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Bevezetés 

A Hajnal István Kör által 1986-ban Salgótarjánban elindított éves 
társadalomtörténeti konferenciák közül az 1987., illetve 1991. évi került 
Gyulán megrendezésre. Az utóbbi konferencia anyagát tartja kezében az 
olvasó. Öt szekcióban 36 előadás hangzott el. Kötetünk 37 előadást közöl; 
3 előadás ugyanis elhangzott, de szövegét nem kaptuk meg, 4 tanulmány 
viszont a konferencia után futott be - ezek a szekciókban nem kerültek 
felolvasásra. 

Az egyes szekciók előadásanyaga után rövid, kivonatos formában kö-
zöljük a hozzászólások, a vita érdemi részét. 

Mivel konferenciaanyagról van szó, nem „írtuk elő" azt, hogy a szövege-
ket a szerzők ellássák az egyébként kötelező tudományos apparátussal, 
jegyzetekkel. így vannak jegyzetelt, illetve jegyzet nélküli előadások, az 
egyenetlenségért szíves elnézést kérünk. 

A konferencián egyébként 112 résztvevőt regisztráltunk. 

Erdmann Gyula 

# * * 

A konferencia megrendezését és a kötet kiadását jelentős részben 
segítette elő a Soros-Alapítvány támogatása. 
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I. szekció 

PAEASZTI RADIKALIZMUS 
19-20. SZ. FORDULÓJÁN 

Szekcióvezető: Gyáni Gábor 





GYÁNIGÁBOR 

Nyugtalan századvég 
Az agrárszocializmus új megközelítése 

A múlt század végi alföldi, helyesebben tiszántúli agrármozgalmak -
jelen centenárium kínálja rá az alkalmat - újólag figyelmeztetnek a 
történetírás kényes helyzetére. Nem kerülheti el figyelmünket a téma 
kapcsán sem, hogy a történetíró mennyire kiszolgáltatott a folyton 
változó politikai nyomásoknak és ideológiai elvárásoknak. A mozgal-
makkal egy időben napvilágot látott megannyi pamflet, majd a belőlük 
bőven merítő, bár szemléletmódban tőlük sok pontban el is térő ún. 
marxista történetírás így együtt sem látott el bennünket a mozgalmak 
időtálló analízisével. Igaz, mind a kortársak, mind a történész szerzők 
feltárták a probléma számos fontos alkatelemét, kimerítő részletesség-
gel leírták és elemezték az események menetét és lehetséges okait. Ám 
mindezek után is hiányzik a meggyőző válasz a miért kérdésére. Rend-
szerint arról hallgatnak a kortárs megfigyelők éppúgy, mint a magukat 
elfogulatlan elemzőknek tartó történészek, hogy miért pont akkor, miért 
pont ott és miért pont úgy történtek az események? Erre a sok miértre 
csak merőben más szemlélet alapján adható érvényes válasz, olyan 
megközelítés nyomán, amely szakít a kortársak politikai elfogultsága-
ival, de az osztályharcos kategóriákba préselt újabb keletű történész-
szemlélettel is. 

Mi is a bajunk a témát eddig hatalmában tartó szemléleti beállított-
sággal? Elsősorban az, hogy a figyelem túlzottan vagy egyedül csak az 
események hátterére, a történések külső feltételeire irányult: azt vizs-
gálják unos-untalan, hogy milyen gazdasági, demográfiai, szociális és 
politikai körülmények - struktúrák - felelősek a bekövetkezett esemé-
nyekért. Természetesen eltérő célokból folyt és folyik a szorgalmas 
oknyomozás a századforduló éveiben és a közelmúlt történész berkeiben. 
Az eseményekkel egy időben vagy közvetlenül azokat követően az 
elemzők a tömegmozgalmak pacifikálásának a lehetőségei szempontjá-
ból vették számba a meghatározó feltételeket, hogy változtatásuk révén 
ajánlatokat tehessenek a hatalomnak a kérdés megoldására. Ha pedig 
történetesen szociáldemokrata beállítottságú szerző ragadott tollat, 
akkor az osztályharc tételéhez keresett empirikus támasztékokat. Az 



utóbbit példázza Ormos Ede ügyvéd, 1895 óta szociáldemokrata (ekkor 
lett a párt tagja), aki 1896-ban publikált pamfletjét így vezette be: „Nem 
áltatom magam azzal, hogy sikerült mindvégig megőriznem a higgadt 
tárgyilagosságot, amire pedig törekedtem, hiszen alig van ága a tudo-
mánynak, mely oly erős érzelmi benyomásokat keltene bennünk, mint 
a társadalomtudomány, midőn a gazdag és szegény, az uralkodó és 
elnyomott, az erős és gyenge közötti viszonyokat fejtegeti. Ha elfogult 
vagyok, mentsen az a körülmény, hogy a gyengébb javára vagyok 
elfogult..."1 

Ez az Ormos Ede által hagyományozott nem éppen tárgyilagos 
megközelítés vált a marxista historiográfia közvetlen örökségévé, ennek 
a jegyében írták a századvég agrármozgalmainak históriáját egészen a 
közelmúltig. Sőt, egy frissen megj elent párttörténeti összefoglaló szerzői 
ma is így ítélik meg az agrármozgalmakat, szorosan hozzákötvén azokat 
a szociáldemokráciához.2 

S eközben éppen arról esett a legkevesebb szó, arról feledkeztek meg 
a legteljesebben, hogy kik, milyen indítékokkal vettek részt a megmoz-
dulásokban. Szerencsére van üdítő kivétel is a kérdéskör fölöttébb 
szürke és egyhangú szakirodalmában, nevezetesen Hanák Péter brili-
áns esszéje az agrárproletárok értékvilágáról, a mozgalmak rituáléiról 
és szimbólumkészletéről.3 Hanák itt nem tett mást, mint közvetlenül a 
mozgalmak aktív részeseit kezdte - történész eszközökkel - faggatni 
végig elemezve azokat a tőlük való (és nem róluk szóló, ám kívülről 
származó) folklór szövegeket, melyek nyomtatásban már több mint két 
évtizede hozzáférhetők mindenki számára.4 Ez az egyszerű eljárás 

1 Ormos Ede: A szocializmusról, különös tekintettel a hódmezővásárhelyi munkás-
kérdésre. Hódmezővásárhely, 1896.4-5. Aszerzőről 1. László József: Emlékezés Ormos 
Edére. Vásárhelyi Tanulmányok VII. (1977), 95-103. 

2 Vö. „Ez a mozgalom még a szocialista mozgalom töretlen része. Vagyis a magyaror-
szági agrár- és a majdani parasztmozgalmak eszmei forrását, vagy részben mozgalmi 
gyökereit nem a hagyományos paraszti megmozdulásokban, zendülésekben kell keres-
ni. Az agrárszocializmus kialakulásakor az ipari munkásság nyomdokain haladt, azt 
követte." Erényi Tibor-Kende János-Varga Lajos: Fél évszázad. A szociáldemokrácia 
története Magyarországon 1868-1919. Politikatörténeti Intézet, 1990. 109. 

3 Hanák Péter: Az agrárszocialista mozgalmak mentalitása és szimbólumai. In: uő. 
Akert és a műhely. Bp. 1988.204-222. Korábban írt összefoglalásában azonban ő is úgy 
vélekedik: „Az alföldi agrármozgalom a szocialista munkásmozgalomhoz csatlakozott, 
annak egyik ágát, falusi hajtását alkotta." Hanák Péter: Társadalmi és politikai 
küzdelmek az 1890-es évek első felében. In: Magyarország története 1890-1918. Bp. 
1988. (első kiadás: 1978), 146-147. 

* Nagy Rezső: A századforduló parasztmozgalmainak szellemi hagyományai. Bp. 
1968. 
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forradalmi változást eredményezett a látószögben. Hiszen a szokványos 
gyakorlat az szokott lenni, hogy a mozgalmak szellemi-eszmei karakte-
rét a háttérből instruáld szocialista politikusok szándékaiból és elképze-
léseiből konstruálják meg. Vagy: a mozgalmak kirobbanásának indíté-
kait - a már említett szocialista-szociáldemokrata ösztönzés mellett - az 
ún. objektív gazdasági-társadalmi (és csak elvétve a politikai)5 külső 
létfeltételek determináló hatásából eredeztetik. Unalomig ismert elj árá-
sa ez a kérdéssel hivatásszerűen foglalkozó szakembereknek, amikor ti. 
kimerítően ecsetelik a foldbirtokmegoszlás alföldi-viharsarki kirívó arány-
talanságait, a nyomasztó munkapiaci állapotokat, a túlnépesedést, a 
vidék aluliparosodottságát vagy a kedvezőtlen bérviszonyokat stb. Nem-
régiben például olyan, a Békés megyei agrárproletár mozgalmak közis-
mert szakértőjétől származó monográfia látott napvilágot, amely a 
Viharsarok és néhány délvidéki megye, mint állítólag egységes régió 
gazdaság- és társadalomszerkezeti viszonyait egészében úgy tekinti, 
mint amelyekből automatikusan következtek a kilencvenes évek radi-
kális tömegmozgalmai.6 Az ilyen fokig determinista, egyszersmind óha-
tatlanul ökonomista szemléletmód esetében elegendő kimutatni a rossz 
életviszonyok tényeit, a proletárok vagy proletársorba lesüllyedők nagy 
számát, hogy nyomban megértsük a „forradalmi" politikai tudat jelent-
kezését, vagy szerényebben fogalmazva azt, hogy a közösségi viselkedés-
ben jelentős eltolódás történik a deferentiából a tiltakozás irányába. Ez 
a fajta szemléletmód abból az egyszerű hipotézisből indul ki, hogy a 
társadalmi status quo és a politikai erőviszonyok elfogadása vagy azok 
harcias megkérdőjelezése pusztán azon áll vagy bukik, hogy az emberek 
éheznek vagy jóllakottak, mivel minél szegényebbek és kiszolgálta-
tottabbak, annál nagyobb bennük a lázadás potenciálja. Ez a felfogás, 
kell-e bizonygatni, teljesen tarthatatlan. 

Térjünk vissza eredeti témánkhoz. Nem vitás: az 1890-es évtized 
folyamán hol itt, hol ott fellángoló, ám hamar el is hamvadó mozgalmi 
tüzek először is szokatlanságukkal hívják fel magukra a figyelmet; 
szokatlanok, mert megtörik a parasztmozgalmak hiányának több évti-
zedes nyugalmát. A feszültségek hirtelen kisülése itt és ott éppen ebben 
az évtizedben aligha magyarázható a kétségtelenül fennálló külső 

5 Szabó Ferenc a kevesek egyike, aki jelentősnek ítéli a mozgalmak résztvevőinek 
saját politikai kultúráját, a folyamatos érdekvédelmi aktivitást, mindénnek a folyto-
nosságát. Ezeket ő a kilencvenes évek mozgalmainak fontos forrásaként említi. Szabó 
Ferenc: A viharsarki agrárszocialista mozgalom előzményei. In: uő., szerk.: Agrárszo-
cializmus Magyarországon. Békéscsaba-Orosháza, 1986. 65-75. 

6 Virágh Ferenc: A dél-alföldi radikális szegényparaszt-küzdelmek gazdasági-
társadalmi háttere a századfordulón. Békéscsaba, 1988. 

11 



kondicionáld körülményekkel, azok eseti kombinációival. Hiszen azok 
már régebb óta létező összefüggések, amelyek korábban nem vontak 
maguk után hasonló következményeket. Haszontalan dolog például a 
foldbirtokmegoszlást állítani a mozgalmak mögöttes okai között az első 
helyre, mivel azok feszültségkeltő hatásával legalább fél évszázada 
számolni kell, ám a század végéig többnyire nem indukáltak hasonló 
mozgalmakat. Helyesen utalt erre Király István is, aki - talán a kollegáit 
intve, mindhiába - megjegyezte a tíz évvel ezelőtti orosházi jubileumi 
tanácskozáson elhangzott előadásában: „Nem érdemes azzal részlete-
sebben foglalkozni, hogy a birtokok hogyan oszlottak meg a Viharsarok-
ban a jobbágyfelszabadítás után, sem azzal, hogy a művelt területek 
megoszlása miként alakult az agrárszocialista mozgalmakig. Ugyanis 
ezekből levezetni nagyon bajos a mozgalmakat."7 S így vagyunk egy sor 
további folyton emlegetett külső feltétellel. Hiszen az sem igazán bizo-
nyított, hogy az 1880-as évtized végére, a következő évtized elejére 
valamilyen végzetes romlás vagy változás állt volna be a mezőgazdasági 
munkaerőpiacon; olyan, ami kiválthatta népes földmunkás és mezőgaz-
dasági napszámos tömegek elégedetlenségét.8 Ezzel kapcsolatban Ki-
rály István vetett föl érdekes problémát azzal a céllal, hogy megtalálja 
a mozgalmak kirobbanásának éppen akkor ható társadalomtörténeti 
mozgatórugóját. Király szerint a döntő mozzanat itt a falusi napszámo-
sok és uradalmi cselédek 1867 és 1890 között zajló proletarizálódása, e 
folyamat gyümölcsei pedig a kilencvenes évekre értek be. Az el-
proletariálódás mögöttes oka - véli - a földesúri „házigazdaság" elteij e-
dése, aminek következtében csökkent a feles (kukorica)művelés iránti 
kereslet: „...a feles kukoricaművelő akkor változott át zsellérből falusi 
napszámossá, amikor divatba jött a harmados kukorica, teljesen agrár-
proletárrá akkor vált, amikor a harmados kukoricát dézsmával és 
robottal terhelték meg, és megjelentek a kukoricakapálást bizonyos 
mértékig helyettesítő ekekapák."9 Tehát a napszámmunka irányába 
történő eltolódás s kisebb mértékben a cselédmunka egyre nagyobb 
jelentősége - így zajlott le a proletarizáció, melynek súlyosságát növelte 
a teijedőmezőgazdasági munkanélküliség. Hiszen az egyoldalú gabona-
termelés eluralkodása kevesebb munkaalkalmat biztosított a napszám-
munkára szorulóknak.10 

7 Király István: Az agrártársadalom tőkés átalakulása a Viharsarokban. In: Szabó 
Ferenc: i. m. 13. 

8 L. Vörös Antal: Életmód és mozgalom. Uo. 59. 
9 Király István: A magyar agrárszocialista mozgalmak néhány kérdése. In: Gunst 

Péter, szerk.: Kelet-Európa agrárfejlődése a századfordulón (1880-1914). Bp. 1989.30-
31. 

10 Uo. 34. 
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A röviden bemutatott gondolatmenet minden bizonnyal reálisan 
érzékelteti az alsó paraszti rétegek fokozatos átstrukturálódását. Am 
maga az elproletarizálódás önmagában nem nyújt elegendő magyaráza-
tot sem a mozgalmak kirobbanására, sem azok tartalmi jegyeire, az 
előtérbe került népi követelésekre. A vázolt proletarizálódás ti. nem 
mindenhol torkolt zendülésekbe. A kérdés továbbra is az, hogy e folya-
matonbeiül, vagy rajta kívül milyen specifikus okai voltak a mozgalmak 
kirobbanásának? 

De haladjunk tovább. Gyakori érvelés szerint az események hátteré-
ben a túlnépesedés okozta feszültség rejlik. A demográfiai okok szerepe, 
természetesen, nem becsülendő alá. Mindamellett a politikai vagy 
közösségi viselkedésre gyakorolt hatását tekintve fölöttébb kétséges a 
közvetlen meghatározóként neki tulajdonított szerep. A túlnépesedés 
elsőrendű kiváltó oka, hogy az erőforrások kínálata elmaradt a népsza-
porodás ütemétől; ez részben a mezőgazdaság intenziválódásának a 
hiányából, részben a nem kellő iparosodásból adódott. Mindez azonban, 
önmagában nézve, nem szít zendülést. A népesedési folyamatok, bele-
értve a születésszámot és a vándorlást, egyébként is közvetlenül az adott 
közösségek mentalitásától és viselkedési standardjaitól függően alakul-
nak. Ott van (lehet) túlnépesedés, ahol nem élnek a születésszabályozás 
valamelyik válfajával (pl. a késői házasodás szokásával), amely egy-
úttal eszközül is szolgálhat a fölös népszaporodás okozta válság enyhí-
téséhez. Ugyanakkor az elvándorlás szintúgy lehetséges „stratégiai" 
eszköz a népesség kezében, mellyel védekezhetnek a túlnépesedés ellen. 
Márpedig a vándorláskutatások mai állása szerint, az elvándorlás 
szokása elsőrendűen kulturális és kommunikációs csatornákon át teij ed 
közösségről közösségre, és ehhez képest a szigorúan vett gazdasági 
ösztönzők vagy kényszerek (földhiány, pauperizálódás) inkább csak 
másodlagos, de még inkább közvetett szerepet töltöttek be.11 

Végezetül, a politikai körülmények sem változtak érdemben a jelzett 
évek során, belőlük sem adódtak automatikusan az ismert reakciók. 
Üres szólam, hogy például a városi ipari munkásmozgalom, amely maga 
is éppen csak formálódóban volt az 1890-es évtized elején, képes lett 
volna kifejteni azt az erjesztő hatást, amelyet neki tulaj donitani szok-
tak. A szervezett városi munkásmozgalom behatolása az agrárproletár 

11 Julianna Puskás: Somé Results of my Research on the Transatlatic Emigration 
from Hungary on the Basis of Macro- and Micro-Analysis. In: uő., szerk.: Overseas 
Migration from East-Central and South-Eastern Europe 1880-1940. Bp. 1990. 43-59; 
József Gellén: A Systems Approach to Emigration from Hungary before 1914. In: 
Julianna Puskás: i. m. 89-107. 

13 



egyesületek világába ténybeli, de nem döntő összetevője az események-
nek - és inkább káros dogmaként nehezedik a kutatásra.12 

De az államhatalom magatartásában sem látni ekkor merőben új 
vonásokat. Igaz, a tömegakciók kirobbanására reagálva a helyi és a 
központi hatalom nem egyszer valóban maga is hozzájárult a konfliktus 
elmérgesedéséhez. A konfliktuskezelés gyakorlatlansága folytán az 
indokoltnál, a maguk szempontjából ésszerűbbnél keményebb hatósági 
erőszak szintúgy gerjeszthette a mozgalmakat. Érdekes lenne nyomon 
követni azt az államhatalom által az 1890-es évtizedben bejárt tanulási 
folyamatot, melynek során a hatalmi szervek hozzászoktak e tömegje-
lenségekhez, és rutint szereztek azok leszerelésében, az agrárproletár 
mozgalmak kezelésében. Erre, kezdetben, nem voltak felkészülve, hi-
szen - mint említettük - az ilyen megmozdulások nem tartoztak a kor 
szokványos történései sorába. A zavargás, vagy a munkabeszüntetés 
már ekkor jellegzetesen városi, az ipari munkahelyekhez kötődő jelen-
ség. 

Egy szó mint száz: a külső kondicionáló körülmények puszta regiszt-
rálása nem magyarázza a mozgalmak közvetlen indítékait. Újra kell 
tehát gondolni az egész történetet. Például azért, hogy tisztázódjék 
végre: hol is helyezhetők el e mozgalmak a fogalmi skálán, vajon politikai 
jellegű osztályharcról van itt szó, mint történészeink közül sokan vallják 
ma is, vagy gazdasági érdekvédelmi törekvések csupán, esetleg hagyo-
mányos népi zavargások megnyilvánulásai? Csupa megválaszolatlan, 
mert föl sem tett kérdés. 

