 3 -3 ,80 ft 
Úgynevezett „duplex", kétszeres szélességű posztó 8,80 ft 

Vaslemez, darabonkénti átlagár 8 d 
Só, nagyobb darabban, per libram l d 

kisebb darabban, per libram 2 d 

16* 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

Mint láttuk, az egri vár 1594/95. évi számadáskötete a XVI. század végi, saját birtokkal és 
tekintélyes bevételekkel rendelkező magyar végvárak gazdálkodásának mindenre kiterjedő, páratlan 
ér tékű forrásának bizonyult . Jelentőségét nem csekély mértékben az is aláhúzza, hogy Eger vára a 
magyarországi végvárak hosszú sorában a legnagyobb kiterjedésű birtokkal, illetve bevételi körzettel 
rendelkezett , egyetlen várunk sem múlta felül ebben a vonatkozásban. Úgy hiszem, hogy az egri 
számadások maradéktalan és plasztikus képet nyújtanak gazdálkodása történetéről , a bevételek és a 
kiadások eddig kellő figyelemre sem mél ta to t t sokrétűségéről, de bemutat ják a pénz- és terménygazdál-
kodást s az azt mozgató bonyolul t gazdaságszervezői munkát is, mely hivatva volt biztosítani a végvár 
ellátását és annak fenntartását . 

Különleges értékét az adja Kaufni Benjámin számadásainak, hogy maradéktalanul tárják clibénk 
a Duna-Tisza közi Kiskunságtól az Északkeleti-Kárpátokig nyúló hatalmas kiterjedésű - részben 
török hódoltság alatt levő - területről származó sokrétű bevételeket s azok változó behajtási módját is, 
ugyanakkor feltárja előt tünk a vár gazdálkodásának a gépezetét. Az egri levéltárban őrzöt t számadás-
kötet szépen dokumentál ja , hogy végváraink gazdasági szervezete tulajdonképpen miként is működöt t . 
Megállapíthatjuk, hogy rendkívül bonyolul t , szerteágazó gazdaságszervezői képességet követelt meg a 
provizortól. Láthatóan Kaufni Benjámin kiváló gazdasági szakembernek bizonyult , s a hallatlanul 
mostoha viszonyok közepet te is jól vezette az egri vár gazdasági ügyeit. 

Jellemzőnek találom, hogy a legkülönbözőbb terménybcli bevételeket a vár részérc zömében 
készpénzben használták fel, azaz készpénzben gyümölcsöztek. Kaufni a távolságok és a meglehető-
sen rossz közbiztonság miatt kifejezetten a pénzgazdálkodásra, a behaj to t t terményeknek helybeli 
értékesítésére fekte t te a fő súlyt, hogy azután a befolyó készpénzből fedezni tudja az egri vár 
tekintélyes kiadási tételeit. Figyelemre mél tó volt a provizor, illetve a vár kereskedelmi tevékenysége. 

Eddig kellő figyelemre sem mélta tot t bevételi tételekre is fény derült, mint például a hadi-
zsákmányból eredő harmadra. 

De talán az illusztrálja az egri vár hatalmas területre ki ter jedő cs hallatlanul sokrétű gazdálko-
dását a legszebben, hogy mindezt központilag csupán egynéhány emberből álló szerény, de lelkiisme-
retes apparátus intézte. Napjainkban is elismerést érdemel Eger vára pontosan, nyereségesen és 
hatalmas hatósugárral m ű k ö d ő gazdasági szervezete. 

RÖVIDÍTÉSEK 

Ben. res. Bcnignae resolutiones 
Ben. res. Seep. Benignac resolutiones Scepusienses 
HE A. Hof-Finanzarchiv (Bécs) 
HKA. Hof-Kammerarchiv (Bécs) 
HmL. Heves megyei Levéltár (Eger) 
KrA. Kriegsarchiv (Bécs) 
MKL. Magyar Kamarai Levéltár 
MOL. Magyar Országos Levéltár 
NRA. Neoregestrata acta 
Vsz. 1. (Várszámadások) MOL. 554-E 1 3 - 1 8 . 
Vsz. 2. (Várszámadások) Ráday Könyvtár. Jerney-gyűj temény. XIII. köte tben 
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IVÁNYOSI-SZABÓ TIBOR 

AZ ÁRAK ALAKULÄSA KECSKEMÉTEN 
A HÓDOLTSÁG UTOLSÓ ÉVTIZEDEIBEN 

Történészeink többsége már a XIX. század végén felhívta a figyelmet a gazdaságtörténet 
rendkívüli fontosságára. Azóta is nemegyszer idézték Acsády Ignácnak, ezen generáció talán leg-
kiválóbb gazdaságtörténésznek máig aktuális megállapítását: „Amíg alaposan meg nem írják 
Magyarország gazdasági történetét, addig alig ismerthetjük tiszta valójában Magyarország politikai 
történetét".1 E kulcsfontosságú feladat a következő fél évszázad alatt kevés történészt inspirált. 
Közben Európában, mindenekelőtt Franciaországban egész történésziskolák fáradoztak eredmé-
nyesen hasonló ügy érdekében.2 

Marxista történetírásunk is egyik legfontosabb feladatának tekintette és tekinti ma is, hogy 
a politikai és a szellemi élet jobb megismerése érdekében minél pontosabban feltárjuk a gazdasági 
és a társadalmi változások folyamatát, illetve e változások okait. E szerteágazó tevékenységen 
belül különösen fontos a XVI-XVII , századi hazai és nyugat-európai fejlődés eltérő vonásainak, 
valamint kapcsolatrendszerének megismerése érdekében kifejtett munka. F. tekintetben nemcsak a 
külföldi eredmények adaptálása történt meg az elmúlt évtizedek során, hanem a hazai kutatások 
és tudományos sikerek is nemegy alkalommal ösztönzően hatottak a külföldi marxista és polgári 
történetírásra.3 A gazdasátörténeten belül a pénz- és ártörténet feltárása közismerten az egyik 
legsürgősebb, minden későbbi munkát előkészítő teendő. Ezért hangsúlyozta már mintegy negyed 
századdal ezelőtt Wittman Tibor: „(. . .) meg kell indulnia nálunk is a pénz-ártörténeli munkák-
nak. Ez a XVI-XVII . század legfontosabb problémáinak eldöntéséhez nélkülözhetetlen lesz".4 

Jelentős eredmények e téren a Habsburgok fennhatósága alá került országrészre kiterjedően 
születtek. A hódoltság viszont gyakran kimaradt a vizsgálódásokból,5 Sajnos az elmúlt három év-
tized tudományos elemzése is alig érintette e vidéket.6 Igaz ugyan, hogy a magyarországi gazda-
sági fejlődés szempontjából a hódoltság területe a XVI -XVII . század során nem volt meghatározó 
jelentőségű, я mellőzés mégsem indokolt. Egyrészt sajátos politikai és gazdasági állapota ajánl-
hatná a behatóbb vizsgálódást, másrészt az a közismert tény, hogy a jelzett századokban az 

1Acsády Ignác: Közgazdasági állapotaink а XVI, ésia XVII. században. Bp. 1889. 5.1. 
2 Ausztriában Pribram körül, Franciaországban Bloch, ill. L. Febre körül kialakult gazdaság-

történeti csoport munkásságát keli elsődlegesen kiemelnünk. 
3Nem lehet feladatunk e helyen a felszabadulás utáni évtizedek kiemelkedő tudományos 

eredményeinek méltatása. A nevek és a művek puszta felsorolása is nehéz lenne. Ezért itt csak Makkai 
László, Pach Zsigmond Pál, Wittman Tibor és Zimányi Vera munkásságára utalunk, akik a legelsők 
között és legtöbbet tettek gazdaságtörténetünk feltárása érdekében. 

4Wittman Tibor: Az „ártorradalom" és a világpiaci kapcsolatok kezdeti mozzanatai. Érteke-
zések a történettudomány köréből. Új sorozat. 4. 1957. 58.1. 

5 A XVI-XVII . századi agrártörténetünk legfontosabb forrásainak feltárásában nagy érdemeket 
szerzett Kirilly Zsigmondné és N. Kiss István. A munkaközösségük által összegyűjtött forrásanyag 
jelentőségét elismerve Varga János egyben kénytelen volt arra is felhívni a figyelmet, hogy kutatásaik-
ból többek között Erdély és a Duna-Tisza köze is kimaradt. Kirilly Zsigmondné-N. Kiss István: A 
XVI-XVII. századi parasztgazdaság struktúrájának vizsgálata (Forráskritika és módszertani elemzés) 
Történelmi Szemle 1967. 10. évf. 2. sz. 212. 

6 Feltétlenül ki kell viszont emelni Búza János, Hegyi Klára, Mészáros László, Káldi-Nagy Gyula 
és Szakály Ferenc gazdaságtörténeti ismereteinket is bővítő kutatásait. 
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ország exportjának tekintélyes hányada cppen ebből a térségből származott az élő állat kivitele 
formájában. Az export volumenének alakulásáról, a lebonyolítók, a tőzsérek társadalmi helyzeté-
ről, az útvonalakról, a valutáris kihatásokról igen sokat tudunk. Azonban e rendkívül fontos 
exportcikk létrehozóinak életkörülményeit máig sem ismerjük eléggé. Jóllehet több tucat feldol-
gozás készült a cívisvárosokról, a hódoltság alatt élők szenvedéseiről, politikai és társadalmi körül-
ményeikről; a kép távolról sem teljes, mivel pedig legtöbbször csak a leíró forrásokra alapoztak, 
nem is mindig pontos. A XVlil , századi demográfiai vizsgálatok alapján egyre többen utalnak 
arra, hogy a hódoltság területén a pusztulás nem is volt olyan nagyarányú, mint feltételeztük, s 
az elnéptelenedés is nem kis mértékben a felszabadító harcok következménye lehetett. Anélkül, 
hogy kétségbe kívánnánk vonni с hipotézisek indokoltságát, nem árt utalnunk arra, hogy a végső 
véleményalkotáshoz jobban be kell vonni a hódoltsági városokban létrehozott és máig fennmaradt 
forrásokat.1 Bár az e térségre utaló XVII, századi források semmiképpen sem hasonlíthatók a 
XVIII. századi iratok bőségéhez, de a tájegység történetét érintő adatok egész sorát lehet fel-
színre hozni belőlük, Mindenekelőtt az itt élők hétköznapjaira vonatkozóan nyújthatnak olyan 
adatokat, amelyek a felmerült kétségek eloszlatását, illetve az eddigi bizonyosságok megerősítését 
elősegíthetik. Sem a központi kormányszervek, sem a főúri családok iratai nem helyettesíthetik e 
forrásokat. 

Miként már jeleztük, a gazdaságtörténet általában elhanyagolt területén belül is az egyik 
legperiferikusabbnak nálunk az ártörténet mondható. A hódoltságról pedig ezirányú érdemi 
munka még nem jelent meg. Hosszú időn át hátráltatta e munkát a pénztörténet és a mérték-
egységek kutatásának mellőzése is.8 Szerencsére а XVII. századra vonatkozóan a pénztörténeti 
kutatások már lehetővé teszik az ár- és bértörténeti kutatásokat. ' 

A hódoltság utolsó negyedszázadának ártörténeti vizsgálatára az általános indokokon túl 
azért is érdemes vállalkozni, mivel a vidék ezen legkritikusabb időszakával kapcsolatosan nem 
kevés a bizonytalanság. A „háromváros" kétségtelenül sajátos helyzetet tudott a török alatt a 
maga számára kivívni. Tudjuk, hogy mind gazdasági élete, mind társadalmi struktúrája sajátos 
volt. Ezen eltérésekről viszont nagyobbrészt csak hipotéziseink vannak, illetve csak részadatok 
egy-egy csoportjára tudunk támaszkodni. Kecskeméten fennmaradt írásos emlékek lehetővé teszik 
а XVII, század derekától részben az árak, részben a bérek alakulásának részletes és egzakt vizsgá-
latát. Ezenkívül e század közepétől nyomon követhető a város egész gazdálkodása, a közigazgatás 
és az önkormányzat alakulása. Az Alföldön talán egyetlen más városon belül sem nyílik erre 
olyan arányú lehetőség, mint éppen itt. Az elvégzendő munka tehát egy nagyobb egész fontos 
kiindulópontja is lehet. 

Az ártörténeti kitekintés lehetőséget nyújt a mezőváros kereskedelmi-gazdasági kapcsolat-
rendszerének pontosabb megrajzolásához is. Csak így láthatjuk tisztábban, hogy a hódoltság köze-
pén élők milyen szoros gazdasági-kereskedelmi kapcsolatokat tartottak fenn a királyi területekkel. 
Csak az árak és a bérek pontos rögzítése után látható, hogy milyen arányú volt az életszínvonal-
beli különbség a normálisabb fejlődés útján haladó országrészekkel szemben. 

'Ezek közül külön is meg kell említenünk Szilády Á.-Szilágyi S.: Török-magyarkori okmány-
tárát (1 -3 , k.iPest 1868-1869) , amely áz előző évtizedekre vonatkozóan sok ártörténeti adatot is 
tartalmaz. 

8Bogdán István: Magyarországi hossz- és földmértékek а XVI. század végéig. Bp. 1978. 388 1. 
rendkívül fontos munkája sem ad maradéktalanul biztos fogódzót a XVII. századi hódoltság területére, 
ahol több esetben török mértékegységek is feltűntek. Még kevésbé megnyugtató az űrmértékek terén 
ismeretünk. Jelen ismereteink mellett is ritka kivételektől eltekintve elég pontosan meghatározhatjuk 
az egykori mértékeket, így ennek alapján nem indokolt az ártörténeti kutatás mellőzése. 

' A jelentős pénztörténeti irodalomból az alábbiakat érdemes a hódoltsági ártörténeti kutatással 
kapcsolatosan kiemelni. Búza János: öreg garas (A hódoltság utolsó éveinek pénzforgalmához). 
Történelmi Szemle 1973. 151-159.1 . Uő: A tallér és az aranyforint árfolyama, valamint szerepe a 
pénzforgalomban Magyarország török uralom alatti területén a XVII. században. Történelmi Szemle 
1977. 73-106 .1 . - Horváth Tibor Antal: A magyar aranyforint értékváltozása 1490-1700 között. 
Numizmatikai Közlöny 1959-60 . Uő: Adalékok a tízes arany forgalmához. Numizmatikai Közlöny 
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Az árak változásának minél többrétű és minél pontosabb rögzítése eló'tt nem gondolhatunk 
arra, hogy a bérek mozgását, az itt élő társadalmi rétegek életvitelének összehasonlítását érdem-
ben elvégezzük. A feudális társadalom ezen szakaszában a bérek jelentős hányadát itt is termé-
szetbeni juttatások formájában kapta a pap, a jegyző és a béres egyaránt. Azonban nagy hánya-
dát legtöbbször pénzben határozták meg a konvenciók, és pénzbeli kifizetést rögzítettek a szám-
adások. Ennek a pénznek a birtokában tudták időről időre megvásárolni még a vagyontalanok, 
illetve a csekély vagyonnal rendelkezők is az élelmiszerek és az egyéb fogyasztási cikkek nem 
ritkán hosszú sorát. Bár kétségtelen, hogy a feudális viszonyok közöt t , amikor a lakosság 
80—90%-a közvetlenül vagy közvetve az élelmiszerek előállításával foglalkozott, és az árutermelés, 
valamint a pénzgazdálkodás periférikus volt, az agrártermékek árának mozgása kevésbé volt meg-
határozó az életszínvonal alakulására. Az árutermelés és pénzgazdálkodás kibontakozása során, a 
bérből és fizetésből élők számának növekedése után a helyzet jelentősen változott. „Az ár- és 
bérviszonyok változása, mozgásuk párhuzamos vagy eltérő iránya minden időben az egyik legfon-
tosabb, ha nem éppen egyedüli mutatója volt az életszínvonal alakulásának, a dolgozó tömegek 
gazdasági helyzetének. '" 0 

A hódoltság területén levő cívisvárosok gazdasági életének vizsgálata során arra kell figyel-
nünk, hogy itt az árutermelés és pénzgazdálkodás szélesebb körű volt, mint az ország sok más 
területén. A Duna-Tisza közén a hódoltság idején az állattartás volt a fő termelési ág. A szarvas-
marha külföldi értékesítése révén a cívis lakosság rendszeresen számottevő pénzbevételhez ju to t t , 
amelynek birtokában nemcsak a különféle szolgáltatásainak, adóinak lerovására volt képes, hanem 
mind a helyi, mind a felvidéki, sőt részben még külföldi ipari termékek rendszeres fogyasztója 
is lett. 

A kecskeméti és a nagykőrösi források egyértelműen tanúsítják, hogy e városok sem 
gabonából, sem borból nem termeltek annyit, ami részben a saját szükségleteiket, részben a 
különféle szolgáltatásaikat fedezte volna. Ezért a hiányt a környező településeken történő fel-
vásárlásokkal ellensúlyozták. 

Tekintettel kell lennünk arra is, hogy a cívisvárosok lakóinak jelentős hányadát képezték a 
bérből, fizetésből élők: cselédek, napszámosok, alkalmazottak. így a prekapitalistának mondható 
társadalmon belül, bár a legtöbb területen kétségtelenül meghatározó maradt az önellátás, igen 
fontos a természetbeni juttatás, mégis a viszonylag széles körű árucsere és pénzforgalom révén a 
lakosság nagy hányadának életkörülményeit határozta meg az árak alakulása, illetve az értékesítési 
lehetőség.11 

Régtől fogva valószínűnek tartják az a korral foglalkozó történészek, hogy a hódoltság 
területén élők életkörülményei lényegesen mostohábbak voltak, mint a töröktől meg nem szállt 
területeken. A kettős adózás, a nagyfokú létbizonytalanság indokolttá tet ték e feltételezéseket. A 
tényleges eltérések megfogalmazása, az arányok pontosabb érzékeltetése, az eltérések időbeli 
jelentkezésének rögzítése természetesen csak akkor történhet meg, ha az árak alakulását, a bérek 

1961-1962 . 33 -50 .1 . Uő: A tallér értékváltozásai 1542 -1700 között . Numizmatikai Közlöny 
1963 -64 . 2 5 - 5 0 . 1. - Huszár Lajos: A lengyel pénzek forgalma Magyarországon a XVI-XVII. század-
ban. Numizmatikai Közlöny 1 9 6 9 - 7 0 . 5 7 - 6 2 . 1. Uő: Pénzforgalom és pénzértékviszonyok Sopron-
ban. Századok 1971. 1150-1184 . 1. Uő: Habsburg-házi királyok pénzei 1525-1657. Corpus 
Nummorum Hungáriáé Hl / l . Bp. 1975. 168. Táblák XXIV. - Iványosi-Szabó Tibor: Pénzforgalom 
Kecskeméten 1662-1711 között . Századok 1980. 7 1 - 9 9 . Uő: Az aranyforint forgalma Kecskeméten 
1662-1711 . Numizmatikai Közlöny 1979-80 . 6 3 - 7 6 . 1. Uő: A tallér forgalma Kecskeméten 
1662-1711 . Levéltári Közlemények 1981. Nyomás alatt. 

1 "N. Kiss István: Az ár- és bértörténet kérdése Magyarországon 1 5 5 0 - 1 6 5 0 között. Történelmi 
Szemle 1963. 2. sz. 146.1. 

' 1 E témával a már idézett műveken túl részleteiben is foglalkozik Majlát Jolán: Egy alföldi 
cívis-város kialakulása. Nagykőrös gazdaság- és társadalomtörténete a megtelepedéstől a XVIII. század 
elejéig. Bp. 1943., ill. Mészáros László: Kecskemét gazdasági élete és népe a XVI. század közepén. In: 
Bács-Kiskun megye múltjából II. 5 8 - 2 8 6 . 1 . 
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mozgását előbb itt is, ott is egzakt módon rögzíthetjük. Ezen munka alól nem menthet fel ben-
nünket a források nem ritkán tapasztalható töredékessége sem. 

Egyáltalán más városokkal, más tájegységekkel, más fejlődési utat járó országrészekkel való 
összehasonlításnak az az előfeltétele, hogy az egyes helyeken előbb a tényeket rögzítsük, az 
adatokat összegyűjtsük. Az árak alakulásának ismerete, a bérek, a lakosság vagyoni helyzetének 
feltárása nélkül aligha képzelhető el, hogy a sajátos fejlődési utat be fu tó cívisvárosok társadalmi 
rétegződését, belső fejlődésének menetét az eddigieknél pontosabban fel tudnánk térképezni. 

A hódoltságkori árak bemutatását, elemzését a fentieken kívül az is indokolja, hogy egy-
részt az ezirányú források legkorábbi csoportjának feldolgozása a későbbi gazdagabb és össze-
tettebb irategyüttesek elemzésére is inspirálhat, másrészt többi városunk hasonló anyagának kuta-
tását serkentheti. Nem lebecsülhető eredmény lehet az sem, hogy a nálunk még elég szegényes 
tapasztalathoz újabbakat nyújthat a módszerek megválasztása terén is. 

Témánk időbeli behatárolását egyrészt a rendelkezésünkre álló források, másrészt a török 
kiűzésének időpontja határozta meg. A töröktől való megszabadulás ugyan még hosszú időre nem 
jelentette a közbiztonság javulását, a zavartalan gazdasági tevékenységet és az anyagi gyarapodást. 
1686 után az ország többi részével való közvetlenebb és zavartalanabb kapcsolat kialakítása 
viszont kétségtelen tény. Az esetleges eltérő vonások rögzítése így feltétlenül könnyebb. Részben 
indokolja e rövid időszak külön tárgyalását az is, hogy forrásaink a következő időszakra vonatkozóan 
egyre bővebbek. A felállítható adatsorok is ennek megfelelően minden bizonnyal folyamatosabbak 
lehetnek. így az alkalmazott módszerek is módosulhatnak. Ezért egy nagyobb időszakkal való 
együttes tárgyalás esetén is szükségessé válhatott volna ezen szakasz külön ismertetése. 

Kecskemétre vonatkozóan a XVII. századi ártörténet alakulása terén a legfontosabb forrá-
sok kétségtelenül a különféle számadások. A város sajátos pénzügyi nyilvántartási gyakorlatának 
alapján nemcsak a főbírói, illetve másodbírói számadáskönyvek jöhetnek számításba. Mivel az 
egyes hivatali teendők még nem különültek teljesen el, így a kiadások rögzítése is több helyen, 
nemegyszer párhuzamosan is történt. Ennek köszönhető, hogy a legkülönfélébb nyilvántartások-
ban váratlanul találkozunk vásárlások, kiadások rögzítésével is. 

A hódoltsági városok ártörténeti forrásai több feladat, illetve kötelezettség teljesítése során 
keletkeztek. A legösszetettebbek és minden bizonnyal a legfontosabbak a város gazdálkodása során 
felhalmozódó számadási nyilvántartások. A város már ekkor kénytelen volt folyamatosan konyhát 
üzemeltetni, hogy részben a török, részben a megyei tisztségviselők ellátását meg tudja oldani. 
Ennek fenntartása érdekében a különféle nyersanyagok, felszerelések beszerzése és áruk rögzítése 
elkerülhetetlen volt. Ezzel párhuzamosan a város önálló termelő tevékenységet is kifejtett, melynek 
érdekében kénytelen volt szakácsnőket, béreseket, juhászokat, kocsisokat, gulyásokat stb. fel-
fogadni és számukra évről évre a természetbeni juttatásokat megvásárolni. így egy közepes nagy-
birtok nyilvántartásával vetekedhetnek e feljegyzések. Ujabb forráscsoportot jelent a magyar és a 
török földesurak, illetve tisztségviselők számára az írások és a szokásjog alapján rögzült ajándékok 
beszerzése és azok nyilvántartása. Ezek is a legkülönfélébb árak rögzítését te t ték szükségessé.12 

Forrásaink között sajátos helyet foglal el a helyi református egyház gondnokának szám-
adása. Bár a XVII. századi rész erősen töredékes, a hódoltság utolsó éveiben megkezdett temp-
lomépítésre vonatkozóan több hasznos feljegyzést tartalmaz. Az építkezésre utaló adatok nagy-
részt innen származnak.1 3 

Munkánk során azért törekedtünk egyetlen város, Kecskemét adatainak feldolgozására, mert 
mint Wittman Tibor is hangsúlyozta: „ [ . . . ) a mezőgazdasági és ipari cikkek árának viszonya és 
kölcsönhatása egy helyen jobban lemérhető ( . . . 1 4 Wellmann Imre tanácsa szerint: „A területi 
alapon történő elindulás előnye: a szilárd megalapozás és az életszerűbb ábrázolás [ . . . ) . A', kutató 

1 2 Legfontosabb forrásaink Kecskemét város Levéltárának iratain belül az alábbiak voltak: 
Kecskemét város Adópénztárának iratai (1633- ) , Kecskemét város Pénztárának iratai ( 1 6 3 3 - ) , 
Kecskemét város számvevőjének (másodbírójának) iratai ( 1 6 6 7 - ) . 

1 3 Kecskeméti Református Egyház Levéltára, gondnoki naplók, 1680-tól. 
14 Wittman Tibor: i. m. 44. 
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az ilyen helyi mélyfúrás során juthat leginkább közel álló, a parasztság életét közvetlenül, torzítás 
nélkül tükröző' forrásanyaghoz.'" f Makkai László is a nagyobb egységek átfogó vizsgálata helyett 
eló'bb több, kisebb időpontra kiterjedő mélyfúrást tart célravezetőnek.'6 

A választott időszak és főként a források töredékes jellege arra ösztönzött, hogy a feldol-
gozás módját az adatanyaghoz idomítsuk. 

Az adatok rendkívüli szűkössége, a már említett töredékes jellege azt követelte, hogy 
minden áruféleséget, minden év adatát számításba vegyük. Ezen eljárásra biztatott Wellmann 
Imrének megszívlelendő megállapítása is: „A pozitivisták adatgyűjtő buzgalma azért nem lett 
gyümölcsöző, mert eredeti összefüggésükből kiszakítva, belső, helyi kötőanyagukról lefejtve, el-
szórtan tették közzé rendszertelenül összeszedett adataikat. Nos az atomizálástól éppen e helytör-
ténet egybefogó kerete óvhat meg . , . " ' 7 

Lényegében a mindössze negyedszázadra terjedő időben eloszló közel 300 áruféleség érté-
kének, részben értékváltozásának rögzítése bizonyos szempontból hasonlít egyetlen, csaknem teljes 
adatmerítéshez. Azt a kétségtelen hátrányt, hogy a legfontosabb létfenntartási cikkek árának 
hosszú távon való követése lehetetlen, itt ellensúlyozhatja az a bőség, amely a cívisváros életének 
csaknem minden jelentős területét érinti. így egyszerre láthatjuk: mennyit ért egy véka búza, egy 
bárány vagy egy szűr. Pontos információt kapunk arról is, mennyit fizettek a reformátusok 
harangjáért, egy parasztpipáért vagy egy kalamárisért. Ennyiféle árucikk árának együttes felsoro-
lása is csökkentheti az esetlegességet, és elősegíti, hogy közel teljesnek mondhassuk a nyomukban 
kirajzolódó képet. 

Az ártörténeti adatszolgáltatásnál az egyik legalapvetőbb követelmény, hogy a tényleges 
piaci forgalmat, a tényleges árakat tükrözze. Kecskeméten sajnos a legrégebbi [imitációink is csak 
a XVIII. század dereka tájáról vannak. így akarva sem tudtuk volna követni a limitált árakat. 
Gyűjtésünk csekncm egésze a mindennapi kiadások naponként történő rögzítéséből került ki. 
Mindössze néhány esetben akadtunk olyan adatra, amely nem a konkrét adásvételt, hanem egy 
meghatározott árunak nem a piacon kialakult ellenértékét jelezte. Ezek kivétel nélkül a magyar 
földesurak számára adott ajándékok — helyben minden bizonnyal luxuscikknek minősülő áruk -
egy része. 

Külön nem is kell hangsúlyozni, hogy csak azokat a feljegyzéseket vettük figyelembe, 
amelyek az áru értékét és mértékegységét, illetve annak számát egyértelműen rögzítették. Sajnos 
igen gyakori az az eljárás, hogy több áruféleség értékét egyetlen összegben adták meg, illetve a 
mértékegységet vagy annak számát elhagyták. Ennek következtében a feljegyzések közül csak 
elenyészően kevés volt hasznosítható. 

A mértékegységekre vonatkozó legfontosabb adatokat célszerűnek látjuk e közlemény 
végén jelezni. 

Az árak egymáshoz viszonyított értékének alakulását és az évek során történő változását 
csak akkor rögzíthetjük pontosan, ha olyan pénznemben tudjuk megadni, amelynek nemesfém-
tartalma az adott időszakon belül állandó volt. Mint utaltunk már rá, a hódoltság utolsó évtize-
deinek pénztörténetét ismerjük már olyan szinten, hogy az árak rögzítését, egy meghatározott 
pénzre való átszámítását elvégezhessük. Tudomásul kell vennünk, hogy éppen ebben a negyed-
században és éppen Kecskeméten igen sokféle pénz volt forgalomban. Nagy érték vagy árutömeg 
esetén nemritkán (arany) dukátban, illetve ezüstttallérban fejezték ki az értéket. Más esetekben 
kisebb ezüstpénzekkel érzékeltették az árakat. Ráadásul ezekben az évtizedekben az egyes pénzek 
érteke jelentős hullámzást mutat. Az átszámítás így nem is mindig könnyű feladat. A' kényes 
műveletet mégis el kell végeznünk. S. Kazimir megállapítása is erre késztet: „Igaz, hogy a folyó-
pénz reális értéke kiszámításának módszere a nagy érmék ára vagy árfolyama alapján nem mentes 
a fogyatékosságoktól, csakhogy véleményünk szerint ennél jobb módszer mindmáig nem 
létezik.'" ' Ezen módszer követésére felbátorít bennünket a korabeliek eljárása is. A több tucat-

' s Wellmann Imre: Agrártörténetírásunk feladatai. Agrártörténeti Szemle 1947. 328.1. 
1 6 Történelmi és forráskritikai elemzés. Történeti Szemle 1967. 10. évf. 2. sz. 211.1. 
17 Wellmann Imre: i. m. 330. 
1 *Kazimir, Stefan: Adalékok az árak és bérek történetéhez. Történelmi Szemle 1976. XIX. évf. 

1 - 2 . sz, 170.1. Tekintettel arra, hogy a dénárban megadott mindenkori ár nem érzékelteti, hogy a 
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nyi pcnz értékváltozását ők is csak úgy tudták követni, illetve áthidalni, hogy legtöbbször 
forintban is meghatározták a kifizetendő összeget . " Eljárásúnk helyességét, a hibalehetőség mini-
málisra zsugorodását biztosítja az is, hogy a forintnál kisebb értékű áruk árát csaknem mindig 
dénárban, a forintnál nagyobb értékű áruk árát pedig az esetek nagy százalékában magyar forint-
ban határozták meg. 

Tekintettel arra, hogy a dénár ezüstértéke ezen negyeszázad alatt nem változott, felesleges-
nek tartottuk az árakat ezüstgrammra, illetve aranygrammra átszámítani és azt rögzíteni. Ezt az 
eljárást alkalmazza többek között S, Kazimir is idézett feldolgozásában. Ő viszont több évszázad 
értékváltozását követi nyomon, melyben az egyes pénzek féleségei és azok nemesfémtartalma 
számottevően változott. Eljárása tehát minden tekintetben indokolt volt. 

Az egyes adatok lelőhelyének rögzítésétől el kell tekintenünk, mivel ez a dokumentációt 
áttekinthetetlenné tenné. 

Az adattárba minden, célkitűzésünk érdekében hasznosítható adatot felvettünk. A közel 
háromszáz áruféleségen belül bizonyos belső rend kialakítása a tájékozódás érdekében szükségessé 
vált. Biztosak vagyunk abban, hogy több más eljárás is elképzelhető lenne. A könnyebb áttekint-
hetőség érdekében ezt a csoportosítást itt külön is rögzítjük. Az egyes csoportokon belül az alfa-
betikus sorrendet követjük. 

TERMELÉS 

n ö v é n y t e r m e s z t é s 

gabonafélék 
gyümölcsfélék, szesz 
takarmány 
zöldségfélék 

á l la t t a r tás , 
halászat , 
vadászat 

tallérban, esetleg aranyban kifizetett összeg mekkora volt, indokolt e két pénznem Kecskeméten 
követhető árfolyamának változását rögzítenünk. Ez lehetővé teszi az esetleges összehasonlítást is. Nem 
látszik célszerűnek, hogy minden esetben jelezzük az árak aranyban vagy ezüsttallérban kifejezett 
értékét, mert egy századnyi eltérés is sok esetben érezhetően torzítana. 

Arany (ducat) Ezüsttallér Arany (ducat) Ezüsttallér 
Év Év 

dénárban kifejezett értéke dénárban kifejezett értéke 

1662 320 160 1675 480 240 
1663 320 160 1676 480 240 
1664 320 160 1677 480 240 
1665 320 160 1678 500 240 
1666 400 200 1679 500 240 
1667 400 200 1680 516 240 
1668 400 200 1681 528 240 
1669 440 220 1682 540 240 
1670 520 260 1683 600 280 
1671 520 260 1684 600 280 
1672 520 260 1685 600 280 
1673 480 240 1686 420 210 
1674 480 240 
L. még a í 1. jegyzet. 

1 9 A magyar forint a tárgyalt időszakban számítási pénz, amely mindenkor 100 dénárt jelentett. 
Bővebben 1. a 8. jegyzetben felsorolt irodalmat. 

nagyállattartás 
juhfélék 
sertés 
halfélék 
kutya 
vad 
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HÁZTARTÁS 

konyhai felszerelés 
egyéb használati tárgy, 

felszerelés 

KÖZLEKEDÉS 

kocsi és alkatrészei 
lószerszám és felszerelés 

ALAPANYAGOK ÉS 
EÉLKÉSZÁRUK, 
NYERSANYAGOK 

bőr (nyers) 
bőr (kidolgozott) 
építőanyag 
fa 
festékanyag 
fémanyag 
gyógyászati anyag 
egyéb 

Az adattárban minden esetben megadjuk a mértékegységet, amely az áru mennyiségét meg-
határozza, Az esetlegesség kisebbítése érdekében hasznosnak tar tot tuk, hogy minden esetben rög-
zítsük azt a maximumot és minimumot, amelyben az áru egy-egy évben gazdára talált. Az esetek 
számának cs súlyozott átlagnak a megadása segítheti a szélsőségek ismertetését is és egyben azok 
kiszűrését is.70 Ezek feltüntetésére azért is szükség volt, mivel több árunál bármikor jelentős 

7 0 A mezőgazdasági termékek jelentős hányadánál a szezonális áringadozás nem lebecsülendő. 
Sajnos a hódoltság utolsó évtizedeiben a rendelkezésekre álló források csak a legritkábban jelzik az 
eladás, ill. vétel keltét vagy az adott évszakot. Csak a legritkább esetekben lehet következtetni az 
időjárási, illetve a termelést, az értékesítést befolyásoló egyéb tényezőkre is. Érdemi kivételt egyedül a 
bor képez, amely árának alakulásában néhány esetben egyértelműen utalnak arra, hogy új-, illetve 
óborról van szó. Az esetek döntő többségében csak az átlagosnál alacsonyabb vagy magasabb ár alapján 
következtethetünk arra, hogy óbort vagy újbort vásároltak. Az alábbi adatsor csak szűk időkeretek 
között képes illusztrálni, hogy a részben szezonális, részben adminisztratív okok, illetve a minőségi 
változások mennyiben módosították az árak alakulását. 

Óbor Új bor 

Év 
maxi-
mum 

mini-
mum eset átlag 

maxi-
mum 

mini-
mum eset átlag 

dénár/pint 

1662 _ _ _ _ 22 16 8 19 
1663 26 18 13 22 14 8 17 12 
1664 28 26 7 27 20 12 8 14 
1665 28 28 2 28 20 10 15 13 
1666 20 20 3 20 14 14 1 14 
1675 - - - - 12 12 1 12 
1676 — — - - 13 13 1 13 
1677 - - - - 13 12 2 12,5 

LAKÁSFELSZERELÉS 

ÉLELMISZER 
cereáliák 
tejtermékek 
zsiradék 

ételízesítő, fűszer 

RUHÁZKODÁS 

felsőruha - férfi 
felsőruha - női 
lábbeli 
fehérnemű 
textíliák, méteráruk 
egyéb ruházati cikkek 

KATONAI ESZKÖZÖK 

EGYÉB ESZKÖZÖK, ÁRUK 
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eltérések adódhatnak, ha a minó'ség meghatározó. Ilyen esetek az élelmiszerektől és az alapanya-
goktól eltekintve szinte minden más árunál előfordulnak. PL: az élő állat, ha nem húsáért vásárol-
ták, a különféle használati tárgyak, divat- és luxuscikkek. 

Tekintettel arra. hogy a tárgyalt időkereteken belül hasonló összesítés még nem áll rendel-
kezésünkre sem a hódoltságból, sem az ország más területeiről, elmélyült elemzésre, összehason-
lítások elvégzésére nem vállalkozhatunk.21 Azonban a jelen adatok alapján is felhívhatjuk néhány 
jelenségre a figyelmet. 

A tárgyalt negyedszázad már távolról sem volt a hódoltság békés időszaka, melyen belül 
bizonyos mérvű kiegyensúlyozottság érvényesült. A hatvanas évek első felében lezajló harcok, a 
Thököly vezette szabadságharc, végül a felszabadító háborúk rendkívül mozgalmassá és keservessé 
tették ezen évtizedeket az itt élők számára. Igaz ugyan, hogy egyenesen ívelő statisztikai görbé-
ket nem szerkeszthetünk az árak elemzése során. Kétségtelen, hogy a gazdaságon kívüli tényezők 
nemegyszer meghatározóak voltak, de valóság feltárását ezek a válságos beteg lázgörbéjére emlé-
keztető cikázó vonalak is egyértelműen segíthetik. Folyamatok és kölcsönhatások következetes 
érvényesülésének konstatálása helyett viszont újabb oldalról világíthatják meg az itt élő ezrek és 
ezrek mindennapi gondjainak, a létfenntartás hétköznapjainak formáját, olykor kereteit. 

Sajnálatos, hogy a gabonaárak még erre a rövid időszakra vonatkozóan sem állnak össze 
folyamatos adatsorrá. Arra viszont mindenképpen alkalmasak, hogy néhány lényeges vonást le-
olvashassunk belőlük. A legfeltűnőbb mindenképpen ezek erőteljes ingadozása. A jelentős hul-

2 1 Csaknem egyedülállónak mondható az a közlés, amelyet Esze Tamás tett közzé a 
Numizmatikai Közlöny 1967-68 . évi számában, 77—78.1. A nagybányai pénzverő számadásaiból vett 
részlet nem teszi lehetővé az érdemi összehasonlítást. Néhány, 1667-ből származó adat mellékelése 
mégsem lesz haszontalan. 

ö sin Vasakat vöttem „Die 1. Febr. 

Eodem die 

die 15. May 

die 3. May 

die 21. Juny 

die 2. 9-bris 

die 14 9-ris 

Item 

die 1. X-bris 

Item 

die 25. X-bris 

F. 1 

Az kerekesnek, hogy 6 
kerekeket megfalazott 
fizettem 

Egy szeker Rudért és 
két Tengelyért Fizetem 

Helling Jánosnak 40 Sin 
Vasakért Fizetem 

Vöttem 4500 Sendelly 
szeget 

Az Kerekesnek Egy 
Rudért és egy Tengelyért 
és két kerékért 

Az Választó Házhoz vöt-

tem két Szitát 

2 1/2 Icze Len magh 
Olajat vöttem 

Az Kúthoz egy Vederért 
fizetem 

Szeker Kast vöttem 

A pénzverő ház szüksé-
gére vöttem No 100 
gyertyát 

d . -

90 

35 

10 80 

25 

75 

75 

18 

36 
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lámzások a kedvező és a kedvezőtlen időjárás meghatározó szerepe miatt a növénytermesztésen 
belül szinte a közelmúltig nem voltak meglepőek. A felszabadító háború során tapasztalható 
kilengések viszont már olyan súlyosak voltak, amelyek társadalmi rétegek vagyoni helyzetének 
alakítására önmagukban is képesek lehettek. Az árpánál az 1686-os ár az 1669-esnek csaknem 
nyolcszorosa, a búzánál az 1685-os ár az 1672-esnek több mint ötszöröse. A zab esetében az 
1686-os ár az 1669-esnek a hétszerese volt. A viszonylag szűkös adatok sem vezethetnek bennün-
ket félre. Hornyik János, a város múlt századbeli jeles történésze, aki még felhasználhatta az 
1944-ben megsemmisült jegyzőkönyveket, külön is kitér e jelenségre, hivatkozva az 1677-1690-es 
évek jegyzőkönyvének adataira. Megállapítása szerint 1684-ben Buda hosszan elhúzódó ostroma 
miatt a katonaság kiélte a két folyó közét. Ennek az lett a következménye, hogy . . . „Búza 
fertállyá Tizenkét forinton, alattomban penigh Tizennégy forinton, Az Árpának fertállyá nyolc 
forinton negyven pénzen, a Kölesnek penigh fertállyá kilencz forinton megyen el. Aratásra 
minden kétség nélkül drágábban megyen minden féle élés", idézte a jegyzőkönyv 546. lapjáról.32 

Utalnunk kell egyben arra, hogy a tallér és az aranyforint értéke 1683-86 között változott 
ugyan, de ezzel nem magyarázható ilyen mérvű ingadozás,2 3 

A kecskemétiek megélhetésének talán még fontosabb tényezője volt az állatállomány alaku-
lása, árának változása. A számadások során rögzített árak e téren nem jeleznek olyan kilengése-
ket, mint a gabonaáraknál. A ló és a tehén árának viszonylag bő adatsora alapján azt állapíthat-
juk meg. hogy a kritikus időpontban számottevő áremelkedés nem tapasztalható, E jelenség oka 
az ilyen irányú szolgáltatások-sarcolások esetleges kisebb méretén túl a háborúk során szükség-
szerűen fellépő értékesítési nehézség is lehetett, Hornyik is ráirányítja figyelmünket erre a sajátos 
kontrasztra: „Egy fertály vagy száraz mérték nem jelenthet egyebet, mint az e kötetben sokszor 
előforduló kassai köbölnek egy negyedét, vagyis egy közönséges vékát. Ekkor hat tallér volt a 
tehénnek párja s így háromnak 13,5 forint az értéke; tehát az ekkori nagy élelmi szükségben egy 
közönséges véka búza ára több volt mint három tehén értéke!"2 4 

Az iparcikkek között kevés van, melyeknél az adatok bősége és a viszonylag azonos minő-
ség lehetővé tenné az érdemi összehasonlításokat. Az egyik ilyen áru a hordó, Az 1660-as évek 
átlagai alapján 169 dénáros árat kapunk, még 1681-ben is csak 265 dénár az átlagos ár, de a 
következő évben már 405, 1682-ben 400, 1685-ben pedig 613 dénár az átlagár. Az emelkedés 
tehát 3-4-szeres. Nem lehet meglepő, hogy a különféle faanyagok - nem is feltétlenül hordó-
alapanyagok - ára is nagyarányú növekedést jelez. A deszkánál az 1677-es 18 dénáros ár 
1683-ban 60-ra, 1686-ban 80-ra nőtt . A szálfa átlagára a 60-as években tapasztalt 91 dénárról a 
80-as években 237 dénárra emelkedett. Itt is a török katonai követelések játszhatták a fő 
szerepet. Érsekújvár, Szolnok és Buda erősítéséhez évről évre tömegesen kellett szállítani a fában 
szegény vidékről a szálfát.2 5 

A nyers és a kikészített bőröknél ez az ingadozás nem mutatható ki; miként a különféle 
háztartási eszközöknél, itt is valószínűleg a minőség és a pillanatnyi értékesítési lehetőség befolyásolta 
az érték körüli ármozgást. 

A török háborúkra a fentieken túl talán a vaj ára reagált a legjobban: 1662-ben és 1663-ban egy 
pint mennyiségért 90 dénárt kértek, 1664-ben a nagy hadjárat idején 120-at. 1667 és 1679 között 
2 8 - 1 0 0 dénár közötti értékekkel találkozunk, míg 1685-ben 140 dénárra emelkedett az ára. A 
mohamedán hódítók igényeinek kielégítése érdekében nem véletlenül küldték a kecskemétiek emberei-
ket nemegyszer Nándorfehérvárig vaj felvásárlása végett. 

2 2Hornyik János: Kecskemét város története, oklevéltárral. 1-IV. 1860-1866. III. 89.1. 
2 3 L. a 8. jegyzetben ismertetett pénztörténeti feldolgozásokat. 
2 "Hornyik János: i. m. III. 89. 1. 
2 5 A töröknek a fát nem mindig Kecskemétről és környékéről szállították az erődítésekhez, 

hanem a mezőváros elöljárói az erdősebb vidékek lakóit is megbízták, hogy folyó áron segédkezzenek a 
szolgáltatásnak eleget tenni. Az viszont tény, hogy Kecskemét környékén jelentős erdők pusztultak ki 
az érintett évtizedekben. Ezen egykori erdők nevét őrzi a város környékén Törökfái, Talfája, Kisfái 
elnevezés is. ( L . Hornyik: i. m. III. к.) 
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Még erőteljesebb emelkedést mutat a sajt ára. Bár darabonként rögzítették az árakat és nem 
súlyuk alapján, az emelkedés tendenciája jól leolvasható: 1667-ben az átlagár 28 dénár volt. Ez 
1681-ben 60-ra, 1682-ben 71-re, 1685-ben 84-re nőtt . 

Az előző két árucikkel szemben, melyek esetében a katonai követelések hatását nem lehet 
kikapcsolni, a szalonna árának növekedése egyértelműen a helyi árfelhajtó tényezők jelenlétét igazolja. 
Ez esetben is a negyedszázad alatt közel háromszoros emelkedés mutatható ki. Tehát a legfontosabb 
élelmiszerek többségénél nagyfokú az áremelkedés. Ez is kétséget kizáróan igazolja, hogy a hódoltság 
területén a felszabadító háborúk idejére rendkívüli módon megromlottak az életkörülmények, minden 
korábbinál alacsonyabb szintre süllyedt a tömegek életszínvonala. 

A különféle textíliák közül csak az aba és a törökvászon áráról van adatunk nagyobb mennyi-
ségben. Az abánál a hatvanas évekhez viszonyítva kisebb, a törökvászonnál jóval nagyobb áremelkedést 
jeleznek feljegyzéseink. Ezek viszont távolról sem olyan drasztikusak, mint a gabona vagy a hordó 
áránál. Ezt a csökkent kereslettel is igazolhatjuk. 

Az iparcikkek jelentős hányadánál az adatsorok bizonyos értékeken belüli ingadozás mellett 
meglehetős kiegyensúlyozottságot sejtetnek. Távolról sem a legtipikusabbra, a papírra utalunk itt , 
mivel ennek minősége állandónak mondható, mértékegysége pedig változatlan maradt. Azt látjuk, 
hogy az 1665-ös 21 dénáros és az 1683-as 20 dénáros ártól csak néhány esetben történt a közbeeső 
időben eltérés: 1667-ben 19, 1668-ban 24 dénárt fizettek egy konc papírért. Csupán adatsorunk két 
szélső értéke, az 1664. évi 35 és az 1685-ös 40 dénár emelkedik ki erőteljesen a kiegyensúlyozottnak 
mondható átlagárak közül. Mint tudjuk, mindkét év a háborúk esztendeje volt, amikor a beszerzés 
megnehezült. 

Korábban is jeleztük, hogy az árak hódoltságkori bemutatására tett kísérletünk elsődleges célját 
a feltárható igencsak hézagos adatok, adatsorok rögzítésében láttuk. A segítségükkel megrajzolható 
kép lényegében nem mond ellent eddigi ismereteinknek. A hódoltság és a felszabadító háborúk 
terheinek illusztrálását, a megélhetési lehetőségek árnyaltabb bemutatását viszont mindenképpen 
segíthetik. Az itt rögzített néhány megfigyelés minden bizonnyal előmozdíthatja a más országrészekkel 
való termékenyebb összehasonlítást, a bérek reálisabb vizsgálatát és az egyes társadalmi rétegek 
életkörülményeinek pontosabb megrajzolását. 

KEVÉSBÉ ISMERT MÉRTÉKEGYSÉGEK 

Átalag: a bor mennyiségének meghatározására használt egyik leggyakoribb eszköz, illetve 
űrmérték Kecskeméten. Ez az edény „érett bor lefejtésére való kisebb hordó, Tokaj 
vidékén használták nagyobb bormértéknek; közelítőleg 75 liter" Pallas Lexikon 1. k. 
691.1. 

Fertály: Hornyik János szerint a kassai köböl negyedrésze. (III. к. 89.1.) (Véber Dániel császári 
biztos 1686-ban a Kecskemétre kirótt gabonát kassai köbölben számolja! Hornyik 
i. m. III. 150.) Léderer Emma megállapítása szerint a kassai köböl а XVII. század 
végétől 125,6 liter. (Az előző évszázadban 83 litert jelentett.) L, Századok 1923. 
143. 1. Bogdán István 83,17 liternek veszi а XVII. század végén. Ennek alapján egy 
fertály 20,79 1, búzából 16 kg, kétszeresből 16 kg, rozsból 14 kg, árpából 13 kg és 
zabból 9 kg. (Bogdán -Papp-Szabó: Kétszázéves gabonaszemek az Országos Levéltár-
ban. Agrártörténeti Szemle 1963. 60.1.) 

A fentiekkel szemben Búza János megállapítását kell megszívlelnünk, miszerint: 
. f e r t á l y szavunk а XVII. században a Duna-Tisza közének egyes területein 
mint űrmérték nem egy meghatározott mérő negyed része, hanem egy teljes mérő 
értelmében volt használatos Becslése szerint a fertály 8 0 - 1 2 5 liter gabona be-
fogadására lehetett alkalmas. Búza János: Fertály szavunk XVI -XVII. századi jelen-
téstörténetéhez. Magyar Nyelv 1974. 1. sz. 8 0 - 8 4 . 1 . 

Font: régi súlyegység. A Magyarországon használt font 0,56 kg. Ennek 1/32-ed része a lat. 
Icce: régi űrmérték, 0,8484 1, folyadékok mérésére. Két messzelynek felel meg. 
Konc: а XV. század végétől 1 konc papír (író- és egyéb) = 24 ív, nyomó- = 25 ív. (Bogdán 

István: Papírkereskedelmünk a XV1-XV1I. században. Századok 1965. 871.1. 
Lat: régi súlymérték, a font harmincketted része: 1,75 dkg. 
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Marok.: 

Negyed: 
Oka vagy okka: 

Pint: 
Sing: 

Vég: 

Véka: 

ökölbe szorított marok szélessége mint a ló magasságának mértékegysége. (MNyÉSz 
IV. 947.1.) - Marok, ököl „egyaránt 4 ujj nagyságának felel meg, e nagyságú mérték-
nek pedig a magyarban tenyér a neve . . . " (Bogdán István: Magyarországi hossz- és 
földmértékek a XVI. század végéig. 83.1.) 
1. fertály. 
régi török mértékegység. Törökországban 1,281 1; Szerbiában 1,768 1; mint súly-
mérték 1,260 kg. 
1 ,4-1,6 1 (= 2 icce). A magyar pint 1,415 1, az angol pint = 0,587 1. 
„ . . . a sing a rövidebb és magyar, a rőf pedig valamivel hosszabb és német, illetve 
osztrák eredetű mérték, amelyet általában textíliák mérésére használtak." (Bogdán 
István: i. m. 114.1.) A bécsi rőf (Mária Terézia) 77,71 cm. 
a szöveteknél a kereskedelemben használt mérték, melyben bizonyos meghatározott, 
de a szövet fajához képest nagyon is változó ( 2 0 - 4 0 m) hosszúságú kelme van. 
űrmérték, főleg gabonanemű mérésére. A mérő negyed része. Általában 2 5 - 3 0 1. 
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MELLÉKLET 

533 

Megnevezés 
Mérték-
egység Év 

Maxi-
mum 

Mini-
mum Átlag Eset 

dénárban 

TERMELÉS 

N ö v é n y t e r m e s z t é s 

gabonafélék 
abrak (árpa, zab, köles) 
atlac 

árpa 

búza 

cirok 

köles 

fertály 1676 240 240 240 53 
fertály 1674 180 180 180 1 

1678 180 180 180 l 
fertály 1662 160 135 152 53 

1663 225 100 156 68 
1664 200 160 176 18 
1665 200 200 200 18 
1668 100 90 98 43 
1669 80 80 80 7 
1671 100 100 100 22 
1672 140 120 136 11 
1674 120 100 109 48 

csupor 1676 240 200 220 106 
fertály 1676 240 120 185 95 

1677 280 150 170 48 
1680 180 120 160 19 
1681 229 229 229 7 
1682 226 194 216 229 
1683 400 240 319 188 
1684 560 280 414 150 
1686 630 525 600 10 

fertály 1671 300 300 300 1 
1672 260 260 260 18 
1676 520 480 515 65 
1680 420 420 420 8 
1681 540 369 563 60 
1682 540 324 527 21 
1683 720 560 587 6 
1684 1400 560 1119 8 
1685 1400 1120 1306 3 

fertály 1664 140 140 140 1 
1684 400 400 400 10 
1686 540 430 502 4 

fertály 1677 100 100 100 9 
1680 200 135 165 90 
1686 420 420 420 1 

oka 1665 22 22 22 10 
1668 23 20 22 16 
1670 24 24 24 6 
1671 20 20 20 8 
1674 30 25 26 10 
1676 40 27 33 11 

17 Agrártörténeti Szemle 1 9 8 2 / 3 - 4 
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„ « t ' v M a X Í " M Í n Í " Á t l a g E s e t 
Mertek- ^ mum mum 

Megnevezes , Ev 
6 egység 

dénárban 

1677 30 30 30 15 
1678 30 30 30 15 
1682 27 24 25 28 
1683 112 80 85 35 

tönköly fertály 1662 144 144 144 9 
zab fertály 1663 125 125 125 1 

1664 125 125 125 43 
1668 75 75 75 11 
1669 70 70 70 25 
1671 80 80 80 1 
1672 100 100 100 11 
1674 100 100 100 2 
1676 240 120 135 92 
1677 120 120 120 8 
1680 120 120 120 6 
1681 200 162 194 34 
1684 400 320 350 25 
1686 490 420 455 2 

gyümölcsfélék 
dió negyed 1662 130 130 130 1 

1663 125 125 125 1 
1666 170 170 170 

kosár 1670 9 9 9 1 
negyed 1672 200 200 200 1 

1674 100 100 100 1 
1675 100 100 100 1 
1686 105 105 105 1 

füge oka 1672 60 60 60 3 
1681 60 60 60 8 

gesztenye negyed 1670 220 220 220 2 
1674 106 100 103 2 

gyümölcs, vegyes negyed 1666 200 200 200 2 
1674 100 94 97 5 

mazsola oka 1670 60 60 60 6 
mogyoró oka 1663 80 80 80 1 
szilva negyed 1670 160 160 160 1 

1671 160 160 160 1 
1674 150 150 150 3 
1675 90 90 90 1 
1677 200 200 200 1 
1686 320 320 320 1 

szőlő oka 1674 60 60 60 2 
bor pint 1662 22 16 19 8 

1663 14 8 12 17 
1664 20 12 14 8 
1665 20 10 13 15 
1666 14 14 14 1 
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Maxi- Mini- A E s e t 

Mérték- ^ mum mum 
Megnevezes . Ev 

egység 
dénárban 

1674 12 12 12 80 
1675 12 12 12 1 
1676 13 8 11 2 
1677 32 12 23 1264 
1680 20 12 15 5560 
1681 28 14 21 3220 
1682 28 14 26 1958 
1683 28 12 23 4240 
1684 46 16 25 4790 
1685 50 16 32 3410 

1686 60 40 45 5000 

pálinka pint 1664 105 60 94 84 
icce 1668 50 50 50 1 

1670 50 50 50 80 
1671 50 50 50 75 

pint 1672 120 100 109 68 
1673 80 80 80 1 
1674 75 74 75 50 
1675 80 75 76 45 

takarmány 

széna kocsi 1662 100 100 100 1 
1664 450 450 450 4 
1667 213 213 213 8 
1676 168 168 168 10 

szék 1677 480 480 480 2 
kocsi 1677 240 240 240 3 

1678 480 480 480 2 
szekér 1681 240 240 240 80 

1682 864 864 864 14 
kocsi 1682 280 192 235 4 
szekér 1684 706 700 702 7 

1685 280 280 280 25 
zöldségfélék 

dinnye darab 1672 4 2 3 23 
1677 1 1 1 3 

fokhagyma fogás 1662 10 10 10 2 
1672 2 2 2 5 
1677 5 5 5 7 

hagyma, vörös fogás 1663 6 4 5 140 
1665 12 12 12 4 
1667 2 2 2 120 
1675 6 6 6 3 
1676 15 15 15 102 
1685 120 120 120 1 

káposzta fej 1662 2,5 2,5 2,5 200 
1663 3 2 2,6 17 

17» 
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Megnevezés 
Mérték-
egység 

Év 

Maxi-
mum 

M i n i " Átlag 
mum 

dénárban 

Eset 

1670 2 2 2 54 
1673 1,5 1,5 1,5 50 
1676 3 3 3 500 
1677 2 2 2 100 
1681 4 3 3 50 
1685 4 4 4 25 

savanyított káposzta hordó 1683 320 320 320 1 
1686 2400 2400 2400 1 

tökkáposzta db 1672 4 4 4 23 
zöldség kötés 1671 13 13 13 2 

Á l l a t t a r t a r t á s , 
h a l á s z a t 

nagyállattartás 

borjú 

csikó 

ló 

ökör 

db 

db 

db 

db 

1682 828 828 828 1 
1683 200 200 200 1 
1685 280 280 280 2 
1667 3300 3300 3300 6 
1677 3360 3360 3360 1 
1662 2400 1360 1880 2 
1663 2880 1280 2360 8 
1664 2560 400 1389 15 
1665 3520 933 1640 5 
1666 2000 1800 1900 2 
1667 3200 2600 3000 3 
1668 4600 3200 3720 10 
1669 1200 1200 1200 1 
1670 5200 3300 3884 5 
1671 4400 1700 3050 2 
1673 6480 4800 5333 3 
1674 12720 3840 8330 4 
1676 5280 1920 2220 5 
1677 3600 1920 3217 7 
1678 1680 1440 1560 2 
1681 20400 2480 4545 10 
1682 7680 980 2560 13 
1683 4200 880 1830 4 
1684 8560 860 1414 12 
1685 5040 5040 5040 1 
1662 1280 1280 1280 1 
1667 2300 2300 2300 36 
1668 2300 2300 2300 2 
1676 3240 1800 2005 14 
1677 2632 2632 2632 16 
1681 2040 2040 2040 14 
1682 1680 1680 1680 10 
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Maxi- Mini- Ä £ s e t 

, Mérték- ,, mum mum 
Megnevezes , Ev 

egység 
dénárban 

1683 1960 1400 1820 100 
1684 1920 1920 1920 2 

szamár db 1665 820 820 820 1 
1680 1440 1440 1440 1 
1683 980 980 980 1 

tehén db 1662 800 542 663 6 
1663 800 640 747 3 
1664 1600 1440 1520 2 
1665 3200 1120 1576 13 
1668 2600 1200 1450 15 
1672 1170 1170 1170 2 
1673 1200 1200 1200 9 
1675 1200 1200 1200 8 
1676 1200 840 946 35 
1677 1200 945 1065 26 
1680 1080 600 840 2 
1681 1180 960 1033 3 
1682 1200 720 781 29 
1683 1120 600 793 8 
1684 1680 840 1120 15 

tinó db 1676 1680 1500 1590 4 
1683 1320 400 807 3 

tulok db 1677 2160 2160 2160 1 

juhfélék 

bárány db 1662 75 75 75 4 
1664 60 60 60 1 
1674 120 120 120 1 
1683 80 60 63 23 
1685 200 120 180 4 

juh db 1662 160 135 145 5 
1664 200 200 200 212 
1665 300 300 300 8 
1666 251 200 222 3 
1669 220 220 220 11 
1671 195 180 188 47 
1677 180 155 172 253 
1678 150 150 150 133 
1680 165 150 158 196 
1681 150 142 144 13 
1682 150 105 108 102 

kos db 1677 240 240 240 1 
1678 150 150 150 96 

toklyó db 1671 150 150 150 4 
1676 100 100 100 3 
1683 100 100 100 6 

ürü db 1662 160 160 160 1 
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Megnevezés 
Mérték-
egység 

Év 

Maxi-
mum 

Mini-
mum Átlag Eset 

Megnevezés 
Mérték-
egység 

dénárban 

1673 160 160 160 60 
1674 160 150 158 104 
1676 155 155 155 321 
1679 150 150 150 100 

1683 162 162 162 42 
1685 200 140 165 4 

sertés 

ártány db 1664 540 210 226 42 
1675 900 900 900 2 
1677 480 480 480 2 

malac db 1683 40 40 40 1 
1685 80 36 44 12 

sertés db 1663 480 320 373 3 
1665 480 480 480 2 
1674 180 180 180 2 
1675 660 480 608 13 
1676 1820 1820 1820 6 
1682 1053 1053 1053 2 
1685 1920 360 1173 6 

halfélék 

csík db 1664 190 190 190 1 
1665 25 25 25 1 
1671 40 4 17 3 
1682 144 144 144 1 

csuka db 1663 45 34 41 3 
1664 20 16 23 17 
1667 30 30 30 1 
1675 80 13 28 7 

harcsa db 1662 200 43 97 4 
font 1662 4 4 4 8 
db 1663 40 25 30 10 

1664 180 120 140 3 
1665 124 40 61 4 
1666 50 50 50 2 
1667 80 32 56 2 
1671 70 52 61 2 

kecsege db 1664 44 44 44 l 
1665 16 16 16 1 
1684 120 120 120 1 

ponty db 1666 35 35 35 6 
1671 39 39 39 1 
1677 120 15 23 65 

pozsár db 1663 200 36 53 11 
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Maxi- Mim- ; , . . . Átlag Eset 
, Mertek- ^ mum mum Megnevezes , Ev 

egység 
dénárban 

1664 65 65 65 4 
1665 118 45 69 31 
1666 100 80 90 2 
1667 300 40 152 8 
1671 55 50 54 7 
1673 47 47 47 3 
1675 72 72 72 2 
1678 80 80 80 1 
1683 50 50 50 2 
1685 120 70 95 4 

süllő db 1663 10 10 10 1 
tokhal db 1663 160 160 160 1 
megnevezés nélküli hal db 1662 15 3,6 9,5 3 

1663 40 40 40 1 
1664 90 80 85 2 
1666 60 28 49 6 
1667 80 20 45 6 
1668 60 60 60 1 
1669 40 40 40 3 
1670 140 4 32 19 
1671 60 3 25 17 
1672 8 8 8 10 
1673 40 40 40 13 
1675 24 8 17 7 
1676 22 22 22 11 
1681 72 36 44 13 
1682 144 48 108 5 
1683 40 40 40 2 
1685 160 40 63 9 

szárított hal db 1665 21 21 21 7 
1666 55 55 55 1 

kutya 
agár db 1665 145 145 145 2 

1666 200 200 200 1 
1673 240 240 240 1 
1682 540 540 540 2 

komondor db 1670 380 380 380 2 

vad 
fajd db 1682 18 18 18 10 

1685 48 23 40 16 
fogoly db 1677 46 20 22 41 

1685 21 12 19 8 
madár (megnevezés nélkül) db 120 13 28 8 
nyúl db 1685 31 11 24 12 
túzok db 1678 80 80 80 1 

1684 40 40 40 1 
1685 40 24 36 4 
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Maxi- Mini- . , _ . 
. . . . . . Átlag Eset Mertek- ^ mum mum Megnevezes , Ev egyseg 

dénárban 

HÁZTARTÁS 

konyhai felszerelés 

abrosz db 1669 145 144 145 2 
bogrács db 1680 36 36 36 1 

1685 340 340 340 1 
bögre db 1682 3 3 3 1 
csanak db 1674 2 2 2 10 
falapát db 1666 13 13 13 1 

1680 10 10 10 2 
fazék db 1662 46 24 30 2 

1663 12 7 9 5 
1666 29 2 5 14 
1667 208 208 208 1 

(vas) 1668 140 140 140 1 
1669 136 136 136 1 
1670 30 12 23 3 
1671 60 18 48 5 
1674 60 12 31 11 
1678 36 20 29 4 
1679 8 8 8 1 
1680 92 20 58 5 
1681 54 13 33 5 

(vas) 1681 324 324 324 1 
(réz) 1681 288 288 288 1 

1682 36 36 36 1 
1684 44 33 39 5 

(vas) 1684 400 400 400 1 
1685 80 80 80 1 
1686 12 12 12 1 

húsmosó teknő db 1674 45 45 45 1 
jegeskorsó db 1665 45 45 45 1 
kanál db 1669 20 20 20 1 

1674 80 80 80 1 
kenyérvető lapát db 1662 10 10 10 2 

korsó db 1663 6 5 6 2 
1666 15 9 11 6 
1667 8 8 8 2 
1670 12 3 8 7 
1671 13 4 8 7 
1673 13 13 13 1 
1674 30 4 14 6 
1675 20 4 8 13 
1676 9 9 9 1 
1678 34 20 27 2 
1679 16 6 11 3 
1680 20 12 16 5 
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Maxi- Mini- E s e t 

Mérték- a mum mum 
Megnevezes , Ev 

egység 
dénárban 

pohár 
sajtruha 

selyemszita 
serpenyő 

sikár 

sótartó 
szita 

szűrődaróc 
tál 

1681 10 6 9 5 
1682 18 3 8 8 
1683 12 12 12 1 
1684 20 3 19 6 
1686 12 12 12 1 

db 1670 12 12 12 7 
db 1665 57 38 46 3 

1666 75 27 57 3 
1667 127 127 127 1 
1668 60 60 60 1 
1670 60 60 60 1 
1672 65 65 65 2 
1673 60 60 60 1 
1674 160 120 140 2 
1675 120 60 80 3 
1677 90 60 75 4 
1678 36 36 36 4 
1680 60 60 60 9 
1684 40 40 40 

db 1665 20 20 20 
db 1674 120 120 120 

1685 120 120 120 
db 1665 10 10 10 

1666 14 14 14 
1670 8 8 8 

db 1682 15 15 15 
db 1663 28 25 27 

1667 12 12 12 
1670 16 16 16 
1673 26 12 19 
1674 19 19 19 
1677 12 12 12 
1679 40 40 40 
1680 20 20 20 
1682 15 15 15 
1685 18 18 18 

db 1674 23 23 23 
db 1666 4 4 4 

1674 96 17 47 
1675 96 30 63 
1678 60 60 60 
1679 18 18 18 
1680 63 12 33 
1681 9 9 9 
1683 104 104 104 
1684 60 20 33 3 
1685 60 40 50 2 
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Maxi- Mini- - , . . . . . . Átlag Lset 
, , . Mertek- „ mum mum Megnevezes , Ev egység 

dénárban 

tányér db 1674 2 2 2 30 
1675 20 12 16 2 

teaszűrő db 1673 20 20 20 
tejszűrő szita db 1672 20 20 20 
teknő db 1666 35 35 35 

1678 51 51 51 
1680 36 36 36 
1682 144 144 144 
1686 18 18 18 

tepsi db 1679 80 80 80 
üvegpalack db 1666 26 26 26 

1671 30 9 15 
1672 15 15 15 
1675 49 4 24 

« 1678 20 10 15 
1680 30 9 20 
1684 12 12 12 
1686 36 36 36 

egyéb használati tárgy, 
felszerelés 

átalag db 1662 80 69 75 2 
1663 65 65 65 1 
1666 196 196 196 1 
1671 130 130 130 18 
1677 60 60 60 1 
1681 216 216 216 4 
1685 170 170 170 1 

borotva db 1677 100 100 100 1 
cséve db 1681 18 18 18 4 
csobolyó db 1666 29 20 25 2 

1671 16 16 16 1 
1681 21 21 21 1 
1683 80 80 80 2 

csöbör db 1672 60 60 60 1 
1681 83 72 77 2 

dézsa db 1662 25 15 20 2 
1663 20 20 20 9 
1665 36 36 36 3 
1666 40 22 30 4 
1667 21 21 21 3 
1668 24 24 24 1 
1672 40 40 40 2 
1673 30 30 30 1 
1674 36 24 30 2 
1676 100 100 100 1 
1681 32 32 32 1 
1682 36 36 36 6 



ADATTÁR 5 4 3 

Maxi- Mini- , , 
»«- . - , А , | а ё E s e t 
Mertek- ^ mum mum Megnevezes , Ev 
egység 

dénárban 

favödör 
fejsze 

fűrész 
gyertyabél 

gyöngyházas kés 
hombár 
hordó 

káposztás átalag 
kés 

1683 120 40 80 2 
1684 46 40 43 2 

db 1682 18 18 18 2 
db 1664 60 60 60 1 

1667 68 68 68 1 
1668 68 68 68 1 
1677 160 160 160 1 
1682 108 20 69 3 

db 1682 396 396 396 1 
100 db 1665 10 10 10 4 

1668 10 10 10 4 
db 1682 327 327 327 3 
db 1664 240 240 240 1 
db 1662 120 90 104 36 

1663 140 120 133 8 
1664 200 200 200 2 
1665 250 160 173 7 
1666 200 200 200 4 
1667 220 200 205 20 
1670 200 120 179 21 
1671 220 220 220 25 
1673 300 240 292 18 
1675 260 240 247 9 
1676 360 300 353 8 
1677 240 120 238 81 
1678 240 240 240 74 
1680 360 240 285 8 
1681 360 204 265 10 
1682 411 144 376 9 
1683 400 400 400 1 
1685 613 613 613 21 

db 1682 98 98 98 1 
db 1662 40 30 32 344 

• 1663 60 17 282 41 
1664 80 30 32 178 
1665 40 17 31 474 
1666 40 30 31 112 
1667 27 12 14 204 
1670 25 6 24 16 
1671 20 20 20 1 
1673 35 25 27 16 
1674 45 24 24 240 
1675 75 25 32 574 
1677 240 21 25 508 
1678 26 26 26 368 
1679 26 26 26 80 
1680 26 26 26 400 
1681 72 25 25 201 



5 4 4 ADATTÁR 

Maxi- Mini-
Átlag Eset 

Megnevezés 
Mérték-

Év 
mum mum Átlag Eset 

Megnevezés Év 
mum mum 

Megnevezés 
egység 

dénárban 

1684 45 28 32 42 
1685 28 28 28 10 
1686 60 60 60 4 

kosár db 1666 16 16 16 2 
1673 12 12 12 1 
1680 12 12 12 1 
1685 2 2 2 1 

kőfaragócsákány db 1682 20 20 20 1 
lapát db 1675 15 15 15 2 

1679 12 12 12 2 
1680 20 12 16 3 
1682 12 12 12 1 
1683 20 20 20 1 
1684 20 20 20 1 

negyed db 1665 100 100 100 1 
olló db 1667 80 80 80 1 

1668 80 80 80 2 
(juhnyíró) 1674 100 100 100 4 

1685 60 60 60 2 
pokróc db 1673 140 140 140 1 

1677 120 120 120 1 
1680 150 120 140 3 
1681 160 160 160 9 
1682 108 108 108 4 
1685 260 240 253 3 
1685 240 240 240 2 
1686 240 240 240 1 

rosta db 1663 80 10 57 3 
1666 60 60 60 1 
1675 18 18 18 2 

(vas) 1685 120 120 120 3 
sajtár db 1666 35 34 35 2 

1678 20 20 20 2 
szappan oka 1662 19 19 19 18 

1663 19 19 19 18 
1665 12 12 12 10 

tábla 1666 875 875 875 3 
(öntés) 1681 600 600 600 1 

1683 1120 1120 1120 
oka 1685 20 20 20 1 

szatyor db 1665 8 8 8 1 
1679 6 6 6 1 

tarisznya db 1665 30 30 30 
1668 20 20 20 1 
1670 15 15 15 1 
1671 20 20 20 1 
1672 20 20 20 1 
1673 40 27 32 5 



ADATTÁR 5 4 5 

Maxi- Mini- - , 
Átlag Eset . . , Mertek- mum mum Megnevezes , Ev 

egyseg 
dénárban 

1674 20 20 20 5 
1675 25 25 25 2 

(szőr-) 1676 20 20 20 4 
1677 40 40 40 23 
1678 20 20 20 4 
1680 26 20 20 13 
1681 36 18 21 17 
1682 29 18 26 46 
1685 17 17 17 12 

üst db 1682 485 485 485 
üveg db 1684 12 12 12 
vasas vödör db 1672 260 260 260 

1678 128 128 128 
1680 240 240 240 
1681 100 100 100 
1682 96 96 96 

vasrosta db 1671 100 100 100 
1674 100 100 100 
1675 100 100 100 
1685 120 120 120 

véka db 1680 36 36 36 
viaszgyertya db 1666 12 12 12 
vödör db 1665 15 15 15 

1666 15 15 15 
1670 12 12 12 
1671 15 15 15 

(vasas) 1674 120 120 120 
1674 20 20 20 
1675 20 15 18 
1677 15 15 15 

(bőr-) 1677 272 272 272 
1679 20 20 20 
1681 24 12 18 

(fejtő-) 1682 36 36 36 
1683 20 20 20 
1684 20 20 20 

zsák db 1673 10 10 10 4 

KÖZLEKEDÉS 

kocsi és alkatrészei 

fék db 1666 50 50 50 1 
heveder db 1666 20 20 20 1 

1676 10 10 10 3 
1682 108 108 108 1 

kerék db 1662 100 100 100 4 
1663 180 180 180 4 
1664 124 124 124 2 



5 4 6 ADATTÁR 

Megnevezés 
Mérték-
egység 

Év 

Maxi-
mum 

Mim- , 
Átlag 

mum 

dénárban 

Eset 

1665 100 100 100 1 
1666 125 125 125 1 
1670 100 100 100 1 
1672 100 100 100 1 
1673 120 120 120 
1675 120 120 120 
1676 110 110 110 2 
1677 140 60 113 3 
1682 288 288 288 2 

kerékabroncs db 1663 25 25 25 1 
1667 190 190 190 1 
1683 100 100 100 

kocsi db 1664 1000 600 823 
1665 800 800 800 1 
1666 900 900 900 1 
1683 1200 780 991 
1684 1000 1000 1000 1 
1685 1680 1680 1680 1 
1686 840 840 840 1 

kocsioldal db 1665 40 40 40 1 
kocsirúd db 1673 20 20 20 1 
kocsitengely db 1671 26 26 26 1 

1672 45 45 45 
1674 28 28 28 1 
1680 36 36 36 1 

kötél db 1684 40 32 37 3 
(szekérlekötő) 1685 160 160 160 2 

oldalfa db 1675 50 50 50 1 
ponyva db 1662 320 320 320 1 

1664 124 124 124 1 
1666 200 200 200 1 
1672 200 200 200 1 
1674 150 150 150 1 
1676 140 140 140 1 
1677 240 240 240 1 
1680 240 240 240 1 
1685 600 600 600 1 
1686 300 300 300 1 

lószerszám és felszerelés 

béklyó db 1680 72 72 72 1 
1683 40 40 40 1 
1684 120 120 120 

csótár db 1682 720 720 720 1 
harang (csengő) db 1681 200 200 200 1 
hám db 1677 120 120 120 2 

1684 160 160 160 1 
istráng db 1663 8 6 8 14 



ADATTÁR 5 4 7 

Megnevezés Mérték-
egység Év 

Maxi-
mum 

Mini-
mum Átlag Eset Mérték-

egység 
dénárban 

1664 9 9 9 8 
1665 11 9 10 18 
1666 12 11 12 5 
1668 14 10 11 26 
1671 8 6 7 7 
1673 10 8 9 6 
1674 10 8 9 8 
1676 10 9 10 4 
1681 10 10 10 8 
1682 12 12 12 1 

kantár db 1667 11 11 11 7 
1668 50 50 50 6 
1672 20 20 20 1 

korbácsnyél db 1678 6 6 6 1 
kötél db 1664 10 10 10 10 

1666 10 10 10 8 
1671 10 6 9 3 
1685 12 12 12 2 

kötó'fék db 1664 18 18 18 1 
1665 5 5 5 11 
1666 30 30 30 1 
1670 10 10 10 1 
1672 40 40 40 1 
1676 4 4 4 26 
1678 36 36 36 1 
1681 12 9 9 9 
1682 12 11 11 16 
1684 20 20 20 1 
1685 17 17 17 12 

lánc db 1665 120 120 120 1 
1674 100 100 100 1 
1681 252 252 252 1 
1684 120 120 120 1 

nyereg db 1662 160 80 104 6 
1665 140 132 136 2 
1666 1200 160 352 5 
1667 260 260 260 1 
1668 260 260 260 1 
1670 100 100 100 1 
1671 100 100 100 2 
1673 120 120 120 Г 
1676 740 740 740 1 
1677 90 90 90 2 

ostor db 1682 468 468 468 1 
(ökörhajtó) 1685 30 30 30 1 

pokróc db 1671 120 120 120 6 
1673 120 120 120 1 
1674 120 120 120 2 



5 4 8 ADATTÁR 

Maxi- Mini- . _ 
. . . . . . Átlag Eset Mertek- ^ mum mum Megnevezes . Ev 
egyseg 

dénárban 

1676 120 120 120 1 
ponyva db 1683 320 320 320 1 
sarkantyú pár 1675 20 20 20 1 

1677 20 20 20 3 
1681 40 40 40 2 
1685 40 40 40 1 
1686 75 75 75 1 

zabla db 1670 26 26 26 1 
1672 115 115 115 1 
1673 40 40 40 1 
1683 40 40 40 1 
1684 100 100 100 1 