Az új megközelítés során nem takaríthatjuk meg, hogy elmélyedjünk 
valamelyest a kollektív akciók, a tömegmozgalmak mára külön tudo-
mányterületté terebélyesedett szakirodalmában. Itt most csak néhány 

12 Az ilyen és a hozzá hasonló felfogásra példa a most következő idézet. „A paraszti 
osztályharc élesedésének indítékai mellett, az agrárszocialista mozgalmak kibontako-
zásához a döntő segítséget a magyar munkásosztály osztállyá szerveződése adta. A 
munkásosztály ideológiája, osztályharcának eredményei, harci tapasztalatai felkeltet-
ték (sic!) a paraszti dolgozó tömegek érdeklődését és helyzetük tarthatatlansága 
követésére (sic!) késztette őket." Majd néhány sorral arrébb: az MSZDP „vezetősége 
megértette a munkás-paraszt szövetség szükségességét is. Nagy gondot fordítottak a 
földmunkások körében végzett agitációs munka kiszélesítésére." Igaz, néhány oldallal 
később a szerző végül kénytelen megállapítani, hogy az érintett mozgalmakban „igen 
kevés volt a szocialista vonás" (kiemelés az eredetiben) és csupán azért voltak 
„szocialista jellegűek", mert tudatos érdekvédelmi célokat követtek! E logika értelmé-
ben tehát: minden úgymond „tudatos érdekvédelem" ab ovo szocialista, nyilván a nem 
tudatos érdekvédelem (ami nem tudni milyen) számít nem szocialistának. Ez a felfogás 
önmagáért beszél. Farkas József: Agrárszocialista mozgalmak 1890-1907. Szeged, 
1968. 9. és 13. 
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hasznosítható fogalmat és elemzési szempontot emelek ki ebből a gazdag 
szakirodalomból. 

Charles Tilly, amerikai történész dolgozta ki a kollektív erőszak 
histórikumának talán legismertebb fogalmi tipológiáját. Megkülönböz-
teti a tömegakciók ún. kompetitív, reaktív ésproaktív formáit. Kompetitív 
címkével Tilly azokat a jelenségeket jelöli, melyek rendszerint a kora 
újkor századait kísérték végig, és a falusi vagy városi közösségeken 
belüli csoportkonfliktusokat foglalták magukba. Ezek között megemlít-
hetjük az egyes foglalkozási, felekezeti csoportok, lakóhelyi körök, baráti 
közösségek rivalizálásait és esetenkénti összeütközéseit, vagy az egyes 
települési egységek egymás közti nyüt összetűzéseit. 

Időben ezt követi az ún. reaktív forma, amely az államhatalom 
fokozódó centralizációja, vele a helyi autonómiák zsugorodása, és a tőkés 
piacgazdaság expanziója elleni védekezés jegyében folytatott kollektív 
fellépéseket fejezi ki. Az utóbbi klasszikus megnyilvánulása az éhséglá-
zadás (food riot), amikor a gabona „igazságos" áron történő helyi, 
közösségi ellenőrzés melletti kiárusítására kerül sor a spekulációs 
áruértékesítés megakadályozása, a nagykereskedők raktárainak a ki-
sajátítása eredményeképpen. De ide tartozik az adófizetés megtagadá-
sa, az adószedővel szembeni erőszak alkalmazása éppúgy, mint a 
kistulajdonos városi és falusi rétegek, akik egzisztenciális helyzetét 
súlyosan érinti az ipari kapitalizmus térhódítása, megannyi erőszakos 
fellépése. Példa rá a 19. század eleji angliai gépromboló mozgalom.13 

Végül Tilly beszél az ún. proaktív formáról: ezen nem azt a fajta 
közösségi viselkedést érti, amely az elvesző hagyományos világ, az 
érvényét vesztő hagyományos privilégiumok és létformák védelméért 
mobilizálja a kisközösségeket. A19. század derekától terjedő új, modern 
tiltakozási forma lényege, hogy meghatározott társadalmi makro-
csoportok (osztályok jogainak, privilégiumainak a bővítése, az anyagi 
erőforrásokból történő nagyobb mérvű részesedés végett folyik a harc, 
melyet formális szervezetek koordinálnak, amelyek fejlett ideológiai 
apparátussal vértezik fel magukat. Az államhatalom tudatos birtokba 
vétele céljából indított, felülről szervezett és iránjutott tömegmozgalom 
a proaktív forma legérettebb megnyilvánulása.14 

Az imént röviden bemutatott két típus döntő szociológiai különbsége, 

13 L. Gyáni Gábor: Közösség és munkásradikalizmus. Valóság, 1984/7. 80-91. 
H Charles Tilly-Louise Tilly-Richard Tilly: The Rebellious Century 1830-1930. 

Cambridge, Mass., 1975.50-51; C. Tilly egy másik könyvében nyomon követte az ország 
négy évszázados történetében a különféle erőszakos cselekedetek, mozgalmi esemé-
nyek és formák váltakozásait. Charles Tilly: The Contentious French. Four Centuries 
of Popular Struggle. Belknap, 1986. 
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hogy a reaktív jellegű mozgalmak közvetlenül szerves kisközösségek, 
Gemeinschaft-szerű kapcsolatrendszerek talaján keletkeznek, ám a 
proaktív típusú kollektív akciók egymástól elszigetelt individuumok 
felülről és kívülről megszervezett mobilizációját jelentik. A 19. század 
eleji, egyes történészek által „reakciós populisták" (C. Calhoun) nevezett 
géprombolók esetében a mozgalmat a természetes érdekközösség hatja 
át, az e közösségek létét veszélyeztető külső (ipari tőkés) körülmények 
elleni tiltakozás a cél, és a közösségek intakt fennmaradása vagy az 
elproletarizálódás a küzdelem tétje. Ezek a megmozdulások, természe-
tesen, térben és időben roppant izoláltak, külső formai tekintetben 
mélyen ritualizáltak, hiszen artikulált ideológiák hiányában a szimbo-
likus cselekedetek töltik be a csoportkohézió folytonos fenntartásának 
szerepét.15 

Mindettől igen különbözik az ipari kapitalizmus megszilárdulásával 
előtérbe kerülő kollektív tiltakozási forma, amely makrocsoportokat fog 
át, amelyet bürokratikus formális szervezetek szerveznek és amelyek 
ideológiai célokat fogalmaznak meg. Az ilyen proaktív jellegű megmoz-
dulások igen heterogén társadalmi csoportokat képesek egyidejűleg 
mobilizálni, s e mozgalmak időben is tartósabbak, mint a reaktív 
típusúak. Ilyenek mindenekelőtt a sztrájkok, a városi utcai demonstrá-
ciók és a szervezett zavargások. 

Ha az eddig elmondottak fényében vetünk újólag pillantást a század-
végi alföldi falusi-mezőgazdasági agrárproletár-zavargásokra, önkénte-
lenül a reaktívként elkeresztelt mozgalmi típusra asszociálunk. Tesszük 
ezt annak ellenére, hogy a hazai megmozdulásokban zömében nem 
kistulajdonosi, hanem már elproletarizálódott rétegek a hangadók. Am 
nem kizárt, hogy ez a hirtelenjében zendülésre vagy csak sztrájkolásra 
kész agrárszegénység, melynek pontos szociális összetételéről - jellemző 
módon - ma sincs világos képünk, valójában a kistulajdonosi ideál 
vonzáskörzetében élt. Erre enged következtetni többek között a szabol-
csi földosztó mozgalom az évtized vége felé, amely nem kis részben az 
elvesztett birtokos paraszti státusz utáni sóvárgásból nyerte energiá-
ját16 

Ám nem is ez a lényeg. E mozgalmak tényleges differentia specifica-

15 Gyáni Gábor: i. m. 
16 Szabolcsban a lázongó agrárproletárok „tömegesen teszik szóvá, hogy az úrbéri 

perek lezárásakor becsapták, kisemmizték őket..." Hársfalvi Péter: A szabolcsi agrár-
szocialista mozgalom sajátosságairól. In: Szabó Ferenc (szerk.): i. m. 119. Ugyanakkor 
e tanulmánykötet egy másik szerzője kifejezetten cáfolja a mozgalmak állítólagos 
földosztó jellegét. Érveléséből úgy tűnik, hogy ez az álláspont a szerzőnek abból a 
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ja, hogy semmiképpen nem pusztán szociáldemokrata irányítású tömeg-
akciók, bármennyi jelét vélik is ennek megtalálni az e koncepciónak 
elkötelezett történészek. A mobilizáció hátterében, szögezzük le, nem 
egy párt, egy a helyi közösségek felett álló, bürokratikusán felépített 
formális szervezet aktivitása áll; e megmozdulások többnyire spontán 
tömegakciók, melyektől az imént említett politikai tényezők is igyekez-
nek hasznot húzni. A helyi események lefolyásának a teljes menete, 
melyről igen szegényes képet alkotott magának a történetírás, 
messzemenően egybevág a reaktív típusú mozgalmak mélyen rituális, 
szimbólumokkal teli, és miszticizmustól sem mentes koreográfiájával. 
Emlékeztetnek tehát azokra a nyugat- és dél-európai „primitív" lázadá-
sokra, melyekről elsőként Eric Hobsbawm, majd E. P. Thompson adott 
részletes képet.17 S témánk kapcsán pedig erről szól Hanák Péter már 
említett írása. 

Természetesen ezeket a mozgalmakat is „szervezték", ám e szervező-
munkát a közösségek szűkebb keretei közt működő intézmények, a 
paraszti olvasókörök, agrárproletár olvasóegyletek látták el. A szóban 
forgó szervezettípus a több évtizedes hagyománynak megfelelően, a 
„civil társadalom" kvázi-politikai szerepre könnyen szert tevő markáns 
intézménye, amely egy közvetlen politikai képviselettel nem bíró, vá-
lasztójogot és autonóm munkavállalói érdekvédelmi szervezetet is nél-
külöző társadalmi csoport, amilyen az agrárproletariátus, érdekartiku-
lációja során jut döntő szóhoz. A kor liberális alkotmányos államberen-
dezkedése viszonylag bő teret engedett a „civil társadalmi" öntevékeny-
ség számára, az elé sem állítva áthághatatlan akadályokat, hogy az 
olykor még az alapvető politikai jogoktól is megfosztott társadalmi 
csoportok e legális vagy féllegális szervezeteket - jogszerűtlenül - közvet-
len jjolitikai-érdekvédelmi célok szolgálatába állítsák.18 

Ugy gondolom tehát, hogy a századvég agrármozgalmaiban a „civil 
társadalom" aktivizálódott, a benne tenyésző intézményes eszközök 
révén „szerveződött" az ellenállás az állammal vagy a munkáltatókkal 
szemben. Ez tűnik itt a döntő fogalmi keretnek. 

i 
i 

korábbról már ismert meggyőződéséből következik, hogy mivel a Szociáldemokrata 
Párt vagy Várkonyi szakadár pártocskája nem vette fel programjába a földek szétosz-
tását, az általuk instruált népi mozgalmak sem szorgalmazták azt! Farkas József: Az 
agrárszocializmus ideológiai forrásai és eszmei tartalma. In: Szabó Ferenc (szerk.): i. 
m. különösen 135-137. 

17 Eric Hobsbawm: Primitív lázadók. Bp. 1974; E. P. Thompson: The Making of the 
English Working Class: Harmondsworth, London, 1968. 

18 Az itt igen vázlatosan előadott felfogásom bővebben: Gyáni Gábor: „Civil társada-
lom" kontra liberális állam a XIX. század végén. Századvég, 1991/1. 145-156. 
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De mire szerveződött ez a „civil társadalom" bázisán nyugvó tö-
megmozgalom? Tüzetesebben megnézve, hogy mit is akartak a sztráj-
koló vagy tüntető földmunkások, mezőgazdasági napszámosok itt és 
ott, nyomban kétségek merülnek fel a „paraszti osztályharc" 
meghatározásokkal szemben. A baj már ott kezdődik, hogy a 
parasztság nem is osztály, ráadásul a tárgyalt esetben a parasztságnak 
jól körülhatárolható egyes rétegeiről, nemegyszer peremcsoportjairól 
(kubikosok) van szó. Mindezeken túl, e mozgalmakban túlnyomórészt 
gazdasági követelések, tipikusan érdekvédelmi igények fogalmazód-
tak meg: az aratósztrájkok, mint a mozgalmak talán leggyakoribb 
eseményei, közönséges bérvitákra utalnak. Igazán ritka az az eset, 
amikor az alapjában munkaviszályból keletkező konfliktus politikai 
tartalommal egészül ki. Ilyen a Szántó Kovács János vezette hódme-
zővásárhelyi zendülés, legalábbis ilyennek tűnik az ő szemszögé-
ből. Szántó Kovács ti. első rendőrségi kihallgatása során mozgalma 
céljaként a nyolcórás munkanap „behozatalát", a „becsületes 
munkásvédő törvények" megalkotását (csupa érdekvédelmi követe-
lés), és emellett az általános választójog biztosítását jelölte meg.19 Az 
utóbbi a munkásmozgalom egyik legállandóbb politikai célkitűzése a 
korban. 

Mitől vált mégis fontos politikai üggyé az egész évtizedet végigkísérő 
mozgalomsorozat? Attól, hogy e lényegében nem politikai indíttatású, 
„civil társadalmi" alapokon nyugvó önszerveződés politikai kérdéseket 
vetett fel a rendszer számára. Aminek az a mélyen fekvő oka, hogy a 
szegényparasztság és a nem magyar kisebbség volt talán a legteljesebb 
mértékben kizárva az országos és a helyi (lásd a virilizmust) testületi 
politikából, őket sújtotta a legerőteljesebben a liberális alkotmányosság 
dualizmuskori korlátozott társadalmi hatóköre. Akisebbségek esetében 
a nemzeti kollektívum mint olyan szenvedett folytonos diszkriminá-
ciót. 

Minden látszat ellenére nem a városi ipari munkásság legális politikai 
és érdekvédelmi szervezkedése, hanem a falusi és a mezővárosi agrárp-
roletariátus erre irányuló, ám a korban ténylegesen soha nem realizá-
lódó törekvése tűnt annak a gyúanyagnak, amely az alkotmányos rendet 
veszélybe sodorhatja. Azaz: az agrárproletariátusnak még a munkavál-
lalói érdekharca sem volt könnyen beilleszthető a dualista Magyaror-
szágpolitikai szerkezetébe. Az ilyen értelmű és csupán egyfajta jogkiter-
jesztést ambicionáló agrárproletár-törekvések, amelyek erőszakossá-

19 Bíró József-László József: Dokumentumok a Szántó Kovács-mozgalom történeté-
hez. In: A Hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázium Évkönyve, 1970. 84-85. 
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guk folytán a kilencvenes évtizedben kulmináltak, éppen emiatt tettek 
szert politikai jelentőségre.20 

Ha nem jártak is túl sok sikerrel a századvégi agrármozgalmak, volt 
azért pozitív következményük. Hadd emeljem ki mindezek sorából -
meglehet sokak meglepetésére - az 1898. évi II. törvényt, amelyet -
elítélően - csak mint rabszolgatörvényt emlegettek már a kortársak is. A 
munkaadók és a mezőgazdasági munkások közötti jogviszony szabályo-
zásáról intézkedő törvény valójában komoly lépést tett abba az irányba, 
hogy ugyanolyan, vagy közel azonos munkaviszonyt honosítson meg a 
mezőgazdaságban, mint ami - a liberális jogszerűség körülményeivel 
összhangban - az iparban és a városokban már jó ideje természetesnek 
hatott. A törvényt a szerződési fegyelem jogi megerősítése és hatékony 
szankcionálása végett alkották, hiszen a miniszteri indoklás szerint, az 
akkoriban sűrű aratósztrájkok „megdöbbentően igazolták... hogy az 
ország egyes vidékein a munkások... egy részéből csaknem teljesen 
kiveszett a szerződés kötelező erejének tudata..."21 (Kiemelés az eredeti-
ben.) 

S kétségtelen, a törvény előírásai szigorúan tilalmazták a munkavál-
lalók kollektív gazdasági szervezkedését (ezt szerződésszegésnek te-
kintve) - azaz a jogalkotók továbbra is más mércét alkalmaztak a 
mezőgazdasági munkavállalókra, mint az ipari munkásokra. Ugyanak-
kor a törvény megnövelte a munkavállalói autonómiát és némi védett-
séget is biztosított számukra az önkényeskedő munkaadóval szemben. 
A munkaszerződés írásba foglalásának előírásával, a munkabér nemé-
nek és nagyságának, valamint a teljesítmény elbírálásának a módját 
érintő előzetes megállapodás kikötésével, vagy a bér utalványszerű 
kifizetésének eltiltásával stb. ez a szabályozás a korábbiaknál jóval több 
garanciát nyújtott a munkaszerződés munkaadói betartására, csök-
kentve ezzel a munkavállalók kiszolgáltatottságának mértékét. 

Ez a törvény, a maga összes ellentmondásával együtt, jól mutatja, 
hogy mi is volt a századvég alföldi tömegmozgalmainak igazi tétje, de 
arra is dokumentum, hogy minek a kikényszerítésére futotta a mozgal-
mak erejéből. 

20 Gyóni Gábor: „Civil társadalom..." 
21 Corpus Juris, 1898: II. tc. 
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SZABÓ FERENC 

A tradicionális paraszti társadalomszemlélet és 
az ipari munkásmozgalom elemeinek ötvöződése 

a Viharsarokban a xix-xx. század fordulóján 

A századforduló körüli évtizedekben az agrárlakosság alsóbb rétegeit 
időben és térségenként különböző mértékben átfogni képes szervezkedé-
sek történeti megítélését nemzedékről nemzedékre „továbbprogramo-
zott" sémák terhelik. Az átörökített s nem egyszer módosított „kaptafák" 
körét és keletkezési, beidegződési időszakát nem lehet mindig pontosan 
megjelölni. Annyi mindenképpen bizonyos és bizonyított1 is, hogy ami-
kor 1891 május-júniusában a Békés-Csanád-Csongrád-Arad megyei 
„földműves szocialista" zendülések kirobbantak, a társadalom hangadó 
része már a falusi vezető rétegek szintjén is a sémák szerint tudott 
vélekedni. A különböző korábbi, inkább csak kuriózumként fogadott 
értesülések után a párizsi kommün, a hazai munkásvezetők ellen 
lefolytatott hűtlenségi per, majd a munkásság szervezeteinek működé-
séről szóló - általában ellenséges vagy kritikus - hírek és magyarázatok 
lecsapódása ekkor már jelen volt az emberek jelentős részének gondol-
kodásában. 

Az általában végletes és summázó tartalmú megítélések nagyon 
sokféle csatornán és számos árnyalattal jutottak el a lakosság úgy-
szólván minden csoportjához, rétegéhez, korosztályához. A formákat 
csokorba szedni sem könnyű, hiszen százfajta alkalomhoz kötődhet-
tek: Hírlapok, könyvek, népkörök, egyesületek, egyházi élet, önkor-
mányzati viták, bérharcok, választási gyűlések, közigazgatási és bí-
rósági eljárásokból fakadt sérelmek, vásári és piaci sokadalmak, ban-
dában végzett munka és még sok más. A formák nem is lényegesek. 
Fontosabb maga az a tény, hogy minden kisebb-nagyobb fórum, ér-
dekcsoport már az 1870-80-as években szükségesnek tartotta, hogy 
véleményével előzetesen „felvértezze", felkészítse a hatókörébe tarto-

lSchlett István: A szociáldemokrácia és a magyar társadalom 1914-ig. Budapest, 
1982. (Magyar História). Schlett István: A „munkáskérdés" és a szocializmus a magyar 
politikai gondolkodásban 1848-1906. Adalékok a politikai ideológiák jelentésváltozá-
sához. Budapest, 1987. 
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zókat a munkásság érdekvédelmi szervezkedése, a népi elégedetlenke-
dések, az egyenlőséget és jogot hirdető kezdeti szocialista törekvések 
felbukkanása esetére. Külön előadást kívánna - igen meggyőző viharsar-
ki példákkal tudnánk igazolni2 -, hogy az 1867-es kiegyezés előtti és 
közvetlen utáni plebejus mezővárosi törekvések letörését, perifériára 
szorítását milyen hatásosan kapcsolták össze a fentebb körvonalazott 
tartalmú „megelőzéssel". A dualizmus rendszerének stabilizálása, a 
gazdasági fellendülés jegyében a közvélemény döntő részével sikerült 
elfogadtatni, hogy a parlamentben nem képviselt, mélytengeri áramlat-
ként azonban mégis létező paraszti politizálás (a primitív falusi-mezővá-
rosi-külvárosi szófecsérlésnek minősített „malomalji politika") teljesen 
érdektelen, szellemében pedig kifejezetten káros. Ezt a beállítást a 
negyvennyolcasságot követő parasztság módosabb része csak a kisva-
gyonú vagy nincstelen rétegekre vonatkoztatva fogadta el, önmagára 
nézve nem. 

A sémákban kifejeződött végzetesség - a politikai iskolázatlanság 
nyilvánvaló körülményei között - a Jó vagy nem jó" leegyszerűsített 
ellentétpárban, a summázás pedig annak a továbbviteleként 
hétköznapi fogalmakban vagy egyéniség-típusok számontartásában, 
nemegyszer mesterkélt kiformálásában gyökeresedett meg a sajtóban, 
a polgári közhasználatban s végül a köztudatban is. Joggal 
feltételezhető, hogy ki-ki a saját érdekeitől, szociális helyzetétől 
függően, feltörekvési elképzelései alapján, a családi és csoporttra-
díciók, a nevelési befolyások kötelékei szerint, műveltségi szintjét és 
igazságérzetét követve fogadta el, tartotta fenn és alkalmazta a se-
matizált fogalmakat, ítélte meg vagy találta ki a „fekete-fehér" típuso-
kat. 

A társadalmi hierarchia tágabb meg lokális, s egyúttal változó-
változatos állapota, továbbá az egyén mozgáslehetőségei, betago-
zódásának s egyben tudatosságának minősége döntötte el, hogy a 
különféle úton-módon megismert érdekkifejező törekvésekkel, esz-
meáramlatokkal személy szerint ki és milyen mértékben szimpatizált 
vagy azonosult, s ki volt az, aki eleve vagy részben veszedelmesnek 
tarthatta a „renddel" szembeni gondolkodást is. A dualizmus korának 
társadalmában így tekinthettek valakit egyik oldalról a népjogokért, a 
„szocialista testvériségért" küzdő, makulátlan hősnek, a másik oldalról 

2 Szabó Ferenc: A viharsarki agrárszocialista mozgalom előzményei. In: Agrárszo-
cializmus Magyarországon. Az 1981. május 5-6-án Orosházán tartott tudományos 
ülésszak előadásai és hozzászólásai. Szerk.: Szabó Ferenc. Békéscsaba-Orosháza, 
1986. 65-74. 
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pedig hazafiatlan, veszedelmes lázítónak, aki a társadalom alapjait 
akaija megrendíteni. 

A nyers érdekek által táplált és szított egyoldalúságokon és szenvedé-
lyeken a dualista rendszer társadalmának objektív és távlatosabb javát 
kereső helyzetelemzések szerzői emelkedtek felül először. A hatalmat 
kézbentartó csoportok körében is vitákat keltő megállapításaik vissz-
hangja csak bizonyos fáziskéséssel, többszöri igazolódás után lett érde-
mibb. A századforduló viharsarki fóldmunkásmozgalmainak kortárs 
„külső" szakember elemzői között ebben az összefüggésben Gaál Jenő 
(1891), Rubinek Gyula (1895), Ormos Ede (1896), Ecseri Lajos (1898) és 
Szeberényi Lajos Zsigmond (1907,1908,1913) munkáit kell mindenek-
előtt megemlítenünk.3 A második sorból Fábry Sándor (1895), Návay 
Lajos (1898), Oláh György (1898) és Lukács György (1900) dolgozatai 
tartoznak a legfontosabbak közé, továbbá Vadnay Andor könyve (1900). 
A felsorolt szerzők a tények legalább részbeni megismerése alapján 
először kérdőjelezték meg az agrárszocialista mozgalmak kezdete előtt 
már meggyökereztetett sémákat, s jutottak el tudományosan helytálló 
egyes megállapodásokig. (Nemegyszer viszont differenciáltabb sémá-
kat, de változatlanul sémákat állítottak föl és terjesztettek el.) A 
parlamentben nem képviselt plebejus politizálás létezését a most felso-
rakoztatott szerzők nagyobb része megemlítette. Ecseri Lajos a gyöke-
reit és a tartalmát, Szeberényi Lajos Zsigmond pedig a torzulásait is 
megvilágítja. 

A kései feudalizmus korába visszanyúló önvédelmi-önkormányzati 
lokális paraszti politizálás és a földesúrellenes, hatalomellenes töltésű 
negyvennyolcasság megtöréséről, a paraszti összefogás és érdekkeresés 
kiegyezés utáni szakaszáról, módszereiről Ecseri Lajos mindenkinél 
többet tud. S nemcsak tud, hanem bizonyít is. 1898-ban megjelent 
könyve, majd 1912-ben kiadott másik munkája4 lényegében helyesen 
állapítja meg, hogy a paraszti politizálás hagyományaira, szervezeti 
formáira, mentalitására kapcsolódott az agrárszegénység öntudatos 
elemeit magával ragadni képes, szociáldemokrata indíttatású és kap-
csolódású viharsarki szervezkedés. Ő érzékelteti azt is, hogy a földmun-
kások és kisföldes parasztok csak azt vették át a szociáldemokratáktól, 

3 Az itt és később említett szerzők munkáinak bibliográfiai adatait és rövid értéke-
lésüket az alábbi munkák jegyzetanyaga alapján együtt kapja az olvasó: Király István: 
Az agrárszocialista mozgalmak korabeli könyvészete. In: Agrártörténeti Szemle, 1982. 
304-358., Farkas József: „Ne legyen többé se úr, se szolga!" Az agrárszocialisták 
eszmevilága. Budapest, 1989. 

4 Ecseri Lajos: Az alföldi munkáskérdés és a mezőgazdasági válság. Budapest, 1989., 
Ecseri Lajos: A szegény emberről. Budapest, 1912. 
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amit a maguk viszonyai és gondolkodása szerint reálisnak, az addigi 
tradíciókhoz illeszkedőnek találtak. Részletesebben a témakört nem 
fejti ki ugyan, de felismerései időtállóak. 

Ecseri Lajosnak a szegény emberek világát nagyon mélyen ismerő 
munkásságát azért kell ennyire kiemelnünk, mert ha jól megnézzük, 
utána mintegy hat-hét évtized után juthatott el addig és újra a magyar 
történetkutatás szemlélete, ahol ő tarthatott.5 A századforduló utáni 
szociáldemokrata „közeitörténeti" elemzésekben az agrárkérdés zsákut-
cás elmélete tartotta fogságban a szerzőket. (Részbeni kivételnek szinte 
egyedül Csizmadia Sándor tekinthető, akár visszaemlékezéseivel is.) A 
szociáldemokrata történetírásban, továbbá a harmincas évek más mar-
xista indíttatású munkáiban részint fogytak, másrészt meg cserélődtek 
a teoretikusan megkívánt sémák. Részben ezek kerültek át és bővültek 
újakkal is az ötvenes-hatvanas évek agrárszocialista témájú vagy az 
agrárkérdést tárgyaló történeti munkáiba, siettek az „egységes értékelés" 
alaptételei. (A Viharsarokról szólva a hatvanas években először Erdei 
Ferenc fejtette ki újra a paraszti politizálás szerves egymásra épülésé-
nek, önálló vonásainak tételeit. Az irodalmi szociográfia eszközeivel 
ugyanerről szóló alapvető munkák közül Veres Péter Falusi krónikája 
1955-ben, Féja Géza Viharsarokja 1957-ben újra az olvasók kezébe 
kerülhetett. A történetírás jó ideig csak óvatosan hivatkozhatott rájuk.6 

A századforduló előtti szociáldemokrata alaptételeket követő régebbi 
és utóbbi történeti értékelés legfontosabb kiinduló pontja: a parasztság 
körében - annak bármelyik rétegében - a XIX-XX. században kialakult 
politikai mozgalmak, törekvések „kiskorúsítása". Az említett értékelés 
ab ovo azt az elméleti tételt abszolutizálta, hogy a nincstelen és a kisföldű 
parasztság (osztályhelyzetéből következően és osztályérdekei szerint) 
egyedül a magasabb szervezettségű, a legbiztosabb ideológia legcélrave-
zetőbb megvalósítási módját követő ipari munkásság irányításával, 
annak mintegy testvéri segédcsapataként vívhatta volna meg a maga 
politikai és gazdasági harcait. A magyar parasztság ellenérdekű réte-
gekre tagoltságát ismerve kétségtelen, hogy bizonyos időszakokban és 
szituációkban (ilyenek az első világháború előtt voltak elsősorban, de 

6 Ennek jelzésére néhány fontos munka adatai: Hanák Péter: Az agrárszocialista 
mozgalom mentalitása és szimbólumai. Az 1978-ban franciául megjelent dolgozat 
legutóbb: Hanák Péter: AKert és a Műhely. Budapest, 1988.204-221. (Közös Dolgaink.) 
Király István: Az 1891-es agrárszocialista mozgalom és az 1905-1906. évi dunántúli 
arató- és cselédsztrájkok összehasonlítása. Agrártörténeti Szemle, 1980. 311-348., 
Agrárszocializmus Magyarországon i. m., Nagy Dezső: Magyar munkásfölklór, Buda-
pest, 1987. 115-164., Farkas Józsefi, m. 

6 A Falusi krónika 1941-ben, a Viharsarok 1937-ben jelent meg először. 
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előfordultak a Horthy-korszakban is) a szociáldemokraták és az önálló 
arculatú paraszti szervezetek, pártok egyenrangú összefogásának ko-
moly jelentősége lehetett volna. 

A politikai majd hatalmi okokból mereven fenntartott és beidegzett 
séma az ötvenes évektől már csak a proletárdiktatúra elvének, ill. 
látszatának a történeti valóságot meghamisító, permanens igazolását 
szolgálta. A szovjet történetszemlélet érvényesítésének azonban már a 
századforduló szociáldemokrata értékelése megvetette az ágyat! Közis-
mert tényekről lévén szó, csak jelzem, hogy a szociáldemokrata vezérkar 
sem Várkonyi István, sem Mezőfi Vilmos és a köréje csoportosulók 
számára nem engedte meg az önálló földmunkás és kisparaszti párt tar-
tós kibontakozását, még a vezetés megosztására sem volt hajlandó. Nem 
volt sokkal jobb helyzetben az MSZDP-hez hű maradt agrárszocialista 
szárny sem. A pártkongresszusokon a több oldalról szorongatott, egzisz-
tenciális okokból különösen nehéz helyzetű, szövetségest kereső föld-
munkás vezetőket méltatlan mellőzések, megalázások érték. A vonzás 
és taszítás együttesen és évtizedeken át érvényesült az MSZDP és az 
agrárszegénység viszonyában. A pártvezetés által elfogadott feloldási 
kísérletek (ezek legfontosabbja a Magyarországi Földmunkások Orszá-
gos Szövetsége 1906-os megalakítása) akkor és abban voltak eredmé-
nyesek, amikor önállóságot kaptak a saját világuk szerinti szervezke-
désre, fellépésre a falusi-mezővárosi alsóbb rétegek. 

A „vonzás és taszítás" belső arányai gyakran módosulhattak, végképp 
felborulni azonban nem tudtak. A sokágú viszony két fő részese nem 
léphetett ki önmagából. A - bármily szerény - városi polgári keretekben 
élő szociáldemokrata szervezetek vezetése és tagságának hangadó része 
többnyire nem értette meg, miután közelebbről nem tapasztalhatta, az 
agrárszegénység problémáit, ezért nem fogadta el önálló érdekkifejezé-
sének folyamatos létjogosultságát sem. A másik oldalról: A paraszti 
világ normáitól elszakadni nem képes, s nem is akaró falusi-mezővárosi 
tömegekből csak nagyon kevesen tudtak beilleszkedni az ipari világ, a 
városi létforma szellemét természetesen tükröző szervezkedések létkö-
rébe, mentalitásába. Ennek okát nem annyira a műveltségbeli különb-
ségekben kell keresnünk (részint abban is), mint inkább a paraszti 
politizálás eltérő tradícióiban. Bár az agrárvidékekről jól kimutatható 
migráció folyt a nagyobb ipari és forgalmi központokba, résztvevőinek a 
polgári életmódot és a városi proletártudat értékesebb összetevőit (szak-
munkásság szemlélete) visszaközvetítő, visszasugárzó szerepe csak szűk 
körben, leginkább nem a paraszti környezetben mutatkozott. A szociál-
demokrata pártszervezetek törzstagsága így érthetően az életmódbeli 
affinitást a saját felrörekvésük keretében amúgy is vállaló kisiparosok-
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ra, szakmunkásokra alapozódott a viharsarki mezővárosokban is. Ma-
gatartásuk a földmunkásság elitjére is hatott. 

Reméljük, hogy az eddigiekből kiviláglik: Az egyes paraszti rétegek, 
csoportok bármily egyszerű, de politikai tartalmú, politizálásnak minő-
síthető törekvéseit a saját fejlődésvonalukra figyelve lehet csak reálisan 
értékelni. Tévútra vezet, akarva-akaratlan lefelé minősít minden külső, a 
paraszti társadalomba be nem épült „mérce" alkalmazása. A polgári 
választási pártok vagy a munkásság nemzetközi kapcsolatokkal rendel-
kező pártj a programj ainak csak az a része érdekelte a parasztságot vagy 
annak egyes rétegeit, amit be tudott fogadni tradicionális gondolkodá-
sába, sajátos igazságkereső és jövőkereső szemléletébe. Nemegyszer akadt 
átmeneti visszhangja távolinak mondható célkitűzéseknek is, de csak 
rövid időre. 

A Viharsarokban egymást váltó parasztgenerációk társadalomszem-
léletének („én" és „mi"-tudatának), mentalitásának a századfordulós 
évtizedekben is meghatározó vagy jellemző összetevőit, azaz a tradíció 
„érvényben lévő" tartalmát kell körvonalaznunk ahhoz, hogy a mondani-
valónk címében említett ötvöződést megvilágíthassuk. (Az összegzést a 
már felsorolt századvégi szerzők - különösen Ecseri Lajos - és az Erdei 
Ferenc, Féja Géza, Darvas József, Szabó Pál, Veres Péter, Kovács Imre 
munkáiban olvasható megállapítások segítik, műfaji változatosságuk-
ban is.) 

A viharsarki megyék történetének témánk szempontjából érvényes 
szakasza a török hódoltság és a kuruc háborúk utáni újraszületéssel 
kezdődik. A nagy kiterjedésű határral rendelkező, kontinuus vagy 
betelepített (több vallású, több nyelvű, eltérő hagyományokat hozó) s 
hamarosan népes mezővárosokban, óriásfalvakban a pionír-tudat lett a 
legerősebb tényező a szemléletben: Mi indítottuk meg az életet az 
elvadult tájon, mitőlünk származik itt minden érték, ezért jogaink 
vannak a mindenkori urakkal és a hatalommal szemben. A munkálkodó, 
gyakorlatias és öntudatos beállítottság megalapozásában és szemléleti 
zsinórmértékké emelésében az államrend által üldözött vagy félreszorí-
tott protestáns egyházközségeknek, polgári normákat képviselő papj aik-
nak, tanítóiknak volt kellően máig nem méltányolt szerepük. (Mivel a 
Viharsarok törzsterületének - a Körös-Maros vidék síksági részének -
lakossága nagyobbrészt református vagy evangélikus, a protestáns 
szemlélet a római katolikus parasztságra, sőt az ortodox románokra, 
szerbekre sem maradt hatástalan.) 

A népi egyenlőségtudat s a tételes jogi szabályozásokkal gyakorta 
ellentétes paraszti igazságérzet nem viharsarki „specifikum", viharsarki 
érvényesülésüknek azonban voltak egyedi vonásai, útjai. E vonások 
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összetettek. A középkori parasztlázadásokig, a reformációig visszanyúld 
gyökereknél is fontosabb, hogy a tájon a török utáni újraszületéstől 
mindinkább a kollektív önvédelemre, az igazságkereső érdekképviselet-
re berendezkedett, népes mezővárosok és nem a nagybirtokok lettek a 
meghatározók. Az alázatos jobbágymentalitás helyett az egyenrangú-
ság felé mutató egyezkedésekhez, másfelől az évtizedeken át tartó, 
jogfenntartó pereskedésekhez szokott hozzá a parasztság is, á földesúr 
is, a vármegye is. Jóval 1848 előtt érvényesült a települési és a protes-
táns egyházi önkormányzatiság szűkebb-tágabb gyakorlata. Az 1830-as 
évektől különösen hosszú sort lehet felállítani a külön réteg- és csoport-
érdekek gazdasági-szociális hátterű, szervezett megjelenítéséről, ame-
lyek a kialakult társadalmi struktúra felismerését, de el nem fogadását 
tükrözték. 

Ajobbágyfelszabadítás végrehajtásának hosszú és bonyolult meneté-
ben újra és újra - a hatalommal és a módos volt telkesgazdákkal egyaránt 
szembefordulva - felerősödött a nincstelenek és a kisvagyonúak egyen-
lőségigénye. A végrehajtást (benne a legelőfelosztást) lezáró bírósági 
ítéletek felülvizsgálatát kívánó népmozgalmak az 1860-80-as években 
nagyobbrészt elerőtlenedtek (pl. Békéscsabán, Orosházán, Hódmezővá-
sárhelyen, Endrődön), néha azonban a századforduló után is feltámad-
tak (pl. Vésztőn). A megélhetést jelentő földhöz való hozzájutást az 
agrárszegénység a hatalom szociális gondoskodása keretében várta, 
akár a parcellázások és telepítések, akár a kisbérletek formájában 
megtett lépésekkel. A birtokos parasztság a parcellázások esetében 
mindig „lekörözte" szegényebb sorstársait, s ezzel végképp elszakította 
magát tőlük. 