NYERSANYAGOK. ALAPANYAGOK, 
EÉLKÉSZÁRUK 

bőrök (nyers) 

bárány db 1669 20 20 20 9 
1681 36 36 36 6 
1682 20 20 20 13 
1683 20 20 20 10 

borjú db 1683 20 20 20 24 
farkas db 1666 130 130 130 1 

1671 120 120 120 1 
1672 120 120 120 1 
1675 180 180 180 1 
1676 180 180 180 1 
1683 120 120 120 1 
1685 80 80 80 1 

juh db 1662 35 35 35 64 
1664 45 17 30 46 
1666 31 28 30 21 
1671 95 45 63 3 
1673 17 10 15 31 

kos db 1674 50 50 50 145 
marha db 1683 181 80 164 539 
róka db 1662 120 115 117 3 

1663 120 96 112 13 
1664 120 80 117 32 
1665 120 100 114 12 
1666 135 125 130 29 
1667 131 106 124 10 
1668 126 120 123 6 
1669 135 135 135 8 
1671 150 140 147 14 
1673 200 180 196 5 
1674 220 220 220 9 
1675 240 200 236 10 
1676 240 240 240 6 



ADATTÁR 549 

Mérték-
egység 

Maxi-
mum 

Mini-
mum Átlag Eset 

Megnevezés 
Mérték-
egység 

Év 

Maxi-
mum 

Mini-
mum Mérték-

egység 
dénárban 

1677 250 220 240 7 
1678 200 200 200 1 
1679 360 240 260 6 
1681 216 200 211 3 
1682 216 198 206 7 
1683 240 240 240 8 
1684 200 200 200 7 
1685 280 100 215 46 
1686 180 130 147 29 

külön nem jelzett bó'r db 1662 17 17 17 26 
1669 41 41 41 17 

bőr (kidolgozott) 

bagaria kötés 1663 160 160 160 1 
bélés db 1671 120 120 120 8 

1672 204 204 204 20 
1673 240 240 240 5 
1674 480 480 480 2 
1676 270 223 240 13 
1677 240 230 233 24 
1678 240 240 240 1 
1681 173 173 173 30 
1682 252 252 252 1 
1683 200 200 200 1 

irha db 1672 36 36 36 1 
1681 36 36 36 1 
1685 12 12 12 1 

karmasin kötés 1663 320 252 298 6 
1664 353 353 353 3 
1671 260 260 260 1 
1674 360 360 360 1 
1677 288 288 288 10 
1678 480 480 480 1 

kordován kötés 1677 260 240 250 2 
párduc- és tigrisbó'r db 1677 a kettő' együtt 25200 
róka bélés db 1674 2880 2880 2880 1 

1682 3024 3024 3024 1 
rókahát bélés db 1676 1600 1600 1600 1 
rókaláb bélés db 1672 480 480 480 4 
rókamái bélés db 1677 2040 1920 1980 2 

1680 3432 3432 3432 1 
szattyán kötés 1663 640 640 640 1 

db 1667 90 90 90 2 
1668 60 60 60 4 
1669 180 180 180 1 
1672 100 100 100 4 
1673 90 90 90 4 
1675 80 80 80 5 

18 Agrártörténeti Szemle 1982/3-4 



5 5 0 ADATTÁR 

Megnevezés 
Mérték-
egység 

Év 

Maxi-
mum 

Mini-
mum 

Átlag 

dénárban 

Eset 

1676 80 80 80 

építőanyag 

deszka 

kötés 
db 

szál 

gerenda 

nád 

oszlop 
zsindely 

ß 
faszén 
keményfa 
szálfa 

szál 

100 kéve 

db 
Г 70 db 

tűzifa 

1677 720 720 720 1 
1684 120 120 120 6 

1663 5 2 4 14 
1664 ' 40 21 22 21 
1665 38 38 38 4 
1666 50 26 29 20 
1667 40 40 40 4 
1668 25 25 25 11 
1674 25 25 25 18 
1675 12 12 12 1 
1676 24 20 23 20 
1677 18 18 18 13 
1681 22 18 20 10 
1682 108 18 29 137 
1683 140 20 60 85 
1684 80 20 40 3 
1685 100 40 60 8 
1677 80 13 58 59 
1678 75 13 55 59 
1683 140 140 140 4 
1681 300 200 200 242 
1682 30 30 30 1 
1683 329 273 303 2 
1685 4 " 0 480 480 1 
1682 36 36 36 1 
1682 1107 1107 1107 32 
1683 1200 540 920 21 

szekér 1683 480 372 426 2 
db 1684 47 47 47 1 
db 1662 1 16 116 116 1 

1664 100 100 100 3 
1668 40 40 40 1 
1681 240 114 177 2 
1682 259 234 245 35 
1683 300 300 300 2 
1684 160 160 160 1 
1685 107 106 107 3 

szekér 1663 50 50 50 1 
1664 165 105 142 16 
1677 106 106 106 1 
1678 106 106 106 1 
1682 187 78 123 216 
1683 261 140 227 30 
1684 280 280 280 13 



ADATTÁR 5 5 1 

Maxi- Mini- „ 
Átlag Eset 

Megnevezés Ш С 1 1 С Г Év 
egység 

Mérték- mum mum 

dénárban 

festékanyag 
enyv font 1685 160 160 160 2 
indik lat 1685 70 70 70 12 
lakk lat 1685 80 80 8C 2 
minium lat 1685 50 50 50 3 
sárgafe sték lat 1685 9 9 9 26 
szicsán 

(legyek ellen) 1682 36 36 36 1 

fémanyag 
acélszál oka 1681 40 40 40 3 

szál 1682 216 216 216 1 
hordóabroncs db 1677 24 24 24 18 

1682 20 20 20 1 
1683 40 40 40 6 
1685 5 5 5 94 

lécszeg 1000 db 1683 250 250 250 1 
1685 240 240 240 1 

pléh db 1683 120 120 120 1 
vas sing 1662 15 15 15 2 

1665 68 68 68 1 
1666 25 20 21 22 
1667 20 20 20 2 
1668 20 20 20 10 

szál 1670 200 200 200 20 
sing 1671 26 20 24 13 

1673 20 20 20 5 
1674 16 16 16 6 
1675 20 18 18 17 
1676 20 20 20 1 

marok 1677 6 6 6 1 
1679 40 40 40 1 

sing 1680 25 25 25 2 
1681 23 23 23 1 

oka 1681 22 22 22 5 
1682 23 15 18 28 
1684 20 20 20 1 
1685 80 22 33 11 

zsindelyszeg 1000 db 1682 90 72 81 14 
1683 160 85 111 58 

gyógyászati anyag 
büdöskó' lat (?) 1671 6 6 6 2 
keserú'só db 1674 40 40 40 1 
kékkő db 1666 4 4 4 3 

1672 8 8 8 1 
1674 20 20 20 1 
1675 20 20 20 1 
1681 4 4 4 1 
1685 12 12 12 1 

18* 



5 5 2 ADATTÁR 

Maxi- Mini- _ . 
Átlag Eset 

Mertek- ^ mum munt Megnevezes , Ev egyseg 
dénárban 

krispán font (?) 1663 20 20 20 1 
1666 60 60 60 1 

egyéb 
aranyfonál motring 1678 80 80 80 12 
dohány kötés 1673 120 120 120 2 

oka 1674 50 50 50 2 
tarisznya 1677 220 220 220 1 

oka 1677 120 120 120 4 
1680 80 80 80 6 
1681 72 45 50 17 

faggyú font 1674 8 8 8 178 
gyapjú egy juh 1662 12 11 11 1285 

1664 12 12 12 350 
1665 17 17 17 300 
1673 11 11 11 1370 
1674 10 10 10 1000 
1677 12 10 11 2860 
1680 10 10 10 1182 
1681 9 9 9 137 
1682 9 9 9 1350 
1685 10 10 10 376 

lenmag fertály 1663 320 320 320 1 
1682 320 320 320 1 

seprő (bor) átalag 1662 130 100 110 40 
1663 130 130 130 13 
1664 110 100 105 120 
1665 120 100 111 56 
1666 120 106 И З 50 
1667 120 120 120 21 
1670 130 100 120 50 
1674 100 100 100 85 
1675 100 100 100 150 
1676 100 100 100 7 
1681 108 108 108 2 
1684 160 146 149 15 

viasz (gyertya) font 1663 40 40 40 2 
oka 1683 140 140 140 10 

LAKÁSFELSZERELÉS 

asztal db 1676 280 280 280 1 
1682 282 282 282 1 

batak (tábla) db 1683 30 30 30 1 
gyékény db 1662 17 17 17 3 

1663 15 10 14 4 
1666 25 20 22 3 
1667 25 20 22 3 
1668 20 20 20 2 
1670 40 40 40 1 



ADATTÁR 5 5 3 

Megnevezés Mérték-
egység Év 

Maxi-
mum 

Mini-
mum 

Átlag Eset 

dénárban 

1671 26 18 20 4 
1673 72 20 46 2 
1678 8 8 8 1 
1683 40 3 21 2 
1684 20 20 20 7 
1686 78 78 78 1 
1666 6 6 6 1 
1671 28 28 28 1 
1680 16 16 16 1 
1682 54 54 54 2 
1672 200 200 200 1 
1684 196 196 196 2 
1685 500 500 500 1 
1662 100 100 100 1 
1665 200 200 200 1 
1676 120 120 120 1 
1682 36 36 36 1 
1664 6300 5920 6110 2 
1666 6000 6000 6000 1 
1676 4800 4800 4800 1 
1677 4080 1200 1760 2 
1678 4080 1200 2480 3 
1680 720 720 720 2 
1683 11200 11200 11200 1 
1683 640 640 640 1 
1673 120 120 120 1 
1662 1600 960 1551 13 
1663 1600 1280 1493 3 
1664 1920 1600 1813 3 
1665 2500 2160 2308 5 
1666 2900 2900 2900 2 
1671 2080 2080 2080 5 
1674 1600 1600 1600 6 
1676 1920 1920 1920 7 
1677 2400 1500 1800 3 
1678 2100 2100 2100 1 
1680 4080 600 1680 15 
1681 2560 1890 2178 10 
1682 2000 1680 1886 7 
1683 2240 2240 2240 2 
1684 2800 960 1573 3 
1685 2400 2400 2400 1 
1685 2700 1820 2260 4 
1686 2310 2310 2310 2 
1686 2520 2520 2520 1 
1683 320 240 280 2 

iskatula 

karszék 
kályha 

láda 

paplan 

db 

db 
db 

db 

db 

párnahaj 
szőnyeg 

db 
db 

vánkos db 



5 5 4 ADATTÁR 

Megnevezés Mérték-
egység 

Év 

Maxi-
mum 

Mini-
mum 

Átlag Eset 

dénárban 

ÉLELMISZER 

cereália 

liszt 
kényéi 

cipó 

kalács 

tejtermék 

sajt 

turo 
vaj 

oka 1666 8 8 8 200 
db 1663 15 15 15 3 

1666 23 23 23 1 
1670 20 20 20 1 
1671 16 10 11 7 
1673 10 10 10 2 
1674 20 9 12 4 
1675 10 9 10 10 
1680 12 12 12 2 
1683 30 20 25 4 
1684 40 20 40 105 
1685 40 40 40 2 
1686 5 5 5 5 

db 1668 18 18 18 1 
1670 6 6 6 1 

db 1662 20 20 20 1 
1665 16 16 16 1 
1668 12 12 12 1 
1670 20 20 20 1 
1673 20 20 20 1 
1674 16 16 16 1 
1675 20 20 20 1 
1680 18 6 12 2 

db 1663 45 40 43 13 
1664 100 80 97 7 
1666 29 29 29 1 
1677 30 25 28 2 
1681 60 60 60 1 
1682 72 64 71 13 
1683 120 40 62 20 

oka 1684 40 40 40 20 
db 1685 110 48 84 10 

dézsa 1682 240 240 240 1 
pint 1662 90 90 90 12 

1663 120 80 90 24 
1664 120 120 120 18 
1667 100 100 100 6 

oka 1669 28 28 28 78 
pint 1670 80 80 80 2 

1674 80 80 80 97 
oka 1676 51 48 49 402 
pint 1679 100 100 100 17 
oka 1683 120 120 120 136 



ADATTÁR 555 

Megnevezés 
egység 
Mérték- ^ mum mum 

Maxi- Mini- r . 
Átlag Eset 

dénárban 

1684 120 120 120 81 
pint 1685 140 140 140 6 

zsiradék, hús 

hal font 1662 4 4 4 8 
hús font 1678 3 3 3 46 

1682 3 3 3 495 
1683 3 3 3 465 
1684 3 3 3 400 

olaj pint 1662 60 60 60 1 
1663 60 60 60 5 
1665 100 100 100 2 
1683 104 104 104 1 
1685 100 100 100 2 
1686 60 60 60 1 

szalonna oldal 1662 640 640 640 1 
1676 840 840 840 1 
1677 684 684 684 5 
1678 672 480 587 9 
1682 1080 612 768 3 
1683 840 800 813 3 
1683 840 600 659 15 
1684 1400 1030 1187 3 
1685 1960 1960 1960 1 
1686 1680 1680 1680 1 

ételízesítő, fűszer 

aszúszem oka 1676 15 15 15 1 
bors « font 1663 80 64 67 8 

1664 120 120 120 4 
1665 140 140 140 1 
1667 160 160 160 1 
1668 160 160 160 l 
1669 100 100 100 2 
1670 110 80 100 6 
1673 120 100 103 4 
1674 120 110 117 10 
1675 100 90 92 5 
1677 240 240 240 3 
1682 50 50 50 12 
1683 109 80 101 7 
1685 140 100 125 4 

cukor (fehér) font 1682 100 100 100 4 
ecet korsó 1671 32 32 32 1 

átalag 1677 400 400 400 1 
gyömbér font 1682 50 50 50 3 
méz pint 1662 80 53 75 26 

1663 73 55 65 71 
1666 90 90 90 6 



5 5 6 ADATTÁR 

Maxi- Mini- Á 
aUdg Г-SCl 

. . , Mertek- t mum mum Megnevezes , Ev 
egység 

dénárban 

1667 85 85 85 21 
1670 84 50 69 12 
1673 100 100 100 2 
1674 95 95 95 15 
1675 100 80 97 28 
1680 72 72 72 1 
1682 80 72 76 2 
1683 65 65 65 80 
1685 120 120 120 1 

(veres nádméz) font 1682 100 100 100 4 
narancs (és citrom vegyesen) db 1682 12,5 12,5 12,5 30 
sáfrány lat 1670 90 90 90 4 

font 1673 20 20 20 1 
1682 254 254 254 1 

lat 1684 160 160 160 1 
só kő 1662 250 133 159 11 

1663 150 96 134 15 
1664 160 120 140 13 
1665 180 180 180 1 
1666 150 100 123 12 
1667 123 105 118 11 
1668 120 68 85 22 
1669 120 106 115 6 
1670 120 95 96 14 
1671 140 130 133 3 
1672 134 134 134 24 
1673 120 105 108 25 
1674 142 120 126 • 6 
1675 180 120 143 13 
1676 140 120 123 17 
1677 240 107 155 11 
1680 140 123 126 7 
1683 95 95 95 6 

font 1685 4 4 4 3100 
kő 1686 210 210 210 13 

szerecsendió db 1682 320 320 320 8 
szerecsendió-virág lat 1682 47,5 47,5 47,5 8 

RUHÁZKODÁS 

felsőruha - férfi 

dolmány db 1662 200 200 200 
ködmön db 1662 400 250 323 

1663 320 320 320 
1664 320 240 293 
1666 200 200 200 
1667 200 200 200 
1668 200 120 140 4 



ADATTÁR 557 

Mérték-
Maxi- Mini- Átlag Eset 

Megnevezés Mérték- Év mum mum 
Átlag 

Megnevezés 
egység 

dénárban 

1669 220 220 220 1 
1672 260 260 260 3 
1673 260 100 216 5 

1674 240 240 240 2 
1675 320 240 280 4 
1676 240 240 240 7 
1677 240 240 240 18 
1678 240 240 240 1 
1679 240 240 240 1 
1681 252 216 241 5 
1682 684 684 684 1 
1683 400 280 340 2 
1684 560 320 410 4 
1685 400 240 320 2 

köpeny db 1677 480 444 462 2 
1685 400 400 400 1 

mente db 1682 396 396 396 1 
nadrág db 1662 80 80 80 1 

1663 280 280 280 1 
1664 120 120 120 2 
1666 100 100 100 2 
1668 67 67 67 4 
1671 780 780 780 1 
1672 80 80 80 1 
1673 100 100 100 4 
1675 100 100 100 2 
1676 80 80 80 4 
1677 240 240 240 1 
1678 720 720 720 1 
1679 720 720 720 l 
1680 720 720 720 1 
1681 720 720 720 1 
1682 144 144 144 1 
1683 160 160 160 1 
1685 200 200 200 1 

szűr db 1664 320 320 320 1 
1670 180 180 180 3 
1671 180 180 180 2 
1672 260 200 220 3 
1674 200 180 192 5 
1676 240 240 240 1 
1677 240 240 240 1 
1682 252 252 252 1 
1683 240 240 240 1 

szűrcsuha db 1664 240 240 240 2 
1666 220 220 220 3 
1667 213 213 213 2 
1668 200 200 200 1 



5 5 8 ADATTÁR 

Megnevezés Mérték-
egység 

Év 

Maxi-
mum 

Mini-
mum 

Átlag Eset 
Mérték-
egység 

dénárban 

1671 180 180 180 1 
1673 172 172 172 1 
1675 150 108 129 2 
1676 200 200 200 1 

szűrdolmány Ib 1675 240 240 240 1 

felsőruha - női 

daróckötő db 1683 120 120 120 1 
előkötő db 1664 300 300 300 1 

1674 100 100 100 1 
futa 1662 160 160 160 1 

1664 230 230 230 1 
1666 200 200 200 1 
1668 180 180 180 2 
1671 210 210 210 2 
1672 260 120 190 2 
1674 180 180 180 2 
1675 240 240" 240 1 
1676 140 140 140 3 
1677 120 120 120 

(selyem aljú) 1677 720 720 720 1 
istár db 1662 120 120 120 1 
rásakcitő db 1675 720 720 720 l 

1677 270 270 270 1 
1684 320 320 320 1 

szoknya db 1662 480 480 480 l 
1674 400 400 400 1 

zobbon db 1662 320 320 320 1 
1664 300 300 300 1 
1672 40C 390 393 3 
1673 400 400 400 1 
1674 360 360 360 2 
1679 480 240 360 2 
1680 360 360 360 2 
1681 480 220 350 2 
1682 480 288 384 2 

lábbeli 

bocskor pár 1662 17 17 17 3 
1666 85 20 29 7 
1668 35 35 35 1 
1669 72 72 72 1 
1677 36 20 29 2 
1683 20 20 20 5 

bőrkap ;a db 1665 100 100 100 1 
1681 36 36 36 2 
1684 40 40 36 2 

cipő pár 1666 100 100 100 1 
csizma pár 1662 390 120 185 9 



ADATTÁR 559 

Maxi- Mini- A t l a g E s e t 

Mérték- mum mum 
Megnevezes . t v egység 

dénárban 

1663 480 110 236 76 
1664 450 160 221 33 
1665 640 240 278 27 
1667 275 275 275 4 
16f 8 400 400 400 1 
1669 220 220 220 1 
1671 216 80 182 9 
1672 300 100 226 62 
1673 425 200 216 40 
1674 240 220 233 3 
1675 240 240 240 4 
1676 330 192 231 94 
1677 360 216 242 117 
1678 360 180 295 4 
1680 288 240 266 84 
1681 360 215 240 170 
1682 468 180 251 92 
1683 400 200 326 53 
1684 520 140 429 48 
1684 460 140 249 13 
1685 603 200 316 79 
1686 420 210 261 9 

kapca pár 1664 18 18 18 2 
1674 6 6 6 2 
1675 20 20 20 20 
1676 42 40 41 20 
1677 40 20 37 14 
1678 40 40 40 2 
1682 47 25 34 14 
1683 40 40 40 2 
1684 40 40 40 12 

db 1680 15 15 15 1 
1681 42 37 39 2 
1685 40 40 40 4 

pacsmag pár 1671 70 70 70 4 
papucs pár 1662 160 160 160 2 

1663 160 160 160 7 
1665 160 160 160 1 

saru pár 1662 100 80 90 2 
1664 120 115 117 3 
1665 160 80 116 4 
1666 180 180 180 1 
1668 238 238 238 1 
1669 140 140 140 2 
1672 270 270 270 1 
1673 140 140 140 5 
1674 140 132 133 13 
1676 120 120 120 2 



5 6 0 ADATTÁR 

, , , Mérték -Megnevezes 

Maxi- Mini- Átlag Eset 
, , , Mérték -Megnevezes Év m u m mum 

Átlag 

egység 
dénárban 

1677 140 140 140 1 
1680 100 100 100 1 

fehérnemű 

imeg (ing) db 1663 40 40 40 1 
1668 80 80 80 1 
1673 20 20 20 1 
1682 120 72 96 2 
1683 80 80 80 1 
1684 140 140 140 2 

lábravaló db 1673 52 52 52 1 
1680 54 54 54 2 

pendely db 1679 100 100 100 1 

textíliák (méteráruk) 

aba vég 1662 320 320 320 3 
1663 320 320 320 2 
1664 400 320 390 8 
1666 400 400 400 2 
1667 400 400 400 2 
1668 280 280 280 6 
1671 331 331 331 3 
1672 450 400 419 9 
1673 400 320 370 11 
1674 400 360 390 4 
1675 400 195 312 6 
1676 364 364 364 5 
1677 420 320 352 5 
1678 320 310 318 4 
1679 480 480 480 1 
1680 360 360 360 2 
1681 415 324 413 98 
1682 360 324 340 12 

sing 1683 20 20 20 1 
vég 1683 480 480 480 l 

1684 520 420 498 11 
1685 520 360 392 5 
1686 560 560 560 6 

(barát-) 980 980 980 1 
(leány-) 1677 960 905 932 2 
(takaró-) 1684 320 320 320 1 
(veres-) 1671 440 440 440 1 

1681 460 460 460 4 
1682 468 468 468 1 
1684 600 600 600 1 

abavászon vég 1673 400 320 370 11 
1674 410 410 410 1 

bagazia vég 1673 240 240 240 8 
1674 240 240 240 2 



ADATTÁR 561 

Megnevezés Mérték-
egység Év 

Maxi-
mum 

Mim-
Átlag 

mum 

dénárban 

Eset 

1682 288 216 252 3 
bársony sing 1682 468 468 468 1 
buljavászon vég 1672 342 342 342 1 

sing 1671 27 26 26 5 
1674 20 20 20 13 

vég 1676 520 520 520 1 
sing 1678 30 30 30 26 

1682 5 5 5 75 
fejtő sing 1662 60 60 60 1 

vég 1673 440 440 440 2 
1675 480 480 480 1 
1677 480 480 480 2 

(veres) 1677 520 480 500 8 
1678 480 480 480 1 
1681 396 396 396 10 
1685 180 180 180 2 

granat sing 1663 533 533 533 3 
1674 720 720 720 12 

(velencei) 1676 320 320 320 3 
vég 1677 1068 900 984 24 

(angliai, claris) sing 1677 89 89 89 12 
vég 1678 900 900 900 12 

gyolcs vég 1663 160 160 160 1 
1664 247 247 247 1 

sing 1665 16 16 16 7 
vég 1674 240 240 240 2 

1675 325 325 325 1 
sing 1677 20 20 20 7 

(török) vég 1681 216 216 216 4 
sing 1682 16 16 16 2 
vég 1682 1152 1152 1152 1 

kamuka vég 1663 160 160 160 1 
1664 320 320 320 1 

karasia sing 1683 36 36 36 10 
kendővászon vég 1671 480 460 470 2 

1673 440 440 440 2 
1675 480 480 480 1 
1676 480 480 480 1 

letyepuri (lecsepuri) vég 1681 720 720 720 1 
muhar patyolat vég 1665 1700 1700 1700 1 

sing 1681 36 36 36 1 
nemez sing 1662 40 40 40 8 

vég 1665 500 500 500 4 
sing 1666 50 50 50 4 

1671 60 60 60 6 
db 1677 64 63 64 4 

1681 18 18 18 4 
1682 60 60 60 4 



5 6 2 ADATTÁR 

w . M a x i " M i n i " Átlag Eset 
, Mertek- + murrt mum 

Megnevezes , t v 
egység 

dénárban 

patyolat vég 1663 800 640 720 4 
1664 1700 1120 1650 6 
1665 1200 1200 1200 1 
1666 2400 1410 1775 6 
1668 2275 1100 1399 8 
1671 1040 1040 1040 1 

sing 1672 260 260 260 2 
vég 1672 840 360 786 9 

1673 480 480 480 1 
1676 1200 1080 1120 3 
1677 1200 740 994 10 

(aranyos végű) sing 1677 360 360 360 14 
vég 1680 847 252 673 13 

(janicsár) 1681 720 720 720 3 
1681 1080 252 773 8 
1682 960 108 714 11 
684 1200 840 960 6 

sing 1685 315 280 292 24 
perpetula sing 1664 160 160 160 5 
posztó (angliai) sing 1674 696 696 696 20 

vég 1677 19000 19000 19000 1 
sing 1678 720 720 720 6 
vég 1678 19000 19000 19000 1 

(fajlandis) vég 1677 11520 11520 11520 1 
(karmasin színű fajlandis) sing 1677 380 380 380 13 

vég 1678 4320 4320 4320 1 
1681 14820 14820 14820 2 

(közönséges) vég 1681 3120 3120 3120 8 
(szederjes, remek) sing 1677 200 200 200 6 
(veres) vég 1677 3120 3120 3120 8 

1678 3360 3120 3212 13 
rása "sing 1683 240 240 240 31 

(francia) 1683 400 400 400 11 
selyem (nyitrai) vég 1677 480 480 480 2 

1672 480 480 480 3 
1677 480 480 480 2 

törökvászon vég 1662 200 200 200 1 
1663 200 160 180 2 
1664 300 300 300 1 
1671 250 250 250 4 
1672 267 267 267 3 
1673 280 202 253 3 
1674 240 240 240 2 
1675 240 240 240 3 
1676 240 240 240 3 
1677 240 240 240 3 
1679 240 240 240 1 
1680 240 240 240 2 



V 
ADATTÁR 5 6 3 

Maxi- Mini- r . 
Átlag Eset 

Mertek- ^ mum mum 
Megnevezes , bv 

egyseg 
dénárban 

168' 216 216 216 1 
1682 216 216 216 1 
1683 280 240 260 2 
1684 360 320 340 2 
1685 400 240 293 3 
1686 315 315 315 2 

vászon sing 1662 13 7 10 86 
166? 20 6 8 39 
1664 10 10 10 62 
1665 20 8 9 227 
1661 20 10 14 21 
166 16 10 11 94 
167 11 9 10 47 
167 9 9 9 11 

vég 167» 132 132 132 1 
sing 1673 9 7 8 72 
vég 1674 252 229 242 3 
sing 1677 18 9 11 26 

1682 15 9 12 8 
1684 26 20 22 102 
1685 20 20 20 62 
1686 40 11 16 64 

egyéb ruházati cikkek 

darutoll szál 1563 88 88 88 80 
1664 45 45 45 146 
1666 20 20 20 2 
1677 40 40 40 4 

fésű db 1681 72 72 72 1 
főre való db 1682 72 72 72 1 
gyöngy házas tű db 1664 480 480 480 1 
kalpag db 1663 320 320 320 t 

1674 360 360 360 2 
1681 460 460 460 4 

kapocs db 1671 60 60 60 1 
1677 33 33 33 3 
1684 7 7 7 1 

keszkenő db 1664 30 30 30 10 
1675 18 18 18 40 

kesztyű pár 1662 60 60 60 1 
1675 70 70 70 10 
1676 44 44 44 10 
1677 60 60 60 2 

(szattyán) 1682 216 216 216 1 
öv db 1662 140 140 140 1 

1665 640 240 278 27 
1672 180 180 180 2 
1678 240 240 240 1 



5 6 4 ADATTÁR 

Megnevezés Mérték-
egység 

Év 

Maxi-
mum 

Mini- r „ Átlag 
mum 

dénárban 

Eset 

1679 240 240 240 1 
1680 240 240 240 1 
1681 240 240 240 1 
1682 240 240 240 1 

portai sinoröv vég 1677 720 720 720 1 
sastoll szál 1670 50 50 50 2 

1677 50 40 48 46 
1678 50 40 47 6 

selyemöv db 1662 1360 1360 1360 2 
1663 1440 1440 1440 1 
1668 3900 1040 2380 5 
1676 2160 2160 2160 1 
1677 720 520 548 7 
1681 6720 1920 4320 2 
1683 1200 1200 1200 3 

süveg db 1663 90 60 84 10 
1664 117 117 117 3 
1665 284 284 284 1 
1666 120 80 112 10 
1667 50 50 50 1 
1668 105 105 105 1 
1669 70 70 70 2 
1670 100 63 90 11 
1671 190 60 103 3 
1672 80 60 70 2 
1673 120 70 103 10 
1674 100 100 100 9 
1675 100 60 88 16 
1676 100 100 100 9 
1680 108 108 108 10 
1681 108 108 108 1 
1682 100 78 89 2 
1683 80 80 80 2 
1684 133 133 133 3 
1685 120 120 120 1 
1686 90 90 90 1 

zsebkendő db 1664 50 50 50 80 

KATONAI ESZKÖZÖK 

fegyver db 1662 976 976 976 1 
pisztoly db 1664 400 400 400 1 
puska db 1663 100 65 83 2 

1683 520 160 340 2 
puskakulcs db 1677 710 710 710 1 
puskapalack db 1676 720 720 720 1 
puskatok db 1663 80 80 80 1 

1664 100 100 100 1 
1672 120 120 120 1 



ADATTÁR 5 6 5 

Mérték-
egység 

Maxi- Mini- Átlag Eset 
Megnevezés 

Mérték-
egység 

Év mum mum 
Átlag 

Mérték-
egység 

dénárban 

1684 160 160 160 1 
töltés kötés 1669 18 18 18 2 

1671 20 9 16 18 
1674 20 12 13 21 
1683 20 13 15 4 

tőr db 1682 336 336 336 3 

EGYÉB ESZKÖZÖK, ÁRUK 

ajtó-sarokvas db 1685 40 40 40 1 
csutora db 1679 120 120 120 1 
erszény db 1675 20 20 20 2 
fúró db 1683 7 4 6 5 
haraly ? 1677 720 720 720 4 

1678 712 712 712 4 
harang (templomi) db 1685 19600 19600 19600 1 

(juhokra) 1666 46 46 46 1 
kalamárisba való gallér db 1681 20 20 20 1 
kalendárium db 1672 20 20 20 1 

1673 12 12 12 1 
1677 12 12 12 2 
1678 24 24 24 1 

korbácsnyél db 1674 6 6 6 1 
körző db 1678 9 9 9 1 
kulcs db 1685 120 120 120 1 
kutsán ? 1682 60 60 60 1 
lajstrom db 1681 56 46 49 3 
lakat db 1662 70 70 70 4 

1664 20 20 20 3 
1665 57 57 57 3 
1666 80 80 80 1 
1671 20 20 20 l 
1672 50 20 40 6 
1674 60 20 38 6 
1675 140 50 60 9 
1683 280 280 280 1 
1684 40 40 40 1 
1685 120 50 85 

levéltáska db 1672 160 160 160 1 
lénia db 1670 12 12 12 1 
malomkő db 1663 6400 6400 6400 1 
ocular db 1675 20 20 20 1 

1682 36 36 36 1 
papír konc 1664 64 19 35 15 

1665 24 16 21 15 
1666 20 20 20 10 
1667 20 19 19 6 
1668 24 24 24 1 
1670 20 20 20 2 

19 Agrártörténeti Szemle 1982 /3 -4 
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Maxi- Mini- A E s e t 

Mertek- 6 mum mum Megnevezes , bv egység 
dénárban 

kötés 
konc 

parasztpipa db 
pipa (tajték) db 

pipaszár db 

rézkalamáris db 

rézpipa db 
sátor db 

síp db 
skófium levél 

spanyolviasz rúd 

V i r g i n i a d b 

zomok ? 

1671 20 20 20 1 
1672 20 20 20 
1677 20 20 20 
1680 20 20 20 1 
1682 20 20 20 
1683 20 20 20 1 
1683 400 400 400 1 
1684 20 20 20 3 
1685 40 40 40 
1672 40 40 40 1 
1674 120 120 120 1 
1676 160 160 160 1 
1677 60 60 60 2 
1680 100 100 100 1 
1681 84 60 72 
1686 180 180 180 2 
1673 60 60 60 1 
1682 36 36 36 1 
1663 160 160 160 1 
1666 80 80 80 1 
1672 200 200 200 1 
1678 20 20 20 2 
1683 50 50 50 1 
1672 440 440 440 1 
1677 7680 3360 5520 
1681 7200 7200 7200 1 
1681 1287 1287 1287 
1671 720 720 720 1 
1674 1350 1350 1350 2 
1676 900 320 706 6 
1680 960 960 960 6 
1681 960 660 687 11 
1682 886 792 868 14 
1677 20 20 20 1 
1685 80 52 64 3 
1676 2880 2880 2880 2 
1677 960 960 960 8 



SZEMLE 

DOMANOVSZKY SÁNDOR 

GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM A KÖZÉPKORBAN 
(TANULMÁNYOK) 

Válogatta, sajtó alá rendezte és a bevezető tanulmányt irta Glatz Ferenc. 
Gondolat Könyvkiadó, Bp. 1979. 372 I. Történetírók Tára sorozat 

A sorozat második köte teként most először kapja kézbe az olvasó Domanovszky Sándornak, az 
iskolát t e remtő történésznek csokorba gyűjtött tanulmányait . Az ismer te tendő könyvet a válogató-
szerkesztő Glatz Ferencnek Domanovszkyt bemuta tó pályaképe nyit ja . E pályakép némileg bővített 
változata már megjelent ugyan (Századok, 1978. 112. évf. 2. sz. 2 1 1 - 2 3 1 . 1 . ) , de itt is nagyon hasznos 
szolgálatot tesz. Segít eligazodni. 

„Mi csöndes, a hosszú lejáratú munka emberei vagyunk, akiknek sok időre van szükségük az 
anyag összegyűjtésére és azután nyugodt elmélyedésre a földolgozáshoz." Evvel a tör ténésznek szinte 
az egész pályáján végigfutó mottóval indítja a pályaképet Glatz Ferenc, majd áttekintést n y ú j t e pálya 
főbb állomásairól, Bemutatja a filológust, a kiváló krónikakutatót (erre 1. részletesebben Gerics József 
tanulmányát : Domanovszky Sándor, az Árpád-kori krónikakutatás ú t tö rő je . Századok, 1978. 2. sz. 
112. évf. 2 3 5 - 2 5 1 . 1 . ) , a magyar gazdaság- és társadalomtörténet ku ta tó já t , az újkori forráskiadót , aki 
máig érvényes módon szabályozta az újkori magyar forráskiadást, de nem feledkezik meg a tudomány-
szervező aprómunkájáról sem. 

Mi te t te aktuálissá, hogy válogatás kerüljön a történelemtanár, az olvasó asztalára, könyves-
polcára Domanovszky Sándortól? Az egyik ok nyilván az a széles körű érdeklődés, amely szinte 
minden történeti tárgyú munkára, még szakkönyvre is irányul. S persze talán elegendő idő telt el 
Domanovszky Sándor halála óta ahhoz, hogy munkássága a historiográfiai értékelés tárgya lehessen, 
másfelől pedig Domanovszky kérdésfeltevéseinek egy része ma éppúgy érvényes, mint akkor volt, 
amikor a szerző maga felvetette. Utal junk itt csak néhányra : a majorsági gazdálkodás menete nagyrészt 
tisztázott ugyan a marxista történetírásban, de vajmi keveset tudunk e n n e k kezdeteiről, vagy éppen 
most folynak vizsgálatok arról, hogyan alakultak át a majorságok a török hódoltság viszonyai között , s 
nincsen korszerű monografikus feldolgozás a jobbágyviszonyok 1 8 4 8 - 4 9 - i felszámolásának egészé-
ről sem. 

Ám a hiányosságok sorolása helyett lássuk inkább magukat a tanulmányokat ! 
A köte tben két tanulmány foglalkozik k imondot tan agrártörténeti kérdéssel: A mezőgazdaság 

Szent István korában, s A majorsági gazdálkodás magyarországi tör ténetéhez címűek. Ez u tóbb i most 
jelent meg először magyar nyelven. Az első már a bevezető részben élesen exponálja a vizsgálandó 
kérdést: „A magyarság nomád é le tmódot folytatva került mai hazája területére. Szent István kora 
azonban már nem mutat ja nomádnak . " A válaszadáshoz részletesen elemzi - a korabeli irodalom 
alapján - a kelet-európai sztyeppék nomád törzseinek életmódját, bebizonyítva, hogy bizonyos 
mértékű kereskedelem és földművelés náluk is megtalálható volt. A régészet bizonyítékainak, az arab 
írók tudósításainak elemzése is arra a következtetésre vezette, hogy a földművelés, az állattenyésztés, a 
kereskedelem jelentős szerepet já tszot t I. István korában a magyarok é le tmódjában. Ezek persze nem új 
megállapítások a mai olvasó számára, s erre a szerkesztői lábjegyzetek a legtöbb esetben utalnak is, 
egyben hasznos eligazítást nyúj tanak a mai történetírás álláspontjának megismeréséhez. A tanulmány 
további része I. István törvényeinek elemzését adja. A törvényekből egy a nyugat-európaihoz hasonló 
birtokrendszer körvonalai bontakoznak ki Magyarországon is, ami ismét csak a földművelés jelentősé-
gét emeli ki. 

A másik jellegzetes agrártörténeti tanulmány a Domanovszky Sándor kezdeményezésére fel-
lendült mezőgazdaságtörténet-írás eredményeit összegzi. Az alkalmat az összegzésre az osztrák szárma-
zású neves gazdaságtörténész, Alphons Dopsch születésnapjára kiadott emlékkönyv szolgáltatta. 

Ebben az I. István korabeli agrárszervezet vázolása után az egységes jobbágyság XIII századi 
kialakulását muta t ja be. A XIII. századra azonban a földesúri gazdaság is kialakulóban volt, sőt néhol a 
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földesurak már igyekeztek elkülöníteni földjeiket a jobbágyokéitól. Ám a birtoknövelés ekkor még 
csak a földesúri hatalom növelését célozta s részben eredményezte. 