Mindezek politikai vetülete több síkon és sokféle ellentmondással 
kísérhető végig. 1848-1849, annak ellenére, hogy tájunkon is a plebejus 
törekvések visszaszorításával járt, az 1860-as évek elejétől a népjogok 
érvényesülésének, a szociális igazságtevésnek a szimbólumává emelke-
dett. A kiegyezés utáni negyvennyolcasságnak rétegenkénti eltérő értel-
mezése élt egymás mellett. Táncsics Mihály az utópikus szocializmussal, 
Irányi Dániel a polgári szabadságjogok tiszta értelmezésévél, Sima 
Ferenc a közvetlen szociális érzékenységgel és a helyi hatalom átalakí-
tásáért vívott küzdelmeivel testesítette meg mindezt a maga választó-
kerületében, azaz közvetlenebb „vonzáskörzetében". (Orosháza, Békés, 
Szentes, Szegvár.) A szarvasi Haviár Dániel, az orosházi Veres József, 
a békési Kecskeméti Ferenc és mások személyében további népszerű 
ellenzéki képviselőket sorolhatnánk. A kiegyezés utáni országgyűlési, 
nemkülönben a helyhatósági választások „iskolájában", éppen a sokféle 
manipuláció s a hatalmi beavatkozások miatt, a mezővárosok paraszt-
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sága is tapasztalatokat szerzett. Azok is, akiknek szavazati joguk sem 
volt. A legfontosabb a politikai-közéleti érdeklődés egyfajta elemi szint-
jének, bizonyos nyitottságnak az állandósulása volt. A tájékozódás fő 
lehetőségeit a mind érdemibb arányú újságforgatás (benne a hetvenes 
évektől minden fontosabb mezővárosban megj elenő egy-két-három helyi 
lap) és a számos olvasókör, egyesület adta meg. E csatornákon, meg a 
vidékünkre is eljutó világlátott emberek útján érkezett ismeretekkel 
sem módosult alapvetően a hagyományos paraszti társadalomszemlé-
let, de több vonatkozásban színesedett, nyitottabbá vált. (Ez utóbbinak 
áttételes bizonyítéka a tájra jelentős számban bevándorló iparosok, 
kereskedők, hivatalnokok s a magukkal hozott formák, szervezetek 
viszonylag gyors befogadása, az utánzás-idomulás kialakulása a polgári 
életmód látható külsőségeihez majd igényeihez is.) 

A Viharsarok minden parasztrétegét közelebb segítette a politizálás 
(az érdekkifejezés) korábbi tartalmának folytatásához, de az újabb 
polgári formák megismeréséhez is a településrendszerből következő 
előny. A „mozgalomtörténeti régió) lakosságának 1900-ban pontosan a 
kétharmada 9 mezővárosba és 14 kismezővárosba tömörült. E települé-
sek társadalmi struktúrája már elérte azt a differenciáltságot, amely 
nemcsak a polgárság érdemi jelenlétét és vonzását, hanem a szocialista 
szervezkedésekhez alapvető ipari népességet (kisiparosok, iparossegé-
dek, munkások) is jelentette. S ami még fontosabb: A jelentős népesség-
tömörülés minden esetben nagyszámú, szervezésre alkalmas agrársze-
génységet is kifejezett. Olyan földmunkásságot, amely életmódjánál 
fogva mozgékonyabb, világlátottabb, öntudatosabb volt, mint az uradal-
mak népe vagy az aprófalvas vidékek lakói.7 Ez a foldmunkásság - bár 
a közvetlen érdekvédelmi törekvések formájában - az 1848-as, az 1866-
1868-as zsellérszervezkedések, az 1863. évi ínséglázongások, az 1853. és 
1872. évi aratósztrájkok, sorozatos bérviták során, már megismerte az 
összefogás módját, hangulatát és részben az erejét is. Ez a réteg a 
parlamenti politikusok számára érdektelen volt, de csak féken tartó, 
gyanakvó célzattal terjedt ki rá a helyi vezető rétegek figyelme is. A 
magárahagyottság is hozzájárult ahhoz, hogy a foldmunkásság szívesen 
fogadta a szocialista gondolatok hirdetőit, ha azok a saját nyelvére 
próbálták lefordítani egy ipari társadalom forradalmi átalakításának 
célkitűzéseit. 

Mindezek után, összegezve Hanák Péter, Király István, Pölöskei 

7 A bővebb bizonyító anyag: Szabó Ferenc: Kutatási feladatok a Viharsarok kapita-
lista kori történetében - a településrendszer és a lakosságszám tükrében. Békési Élet, 
1981. 152-162. 

27 



Ferenc, Simon Péter, Erényi Tibor, Szakács Kálmán, S. Vincze Edit, 
Katona Imre, Kiss Jenő, Nagy Dezső, Farkas József, Gyáni Gábor, 
Virágh Ferenc idevágó kutatási eredményeit, s még mások néhány 
szempontját is, támaszkodva saját feltárásunkra, az ötvöződés, a hason-
lítás még közvetlenebb kérdéseire kanyarodunk. (A századvégi politikai 
élet látványos, gyakran ötletes külsőségeire - amelyek külön dolgozat 
tárgyául kínálkoznak- természetesen nem térünk ki. A transzparensek-
kel kísért, zenés-zajos demonstrációkra, a figyelem- és rokonszenvfelkel-
tő módszerekre, a zöldben vagy vendéglőben tartott közebédekre, vacso-
rákra, bálakra, a plakátokra és röplapokra csak azért utalunk, mert 
mindezek - s még sok más - igen hamar követésre találtak a viharsarki 
mezővárosokban is. A polgári szervezetek kezdték szinte már a kiegye-
zés táján, s a munkásság sem tehetett mást, minthogy a maga lehetősé-
gei szerint utánozta.) 

Az ötvöződés egyik legfontosabb lehetőségét a szegényparasztság 
szervezési és tudaterősítő tapasztalatait legjobban megtestesítő szerve-
zési és tudaterősítő tapasztalatait legjobban megtestesítő népkörök, 
olvasókörök kínálták. E körök a negyvennyolcas eszmekör plebejus 
hordozóiként az 1860-as évek második felétől nagy számban alakultak, 
s nagy többségük átvészelte az 1868. évi Asztalos-mozgalom miatti 
hatósági támadásokat, a későbbi zaklatásokat. Az országgyűlési szélső-
bal támaszai voltak, lapjait járatták. Könyvtáraikban nemegyszer elő-
fordultak a magyar és a külföldi szerzők lefordított társadalomkritikai 
és politikai munkái, köztük nemcsak Táncsics életműsorozata, hanem 
utópista szocialista, materialista, a szociális ellentéteket feltáró, a 
„gazdagokat" és a hatalmaskodó urakat" vádoló, gyakran szépirodalmi 
kötetek is. A népköri vezetők, tagok és érdeklődők egy része erősen 
eklektikus, de viszonylag sokszínű - a paraszti gondolkodás szerint 
befogadott - tájékozottságot, jogismeretet gyűjtött össze. Véleményük 
elég széles körben elterjedt és számított. Lényeges, hogy a kézműiparos-
ság rosszabb helyzetű része is a népkörök felé vonzódott. Az átkötés -
nemegyszer személyi véletleneken múló - szálai a nem paraszti csopor-
tok irányában is kiépültek. Az orosházi „olvasó népkör" az 1870-es 
évektől kapcsolatban áll a fővárosi munkásszervezetekkel, s ez a nyolc-
vanas évtized közepétől felélénkült. 

A szegényparaszti olvasóköröket 1890-189l-ben a szociáldemokráci-
ában új reménységet látó mezővárosi, falusi szervező egyéniségek igen 
eredményesen használták föl a viharsarki munkáskörök megalakításá-
ra. A szocialista egyenlőség- és igazságeszményhez kapcsolt közvetlen 
gazdasági és szociális, valamint jogkereső követelésekkel több mint 
harminc Békés-Csanád-Csongrád-Arad megyei településen arattak gyors 
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és tömeges szervezési sikert. A Népszava és az aradi Közjóiét igen 
erőteljes, „célbataláló" szerkesztésű levelezés- és cikkanyagának is 
lényeges része volt a sikerben. Alegnagyobb „érdeme" minden bizonnyal 
az erőszakos és otromba hatósági eljárásnak volt. 

A munkáskörök 1891. május eleji betiltása után megszakadt az a 
folyamat, amely a paraszti hagyományt és a szocialista mozgalom 
paraszti körben átvehető töltését egyesíteni képes volt. A földmunkás-
ság illegálisan továbbra is fenntartott, lazább és eszmeileg „parasztos" 
szervezkedését a budapesti pártvezetés azután inkább ellenszenvvel 
nézte. Mindenáron be akarta törni a „mezei szocialistákat" a centrálisán 
kezelhető pártéletbe. Ennek jele, hogy az 1891. évi tavaszi kísérletek 
után 1894-ben ismét a szociáldemokrata pártszervezetek megalakítását 
kezdeményezte (Orosháza, Vásárhely). Az adott helyzetben ennek nem 
volt realitása, főként az államhatalom erőszakossága miatt, de nem volt 
meg a szorosabb kötődése sem a paraszti körben megszokott és elfoga-
dott önszerveződéshez, az olvasókörben érvényesülő független önirányí-
táshoz. Amunkáskörök egy többéves csiszolódási időszak után a Várkonyi 
István vezette mozgalomban támadtak fel újra, a maguk népköri tradí-
cióit követve. Az 1906-ban alakult Földmunkásszövetség (MFOSZ) 
szintén az elég erőteljes centralizmus miatt maradt közeli, de külön úton 
az akkor már elgyengült népkörökhöz képest. A békéscsabai viszonyok 
sajátosságai magyarázzák viszont, hogy Áchim L. András egy ideig 
helyi, ül. kisrégióra terjedő parasztpártja jól rá tudott épülni a Békéscsa-
bai Népegyletre. Ugyanez a párt, akárcsak Mezőfi Vilmosé, a bázisát a 
paraszti körökre, egyesületekre tekintve volt képes átmenetileg az 
Alföld nagyobb részére kiterjeszteni, meghagyva a népkörök autonómi-
áját. 

Itt kell kitérnünk arra is, hogy Nagyatádi Szabó István Gazdapártja, 
amelynek az Áchim-párttal való kontaktusa közismert, a módosabb 
parasztság összefogásának alapsejtjeit, településenkénti hatékony szer-
vezeteit végeredményben a munkásköröknél érintett organizációs for-
ma szerint indította el. A mezővárosonkénti „kisbirtokos szövetségek, 
népesebb gazdakörök autonómiája nem sérült. 

A polgári szabadságjogokért folyó küzdelem túlnyomó részében a 
mezővárosok, falvak politizáló szegénysége a szociáldemokratáktól ve-
hette át a legtöbbet. Azt kell elsősorban hangsúlyoznunk, hogy a 
„vonzás-taszítás" említett folytonos jelenléte mellett az egyesülési, a 
gyülekezési jog, a szólásszabadság, a hatósági eljárások jogszerűségé-
nek megítélése tekintetében mindinkább az lett a követendő „norma", 
amit az ipari központok munkássága, kispolgársága el tudott érni, amit 
elfogadott gyakorlattá tudott tenni. A választójog kiszélesítése (és a 
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vidéken fenntartott nyüt szavazásos rendszer eltörlése, a szociális 
töltésű munkásvédő törvények követelése dolgában az agrár- és a városi 
munkásság törekvése találkozott. Az önkormányzatiság gyakorlati és 
mindennapi megvalósításáról a mezővárosok szegényparasztságának 
több volt a megélt keserű tapasztalata, de a pozitív részélménye is, mint 
az ipari központok népének, alsóbb rétegeinek. Vélhetőleg a korábbi 
protestáns önkormányzati demokratikus szellemiségből, az egyházve-
zetésnek a társadalmi megosztottságot egyoldalúan képviselő magatar-
tásából következett, hogy a Viharsarokban a történelmi egyházakat és 
papjaikat a parasztság alsóbb rétegei kritikusan szemlélték. A világ 
lényege, az emberi élet végcélja, a társadalmi igazságosság kérdése, az 
egyházak és a hatalom kapcsolata erősen foglalkoztatta a földmunkáso-
kat. Egy részük felekezeten kívüh lett, más részük a mazarénusok közé 
ment, a legöntudatosabbak a személyes függetlenséget legjobban bizto-
sító unitáriusokhoz csatlakoztak. A protestáns papok közül azokat 
tisztelték, akik esetenként szót emeltek a munkások szervezeteit sújtó 
jogtalan intézkedések, a brutális csendőri fellépések miatt. A földmun-
kások zöme formálisan egyháztag maradt, munkabíró évtizedeiben 
inkább egyfajta naiv ateizmus felé hajlott, idősebb korában viszont újra 
közelebb került az egyházhoz. 

A paraszti tradíciók és a szociáldemokrata gondolkodás találkozása 
során kirajzolódtak az ellentétes pontok is. A parasztéletmód és -menta-
litás iránti lenézést már említettük. A „földek, gyárak kizsákmányoltja-
inak testvérisége" - gondolat átérzésében és elfogadásában igen lassú 
volt a haladás évtizedek alatt is. A parasztság minden rétege úgy vélte, 
hogy a mezőgazdasági munka nehezebb, keményebb, mint az ipari. 
Másfelől úgy gondolkodott, hogy a városi (azaz a polgári igényeket 
követő) életmód tékozló, erkölcsrontó. A mezőgazdasági és az ipari 
munkabérek összemérése során a földmunkás általában a maga javára 
erősen elfogultan nyilatkozott. A mozgalmi kapcsolatok csak kis ré szben 
vezettek el e hagyományos előítéletek eltűnéséhez. A fiatalabb szegény-
paraszti nemzedékek és a kubikmunkára járók körében indult el az 
eltolódás. 

Utoljára hagytuk a viharsarki agrárszegénység és a szociáldemokra-
ta doktrína közötti legkeményebb, s egyben a legfontosabb ellentétet, a 
kistulajdonosi szemlélet és a közös tulajdont kívánó szocialista végcél 
szembenállását. A mozgalom sodrába vagy kisugárzási körébe került 
nincstelenek és töredékföldesek a saját értelmezésük szerint elfogadott 
politikai célkitűzéseket mindenestül a földszerzés, a fóldhözjutás vágyá-
nak rendelték alá. A kedvezményes hitelekkel elősegített helybeli vagy 
környékbeli parcellázás során megszerezhető s az önálló gazdálkodás 
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(benne a tanyaépítés) lehetőségét biztosító vásárlás volt a jobbágyfelsza-
badítás óta táplált vágyak „felső foka". Az állami vagy magánerőből 
történő, s a déli ritkábban lakott vidékekre szervezett telepítés keretében 
való földszerzés tekinthető a következő fokozatnak, ami még mindig az 
önálló gazda-minőséget ígérte. Az otthonváltoztatás nélküli legszeré-
nyebb felemelkedési formát az olcsó kisbérletek jelentették, a bérmunká-
ra kényszerülés részbeni fennmaradásával. 

A szociáldemokrata párt számára ezek a nagyon mélyen óhajtott 
megoldások elfogadhatatlanok, sőt: elítélendők voltak. A „vonzás-taszí-
tás" elválaszthatatlan együttesében ez maradt az állandó és fő taszító 
tényező. A tömegerő és a nemzetközi kapcsolatok szempontjából az 
MSZDP-nél összehasonlíthatatlanul gyengébb Várkonyi- és Mezőfi-
pártok a kérdést a földmunkásságot megértő-támogató tartalommal 
közelítették meg. A szociális feszültségek enyhítését célozva maguk a 
mezővárosok, községek, egyes birtokosok is adtak földet kisbérletekbe. 
Aparcellázások során töredékek jutottak csak szegényparaszti kézre. Az 
állami telepítések aránya igen szerény maradt, a Viharsarokból - bár 
többezer család jelentkezett pl. Krassó-Szörény, Hunyad vagy Temes 
megyébe - mindössze pár száz család jutott el, mostoha körülmények 
közé, iszonyú adósságokat a nyakába véve. 

A tradicionális paraszti politizálás és a szervezett szocialista mozga-
lom találkozásának a következményei végső mérlegelésben még akkor 
is előrelépést hoztak, ha a több vonatkozásban megmutatkozó - egyolda-
lú vagy kölcsönös - értetlenség, idegenkedés, szembenálló végcél vissza-
fogó ereje folyamatosan megmaradt. A rétegérdekei szerint is, de élet-
módja és lakóhelye alapján is tagolódott viharsarki parasztság erős 
korábbi érdekfelismerő és érdekérvényesítő törekvéseibe a politizálás 
addig nem ismert szempontjai és a polgári világra jellemző módszerei 
kerültek be. A szocialista szervezkedésben erősebben megérintett agrár-
szegénység, majd a századfordulótól a kisipari munkásság, a kézműipa-
rosság és más elemek szociáldemokrata tömörülése, a szakszervezkedés 
megindulása (szakegyletek), az ipari és mezőgazdasági tömeges bérhar-
cok megjelenése ezen a vidéken is egy összetettebb politikai struktúra 
bizonyítéka. E struktúra fő elemei között a polgári jogok kiterjedtebb -
távolról sem teljes - érvényesülését, továbbá a lakosság nagy tömegei 
számára elérhető politikai véleménykifejezés, a szociális érdekartikulá-
ció kezdeti lehetőségeit értékelhetjük leginkább. Igen lényeges továbbá 
az is, hogy az agrárszegénység körében kezdődött, s az országos politika 
számára is jelzőtűzszerepet betöltő szervezkedés erőteljesen kényszerí-
tette önmaga helyének meghatározására és az összefogásra, az útkere-
sésre a birtokos parasztság tudatosabb elemeit, csoportjait. 
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MARJANUCZ LÁSZLÓ 

Az alföldi parasztszocializmus 
társadalmi hátteréről 

Veres Péter és Rubinek Gyula is a „parasztszocializmus" kifejezést 
használta a századvég alföldi mozgásmozgalmának a jellemzésére, 
melynek lényege Veres szerint a „rideg parasztság" polgárellenes társa-
dalmi ideáljainak az elfogadtatása volt, míg Rubinek a mozgalmak 
állam- és társadalomrendet kikezdő „kommunisztikus" vonására he-
lyezte a hangsúlyt.1 

Szentes mint Csongrád vármegye központja és egyben az alföldi 
földmunkásság kiemelkedő regionális gyűjtőhelye, sajátos tartalmú 
parasztszocialista törekvéseknek adott otthont, melyek lényeges ponton 
különböztek a Viharsarok agrárszocialista követeléseitől. 

A városban az összes gazdaság (16 209) több mint fele, 60%-a az 5 
holdig terjedő törpebirtokhoz tartozott, 38%-a az 5 és 100 hold közé eső 
kisbirtokhoz, míg 1,9%-a a 100-1000 hold között mozgó közép-, 0,2%-a 
az 1000 holdon felüli nagygazdaságokat jelentette. Tehát az önálló 
kategóriába sorolt s az őstermeléssel foglalkozók közel felét adó birtoko-
sok között kb. 20%-ra tehető az a paraszti réteg, amely pusztán birtoka 
jövedelméből megélhetett.2 

Tanulságos az egyes birtoktestek művelési ágak szerinti megoszlása: 
a kisebb birtokosok (0-25 hold) rendjében legjelentősebb a szántóterüle-
tek aránya (75%), míg a kert, tehát egy intenzívebb kultúra alig pár 
százalékot tett ki. Igaz, a törpebirtokosok előszeretettel műveltek szőlőt 
(14%), főként saját szükségletre.3 

A nagyobb birtokosok agrárszándékai eltértek a kisebb parasztoké-
tól, amennyiben a törpe- és kisbirtokot jóval meghaladó földterületet 
57%-ban hasznosították szántónak, ellenben a legelő- és rétállomány 

1 Veres Péter: Az Alföld parasztsága. Kossuth, 1986. 6. Nemes Irén: A szocialista 
munkamozgalom kibontakozása Szentesen az 1890-es években. Egyetemi szakdolgo-
zat. Szeged, 1986. 93. 