Zsigmondnak, a Luxemburg-házból származó királynak a korában a majorsági agrárszervezet 
kialakulása kezdó'dött meg, igaz, ezek még csak a legelső' lépések voltak. A döntő' fordulat a XVI. 
század elején következett be nagyrészt az 1514. évi jobbágytörvények és a török támadásának 
hatására. Ez utóbbiak ugyanis állandó gabonafelvevő piacot teremtettek a földesurak számára, akik ezt 
a lehetőséget igyekeztek kihasználni. Egészen világosan muta t ta e folyamatot Nádasdy Tamás nádor 
birtokainak vizsgálata. A földesúr igyekezett pénzjövedelmeit fokozni, s ezért az allodiumok területét 
- a jobbágyok által szolgáltatott robotmunkával párhuzamosan - növelni. A pénzjövedelem növelé-
sének másik jellemző útja-módja a jobbágyoktól felvásárolt bor , gabona viszonteladása volt. 

A földesúri és evvel együtt a paraszti gazdaság fellendülésének a tizenötéves háború vetett véget. 
A visszaesés után a XVIII. század a stagnálás és a helyreállítás időszaka volt, de a hagyományos 
termelési módszerekkel és technikai eszközökkel. Új fellendülést a mezőgazdaságban ismét háborús 
viszonyok okoztak. A XVIII. század végi és a napóleóni háborúk piacviszonyai kibontakoztatták a 
mezőgazdasági termelést, bár a kapitalista üzemvezetés, az új technikai eszközök meghonosodása csak 
lassan haladt előre, ezek csak itt-ott jelentkeztek. Az eredményeket így összegzi; „Ebben a rövid 
összefoglalásban néhány adatot adtunk, melyek alapján, úgy véljük, levonhatjuk a végkövetkeztetést, 
hogy a majorsági gazdasági szervezet keleten nem volt olyan általános, mint ahogyan feltételezik. 
Magyarországon különböző speciális okok következtében nem válhatott uralkodó gazdasági típussá, 
kénytelen volt - minden erre irányuló földesúri erőfeszítés ellenére - az útjába tornyosuló akadályok-
nak, éppen lényeges pontokon, engedményeket tenni. Sem a kapitalisztikus célkitűzésekben, sem 
pedig a felhasznált eszközökben, de legkevésbé a majorsági-paraszti viszony alakításában nem sikerült 
jellegét teljesen érvényre juttatnia. Nem tudta a gazdasági életre specifikus jellegét rányomni, és a XIX. 
századig nem volt sokkal több törekvésnél." A nagybirtoknak persze ennél jóval nagyobb szerepe volt 
a feudáliskori magyar gazdaságban, a jobbágyviszonyokról nem is szólva, de a fejlődésrajz sok ponton 
ma is elfogadható, még akkor is, ha az azóta eltelt időszak forrásfeltárásai, feldolgozásai a képet 
sokhelyütt finomították-árnyalták. 

A kötetben három tanulmány a középkori magyar vámtörténettel foglalkozik. Ezek: A harmin-
cadvám eredete, a Mázsaszekér, és egy részlet A szepesi városok árumegállító joga c. monográfiából. 

Mielőtt e tanulmányok ismertetéséhez fognánk, egy megjegyzést kell tennünk a két agrártörté-
neti tanulmánnyal kapcsolatban. Mindenképpen figyelemre méltónak tartjuk, hogy az iskolát teremtő 
magyar történészek közül az egyik éppen Domanovszky Sándor, s talán az sem véletlen műve, hogy 
másik iskolát teremtő történészünk, Szabó István, szintén főként az agrártörténet kutatójaként ismert. 
E sajátos jelenség magyarázata - úgy véljük — a magyar társadalomfejlődésben keresendő, amelyben az 
agrártársadalom, a parasztság és a nagybirtok jelentős szerepet játszott. 

Visszatérve mármost a vámtörténeti tanulmányokra, vegyük szemügyre először A szepesi 
városok árumegállító joga című tanulmányrészletet, amely a mű bevezetését és az árumegállító jog 
történetéről szóló áttekintést tartalmazza. A szerző időrendben sorra veszi az Árpád-kori árumegállító 
jog fajtáit , majd a szepességi városoknak adományozott jogról szól. Az áttekintés során a magyar-
országi példákat mindig európai párhuzamokkal egészíti ki. 

Úgy látja, hogy összesen három-gazdasági-kereskedelmi körzet alakult ki Magyarországon ebben 
az időszakban. Az egyik a bécsi árumegállító jog megakadályozását célozta, s Győr, Esztergom, Buda 
nyerte így el az árumegállító jogot. A másik vizsgált terület a Szepesség. Itt Késmárk, majd Kassa 
lett az árumegállító jog központja. A harmadik gazdasági körzet az erdélyi, amelyről azonban kevés 
szó esik a tanulmányban. 

A másik vámtörténettel kapcsolatos tanulmány a Mázsaszekér című. Célja, hogy a mázsaszekér 
meghatározásával kijelölje annak helyét a magyarországi fuvarozó eszközök fejlődésében, s egyúttal 
értékelje jelentőségét. 

Elsőként arra ad választ, hogy a szót, illetve eszközt milyen értelemben használták az egyes 
korokban. Megállapítja, hogy befogadóképessége mindenképp nagyobb volt a szokásos szekerekénél. 
Ezt a mázsáláskor kivetett pénzösszegek nagyságából következteti. Ezek után így határozta meg a 
mázsaszekeret: „összes adataink tehát a mázsaszekér kifejezés használatának egész idejére egybe-
hangzóan azt bizonyítják, hogy alatta a nemzetközt forgalom és a nagykereskedelem szolgálatában álló 
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társzekereket kell ér tenünk, amelyen a külföldről hozott kereskedelmi árut, a bálákban szállított 
textilipari cikkeket és a hordókban csomagolt fűszer- és darabárut v i t t ék . " (110.1.) 

A tanulmány második fejezetében számba veszi az Árpád-kornak a mázsaszekérhez hasonló 
fuvarozó eszközeit, majd a Zsigmond-korabelieket, de áttekintést ad a kocsi szó tör ténetéről , európai 
párhuzamairól is. Végül megállapítja, hogy a mázsaszekér fogalma a XVI. században eltűnik a 
forrásokból, bár a szekér maga a XIX. században is megvolt, s a neve ekkor társzekér. A mázsaszekér 
kialakulása a kereskedelem XIII. századi fellendülésére vezethető vissza, s főként a Dunántúlon, 
valamint az északi felvidéken ter jedt el. Jelentősége a XVI. század elején szűnt meg, a kocsi forgalomba 
állításával. 

A harmincadvám eredete című tanulmányon kívül a tör ténészi életmű egy újabb vonulatát 
mutat ják be a k imondot tan társadalomtörténeti tanulmányok, előadások. 

A Vita a magyar nép eredetéről című rövid cikk a magyarok eredetéről szóló két egymással 
szembenálló elméletet ismerteti: a török eredetet , s a finnugor eredete t hangsúlyozót, majd állást foglal 
a vitában, s határozot tan a f innugor elmélet mellé áll. 

Az Árpád-kori társadalom differenciálódásáról szóló t anu lmány első fejezete számba veszi a 
honfoglaláskori források tudósításait a magyarok társadalmi, jogi rétegződéséről, majd I. István tör-
vénykönyvének a vérdíjról szóló cikkelyeit. Adatai t úgy összegzi, hogy közvetlenül a honfoglalás 
után lényeges társadalmi különbség csupán a betelepülő magyarok és a Kárpát-medencében talált 
meghódítot t népek közöt t volt. 

A második fejezetben megállapítja, hogy lényeges társadalmi változást a kalandozások meg-
szűnése, a földművelés-állattenyésztés szerepének előtérbe kerülése okozo t t . A földbir tok eladományo-
zása, a magánbir tok kialakulása e folyamat ü temét csak fokozta. 

Szent László törvényeinek elemzése már kifejlett társadalmi különbségeket muta t . Kálmán 
törvényeinek ismertetése során először a nemesi rend létrejöttét konstatál ja , majd belső rétegződésük-
ről szó l Ezután a földesúri hatóság alatt állókat vizsgálja. Értelmezi a liber, libertinus kifejezéseket, 
bemutat ja e réteg tagolódását, s kitér a libertinussal kapcsolatos viták ismertetésére, összegezésképp 
megállapítja, hogy a földesúri hatóság alatt állók egyik lényeges megkülönbözte tő jegye a szabad 
költözködés jogának elnyerése és gyakorlása volt. 

A Társadalom és művelődés Mátyás korában című tanulmányban arra keresi a választ, hogy 
milyen okai voltak Mátyás állama gyors összeomlásának. A válasz az, hogy a Mátyás előtt i korszak 
viszonyaiban, illetve a középkori magyar állam szervi bajaiban keresendők az okok. Igen részletesen 
ismerteti a Mátyás korabeli reneszánsz szokásokat. Adathalmozásában itt tűnik ki igazán a pozitivista. 
A leírás persze színes, szokatlanul is az, és érdekfeszí tő. A művelődési viszonyok bemutatását avval 
zárja le, hogy a reneszánsz Mátyás udvarában nem belső fejlődés eredménye volt, hanem az itáliai 
minta u tánzata csupán. Széles társadalmi tablót rajzol a főnemességről, a köznemességről, az egyházi 
társadalomról s a városi életről. A tanulmányt Mátyás közigazgatási, adózási, hadszervezeti, igazságügyi 
reformjainak tárgyalása zárja le. 

Az egyes tanulmányokat rövid, de az olvasó eligazítása szempont jából fontos bevezetők előzik 
meg. Ezekből ismerkedhetünk meg a szövegek keletkezésével. 

A kö te t e t Domanovszky Sándor műveinek bibliográfiája s egy jól használható névmutató zárja 
le. Az igényes olvasó tehát semmiben sem szenved hiányt. Remél jük, a sorozat következő kötetei is 
hasznos hozzájárulást jelentenek majd az örvendetesen szaporodó historiográfiai i rodalomhoz. 

Sándor László 



SZEMLE 

TÁRKÁNY SZŰCS ERNŐ 

MAGYAR JOGI NÉPSZOKÁSOK 

Gondolat Kiadó, Bp. 1981. 902 I. 

A könyv bevezetőben hosszan, a teljesség igényével felsorolja a jogi népszokások gyűjtésének 
eddigi kezdeményezéseit , kísérleteit, problémafelvetéseit , Georch Illéstől (1821) máig. Sokan próbál-
ták, a kísérlet sokszor megbukot t , számos kísérlet felszínes és éppen ezért félrevezető. Az adatok 
hiányossága tette félrevezetővé Mattyasovszky Miklósnak és Boross Jánosnak századunk első éveiben 
az öröklési szokásokról közzéte t t összefoglalásait is. 

Két előzményt azonban már csak azért is meg kell említeni, hogy ér thetővé váljék a szerző 
vállalkozása. Egyik Tagányi Károlynak mély elméleti alapvetésű és európai á t tekintésű műve (A hazai 
élő jogszokások gyűjtéséről. Bp. 1919), amelynek azonban sajnos nem lett folytatása. A másik a 
G y ő r f f y István égisze alatt 1939-ben alakult kis csoport, melynek nagylélegzetű kezdeményezéséből 
megszületet t Papp László ügyes kis összefoglalása Kiskunhalas népi jogéletéről, és Bónis György cikke 
a garamvölgyi egyke és jogszokás összefüggéseiről. Bónis u tóbb Kolozsvárott a joghallgatók bevonásá-
val szervezett szélesebb körű gyűjtést, de ennek eredményei elpusztultak. Hofer Miklós pedig főleg a 
telekkönyvi bírák és telekkönyvvezetők bevonásával nagyarányú gyűjtésbe kezde t t . Ez utóbbinak 
eredményei fennmaradtak, bár a gyűjtők nagy számához és a gyűjtési helyek sokaságához képest 
vegyes ér tékűek. A szerző ezeket a gyűj tőke t és gyűjtési helyeket is gondosan felsorolja ( 8 5 1 - 8 . 1.). 
Teszi ezt egyrészt szerénységből, másrészt tudományos objektivitásból, hogy forrásait megjelölje, de 
meg akarja örökíteni a gyűj tők nevét is. Ez a felsorolás azonban téves következtetések levonására ad 
alkalmat, hiszen sok gyű j tő csak egy-egy ada to t vett észre, problémát vetett fel. 

Bónisnak még Szegeden is újra megkísérelt kezdeményezését csak egy ember folytatta — a 
szerző. Ö élete tú lnyomó részében kenyerét tételes jogászként kereste, és csak magánfoglalkozásként 
fo ly ta t ta a jogi népszokások gyűjtését. Munkássága hol a néprajz felé hajolt el (A jószágok égetett 
tulajdonjegyei. 1965), hol a jogtör ténet felé (A deficiens jobbágy végrendelete a X V I I I - X I X . század-
ban. 1966) , de egész életét átfogó szenvedélye a jogi népszokások gyűjtése volt. Egy élet munkáját 
fogja tehát át ez a könyv. 

Adatai t három fő forrásból meríti. Nagyon alaposan felhasználja a néprajzi és jogtörténeti — 
olykor jogszociológiai — irodalmat, az Igazságügyminisztérium kezdeményezésére fo ly t gyűjtés ered-
ményei t és saját gyűjtését . Az óriási ada t tömeg a jogi népszokások egészét átöleli, a közigazgatás 
kivételével. Mégis igen sokszor általános kép helyett az adatok hiányossága miat t megelégszik helyi 
érdekességek bemutatásával, amiket azután részletesen elemez, pl. a körösfői névadási rendszert 
(146 — 160.1.). Nem azt kérem t ő k számon, hogy egységes országos szokásokat mutasson be. Eleve 
leszögezi, hogy nem egységes a nép felfogása a jogi kérdésekről, már csak azért sem, mert a 
jobbágyságnak nem volt közös (rendi) felsőbírósága (35. 1.). Ezzel teljesen egyetértek, saját kutatásaim 
is ezt igazolják. Legfeljebb azt tenném hozzá, hogy a nép felfogása nemcsak helységenként, csoporton-
ként , de uradalmanként is változott , hisz az uradalmak úriszékei legalábbis tö reked tek arra, hogy az 
uradalom jogi szabályait egységesítsék, aminek érdekes példáit sorolja fel Kállay István könyve (A 
nagybir tok kormányzata. Bp. 1980). Azt sem állítom, hogy lehetősége lett volna a szerzőnek egy-egy 
kérdésben az ország egész területéről és - amit szerencsérc gyakran megtesz - az ország területén kívül 
élő magyar népcsoportokról és településekről adatokat közölni. De rá kell mu ta tnom arra is, mit nem 
várhatunk a könyvtől. Jellege inkább az, hogy általános fogalmakat, elveket mu ta t be, nagyon 
gondosan, jó elméleti felkészültséggel és az igény kívánta rövidséggel, és ezekre példákat hoz fel ott és 
olyan mértékben, ahogy erre adatai vannak. Mintaszerű pl. a jobbágyi fö ld tu la jdon és birtoklás 
problémáinak összefoglalása ( 5 0 8 - 5 2 1 . 1 . ) . 

Célját így fogalmazza: „Kísérlet a magyar nép életviszonyai jogi oldalának összefüggésekben 
való részleges feltárására az 1700 és 1945 közöt t i korban". Külön érdeme, hogy kutatása a feudaliz-
mus utolsó másfél évszázadára és a polgári korra is kiterjed, tehát a feudalizmusról a polgári rendszerre 
való á tmenete t , illetve ennek jogi következményeit is tárgyalja. Leszögezi, hogy az új társadalmi és 
gazdasági viszonyok a régi életrend szabályait szinte maradék nélkül felszámolták, a csökevényeket 
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lassú elhalásra ítélték. A gyűjtésnek tehát nincs olyan „törvényelőkészítő" célja, mint egykor Bogisic 
montenegrói törekvéseinek vagy akár amit 1939-ben az országos igazságügyi gyűjtéskor elképzelhet-
tünk, hogy a jövendő jogszabályokat jobban a magyar nép igényeihez alkalmazzuk. Egyszerűen ismerni 
akarja a nép jogi gondolkozását; ami messzebbmenő következtetések levonására is alkalmas. 

A szerző talán tudat alatt igyekszik elmosni a szokás és szokásjog közötti különbséget. Ez 
megnyilvánul mindjárt abban is, hogy a törvény és szokás közötti megkülönböztetésnél ( 3 0 - 3 1 . 1.) -
aminek módjával teljesen egyetértek - az állam létrejöttével kapcsolatos új jogforrásnak csak a 
törvényt nevezi, nem szól arról, hogy az állam mint közhatalom lehetőséget nyer arra, hogy a szokás 
szabályainak betartását kikényszerítse, és ezzel a szokásból szokásjog válik. Igaz ugyan, a szerző 
megemlíti a társadalmi kényszer lehetőségét, pl. bár a jobbágylányoknak 1840 óta a törvény a fiúkkal 
egyenlő öröklést biztosít - , mégis ritkán fordult elő, hogy az e tekintetben megrövidített lányok 
törvényben biztosított jogukat per útján érvényesítették volna (42.1.), sőt ha akadt ilyen leány, azt 
meglehetős közmegvetés sújtotta. Tehát az állami törvény ellenére is a szokáshoz való ragaszkodást a 
közvélemény kikényszerítette. Lehetne tehát morfondírozni azon, hogy hatósági erő nélkül is a 
szűkebb csoport ki tudta kényszeríteni a szokás szabályainak megtartását, de ez már nem ide tartozik. 

A szerző eljárása érthető, hisz ő a jogi jellegű népszokásokat általában kutatta, függetlenül attól, 
hogy azok kötelező szabályok voltak vagy egyszerűen szokások (pl. a névadásnál követett rendszer), 
Őt a nép jogi gondolkozása érdekli, ezt kívánja megvilágítani. Alkalmas ez arra is, hogy Kulcsár 
Kálmánnal egyetértőleg vallja, a törvények hatékonysága a jogi népszokásokban is tükröződik. Ezzel 
magam is egyetértek, sőt egy érdekes példával világítanám meg. A XVIII. század közepe óta nagyon 
szerettek nálunk régi törvényekre hivatkozni, nemcsak a meglevő jogok védelmében, de új reform-
törekvések alátámasztására is. Különösen Deák volt mestere ennek, mert tisztában volt azzal, hogy a 
régi törvényekre való hivatkozás népszerűvé teheti a témát a táblabírák körében. Pl. az 1613: 24 tc. 
feljogosította a vármegyéket, hogy a sedria ülnökeiül az esküdteken (ordinarii jurati assessores) kívül 
másokat is válasszanak. Ezt jogtörténetírásunk egyértelműleg úgy szokta értékelni, mint a táblabírói 
intézmény létrejöttét. Szokássá azonban az vált, hogy a táblabírókat nem választották, hanem a 
főispán kinevezte, még olyankor is, mikor külső dekórumként más vármegyék nevezetes ellenzéki 
vezetőit tisztelték meg ezzel. 1845-ben azonban az akkor már a bírák választását biztosítani kívánó 
Deák kezdeményezésére Zala megye úgy határozott, hogy a megye az adott törvényszéki ülésekre a 
főispán által kinevezett táblabírókon kívül másokat is választhat. Az 1613-as törvényt ugyanis úgy 
értelmezte, mintha az a kinevezett táblabírákon kívül más ülnökök választására is feljogosította volna a 
megyei közgyűlést. Ezt az álláspontját a megye helytartótanácsi megsemmisítés, sőt királyi dorgato-
rium ellenére is fenntartotta. Tehát a törvénynek több mint két évszázad után új értelmet adott . 

A szokásjog és szokás közti különbség elmosása azonban a szerző munkájában sem következ-
mény nélküli. Pl. ismételten leszögezi, hogy a feudális korban a mezővárosok és falvak jogi személyisé-
gét nem ismerték el ( 238 -9 . 1.). De a tényekhez híven nemcsak a bíró és tanács, illetve elöljáróság 
választását ismerteti с helységekben, arról is szól, hogy e helységek önálló vagyonnal is rendelkeztek 
(pl. városháza, pásztorház, sőt olykor erdő, 242.1.). De vagyona a feudális szemlélet szerint is csak 
természetes vagy jogi személynek lehetett, tehát szokásjogi úton e helységek jogi személyiségét 
elismerték. Nem érthetek tehát egyet az el nem ismerésre vonatkozó állítással, hisz a feudális 
szemléletben a törvény és szokásjog nem különböző rangú jogforrás. 

A szerző gondosan kifejti (46. és köv.l . ) ,hogy a jogi népszokások gyűjtése nemcsak magyar 
törekvés, sőt az eddig egyetlen teljes jogi szokásgyűjtést Norvégiában produkálták. Különösen nagy 
jelentősége van ennek a gyűjtésnek a nemrég felszabadult fejlődő országokban. Ezzel is természetesen 
egyetértek. Mély benyomást tett a bukaresti történészkongresszuson Eyi Engwa Yangasának a zairci 
házassági jogról tartott előadása. De az óriási ország csak egy töredékes részének házassági jogi 
tradícióját ismerte, ez is két élesen ellenkező csoportra tagozódott, amelyek azonban fennmaradtak a 
kánonjogot követő belga házasságjogi törvény bevezetése ellenére is. Persze az új házassági törvény 
megalkotásához ezeket a tradíciókat részletesen ismerni kellene. Itt derült ki, hogy milyen keveset 
tudunk. 

Technikai problémának látszik, de meg kell említeni a könyv jegyzetelési rendszerét. Nagyon 
helyesen a gyakrabban idézett műveket csak a szerző nevével és a mű kiadási évével jelzi. E műveket a 
könyv végén külön felsorolja. De a 182. l.-on idézi Kovács Lászlónak a kolozsvári hóstátiak temetke-
zéséről írt cikkét, amire a következő oldalakon csak mint Kovács László i. m.-re hivatkozik. Az 
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irodalomjegyzékben azonban Kovács Lászlónak csak egy másik művére utal a fejó's juhnyájak tej-
haszonvételi formáiról . 

Az általános jellemzésbe néha új felfogást ír. Pl.,a feudális kor privilegizált csoportjait összes-
ségükben nemességnek nevezi, melyen belül 4 rendet különbözte t meg (főnemesség, főpapság, nemes-
ség, városok). (61. 1.) Ezzel nem t u d o k egyetérteni. A rendek önálló szervezetek, összességükben 
nevezhetjük őket kiváltságosoknak, de semmiképpen nem lehet sem az egyháziakat, sem a polgárokat a 
nemesség gyűjtőfogalma alá vonni. 

Nagyon helyes, hogy megkülönbözte t országos és helyi nemességet (vadászok, határőrök, 
predialisták stb.), de olykor az ilyen helyi nemesek csoport jai az országos nemességbe kerültek be, pl. 
az egykori zalai határőrfaluk többsége kurialista, nemes falu lett, lakói büszkén vallották magukat 
nemeseknek. 

A szerző hosszú fejlődés eredményének tartja, hogy idővel az úriszékek a jobbágyok pereiben is 
a nemesi jogot alkalmazták (84. 1.). Igaz, a késői úriszékek gyakran hivatkoztak a nemesi jogra, de ez 
távolról sem országos jelenség, és szerintem nem is fej lődés eredménye, hanem az úriszéken ülő 
nemesek értetlensége a jobbágyok el térő jogi szükségletei iránt. Pl. a pécsváradi uradalom úriszéke 
nemigen hivatkozott a nemesi jogra, és tiszteletben tar to t ta a jobbágyoknak azt a felfogását, hogy csak 
a közös gazdálkodásban részt vevő f iú ta r tha to t t igényt az apai vagyonban való öröklésre (egykorú 
kifejezéssel közszerző). Igaz viszont, hogy a Cegléd földesuraként fellépő közalapítványi uradalom 
rendszeresen hivatkozott a nemesi jogra, és azt próbálta a jobbágyok ügyeire alkalmazni. 

Néha a szerző néhány adatból kiindulva könnyelműen általánosít, pl„ azt vallja, hogy 1790-ig, 
amikor a jobbágyok bűnügyeiben a kir. táblához való fellebbezést megengedték, a jobbágy élete sem 
volt biztonságban, az úriszék kénye-kedve szerint ellenőrzés nélkül ítélhette halálra is (203. 1.). Még az 
olyan sokszor idézett emberevési perre is hivatkozik. A magam részéről azt talál tam, hogy a pallosjogú 
úriszék a XVIII. század végén, a XIX. század elején igen ritkán hozott halálos ítéletet. A mozsgói 
úriszék 30 éves gyakorlatában egyetlen egyszer. Az azonban igaz, hogy a halálra ítéltnek adot t 
kegyelem rendszerint három évi bör tönre szólt. Az akkor i börtönviszonyok mellett a három évi 
bör tön t „életfogytiglani"-nak tekinte t ték , többnyire joggal. 

Egyetértek viszont azzal a krit ikával, mellyel a szerző Varga János - egyébként megalapo-
zot t - véleményével szembenáll. Bár a jobbágy személyiségi jogai közül sok hiányzott (egyesülési, 
gyülekezési jog stb.), viszonyát csak a földesúrral szemben lehetett valamennyire a rabszolgasággal 
összevetni. Egyházi, családi, sőt közigazgatási téren elismert személyiség volt (200.1.) . 

Nem kívánok sem a szerzőnek azokkal a megállapításaival részletekben foglalkozni, amelyek 
megerősítik az úriszéki jegyzőkönyvekből merített általános véleményemet, sem részletezni azokat az 
apróságokat, amelyekkel nem értek egyet. Ilyet minden szerző minden művében találhat a szakember, 
összességében azonban hallatlan nagy gyűj tőmunka eredményét tárja elénk, rengeteg olyan adattal , 
melyet újságként kellett üdvözöljek, olyan szokásokkal, amelyek tovább éltek a kapitalizmusban, 
amelyekkel a II. világháború előtt min t élő gyakorlattal találkozhatott , és amelyek világosságot 
derí tet tek feudális kori szerződésekre, végrendeletekre, úriszéki döntésekre és egyezségekre is. 

De utalni kívánok ki tűnő rendszerező készségére, a logikai összefüggések kiderítésére, arra a 
törekvésre, hogy sok adataiban ismert t ény t megmagyarázzon, ami a könyv használhatóságát nagyon 
emeli. Kitűnő könyvet vehet tünk kezünkbe. 

Degré Alajos 

A MAGYAR TANYARENDSZER MÚLTJA 

Tanulmányok. Szerk. Pölöskei Ferenc és Szabad György 
Akadémiai Kiadó, Bp. 1980. 449 I. 

A tanyák kérdésének komplex tör ténet i indíttatású megközelítése halványulóban volt az u tóbbi 
évtizedben. A politikai viták pergőtüzében csupán a tanyák ügyének hivatott kutatói : Erdei Ferenc, 
Szabó István muta t tak fel új e redményeket , de halálukkal a tanyák, tanyásodás vizsgálata mintha 
lezárult volna. Ám a tanyának mint tör ténet i problémának a vizsgálata korántsem zárható le, s 
nemcsak a még meglevő - meglehetősen nagyszámú - tanya miatt, hanem azért sem, mert nem 
minden kérdés tisztázott a ma kutatója előtt . 
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A kötet szerkesztői - Pölöskei Ferenc és Szabad György valamint a tizenkét tanulmány 
szerzője éppen arra vállalkozott, hogy a tanya, tanyásodás sokfelé ágazó problematikájában néhány 
kérdést felvessenek, vagy mindmáig megoldatlan kérdésekre kíséreljenek meg választ adni. Ide sorol-
hatjuk Ráez István nagyszabású vállalkozását, vagy Solymosi László historiográfiai kísérletét. Ahogy a 
szerkesztők megfogalmazták a könyv előszavában: „Mindenekelőtt abban látják munkájuk eredmé-
nyét, hogy a javarészt szintetizálásra is vállalkozó tanulmányok — eltérő mértékben ugyan, de kivétel 
nélkül - eddig feltáratlan forrásanyagra, illetve a megközelítés eddig nem alkalmazott módszereire is 
támaszkodtak, és számos esetben tettek kísérletet korábban meg sem fogalmazott kérdések megvála-
szolására," 

E célkitűzés mellett - úgy tűnik - a tanulmányok szerzői a megközelítés lehető teljességére 
vállalkoztak, hiszen történeti, nyelvészeti, néprajzi, historiográfiai tárgyú írások váltogatják egymást a 
kötetben, de nem hiányzik a magyar tanya összevetése a másodlagos településszóródás külföldi 
példáival sem. 

A történeti tárgyú írások közül ki kell emelnünk Rácz István tanulmányát, amely A tanya-
rendszer kialakulása cimet viseli, s amely a kötet előszavában jelzett szintetizáló szándéknak szinte 
minden tekintetben megfelel. A szerző először a tanyarendszer kialakulásának általános feltételeit 
vázolja fel, amelyek közül a legfontosabbnak azt tartja, hogy bár pusztásodás már a XV. század előtt is 
volt az Alföldön, de a török hódítás a pusztásodás mértékét tovább fokozta, s ennek eredményeként 
jöttek létre a hatalmas határúvá duzzadt mezővárosok, amelyek a török pusztítás elől menekülő 
lakosságot is befogadták. így a megritkult településhálózat és a népesség koncentrálódása e mező-
városokban együttesen . ezetett a j dlegzetes kárpát-medencei településtípus, a tanya kialakulásához. 
Hozzájárult ehhez az is, hogy a török kiűzése után a földesuraknak nem a középkori településhálózat 
helyreállítása volt az érdekük, hanem a puszták bérbe adására törekedtek, hogy a lehető legegyszerűbb 
módon növeljék pénzbeli jövedelmeiket. 

Az említett általános feltételeken kívül speciális fe'tétele volt a tanyásodásnak, hogy az alföldi 
jobbágy - nagyrészt telepített népesség - jogállása sokkal előnyösebb volt felvidéki társáénál (utaljunk 
itt csupán a Jászkun Kerületre, a Hajdúkerületre a mezővárosi parasztpolgárságra stb.), s a földbirtok-
lás és határhasználat formái is eltérőek voltak. Míg a felvidéki településeken a nyomásos művelés 
rendszere korábban megszilárdult, addig itt az újjáéledő földközösségi formáktól az egyéni birtoklás 
felé, az állatteleltető pusztahasználattól a földműves tanya felé vezetett az út. 

A tanyakialakulás korszakaiként a következő időszakokat jelölte meg a szerző: a) XV-XVI, 
század fordulójától a XVIII. század közepéig, b) a XVIII. század vége, с) a jobbágyfelszabadítástól a 
XX. század . cjéig, s végül d) a két világháború közötti időszakot. A vázolt szakaszok a sajátos tanya-
típusok megjelenésével és elterjedésével esnek egybe. Az első szakaszra az állattartó tanya volt a jel-
lemző, amely a mezei kertes településformával azonosítható; a második szakaszra a földműves tanya, 
s e tanyatípus megjelenésével a tanyarendszer nagyjában-egészében le is zárult. Természetesen a ta-
nyák fejlettségi szintje az egyes vidékeken a későbbi szakaszokban változásokat mutatot t , egymástól 
eltérő volt. 

A tartalmában igen gazdag tanulmánygyűjtemény további dolgozatai közül Orosz István a 
„rideg" tanyát, Für Lajos a „belteries" tanyát vizsgálta, Szabad György igen érdekes dolgozata 
a tanyára telepedés feudalizmus kori korlátait és felszámolásukat, Solymosi László már említett 
tanulmánya a tanyarendszer középkori előzményeinek historiográfiáját rajzolta meg. Pusztai Ferenc 
nyelvészeti tárgyú dolgozata a tanya szó jelentéstörténeti kérdéseit világítja meg, Dénes Iván Zoltán a 
tanyakutatás eddigi talán legnagyobb alakjának, Erdei Ferenc tanyafelfogásának alakulását vizs-
gálta meg. 

Szervesen egészítik ki ezeket a tanulmányokat Csalog Zsolt, Balogh István és Kósa László 
néprajzi tárgyú írásai, amelyek XIX. és XX. századi tanyákat mutatnak be, írnak le. Hofer Tamás a 
sajátosan kárpát-medencei tanyarendszert a másodlagos településszóródás külföldi példáival állítja 
párhuzamba, bár a párhuzamok nem mindig meggyőzőek. 

Hogy a tanulmánykötet összeállítása hasznos vállalkozás volt, bizonyítja Orbán Sándor tanul-
mánya is, amelyben a felszabadulás utáni tanyaközpontosítási és községesítési kísérleteket vette 
szemügyre, s jelzi, hogy a viták ebben az értelemben máig sem ültek el. A tanyai településeken élő 
népesség társadalmi-szociális-kulturális kérdései megoldásra várnak még. 
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A köte te t egységesen szerkesztett s igen alapos - a tanyakutatás eddigi szakirodalmának 
szinte teljességére törő — bibliográfia zárja le. Jól válogatott, de kevésnek tűnő képanyag teszi 
szemléletessé a kötet írásait. Mindez a koncepciózus szerkesztés érdeme, s az is, hogy összegezésként 
e lmondha tó : a kötet elérte célját, mert továbbgondolásra serkentet t . 

Sándor László 

SZÖREG ÉS NÉPE (TANULMÁNYOK) 

Szerk. Hegyi András. Kiadja a Szeged Megyei Városi Tanács VB 
Művelődésügyi Osztálya, 1977. 

Egy üzem, egy község vagy város múl t j ának és jelenének föltárása egy darabka történelem: 
rész az egészből, adalék az egész árnyaltabbá tételéhez, megőrző, szívet melengető tanulság a rész 
népének. A helytörténetírás örvenedetes reneszánsza a nemzeti és internacionalista tudat és tudatos-
ság édes gyermeke. 

A Szőreg és népe tanulmányainak összessége monografikus igényű munka, 1976-ban, Szőreg 
újjátelepítésének 230. évfordulóján határoztak megjelentetéséről. A szőregi vezetők felkérésére az 
alkotó emberek azért ku ta t t ák tüzetesen a mú l t a t , „hogy a jelenhez szólhassanak, s ezen az úton is 
erősítsék az olvasók pozitív kapcsolatát szűkebb hazájukhoz. A szülőföld megismeréséből is táplál-
kozó ragaszkodás pedig nem nélkülözhető erőforrása az alkotó munkának" - írja Hegyi András 
szerkesztői utószavában. 

A bemuta to t t t émakörök avatott ismerői neves szaklektorok irányításával igényesen oldották 
meg fe ladatukat . Szőreg helytörténete - a szerkesztői alapelveknek megfelelően, logikusan - három 
alappillérre épül; a Földrajzi színtér és a helynevek megismertetnek a község természetföldrajzi 
viszonyaival (Andó Mihály és Szabó József) , jelentős és sokrétű anyagot tár fel Szőreg története az 
őstörténettől a néphatalom megszilárdításáig (Trogmayer Ot tó , Karácsonyi Péter, Rákos István, 
Szántó Imre, Bezdán Sándor, Hegyi András -Széke ly Lajos, Szabó István, Nagy István), valamint 
Szőreg népe, amely emberközelbe hozza, s ezzel elevenné teszi a fenti elemzéseket (Ferenczi Imre, 
Tóth Béla, Dér Endre), 

A helytörténet eseményeinek megörökítésén túl e tanulmányköte t legfőbb érdemét Csatári 
Dániel professzor, a köte t lektora azzal jel lemezte, hogy „ . . . nem provinciális, hanem marx i s t a -
leninista szemléletet érvényesítve - komplex m ó d o n — tárja fel ennek a sajátos településnek gazdag 
tö r t éne té t " . 

A tanulmányírók széles körű forrásokból merí tet tek; levéltári anyagból, oklevelekből, monog-
ráfiákból, országos és községekre lebontot t statisztikákból, témaelemzésekből, szemtanúk vissza-
emlékezéseiből, néhol folyóiratokból . Kétségtelen, hogy bizonyos esetben lehetet t volna bővíteni a 
kört (a volt Torontál megye levéltári készletéből, több folyóiratból) , ám a feldolgozások végső 
tanulságait úgysem vál toztat ták volna meg, legfeljebb itt-ott árnyal tabbá tet ték volna. Szőreg föld-
rajzi neveivel foglalkozva Szabó József őszintén feltárja az anyaggyűjtés nehézségeit. Noha tanul-
mányában ez éppen nem tartozik szorosan a tárgyhoz, mégis igazolja, mennyiféle nehéz anyag-
töredékekből vagy egymással vitázó, esetleg e l lentmondó tanulmányokból kell egységes, megbízható 
fejlődési képet megrajzolni. A tanulmányok igényessége, a köte t anyagának használhatósága a bizo-
nyíték arra, hogy jelentős m ű gazdagítja helytör ténet í rásunkat . 

Szőreg Szegedtől félóra járásnyira fekvő község. Fontosságát Trogmayer O t t ó , Szőreg őstör-
ténetének szakavatott ismerője így emelte ki: „rendkívüli tör ténet i erejű he ly" , „a Tisza-Maros 
találkozásánál, az átkelőhelyen lebonyolódó kereskedelem kulcsa, az erdélyi arany és réz, valamint 
só egyik fon tos kereskedelmi állomása, kapocs a Felső-Tiszavidék és az Al-Dunán át a Balkán 
felé veze tő út közöt t" . A keleti gravette-kultúra föllelhető nyomaival kezdődik - T ó t h Béla József 
Attila-díjas író szavai szerint — a falu „ t ú l só végének" időbeli története. Móra Ferenc 1928-ban 
Magyarország legnagyobb bronzkori temetőjé t ásta ki a község földjéből. Már a falu nevével kapcso-
latos szóelemzés is bizonyít ja (Szabó József) , t öbb nemzet fiai fordul tak meg ezen a tá jon, bolgár, 
szláv, néme t , magyar, később tatár, török. A megmaradás lehetősége István király erős, egységes 
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keresztény államot kiépítő tervének köszönhető (pl. A j tony leverése a délvidéken). Karácsonyi Péter 
a helytörténetírás kereteit túllépőén, pontos oknyomozással, elsődleges források adatainak összeveté-
sével tárja fel Szőreg középkori tör téneté t . A kul túra kezdeteit jelenti a Csanád-nemzetséghez 
tar tozó szőregi monostor felépítése, kereskedelmi szerepét mutat ja a fa luhoz tartozó rév használata. 
A tatár dúlást még kiheverte a község, ám 1552 után, a török fennhatóság már létét veszélyeztette. 
A felvonuló hadak útjában levő település a XVII. század közepétől a XVIII. század elejéig teljes-
séggel lakatlan. 1746-ban, jóval a tö rök kiűzése után vált hivatalosan újból községgé (Rákos István). 
Szerbeket, németeket , sőt még morvákat és cseheket is telepítettek erre a tájra. A társadalmi 
rétegződés, a gazdasági arculat kiformálódása a XVIII. század végére tehe tő . Az úrbéri viszonyok 
rendezése nyomán föllendülő mezőgazdasági árutermelés következtében egy vékony gazdagparaszti 
réteg felemelkedése, illetve a zsellérek számának fokoza tos növekedése mutatkozik meg. Hogy 
mennyire nem különálló test egy kb. 25 000 fő t számláló község tör ténete , azt legpregnánsabban az 
1848-49-es forradalom és szabadságharc mutatja (Szántó Imre). A> polgári forradalom megoldatlan 
és elhibázott nemzetiségi politikája magyar -szerb összecsapásokat hozot t . Az 1849. augusztus 5-i 
szőregi csata, a vesztett temesvári ütközet tel a magyar szabadságharc végét jelentette. „A magára 
hagyott forradalom és szabadságharc Szegeden és környékén befejeződött , és kezdetét vette Haynau 
önkényuralma." 