2 A Magyar Korona országainak mezőgazdasági statisztikája IV. A gazdaságok 
megoszlása jelleg és nagyság szerint. Bp. 1900. 37. 

3 Nemes Irén 1986. 33. 
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elérte a 30-35%-ot. Tehát a méreteknél fogva intenzívebb mezőgazdasá-
gi kultúrákra utalt kisgazdaságok a területigényes szántóföldi szemter-
melést kultiválták, míg a nagyobb gazdaságok Szentes kiváló televény-
földjének jelentős részét az állattenyésztés szolgálatába állították. 

Az 1900. évi népszámlálás a gazdálkodókat az üzem nagysága, és 
részben a birtok jogcíme szerint részletezte. Hozzá kell azonban ten-
nünk, hogy itt csak azokról a birtokosokról volt szó, akiknek a mezőgaz-
daság a főfoglalkozásuk volt, míg az értelmiségi és iparos foglalkozású 
birtokosok nincsenek feltüntetve. Ellenben az 1895-ös mezőgazdasági 
összeírás tudományos feldolgozásának tárgyát a szorosan vett mezőgaz-
dasági termelés egységeiben jelölte meg. Világosabban kiderült ebből, 
hogy a birtok és a gazdaság határa a telkes parasztság esetében esett 
egybe, mivel a zsíros gazdák és nagybérlők tisztán erdő- és legelŐbirto-
kait kihagyták a gazdaságok üzemstatisztikai feldolgozásából. Ez pedig 
Szentes esetében a nagybirtok 30%-át jelentette.4 

Egy másik forráskritikai szempont: az összeírás minden önálló gazda-
ságot számba vett, tekintet nélkül arra, hogy tulajdonosai vagy bérlői 
őstermelők voltak-e vagy sem. Szentesnél maradva - ez különösen a 
szélső kategóriáknál okozott eltérést a hivatalosan kimutatott ősterme-
lői keresők és a regisztrált gazdaságok száma között. Tudniillik az öt 
hold alatti gazdaságok számadatai mögött ott húzódott a városi iparosok 
és kereskedők pár száz négyszögöles földje, s a polgárság napszámban 
műveltetett szőlője is. Ez a magyarázata a pár holdas területeknél a 
szőlő viszonylag magas részarányának. A tengely másik végén elhelyez-
kedő többszáz holdas gazdaságok magas legelőaránya viszont az 1848-
as hatásokkal, illetve a '80-as évektől kezdődő gabonaválsággal volt 
összefüggésben. Csak a nagygazdák voltak képesek arra, hogy az 
áresést az állattenyésztés felfuttatásával, sőt a paraszti állattartás 
visszaszorulása következtében belteijesítéssel ellensúlyozzák.5 

Nem mellékes szempont a parasztszocializmus társadalmi indítéka-
inak vizsgálatához, hogy birtoktípusonként mely kezelési módok voltak 
jellemzőek. Ha a gazdaságok számát vesszük, akkor kitűnik, hogy az 
összes gazdaság 82%-a számított házi kezelésű tulaj donbirtoknak, míg 
a 6%-ukat mezőgazdasági vállalkozásba fogott haszonbérlő tartotta 
kezelésben, s 12% tartozott az ún. vegyes kezelésű gazdaságokhoz, mely 
üzemek földterületének egy részét tulajdonként, másik részét bérlet 
címén hasznosította a gazdálkodó. 

4 Mezőgazdasági statisztika 1900. 23. 
6 Magyar Statisztikai Közlemények II. A Magyar Korona országainak 1900. évi 

népszámlálása. 2. rész. A népesség foglalkozása községenként. Bp. 1904. 370-382. 
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Ugyanez a szempont a területre kivetítve más arányokat tükrözött: 
az összes terület 45%-a tartozott tulajdoni és 10%-a családi haszonélve-
zeti birtokok közé. Tehát a beleszületés, ill. házasság által keletkezett 
tulajdonosi haszonélvezeti vezetésű gazdaságok (82%) 1895-re tipiku-
san mutatták a reálosztásos örökösödési rendszer birtokviszonyokat 
érintő konzekvenciáit: a megművelt területek 55%-át hasznosították 
tulajdonosi kezelésben, míg 36%-nyi földet haszonbérletben, illetve 
vegyes módon műveltettek meg. A bérlet formájában a mezőgazdaságba 
történő tőkebeáramlást jelentősnek mondhatjuk, ami persze elsősorban 
a közép- és nagybirtok műveltetési sajátossága volt. 

A földet kereskedelmi portékának tekintő bérleti gazdálkodás a 
kisbirtokokon már csak méreteinél fogva sem lehetett jelentős. Korlátoz-
ta a tőkeszerzés modernebb formáit a kenyeret úgy-ahogy biztosító ősi 
termelési módszerek iránti kultusz, az a paraszti mentalitás, mely a 
munkaráfordítással nem törődve a „biztos megélhetés" stratégiájából 
szemlélte az év végi nyereséget. Ha pénzénél volt, vagy kicsivel többet 
inkasszálhatott az induló állapothoz képest, elégedettség töltötte el. 
Nem törekedett tőkés értelemben vett rentabilitásra, nem kockáztatta 
a rögökből kihozható ismert teljesítményt az új kultúrák meghonosítá-
sával. A parasztok - Veres Péter szerint - féltek, hogy „az urak vízre 
viszik őket és szomjan hozzák vissza".6 

A törvény előtti egyenlőséggel összefüggő, most már valóban korlát-
lan polgári ingatlanforgalom adta az első lökést a szentesi földtelenek 
szaporodásának. A mezei munkásság két nagy csoportja, a gazdasági 
cselédek és részes művelők az egykori zsellérek és úrbéres gazdák 
cselédeinek utódai, akik jórészt '48 után váltak a mezei munkásosztály 
tagjaivá, mivel a közlegelő felosztása egyetlen kenyérkereseti lehetősé-
güktől, a jószágtartástól ütötte el őket. Ugyanakkor szaporította a 
mezőgazdasági munkásság számát az is, hogy a tőkés földhasználat 
következtében felkúszott ingatlan- és gabonaárak szinte minden „új 
gazdát" gabonatermelésre ösztökéltek. Részben ezzel magyarázható a 
részes földművelők és kubikos-napszámosok gyarapodása. 

A jobbágyfelszabadítás egyik társadalmi következménye volt, hogy 
megcsappant a földműveléssel járó munkaalkalmak lehetősége. Sőt, az 
alföldi parasztember elvesztette azokat a lehetőségeket is, melyek 
jobbágy korában rendelkezésére álltak, ti. az úrbéri szerződések értel-
mében haszonvételnek számító urasági nád-, legelő- és erdőrészesedést. 
Ezek a mellékes munkaalkalmak azonban a negyedtelkesek és a zsellé-
rek esetében sokszor több jövedelmet biztosítottak, mint maga a fóldbir-

6 Veres Péter 1986.12. 
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tok. E kiegészítő jövedelmektől azonban '48 után teljesen elestek. így 
állhatott elő az a helyzet, hogy az eleve földtelen zsellérség, cselédség 
mellett szabad bérmunkásként jelent meg a munkaerőpiacon az egykori 
negyedtelkes gazda is, mivel 15 holdja a fentebb ismertetett művelési 
mód mellett nem volt elég családja fenntartására.7 A zsellérség és az 
úrbéres gazdák cselédjein kívül Ők adták az arató részes-, kukoricamun-
kás és napszámos munkások derékhadát. Utóbbiak társadalmi állása 
Szentesen nem egyértelmű. Ti. a napszám, bármely foglalkoztatási 
ágban, külön szakképzést nem igénylő, erősen függő kenyérkereseti 
mód. Csakhogy a kubikmunkát sem nyilvánították soha szakmunká-
nak, így a Szentesen nagy számban megtalálható földmunkás elem, 
mint szakképzettséggel nem rendelkező, ám általában őstermelésből élő 
mozgó munkaerő, a napszámosokhoz soroltatott. A statisztikának ez a 
külső, alaki jegy alapján elvégzett klasszifikációja azonban nem tárta 
fel azt a mélyreható társadalmi különbséget, ami a kubikos és a valódi 
napszámos között fennállt. A kubikos ugyanis messzemenően lenézte és 
megvetette a más földjét túró napszámosokat, de főleg a cselédeket. 
Ehhez tudnunk kell, hogy az országosan 200 000 főre becsült kubikos 
létszámból 85 ezer esett Csongrád megyére. Ezen belül is többségük 
Szentes és Csongrád városában élt.8 

Nem véletlenül koncentrálódott a kubikosság Csongrád megyében. 
Az 1846-ban megindult folyamszabályozási, vízlecsapódási közmunkák 
az árvizek folyamatos veszélye miatt elsősorban a megye lakosságának 
kínáltak egészen a '80-as évekig extra kereseti lehetőséget. Ehhez 
adódtak a vasútépítéssel kapcsolatos fóldmunkálatok, melyek együtte-
sen egy időre abszorbeálták a jobbágyfelszabadítás következtében elő-
állt munkaalkalom-kiesést, az elveszített úrbéres haszonvételi jogokat, 
a fix földállománnyal lépést nem tartó népességnövekedést. Főként 
olyan szegény emberek mentek el kubikos munkára, akik egyrészt 
fizikai alkatuknál fogva erre képesnek érezték magukat, másrészt, akik 
nem szenvedhették a napszámos munkával járó alárendelt helyzetet. A 
kubikos nem gazdának szolgált, hanem akkor és úgy dolgozott, amikor 
és ahogy akart, s ami még ennél is fontosabb, sokkal több pénzért, mint 
amennyit aratással meg lehetett keresni.9 Jogosan mondhatta Féja 
Géza róluk, hogy „valamikor a mezei munkásság arisztokráciáját alkot-
ták".10 Büszkeséggel töltötte el őket átlagosat messze meghaladó kere-

7 Vadnay Andor: A Tisza-mellékről. Bp. é. n. 124. 
8 Nemes Irén 1986. 30. 
9 Kiss Lajos: A szegény ember élete. Bp. 1981.168. 
10 Féja Géza: Viharsarok. Az Alsó-Tiszavidék földje és népe. (é.n.) Atheneum. 
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setük, de a „célszerű szögény emberrel", a napszámossal szembeni 
társadalmi kifogásaik, megvetéssel párosuló szociális különbségtuda-
tuk a szervilizmusra nem kényszerülő független munkáshelyzet élmé-
nyéből táplálkoztak. Ezt a tudatosan fenntartott társadalmi distanciát 
támasztotta alá a nagy erőt és kitartást igénylő munka elvégzésének 
képessége, illetve az e képességét kiemelkedően jutalmazó keresmény-
ből vett téglás ház és kis foldecske. 

Csakhogy a nagy ármentesítések, lecsapolások befejeződtek a '80-as 
évekre. Bár ezzel a kubikosság létjogosultsága nem szűnt még meg, hisz 
a változatlan ütemben épülő vasútvonalak, a budapesti építkezések 
további munkaalkalmakat kínáltak, de az Alföld nagy földmozgató 
munkáinak elmaradása tömegek számára a kereseti mobilizáció egy 
fontos csatornájának kiesését jelentette. 

Lassan összegeződtek azok a folyamatok, melyek a negyedtelkes és 
törpebirtokos gazdák, feles kisbérlők megélhetési gondjai miatt a birto-
kosok nem birtokból származó jövedelmét, a mellékkeresetet fő jövedel-
mi forrássá avatta. Ez tovább csökkentette az eleve földmunkára utalt 
részesek és napszámosok elhelyezkedési lehetőségét, s végül betetőzte a 
negatív tendenciát a városba visszatért, a megyében már funkciótlanná 
vált kubikosok tömege. 

Első törekvéseik a munkások szellemi képzésére irányultak és a saját 
kútfőből táplálkozó spontán javítási törekvések keletkezéséhez kapcsol-
hatók.11 

Mindez nemcsak a munkásoknak, az államnak is érdeke volt, de 
j elentőségét mégis az adta, hogy csak a műveltség révén levethető, nyers 
mozgalmi habitus elhagyása után számíthatott a szervezkedés társa-
dalmi integrációs könnyebbségre, a társadalmon kívüliség érzetét keltő 
„csőcselék" megbélyegzés elhalására. 

Sarkadi polgármester úgy vélekedett, hogy a kőművesek létrehozta 
Altalános Munkás Betegsegélyező Pénztár a szocializmus valódi szimp-
tómáihoz képest ártalmatlan jelenség, a Békés és Csanád megyében 
észlelt agitatív szocializmus csongrádi beszivárgása egyelőre nem szá-
mottevő,12 a törekvések főként a munkások szellemi képzésére irányul-
tak. 

Az egyleti szervezkedés társadalmi funkcióját néha összetévesztették 
a politikai érdekképviselet ugyancsak jogos igényével, s ez tovább 
mélyítette a kölcsönös bizalmatlanságot. Egyesülésben keresni a társa-
dalmi hátrányok csökkentésének eszközét - alkotmányos joga volt 

11 Szentesi Lap 1894. április 10. 
12 Szentesi Lap 1894. március 9. 
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minden embernek, jóllehet „a tőke embereinek társulásban jelentkező 
igazi erejére, a munkások egymás elleni munkavállalási versenyfutásá-
ra tett utalások, a bérszabályozás egyesületi, kollektív módja a legis-
mertebb szociáldemokrata tételek közé tartoznak, s sokak szemében épp 
a parasztszocializmus autochton keletkezését kérdőjelezték meg. Tar-
nóczi Mihály munkásvezető az egyik népgyűlésen ekként jellemezte a 
mezei munkásság helyzetét: „társadalmilag megvetettek, politikailag 
elnyomottak, gazdaságilag kizsákmányoltak."13 Ismerve az egyesülő 
szándék motívumait, bízvást állíthatjuk, hogy nem egyszerű felsoro-
lásról volt szó, hanem sorrendről: a társadalmi megvetés kollektív 
élménye adta a legerősebb lökést a műveltségi hátrányok 
ledolgozására. Csakhogy a szellemi épülés teremtette új pozíciókat -
érthető módon - politikai előnyökre kívánták váltani: egyesületi úton 
akarták a legkedvezőbb munkabér- és munkafeltételeket megálla-
pítani. Nem vitás, akceptálható szándékok, de béralkunak és munka-
szerződés-kötésnek nem lehetett hivatott fóruma a „Munkás Ön-
képző Egylet". Nehezen volt összeegyeztethető az önképző jelleggel 
az is, amit Békési Imre javasolt, hogy ti. a vagyontalansággal egyenlő 
jogtalanság ellen harcoljanak az általános szavazati jog melletti agitá-
cióval. Volt igazságmagva a fenti megállapításnak, ám a politikai 
jogokért folytatott harcnak az egyleti működéstől eltérő játékszabályai 
voltak. 

Egy korábbi szemlélet szerint a földmunkásmozgalom kibontakozása 
összefüggött a hazai munkásmozgalom általános föllendülésével. Ta-
gadhatatlan az alföldi szegényparasztság eszmei kapcsolatteremtése a 
szociáldemokráciával, bizonyos agitációs, szervezeti módszerek, sőt 
egyes politikai követelések átvétele, de mindez á nyomorúság talaján 
önállóan felvetett egyenlő társadalmi respektus, az emberi jogok osztat-
lansága igényének eredménye. A szentesi földtelen már zsellérhelyzetű 
volt a reformkorban is, de pszichológiai igazság, hogy ugyanaz a nyomor 
- s ebben az esetben még ténylegesen bekövetkezett romlással is számol-
hatunk - a tudat magasabb szintjén, a látókör szélesebb tartományában 
elviselhetetlennek tűnik. Tehát a társadalmi közeg adottságai miatt 
szociális arculatuk leglényegesebb vonását kollektív munkásszemléle-
tükben találjuk meg. ők alkották a földmunkásság legöntudatosabb 
rétegét, ezért a szociáldemokrácia gonddal kidolgozott eszméi termé-
keny talajra hullottak. A kubikosok szentesi vezérszerepe nem mecha-
nikusan következett a munkalehetőségek megcsappanásából, mert a 

13 Csongrád megyei Levéltár (CsmL) Szentesi Fióklevéltára (SzF) Főispáni általános 
iratok 89/1985. 
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fontosabb köz- és vasútépítkezések igazi apálya csak jóval e mozgalmak 
lezajlása után történt. 

A szentesi szegényparasztok és agrárproletárok céljaira fényt vetett 
a „munkások nyilatkozata" c. röplap, mely először oltott kételyeket a 
város úri csoportjába, hogy a meglepő intelligenciával, tárgyilagosan és 
értelmesen megírt fölhívás nem lehet a csőcselék műve.14 Ellenzéki 
lapban történt publikálására az szolgáltatott okot, hogy a „szervezett 
tisztességes polgárok" (ti. a kubikusok, napszámosok) első helyen ki-
emelt általános választój ogi követelése közel állt a fuggetlenpárti elkép-
zelésekhez, s alkotmányos érzületéhez nem férhetett kétség. Azonban a 
napszámos és kubikos vezetők a munkások védelmét garantáló törvény-
kezési munka elszabotálása esetére alkotmányossági skrupulusaik fél-
retételét ígérték. Szervezett harcot helyeztek kilátásba a közügyekben 
való részvételért, a szuronyok hegyén létező szabadság helyett a valódi 
egyenlőségért.16 Utóbbiak részletezése már nem találkozott a város 
vezetőinek osztatlan lelkesedésével. Bár szerintük az agrárszocializmus 
eddigi mérlege Szentesen azt mutatja, hogy felfújt kérdésről van szó, 
„mert a munkásmozgalom Szentesen nem valami veszedelmesen égő 
máglya, csak egy pislogó gyufaszál, amelytől aligha borul lángba a 
város." Elfogadták, hogy a munkásosztálynak nemcsak joga, de önmaga 
iránti kötelessége, hogy a saját sorsának javítására törekedjék. Ám 
szerintük e törekvések alkotmányos vízválasztója a birtokos osztály 
tulajdoni status quojának az elismerése. Ebből merítették azt a jogot, 
hogy az agrárproletárok céljainak törvényességét és ésszerűségét el-
döntsék, illetve hogy objektív mércének feltüntetett kollektív társadal-
mi helyzetükből kiinduló felvilágosítást adjanak. 

A szentesi munkások programpontjai közül hangzatos frázisnak 
minősítették azt az állítást, miszerint a munkásosztály nyomasztó 
anyagi helyzetének oka az alacsony munkabér. Ugyanakkor a kivihetet-
len törekvések közé sorolták a 3x8-as napi beosztás eldorádóját, illetve 
a birtokos osztály elleni összeesküvéssel felérő tömeges munkabeszün-
tetést.16 

Az ellenzék voltaképp lojalitása ellenszolgáltatásaként nem kívánt 
mást, mint azt, hogy a munkások tegyenek bizonyságot alkotmányos 
érzületükről: nincs szükség szuronyokra, karhatalomra. 