Bezdán Sándor dualizmuskori összefoglalásánál kerülünk igazán közel Szőreg népéhez. Meg-
ismerjük népességét, gazdálkodását, művelődési lehetőségeit, legjelentősebb tisztségviselőit. Helytör-
ténetírás ez a javából, mindenféle területi szűkítés nélkül. A', háborús veszteségek s a trianoni határ 
megvonása következtében Jugoszláviába kerülő szerbek elvándorlása miat t kb. négyezerről három-
ezerháromszáz lakosra csökkenő falu Szeged vonzásterületében levő gazdasági és politikai arculatát 
Hegyi András és Székely Lajos igényes összegzéséből ismerhetjük meg. A levéltári anyagon kívül 
módjukban volt, és ki is használták a múlt tanúinak visszaemlékezéseit. Az ellenforradalmi rendszer 
vezetőinek az egész országra vonatkozó politikája á tha to t t a Szőreg lakosságának hétköznapjait is. Az 
egészségtelen birtokrendszer (a földterület egyharmada 19 birtokosé), a munkanélküliség, a politikai 
frakciózás tükörképe a rendszernek. Az erők azonban nemcsak egy irányban hatnak, ellentétesen is. 
A falu „ innenső végd', időben, lehetőségekben új, átalakulni, felemelkedni vágyó elemei is tömörül-
tek. 1944. ok tóber 9-én Malinovszkij marsall seregei szabadították föl a községet. Földosztással, a 
mezőgazdasági termelés föllendítésével (gyümölcs- és rózsakultúra), az ipari üzemek helyreállításával 
(petróleumgyár, téglagyár, paprikafeldolgozás, építőipari szövetkezet), a termelőszövetkezetek meg-
szervezésével (Micsurin, Vörös Rózsa, Aranykalász), népműveléssel, szociális létesítmények biztosí-
tásával már a ma történelmét olvashatjuk (Szabó István, Nagy István). Mivel az 1960-as és 1970-es 
évekre vonatkozó forrásanyag válogatása nehézkes lett volna, ezért ezeknek az esztendőknek tema-
tikus feltárása kimaradt , köztiszteletben álló szőregi emberek vallanak helyet te arról a minőségi vál-
tozásról, amelyet csak egy lakóhelyéért élő mondhat el hitelesen (Dér Endre József Attila-díjas író). 

A szőregi emberekről a lkotot t kép Ferenczi Imre néprajzi elemzésével válik teljessé. A nép-
szokások és viseletek magyarázatával a hétköznapok és ünnepnapok örömeinek és bánatának ki-
nyilvánítását lá that juk. 

A kötete t útbaigazító térképek, a korszakokat, a népi hagyományokat megelevenítő fényké-
pek teszik teljessé. Az utcanevek jegyzéke és a névmutató az eligazodást és a visszakeresést segíti elő. 

„E könyv birtokában még tudatosabban, fokozo t t felelősséggel fogják építeni Szőreg magyar 
s délszláv l a k o s a i . . szocialista j övő jüke t " - úja köszöntőjében Banda Menyhért . 

Sebesi Judit 
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A. L. SAPIRO 

PROBLEMÜ SZOCIALNO EKONOMICSESZKOJ 
ISZTORII RUSZI X I V - X V I . VV. 

Izdatyelsztvo Leningradszkovo Universzityeta, 
Leningrád 1977. 207. I. 

(Oroszország társadalmi és gazdasági története a XIV—XVI. században) 

Középkelet-Európában a háromnyomásos és a zárt faluközösségi rendszert lényegében a német 
jogú kolonializációval szokták kapcsolatba hozni, azonban az orosz történetírásban szinte legenda-
szerűen kialakultak olyan nézetek, melyek szerint például a kijevi államban már a X - X l . században a 
szohára alapozottan a háromnyomásos rendszer és a zárt faluközösség kialakult. Ezt a rendszert 
Oroszország északi területein, elsősorban a balti területeken tételezték fel. A lengyel Lowmianskinak 
egyik dolgozata szerint a balti vidékeken a német kolonializációtól függetlenül kialakult az itteni 
szláv népek körében az utcás rendszerű zárt faluközösség. A szerző ebben a munkájában lényegében 
ezen mítoszokat oszlatja el, és jelzi, hogy a zárt falvak és a háromnyomásos rendszer csupán csak a 
X V - X V I . században, a moszkvai fejedelemség korszakában jelentek meg. Ennek a munkának ez a fő 
mondanivalója azért jelentős, mert például a lengyel tudományban is vannak olyan álláspontok, 
elsősorban Jerzy Wielowieskié, melyek szerint a lengyel földeken a római korszakban az i. sz. I - V . 
században már létezett volna a háromnyomásos rendszer. A szerző ezt a narodnyik nézetet szinte teljes 
egészében elutasítja. Ae i . e . 1. évezredben feltételezi a szlávok körében a földművelést, azonban 
alapvető koncepciója, hogy a korai időszakokban a szlávok körében az égetéses, irtásos gazdálkodás 
uralkodott , és ebben az esetben az alapvető szerszámok: a sz.ekerce és az irtókapa; majd a X I -
XIII. században, megkésve jelentkezik a szoha és annak is a háromfokú változata. A szlávoknál és az 
északi területeken elsősorban az égetéses, irtásos rendszer volt az általános, azonban ez( a píarlagoló 
rendszerrel szokták felváltva alkalmazni, mert bizonyos idő után a talaj kimerült . Ugyan a X V - X V I . 
században a háromnyomásos rendszer megvolt, azonban szerinte azt a ké tnyomásos rendszer meg-
előzte. Van tudomása arról, hogy például a mediterráneum vidékén az egyedüli művelési rendszer a 
kétnyomásos gazdálkodás volt. Még a X V - X V I . századig az égetéses és parlagoló rendszer volt az 
általános, és a parlagoló, majd pedig az ugaroló műveléssel együtt az állattartás is igen nagy mér tékű 
volt. Ebben az időszakban Nyugat-Európában a pusztásodás folyamataként a városok fejlődésével 
egyetemben a rideg állattartásra a lapozot t gazdálkodási mód alakult ki, mely egyben a városi fej lődés 
nyersanyagbázisát képezte. 

A rideg állattartásra és a szohás, majd később a rallos művelésre a lapozot t rendszerben a szlávok 
körében a földművelés igen fontos volt, és az ószláv kalendárium is a hónapok neveit elsősorban a 
mezőgazdasági művelés egyes fázisaival kapcsolta össze. így például a lengyel nyelvben, ahol az ősszláv 
hónapnevek megmaradtak, pl. az augusztust a „Sierp" (sarló) szó alapján sierpeinnek nevezik, mivel 
ezzel az eszközzel és ebben az időben tö r t én t az aratás. 

A mezőgazdaság termelési viszonyai után a szerző a városokat és az ipari termelést muta t ja be. A 
korabeli nyugat-európai területen az 5 - 1 0 ezres lélekszámú városok voltak az uralkodók ebben az 
időszakban, pl. Novgorod tar tot ta a nyugat-európai léptéket , ugyanis ekkor a lakosságának lélekszáma 
10 ezer körül mozgott . Úgyszintén az orosz városokban is sok fajta kézműves és céhes ipar volt; így pl. 
Novgorodban hasonlóan a nyugati városokhoz 4 0 0 - 5 0 0 fa j ta céhes foglalkozás volt. Ugyan az orosz 
városfejlődés tar tot ta a nyugat-európai léptéket , azonban voltak olyan foglalkozások és kézműiparok, 
ahol a munkaszervezeti formák sajátos köntösben jelentkeztek. így a kézművesipari tevékenység 
elsősorban családi, egyszerű kooperációs munkaszervezet formájában je lentkezet t , valamint a robotol-
tatás kényszerében. Hasonló formák voltak megfigyelhetők a kohászat esetében, ahol a családi 
munkakooperáció igen archaikus formája jelent meg. Valaha az északi és az északnyugati területeken, 
valamint Ukrajnában megfigyelhetők voltak a zadrugához hasonló családi egységek, amelyek képesek 
voltak bizonyos ipari objektumokat üzemeltetni , mert csak így volt lehetséges a munkaerő nagyobb 
méretű koncentrációja. Az ilyen családi egységeket a fehéroroszoknál és ukránoknál „szrabjü"-nek 
nevezték. A kézművesipar esetében a bedolgozás, a nyugat-európai „Verlag" rendszere itt is megvolt. 
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A parasztság társadalmi rétegződésére vonatkozóan az északi területeken a kis szabad allodia-
listák jelentkeztek, elsősorban a „smred"-ek fo rmájában , és ezek a földesúrtól bizonyos mértékben 
függőségi viszonyban voltak. Ugyanis a „smerd" a földesúrtól egy kis parcellát kapot t és ezért a 
termésének egy részét le kellett adnia, ez volt a feles művelés rendszere, vagy mint ahogy Jef lmenko 
jelezte, a „polovnicsesztvo" intézménye, mely később a függőségi ál lapothoz vezethetett . 

A szerző munkájának további részeiben elsősorban a vérségi jellegű faluközösség intézményeit 
igyekszik kimutatni. Valójában a vérségi intézmények és faluközösségi rendszer intézményei közül 
elsősorban a nagyobb territoriális „voloszty obscsina" a lengyel „opole"-hez hasonló intézmény 
muta tha tó ki. A szerző igyekszik a vérségi faluközösség intézményét általánosan dokumentálni . 

Ami a novgorodi állam kialakulását és az i t teni faluközösséget illeti, régi és nagy irodalom áll 
rendelkezésünkre. Ezeken a területeken az égetéses-irtásos művelés volt általános, és ez bizonyos 
munkakooperációkat követelt meg. A XIX. században, amikor ezt a problematikát például Jef ímenko 
vizsgálta, akkor megállapította, hogy ugyan a nagycsaládi egység megvolt, azonban nem olyan méretek-
ben, mint a zadruga, hanem az orosz északi területeken sajátos megjelenési formája volt, a „pecsise" 
rendszere. Jef ímenko a „pecsisé"-ben nem lát olyan hatalmas vérségi nagycsaládi egységet, mint a szláv 
zadruga esetében, és ezekből nem jö t tek létre zárt vérségi szervezeten alapuló faluközösségek, mert itt 
általában az egyudvaros települések voltak az általánosak, és egy ilyen egyudvaros település esetében a 
művelő „pecsise"-k kezében mindössze 4 0 - 6 0 gyeszjatyina föld volt. Je f ímenko munkássága alapján 
tudjuk, és a szerző is jelzi, hogy az adózás egysége a későbbi állami beavatkozások következtében 
alakult, majd pedig megjelent az állami adózó és szolgáltató népek rétege, a „bobil"-ik, akik egy kis 
„obrok"-ot , adót fizettek az államnak. 

A szerző helyesen jelzi, hogy a háromnyomásos rendszer elsősorban a X V - X V I . században, a 
moszkvai fejedelemség korában alakult ki. Az északi területek égetéses és parlagoló rendszerét helyesen 
ismeri fel e rendszerek leírásánál. Ugyan ő is jelzi, hogy az égetéses és irtásos gazdaság esetében a fő 
munkaeszköz a rallo és szoha, valamint a szekerce és az irtókapa volt, de azért beszélhetünk itt némi 
bizonytalanságról, mert az etnológiai irodalomban is fellelhető ez a művelési rendszer, és ez elsősorban 
a „milpa" jellegű műveléssel hozható kapcsolatba, mely Afrikában, Melanéziában és Polinéziában 
figyelhető meg. Ezen technológiai kérdés bemutatásakor hiányzik az etnológiai összehasonlítás képe. 
Úgyszintén elköveti azt a hibát, mely a történészek körében igen gyakori, hogy mechanikusan a 
háromnyomásos rendszer elé helyezi a kétnyomásost , noha maga is jelzi, hogy a mediterráneum vidé-
kén a kétnyomásos rendszer volt az általános, azonban ennek ökológiai okaiba nem hatol be. 
közelebbről nem vizsgálja. 

A munka további hiánya, hogy a parasztság rétegződésénél általánosan egy egyenlőségen alapuló 
faluközösségi rendszert tételez fel; a parasztság rétegei elsősorban ezen faluközösség differenciálódá-
sából alakultak ki. Természetesen a novgorodi állam esetében és az északi területeken voltak vérségi 
intézmények. Ilyenek voltak a „szjabr"-ük, a nagycsaládi egységek, melyek a vaskohászattal foglalkoz-
tak (ugyan a szerző nem említi, de ez a vaskohászat a gyepvasérc feldolgozásán alapult, ezt azért 
jelezzük, mert a nyugati technikatörténet i kézikönyvek ezt általánosan jelezni szokták), úgyszintén 
ezen vérségi intézmények körébe tar tozot t a „pecsise" intézménye Je f ímenko szerint, és elsősorban az 
ilyen jellegű családi kooperációk tet ték lehetővé az égetéses és irtásos gazdaságot, azonban ezen 
„pecsisé"-k nem voltak olyan intézmények, mint a „zadruga" , és a XIX. század végén maga Jef lmenko 
is elzárkózott attól a gondolattól , hogy az északi területek „pecsisé"-je olyan méretű vérségi intézmény 
volna, mint a „zadruga". Továbbiakban a vérségi szervezetek körében voltak még olyan intézmények, 
mint a felsőbb territoriális „vü ty" , a falvakon és tanyákon túli vérségi intézmény, és létezett a 
„voloszty sztaroszta" intézménye. 

Azonban mindezen vérségi intézmények ellenére az alapvető települési egység az egyudvaros 
gazdasági egység, a tanyás jellegű település, és ebben az esetben nem lehet beszélni egy olyan zárt 
faluközösségi egységről, melynek felbomlása és differenciálódása következtében alakulhattak ki a 
parasztság egyes rétegei. Erről maga a szerző is tud, és ez ismert dolog, elsősorban Jefímenko kutatásai 
alapján, sőt mi több, a telekrendszer, a „ ty jaglo" intézménye elsősorban állami fiskális intézmények 
hatására alakult ki, mely az adózás egységét képviselte. Mindezen körülmények figyelembevételével jól 
látható, hogy az északi területeken, a novgorodi állami területén nem figyelhető meg az az egységes 
zárt faluközösség, melynek differenciálódása következtében alakulhattak volna ki a parasztság egyes 
rétegei. További nyitott kérdések is vannak. Elsősorban a „szmerd" rétegek a „polovnyicsesztvo", a 
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feles művelés alapján földhöz ju tha t tak . A nyugat-európai történetírásban a földesűri korai allodiális 
gazdaságot már k imuta t ták , és maga a szerző is említést tesz a kis szabad allodialistákról, azonban a kis 
allodiális jellegű „demesne" gazdálkodása és a számára való szolgáltatások tisztázásáig Sapiro ekkor 
még nem jutott el, annak ellenére, hogy az orosz Vinogradov tevékenysége alapján erre vonatkozóan 
leírásokkal rendelkezünk a századfordulóról Ny.-Európa vonatkozásában. 

Tagányi Zoltán 

N. M. DRUZSINYIN 

RUSSZKAJA GYEREVNYJA NA PERELOMIE, 1861-1880 

Izdatyelsztvo Nauka, 1978. 280 I. 

(Az orosz falu fordulópontja, 1861-1880) 

Lenin nagyon határozot t módon különí tet te el a jobbágyfelszabadítás szabad amerikai farmeri 
átalakulással cgyütt járó jelenségét és a porosz utas örökmegváltásos rendszer t Ez a könyv a porosz 
utas , jobbágymegváltásos rendszert m u t a t j a be. Az orosz jobbágyfelszabadításban megváltásos rend-
szert láthatunk, ahol elvileg a jobbágyság pénzbeli megváltakozása alapján válhatot t volna szabadon 
gazdálkodó parasztsággá, azonban ehhez megfelelő pénzeszközei nem voltak. Ugyanakkor a földesúr 
megváltásos rendszer következtében a nagybirtoka számára csak akkor kapha to t t munkást , ha egy kis 
parcellát biztosított volt jobbágyának, és annak ledolgozás rendszerében kellett ezt a jut tatást vissza-
a d n i a A szerző határozot tan dombor í to t t a ki, hogy a nagybirtok számára az „o t rabo tka" segítségével 
való munkaerőszerzési lehetőség volt az egyetlen út. Ez a ledolgozási módszer és viszony jellemzője 
volt az orosz jobbágyfelszabadításnak, és ezzel a kelet-európai viszonyok egyik jellegzetes momen-
tumát mutatja be a szerző. Ennek a ledolgozásnak a méretei t is megadja: a férf iaknak évente negyven, 
a nőknek pedig harminc napot kellett évente dolgozniuk a földesúr számára. 

A bevezető rész bemutat ja azokat a jobbágyi rétegeket és kötöt tségeket , melyek a jobbágyfel-
szabadítás előtt az orosz falun léteztek. A földesúri jobbágyok a földesúrtól egy kis parcellát kaptak, és 
ennek fejében egész családjukkal a földesúr számára kénytelenek robotolni , elsősorban „barscsina" 
rendszerben. Ezek szinte rabszolgai függésben voltak a földesúrtól. A jobbágyok további két kategó-
riája a cári bir tokok jobbágyai, ezek munkaerejükkel szabadon rendelkezhettek, azonban pénzbeli 
„ob roko t " , adót kellett fizetniük; valamint az állami jobbágyok, ezek szabadon rendelkezhettek 
munka- és igaerejükkel, azonban őket is lehete t t az „ o b r o k " fizetésére kötelezni. 

A munka egyik alapvető kérdése az urezki, az elkülönítés problémája, mely az otrezki leple alatt 
jelentkezik. Ennek az eljárásnak a lényege elsősorban a következő volt. A kincstári szervek a családok 
létszáma szerint igyekszenek az egyes családokat megillető „ügyelt", részestelket meghatározni, és 
minden olyan földet , mely ezen a kontingensen felül jelentkezik, a paraszti birtoklási testből le kell 
választani, és a fölesúrnak átadni. Ennek érdekében fö ldmémököke t alkalmaztak, akik az „o t r ezk ik" 
mértékét megállapíthatták. Azonban az „ofrezkik" nagyságában az egyes társadalmi rétegek k ö z ö t t 
bizonyos különbségek léphettek fel. így a kulákoknál nagyobb volt a családlétszám, ennek következ-
tében ezekre a családokra eső „ügyel" is nagyobb volt, mi több, még bérelhet tek is földet, mivel 
inventáriumuk és munkaere jük . volt bőven. Ugyan meglepőnek tűnik, hogy éppen a vagyonosabb 
parasztcsaládok létszáma volt nagyobb, azonban a földesúri manufaktúrákban nagyobb mértékben 
dolgoztak a zsellér elemek, ezeknél tehát jobban megfigyelhető volt az ipari munkákra való áttérés 
jelensége, mely elvándorlás minden esetében az „ügyel", amit maguknak megtar that tak, kisebb volt, 
mint a vagyonos gazdáknál, és ennek következtében az elkülönítések ezen elemet igen erős mértékben 
érintették. 

/ / 
A zseller elem az „o t r abo tka" rendszerébe is sokkal erősebben be volt vonva. így nem 

rendelkeztek földdel, azonkívül a földesúrnak nem volt pénze ahhoz, hogy bérmunkásokat alkalmaz-
zon, és elsősorban a kis parcellák fe jében való ledolgozás révén tudot t magának munkást szerezni a 
nagybirtokos, és megélhetéshez t udo t t így ju tni a „bat rak" . 
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A jobbágyfelszabadítás korszakában a faluközösség rendszere még megvolt , így létezett a 
háromnyomásos rendszer és a vetésforgó kényszere, azonkívül, még a falusi és a volsztyi sztaroszták 
intézménye is fennállt. Ezek a sztaroszták elsó'sorban a falun belül , valamint a volszty területén lé tező 
közösségi intézményekért voltak felelősek, és ők voltak felelősek azért, hogy rendelkezésre álljon az a 
munkaerő , mely ezen közösségi intézmények és objektumok fenntar tását biztosít ja (utak, hidak stb.). 

A faluközösségnek volt egy másik szerepe is ebben az időszakban. így elsősorban a faluközös-
ség rendelkezett az erdők és a halászóhelyek felett . Ezeket a munkaszolgáltatási és a kereseti 
lehetőségeket a zsellérek „a r tye l " formájában kibérelhették maguknak, és ennek fejében a bir tokos 
közösségnek ledolgozással tar toztak. Tehát a faluközösségeken belül is olyan rendszer alakulhatott ki, 
mint a „batrak"-ok és a nagybirtokok tulajdonosai között az „ o t r a b o t k a " esetében. 

A szerző ki tűnő képé t adja annak a jelenségnek, hogy a poroszutas megoldás következtében az 
orosz falun elsősorban a ledolgozás rendszere alakult ki. Azonban bizonyos kérdéseket nyitva hagy. 
így nem szentel elég teret a faluközösségen belül a vagyonos parasztok és a zsellérek közöt t i 
viszonynak. A vagyonosabb parasztság nagyobb földet tud magának megkaparintani , elsősorban 
bérietek segítségével b i r tokát még növelni tud ta . Hogy a nagyobb birtoktestek, valamint az inventá-
riummal való jobb ellátottságuk következtében a faluközösségi földek elosztásának rendszerében 
milyen alapvető ellentétek figyelhetők meg az elosztás esetében, ez a kép a szerzőnél hiányzik, noha a 
faluközösségi birtoklás jelenségét ő is vizsgálja, és ez megvolt a századfordulón is Tschuprov biztatása 
alapján. Továbbiakban az 1861-80-as intézkedések alapján megfigyelhető az a jelenség, hogy a falu-
közösség egyre inkább teherré válik, amely kötelékek köréből bizonyos elemek igyekeznek kiszaba-
dulni. I t t lényegében az a mozzanat figyelhető meg, mely később a sztolipini fö ldreformmal volt kap-
csolatos, így elsősorban a faluközösség felbomlasztásának szükségessége, és az egyéni tanyás, „ h u t o r " 
vagy „ o t r u b " jellegű települések kialakulása. így tehát elsősorban a faluközösség felbomlásának korai 
fázisát nem dolgozza ki megnyugtatóan a szerző. Ennek ellenére j ó l mutatja be a megváltásos jobbágy-
felszabadítást az „o t r abo tka" rendszerével egyetemben. 

Tagányi Zoltán 

ERIKA NEUBAUER 

WIENER BAROCKGÄRTEN IN ZEITGENÖSSISCHEN VEDUTEN 

Dortmund, 1980. 201 /. 

A nagyhírű bécsi barokk kertek t ö r t éne t é t mutatja be t ömören a szerző. Részletesebben szól a 
X V I I - X V I I I . század gazdasági-társadalmi hát teréről , amely a pompázatos, luxusigényeket kielégítő 
főúr i ker teket létrehozta. A Habsburg uralkodók kertészei ízlésére is hatot t Le Nőtre , XIV. Lajos 
kertészének művészete. A XVII. századi osztrák barokk ker t tervezők és építők közül Jean Trehet és 
Dominique Girard (ő Le Nőtre tanítványa volt), később pedig Mária Terézia holland kertésze, Adriáén 
van Stechoven neve és munkássága említhető meg. 

Részletes leírást kap az olvasó a Schönbrunn , a Favorit vagy az Augarten kertjeiről. A bécsi 
mintegy 23 jelentősebb barokk nyári palota kert jeiből többek k ö z t a Harrach-palota, az Althan-palota, 
a Belvedere, a Schwarzenberg-palota, a Starhemberg-palota, a Trautson-palota, a Schönborn-palota 
kertépítésének tör ténetét muta t ja be írásban és metszeteken. Az egykori graf ikák, metszetek a 
ker tekben dolgozó kertészeket, alkalmazottakat is megörökítették munkaeszközeikkel; a sövénynyíró 
ollókkal, állványokkal, talicskákkal, faedénybe ül te te t t fákkal, hengerekkel, gereblyékkel, kosarakkal. 

A könyv nagy ér téke a 76 korabeli mertszet és a VIII színes tábla, ami öt nagyobb ausztriai 
gyűj teményből van összeválogatva. Hasonló alapos, sok d o k u m e n t u m o t fe lmuta tó munka a magyar-
országi barokk kertekről, parkokról - Rapaics Raymund: Magyar kertek c. összefoglaló munkájától 
eltekintve - még hiányzik a hazai szakirodalomból. 

Csorna Zsigmond 

20* 
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ALEXANDER FENTON, BRUCE WALKER 

THE RURAL ARCHITECTURE OF SCOTLAND 

John Donald Publishers Ltd, Edinburgh, 1981. XI, 242 /. 

Az agrárépítészet tanulmányozásához nem elég, ha valaki építész, ehhez szociológusnak és 
gazdaságtörténésznek is kell lennie - olvashatjuk a Skó t Nemzeti (Régészeti) Múzeum igazgatójának és 
szerzőtársának, a Dundee-i Egyetem építészprofesszorának könyvében. Valóban interdisciplináris 
szemléletmódra és felkészültségre van szükség a számos területen ér téke lhe tő agráremlékek feltárásá-
hoz, bemutatásához, a további e lemző munka megalapozásához. 

A könyv első fejezeteiből j ó l körvonalazott képet alkothatunk a paraszti építészet emlékeinek 
felmérésére és értékelésére i rányuló munka hátteréről , bázisáról. A skóciai műemlékvédő gyakorlat a 
század első évtizedeiben indult. Napjainkban különösen sürgetőnek érzik az agrártörténeti szempont-
ból is felbecsülhetetlen értékű népi építészeti emlékek számbavételét, mivel a gazdasági élet rohamos és 
gyökeres átalakulása el fogja törölni a funkciójukat vesztett épületeket . Most kell rögzíteni azt, ami 
ötven év múlva talán már nem is létezik. A skóciai kutatók Európa sok országában ma már nem 
tapasztalható módon kedvező he lyze tben vannak, amikor még széles bázis alapján tud ják rögzíteni az 
országukban a XVIII. század közepétől ható mezőgazdasági átalakulás tárgyi, építészeti emlékeit. A 
feladattal összhangban népi építészeti emlékek feltárásával foglalkozó munkacsoport alakult (Scottish 
Vernacular Buildings Survey Working Party), mely több más tudományos , illetve financiális testület 
bevonásával 1978-ban országos felmérést kezdeményezet t . Ez a munka gazdag és mind ez ideig 
meglehetősen kiaknázatlan archivális anyagra támaszkodik. Felhasználja a Skót Nemzeti Múzeum és az 
Edinburgh-i Egyetem archívumainak (The Scottish Country Life Archive in the National Museum of 
Antiquities of Scotland, The Archive of the School of Scottish Studies of Edinburgh University) 
egymást kiegészítő anyagát, ahol közigazgatási egységek (parish - egyházközség, county - megye) 
szerint csoportosí tot t nyomta to t t , kéziratos vagy szóbeli adatközlésből származó forrásanyag, fény-
képek, tervrajzok, egyéni kutatások eredményei és különböző gyűj temények találhatók. Támaszkodik 
továbbá a fen t említett közigazgatási egységek okmánytáraira, országos dokumentumokra (Agri-
cultural Surveys, Statistical Accounts ) , illetve parciális összeírások, felmérések eredményeire. 

A nagyarányú munka körül megélénkült t udományos tevékenység kiváló bizonyí téka a szerzők 
műve. Céljuk az volt, hogy a további kutatásnak megfelelő k i indulópontot biztosítsanak, bebizonyít-
sák, hogy a rendelkezésre álló anyag magas szintű tudományos feldolgozásra alkalmas - beleértve a 
komputeres feldolgozást is. 

A paraszti építészet a skót vidék arculatának egyik legjellegzetesebb meghatározója. Ezek az 
épületek az anyagi kultúra legmaradandóbb elemei, s mivel anyaguk, elrendezésük egyaránt szorosan 
kapcsolódik funkciójukhoz, valamint az adott földrajzi-gazdasági környezethez, ezek a legkézenfek-
vőbb eszközök az egyes vidékek változó történelmének bemutatására. A gazdaság, a b i r tok épületeit 
kettős funkciójú épületcsoportok halmazaként kell vizsgálni. A parasztház egyszerre lakó- és munka-
hely, s e funkciók aránya az a d o t t területre, tájra je l lemző gazdálkodási módnak megfelelően változik. 
Ugyanakkor maguk az épületek is szinte felépítésüktől kezdve ál landó változásnak, változtatásnak 
vannak kitéve. Az új felszerelések, eljárások bevezetésével, a gazdálkodás szerkezetének átalakulásával 
az épület, mely építése idején összhangban volt az adot t funkcióval, elfeledett és töredékes elemmé 
válik a modern gazdálkodás követelményeihez igazodó nagy egységek sorában. 

A skót farmok épületei általában - írják a szerzők - nem régiek. Azok, melyek 1750 előttre 
datálhatok, elsősorban a kas té lyhoz szorosan kapcsolódó gazdasági épületek vagy paraszti lakások 
voltak. Az épületek zöme azonban a XVIII. század közepétől a XIX. század közepéig épült. Olyan 
lakó-, illetve gazdasági épületekről van szó, melyeket a birtokosok épí t te t tek bérlőik számára az ország 
egész gazdasági arculatát megváltoztató intenzív mezőgazdasági fej lődés időszakában. Skócia öt nagy 
gazdasági övezetének területén 1976-ban 32 5 0 7 „mezőgazdasági egységet" - f a r m o t - tartottak 
számon, ahol alapvető vagy kiegészítő jelleggel nyo lc fő tevékenység köré csoportosítható mezőgaz-
dasági termelés folyt (hegyvidéki juhtenyésztés, dombvidéki juhtenyésztés , állattenyésztés szántó-
műveléssel, belterjes állattenyésztés, szántóművelés hizlalással, szemtermelés, tejgazdaság, különböző 
profilú belterjes gazdasági egységek - sertés, ba romf i , kertészet). Mithogy a táji s t ruk túra meghatá-
rozza a termelési szerkezetet, az pedig a parasztház és a köréje csoportosuló gazdasági épületek 
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funkcióit , ez utóbbi lesz az oka a formai elemeknél jelentkező különbségnek. A szerzők építészeti 
elemenként (tető, falak stb.) veszik sorra az időben egymást váltó anyagokat és technikákat (külön-
böző megoldású tetőszerkezetek: zsuptető, pdla- és cseréptető, illetőleg tőzeg-, sövény-, gerenda-, 
terméskő-, téglafalazat). Vizsgálják, miként tükrözik, illetve követik az alaprajzok a termelés szerkeze-
tének változásait. Külön fejezet foglalkozik a gazdaságban dolgozók szociális viszonyaival a fedelet 
nyúj tó épület szerkezetének elemzésén keresztül (pl. tűzhelyek elhelyezkedése és száma). 

Különösen figyelemre méltó az a fejezet, mely a gazdasági, műszaki fejlődés hatásait mutatja ki 
az egyes épületfajták, illetve formák megjelenésében, módosulásában vagy eltűnésében. A XVIII. 
század utolsó évtizedeinek egyetlen találmánya sem vált olyan alapvetővé és széles körben elterjedtté 
Skóciában, mint az őrlőmalom Andrew Meikle által 1786-ban elkészített típusa. Nem is maga a 
gépezet, mint inkább sokoldalú - lóvontatás, szél, víz - meghajthatósága volt az, aminek elterjedtségét 
köszönhette. A gazdasághoz tartozó termőterület nagyságával összefüggésben jelentkezett a különböző 
kisebb gépek, eszközök, például daráló, szecskavágó, fűrész, valamilyen energiával való működtetésé-
nek igénye. Andrew Grew mérnök 1814-ben két lóval, illetve vízzel vagy négy lóval, valamint szél-
lel vagy hat lóval működtete t t őrlőmalmok terveit publikálta. Mindhárom típus a fogatolás új techni-
káját követelte, amit Walter Samuel kovácsmester fejlesztett ki. A szélenergiával működő malmok 
kétszer annyiba kerültek, mint a lóvontatásúak vagy a vízi energiával működők. Ezt tükrözi egy 
1813-ból származó jelentés (Report on the Agriculture of Berwickshire), mely szerint, az író otthoná-
tól számított 3 mérföld sugarú körön belül 4 vízi, 4 szélmalom és 8 lóvontatású malom található. 
1786-1850-ig a malmok rendkívüli arányú elterjedése tapasztalható. Skóciában még 1786-ban mind-
járt másodikként egy magyar, bizonyos Francis Trells állított fel malmot Midlothianban, Skócia 
délkeleti részén. A stonehaveni John Nichol 1795-ben hat hónap alatt 8 malmot épített, míg a Castle 
Douglas-beli John Gladstone 1794 és 1810 közöt t nem kevesebb mint kétszázat. 1840-re nemigen volt 
50 acre nagyságot meghaladó területű farm, amelynek ne lett volna malma. East Lothianban például 
(megyényi terület Skócia délkeleti részén) 1845-ben hét szélmalom, 30 vízimalom, 80 gőzmalom, 
269 lóvontatású, összesen 386 malom volt. Az 1840 óta alkalmazott öntöttvas szerelvény 50%-kal 
mérsékelte a malomállítás költségeit, és így a kisebb gazdaságok, kisbérlők is alkalmazhatták. 

Az alkalmazott különböző energiák meghatározták az épületet is, lóvontatás esetén pedig a 
fogatolás a további variációk - négy- vagy többszögű, kerek, ellipszis alakú alaprajz az ezeknek 
megfelelő tetőszerkezettel stb. - széles spektrumát mutatja. A gőz alkalmazásától kezdve olyan 
átalakulásnak is tanúi lehetünk, hogy a szélmalom tornya lesz a gőzgéphez használt kémény, melyet 
napjainkra víztoronyként használnak fel (Bolsham, Kinnell). 

Ugyancsak tanulságos a könyvnek az a fejezete, amely Bruce Walker 1976-77-ben végrehajtott 
adatfelvételi munkájával foglalkozik. Az adott körzeten belül (Grampaign Region) a felmérés három 
területet különít el, ahol a szétválasztás alapja a földrajzi kép, a talajminőség és ezekkel kapcsolatban a 
kis és nagy területű gazdaságok aránya, összesen mintegy 200 gazdaság épületeinek vizsgálatát tűzték 
ki az egyházközségi, illetve grófsági levéltári adatok alapján, de ezek mintegy 10%-a már nem volt 
fellelhető, elpusztult. Az összeírás foglalkozott az épületek korának megállapításával. Vizsgálták és 
összehasonlították az épületek szerkezeti elemeit (tetőzet, ablaknagyság, építőanyag, tűzhelyek el-
helyezése és típusa), alaprajzát, a helyiségek számát és rendeltetésük szerinti megoszlását, a szintek, 
emeletekszámát es az elrendezés komplexitását, ezen belül a fejlődés vagy hanyatlás jeleit. 

F'entonék maguk értékelik úgy könyvüket, hogy az tulajdonképpen az igen gazdag és sokrétű 
anyag rövid áttekintésének tekinthető. Bizonyára ezzel magyarázható, hogy sajnos teljesen hiányzik a 
műből mind az angol, mind a nyugat-európai fejlődéssel történő egybevetés. A mű adatgazdagsága, 
áttekinthetősége és pontos elemzései révén rendkívül hasznos az agrártörténet, de az agrárnéprajz 
magyar művelői számára is. A kötet szerzői mondandójukat magas nyomdatechnikai színvonalon 
közölt rajzokkal, fényképekkel, ábrákkal támasztják alá, s a további tájékozódást gazdag jegyzetanyag-
gal, tárgymutatóval és bibliográfiával segítik elő. _ . . лппя 
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ELLEN HAZEL KORN 

SOME PROBLEMS WITH MARX'S THEORY OF CAPITALIST 
PENETRATION INTO AGRICULTURE: THE CASE OF IRELAND 

Economy and Society, August 1981, 284-315. I. 

Marx 1855-ben áttekintve az ír mezőgazdaság fejlődését, azt állapította meg, hogy az egy olyan 
ú ton halad, amely nagyon hasonlít a több mint egy évszázaddal korábbi angol mezőgazdaságéhoz. 
Marx érvelésében magától é r te tődő volt, hogy a tőkebehatolás elkerülhetetlenül a tőke és munka 
közöt t i ellentmondáshoz vezet és így társadalmi forradalomhoz. 30 évvel később Engels azt vetette fel, 
hogy a tőke behatolása az ír mezőgazdaságba jelentősen lelassult. Az írországi társadalmi forradalom 
esélyét fontolgatva azt jegyezte meg, hogy az ír paraszt kizárólag a föld birtoklására vágyik. Hogyan 
magyarázhatjuk ezt az eltérést Marx és Engels elemzésében? Ez a cikk a n a törekszik, hogy a 
véleménykülönbség okait feltárja. 

A tőke első köte te „A tőkés felhalmozás általános törvénye" c. fejezetét olvasva, gyakran nem 
fordítanak kellő figyelmet az Írországra vonatkozó résznek. Marx itt meggyőzően érvel amellett , hogy 
Írország a ,,nagy éhínség" ó ta Anglia mezőgazdasági régiójává lett átalakítva. Ezenkívül felveti, hogy az 
ír tőke, munkaerő és élelmiszer Angliába való átvitele nélkül a tőkés akkumuláció kisebb lett volna. 

Az 1845-ös éhínség egy kényelmes mechanizmust biztosí tot t , amelyen keresztül Anglia beavat-
kozot t az ír gazdaságba, átalakítva félfeudális agrárgazdaságát kapitalista termelési móddá . Meglepő, 
hogy mind Marx, mind Engels bizonyos kérdéseket indokolatlanul mellőznek vizsgálataikban. Nem 
tesznek említést pl. Belfast iparosodottságának szintjéről. Dublin kézműiparának és szerény méretű 
gyáriparának állandó hanyatlásával szemben Belfast jelentős központ ja maradt a brit hajógyártásnak, 
gépgyártásnak és textiliparnak. Belfast iparosodottságának mellőzése egészen különös Engels esetében, 
aki pedig társtulajdonosa volt az E rmen-Enge l s textilipari cégnek, melynek kapcsolatai voltak ír-
országi textilüzemekkel Továbbá Marx kijelentései a vallási megosz to t t a^ megszűnésének kilátásairól, 
a protestáns és katolikus bériők várható együttes harcáról a földet bérbe adó nagybirtokosok ellen -
mindezek a helyzet m m ! ellő ismeretéről tanúskodnak. 

Nem kétséges, hogy Marx és Engels gyorsan felismerte, hogy az 1840-es évek korszakhatárt 
jelentenek az ír társadalomban. Az adóssággal megterhelt bi r tokokra vonatkozó törvényt Marxon és 
Engelsen kívül is sokan úgy tekintet ték, mint fokozatos eszközt arra, hogy az e ladósodot t föld-
bir tokosok helyébe a vállalkozó tőkések lépjenek. Az új tulajdonosok azonban inkább státusszim-
bólumként kívánták bir tokolni a földet , mint tőkeberuházás forrásaként. A bérlői jogok elismerése 
nem bizonyult elégségesnek ahhoz, hogy megfelelő biztonságot nyújtson a kisbérlőknek, a föld-
birtokosok pedig vonakodtak attól, hogy hosszabb időre adják bérletbe földjeiket. Az önellátó módon 
gazdálkodó kisbérletek, melyek jórészt kívül maradtak a piacgazdaságon, komoly akadályt jelentettek 
a tőkés fejlődés szempontjából . Mindezt Mart és Engels egész korán felismerte és ezeket a tenden-
ciákat az adot t időszakban rendelkezésre álló adatok alapján alapvetően helyesen értékelte. 

A kisparaszti rétegek pioletarizálódása azonban, mely az 1840-es években gyors folyamat volt, 
később jelentősen lelassult. 1 8 5 1 - 6 1 közöt t a gazdaságok száma jelentéktelen mér tékben csökkent, 
1 8 6 1 - 7 1 közöt t 4%-ka\, majd 1 8 7 1 - 8 1 közöt t pedig csak 3%volt a csökkenés. Azt kell mondanunk, 
hogy miközben sok kisgazdaságot beolvasztottak a nagygazdaságok, mégis még az 1890-es években is 
az összes gazdaságok felét tették ki a kisgazdaságok. 

Marx az ipari tőke koncentrációjának és centralizációjának vizsgálatában az el lenható tenden-
ciákat is igen gondosan elemezte. Viszont a mezőgazdaság és a mezőgazdasági osztálystruktúra 
többnyire vázlatos elemzése során nem érzékelte kellően a speciális agrártendenciák miat t késleltetett 
fejlődési vonalat, pl. a kisbérlők ellenállását a proletarizálódás ellen. Ha Marx értékelése a mezőgaz-
daságba való tőkebehatolásra vonatkozóan hiányosnak bizonyult , akkor Leninnek a mezőgazdaság 
kapitalizálódására vonatkozó elméletéhez fordulunk. A lenini porosz és amerikai utas fejlődés két 
alternatívát ajánl - mindegyik a dön tő társadalmi viszonyoktól függ: a földjáradék formája, a 
földbir tokos osztály politikai és gazdasági ereje, az állam hatalma és az osztályviszonyok. Ha a marxi 
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angol (bérleti) utat úgy tekintjük, mint adekvát leírását annak az átalakulásnak, melyet Írországban az 
éhínség, a szabad kereskedelem és a megváltozott piaci feltételek ösztönöztek a XIX. század első 
felében; akkor a későbbi tendenciát a lenini második úttal - a paraszti tulajdonlással - kapcsolhatjuk 
össze, mely a bérlőknek független tulajdonosokká válását jelentette. Antagonisztikus jellegük ellenére 
- ez a két út jelen lehet egyidejűleg ugyanazon ország különböző régióiban. 

Timár Lajos 





ENGLISH SUMMARIES 

К. DÓKA 

ECONOMY ON SOME FLOOD AREA OF THE RIVER TISZA 
IN THE EARLY 19TH CENTURY 

The s tudy discusses the economy of the villages settled along the reach between T i s z a n á n a -
Tiszaderzs and Szeged at the t ime when due t o populat ion increase the classical flood area eco-
nomy was facing a crisis. 

Until the late 18th century the population suppor ted itself with fishing, hunting, reed pro-
cessing animal husbandry and practised cultivation only marginally. The place names of villages 
f rom pre-embankment times are relics of natural e c o n o m y on flood areas: Frigyes Pesty recorded 
them in the famous work he wrote abou t the region. 

In the early 19th century d u e to population increase new areas came under cultivation, 
hence the narrow adjoining fields of villages, arables, meadows and pastures got ever closer to the 
river Tisza. Mátyás Huszár surveyed the area f rom 1823 to 1824 and made mention in his register 
of the watercovered area of arables, meadows and pastures. In the days he saw the area, three types 
of farming were current there: 

1. In villages north of Szolnok on the sandy soil animal husbandry and cultivation were 
practised and the profi t of f lood areas lost importance. 

2. Along the reach Szolnok-Csongrád on rich h u m u s and loess soil intensive cultivation, 
kitchen gardening were carried on along with fishing, hunt ing and reed processing. 

3. As to the pusztas and villages situated south of Csongrád it was extensive animal 
husbandry and profi t ing of flood areas were current. 

Development in these areas was also af fec ted by social changes and the increase of trade. 
Intensive gardening came to be seen as the goal of progress; the initial condi t ion of this, the regula-
tion of the Tisza, was put on the agenda in the early 1850s. 

I. K I R Á L Y 

CONTEMPORARY BIBLIOGRAPHY 
OF THE AGRARIAN SOCIALIST MOVEMENTS IN HUNGARY 

The Hungarian agrarian socialist movement tha t developed at the turn of the 19th and 20th 
centuries has been much at tention bo th in Hungary and abroad, hence the tremendous literature 
dealing with it. Already contemporaries went in to extensive analyses on this movement, and the 
historians interest in the subject has n o t declined to the present day. It is indeed surprising, how 
few Hungarian historians ever a t t empted to review this li terature at least to some extent. Evidently, 
historical studies on the much debated movements have to be classed separately from the publica-
tions of contemporaries, however au then t ic these may be. 

The present s tudy analyzes contemporary material , specifically the so-called bibliographical 
literature published either individually or in periodicals. The 1848 revolution did not entirely clear 
away feudalism in Hungary. The ult imate aim of the movements in question was to complete 
liberal evolution in Hungary. It mus t be equally noted however that the 1848 Hungarian revolution 
started Hungary on the way to a capitalistic economy, introducing capital into agriculture, and 
accordingly the confl ict of the capitalist and the exploi ted. While agriculture was still burdened 
with the a f t e rmath of feudalism, there was a romant ic craving for liberal measures, a capitalist wage 
system was also already present. Hence the agrarian socialist movements are double-faced; they 
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counted among their goals no t only getting rid of ou tda ted feudalism but also achieving bet ter con-
ditions and social emancipat ion for the working class. 

At present the character of these movements is widely debated among the Hungarian 
historians. Contemporary reports achieved a key-role in this debate in fundamenta l questions like in 
what measures these movements were of an agrarian o r of a socialistic nature? What could 
socialism or its goals mean to the Hungarian peasant or the Hungarian agricultural proletariate at 
the turn of the century? 

The main clashes presented by contemporary l i terature are in accordance with class-
antagonisms. It is practical to take this into account while reviewing. Let us see first the reaction of 
the landed classes, which came soonest. No wonder since in their case the issue was no less; survival 
or downfall . This group could shape popular opinion by standing for the so-called „agrarian 
interests" and their views time and again are those of peasants who had jo ined the movement. 

The other large group of au thors are journalists, sociologists and economists in close relation 
with the peasantry or the socialist movement . Supporting the cause of peasants is only too natura l 
on their part. Even this venerable s tandpoint is not e x e m p t f rom objectionable features under the 
scrutiny of historiography. Class prejudice and shellow par ty skirmishes are sometimes revealed. 

The agrarian socialist movements in Hungary were unstable for a lmost 15 years. They now 
flared up, now cooled off again. These 15 years can n e v - t h e l e s s be divided into three impor tan t 
phases: the first lasted f rom 1891 unti l 1896. It was at tftis time that the labour and the peasant 
movements were closest. From 1 о г , л onwards the peasant movement initiated independence, n o t in 
the last because the social demot . . . -^ . movement would n o t consecrate itself to the peasant cause 
for want of understanding as well as for fear of competi t ion. 

The peasant movement on the other hand was increasingly revolutionary from 1896 on and 
a great gap came to separate the so called „agrarian socialist" program and the labour movement . 
This period particularly favoured contemporary insights in to the movements a r d their correlations. 
As regards their class position, the major i ty of the au thors adhered to the radical bourgeoisie. It is 
interesting to note how close they came to historical reality. It is no wonder , however, since this 
radical bourgeois intelligentsia desired most that the bourgeois revolution be completed. 

The third period f rom 1900 to 1906 of the agrarian socialist movements was that of decline 
and this is why contemporary l i terature records only after-effects . 

P. GUNST 

AGRICULTURE AND FOOD SUPPLY IN HUNGARY DURING WORLD WAR II 

In Hungary during the second world war both issues were pursued effectively until the 
immediate acts of war in the area. The experiences of World War I had shown that permanent modern 
war could not be carried on wi thout adequate provisions for agricultural product ion and food supply. 

There was a certain f luctuation in production but this was mostly subject to weather influ-
ences. Labour supply did not come to a standstill, the rising wages and prices (coupled with claims 
raised by the army and export obligations) brought abou t a practically unlimited market. The price 
and wage policy of the state the so-called harmonious price system maintained the living s tandard, 
this even rose slightly in comparison to peaceful times. The rising prices permit ted accumulation in 
agriculture alike; in any case the reduction of earlier d e b t burdens, which by the end of the war 
were practically done away with. In 1942 an act was passed for the development of agriculture, 
providing for investments. Few administrative measures sufficed this way to increase product ion . 
Only the amount of oil crops and other important war-time economy crops were centrally regulated. 
Blocking of the fundamenta l agricultural produce was introduced already in 1940. Bread 
grains, legumes, maize etc. could be sold to monopoly organizations only at prices fixed by the 
government. In later years only a few products were blocked according to need (as depending on 
yields) else a free market mechanism was preeminent. The so-called Jurcsek plan in t roduced in 
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1942 adapted the produce delivery system to the production conditions of individual farms and 
only fixed the rate of delivery obligation, the specific crop or produce was decided on individually. 
In the meanwhile marketing centres were established with the participation of only the largest share 
companies and capitalist firms. 

Food supply met the requirements on the whole. Food supply to the army during the war 
was undisturbed. The civilian population as regards food supply was divided into t w o parts. The 
agricultural producers (about 50% of the populat ion) could keep a fixed ratio of their produce and 
had to sell the rest. The food supply for the urban population was by rationing. This gained ground 
gradually. In autumn 1940 the sugar ration card, during 1941 the bread- and f lour coupons were 
in t roduced and were coupled from time t o t ime with the rationing of potatoes. F r o m January 1942 
meat coupons were in use and other measures were introduced (e.g. meat-free days, milk coupons 
fo r babies and nursing mothers etc.). The rat ions corresponded to the European average, they were 
at times lower, then again higher then in Germany for instance. Rationing was backed by the 
presence of a black market funct ioning undis turbed: the government nei ther would nor could 
intervene. Thus, people of the lowest income obtained food only in the scope of rationing, every 
o ther s tratum also f rom the black marke t . F o o d consumption did not go below the level of peace 
years, f rom flour and sugar the well-to-do strata consumed less, but the poor the same amount as 
before . Until autumn 1944 the food supply to both the country and the army was undisturbed, 
considerable amounts were even exported t o Germany and Italy, now and then. 

From autumn 1944 acts of war t o o k place in the country . Agriculture suffered greatly. The 
seed stock of large estates was annihilated, extensive areas remained uncult ivated, a considerable 
part of the livestock perished or was taken off . 

Z. CSOMA 

CHANGE OF VARIETY IN VINE AND ITS EFFECT AT SOMLÓ 
(18th to 20th centuries) 

The changes in grape varieties during the last two centuries on the Somló mountain 
(adjoining fields of f ou r villages), the smallest wine region in Hungary are discussed in the study. 
The change of variety in the various estate cathegories took place at d i f ferent times. In Hungary 
the old varieties of the earlier grown variety group, pr. pontica, were gradually replaced by varieties 
of the West European variety group, pr. occidentalis. The factors promoting and hindering the 
change of variety appeared as complementary to each other, side by side. 

Factors hampering the change of variety: 
- feudal a f te rmath (unconcern, prot rac t ion of the commutat ion of ti thes); 
- the economic policy of Austria; 
- quantitative a t t i tude (a great increase in the vine acreage after the Turkish occupat ion, 
prosperity in the early 19th century) ; 
- rough handling (this impeded the spread of pr. occidentalis, the western grape variety 
grop); 
- partition of the serf-peasant estates int the late 18th, early 19th cent. ; 
- the high prioes of varieties and graf t s ; 
- establishment of mixed stands, poor information of the varieties; 
- muddle in the appellation of varieties, lack of professional skill. 
Factors promoting the variety change: 
- examples of the establishment of pure variety stands in large vineyards; 
- West European examples and l i t e ra ture ; 
- program of the Farm Association; 
- vine nurseries, trading, variety collections; 
- in consequence of the total Phyl loxera damage, excepting immune sand areas, the spread 
of grafted vine. 
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Old varieties of Somló at the end of the 18th century: „Sziget i" - Furmint, „Bajor fehér" -
Fehéigóhér, „Bajor F e k e t e " - Feketegóhér, „Bajor ko lontár" - Fehér-góhér or Fehérjárdovány, 
„Bákor" - Piros veltelini, „Fe jé r szőlő" - Lisztes fehér, „Fejér sár" — Sárfehér, „Fejér zöld" -
Aprófehér, „Juh f a r k ú " — Juhfarkú , „Kadarka feke te" - Kék kadarka, „Kék-nyelü" - Kéknyelű, 
„Kedske tsesü" - Kecskecsöcsű, „Leány szölö" - Leányka, „Gergely szölö"? , „Muskota fe jér" -
Sárgamuskotály, „Muskota f e k e t e " - Hamburgi muskotály, „Róma i szölö" - Afuz Ali, „Rakk 
szölö" - Rakk, „Posonyi szölö" - Pozsonyi fehér, „Petemzsirom szölö" - Chasselas ciotat blanc, 
„Fekete öreg"? , „Feke te Vátzi"? , „Som szölö" - Badacsonyi somszőlő, „Tseke szölö" - Csóka 
szőlő, „Tüskés seggü f e j é r " - Tüskéspupu zamatos, „Tüskés seggü feke te"? , „Tök szölö" - Kék 
ökörszem, „Török szölö" — Fehérszultán or Fehérkadarka, „Világos szölö" - Járdovány or Rakk 
szőlő, „Tzi l i fant" - Piroscirfandli. 

„Jakab szölö" - Pinot noir precose, „Fehér szilva" and „Veres szilva szölö" are mentioned 
first in the the mid-19th century. Western varieties appeared first at Somló during the 1830s in the 
vineyard of Count Emanuel Zichy, first Rizling, then Tramini. He had the grape varieties sent from 
the estate in Johannesberg (Austria) owned by his brother-in-law, Metternich. Olaszrizling appeared 
at Somló late in the 19th century and nowadays, in conformity with the national standard it is one 
of the varieties grown on the largest area also at Somló. 

For the Rizlings, Tramini and the varieties Furmint and Hárslevelű requiring careful pruning 
a humble vineyard was n o t considered eligible. 

The change of variety and the change in the share of varieties involved changes in the 
character of the famous wines of Somló (taste, aroma, bouque t ) b u t this wasn't necessarily a 
decline as the domanial wines harvested f rom varieties of the prize-winning variety group pr. 
occidentalis demonstrate. 

B. SURÁNYI 

BREEDING OF LOWLAND CATTLE IN HUNGARY UP TO WORLD WAR I 

In Hungary, animal husbandry and livestock in particular has always enjoyed preeminence in 
agriculture. Capitalist agriculture was to fur ther the replacement of Hungarian gray cattle with red-
spotted cattle. 

Among the many breeds that took part in this development the Simmental played a deter-
mining role. The lawland breed was among the breeds having got in t roduced into the Carpathian 
basin and though a fleeting presence its influence is no t to be overlooked, already on the grounds 
of sophistication in cultivation it brought with it. 

The lowland cattle developed in the littoral regions of the North Sea and the Baltic Sea, its 
native land is the area of today 's Netherlands. The high-level breeding work brought renown to the 
breed and Hungarians also took interest. Considerable imports started in the early 19th century were 
carried on, haphazardly, however, with the immediate aim of satisfying the increasing demand for milk 
- mainly on domains. Impor t s came to a standstill suddenly in the 1860s although cattle import was 
economically favourable for peasant farms due to the multi-purpose use of the breeds. Better 
organized imports of various cattle breeds, the lowland included, can be spoken of f rom the 80s to 90s 
in the last century. Not only the numbers improved but methods in breeding saw important progress 
in this are. 

The import of lowland cattle was restricted to domains in the vicinity of large towns also 
later on. Import was e f fec ted almost exclusively f rom the Netherlands. From the 1900s, the 
German black and the red-spotted lowland breeds became prevalent. Among the red-spotted cattle 
the Wilstermarsch breed was dominant . The import of red-spotted cattle f rom the Netherlands was 
discontinued shortly before World War I and was recommenced in the 1920s. In spite of the fact 
that lowland breed dairies were to be found exclusively in medium-sized and large estates their 
cross-bred progenies improved the level of commercial breeding - especially in the dairies. At times 
it was not taken into account at importation that this excellent milker requires particular grooming 
and fodder. It si due to this fact that Imre Újhelyi would restrict it to farms where its requirements 
could be met. The spread and commercial breeding of the black-spotted breed was hindered by 
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colour formalism. Public views of the breed evidently reveal that specialists had no clear-cut ideas 
how to use this excellent cattle despite the fact that in postwar years its breeding was recom-
menced for the sheer purpose of satisfying the demand for milk. War swept away further projects, 
although this breed especially in Transdanubia was originally destined for eminence. 

Analytical, comprehensive investigations on the economy of some notable member of the 
system of border castles fighting Turkish rule in Hungary in the late 16th century are White Spo t 
in Hungarian economic historiography. The obvious explanation is that only of fractions of the 
archives of Hungarian border fortresses have survired, and f r o m these no full picture can be drawn, 
how economy evolved year by year. 

In the second half of the 16th century, the Castle of Eger in Northern Hungary at the inter-
section of the Great Hungarian Plain and the northern mounta ins was one of the most impor tan t 
centres in the system of border castles. Eger Castle was no t only preeminent for its strategic posi-
tion, but also for its economy, based, besides estates of the episcopy of Eger, on the tithe income 
of the episcopacy covering almost a n inth of the country 's area; the king also granted special 
allowances. 

Although a rich material of accounts of the Castle of Eger are at hand we did not possess 
until now a complete statement of accounts concerning any particular year. It is for this reason 
that we consider bulky volume of the last castle accounts before the Turkish overthrow in 1506 
found in the Archives of Heves county in the stock of the Archiepiscopal Economic Archives of 
Eger is of such importance. It includes namely the summary data covering every small item of the 
year 1 5 9 4 - 9 5 that were submitted for approval to the Treasury. The volume is to be credited as 
authentic all the more as it bears the signature and signet seal of the Castle's provisor (Benjamin 
Kaufni). 

We analysed the various items of receipts and expenses and a t tempted to determine on the 
ground of the unit prices revealed f rom the account volume the total net income: 

I. SUGÁR 

ECONOMY OF THE CASTLE OF EGER 
AS REVEALED IN THE 1594-96 YEAR ACCOUNTS 

Quanti ty 

Specification of receipi category 

Value of seigniorial incomes 

Value of tithe incomes including pecunia christianitatis and 

7743,93 14,52 

Forint % 

census cathedraticus 

Value of extra incomes 

Sporadic subsidy f rom the Treasury 

One third of war boo ty 

Profit derived f rom trading activity 

Loans and mortgages 

Value of various minor income 

32033,20 60,04 

5040,65 9,45 

934,05 1,76 

1482,43 2,76 

788,07 1,48 

4886 ,35 9,16 

439,81 0,63 

Value of total income of Castle of Eger 53348,49 100,00 

Accordingly, the receipts derived f rom the tithe of the episcopal diocese of Eger show pre-
eminence. All other receipt categories excepting the value of seigniorial incomes - in a way which 
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can be regarded typical - fall shor t of 10 per cent. This considerable 53 348 Forints ne t income is 
burdened merely u p to 7,5% by liabilities of 5 293 Forints: very low, 306,66 Forint back pay and 
the raised loan amounting to 6 8 6 , 3 5 Forints. 

We may finally conclude on grounds of valid evidence that the Border Castle of Eger which 
owned the largest castle estate in Hungary was essentially capable to cover its expenses f rom its 
own sources of income. These accounts do not comprise of course the war equipment which may 
have been sent by superiors (council of war, Chamber) . 

The account volume supplied precious da ta on the economic administration of the Castle, 
the paid salary, the captain-general and the military organization, fu r the r on, about the composition 
of the armed forces (Hungarian infant ry and hussars as well as German heavy armoured troops), the 
people who lived at and were suppor ted by the Castle, the utilization of the wine- and grain stocks, 
the miller and baker trades as well as some questions of food supply and receiving visitors. 

T. IVÁNYOSI SZABÓ 

PRICE TENDENCIES AT KECSKEMÉT 
IN THE LAST DECADES OF TURKISH RULE IN HUNGARY 

(1660-1686) 

The history of prices and wages in Hungary has seen little a t ten t ion and this is particularly 
the case of the period between 1541 and 1680 in the areas under Turkish rule. This is due among 
other reasons to the scarcity of sources, characteristic also in o ther aspects of Turkish-controlled 
regions. 

As regards Kecskemét, a town on the terr i tory east of the river Tisza, however, certain 
accounts have survived f rom the last decades of the 17 th century, and permit the determinat ion of 
the prices of about 300 kinds of commodity. We must stress that these are no limited prices 
officially fixed by the county administration but real, current market prices. The town administra-
tion, namely, paying taxes t o the Turks, the king, the county administrat ion was compelled to keep 
a kitchen and make records abou t the municipal economy. The accounts of the local reformed 
churchwarden have remained likewise. 

The disclosed price data have been arranged into latge groups such as the groups of crop 
growing, animal husbandry, ki tchen equipment and household appliances, clothing, military 
implements, vehicles and industrial products and the 300 kinds of commodities have been sorted 
accordingly in to these. The prices are sporadic, in most cases there is no possibility fo r the con-
tinuous supply of data, all the same, certain price tendencies can be traced. For instance we may 
see - if we take into accoun t slight rate of inflation at that t ime - that during the war of 
independence ( 1 6 8 3 - 1 6 8 7 ) the grain prices rose considerably and their seasonal f luctuations 
increased too. At the same t ime, the livestock prices were stagnant. The prices of industrial goods 
rose too but no t to the ex ten t f o o d - and especially grain prices did. 

The primary aim of the supply of data is t o have price data available at all since without 
these the data on the value of money or that of the wages cannot be really sized up. 



A kiadásért felel az Akadémiai Kiadó igazgatója 
Műszaki szerkesztő": Sándor István 

A kézirat nyomdába érkezett: 1982. VII. 28. 
Terjedelem: 27,30 (A/5) ív 

83.11084 Akadémiai Nyomda, Budapest - Felelős vezető: Bernát György 





SZEMLE 

Domanovszky Sándor : Gazdaság és t á r s a d a l o m a k ö z é p k o r b a n ( I s m . : Sándor László) 567 
Tárkány Szűcs Ernő: Magya r jogi népszokások ( I s m . : Degré Alajos) 570 
A m a g y a r t a n y a r e n d s z e r m ú l t j a ( I sm. : Sándor László) 572 
Szőreg és népe ( I sm . : Sebesi Judit) 574 
A. L. Sapiro: P r o b l e m ü szocia lno-ekonomicseszkoj i s z t o r i i R u s z i X I V — X V I . v v . ( I s m . : 

Tagányi Zoltán) 576 
N. M. Druzsinyin: R u s s z k a j a g y e r e v n y j a n a pe re lomie . 1861 — 1880 ( I sm. : Tagányi 

Zoltán) 578 
E. Neubauer: W i e n e r B a r o c k g ä r t e n in zei tgenössischen V e d u t e n ( I sm . : Csorna Zsig-

mond ) 579 
A. Fenton — B. Walker: T h e R u r a l A r c h i t e c t u r e of Sco t l and ( I sm. : Szabó Anna) . . . . 580 
E. Hazelkorn: Some P r o b l e m s wi th M a r x ' s T h e o r y of Cap i ta l i s t P e n e t r a t i o n i n t o 

A g r i c u l t u r e : t he Case of I r e l and ( I s m . : Timár Lajos) 582 

ENGLISH SUMMARIES 586 

Terjeszti a Magyar Posta 

E l ő f i z e t h e t ő a h í r l apkézbes í tő p o s t a h i v a t a l o k n á l és a P o s t a K ö z p o n t i H í r l a p 
I r o d á n á l ( P K H I 1900 B u d a p e s t , József n á d o r t é r 1.) közve t l enü l vagy pos ta -
u t a l v á n y o n , v a l a m i n t á tu t a l á s sa l a P K H I 215-96162 p é n z f o r g a l m i jelző-
s z á m r a . E lő f i ze t é s b e j e l e n t h e t ő az A k a d é m i a i K i a d ó n á l (1363 B u d a p e s t , 
A l k o t m á n y u t o a 21. T e l e f o n : 111-010). 
P é l d á n y o n k é n t beszerezhe tő : az A k a d é m i a i K ö n y v e s b o l t b a n (1368 B u d a p e s t , 
V á c i u t c a 22. Te le fon : 185-881), a P K H I H í r l a p b o l t j á b a n (1055 B u d a p e s t , 
Ba j c sy -Zs i l i n szky ú t 76. Te le fon : 116-269) és m i n d e n n a g y o b b árus í tó-
h e l y e n . 

E lő f ize tés i d í j egy é v r e : 100 F t 

1 s z á m á r a : 25 F t 

I n d e x s z á m : 25 103 

K ü l f ö l d ö n t e r j e s z t i a K U L T U R A K ü l k e r e s k e d e l m i Vál la la t , 
H-1389 B u d a p e s t , P f . 149. 



Ára: 50 F t 

É v i előfizetési á ru : 100 F t 
I N D E X : 26 103 

I S S N 0 0 0 2 - 1 1 0 5 

C O N T E N T S 

К. Dóka: E c o n o m y a n d S o m e Flood Area of t h e R i v e r Tisza in t he E a r l y 19th 
c e n t u r y . . . ' 277 

I. Király: C o n t e m p o r a r y B i b l i o g r a p h y of t h e A g r a r i a n Socialist. M o v e m e n t s in 
H u n g a r y 304 

P. Gunst: A g r i c u l t u r e a n d F o o d Supp ly in H u n g a r y dur ing W o r l d W a r I I 359 

CONTRIBUTIONS 

Zs. Csorna: C h a n g e of Va r i e ty in Vine and i t s E f f e c t a t Somló (18th—20th ce.) 379 
B. Surányi: B r e e d i n g of L o w l a n d Cat t le in H u n g a r y u p t o W o r l d W a r T 388 
I. Sugár: E c o n o m y of t h e Cas t l e of E g e r (1594—1596) 460 
Т. Iványosi-Szabó: P r i e s T e n d e n c i e s a t K e c s k e m é t in t he Las t Decades of T u r k i s h 

R u l e in H u n g a r y (1660—1686) 523 

DISCUSSIONS 428 

CHRONICLE 456 

REVIEWS 567 

ENGLISH SUMMARIES 586 



cfílSTORIA KERUM 
<RUSTICARUM 

1982. SUPPLEMENTUM 



AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE 
HISTÓRIA RERUM RUSTICARUM 

A M A G Y A R T U D O M Á N Y O S A K A D É M I A A G R Á R T Ö R T É N E T I B I Z O T T S Á G Á N A K 

F O L Y Ó I R A T A 

Szerkesz tőség: N é p r a j z i M ú z e u m , 1055 B u d a p e s t V., K o s s u t h L a j o s t é r 12. 

Fősze rkesz tő : H O F F M A N N TAMÁS 

Fe le lős szerkesztő: G U N S T P É T E R 

Szerkesztő b i z o t t s á g : 
D O N Á T H F E R E N C , G A Á L LÁSZLÓ, K I S S A L B E R T , M A K K A I L Á S Z L Ó , 

S I P O S G Á B O R , S Z A B A D G Y Ö R G Y , S Z É K E L Y G Y Ö R G Y , S Z U H A Y M T K L Ó S , 
T Á L A S I I S T V Á N , W E L L M A N N I M R E 

C O N T E N T S - I N H A L T 

Maksay, Ferenc: G r a n d d o m a i n e s e t exp lo i t a t i ons d e la pet i te nob le s se en H o n g r i e , au 
cours de l a dépress ion s u r v e n u e ä la f i n d u Moyen-Äge e t au m o m e n t de la 
re lance d u d é b u t des t e m p s modernes 1 

Rusinski, Wladyslaw: Übe r d i e Agrarkr i se d e s I 7. J a h r h u n d e r t s in Mi t t e l eu ropa . . . 4 
Klemm, Volker: Z u P r o b l e m e n d e r E n t w i c k l u n g v o n I n t e n s i t ä t u n d P r o d u k t i v i t ä t 

in de r d e u t s c h e n L a n d w i r t s c h a f t (1880—1939) 15 



FERENC MAKSAY 

GRAND DOMAINES ET EXPLOITATIONS 
DE LA PETITE NOBLESSE EN HONGRIE, 

AU COURS DE LA DÉPRESSION SURVENUE 
À LA FIN DU MOYEN-ÂGE ET AU MOMENT 

DE LA RELANCE DU DÉBUT DES TEMPS MODERNES 

Les 200-250 années à partir de la fin du XI I I e siècle, depuis la création et le 
renforcement du système des grands domains et des petites et moyennes exploitations 
nobles en Hongrie: sont les siècles d'une grand stabilité de cette structure d'une part - et 
temps des changements importants d'autre part; parallèlement c'est l'époque de la 
régression européenne, et le début du grand essor à la fin du Moyen-Âge. Ce qui reste 
inchangé, c'est avant tout la texture des exploitations paysannes liées à la tenure, ainsi 
que le pouvoir seigneurial qui les encadre et les oblige à servir. 

La proportion des modestes et des plus grandes propriétés (surtout celle des terres 
dominiales appartenant aux châteaux-forts) reste à peu près invariable; elle s'élève approxi-
mativement à 4 : 1, 5 : 1, donc elle est de 75%—80% pour les grands domaines seigneu-
riales et de 20—25% pour les petites et les moyennes propriétés nobles. 

En laissant de çôté ces derniers traits caractéristiques fondamentaux de la con-
tinuité, qu'il me soit permis d'aborder les modifications extérieures et internes survenues 
dans les conditions des propriétés dominiales. La taille de la superficie des terres 
appartenant à un propriétaire, diminue; ceci est dû au fait compréhensible du partage 
effectué au sein de la famille, puis, plus tard, aux territoires annexés d'une part au cours 
de la domination turque, d'autre part, en fonction de l'indépendance de la principauté 
de Transylvanie. Le pays a perdu ainsi une partie importante des 230 anciens grands 
domaines de la superficie de l'ancien Etat. 

Ce phénomene n'a pas pu être endigué par la politique de partage des terres royales, 
enterprise à la fin du XIVe siècle par Sigismond de Luxembourg, puis'continuée depuis le 
milieu du XVIe siècle par Ferdinand de Habsbourg, qui, en fonction de l'afaiblissement de 
leurs positions et de l'instabilité de leur pouvoir, renforcent ce processus. 

Les plus grands seigneurs de Hongrie, à la fin du XIV e siècle ainsi que le Gouverneur, 
leurs succédant deux générations plus tard Jean Corvin étaient les propriétaires de 1 à 2 
millions d'hectares. Au milieu du XVI e siècle, la limite supérieure des propriétés montait 
à 300 000 hectares environ et le nombre des familles de magnats était de 50-60 pour 
diminuer à 40-50. 

I l serait difficile de présenter des données exactes relatives aux propriétés 
appartenant à la noblesse moins haut placée. I l serait intéressant de mentionner comme 
particularité hongrois ou plus exactement comme phénomène de l'est de l'Europe 
Centrale, que les gens de la petite noblesse exploitant une propriété de la grandeur de 1 
ou 2 tenures, restés au niveau de la paysannerie, représentaient dès le début une 
proportion très importante de la population du pays, leur nombre montait à 2,5—3% de la 
population globale. Contrairement à d'autres pays européens, on n'essaya jamais de les 
exclure de la communauté de la noblesse, en les jugeant indignes d'y appartenir. Ces 

1 Agrártört . Supp l . 
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nobles appauvris, à l'époque de la création de l'ordre des chevaliers, avaient pu integrér le 
cercle des personnes privilégiées à cause des exigences plus restreintes de la technique 
militaire, dans l'Est européen, ensuite, leure rôle important joué dans l'administration 
territoriale autonome leur avait permis de conserver la place déjà occupée. 

Il est certain, même sans disposer de données exactes, que les terres de ces 
„nobles-paysans" (nobiles unius sessionis) se sont restreintes sérieusement par suite des 
partages à la fin du Moyen-Age. L'arrivée des parents et d'autres nobles fuyant les Turcs, 
ont aggravé encore plus la situation de ces gens; ainsi, Ton rencontre de plus en plus de 
nobles, qui, n'ayant aucune terre, ni moyens de production agricole, ni bètes de labour, 
vivent sous le toit d'étrangers. 

En revanche, au milieu du XVIe siècle, les propriétaires d'exploitations plus ou 
moins grandes, malgré la réduction générale de la superficie de leur terres, avaient des 
perspectives tout à fait différentes de celles qui existaient 200 ans auparavant. 

Dès le tournant du XVIe siècle le trafic monétaire devient de plus en plus général, l'éco-
nomie européenne s'élargit et se renforce donnant de plus en plus la possibilités à l'augmen-
tation de la production agricole et assurant l'existence des réserves seigneuriales qui se per-
dait presque totalement depuis le XIIIe siècle, en leur permettant de se renouveler. 

C'est en premier lieu le margrave de Brandebourg, Georges, venant des grandes 
propriétés seigneuriales brandebourgeoises productrices de marchandises qui, dans ses 
nouvelles propriétés acquises, au début du siècle, sur la Grande Plaine Hongroise, 
introduit une production directe importante. Il est suivi, au cours des années 30 et 40, par 
les seigneurs les plus entreprenants, ceux qui en premier lieu, ayant des fonctions à la cour 
de Vienne, possèdent une vue d'ensemble, et des ressources financières supplémentaires. 

L'augmentation numérique des réserves seigneuriales et des travailleurs agricoles 
rémunérés, allant de paif avec l'avance de l'économie monétaire, nécéssitaient aussi des 
changements fondamentaux dans les méthodes de gestion économique des grands 
domains, le renouvellement des méthodes traditionnelles du Moyen-Âge. 

Au cours du XIVe siècle, les fonctions de la grande masse des gentilshommes vivants 
dans l'entourage seigneurial se différenciaient à peine. Ils devaient, pour satisfaire 
convenablement à leurs tâches, en plus de leur devoir percevoir les diverses redevances, 
être aussi à même d'assumer des tâches juridiques et administratives, et en premier lieu, 
militaires. Il n'était pas indispensable, pour répondre à n'importe laquelle de ces obliga-
tions et activités, de savoir écrire. 

Au XVIe siècle, ces fonctions nécessitaient une formation beaucoup plus sérieuse et 
différenciée, et nous assistons à la répartition des tâches conformément à cette obligation. 
Les dirigeants économiques devaient non seulement recouvrer les redevances, mais ils 
avaient en plus pour devoir d'organiser de nouvelles réserves seigneuriales, de fixer Tordre 
des corvées et de la rémunération, d'assurer une production plus rationelle, de vendre les 
produits agricoles et le bétail ramassé dans les terres allodiales et chez les paysans. Ils 
devaient, dans les conditions de la guerre permanente, de menaces turques continues, 
assurer en dehors des dépendes du château et de la suite seigneuriale, les conditions 
matérielles nécessaires à l'armement, à l'approvisionnement des troupes, à la défense de la 
place forte. Une autre part des nobles de la cour des magnats se spécialisaient dans la 
juridiction seigneuriale. Ces deux couches (celle des hommes de l'économie et du droit) 
étaient, en général, exemptes des tâches militaires. Ce n'est qu'alors que les officiers 



GRAND DOMAINES ET PETITE EXPLOITATIONS EN HONGRIE 

chargées des tâches économiques et juridiques doivent de manière indispensable savoir 

écrire. 

Au XVe siècle, l'écriture n'était pas encore d'usage au sein des familles nobles 

hongroises, et même dans les grands cours seigneuriales, il était rare de trouver plus d 'une 

ou deux personnes lettrées. Aux environs des années 1550, par contre, après les premiers 

succès de la Réforme, parmi les quarante à c inquante serviteurs du palatin de Hongrie, il 

n 'y a presque plus,d'illetrés. Nous trouvons dans le cadre d'un domaine seigneurial une 

quantité de plus en plus grande de livres terriers urbarial, de livres de compte et l 'on 

produit une mult i tude de rapports, comptes-rendus, lettres adressés au seigneur. 

Auparavant, les juristes ne figuraient qu ' à des échelons administratifs plus élevés 

(cours royale, autorités territoriales des États, offices municipales). C'est au milieu du 

XVI e siècle que paraissent de manière quotidienne, en écrit, les textes de la juridiction 

seigneuriale. 

La moyenne et la peti te noblesse de l 'époque ne pouvait rester derrière des 

seigneurs en ce qui concerne l'élaboration des structures économiques plus évoluées. 

Il est d 'au tant plus évident que ces propriétaires plus modestes devaient gérér leur 

réserves déjà antérieurement, à l 'époque de la régression pendant plusieurs siècles. En plus, 

les rapports extrêmement étroits qui existaient entre l'aristocratie d'une part et ses 

„familiares", les moyens et pet i ts propriétaires d 'autre part, nécéssitaient systématique-

ment l'échange réciproque des connaissances économiques. 

Les résultats récents des recherches effectuées dans ce domaine, basées sur des 

registres de contribution, nous on t poussé à constater que vers 1550, existait un équilibre 

entre les groupes des seigneurs e t des petits et moyens propriétaires, quant à la product ion 

des réserves et à l 'emploi de travailleurs agricoles rémunérés. 

La classe des petits et moyens propriétaires, comme nous l'avons déjà mentionné, en 

ce qui concerne les lettres, suivait le pas des grands seigneurs, non seulement pour assurer 

leur service, mais aussi pour profi ter de ces connaissances dans la gestion de leurs propres 

exploitations. 

Dans l 'un de nos départements situé en Hongrie occidentale, parmi les 54 

propriétaires, 50% certainement (et un autre 30% avec probabilité) était des gens érudits 

sachant écrire et rédiger des textes. Les gens plus aisés fréquentaient déjà des universités à 

l'étranger. Naturellement tout ceci influence à peine la multitude (plusieurs milliers) de 

nobles, à condition très inférieure. 

Pour résumer: il semble que les changements fondamentaux les plus importants des 

2 0 0 - 2 5 0 années se soient déroulés à la dernière étape de cette période. Le nombre plus 

restreint des propriétaires du XVI e siècle devait se contenter de domaines dont la 

superficie était bien plus petite. Ceci est aussi bien valable pour les quelques dizaines de 

grandes familles féodales que pour les milliers de petits propriétaires. C'est pour ainsi dire 

parallèlement à cette grande restriction que s'est présenté l 'effet favorable de la 

conjoncture européenne, et les propriétaires, pour répondre à ces phénomènes, on t été 

obligés d'utiliser des méthodes nouvelles, d'élargir de manière importante la partie de 

leurs exploitations gérées directement, d ' introduire des méthodes de production 

rationnelles et de trouver sur tout la bonne utilisation des possibilités de vente afin de 

remédier à leurs difficultés, ce qui nécessitait une érudition, une formation beaucoup plus 

grande qu'auparavant, leur assurant des connaissances professionnelles bien plus grandes 

et beaucoup plus différenciées. 