Kétségtelen, hogy a szociális elesettség okainak munkabércenfrikus 
megközelítése téves diagnosztika volt. Ha a korabeh hivatalos létmini-

14 Szentesi Lap 1894. április 10. 
15 Szentes és Vidéke 1895. április 25. 
18 CsmL (SzF) Főispáni ált. iratok 236/1897. július 
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mumot (200 Ft) összevetjük a panaszokban szereplő átlagos évi jövede-
lemmel (150 Ft), csak a számok tükrében valóban a munkabér tűnik 
felelősnek az agrármunkásság nyomoráért. Problematikusnak kell te-
kintenünk azonban a mezőgazdasági munkából szármató jövedelemnek 
tulajdonított funkciót, mely időszaki jellegéből adódóan a munkás és 
családja anyagi karbantartását csak szezonálisan vállalhatta. Ez az 
évenként újraalkudott bér - a kereslet-kínálat belső arányai szerint 
mozogva - nagyjából az Európában szokásos díjak körül állapodott meg. 
A hiba abban volt, hogy a nyári munkák után j áró fizetések közgazdasági 
hatóterén túleső időszakoknak már nem volt munkafedezete. Ennek a 
helyzetnek természetesen nem a munkások voltak az okai, hanem a 
sajátságos alföldi közgazdasági viszonyok, ezt viszont a részesaratók és 
napszámosok tömege nem akceptálhatta. Nem lehetett tőlük elvárni, 
hogy helyzetük tüneti kezelése - magasabb munkabér követelése -
helyett a földbirtok polgári értelmű megváltoztatására tegyenek javas-
latot. Egyszerűen nem érthették meg, hogy a gazda tényleg nem fizet-
hetett több munkabért, mert a polgári állam szükségleteihez igazodó 
közteherviselés nem számolt a földhasználat rendies jellegű maradvá-
nyaival (robot, szakmánymunka). 

Ehhez járult, hogy a nyomott gazdasági helyzet következtében elsze-
gényedett a birtokos gazdák egész sora, s ezzel a különböző társadalmi 
rétegek harcában eltérő értelmezést kapott a nyomor, a leszakadó 
szociális helyzet. Furcsa mód a nyomor gazdasági körülményekre szűkí-
tése, a konkrét anyagi helyzettel való azonosítása erősebben jelentke-
zett a kisbirtokosoknál, mint a munkásoknál. 

Előbbiek ugyanis kénytelenek voltak j övedelemszerkezetük radikális 
átalakulását - ti., hogy birtokukból származó bevételeik pusztán kiegé-
szítések más birtokán végzett napszámos tevékenységük díjazásához 
képest - a független életmódot lehetővé tevő birtoknagyság elérésével 
kompenzálni. Az agrárszocializmus egyik nagy paradoxona, hogy a 
lényegi vonásának feltüntetett földosztási program a nehéz helyzetbe 
került birtokos parasztok törekvéseit jellemezte, s nem a földtelen 
munkásokét. 

Egészen más színben tűnt fel a nyomor ott, ahol a földcentrikus 
mentalitás, az a jobbágyvilágból hozott szemlélet, hogy a minél nagyobb 
föld egyoldalú szemtermelés mellett, kevesebb munkával is jobb megél-
heté st biztosít, összemérhető és kiegyenlítő irányba módosítható mennyi-
ségek kérdésévé redukálta a deklasszált társadalmi helyzetet. 

Szentesen éppen azért nem volt véres erőszaknak nyoma, mert a 
társadalmi szerkezet vékonyabb szeletét képező törpe- és kisbirtokosok 
földéhségükből fakadó elégedetlenségüket egyéb munkákkal, s a föld-
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munkások mozgalmának támogatásával vezették le. Utóbbi viszont 
nem kérdőjelezte meg a polgári tulajdonjogot, nem sértette meg a '48-as 
jobbágytörvény kompromisszumos jellegét. 

Egyik beadványukban ugyan emlékeztettek az urasági időkre, ami-
kor az úrbéri szerződés zselléreknek is lehetővé tette haszonélvezeti jog 
alapján az állattartást, erdőhasználatot (de hol voltak már azok a 
legelők), ám a tőkés földhasználat amúgy is kialakulatlan rendszerét a 
közösségi gazdálkodás tulaj donellenes természete végképp torzóvá for-
málta volna.17 

Az egyik munkás kifejtette Vadnay főispán előtt, hogy ő j ogos szükség-
leten annak a helyzetnek a visszaállítását érti, amikor 25 Ft-ot könnyű 
volt havonként megkeresni.18 Tudnunk kell azonban, hogy a '70-80-as 
évek nagy munkás keresletének idején, a kataszteri munkálatokkal j áró 
föld- és gabonaár-emelkedés idején a mezőgazdasági földmunkások 
konjunkturális, a magyar gazdaság valós lehetőségeit jóval meghaladó 
keresettel rendelkeztek: a gazdák kétszeres áron kaptak aratót, a tiszai 
kubikmunka 6 Ft-ot fizetett naponta (1 kg sertéshús 41 kr-ba, 1 liter sör 
16 kr-ba, 1 szobás lakás évi bére 150 Ft-ba került akkor). A munkáshi-
ánytól és a túlcsigázott munkabértől a normális viszonyokhoz való 
visszatérés súlyosan érintette a földmunkásokat. Sérelmeik centruma 
az volt, hogy az aratási fizetséggel nagyon megrövidítik őket, hátrányos 
feltételek mellett kénytelenek dolgozni, „nem tekintik, hogy az a szegény 
munkás éjjel-nappal a testet-lelket ölő nehéz munkával töri magát". 
Nem vitatható, hogy a legelterjedtebb aratási fonna, a 12-ed, 13-ad 
részért felvállalt részes aratás visszaélésekre adott alkalmat, hiszen sok 
gazda, kihasználva a munkapiaci túlkínálatot, a betakarításhoz kapcso-
lódó munkákat robotban végeztette el. Aratósztrájkra mégis alig került 
sor Szentesen, mert a gazdák és a munkások csak az érés küszöbén 
állapodtak meg a terméshányadban, amikor már kölcsönösen kalkulál-
ható volt az elérhető haszon nagysága. Míg ugyanezt a nagybirtokokon 
már tavasszal megkötötték, s az elszerződött részes aratók sokszor csak 
júniusban értesültek a negatív terméskilátásoktól. Ebből keletkeztek 
aztán az igazi sztrájkok. 

Ezek a munkáspanaszok azonban mégsem a valódi gondokat, a 
mély sérelmeket fogalmazták meg, hanem általános, a tömeget egy-
formán érintő, ismert s jobban magával ragadó problémákat vetettek 
fel. Képviselőjük egy főispáni kihallgatás alkalmával tudatta, hogy 
nem lehet rossz néven venni az írás, olvasás - s tehetnénk hozzá - a 

17 CsmL (SzF) Főispáni ált. iratok 256/1894. április 
18 Vadnay Andor, 25. 
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korábbi évek lényegesen jobb kereseti viszonyai révén megnövekedett 
kívánságokat a ruházkodás, táplálkozás, a gyermekek iskoláztatása 
területén.19 

Kiderült, hogy a paraszt életszemléletében központi helyet elfoglaló 
búza, takarmány, jószág mellett megjelent a szociális önzésnek primér 
fiziológiai szükségleteket meghaladó belső vágya. Ennek jelét láthatjuk 
abban, hogy nem sikerült a szentesi földművesek munkapiaci versengé-
sét kiküszöbölni. Az egyéni boldogulás reményében sokan hátrányos 
robotkötelezettséget is tartalmazó munkaszerződést írtak alá, holott 
ebben a kérdésben kartell létrehozására szólították fel a munkásokat 
Tarnócziék.20 Igaz, az egységes munkavállalói front létrehozását egy 
sajátos körülmény is hátráltatta, hogy ti. a csongrádi kubikosok olcsób-
ban vállalták a munkát, mert ott kevésbé volt nyomasztó a földhiány, 
szinte minden kubikosnak volt egy kis földje, szőlője, melynek hozadékát 
Szentesen az átlagosnál kedvezőtlenebb feltételek mellett is ki lehetett 
egészíteni. Korabeli megfigyelők a polgári gondolkodás individualiz-
musa elferdült antiszociális megnyilvánulásának tartották, hogy a 
munkások közt egész nemzedékeket megrontó fényűzés kapott lábra, 
hogy a tajtékpipa, zsebóra, osztrák posztóruha, galíciai gyolcsvászon 
nélkülözhetetlen eleme lett az öltözködésnek. Ez a felszínes megkö-
zelítés csak a tényeket sorolta fel, s nem vette számításba, hogy az egyén 
gazdasági és társadalmi függetlensége a vagyon egyenlőtlenségén hajó-
törést szenvedett. A szentesi parasztok „konszolidált" agrárszocializmu-
sa a politikai jogok egyenlőségére koncentrált, a vagyonos és vagyonta-
lan osztályok közötti teljes j ogegyenlőségre. Lényegében az itt tapasztal-
ható intézményes különbségtételek társadalmasításával kerestek az 
alsóbb osztályok individualizmusa számára kielégítést. 

"A szocialisták nyilatkozata" címet viselő programjuk kategorikusan 
elutasította annak vádját, mintha nekik a saját keresetük és az ennek 
alapján biztosított létfenntartásuk, anyagi jólétük törvényes úton való 
jobbátételén túl más egyéb, vagyon vagy személyi biztonság elleni 
szándékaik lennének.21 

Figyelemre méltó az állásfoglalásnak az a része, mely rágalmazásnak 
minősítette a "földosztáson való működésüket", egyúttal kifejezték 
együttérzésüket a kisbirtokosok tarthatatlanul súlyos helyzete iránt. 
Aláhúzták, hogy a „birtokos közönségben" nem látnak ellenséget, sőt 
sajnálják, hogy a sötét vádak félrevezették őket, pedig a dúsgazdag, 

19 CsmL (SzF) Főispáni bizalmas iratok 7/1898. 
20 Vadnay Andor, 27. 
21 Szentesi Lap 1894. május 27. 
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közterheket kijátszó nagybirtokosokkal szemben az adóval agyonter-
helt kisgazdáknak össze kellene fogni a munkásokkal. „Mi nem itt 
közöttünk találjuk a jelen tűrhetetlen állapotok okát, hanem az államot 
intéző magasabb körökben, ahol dúsgazdagok képviselői saját érdekük-
ben alkotják a törvényeket, legtöbbször a kisbirtokosok és munkások 
hátrányára." Mintha Áchim szavai teljesülnének be, hogy ti. a paraszt-
gazda és a nincstelen egyaránt egy osztályba tartozónak érzi magát. Itt 
azonban másról volt szó, a kisgazdák valóságos tönkremenetele és a 
munkanélküli kubikusok helyzete alapján keletkezett reális érdekkö-
zösségről. Népgyűlések írásos anyaga tanúskodik arról, hogy a 
földmívesek nem érezték egy pártba tartozónak a zsírosgazdát és a 
foldtelen mezei munkást. A zsírosparaszt felfelé gravitáló uralmi szoli-
daritása, üzleti és polgári gondolkodása már mély szakadékot vágott a 
saját munkájukra utalt paraszttömegekkel szemben. Ahogy a szegény 
földműves soha nem lelkesült nemzeti célokért, ilyenekkel nem is 
rendelkezett, csak szociális bajaival, úgy a nagygazdákból is kihalt 
minden nemzeti szolidaritás egy korlátolt uralmi és üzleti stratégia 
érdekében. A szegényparasztok úgy érezték, hogy a fiát úrnak, ügy-
védnek nevelő, polgári sznobizmusba eső gazdag paraszttal megszűnt 
korábbi tudati közössége. Hogy végül is hol húzódott a birtokos paraszt 
és a foldtelen kubikos között a határ, az nem a birtok nagyságában 
vagy annak hiányában, hanem a paraszti lét totalitásában kell keres-
nünk. 

Először olvasni ebben a programban arról, hogy a mezei munkások, 
mint szociáldemokraták csak egyenlő politikai jogok birtokában, tisztes-
séges megélhetés mellett tudnak eleget tenni hazafiúi kötelességüknek 
is. Nem csodálkozhatunk azon, hogy a naponként megtapasztalt társa-
dalmi alacsonyabb rendűség - amit a közéleti j ogok egyenlőtlen elosztása 
alakilag is kifejezett - tudatában, kenyérgondokkal küszködve a mezei 
munkásnép nem tudott lelkesülni sem a „'67-es, sem a '48-as eszmevilág 
igazságaiért. 

Az, hogy a mezőgazdasági munkások nyíltan szociáldemokratának 
vallották magukat, társadalmi helyzetükkel magyarázható. Természe-
tesen itt nem szervezeti csatlakozásról van szó, hanem részleges eszmei 
azonosulásról, mely a proletár egyenj ogúsítási küzdelemben találta meg 
legfőbb közös nevezőjét. De a szövetkezés objektív alapjának kell tekin-
tenünk, hogy a mezőgazdasági népesség ezen csoportja nem tűzte 
zászlajára a földosztás kisüzemeket teremtő követelését. Hangsúlyoz-
nunk kell az alföldi parasztság kálvinizmusából fakadó alaposabb 
bibliaismeretet, a gyakoribb írni-olvasni tudást, a mezővárosi szabad 
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parasztság méltóságának megvédésére kialakult elszántabb politikai 
cselekvési hajlamot.22 

Nem járunk messze az igazságtól, ha azt mondjuk, hogy a földmun-
kások rendi időkből származó demokratikus ösztöne és törhetetlen 
Önérzete kiválóan integrálható politikai tőkét nyújtott egy társadalmi 
reformokra orientált párt számára. 

Programjukból azonban az is kitűnt, hogy önbesorolásuk ellenére 
miért nem tekinthetjük az agrárszocializmust a modern szociáldemok-
rácia integráns részének. Egyik ilyen mozzanat, hogy a mezei munkás-
ság hanyatló társadalmi helyzetét előidéző hűbéri maradványokkal 
szembeni kifogása nem közgazdasági érvelésű, hanem graviminális, 
sérelmi tudatból fakadó. A robot, uzsora, harmados kukorica nem azért 
rossz, mert ellentétes a polgári földhasználattal, hanem azért, mert 
nekik viselniük kell ezt a szégyenfoltot a homlokukon. Másik jellemző 
eset az 1898. II. tc. elutasításának módja: a kialkudott munkaerőt és a 
kialkudott munkát egyaránt a törvény erejével garantáló rendelkezés 
helyett arra apellálták, mit tehetnének meg a nagybirtokosok, ha egy kis 
igazságérzet lenne bennük; a gazdaközönség belátása, társadalmi szo-
lidaritása - vélték - sok mindent megoldana. Jellemző, hogy a munkások 
a törvény méltóságukat sértő vonásait ostorozták, míg a gazdák azért 
ódzkodtak ez alapján szerződést kötni az aratókkal, mert becsületes 
szándékukkal szembenállónak minősítették a törvény munkaadót köte-
lező garanciális elemeit. Ez nemcsak, hogy elütött az SZDP osztályhar-
cos stílusától, de késleltette a szociáldemokraták által annyira óhajtott 
világos, polgári típusú társadalmi tagozódás létrejöttét. Ehhez hozzá 
kell vennünk, hogy a birtokok csökkenő munkáltatóképességének eseté-
re az állam törvényes kötelezettségének kimondását sürgették a mun-
kások tisztességes munkával való ellátására. Akár úgy is, hogy a 
„szegény munkást kényük-kedvük szerint kizsákmányoló" gazdag vál-
lalkozók harácsolásának állami eszközökkel szabnak gátat. 

Talán a programnak ez az a pontja, ahol felfedezhető egy 
kommunisztikus társadalmi berendezkedés iránti vágy, mely föld és 
vagyonfelosztás igénylése nélkül állami feladatnak kívánta nyilváníta-
ni a munkaerőpiac szabályozását.23 

Lényeges különbség volt a szociáldemokrácia és parasztszocialista 
felfogások között a bérmunka természetét illetően is. Az eredeti szociál-
demokrata tanokat ezen a területen fogadta a legnagyobb értetlenkedés. 

22 Farkas József: A szocialista szervezkedés és agitáció módszerei a Viharsarokban 
az 1890-es évek első felében 

23 Szentesi Lap 1894. május 24. 

43 



Sem Szentesen, sem máshol nem lehetett a földművesekkel elfogadtatni 
a szakmánymunkák teljes megszüntetését. A munka kizárólagos pénz-
beli díjazását elutasította az alföldi munkásnép, egyrészt, mert ez az 
alacsonyan megállapított napszámbér nem volt ínyére, másrészt a 
munkaerejét úgy kívánta áruba bocsátani, hogy elkerülje a felügyelet-
tel, ellenőrzéssel járó megalázó, függő helyzetet. Munkavégzésük sajá-
tos történelmi hagyományából következett, hogy nem szerették a nap-
számot, de szerettek maguknak dolgozni. A polgári termelési rendnek 
kétségtelenül jobban megfelelő tőke - bérmunka viszonylat csorbát szen-
vedett a múltból hozott paraszti öntudaton. 

Sajnos, ez a szabadságot sóhajtó munkaerkölcs nem számolt a közgaz-
dasági és szállítási gondokból a termékek tőkésszerű értékesítésére 
nézve előállt problémákkal; a nagyobb birtokokazért pártolták a szak-
mánymunkavégzést, azért nem fösvénykedtek a munkabér természet-
beni tételeivel, mert a szükségből erényt csináltak. Nemcsak arról volt 
szó, hogy egyfajta noblesse obiige maradványként nem engedték a 
munkás éhezését, hanem arról is, hogy a szakmánymunka során a 
munkás fogadott fel napszámosokat (pl. csépléshez), csökkentve ezzel a 
tulajdonos költségeit. 

Ezekre a társadalmi ellentmondásokra Sima Ferenc, Szentes ellenzé-
ki képviselője felhívta a parlament figyelmét is 1895. nov. 11-én.24 Sima 
itt az agrármozgalmak keletkezésének egy eddig nem kellő figyelemre 
méltatott indítékára mutatott rá: arra, hogy a nagy határú mezővárosok 
mentén a községi lét kívánt feltételeivel nem rendelkező uradalmi 
községek jöttek létre egy-egy nagybirtokon. Olyan települések voltak 
ezek, melyek a községi törvényben előírt népességi, közszolgálati adott-
ságokkal nem, pusztán földdel rendelkeztek. Ugyanakkor a telepítő -
valamelyik földesúr - közbenjárására kialakult közigazgatási elfogult-
ság eredményeképp a közpénztári kiróvás az uradalmi helyeken pl. 12, 
más községben 105 kr-ra rúgott.25 

A Csongrád megyei nábobok lényegileg a nagy határú mezővárosok, 
ipari és kereskedő központok (pl. Szeged) településpolitikáját követték, 
megváltozott előjellel. Míg Szeged ugyanis óriási határában tudatosan 
akasztotta meg önálló faluközösségek kifejlődését a szerteágazó tanya-
világ létesítésével, addig a földesurak közigazgatási értelemben életkép-
telen helységeket galvanizáltak községgé. Ellentétes irányú tevékeny-
ség, de ugyanazzal a céllal: Szeged gazdasági helyzetének kifejezetten 

24 Az 1892. évi február hé 18-ra hirdetett országgyűlés Képviselőházának Naplója. 
26. kötet, Budapest, 1895. 293-299. 

26 Vadnay: i. m. 57. 
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kellemes volt a költséges intézményeket nem igénylő, de annál több 
jövedelmet szállító tanyavilág.26 A Csongrád megyei uraságok pedig 
„saját nevelésű, házi" községeiben tettek eleget közteherviselési köteles-
ségüknek, kikerülve ezzel a korábban közpénztári befizetésre kijelölt, 
ám befolyásuk alól kicsúszott nagy alföldi falukat, mezővárosokat. 