1* 



WLADYSLAW RUSINSKI 

ÜBER DIE AGRARKRISE DES 17. JAHRHUNDERTS 
IN MITTELOSTEUROPA 

In der Geschichtswissenschaft stimmt man heute darin überein, dass das 17. Jh . für 

ganz Europa eine Rezessionszeit der wirtschaftlichen Aktivität bedeutete. Der Grad u n d 

die Zeit der Rezession in den einzelnen Ländern fand bereits eine recht umfangreiche 

monographische Darstellung (auch in der polnischen Literatur1 ) . 

Die Meinungen zu diesem Thema gehen jedoch auseinander.2 Gegenstand der 

Kontroversen sind auch weiterhin terminologische Fragen. Um die Konjunktur-

veränderungen im 17. Jh. zu bezeichnen, gebrauchen die Historiker verschiedene Begriffe: 

Krise, Regression, Rezession, Kontraktion, Stockung (Stagnation) u. a. Diese Begriffe 

werden oftmals wechselweise benutzt , was insofern berechtigt zu sein scheint, da es 

schwierig ist genauer den Grad der Konjunkturstörungen in diesem Jahrhundert zu 

bestimmen. Angesichts des konventionellen Charakters der angeführten Termini haben die 

Polemien zu diesem Thema eine begrenzte Brauchbarkeit. Die Meinungsunterschiede sind 

insbesondere in Bezug auf den Begriff Krise sichtbar geworden. Der überwiegende Teil der 

Autoren versteht unter diesem Begriff - in Anknüpfung an die in den ökonomischen 

Wissenschaften verbreitete Bedeutung - einfach einen wesentlichen Rückgang der 

Produktivkräfte, also vor allem Änderungen quantitativer Art. Einige Forscher j e d o c h 

bringen diesen Termin - durch Analogie zum Begriff Krise, wie er z. B. in der Medizin 

verstanden wird — in Verbindung mit umbruchartigen Veränderungen, mit einer Wende 

quantitativer, struktureller Natur, in diesem Fall mit dem Übergang vom Feudalismus 

zum Kapitalismus.3 Das ist u. a. auch der Standpunkt von Hobsbawm, der vor allem 

englische Verhältnisse vor Augen hatte, als er die Ansicht äusserte, dass die Krise des 

17. Jhs. die letzte Phase im Übergang der europäischen Wirtschaft vom Feudalismus z u m 

Kapitalismus bedeutete.4 Wie im weiterem nachgewiesen wird, lässt diese These, 

hinsichtlich der Gebiete von Mittelosteuropa, Zweifel aufkommen. 

Den Ökonomisten folgend, wäre es am besten, als Ausgangspunkt für die Unter-

suchungen die Gestaltung des nationalen Einkommens in den einzelnen Ländern u n d 

Regionen zu nehmen. Derartige Untersuchungen müssen zwangsläufig die Landwirtschaft 

1 Eine Sammlung von Diskussionbeiträgan zu diesem Thema wurde in „Kwar ta tn ik 
His toryczny" LXIX 1962 und LXX 1963 sowie in „Przeglad Historyczny" LV 1964 H. 1 ve rö f fen t -
licht. 

2 Vergl. u. a. den Sammelband: The General Crisis of the Seventeenth Century. Hrsg. v. 
G. Parker, L. M. Smith, London 1978. 

3 Letztens I. Wallerstein: Y a t-il une crise du SVII e siècle? ? „Annales, Economies, Sociétés , 
Civilisations" XXXIV 1979 S. 126 f f . 

*E. J. Hobsbawm, The General Crisis of the European Economy in the 17th Century. "Past a n d 
Present" 1954, Nr. 5, S. 33. 
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in den Vordergrund rücken, die sogar in den bestentwickelten Ländern zu dieser Zeit 
Hauptquelle des nationalen Einkommens war, und in der Mehrzahl der restlichen Länder 
geradezu die einzige Quelle. Dies betrifft vor allem die Gebiete östlich der Elbe,5 aber 
auch in den anderen Gebieten Europas war die Wirtschaftskrise des 17. Jhs. vor allem eine 
Agrarkrise. 

Es steht ausser Frage, dass die Agrarkrise ihre stärkste Ausprägung in den Ländern 
von Mittelosteuropa hatte. Eben hier konzentrierten sich am stärksten die destruktiven 
Erscheinungen, die über das Ausmass der Krise entschieden. Zur Zeit, als in Westeuropa die 
Krise kapitalistischen Verhältnissen den Weg bahnte (obwohl nicht immer so direkt, wie 
in England, wo der Prozess der technischen Revolution in der Landwirtschaft 
beschleunigt wurde), kam es auf dem Gebiet von Mittelosteuropa zur weiteren 
Verschärfung der „zweiten" Leibeigenschaft, zugleich mit der Expansion des auf 
Fronarbeit gestützten herrschaftlichen Eigenbetriebes. Diese Tatsache ruft viele Fragen 
hervor, die mit der Agrarkrise westlich und östlich der Elbe verbunden sind. Waren das 
zwei verschiedene Prozesse, die durch die Gemeinschaft der ökonomischen Interessen 
(z. B. Marktinteressen) verbunden waren? Oder handelte es sich um eine „generelle" 
Krise, die durch die gesellschaftlich-wirtschaftliche oder auch geographische Spezifik 
der einzelnen Regionen geschwächt oder gesteigert wurde? Oder war die Wirtschaftskrise 
im Osten vielleicht eine Reaktion, eine Folge des ungünstigen Konjunkturumschwungs im 
Westen (d. h. er wäre infolge von Marktverbindungen in die Länder östlich der Elbe 
„exportiert" worden)? Wir wollen versuchen, diese Probleme mit Hilfe einer Analyse der 
Krisenerscheinungen in der Landwirtschaft von Mittelosteuropa näher zu beleuchten. 

Vor allem ist es angebracht, diesen geographischen Begriff näher zu bestimmen. 
Seine Reichweite kann unterschiedlich bestimmt werden, je nach Wahl des Kriteriums 
der territorialen Aufteilung. Ein spezifisches Markmal der landwirtschaftlichen Ver-
hältnisse im Osten Europas war das Fronsystem; die Bestimmung seiner territorialer 
Grenzen stösst jedoch auf grosse Schwierigkeiten. Die Sache ist verhältnismässig einfach, 
wenn es um das klassische Gebiet der Fronwirtschaft geht, das deutsche Gebiete östlich 
der Elbe, Polen, die Ukraine, Weissrussland und die ostbaltischen Länder (Litauen, 
Livland, Kurland) umfasste; auf diesen Gebieten nahm der Fronvorwerk eine verhält-
nismässig grosse Fläche des Ackerlandes ein. Aber auch hier gab es Enklaven, wo die 
Proportionen zwischen dem Hof- und Bauernareal sich anders gestalteten oder auch, wo 
der Gutsbetrieb (Vorwerk) im grösseren Umfang Lohnarbeitskräfte benutzte. 

Die zweite Ländergruppe sind „Peripherie"-Gebiete im Verhältnis zur ersten. Hierzu 
sollte man im Westen Gebiete zählen, die an der Elbe liegen (nach einigen Autoren 
einschliesslich Dänemark), weiter das eigentliche Österreich, die böhmischen Länder, die 
Slowakei, Ungarn und eigentlich auch Slowenien, Kroatien und Moldau. Die 
Gutsgrossbetriebe nahmen in diesen Gebieten prozentual gesehen einen kleineren Anteil 
der gesammten Nutzfläche ein, und nahmen im grossen Umfang Lohnkräfte zur Arbeit. 
Aus diesem Grunde ist es schwierig — wenn es um „periphere" Länder geht — eindeutig 

'Man darf natürlich nicht vergessen, dass die Elbe nur eine reine Orientierungsgrenze zweier 
Systeme bedeutete; die wirklichen Verhältnisse waren hier sehr kompliziert. Vergl.: W. Rusinski, Some 
Remarks on the Differentiation of Agrarian Structure in East Central Europe from the 16th to 18th 
Century, „Studia históriáé oeconomicae" vol. 13. Poznan 1978 S. 8 3 - 9 5 . 
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zu bewerten, welche Bedeutung die Elemente der Fronwirtschaft hier hatten, und 
festzulegen, ob sie eine Zurechnung des gegebenen Landes zu den Regionen der zweiten 
Leibeigenschaft und der Fron Wirtschaft berechtigen, oder auch zu den Gebieten der 
Zinswirtschaft. Die Meinungen der Historiker aus den Ländern Mittelosteuropas gehen in 
dieser Angelegenheit auseinander. Im Ganzen lässt sich also das Gebiet des Fron-
wirtschaftssystems nicht näher bestimmen, denn an seiner Peripherie trat dieses 
Wirtschaftssystem in einer gemilderten Form auf und koexistierte mit dem Zinssystem in 
unterschiedlichen Proportionen, die im Laufe der Zeit noch Veränderungen erfuhren. 

In Diskussionen über die Ursachen und den Charakter der Agrarkrise in Europa des 
17. Jhs. stellte man eine Reihe von Hypothesen auf, von denen ein Teil insbesondere die 
mittelosteuropäischen Gebiete betri f f t . Auf einem der ersten Plätze werden die tradi-
tionellen Kriegsverwüstungen und -Verluste genannt. Die Kriegsnot suchte in diesem 
Jahrhundert wirklich besonders spürbar die Gebiete östlich der Elbe heim. Sie bedeutete 
eine wirtschaftliche und demographische Katastrofe, die mit ihren Folgen über die 
direkten Kriegsjahre hinausreichte. Das Ausmass der Verluste und der Zerstörungen auf 
dem Gebiet Deutschlands, die durch den 30-jährigen Krieg verursacht wurden, ist recht 
gut sichtbar gemacht worden, vor allem dank den Arbeiten von G. Franz und W. Abel. 
Weniger gut kennt man sich in den Folgen dieses Krieges in bezug auf die anderen Gebiete 
von Mittelosteuropa aus. Die Niederlage beim Weissen Berg bedeutete für die böhmischen 
Länder vor allem eine nationale Tragödie, aber die weiteren Kriegsjahre beschleunigten 
und vertieften die wirtschaftliche Rezession. Die Slowakei und Ungarn wurden infogle 
vieljähriger Kämpfe mit der Türkei sowohl von der türkischen wie auch von der 
kaiserlichen Armee verwüstet. Auch in der Geschichte Polens des 17. Jhs. hinterliessen die 
Kriege grosse Verluste und Verwüstungen.6 Überall nahmen die Flächen der verlassenen 
Grundstücke stark zu; verödeten vor allem die bäuerlichen Landwirtschaften. Eine 
Tatsache ist, dass dem Entstehen der Wüstungen auch andere tiefere Ursachen zugrunde 
gelegen haben, aber die Kriege hatten an diesem Prozess einen entscheidenden Anteil. 
Alles im allen haben die Kriege mit Sicherheit die Wirtschaftskrise des Dorfes in Mittel-
und Osteuropa beschleunigt und verschärft, aber es besteht auch kein Zweifel, dass sie 
eine tiefere, strukturelle Grundlage hatte. Im historischen Schrifttum wird mit Recht 
darauf hingewiesen, dass auch im 16. und 18. Jh. Kriege geführt worden sind, und doch 
erreichte der betroffene Wirtschaftsorganismus wieder recht schnell sein Gleichgewicht. 
Zweitens, eine Stagnation der Wirtschaftsentwicklung Hess sich auch in Gebieten spüren, 
die keine verwüstenden Kriegsfolgen erfahren hatten. 

Eine der Krisenursachen wird auch in der demographischen Stagnation gesehen. 
Kriege haben einen grossen Menschenverlust verursacht; dies war weniger ein Ergebnis 
direkter Kriegskampfhandlungen, wie vielmehr eine Folge der Kriegsbegleiterscheinungen 
(Pest, Hunger). Es tauchen aber wieder Zweifel auf, die den früher geäusserten ähnlich 

6 Die grössten Zerstörungen und Verluste im ganzen Land hat der Schwedenüberfall auf Polen in 
den Jahren 1 6 5 5 - 1 6 6 0 verursacht. Sie waren Gegenstand gründlicher Untersuchungen, deren 
Ergebnisse in einem Sammelband unter dem Titel: Polska w okresie Drugiej Wojny Pólnocnej (Polen in 
der Zeit des Zweiten Nordkrieges), Bd. I—III, Warszawa 1957, veröffentlicht wurden. Es war nicht der 
einzige Kriegskonflikt des 17. Jh. In den Jahren 1626-1629 (während des Ersten Nordkrieges) wurde 
das Danziger Pommern und Ermland geplündert, in den Jahren 1607-1608 und 1665 -1666 wurden 
die innere Kriegswirren auch zur Ursache von lokalen Verwüstungen. 
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sind. Kriege haben nicht ganz Europa erfasst, dennoch ging die Bevölkerungsdymanik fast 
in allen Ländern zurück. Die Tatsache ist die, dass die hoche Sterblichkeit im 17. Jh. kein 
Zufall war; die sich seit Beginn dieses Jahrhunderts verschlechternde Lage der 
Dorfbewohner in Mittelosteuropa schwächte ihre biologische Widerstandskraft. 

Die Historiker betonen die Beziehung zwischen den Schwankungen der Bevölke-
rungsdynamik und den Schwankungen der Wirtschaftskonjunktur und berufen sich 
meistens auf die von F. Simiand erarbeitete Theorie der wellenartigen, zyklischen 
Bevölkerungsentwicklung. Sie weist auf die Verbindung zwischen der Bevölkerungszahl 
und dem Stand der Produktivkräfte in der Landwirtschaft hin. Überflüssig wäre hier die 
detaillierte Erläuterung der Prämissen dieser Theorie; ich beschränke mich daran zu 
erinnern, dass auf Grund dieser Theorie in der Geschichtsliteratur folgende Perioden im 
Zeitraum unseres Jahrtausends hervorgehoben werden: die Jahre von 1000 bis 1300, die 
Phase einer günstigen Entwicklung der Bevölkerung und der Wirtschaft; die Jahre von 
1300 bis 1450, die Phase einer Wirtschaftskrise und eines Bevölkerungsrückgangs; die 
Jahre von 1450 bis 1600, eine nächste Phase der Wirtschaftsblüte und einer Bevölke-
rungsexpansion; die Jahre von 1600 bis 1750, die Phase einer wiederholten Wirtschafts-
und Bevölkerungskrise; die Zeit nach dem Jahre 1750, Wirtschaftsrevolution und eine 
Bevölkerungsexplosion. Zeiten einer günstigen Konjunktur waren von einer steigenden 
Preisbewegung und dem Rückgang der realen Löhne gezeichnet, Perioden der 
Depressionen — von sinkender Preistendenz und steigender Bewegung der realen Löhne. 

Der Rahmen dieses Artikels erlaubt keine umfassenderen polemischen 
Bemerkungen im Hinblick auf diese Theorie; es ist jedenfalls schwierig, anhand dieser 
Theorie die spezifischen Merkmale der im 17. Jh. östlich der Elbe enstandenen Krisen-
situation aufzuklären. 

Schwankungen in der Wirtschaftskonjunktur fanden ihre Widerspiegelung in der 
Preisbewegung. Die meisten Historiker und Ökonomisten vertre.ten die Meinung, dass die 
Rückgangstendenz der Pre;se eine der wichtigsten Ursachen der Agrarkrise im Europa des 
17. Jhs. war. Aus den Untersuchungen über die Preise geht hervor, dass bereits in der 
ersten Hälfte dieses Jahrhunderts die langdauernde Aufwärtsbewegung der Preise in ganz 
Europa ins Stocken geriet, und in der zweiten Hälfte kam es zu einem deutlichen 
Rückgang; diese Tendenz hielt sich in den meisten Ländern bis in die ersten Jahrzehnte 
des 18. Jhs. In den Exportländern, d.h. in Mittelosteuropa war der Preisrückgang viel 
stärker als in den Ländern Westeuropas. Dies konnte auf das Steigen von Ver-
mittlungskosten des Handels deuten, vielleicht zum Teil infolge eines gestiegenen 
Transportrisikos. 

Es lässt sich nicht abstreiten, dass der Preisrückgang einen nicht geringen Einfluss 
auf das Ausmass der Agrarkrise hatte, aber die These, wonach die gesamteuropäische 
Rezession von dem Bevölkerungsrückgang in Westeuropa eingeleitet worden wäre, und 
danach die Krise infolge des Nachfrage- und Preisrückgangs geradezu nach Mittelosteuropa 
exportiert worden wäre, findet keine Bestätigung im gesamten Quellenmaterial. 
Ausserdem sind die Preisuntersuchungen allein nicht imstande, eine vollständige 
Orientierung über die Krisenursachen zu geben. Man darf nicht vergessen, dass die Preise 
nur ein äusserer Ausdruck waren, ein Resultat einer ganzen Reihe von Faktoren, die die 
Sphäre der Anfrage und des Angebots gestalten. 
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In den einzelnen Ländern hing vieles von der Marktentwicklung ab, sowohl des 
Binnen- als auch Aussenmarkts. In den typischen Fronwirtschaftsgebeiten 
(Ostdeutschland, Polen, die baltischen Länder), wo die Kontakte des Dorfes mit dem 
Binnenmarkt schwächer waren (niedriger Grad der Urbanisierung), entschied vor allem 
der Aussenmarkt über die Höhe der Preise für landwirtschaftliche Produkte, insbesondere 
die Getreidepreise. Die Mehrheit der polnischen und deutschen Historiker sieht in der 
Gegebenheit, Getreide aus mittelosteuropäischen Ländern auf den Ausserimarkt, genauer 
in die Länder Westeuropas zu exportieren, die Hauptursache für die Entstehung und 
Entwicklung der Fron Wirtschaft; die sowjetischen, tschechoslowakischen und ungarischen 
Historiker betonen dagegen viel stärker die Rolle des Binnenhandels. 

Diese Kontroversen werden gegenstandslos, wenn das Kriterium der Ausdehnung 
und Aufnahmebereitschaft des Marktes zum Ausgangspunt der Überlegungen gewählt 
wird und die Bezeichnungen: „Binnenmarkt" oder auch „Auslandsmarkt" durch den 
Begriff ,Jokaler" oder „breiterer" Markt ersetzt werden. Auf diese Weise kommen wir zu 
einer geläufigeren Auffassung der Marktsituationen im räumlichen und wirtschaftlichen 
Sinn. Es besteht kein Zweifel, dass Westeuropa für ostdeutsche und polnische Gebiete 
einen weiten, aber recht leicht zugänglichen und aufnahmebereiten Absatzmarkt 
darstellte. Wenn es um periphere Gebiete geht, so wurde die Rolle eines breiteren, über 
lokale Gebiete hinausreichenden Marktes von grösseren Städten (z. B. Wien) übernommen, 
von Lieferungen für Fronteinheiten und Garnisonen, von Gebieten mit unterschiedlicher 
Wirtschaftsstruktur (z. B. die defizitären Gebiete hinsichtlich der landwirtschaftlichen 
Produktion: Gebiete des Bergbaus und der Industrie), schliesslich von Gebieten mit einem 
stärkeren Bevölkerungsdurchschnitt (z. B. die nordwestlichen Gebiete Russlands als 
Absatzmarkt für Gebiete von Mittelrussland). Eine wichtige Bedeutung hatte die Ausfuhr 
ungarischen Weines auf die ferneren Märkte, auch etwas Getreide (aus böhmischen 
Ländern) imd Lebendvieh (aus Ungarn) transportierte man nach Westdeutschland. Im 
allgemeinen können wir, wenn es um „periphere" Länder geht, eine bezeichnende 
Gesetzmässigkeit feststellen: in dem Masse, wie sich der Abstand zwischen dem lokalen 
und überlokalen Markt verwischte, in dem Masse, wie sich die Stabilität und Auf-
nahmebereitschaft des breiteren Marktes verringerte und die Aufnahmebereitschaft des 
lokalen Marktes stieg, verwischten auch die Grenzen zwischen dem Fronwirtschaftssystem 
und dem Zinssystem. 

Kehren wir aber zum Wesen der Agrarkrise auf den Gebieten von Mittelosteuropa 
zurück. Diese Krise war vor allem eine Krise des Fronwirtschaftssystems. Dieselben 
Faktoren, die dieses System hervorgebracht haben und zu seiner Blüte beitrugen, 
begannen später sukzessiv zu seinem Nachteil zu wirken und führten schliesslich zu 
seinem Verfall. 

Unter den verschiedensten Faktoren, die die Enwicklung der Fronwirtschaft in 
Mittelosteuropa gestalteten, gab es drei von entscheidender Bedeutung: 

1. für den Anbau geeignete Bodenreserven, die eine Erweiterung der Ackerfläche 
ermöglichten, 

2. Arbeitskräftereserven, die eine zusätzliche Warenproduktion ermöglichten, 
3. das Vorhandensein breiterer Absatzmärkte, die die Möglichkeit boten, die 

Produktionsüberschüsse zu verkaufen 
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Die zur Bearbeitung geeigneten Bodenreserven gaben vor allem Felder, die zur Zeit 
der früherer Wirtschaftsdepression (14. und erste Hälfte des 15.Jhs.) verödeten. Ein 
grosses Gebiet nahmen auch Flächen ein, die bisher keinen Pflug gesehen hatten, sich aber 
zur Bewirtschaftung eigneten. 

Auch an Arbeitskräftereserven fehlte es nicht. Der Bauer war unter den 
Bedingungen der Leibeigenschaft und einer schwachen Aufnahmebereitschaft des lokalen 
Marktes im Prinzip nur auf das Überleben eingestellt. Also überwog auf den ausgedehnten 
Gebieten von Mittelosteuropa der Einfamilienbetrieb, in dem bei veralteter land-
wirtschaftlicher Technik und dem Saisoncharakter der Feldarbeit ein noch nicht ganz 
ausgenutztes Arbeitspotenzial vorhanden war. Es stieg noch im 16. Jh. an, welches für das 
osteuropäische Dorf, ähnlich wie für ganz Europa, eine Zeit starken Bevölkerungs-
zuwachses war. Die feudalen Besitzer nutzten diese Situation und die Export-
möglichkeiten für Agrarprodukte, vor allem von Getreide aus, und begannen die Pro-
duktion in eigenen Wirtschaften zu organisieren, anfangs in gewissem Masse mit Hilfe von 
Lohnarbeitskräften, später in immer grösserem Ausmass in Anlehnung an die Zwangsar-
beiten leibeigener Bauern. Da die Leibeigenen gezwungen waren zur Arbeit auf die 
Hoffelder mit eigenem Gerät zu kommen, und die primitive Agrartechnik von seiten des 
Feudalherrn keine grössere Ausgaben erforderte, waren die Produktionskosten im Ganzen 
nicht gross, und dies sicherte dem Gutsbetrieb, bei stabilen günstigen Preisen für Agrar-
produkte auf dem breiteren Markt (in der Folge auch auf lokalen Märkten) eine hohe 
Rentabilität. 

Aber bereits gegen Ende des 16. Jhs. tauchten im Fronsystem Spannungen und 
Schwierigkeiten auf, die sich im nächsten Jahrhundert zu einer offenen Krise auswachsen 
sollten: 

1. Die bisher noch freien Landreserven wurden zum grossen Teil schon aus-
geschöpft. Einen Teil der verödeten Ländereien nahm der Herr selbst in Besitz, einen Teil 
übergab er den Bauern zum Bewirtschaften, meistens unter für sie günstigen 
Zinsbedingungen. Jedoch in dem Mass, wie die Frongrossbetriebe erweitert wurden, 
nahm man diese Felder immer häufiger den Bauern wieder weg und schloss sie dem 
Grossbetrieb an. 

2. Die Gebietserweiterung der herrschaftlichen Grossbetriebe erforderte einen 
erhöhten Arbeitsaufwand. Dies führte zu einer systematischen Erhöhung der Fronarbeiten 
und dies wiederum fand einen negativen Niederschlag in den Produktionsergebnissen der 
eigenen bäuerlichen Wirtschaften. Auch auf dem herrschaftlichen Vorwerk war die 
Zwangsarbeit des Bauern immer weniger produktiv. Solange jedoch auf den europäischen 
Märkten relativ günstige Preise für Agrarprodukte erzielt wurden, war das System der 
Produktion auf eigene Rechnung für die Feudalherren immer noch rentabel. Die offene 
Krise begann im 17. Jh., als die Getreidepreise ins Wanken gerieten. Dies beschleunigte 
und vertiefte die inneren Widersprüche in der Fronwirtschaft. Dem schlössen sich noch 
äussere Ursachen an: Kriege und die damit verbundenen Elementarschäden; nicht ohne 
Bedeutung waren auch verschiedene aussenwirtschaftliche Faktoren (politische, 
konfessionelle), die besonders in der älteren Geschichtsliteratur hervorgehoben wurden. 

Die Spezifik der Agrarkrise östlich der Elbe ergab sich unter anderem daraus, dass 
sie einen innfassenden Charakter hatte, zugleich den Bauernhof und den Herrenhof im 
gegebenen Landbesitz umfasste. Während beide Arten von Wirtschaften im Zinssystem 
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eigenständige Wirtschaftssubjekte bildeten, und die ökonomische Abhängigkeit des 
Bauern vom Gutsherrn im Grunde auf die Entrichtung von auferlegten Feudallasten in 
Naturalien oder Geld beschränkt war, war in Landbesitzen, die auf Fronarbeit gestützt 
waren, die Baüernwirtschaft streng den Interessen und Bedürfnissen des Eigenbetriebes 
des Gutsherrn untergeordnet. Allgemein gesehen, war der sich verschärfende Konf l ikt 
zwischen dem Gutsherr und den ihm zugehörenden Bauernhöfen die Grundursache für die 
Krise der Fronwirtschaft: 

1. Die feudalen Lasten, insbesondere die Pflichtarbeiten, die Alleinvertriebsrechte 
des Hofes und s. w. haben immer stärker die eigene Wirtschaft des Bauern desorganisiert 
und sogar die einfache Reproduktion der Vermögenssubstanz des Bauernhofes erschwert. 

2. Der Gutsherr hat weiterhin: 
a) seine Ackerfläche erweitert und zusammengelegt, meistens zum Nachteil 

des Bauernbesitzstandes; 
b) das Nutzrecht des Bauern in bezug auf Wiesen, Weiden, Wälder und 

Gewässer auf dem Gebiet des Landgutes eingeschränkt (so wurde z. B. die maximale 
Zahl der Schafe bestimmt, die der Bauer besitzen dürfe, das Weidegelände 
beschränkt, der Hof sicherte sich das alleinige Recht auf den Fischfang in den 
Gewässern des Landsitzes u. s. w.). 
3. Der feudale Gutsbesitzer beschränkte auch immer häufiger den Kontakt seiner 

Untertanen mit dem Markt. Meistens behielt er sich das Vorkaufsrecht der bäuerlichen 
Überschüsse vor (in Österreich, den böhmischen Ländern, in Ungarn) oder verbot einfach 
dem Bauern direkt mit den Kaufleuten in der Stadt Geschäfte zu machen (in den 
baltischen Ländern). Im Allgemeinen war er bemüht, die bäuerliche Konkurrenz auf dem 
lokalen Markt auszuschalten um sich auf diese Weise die Position eines Monopolisten zu 
sichern und so zumindest teilweise die steigenden Schwierigkeiten auf den breiteren 
Märkten zu rekompensieren. Allein die Erhönung der Fronpflichten und die Inanspruch-
nahme der ganzen freien Zeit des Bauern führte bereits zur Schwächung der Beziehungen 
der Bauernwirtschaft mit dem Stadtmarkt. Der Bauer, aus dem lokalen Markt zurück-
gedrängt, hatte keine Möglichkeit, Geldmittel zu erwerben, die es ihm ermöglicht hätten, 
die Arbeitspflichten durch Geldzins zu ersetzen. Dies hemmte auf den Gebieten von 
Mittelosteuropa die Evolution des Feudalismus in Richtung auf die kapitalistischen 
Verhältnisse. 

Hier findet einer der grundlegenden Unterschiede zwischen der Zinswirtschaft und 
der Fronwirtschaft seinen Ausdruck. In der erstgenannten sprach das Interesse des 
Feudalherrn für die Warenproduktion des Bauern, denn das erhöhte die Garantie seiner 
Zahlungsfähigkeit; in der zweitgenannten wurde der Kontakt des Bauern mit dem Markt 
durch das Abhängigkeitsverhältnis geschwächt und verringerte somit die Absatzmöglich-
keiten in der Stadt. Die Beschränkung der Kontakte des Bauern zu Markt lähmte seine 
Wirtschaftsinitiative und drängte ihn auf den Stand der Naturwirtschaft zurück, die aufs 
Überleben eingestellt war. 

Mit dem Laufe der Zeit traten noch stärker unter den feudalen Lasten die Pflicht-
dienstleistungen hervor. Um dem Effektivitätsrückgang der Fronarbeit vorzubeugen, 
wurde dem Bauern immer häufiger ein Arbeitsminimum vorgeschrieben, das er 
verpflichtet war im Laufe eines Tages, einer Woche oder eines Jahres zu verrichten. In 
seinem Bestreben, im Bereich der Arbeitskräfte möglichst autark zu bleiben, baute der 
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Gutsherr ausser der Wochenfron ständig noch einen Arbeitsbereich für Gelegen-
heitsarbeiten aus, die den laufenden Bedürfnissen seines Eigenbetriebes angepasst waren. 
Die grösste Mannigfaltigkeit zeigten die Gelegenheitsarbeiten dort, wo die Wochenfron 
niedriger war oder wo es nur Fron „auf Anforderung" gab. Ein charakteristisches Beispiel 
dafür können die zahlreichen und diversen Gelegenheitsarbeiten sein, die für die Bauern in 
Oberösterreich bindend wirkten.7 

Eine direkte Folge der Erhöhung der Fronleistungen war der Anstieg an Zahl und 
Unterschiedlichkeit der Zuschüsse und Anleihen, die der Feudalherr dem Bauern gab, um 
seine Arbeitsbereitschaft zu erhalten. Während im 16. Jh. die „Hofwehr" auf polnischen 
Gebieten hauptsächlich das Zuginventar und Landgeräte umfasste, so erstreckte sie sich 
jetzt langsam auf fast das ganze lebendige und tote Inventar der Bauernwirtschaft. Der 
Bauer bekam ausserdem das Holz aus dem Wald des Feudalherrn, oftmals das Saatgut und 
in schweren Jahren in der Vorerntezeit auch noch Brotkorn. Manchmal bekam er eine 
Geldanleihe für den Inventarerwerb. Die Hofwehreinrichtung, insbesondere in den Jahren 
nach Kriegen und anderer Elementarschäden bewirkte, dass die Flüchtlinge gern auf-
genommen wurden, ohne die Vorschriften zu beachten, die die Auslieferung der 
Flüchtlinge vorsahen. Der Adel versuchte der Bauernflucht entgegenzuwirken, indem er 
weiter und immer rigoroser die persönliche Freiheit der Bauern beschränkte; ein Beispiel 
dafür kann die Erbuntertanenordnung für Oberlausitz im Jahre 1652 sein.8 Dies brachte 
aber nicht die erwünschten Resultate; die für das 17. Jh. charakteristische allgemeine 
administrative und wirtschaftliche Zerrüttung erlaubte nicht, diese Vorschriften im vollen 
Ausmass zu realisieren. 

Die Bevölkerungsfluktuation war insgesamt recht gross, insbesondere auf den von 
Krieg und Epidemien heimgesuchten Gebieten. Die Zwangsrekrutierung zu den Soldaten 
trug auch zum allgemeinen Wirrwarr bei. Das Anwachsen der Zahl ungebundener 
Menschen, die über sich keinen bestimmten Feudalherrn hatten, führte auch auf den 
Gebieten von Mittelosteuropa zur allmählichen Ausbildung der Anfäge des freien 
Arbeitsmarktes und das begünstigte wiederum das Flüchten und grif f direkt die Grund-
lagen des Wirtschaftssystems an, das auf der Fron basierte. So entstand ein Irrkreis, aus 
dem ein Ausweg nur die Umstellung auf die Zinswirtschaft und Lohnarbeit bedeuten 
konnte. Gewisse Tendenzen in dieser Richtung traten bereits in einigen „peripheren" 
Ländern auf, vor allem auf dem Gebiet Österreichs. Auch in einigen anderen Regionen 
dieses Teils von Europa gab es Fälle, wo Natur- und Arbeitsleistungen in Geldzins 
verwandelt wurden, was eine Fogle von Schwierigkeiten war, die auf den auf Fron 
gestützten Grossbetrieben auftauchten. Es brauchte aber noch viel Zeit, bis sich in der 
Gesamtheit der adligen Landbesitzer die Meinung durchsetzte, dass die Zeit der 
Konjunktur des 16. Jhs., die zugleich eine Zeit extensiver, investitionsloser Art war, 
Gewinne aus der landwirtschaftlichen Produktion zu erreichen, ein für allemal vorbei war. 
Die Umwandlung der adeligen Anschaungen machte auch deshalb wenige Fortschritte, 
weil die chaotischen Preisschwankungen in der zweiten Hälfte des 17. Jhs. und der ersten 
Hälfte des 18. Jhs. immer noch aufbessere Zeiten hoffen liessen. 

'G . Grüll, Die Robot in Oberösterreich. Köln-Graz 1952 S. 32 ff. 
8 W. Boelcke, Zur Geschichte der Gutsherrschaft in der zweiten Leibeigenschaft in der 

Oberlausitz. „Ztschr. f. Geschichtswissenschaft" 1956, Nr. 6. S. 1229. 
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In Gebieten, wo die Ländereien der Gutsbesitzer zu Beginn des 17. Jhs., im 
Vergleich zu den Bauernfeldern nicht zu gross waren, zeigten sich die Folgen der 
Fronpflichten noch nicht zu stark, im allgemeinen jedoch verstärkte sich das Tempo der 
Grundbesitzerweiterung im Laufe dieses Jahrhunderts. Insbesondere in der zweiten Hälfte 
des 17. Jhs. begann der Fronbetrieb in den deutschen Ostgebieten, in bömischen Ländern, 
in der Slowakei und in Ungarn den Rückstand „aufzuholen". Da die Reserven an Boden, 
der sich zur Bearbeitung auf eigene Rechnung des Feudalherrn eignete, hier schon 
wesentlich ausgeschöpft waren, fand die weitere Expansion der Vorwerke hauptsächlich 
mit der Hilfe der verlassenen Bauemfelder statt. Im allgemeinen aber nahm der Anteil an 
verlassenem Land nach dem 30-jährigen Krieg und in Polen nach den schwedischen 
Kriegen so stark zu, dass der Feudalherr nicht in der Lage war, jeden verödeten 
Bauernacker unter Pflug zu nehmen, mehr noch, infolge der Zerstörung der Produk-
tionsausrüstung wurden auch einige Hoffelder zum Brachland. 

Eine generelle Erscheinung in Mittelosteuropa war im 17. Jh. der Rückgang der 
Ernteerträge, aber auf Grund der UnVollständigkeit und Unvergleichbarkeit des Quellen-
materials sowie der unterschiedlichen Bodenqualität ist es sehr schwierig ein genaueres 
Ausmass zu bestimmen. Es gilt als sicher, dass zur Verringerung der Effektivität der 
Landwirtschaft der schlechtere technische Zustand der Hof- und Bauernwirtschaften 
beitrug. Negative Folgen hatte der Rückgang des lebenden Inventars. Der Rückgang des 
Viehbestandes bedeutete weniger Naturaldünger, also eine schwächere Ackerdüngung 
sowohl der bäuerlichen als auch der Hoffelder. Nicht ohne Einfluss auf das Produktions-
niveau war, dass man auf vielen Gebieten nicht nur eine geringere Zahl der Zugtiere, 
sondern auch ihre geringere Effektivität notieren konnte (Ochsen statt Pferde). 

Unter dem Einfluss aller beschriebenen Faktoren gestaltete sich der Nettogewinn 
aus der Fron- und Bauernhofproduktion. Die in diesem Bereich angestellten Unter-
suchungen lassen aufgrund mangelnden Quellenmaterials nicht einmal annähernd 
Änderungen in der Höhe des Realeinkommens der Landwirtschaften im Zeitraum des 
17. Jhs. bestimmen, alles scheint jedoch darauf hinzuweisen, das es per saldo ein deutlich 
sürkender Trend war. 

* # # 

Die bisherigen Erwägungen möchte ich folgendermassen zusammenfassen: 
1. Die Agrarkrise in Mittelosteuropa hatte im grossen Mass einen autonomen 

Charakter; sie war eine Krise des Fronwirtschaftssystems, war Ausdruck der inneren 
Gesetzmässigkeiten dieses Systems. Eine Grundbedeutung für das Anwachsen der 
Krisensituation hatten die sich verstärkenden Interessengegensätze zwischen dem 
Gutsbesitzer und den von ihm abhängenden Bauernwirtschaften. Je näher man der 
Erschöpfung der noch im Bereich des Landgutes liegenden Ackerreserven kam, und je 
weniger Arbeitskräftereserven es bei der Bauernbevölkerung zu holen gab, um so schärfer 
wurde der Konfl ikt. 

2. Andererseits aber hing das Schicksal des herrschaftlichen Grossbetriebes, der 
ausschliesslich auf Warenproduktion eingestellt war, im grossen Masse von der Konjunktur 
auf dem breiten, europäischen Markt ab. Die Marktsituation, die anfangs die Expansion 
der Gutswirtschaft begünstigte, wurde im 17. Jh. einer der wichtigen Faktoren ihrer 
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Regression. Auf Grund der Marktbeziehungen trug die Wirtschaftsdepression im Westen 
Europas zur Vertiefung der Agrarkrise in Mittelosteuropa bei. Bei den dargestellten 
inneren Schwierigkeiten des Fronwirtschaftssystems stellte die Preisbewegung in 
Westeuropa die Rentabilität der Fronwirtschaft in Frage. 