Sima tehát új települési törvény benyújtását sürgette, mint a földte-
lenek vagyonszerzésének egyetlen garanciáját, s ezt összekötötte a 
mezőgazdasági jellegű munkák után teljesítendő állami nyugdíjellátás-
sal. Előremutató gondolatok, s mindenekelőtt egy kézenfekvőnek tűnő 
megoldási javaslat, amennyiben a szociális problémák felszámolását 
csak a polgárok vagyonhoz juttatásával, a vagyonosodott polgárok 
számának arányos növelésével vélte elérhetőnek. 

Tény, hogy a vagyontalanokban a '48-as jobbágyfelszabadításhoz 
hasonló ábrándok reményében, a vagyonfelosztás tanának nyílt hirde-
tése nélkül is, nagyfokú gyűlölet fejlődött ki nemcsak a hatalmasok ellen, 
hanem a „kabátos" intelligencia ellen is. Egy főispáni jelentés megerősíti 
azon feltevésünket, hogy a szentesi - Csongrád megyei parasztszocialis-
ta mozgalmak indítéka nem elsősorban a munkások rossz anyagi 
helyzete, vagy az ingatlanvagyon szerzésének számukra lehetetlen 
volta, hanem az úri osztályokkal szemben lelkükben fokozatosan feléb-
redt gyűlölet, az önmaga társadalmi elhagyatottságát üldözött, lenézett 
állapotnak felfogó gondolkodásmód. „Mintha nem is egy Isten teremtett 
volna bennünket" - fakadt ki Szőke János kubikus a főispán előtt.27 

S ezt már nemcsak a fóldmunkásság, hanem a kisbirtokosság is 
kezdte így gondolni, amely a hatóságok és az uradalmak elleni fellépés-
ben egyesült a mezei munkásnéppel. 

Többek között ez a jelenség, s a községi elöljáróságok kimutatásai 
támasztják alá azt, hogy az agrármunkásság ínsége éppoly kevéssé 
képezte valódi okát az alföldi szociális mozgalmaknak, mint ahogy a 
kisbirtokosokat nem tartotta vissza saját vagyonának háborítatlan 
élvezése a szociális mozgalmakhoz való csatlakozástól. Ők azok, akik a 
legerősebben követelték a progresszív adót, ami azonban az ország 
gazdaságának agrárjellege és általános tőkeszegénysége miatt nem 
hozta volna meg a kívánt eredményt. A tőkegyűjtést, a gazdagodás 
ösztönét új termelési eljárásokkal lehetett fokozni, nem adóemeléssel. 
Ugyanakkor a földhöz való görcsös ragaszkodása következtében a beru-
házási kényszer és az értékesítési nehézségek között fennálló feszültsé-
gek csak a veszteségeit növelték. 

26 Féja Géza: Viharsarok 
27 Szentesi Lap 1894. május 25. 
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Sima szándéka az interpellációval mindössze az volt, hogy a kormány-
zat figyelmét az agrárproblémára irányítsa. Azzal a kijelentéssel, hogy 
az iparos és gyári világ mozgalma csak a munkaadókat fenyegeti, az 
alföldi munkásmozgalom viszont az állam rendjét, a tulajdon szentsé-
gét, - csak a gondok nagyságát, a kétfajta munkásmozgalom közötti 
különbség lényegét kívánta szemléletessé tenni.28 Ám a felszólalása a 
munkások körében legalábbis értetlenségre talált. Kényelmetlen hely-
zet, mert a kormánypárt Simát, mint a társadalmi rendre rendkívül 
veszélyes agrárszocializmus spiritus rectorát kívánta láttatni, abból 
kiindulva, hogy a szocialistáknak mindenki ellenfele, akinek vagyona 
van.29 Éppen Sima volt az, aki bebizonyította, hogy ez messze nem igaz. 
A szentesi parasztszocializmus legfőbb sajátossága éppen az, hogy az úri 
világ elleni erkölcsi hadjáratnak a kisbirtokosok csatlakozása adott 
különleges hangsúlyt. Sima és a szentesi parasztszocialisták szembeke-
rülésének oka, hogy a képviselő munkásvédő hozzáállását preventív 
jellegűnek ítélte a parasztság. Tehát Sima azért követeli a változtatáso-
kat, hogy elejét vegye a birtokos osztály és a kételkedő munkásnép 
összetűzésének, hogy megakadályozza a tulajdon szentsége elleni agitá-
ciók eredményességét.30 Ebből a munkások arra a következtetésre 
jutottak, hogy Sima konzervatív szándékoktól indíttatva a birtokos és 
vagyontalan osztály közötti egyenlőség elodázására törekszik,előbbiek 
kiváltságos társadalmi helyzetét utóbbiak gazdasági helyzetének javí-
tásával kívánja konzerválni. Tüntetést szerveztek, ahol Simát a mun-
kásosztály legnagyobb ellenségének tüntették fel, aki a vagyon- és 
osztályrend potenciális izgatóival szemben kész akár fegyveres erőszak-
kal is fellépni. Sima a hatalom és a munkások vádjaival szemben 
leszögezte: ő valóban tagja a munkásosztálynak, s nem barátja sok ma 
fennálló rendnek. Sőt az aktív munkában eltöltött évek száma után 
talán még a munkásvezér cím is inkább helytálló, mint megbélyegző. Ha 
törvényes mezbe öltött jogtalanságok, visszaélések elleni fellépés szoci-
alizmus, akkor ő szocialista - hangoztatta. Ilyen alapon támogatta a 
munkások gazdasági törekvéseit, pendítette meg a szorgalmasabb ele-
mek vagyonszerzésének állami támogatását. Két esetben viszont nem 
kívánt azonosulni a munkásmozgalommal: ha az a polgári társadalmi 
rend feszegetésének útjára lépne, illetve ha nem változtat á „nincs haza 
- csak világ" utálatos elvén. 

Tudjuk, hogy a parasztszocialista mozgalom végig megőrizte a törvé-

28 Szentesi Lap 1895. január 30. 
29 Szentesi Lap 1895. február 1. 
30 Szentesi Lap 1894. május 27. 
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nyes kereteket anélkül, hogy államellenessége, forradalmi egyenlősége 
messianizmusából táplálkozó nemzetfelettisége megszűnt volna. 

A résztvevők gazdasági hanyatlása, szociális megalázottsága feléb-
resztette a régi öntudatot, mely a szegénységért, megvetettségért a 
vagyonos osztályt, az államot, a cséplő- és kaszálógépeket tette felelőssé. 
Ennek ellenére Békési Imre szentesi „szocialista munkásvezér" óvott a 
gazdaosztály pusztulásától, mert ez a földművelés végét jelentené. De 
nem baj, ha „gyűlöletük jajveszékelést idéz elő a nagybirtokosoknál", 
mert ők felül vannak, jogokkal rendelkeznek, akiknek erkölcsi köteles-
sége kormányt, parlamentet és a királyt is rádöbbenteni: emberek élnek 
alul is.31 

Egyszerűen megfogalmazott panaszos beadványaikat olvasván, az az 
érzése támad az embernek, hogy a felsorolt bajok, az alacsony bér, a 
kevés munka pusztán társadalmi apropó egy mélyebb érzés, egy ösztö-
nös kívánság törvényesítésére. Nekik elsősorban nem az fájt, hogy 20 
krajcárral kevesebb a napszám, hanem a munkások ezekben kifejező-
dött történelmi kisebbrendűsége. Igaz, hogy erejükön túl dolgoztak, az 
éhes gyomor és a rongyos gyermek még a robot elvállalására is rábírta 
őket, de igazából az fájt, hogy azok, „akik gazdagok, feleslegben élnek, 
sok milliók urai: élveznek minden kiváltságos előjogot, de a mi bajainkat 
nem hogy orvosolnák, de kinevetik".32 Pedig ők az „emberiesen érző és 
helyette gondolkodó nagybirtokos közösségnek" felaj ánlották, hogy soha 
el nem távolodnak a testvériség eszméjétől, semmilyen társadalmi 
csoportot ellenségnek nem tekintenek, „paraszti szívük szerinti szocia-
lizmusuk" egyet akar: krisztusi igazságot.33 Nem arról volt tehát szó, 
hogy a mezei munkások nyomorúságos anyagi helyzete automatikusan 
vezetett a különböző ellenállási formákhoz, hanem arról, hogy a polgá-
rosodást lekésett, vagy főáramától távol elhelyezkedő munkásrétegek 
kollektív öntudatuk egyenlőségeszményével kívántak megalázó társa-
dalmi helyzetükön változtatni. 

31 Válogatott dokumentumok Csongrád megye munkásmozgalmának történetéből. 
Szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta: Gaál Endre, Szeged, 1980. 168. 

32 Egy szentesi munkás tudósítása a Munkáslapban a helyi mezőgazdasági munkás-
viszonyokról és a hatósági erőszakról. - Uo. 172. 

33 A Munkáslap közli a csongrádi mezőgazdasági munkások által kidolgozott aratási 
szerződésmintát. - Uo. 170. 
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HOZZÁSZÓLÁSOK, VITA 

Kövér György: Gyárú Gábor elítélte előadásában az ökonomizmust, 
de az okönomista tendenciák vizsgálatát nem lehet mellőzni. Mar-
janucz László előadásával kapcsolatban elmondja, hogy az 1870-80-as 
évekre a gabonaárak süllyedése volt jellemző, egészen a '90-es évekig. 
Ha Szentes környékén emelkedtek, mivel magyarázható ez? Mert ez egy 
rendkívüli jelenség. Érdemes lenne megvizsgálni azt, hogy az 1890-es 
évek elején lezajló mozgalmak mennyiben járultak hozzá az 1890-es 
évek közepétől meginduló gabonaár-emelkedéshez? Hogyan befolyásol-
ták a politikai mozgalmak a különböző gazdasági tendenciákat? Meg-
jegyzi még, hogy az 1890-es évek közepétől a Monarchiában emelkedtek 
a pénzben kifizetett napszámbérek. Végül megkérdezi, miért „rendies" 
a szakmány. 

Orosz István: Az agrárszocialista mozgalmakat el kell helyezni a 
magyar történelem egészében. Egyetért Gyáni Gáborral, hogy ezek 
reaktív mozgalmak, elfogadva és a magyar történelemre is alkalmazva 
az előadó által felvázolt három kategóriát. A kérdéseket túlságosan 
ökonomista alapon valóban nem lehet megítélni és eldönteni, de kiiktat-
ni sem lehet a mozgalmak születésének vizsgálatánál. 

Az agrárszocialista mozgalmak alföldi mozgalmak. A magyar társa-
dalom egészéből nem lehet ezeket megmagyarázni, csak a sajátos alföldi 
helyzetből. Fel lehet tenni a kérdést: ha csak nyomormozgalmaknak 
tekintjük ezeket, akkor miért nem a sze-gényebb Ung megyében, Észak-
Zemplénben vagy a szlovák vidékeken törtek ki? 

A sajátosan alföldi jellegű agrármozgalmak megítéléséhez, Szabó 
Ferenc és Maijanucz László előadása jó néhány szempontot szolgálta-
tott. 

A sajátosan alföldi jellegre két emelt ki a hozzászóló. A dualizmuskori 
magyar mezőgazdaságban volt egy sok mindent megmagyarázó munka-
erő-felesleg, amely főként, az alapvetően szemtermelésre beállított 
gazdálkodáshoz kötődött. Ez a gazdálkodási forma a hagyományos 
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állattenyésztést - amely a téli foglalkoztatást is lehetővé tette - kiiktatta, 
illetve minimálisra csökkentette. Az a sajátos helyzet alakult ki, hogy 
aratáskor, betakarításkor nagy munkaerőhiány állt elő, utána meg, 
szinte a teljes évben alig akadt mezőgazdasági tennivaló. Hogyan 
hozható ezzel kapcsolatba a századvégi ár- és bérválság? Hogyan reagál 
erre a magyar mezőgazdasági termelő? Mivel értékesítési válság nem 
volt, a magyar gabonát a Monarchia piacán mindig el lehetett adni, leg-
feljebb alacsonyabb áron. A paraszt úgy reagált, hogy igyekezett többet 
termelni. 

Az agrármozgalmakkal kapcsolatban a birtokstruktúra sok min-dent 
megmagyaráz. Mivel a hozamokat nem nagyon lehetett emel-ni, a 
többletet több föld megművelésével tudták elérni. Erre a nagybirtokon 
kívül az a zsíros paraszti gazdaság volt képes, amelynek ebben az alföldi 
körzetben megvolt a társadalmi bázisa. Debreceni példák jelzik, hogy a 
XIX. század utolsó harmadában milyen fantasztikus törekvés volt 
tapasztalható az egyre nagyobb paraszti birtokok létrehozására! Debre-
cenben 700-900 hold nagyságot is elérhettek ezek a birtokok! Lehetsé-
ges, hogy Hódmezővásárhelyen és Szentesen is hasonló lehetőségek 
voltak. Tehát földfelvásárlással és gabonatermesztéssel igyekeztek a 
parasztok ellensúlyozni a századvégen fellépő alacsony árban - és nem 
értékesítési problémákban - megmutatkozó válságot. A kisparaszti 
réteg, amely a jobbágyfelszabadítás után még megtalálta helyét a 
gazdálkodásban, kiszorult, nem tudott földet vásárolni, középbirtokossá 
válni. Ez a réteg az agrárproletárság színvonalára süllyedt le. Az 
agrárszocialista mozgalmak mindenképpen Az Alföld sajátos helyzeté-
ből érthetőek meg. 

Szabó László: Nagy örömmel hallgatta az új megközelítést. Úgy 
vélekedik, hogy a háttér feltárása csak bizonyos szempontok szerint 
történt meg, pl. a birtokviszonyok, birtokaprózódás vizsgálatával. Szá-
mos, egyéb tényező vár még feltárásra, aminek megtörténte után jóval 
differenciáltabb kép alakulna ki. Egy tényezőt kiemel: az Alföldön -
ahogy ez néprajzi oldalról többször is bizonyítást nyert - a jobbágykér-
dések jórészt már a jobbágyfelszabadítás előtt megoldódtak. Az Alföld 
mezővárosokkal tarkított településeinek parasztsága egészen más men-
talitású mint pl. a felvidéki vagy a dél-dunántúli területek parasztsága. 
Az alföldi mezővárosok népessége nem jobbágymentalitású. Ezeken a 
helyeken megszűnt megszűnt az egységes erkölcsöt kialakító társadal-
mi összetartó erő. A mezővárosok különböző társadalmi csoportj ai között 
bizonyos rivalizálás és ellentét volt. A hozzászóló vizsgálta azt a kérdést, 
hogyan reagálnak a parasztok a sztrájkra a különböző országrészeken. 



Míg az északi területek parasztsága szerződésszegésnek tekintette, az 
Alföldön élők a szocialisztikus eszmék hatására ellenállásnak, jogos 
követelésnek. 

Marjanucz László: Válaszol Kövér Lászlő kérdésére. A szakmány-
nyal együttjárő társadalmi befolyások hierarchiáját tekintik rendiesnek. 
A parasztok azért vállalták, mert nem járt együtt nyilvános függelem-
mel. A robot ugyanis szégyen volt számukra. 

Szabó Ferenc: a gabonaárak alakulásával kapcsolatban felhívja a fi-
gyelmet a gépi cséplés bevezetésére. Ez sokkal olcsóbbá tette az aratást. 
Ajobb értékesítést elősegítette a vasúthálózat kiépítése. Mivel ez a vidék 
adta az ország legjobb búzáját - a Bánáttal és Bácskával együtt -, nem 
volt búzaértékesítési nehézség. 

Az 1870-es években még itt is komoly munkaerőhiány volt, mert még 
a hagyományos technikával arattak, csépeltek. Olyan nagyságú volt a 
gabonatermesztés, hogy hónapokig - októberig - nyomtatták. A nagy 
uradalmak, de maga az állam is - pl. mezőhegyesi birtokán - arra töre-
kedett, hogy biztosítsa bizonyos bérszint beállását. Ennek egyik módsze-
re a Felvidékről idehozott szezonmunkások alkalmazása volt. 1891-ben 
Mezőhegyesen 2400 idegen munkást foglalkoztattak. Az utána követke-
ző években 3000 főt. Távoli megyékből hoztak arató-, répaművelő-, stb. 
munkásokat, akiket tavasztól őszig alkalmaztak. 

Mit értek el a mozgalmak a munkabérek, főként a betakarítási bérek 
dolgában? Szabó Ferenc több levéltárban tanulmányozott munkásszer-
ződéseket, amelyekről világossá vált, hogy az 1890-es évekkel kezdődő 
és az 1906-os, nagy aratósztrájkokkal záruló időszakban annyi ered-
mény volt, hogy az 1/12-ed helyett 1/11-edet, jobb esetben 1/10-et 
alkudtak ki. Az egyéb mezőgazdasági munkák napszámbéreinél na-
gyobb volt a mozgás! 

Gyáni Gábor: Kifejti, mit is értett előadásában a túlságosan deter-
minista és ökonomista felfogáson, szemléleten. Ez nem jelenti azt, hogy 
a gazdasági körülményeknek nincs j elentősége. De hamis az a szemlélet, 
amely szerint a gazdasági viszonyok közvetlenül kerülnek a tudatba és 
az emberi viselkedést, gondolkodást áttételek nélkül szabályozzák. Ez a 
leegyszerűsített emberkép a historizálás tévútjára viszi el a történészt, 
aki olyan összefüggéseket lát érvényesülni vagy tételez fel az eltűnt 
korok embere esetében, amely legfeljebb az ő korában lehet érvényes. A 
gazdaság abban a formában létezik, ahogy elsajátítják, feldolgozzák 
érzelmileg, gondolatilag az emberek. A gazdaság, a szociális egyenetlen-
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ség, a kultúra, gondolkodás, mentalitás - ez az a fogalmi kör, amelyen 
belül megérthető az emberi viselkedés. Megérthető az, hogy egy ese-
mény miért ott és miért nem másutt történik meg. Orosz István szerint 
Debrecen példa arra a gazdasági üzemszervezetre, amely nyilván ott 
rejtőzik á hódmezővásárhelyi és a többi mozgalom hátterében. Miért 
nem volt Debrecenben Szántó Kovács-mozgalom? Azért, mert nem 
elegendő ezen üzemszervezeti forma előfordulása, valami más is kell 
hozzá. Ez már túlmutat az ökonómiai tényeken. Hódmezővásárhelyen 
hiányzott a nagybirtok, amely Békés megyére eléggé jellemző. Tehát 
különböző gazdasági adottságú területekről van szó. 

Kifejti még, hogy izolált, lokális mozgalmak voltak ezek, soha nem 
váltak „összalföldi" mozgalommá. Nagy erővel robbantak ki helyileg, 
maj d könnyen leszerelhetően szűntek meg. Nagy hasonlóságot lát Gyáni 
a korai iparosodást végigkísérő mozgalmakkal, bár azok más társadalmi 
közegben, más célok érdekében zajlottak. 

Kiemelni az igazságosság szerepét, amellyel a modern társadalom-
ban nehéz mit kezdeni, mert a piaci viszonyok nem az igazság szerint 
szerveződnek, hanem rideg, racionális logika szerint. Az igazságosság, 
egyenlőség eszméjét képviselő kultúra vagy szubkultúra állt az agrár-
mozgalmak hátterében. Ezt kellene feltárni, ennek segítségével kellene 
megközelíteni a helyi előkészítő és determináló körülmények szerepét. 
A mozgalmak pontszerű előfordulása vetette fel azt a gondolatot, hogy 
nagy összefüggésekkel ezeket nem lehet megmagyarázni. 