3. Die Krisensituation auf dem mittel- und osteropäischen Lande fand ihren 
Ausdruck in der,allgemeinen Schwächung der Produktivkräfte: 

a) wesentlich zugenommen hat die Fläche der verödeten Grundstücke 
(hauptsächlich Bauernfelder); 

b) qualitativ und quantitativ verschlechtert hat sich der Zustand des Produk-
tionvermögens in der Guts- und Bauernwirtschaft (Gehöfte, Geräte, lebendes 
Inventar); 

c) gesunken ist der Ertrag sowohl auf den Hof- als auch Bauernfeldern; 
d) in Anbetracht der Verarmung des Bauern und seines passiven Widerstandes 

war die feudale Obrigkeit gezwungen ihn in einem immer gröseren Umfang mit 
Produktionsmitteln und manchmal sogar mit Lebensmitteln (besonders in der 
Vorernte) zu versorgen. Alles das verringerte die Rentabilität der Fronwirtschaft; 

e) infolge der Bevölkerungsstagnation und in vielen Regionen einer wesent-
lichen demographischen Einbusse war der Feudalherr gezwungen, in immer 
grösserem Umfang Lohnkräfte zu bediensten; er zwang den Leibeigenen auch zu 
zusätzlicher bezahlter Arbeit (Zwangsverdingung). Das verringerte ebenfalls die 
Einträglichkeit des feudalen Landgutes. 
4. Im gesellschaftlichen Bereich brachte das 17. Jh. auf dem Gebiet von Mittelost-

europa: 
a) ein Anwachsen der Spannungen in den Beziehungen zwischen dem 

Feudalherr und der abhängigen Bauernbevölkerung. Der Widerstand des Bauern 
nahm zu, es kam manchmal zum offenen Kampf mit der feudalen Unterdrückung; 

b) besonders angestiegen ist die Bauernflucht, die durch den oben genannten 
Bedarf an Lohnarbeitskräfte gefördert wurde; 

c) eingetreten sind bezeichnende Umwandlungen in der Gesellschafts- und 
Vermögensstruktur der Dorfbevölkerung. Gesunken ist die Zahl der grossbäuer-
lichen Landwirtschaften (infolge der Kriegsplünderungen und Wiederauf-
bauschwierigkeiten, der Familienteilungen u. s. w.) und gestiegen der Porzentsatz an 
kleinen Landwirtschaften und landloser Bevölkerung. Die Verarmung der bäuer-
lichen Bevölkerung bildete einen wesentlichen Faktor, der zum Zerfall des 
Fronwirtschaftssystems beigetragen hat; sie begünstigte die Bauernflucht und die 
Herausbildung von Ansätzen des freien Arbeitskräftemarktes auf dem Gebiet der 
Fronwirtschaft. 
5. Die beschriebenen Änderungen traten in einzelnen Regionen und Subregionen 

von Mittelosteuropa mit unterschiedlicher Kraft und in unterschiedlicher Zeit auf. In 
dieser Hinsicht kann man auf dem ganzen Gebiet östlich der Elbe zwei Gebietstype 
unterscheiden: 

a) Gebiete mit einem vollständig entwickelten Fronwirtschaftssystem 
(Ostdeutschland, Polen, Länder des nordöstlichen Baltikums, westliches Weissruss-
land, westliche Ukraine). Überwogen hat hier entschieden die Getreideproduktion, 
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deren Überschüsse zum grossen Teil auf die westeuropäischen Märkte gebracht 
wurden; 

b) „periphere" Gebiete (Österreich, böhmische Länder, die Slowakei, Ungarn, 
Slowenien, Kroatien, Moldau und Bessarabien), auf denen neben der Fronwirtschaft 
weiterhin eine wesentliche Rolle der Zins in Naturalien und Geld spielte. Der 
herrschaftliche Eigenbetrieb hatte hier weniger Ackerland, man war im grösseren 
Mass auf Absatz auf dem lokalen und regionalen Markt eingestellt. 
6. Allgemein gesehen bedeutete die Agrarkrise in Mittelosteuropa im Sinne der 

Gesellschaftsordnung keinen Umbruch. Im Gegenteil, in dieser Zeit stieg noch der 
gesellschaftliche Abstand zwischen dem privilegierten Adelsstand und der wirtschaftlich 
und rechtlich benachteiligten Bauernschicht. Die Feudalbesitzer hielten weiterhin fast 

•einstimmig fest an den herrschenden Hörigkeitsverhältnissen und sahen in der erhöhten 
Ausbeutung des leibeigenen Bauern weiterhin die beste Methode, ihr Einkommen zu 
vermehren. Die Lohnarbeitsverdingung betrachteten sie als nötiges Übel und verzichteten 
darauf, sobald es ihnen gelungen war von ihren Untertanen das notwendige Fronquantum 
herauszuholen. Allerdings jedoch eine völlige Rückkehr zu den Verhältnissen aus der Zeit 
vor der Krise war nicht mehr möglich. Die sinkende Produktivität der Fronwirtschaft 
wurde zur irreversiblen Tatsache; vor allem infolge der Bauernflucht hielt ein erhöhtes 
Lohnkräfteangebot an; dieser Erscheinung konnte sich weder der Gutsherr noch 
Staatsobrigkeit wirkungsvoll widersetzen. Lohnkräfte brauchte man nämlich nicht nur auf 
dem Vorwerk; sie wurden auch von mittleren und Grossbauern in Anspruch genommen, 
die infolge der Erhöhung der Fronpflichten nicht imstande waren, sie ohne bedienstete 
Gesellen zu erfüllen. Des Adels Ideal, ohne Investitionen zu wirtschaften, ausschliesslich 
in Anlehnung an den Frondienst, wurde zur totalen Utopie, was die feudalen Gutsbesitzer 
allmählich im nächsten Jahrhundert zu begreifen beginnen. In diesem Sinn bedeutete das 
17. Jh. einen gewissen Schritt voran in Richtung auf die System- und Gesellschaftsumge-
staltung des Dorfes in Mittel- und Osteuropa. 

\ 



VOLKER KLEMM 

ZU PROBLEMEN DER ENTWICKLUNG VON INTENSITÄT 
UND PRODUKTIVITÄT IN DER DEUTSCHEN LANDWIRTSCHAFT 

(1880-1939) 

Vor circa zwei Jahrzehnten begann in der DDR eine Diskussion, um eine exakte 
Definition der Begriffe Produktivität, Effektivität und die besten Methoden, diese 
Prozesse zu messen,1 ein Meinungsstreit, der eigentlich bis heute noch nicht völlig zur 
Ruhe gekommen ist. An diesem Meinungsstreit waren vorrangig Ökonomen beteiligt, 
allerdings unter Mitwirkung einer Anzahl Agrarökonomen. Und wenn der Start zu einer 
derartigen Debatte nun auch schon recht weit zurückliegt und damit schon fast 
historische Dimensionen angenommen hat, so muß dieser Gegenstand dennoch primär 
eine Angelegenheit der Ökonomen bleiben. Trotzdem ist die Sache für den Agrar-
historiker nicht völlig ohne Reiz, sollte sie ihn doch veranlassen, mit solchen Begriffen wie 
Produktivität, Intensität und den aus ihren Berechnungen abzuleitenden Trends 
wissenschaftlich exater, besser, vielleicht etwas vorsichtiger umzugehen, als das oftmals in 
der Vergangenheit geschehen ist und auch heute noch manchmal geschieht. 

Probleme vergleichender Intensitätsbestimmungen 

Schon bei der Feststellung der Ertragsintensität der deutschen Landwirtschaft für 
den Zeitraum von 1880 bis 1939, der hier eingeteilt in zwei Perioden vergleichend 
analysiert werden soll, treten erhebliche Schwierigkeiten auf. Dabei spielen vor allem 
folgende Punkte eine Rolle: 
1. Fälschlicher Weise wird die Entwicklung der Ertragsintensität auch in der 

wirtschafts- und agrarhistorischen Literatur der DDR wiederholt als Flächen- oder 
Tierproduktivität bezeichnet, eine schon allein darum unkorrekte Begriffsver-
wendung, weil Produktivität stets zahlenmäßige Beziehungen zwischen einer 
Ertragsgröße und dafür aufgewendete Arbeit (in vergegenständlichter oder 
lebendiger Form) zum Ausdruck bringt. Wird dagegen ein Produktionsergebenis der 
Landwirtschaft auf die eingesetzte landwirtschaftliche Nutzfläche oder eine 
Nutztierzahl bezogen, dann handelt es sich bei diesen Quotienten um Niveau-
bestimmungen äus der Gruppe der Ertragsintensität. Die wohl am meisten in der 

1 Hier wird dazu nur eine Literaturauswahl angegeben: Behrens, F., Die Arbeitsproduktivität . 
Berlin 1961; Behrens, F.-Richter, G., Die Arbeitsproduktivi tät . Tl. 1. Berlin 1967; Behrens, F., Die 
Zei tsummenmethode. 4. Aufl. Berlin 1963; Keller, W.-Maier, S., Produktivität, Messung, Kenn-
ziffernanalysev Steigerungsmöglichkeiten. Berlin 1965; Ökonomik der sozialistischen Land-
wirtschaftsbetriebe. Berlin 1966; Bail,A., Die Arbeitsproduktivität im sozialistischen Land-
wirtschaftsbetrieb. Fortschrit tsberichte Landwirtschaft . H. 11/12. Berlin 1965. 
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agrarhistorischen Literatur zu Fragen des 19. und 20. Jahrhunderts verwendete 
Kennziffer für die Ertragsintensität ist der Naturalertrag pro Flächeneinheit (z. B. 
dt/ha Anbaufläche). 

2. Für derartige Berechnungen werden also, wenn wir Zeitreihen vergleichen wollen, 
der pro Jahr oder für mehrere Jahre erreichte Naturalertrag und die dafür erforder-
liche Anbau- oder Erntefläche benötigt. Exakt vergleichbar sind die daraus 
berechneten Reihen von Quotienten aber nur, wenn die verwendeten Daten nach 
annähernd einheitlichen Prinzipien erfaßt wurden. 
Und da sieht es, wenn von den hier zu untersuchenden Perioden in der deutschen 
Landwirtschaft ausgegangen wird, schon recht problematisch aus. Die Er-
fassungsmethoden für die Daten wurden nicht nur während der beiden Zeit-
perioden, sondern auch zwischen den beiden Zeitabschnitten teilweise beträchtlich 
verändert. Mit vollem Recht hat vor ein paar Jahren wieder R. Berthold darauf 
hingewiesen, daß z. B. die Hektarerträge für die pflanzlichen Produkte in den 
Jahrzehnten vor dem 1. Weltkrieg beträchtlich höher geschätzt wurden als in den 
Jahren nach 1918.2 

3. Die deutsche amtliche Statistik weist für die landwirtschaftliche Ertragsentwicklung 
zwischen 1880 und 1939 beträchtliche Lücken auf. Mit sehr aufwendigen, 
scharfsinnigen Überlegungen und Berechnungen haben sich in den letzten drei 
Jahrzehnten vor allem Bittermann, v. Finckenstein, Helling und Ballwanz3 bemüht, 
diese Lücken zu schließen. Sicherlich kann man gegen diese Berechnungen manches 
einwenden.4 Aber es ist wohl nicht notwendig, diesen ermittelten Reihen nun noch 
unbedingt neue hinzuzufügen, denn sie werden durch neue Berechnungen nicht 
grundsätzlich besser, weil das Datenmaterial einfach nicht mehr hergibt. 
Man sollte nur bei der Interpretation dieser eine große Seriosität ausstrahlenden 
Zahlreihen etwas zurückhaltender sein und sich vielleicht stärker auf die Angabe 
von Trends anstatt auf zu stark Vertrauen erweckende Zahlenvergleiche orientieren. 
Aus diesen Gründen werden wir auch auf die vor allem von Finckenstein und 
Helling verwandten Reihen eines jährlichen landwirtschaftlichen Gesamtertrages 
(entweder in Getreideeinheiten [GE] oder in Geldeinheiten [ M ] ) so weit wie 
möglich verzichten, weil durch kritisch zu beurteilende Umrechnungsschlüssel die 
schon bestehende beträchtliche Unsicherheit der Daten noch weiter erhöht wurde. 

2 Berthold, R., Zur Entwicklung der deutschen Agrarproduktion und Ernährungswirtschaft 
zwischen 1907 und 1925. Jahrbuch f . Wirtschaftsgeschichte 1974. Teil IV. S. 92 u. 99. f. 

3Bittermann, E., Die landwirtschaftliche Produktion in Deutschland 1 8 0 0 - 1 9 5 0 . In: 
Kühn-Archiv. Bd. 70. Hef t 1. Halle 1956; Finckenstein, H. W. Graf v., Die Entwicklung der Land-
wirtschaft in Preußen und Deutschland 1 8 0 0 - 1 9 3 0 . Würzburg 1960; Helling, G., Nahrungsmittel -
Produkt ion und Weltaußenhandel seit Anfang des 19. Jahrhunder ts . Forschungen zur Wirt-
schaftsgeschichte Bd. 10. Berlin 1977; Ballwanz, / . , Sozialstruktur und Produktionsentwicklung der 
deutschen Landwirtschaft von 1871 bis 1914. Philosoph. Dissertation A. Wilhelm-Pieck-Universität 
Rostock 1977 (Manuskript). 

4 Siehe dazu: Klemm, V., Nahrungsmittel - Produktion und Weltaußenhandel. Statistik oder 
Interpretat ion? In: Jah rbuch f . Wirtschaftsgeschichte 1980. Teil II. 
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Vergleiche der Entwicklung der Ertragsintensität 

Für diese Vergleiche werden folgende Zeitreihen benutzt: Die Getreideerträge in 
dt/ha Erntefläche, die Rinder- und Schweinebestände je 100 Hektar landwirtschaftlicher 
Nutzfläche (im folgenden NL).S 

Alle anderen Ertragsreihen, z. B. für Rüben, Kartoffeln, Heu oder für die tierischen 
Produkte sind besonders für die Zeit vor 1914, auch wenn sie Finckenstein und 
Helling in reichlicher Fülle darbieten, so unsicher, daß sie für derartige Vergleiche mit 
der Zeit nach 1918 nur unter großen Vorbehalten zu akzeptieren sind. 

Die Möglichkeiten, die Entwicklung der Ertragsintensität in den Perioden „1880 
(bzw. 1873) bis 1912" und „1921 bis 1939" anhand der Natural- oder Indexzahlen 
gegenüberzustellen und damit zu allgemeinen Aussagen zu gelangen, sind verhältnismäßig 
gering. Das erklärt sich vor allem aus zwei Gründen: 

5 Hektarerträge für die vier Hauptgetreidearten+ in Deutschland 
(in dt /ha Erntef läche) 

Jahr d t /ha Index Jahr dt/ha Index Jahr dt /ha Index 

1880 10,4 100 1891 11,2 107 ,8 1902 17,3 166,4 
1881 10,2 98,1 1892 12,9 124 ,0 1903 17,9 172,1 
1882 12,0 115,4 1893 13,9 133,7 1904 17,2 165,4 
1883 10,4 100 1894 15,6 150,0 1905 16,4 157,7 
1884 10,9 104,8 1895 14,8 142 ,3 1906 18,1 174,0 
1885 11,3 108,7 1896 15,3 147,1 1907 18,7 179,8 
1886 12,0 115,4 1897 15,0 144,2 1908 18,2 175,0 
1887 11,8 113,5 1898 16,4 157,7 1909 19,9 191,4 
1888 11,3 108,7 1899 17,3 166,4 1910 18,0 173,1 
1889 10,4 100 1900 16,3 156,7 1911 18,4 176,9 
1890 11,9 114,4 1901 15,4 148,1 1912 19,7 189,4 

»Roggen, Weizen, Gerste, Hafer 
Quelle: Errechnet nach Statistisches J ah rbuch des Deutschen Reiches 

1882 , 1 8 8 3 , 1 8 8 4 , 1 8 8 5 , 1 8 8 6 , 1 8 8 7 , 1 8 8 8 , 1 8 8 9 , 1 8 9 0 , 1 8 9 1 , 1 8 9 2 , 
1 8 9 3 , 1 8 9 4 , 1 9 0 5 , 1 9 1 4 

Hektarerträge für die vier Hauptgetreidearten in Deutschland 
(Grenzen von 1934, d t / h a Erntef läche) 

Jahr d t /ha Index Jahr dt /ha Index Jahr d t /ha Index 

1921 16,7 100 1928 19,9 119,2 1935 18,9 113,2 
1922 13,0 77,8 1929 19,3 115,6 1936 18,9 113,2 
1923 17,2 103,0 1930 17,5 104 ,8 1937 19,6 117,4 
1924 14,5 86,8 1931 17,5 104 ,8 1938 23,1 138,3 
1925 17,5 104,8 1932 20,1 120,4 1939 21,4 128,1 
1926 15,8 94,6 1933 21,3 127,5 
1927 16,8 100,6 1934 19,0 113 ,8 

Quelle: Errechnet nach Statist. Jahrbuch des Deutschen Reiches 1923/24 , 
1928, 1 9 3 4 , 1 9 3 9 / 4 0 

2 A g r á r t ö r t . S u p p l . 
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1. Be i der Berechnung der Indeces der Ze i t re ihen w i r d von einer Basisperiode aus-

gegangen. I n unserem Fal le sind das die Jahre 1880 ( fü r Getre ide) b z w . 1873 ( fü r 

V iebestände) sowie das Jahr 1921. D ie Größe des Zahlenwer tes der Basisper iode 

Fortsetzung Anmerkung 5 

Entwicklung der Rinder : und Schweinebestände 
Je 100 ha LN in Deutschland (Stück je 100 ha LN) 

Jahr Rinder Index Schweine Index 

1873 48,5 100 21,9 100 
1883 48,6 100,2 28,3 129,2 

1892 54,0 111,3 37,4 170,8 
1897 56,9 117,3 43,9 200,5 
1900 58,2 120,0 51,7 236,1 
1904 59,5 122,7 58,2 265,8 
1907 63,4 130,7 68,1 311,0 
1912 62,1 128,0 67,4 307,8 

(Für 1873, 1883, 1892 und 1897 wurden die 
Tierbestände auf die LN des Jahres 1895 bezogen; 
für 1900, 1904, 1907 und 1912 auf die LN des 
Jahres 1907) 

Quelle: Errechnet nach Statist. Jahrbuch des 
Deutschen Reiches 1914 

Entwicklung der Rinder- und Schweinebestände 
je 100 ha LN in Deutschland (Stück je 100 ha LN) 

Jahr Rinder Index Schweine Index 

1921 60,1 100 56,6 100 
1922 58,4 97,2 52,5 92,8 
1923 59,5 99,0 61,6 108,8 
1924 61,4 102,2 59,8 105,7 
1925 60,4 100,5 56,8 100,4 
1926 60,4 100,5 68,1 120,3 
1927 63,0 104,8 80,1 141,5 
1928 64,6 107,5 70,6 124,7 
1929 63,3 105,3 70,0 123,7 
1930 64,8 107,8 82,4 145,6 
1931 67,1 111,7 83,6 147,7 
1932 67,2 111,8 80,3 141,9 
1933 69,3 115,3 84,0 148,4 
1934 67,4 112,2 81,5 144,0 
1935 67,6 112,5 81,5 144,0 
1936 71,7 119,2 92,5 163,4 
1937 73,2 121,8 85,2 150,5 
1938 71,7 119,3 84,8 149,8 
1939 70,0 116,5 90,8 160,4 
(Deutschland in den Grenzen von 1934) 
Quelle: Errechnet nach Statist . Jahrbuch des 

Deutschen Reiches 1928, 1 9 3 0 , 1 9 3 7 , 1939/40 
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beeinflußt entscheidend den Umfang der relativen Zunahme. In der Landwirtschaft 
wird der jährliche Ertrag der Pflanzenproduktion maßgeblich von zufälligen 
natürlichen Bedingungen mit beeinflußt. Die Ergebnisse der Pflanzenproduktion 
wirken sich unter den damaligen deutschen Bedingungen erheblich auf die 
Tierbestände aus, insbesondere auf die Schweinebestände. Handelt es sich bei der 
Basisperiode um ein witterungsmäßig besonders günstiges Jahr, dann werden 
dadurch die Relationen der ganzen Zeitreihe deformiert. In unserem Falle t r i f f t das 
z. B. für das Jahr 1921 zu, ein für Getreidebau von der Witterung her äußerst 
vorteilhaftes Jahr. Daraus erklärt sich vor allem die verhältnismäßig geringe 
Steigerung bis 1939. Auch der oftmals in der deutschen wirtschaftshistorischen 
Literatur verwendete Vergleich der Entwicklung nach 1918 mit der Vorkriegszeit 
1909/13 hat seine Tücken. Ganz abgesehen von den schon erwähnten unterschied-
lichen Schätzungsmethoden zeichneten sich die Jahre von 1908 bis 1913 durch für 
die damaligen Bedingungen optimale Witterungsverhältnisse aus. Das besonders 
rasche Ansteigen der Getreideerträge in diesen fünf Jahren resultiert daher im 
starken Maße aus dieser speziellen natürlichen Situation. 

2. Das zweite Problem besteht darin, daß sich zwei Indexreihen nur vergleichen lassen, 
wenn sie die gleiche Anzahl von Gliedern (Jahren) umfassen. So ist es in unserem 
Beispiel nicht möglich, für die Schweine- oder Rinderbestände je 100 ha L N die 
Periode von 1873 bis 1812 direkt auf die Periode von 1921 bis 1939 zu beziehen. 
Im ersten Falle umfaßt die Reihe fünfzig Jahre, im zweiten Falle nur neunzehn 
Jahre. Um zu einer aussagekräftigen Vergleichbarkeit zu gelangen, muß für die 
jeweilige Reihe ein Mittelwert berechnet werden. 

Ein für diesen Zweck brauchbaren Mittelwert bildet das geometrische Mittel. Mit 
seiner Hilfe wird die durchschnittliche jährliche Zuwachsrate der beiden Reihen berechnet. 
Sie bietet gegenüber den Relativzahlen (Index) vor allem zwei Vorteile: Die vielgliedrige 
Reihe wird in einer Ziffer zusammengefaßt, und es können nun Zeitreihen von einem 
unterschiedlichen zeitlichen Umfang miteinander verglichen werden. Nach unseren 
Berechnungen belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Zuwachsraten (geo-
metrisches Mittel) auf folgende Prozentsätze: 

1873 (bzw. 1 8 8 0 ) - 1 9 1 2 1 9 2 1 - 1 9 3 9 

Hektarerträge f . 
Getreide 2 , 0 2 % 1 , 3 8 % 
Rinderbestand je 
100 ha LN 0 ,63 % 0,85 % 
Schweinebestand 
je 100 ha LN 2 , 9 2 % 2 , 6 6 % 

Trotz ihrer Vorteile gegenüber der Indexreihe enthält jedoch die über das geo-
metrische Mittel ermittelte durchschnittliche jährliche Zuwachsrate den Nachteil, daß sie 
in ihrer Größe ausschließlich von den Daten der Anfangs- und Endperiode bestimmt wird. 
Um hier Rolle des Zufalls einzuschränken, wurde versucht, durch die Berechnung 
dreijähriger Durchschnitte die anormalen jährlichen Ertragsschwankungen etwas 

1* 
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auszugleichen.6 Nun ergaben sich z. B. für die Entwicklung der Hektarerträge bei Getreide 
folgende durchschnittliche jährliche Zuwachsrate: 

1880 bis 1 9 1 2 : 1 , 8 6 % 
1921 bis 1 9 3 9 : 1,97 % 

Die ermittelten Ergebnisse weichen also beträchtlich von den vorher ermittelten 
durchschnittlichen jährlichen Zuwachsraten ab. Es zeigt sich, daß von 1921 bis 1939 die 
Hektarerträge für Getreide in Deutschland schneller angestiegen sind als in den drei 
Jahrzehnten vor dem ersten Weltkrieg; ein Ergebnis, das die immer wieder aufgestellte 
Behauptung, während der ersten Etappe der allgemeinen Krise des Kapitalismus habe die 
deutsche Agrarproduktion nur relativ langsame Fortschritte gemacht,7 zumindestens was 
Getreide anbetrifft (damals die weitaus wichtigste Kultur der deutschen Pflanzen-
produktion), in Frage stellt. 

Die beste Methode, um bei diesen Zeitreihen zu vergleichenden Aussagen über die 
Entwicklung der Ertragsintensität zu gelangen, ist die Berechnung der linearen Trendfunk-
tion für beide Reihen nach der Methode der kleinsten Quadratsumme. Einmal passen sich 
diese linearen Kurven relativ gut an die damalige Entwicklung der Hektarerträge bzw. der 
Viehbestände je 100 ha LN an, und zum zweiten werden auf diese Weise die Gesamtheit 
der empirischen Werte berücksichtigt und nicht nur wie beim geometrischen Mittel die 
Anfangs- und Endperiode.8 Wh erhalten nun für die genannten Zeitreihen folgende 
lineare Trendfunktionen: 

6 Entwicklung der Hektarerträge für die vier Hauptgetreidearten 
im Durchschnit t von drei Jahren in Deutschland 

Jahre d t /ha und Jahr Jahre d t /ha und Jahr 

1880/82 10,9 1921 /23 15,6 
1883/85 10,9 1924/26 15,9 
1886/88 11,7 1927/29 18,7 
1889/91 11,2 1930/32 18,4 
1892/94 14,1 1933/35 19,7 
1895/97 15,0 1936/39 20,8 
1898/1900 16,7 
1901/1903 16,9 
IS*04/1906 17,2 
1907)1909 18,9 
1910/1912 18,7 

•"So zuletzt wieder bei Helling, G., a. a.O. S. 96. 
8 S iehe 'e ine ausführlichere sachliche Begründung für die Anwendung dieser Methode bei: 

Klemm, V., Zur Anwendung mathematisch-statistischer Methoden bei der Interpratat ion agrar-
geschichtlicher Zeitreihen. In: Jahrbuch f . Wirtschaftsgeschichte 1972 TL IV. S. 29. f . 
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1873 (bzw. 1880)—1912 1 9 2 1 - 1 9 3 9 

Hektarerträge für 
Getreide 

Rinderbestände je 
У = 14,74 + 0 ,31x у = 18,32 + 0 ,35x 

100 ha LN у = 4 5 , 7 9 + 0 ,44x у = 65,32 + 0 ,78x 
Schweinebestände je 

100 ha LN у = 15,69 + l , 3 2 x у = 74,88 + 2,02x 

Der Trend für die durchschnittliche absolute Zunahme je Jahr beträgt also für die 
Hektarerträge in der ersten Periode 0,31 dt, in den Jahren 1921 bis 1939 dagegen 0,35 dt. 
Bei den Rinderbeständen weist die Trendfunktion für 1873 bis 1912 eine durchschnitt-
liche jährliche Steigerung von 0,44 Stück je 100 ha LN auf, für 1921 bis 1939 wächst 
diese Rate auf 0,78 Stück. Die Schweinebestände je 100 ha LN vermehrten sich nach der 
Trendfunktion von 1873 bis 1912 jährlich durchschnittlich um 1,33 Stück, von 1921 bis 
1939 dagegen sogar um 2,02 Stück je 100 ha LN. 

Diese Berechnungen bekräftigen also die sich schon bei der Ermittlung des 
geometrischen Mittels zeigende Tendenz. Die Behauptung, daß die deutsche Agrar-
produktion in der Periode zwischen den beiden Weltkriegen nur besonders langsame 
Fortschritte gemacht habe, tr i f f t für die wichtigsten Zweige der deutschen Agrar-
produktion bei einem Vergleich zu den Jahrzehnten unmittelbar vor dem ersten 
Weltkrieg, nach Meinung der deutschen Agrarhistoriker eine besonders stürmische 
Entwicklungsetappe der kapitalistischen Landwirtschaft, nicht zu. Es dürfte daher zu 
bezweifeln sein, daß diese Ansicht auch für die Gesamtproduktion richtig ist. Hier hat 
sicherlich ein aus den verschiedensten Absichten resultierendes Wunschdenken9 bisher 
daran gehindert, derartige Thesen einmal etwas kritischer quantitativ zu überprüfen. 

Noch schwieriger als die Vergleiche für die Entwicklung der Ertragsintensität sind 
für den Agrarhistoriker der DDR derartige Analysen für die Entwicklung der Produktivität 
der deutschen Agrarproduktion. Die dafür brauchbaren Messungsmethoden,10 die 
während der letzten Jahrzehnte auch immer stärker in der sozialistischen Landwirtschaft 
der DDR angewendet wurden, können für historische Untersuchungen in der deutschen 
Landwirtschaft im 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nicht genutzt 
werden, weil das dafür erforderliche Datenmaterial für den Gesamtbereich der Land-
wirtschaft einfach nicht zu beschaffen ist. Der Aufwand an Arbeitskräftestunden oder 
vergleichbare Kosten (lebendige und vergegenständlichte Arbeit) je Dezitonne Produkt 

9 Zahlreiche zeitgenössische Autoren glaubten wahrscheinlich, durch eine derartige These die 
schädlichen Folgen der Versailler Bestimmungen für die deutsche Landwirtschaft besonders instruktiv 
beweisen zu können . Einige marxistische Autoren gingen dagegen zu einseitig von der Prämisse aus, 
daß die Auswirkungen der ersten Etappe der allgemeinen Krise des Kapitalismus auch in Deutschland 
unbedingt zu einer Stagnation der Agrarproduktion führen müssen. 

1 0 Hier seien dafür genannt: Naturalmethode, Preissummenmethode, Zei t summenmethode und 
Kostensummenmethode . Siehe dazu die in Anmerkung 1. genannte Literatur. 

Probleme vergleichender Produktivitätsbestimmungen 
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lassen sich vielleicht für einzelne Betriebe berechnen, Angaben für die gesamte Agrar-
produktion des Deutschen Reiches sind jedoch nicht zu ermitteln. 

Bleiben als Ausweg also nur die sogenannten indirekten Kennziffern: jährlich 
erzeugte Naturalmenge bzw. Geldsumme je landwirtschaftliche Arbeitskraft. Aber selbst 
das Berechnen dieser von vornherein recht ungenauen Quotienten birgt schon vie f f 
Probleme in sich. 

Bei der Erfassung der pro Jahr produzierten Menge an landwirtschaftlichen 
Erzeugnissen muß ein Vergleichsmaßstab gefunden werden, der alle Produkte miteinander 
vergleichbar macht. Der in der deutschen agrarhistorischen Literatur verwendete 
Getreide wert11 weist den Nachteil auf, daß es sich um einen ernährungsphysologischen 
Maßstab handelt, der die Wertproportionen der einzelnen Produkte zueinander nur 
mangelhaft zum Ausdruck bringt. Dazu kommen unterschiedliche Umrechnungsschlüssel. 
Wir verwenden hier die in der DDR übliche Getreideeinheit.12 Bei der Umrechnung der 
Gesamtproduktion in Geldeinheiten (z. B. Mark) müssen für die Berichts- und 
Basisperiode selbstverständlich nicht nur einheitliche Preise eingesetzt werden, sondern es 
ist auch notwendig, daß die verwendeten Preise möglichst gut die Wertproportionen 
zwischen den einzelnen Produktenarten widerspiegeln, eine selbst in der sozialistischen 
Gegenwart nur relativ ungenau zu lösende Aufgabe, obwohl die sozialistische Land-
wirtschaft in der DDR zu diesem Zweck über ein weitaus umfassenderes Datenmaterial 
verfügt. 

Erhebliche Ungenauigkeiten bedingen zusätzlich die in deutschen Statistik 
enhalteten landwirtschaftlichen Ertragsangaben. Abgesehen von den schon erwähnten 
Veränderungen und Lücken bei der amtlichen statistischen Erfassung wurden teilweise 
ganz unterschiedliche Produkte gemessen. Eine relativ durchgängige Reihe gibt es 
eigentlich nur für die Getreideerträge. Einen Ausweg aus dieser Situation bilden daher nur 
Schätzungen, bei denen der Subjektivismus naturgemäß immer eine beträchtliche Rolle 
spielt. Absolut nicht zu eliminieren 'sind die Probleme, die sich aus dem hohen 
Wiedereinsatz von Agrarprodukten in der Landwirtschaft selbst ergeben, so z. B. der 
Einsatz von einheimischen Futtermitteln mit einem noch dazu oftmals sehr unterschied-
lichen Verwertungskoeffizienten. 

Bliebe als letzte komplizierte Frage, die Zahl der Arbeitskräfte zu bestimmen, die 
während der hier zu untersuchenden Zeit an der deutschen Agrarproduktion beteiligt 
waren. Amtliche statistische Angaben liegen nur für die Jahre der landwirtschaftlichen 
Betriebszählungen vor, d.h. für 1882, 1895, 1907, 1925, 1933 und 1939. Die dafür 
angeführten Zahlen wurden jedoch nach so unterschiedlichen Prinzipien erfaßt, daß sie 
eigentlich kaum miteinander vergleichbar sind. Schätzungen können zwar grobe 
Ungenauigkeiten etwas mindern, trotzdem ist ihr Aussagewert nach wie vor als nicht sehr 
hoch einzustufen. 

Sicherlich haben die genannten Schwierigkeiten bewirkt, daß bisher in der 
deutschen agrarhistorischen Literatur weitestgehend auf Produktivitätsuntersuchungen, 
die den Gesamtvolkswirtschaftszweig Landwirtschaft für das 19. Jahrhundert bzw. die 

1 1 Er wurde auch von Finckenstein, H. W. Graf v. (a.a.O.) und Helling, G. (a.a.O.) verwendet. 
1 2 Siehe dazu: Richtzahlen und Tabellen für die Landwirtschaft . 6. neubearb. Aufl. Berlin 1968. 

S. 59. f f . 
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erste Hälfte des 20. Jahrhunderts berücksichtigen, verzichtet worden ist. Eine Ausnahme 
in dieser Hinsicht bilden die Berechnungen von Gertrud Helling in der schon mehrmals 
genannten Arbeit für das 19. Jahrhundert.13 Zu bewundern ist vor allem der enorme 
Aufwand und Fleiß, mit denen diese Zeitreihen berechnet wurden. Nicht ganz befriedigen 
kann allerdings, daß die Autorin trotz der von ihr selbst betonten Unsicherheit der Zahlen 
dennoch recht kühne Schlüsse zieht14 und daß der Leser über die Grundlagen für die 
Schätzungen nicht allzuviel erfährt. Uns scheint daher das Unternehmen eine lange Reihe 
von Produktivitätskennziffern für die deutsche Landwirtschaft im 19. Jahrhundert 
aufzustellen, doch eine recht gewagte Sache zu sein. Einzelne Vergleichsdaten sind da 
eventuell überzeugender. 

Bei dem von G. Helling angewandten Verfahren ist es nicht möglich, Vergleiche 
über die von ihr gesetzten Zeitgrenzen hinauszuziehen, d. h. also auch nicht für den 
Zeitabschnitt 1925 bis 1939. Aus diesem Grunde berechneten wir erneut für die Jahre 
1881 bis 1910 bzw. 1925 bis 1939 jeweils einen Produktivitätsquotient für eine Basis-
und Endperiode.15 Die dabei gewonnenen Werte haben folgende Größen: 

t GE/Arbei tskraf t M/Arbeitskraft 
und Jahr und Jahr 

1881/85 5,009 855,7 
1896/1900 8,059 1425,? 
1906/1910 9,564 1704,6 

1925/27 7,835 1434,5 
1931/33 9,393 1748,6 
1937/39 10,923 2014,4 

Ein direkter Zahlenvergleich zwischen den beiden Perioden ist auf Grund der recht 
unterschiedlichen Ermittlungsmethoden für die Ausgangsdaten wenig überzeugend. Daher 
besteht eine reale Vergleichsmöglichkeit nur dann, wenn für beide Perioden ein vergleich-
barer Mittelwert verwendet wird. Das ist in diesem Falle erneut das geometrische Mittel 
bzw. die durchschnittliche jährliche Zuwachsrate. Sie beträgt für die beiden Perioden: 

GE/Arbeitskraft M/Arbeitskraft 

1881/1910 1 ,0226% 1 , 0 2 4 0 % 
1925/1939 1 ,0240% 1,0245 % 

13 Helling, G., Die Entwicklung der Produktivität in der deutschen Landwirtschaft im 19. 
Jahrhundert . In: Jahrbuch f . Wirtschaftsgeschichte 1966. Teil II; Helling, G., Nahrungsmittel-
produktion . . . a.a.O. S. 23. 

14 Helling, G., Nahrungsmittelproduktion . . . a.a.O. S. 23. f f . 
1 5 Es wurden nur in den einzelnen Perioden vergleichbare Produkte in die Berechnung 

einbezogen; bei der Pflanzenproduktion: Getreide, Kar toffe ln , Zuckerrüben, Wiesenheu; bei der 
Tierprodukt ion: Schweine- und Rindfleisch, Milch, Eier. 'Als Umrechnungsmaßstäbe wurden genutz t : 
der in der DDR verwendete GE-Schlüssel bzw. der Berliner Großhandelspreis für Agrarprodukte aus 
dem Jahre 1937. 

Die Berechnung der Naturalmenge stützt sich auf folgende Literatur: Statist. Jahrbücher 
d. Deutschen Reiches; Klein, E., Geschichte der deutschen Landwirtschaft im Industriezeitalter. 
Wiesbaden 1973. S. 132;" Hanau, A.-Plate, R., Die deutsche landwirtschaftliche Preis- und 
Marktpolitik im zweiten Weltkrieg. Quellen und Forschungen zur Agrargeschichte. Bd. 28. Stut t -
gart 1975. S. 117. 

Die Arbeitskräftezahlen beruhen auf Schätzungen, die aus den in den Statistischen Jahrbüchern 
des Deutschen Reiches angegebenen Zahlen für „Erwerbspersonen" abgeleitet wurden. 
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Wenn auch die Exaktheit der berechneten Zahlen auf Grund der umstrittenen 
Ausgangsdaten viel zu wünschen übrig läßt, so zeigt der Vergleich der durchschnittlichen 
Zuwachsraten dennoch erneut eine schon bei den Intensitätsvergleichen zu beobachtende 
Tendenz: Die Zuwachsraten sind für die Periode 1925 bis 1939 wiederum etwas größer als 
für die Periode 1881/1910. Ziegen wir für einen derartigen Vergleich die durch-
schnittlichen jährlichen Zuwachsraten heran, die auf den von G. Helling angegebenen 
Produktivitätszahlen für das 19. Jahrhundert basieren, dann wird diese Tendenz noch 
deutlicher. Sie betragen für die Jalire 1881 bis 1900 bei den GE (Getreideeinheiten) pro 
Arbeitskraft 1,0166% und bei Mark (M) pro Arbeitskraft 1,0085% und liegen damit noch 
unter den von uns für diesen Zeitabschnitt berechneten Prozentsätzen. 

Mit anderen Worten: Auch die Produktivitätsentwicklung wirft die Frage auf, ob 
die These von der relativ langsameren Entwicklung der deutschen Agrarproduktion 
zwischen den beiden imperialistischen Weltkriegen weiterhin haltbar ist. 

Zumindestens zeigen die durchgeführten Intensitäts- und Produktivitätsvergleiche, 
selbstverständlich unter Berücksichtigung der teilweise recht unsicheren Ausgangsdaten, 
daß die quantitativen Zuwachsraten der deutschen Agrarproduktion während der ersten 
Etappe der allgemeinen Krise des Kapitalismus wohl etwas anders zu bewerten sind, als 
das bisher geschehen ist. Das Streben der imperialistischen Kräfte, für Deutschland eine 
autarke Versorgung mit Agrarprodukten zu erreichen, der sich verschärfende Konkurrenz-
kampf und die Agrarkrise scheinen zwischen den beiden imperialistischen Weltkriegen auf 
die Entwicklung der Landwirtschaft teilweise eine recht stimulierende Wirkung ausgeübt 
zu haben. 
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