Nagy P. Tibor az információ és a kommunikáció hiányos voltára utaló 
kérdésére Gyáni azt válaszolta, hogy Békés megyében ismert: egymás 
után és hatására történtek a fellángolások. Ezek nem modern típusú, 
felülről megszervezett mozgalmak voltak, hanem átmeneti jellegű reaktív 
mozgalmak, amelyek lokálisan, egymástól függetlenül, integrálódásra 
képtelenül zajlottak, de nem is akartak tömegmozgalommá válni. 

Kósa László: Történeti-néprajzi, viseleti példát hoz az izoláltság 
kialakulására. A szakirodalom szerint az izolált népviseletek a jobbágy-
felszabadulás utáni felbuzdulás, az önálló paraszti tudat kifejeződései. 
De miért éppen Kalocsán és Mezőkövesden, miért nem másutt? A 
Rábaközben a földtelenség, a Sárközben az ellenkezője váltja ki. A Csal-
lóközben, a Sárréten az óriási fóldbőség ellenére valami mégis elmarad. 
Mindenütt van valami különös motiváció és egészen szubjektív okok 
játszódnak közre egy-egy divat elindulásánál. Nem ismerjük pontosan 
ennek hátterét és sohase fogjuk megismerni. 
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PARASZTI TERHEK -
PARASZTI ELLENÁLLÁS 
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Szekcióvezető: Orosz István 





HEGEDŰS ANTAL 

Az adóeltitkolás nagysága 
a későfeudális kori összeírásokban 

A feudális Magyarország adórendszere az állami, a helyi, a 
földesúri és egyházi adókra épült.1 Az adóalapok nyilvántartá-
sát és az adókirovást az adóösszeírások alapján végezték. Az állami 
adók (hadi adó, vármegyei adó) kirovásához szükséges összeírásokat 
szabad bemondás alapján hozták létre. A helység adójának kivetésé-
hez szükséges összeírásokat ellenőrzött bemondás alapján végezték. A 
földesúri járandóságokat vagy átalányban, vagy pedig a helyszínen 
végzett összeírás alapján vetették ki. Az egyházi tizedjárandóságot a 
későfeudális korban a földesurak örökös vagy ideiglenes szerződéssel 
haszonbérbe vették és az egyháznak készpénzben fizették ki. Ily módon 
történt az egyházi tized elszámolása a kamarai uradalmakban is. 

A parasztok érdeke volt, hogy minél kisebbek legyenek az adóalapok 
és ennek következtében minél alacsonyabb legyen a befizetendő adó 
összege is. Az egyenes adó-állami adók adóalapjának bevallása 
alkalmával leginkább az adóköteles állatállományt titkolták el, de 
iparkodtak leszállítani a házak és a szántóföldek minőségét, a termés-
eredmények nagyságát, a kereskedők és iparosok jövedelmét is, hogy 
minél alacsonyabb adóosztályba kerüljenek. Gyakori panasz volt pl. az 
1828. évi összeírásnál, hogy a kereskedők nem hajlandók valóságosan 
bevallani a jövedelmüket.2 Egy összehasonlítás pedig hatalmas különb-
séget mutatott ki az ugyancsak 1828-ban kimutatott szolgák száma 
(akik bekerültek az adóalapba) és az ugyanazon esztendőben végzett 
lélekösszeírásokban kimutatott szolgák száma között: az adóösszeírás-
ban kimutatott szolgák száma csak töredéke a valóságos szolgaszám-
nak.3 

1 Az adórendszerrel kapcsolatos alapvető információkat 1. ADÓ címszó alatt (és 
annak belső utasításaiban: Magyar Történelmi Fogalomtár (szerk.: Bán Péter), Buda-
pest, 1989,1-II. 

2 Bácskai Vera-Nagy Lajos: Piackörzetek, piacközpontok és városok Magyarorszá-
gon 1928-ban, Budapest 1984, 35. 

3 Bácskai Vera: Városok és városi társadalom Magyarországon a XIX. század elején, 

55 



Az állami adóalapok összeírásánál mind a vármegyéknek, mind pedig 
a községeknek az volt a fő szempontja, hogy csak annyi adót fizessenek, 
amennyi ki volt rájuk vetve: ezért az adóbevallást mindig összehangol-
ták a helységre jutó rovások-dikák értékével. Ugyancsak általános 
szokás volt, hogy minden adóemelésbe csak hosszas alkudozások után 
mentek bele a vármegyék és a községi szervek. Ezért az adóösszeg 
általában nem emelkedett arányosan a lakosság számarányával és 
vagyoni állapotával. így pl. a Tisza menti Óbecsének 1756-ban 1600 Ft 
volt az állami adója, 1828-ban pedig ennek kétszerese, 3487 Ft, annak 
ellenére, hogy ekkorra Óbecse lakosságának a száma tízszeresen meg-
nőtt.4 

Vizsgálódásunk tárgyát a dél-magyarországi vármegyék (Bács-Bodrog, 
Torontál, Temes, Krassó adóösszeírásai képezték, azoknak is a jószág-
állományra vonatkozó adatai. Arra törekedtünk, hogy különböző, főleg 
összehasonlító módszerek segítségével minél reábsabban megközelít-
sük az adóeltitkolások (denegáták) terén eddig is ismert, de konkrét 
számadatokban ki nem mutatott gyakorlatot. 

Ha a szabad bemondáson alapuló adóösszeírásokban feltüntetett 
jószágállomány számát háztartási átlagra bontjuk le, akkor máris 
szembetűnik, hogy mennyire irreálisak a jószágállományra vonatkozó 
számadatok - teljesen függetlenül attól, hogy mely évekből valók ezek az 
adóösszeírások. 

Óbecse első adóösszeírása 1702-ből maradt ránk.5 Ekkor Óbecsén 392 
háztartást írtak össze, 157 ökörrel, 103 lóval, 66 tehénnel, 86 juhval. E 
szerint ekkor, 1702-ben, Óbecsén egy háztartásra jutott 0,40 ökör, 0,26 
ló, 0,30 tehén és 0,25 juh. Száz évvel később, az 1828-ban végzett adó-
összeírás alkalmából hasonlóak az egy háztartásra jutó jószágállomány 
adatai. Ekkor Óbecsén az összeírt i 120 háztartásban volt 564 ökör, 1256 

Budapest 1988, 70. A példaként felhozott két város, Pest és Fehérvár összeírásai 
illusztrálják a jelentős különbséget: 

Pest szolga szolgáló 
lélekösszeírás 2646 5019 
1828. évi összeírás 861 2135 
Fehérvár 
lélekösszeírás 607 1698 
1828. évi összeírás 121 274 
4 Gavrilovic Slavko-Jaksic Ivan: Gradja za privrednu istoriju Backe u XVIII veku, 

Beograd 1986,142; Arhiv Vojvodine (Vajdasági Levéltár, Újvidék), F 15, kut. 6, f. 36. 
5 Jaksic Ivan: Iz popisa stanovnistva Ugarske pocetkom XVIII veka, I-III, Novi Sad 

1966. II. 8-9; Dudás Gyula: Bács-Bodrog vármegye egyetemes monográfiája, I-II. 
Zombor 1896,1. 425. 
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ló, 406 tehén, 2692juh, 231 sertés.6 Az egy háztartásra jutó átlag szerint 
ekkor, 1828-ban egy háztartásra jutott 0,50 ökör, 1,12 ló, 0,36 tehén, 
2,40 juh és 0,20 sertés. 

Hasonló eredményre jutunk, ha kiértékeljük az Óbecse közelében 
fekvő, Csongrád megyei Horgos jószágállományának az 1828. évi össze-
írásban található adatait.7 Ebben a 293 adózó családdal rendelkező köz-
ségben összeírtak 127 igás ökröt, 88 tehenet, 418 lovat, 779 juhot és 63 
sertést. E szerint Horgason is irreálisan alacsony volt az egy háztartásra 
jutó jószágállomány: 0,42 ökör, 0,29 tehén, 1,40 ló, 2,60 juh, 0,24 sertés. 

A jószágállomány számáról azonban lényegesen más adatokhoz ju-
tunk, ha megvizsgáljuk a „helység adójának kivetésére" készült össze-
írásokat. Ezeket az összeírásokat nem „szabad bemondás", hanem 
ellenőrzött bemondás alapján állították össze helyi használatra. A 
helység adójának kivetésénél az összeírók arra törekedtek, hogy azok 
igazságosak legyenek és féltékenyen vigyáztak arra, hogy egyik paraszt 
a másikat be ne csapja. Valahányszor összehasonlítjuk az állami adó-
összeírás adatait a helység adójának kivetésére szolgáló összeírással, 
mindig azt találjuk, hogy a helyi adóösszeírásban lényegesen magasabb 
a jószágállomány száma. így pl. a Torontál megye területén található 
Neuzina község azonos évből származó két adóösszeírása a következő 
adatokat szolgáltatja: 

Összeírás 'marha ökör ló juh sertés 

községi 824 588 541 4284 467 
állami 487 471 812 3475 420 

E szerint, az állami összeírásban 41%-kal kevesebb marhát, 20%-kal 
kevesebb ökröt, 19%-kal kevesebb juhot és 10%-kal kevesebb sertést 
írtak össze. Egyedül a lovak száma kisebb a községi, mint az állami 
összeírásban - ennek okára azonban itt nem térünk ki. Összesítve a két 

6 Országos Levéltár, N 26 - Conscriptio regnicolaris art. VII. 1827 ordinata, Com. 
Bács-Bodrog, Vetus Becse; Arhiv Vojvodine, F15, kut. 6, fol. 38; az 1828. évi összeírás 
történetét 1. Bottló Béla: Az 1828. évi összeírás. In: A történeti statisztika forrásai 
(szerk.: Kovacsics József), Budapest, 1957, 242-272. 

7 Az 1828. évi horgosi összeírásnak a terméseredményekre vonatkozó adatait Barta 
László analizálta tanulmányában (Horgos 1828. In: Üzenet, Szabadka 1983, 7-8. sz., 
354-394.), és arra a megállapításra jutott, hogy a terméseredményekre vonatkozó 
számadatok „merő képtelenségek" (uo. 366.), hiszen az egytelkes gazdának mindössze 
30 ft. tiszta hasznot jövedelmezett a földbirtoka és 2 ft. 40 krajcárt a tehene - évi állami 
adója viszont kitett 35 ft. 37 krajcárt. 
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összeírás adatait, kiderül, hogy az állami összeírásban 21%-kal keve-
sebb jószágot írtak össze, mint a községi adóösszeírásban.8 

Vannak községek, amelyeknek összeírásaiban csak az állami adó-
összeírásból kimaradt jószágállományt tüntették fel. így pl. a Bács 
megyei Nagybaracska községnek „helység költségeit" szolgáló összeírá-
sának fejlécén ezt olvashatjuk: Fölírása azon baracskai lovaknak, mar-
háknak juhoknak, akik porcio alul kimaradtak, de a helység költsége alá 
fölvétettek az 1834. esztendőben". E szerint az állami, dikális összeírás-
nál eltitkoltak Baracskán 175 lovat, 1469 juhot és 491 marhát.9 

Hogy milyen jelentősen alakította a dikális adókivetés összegét a 
bevallott jószágállomány száma, azt a következő példával illusztráljuk: 
a Bács megyei Gajdobrán 1824-ben Trischler Ádám negyedtelkes job-
bágynak 11 ft 45 krajcár volt az állami adója, egésztelkes szomszédjá-
nak, Johann Vaj handnak pedig csak 7 ft 44 kraj cár. A panaszt kivizsgáló 
bizottság jelentése szerint a nagy különbség oka az, hogy a negyedtelkes 
paraszt 80 juhot diktált be (erre 4 ft 5 kr-t vetettek ki), míg egésztelkes 
szomszédja csak egyet (ennek terhére csak 3 krajcárt róttak ki).10 

Ott, ahol a helység adóját szigorúan az összeírás alapján vetették ki, 
gyakran felülmúlta ez az állami adó összegét. így pl. a kishegyesi 
jobbágyok 1826-ban panaszolták, hogy a „helység költségeire" kivetett 
adó néha háromszor annyi, mint a „királyi adó". A helyszínre kiküldött 
bizottság a panasz nyomán megállapította, hogy a dikális összeíráskor 
a jobbágyok eltitkolják jószáguknak felét, háromnegyedét, de sok eset-
ben a jószágállomány 90%-t is, mert annak csak 1/10-ed részét vallják 
be. A községi adókivetés céljaira készített összeírásnál ezt nem tudták 
megtenni, s ezért fizetnek 2-3-szor annyit, mint a királyi adóba.11 

A jószág számának eltitkolását észre lehet venni olyan esetekben is, 
amikor lehetőség nyílik arra, hogy összehasonlítsuk az adóbevallást az 
ugyanabban az esztendőben elhunyt jobbágygazda hagyatéki összeírá-
sával. Egy ilyen összevetés eredménye, hogy az adóösszeírásban szere-
pel 6 ökör, 14 tehén, 6 ló, 100 juh, a hagyatékiban azonban 24 ökör, 40 
tehén, 44 ló, 840 juh, 80 sertés.12 

Az állami összeírásokkal kapcsolatos adóeltitkolást a megyei szervek 
nem büntették, még csak nem is helytelenítették. Az egyik Bács megyei 

8 Arhiv Vojvodine, Vlastelinstvo Bilet 1828: „Consignatio poss. Neuzina"; OL, N. 26, 
Conscriptio regnicolaris, Com. Torontal, Neuzina. 

9 Arhiv Vojvodine, Backo-Bodroska zupanija, Finansije 1834, Baracka. 
10 Arhiv Vojvodine, Backo-Bodroska zupanija, Spisi bez signature 1824, sept. 23. 
11 Arhiv Vojvodine, Backo-Bodroska zupanija, Kongr. spisi 1826, nr. 1717. 
12 Arhiv Vojvodine, Backo-Bodroska zupanija, Kongr. spisi bez signature 1831, 

ápr. 6. 
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határozat szerint védelmezni kell az adóbevallás módja körül kialakult 
szokásokat, mert ezáltal nem tűnik ki a vármegye gazdasági ereje és 
nem áll fenn annak veszélye, hogy a megyében felemelik a nádori porták 
számát.13 

Sajátos módon, a parasztok között gyakran akadtak olyanok, akik 
ellenezték a szabad bemondáson alapuló adóösszeírási gyakorlatot. Az 
adóeltitkolással ugyanis inkább a módosabb parasztok jártak jól, mert 
nekik volt mit eltitkolniuk. Nemegyszer e miatt a szegényebb jobbágyok 
aránylag több adót fizettek, mint a gazdagabbak. Amikor emiatt a 
kevesebb jószággal rendelkezők követelték egy alkalommal, hogy igenis 
szám szerint írják össze a jószágállományt és ne szabad bevallás 
alapján, akkor ezt a feleletet kapták a tiszai kerület tanácsától: „Törvény 
úja elő, hogy az ország lakosságának tehetségeit bemondás által kell 
összeírni, s ezért a marhának egyes összeírását a Tiszai Kerület Tanácsa 
semmi szín alatt behozni nem merészelli".14 

A szabad bevallás tehát nemcsak gyakorlat volt, hanem törvényes 
előírás is. Ennek az „előírásnak" Bács-Bodrog vármegyében elfogadott 
szabályait egy 1834-ben megfogalmazott rendelkezésben olvashatjuk. E 
szerint az összeírás alkalmával az egyes gazdák jószágállományát a 
következő szabályok szerint kellett felvenni: 

1. Összeírandó a heverő marháknak 1/4-ed része (értik alatta a 
legelőn tartott juhokat, lovakat, szarvasmarhákat és sertéseket). 

2. Az egész telekkel rendelkező gazdák igavonó- és nyergesló-állomá-
nyából 4 darab írandó össze, a háromfertályoséból 3, a kétfertályoséból 
2, az egyfertályoséból egy. De ha a gazdáknak ennél kevesebb állata van, 
akkor a tényleges számot kell összeírni. 

3. Ha a gazdáknak az összeírandó számon felül van odahaza lovuk, azt 
heverő marháknak tekintsék az összeírók és csak a negyed részét íiják 
össze. 

4. A zsellérek jószágállományának is csak a negyed részét kell 
összeírni.15 

Ezek a szabályok Bács-Bodrog vármegye területére voltak érvénye-
sek.16 E direktívák alapján, természetesen, nem szabad messzemenő 
következtetéseket levonni a denegatak nagyságára más vármegyék 

13 Arhiv Vojvodine, Backo-Bodroska zupanija, Kongr. spisi nr. 722. 
14Arhiv Vojvodine, Backo-Bodroska zupanija, Kongr. spisi bez signature 1834, 

okt. 24. 
15 Arhiv Vojvodine, Backo-Bodroska zupanija, Kongr. spisi 1834. nr. 3836 ad 2276. 
16 Az állatállomány alulszámlálására országos viszonylatban 1. Kiss Albert: Állatte-

nyésztésünk belterjességének alakulása az elmúlt száz évben (1859-1857). In: Statisz-
tikai Szemle, 1958, 2-3. 
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területén, még kevésbé országos vonatkozásban. Hogy itt meglehetős 
tarkaság uralkodott, arra szemléltetően utal az az összehasonlítás, 
amely összeveti az egyes magyarországi vármegyék összeírt jószágállo-
mányának számát az illető vármegye adó alá eső földterületével, és 
kimutatja, hogy az összeírásban feltüntetett marhák, lovak, adó alá eső 
földterület holdszáma hány százalékát teszi ki az összesítésben kimuta-
tott magyarországi (sz. kir. városok nélkül) jószágállomány számának, 
illetve adó alá eső földterület nagyságának. Az alábbi táblázatban csak 
a dél-magyarországi vármegyéket és velük szomszédos vármegyét ha-
sonlítjuk össze.17 

Vár-
megyék 

marhák 
száma 

% lovak 
száma 

% adó alá eső 
földterület %-a 

Torontál 106 448 8,25 95 935 11,97 5,125 
Temes 92 396 7,15 62 108 7,75 6,13 
Krassó 83 383 6,46 1032 0,12 1,53 
Bács-Bodrog 42 977 3,32 67 948 8,48 10,38 
Csongrád 21002 1,62 13 383 1,67 1,55 
Békés 22 248 1,72 25 132 3,13 2,44 
Pest 49 373 3,82 47 038 5,87 4,458 
Bihar 28 736 2,22 13 263 1,65 4,17 
Magyarország 
(sz. kir. 
városok 
nélkül) 1 290 704 801 065 10 438 927 hold. 

Első látásra feltűnik, hogy a 3 bánsági vármegye marha- és lóállomá-
nyának a számaránya messze felülmúlja a többi vármegyék és az 
országos átlag jószágállományának a számarányát. így pl. Torontál 
vármegye részesedése a magyarországi marhaállományban 8,25%-ot 
tesz ki, annak ellenére, hogy az ország megadóztatott földterületének 
csak 5,15%-a jutott Torontál vármegyére. Ugyanez a megállapítás vo-
natkozik a lóállományra is: Torontál vármegyében volt az ország össze-
írás szerinti lóállományának 10%-a, annak ellenére, hogy az ország 
legelőállományából Torontál vármegye csak 5,16%-ban részesedett. Áll 
ez a táblázatban ki nem mutatott juh- és sertésállományra is: Torontál 

17 Benda Gyula: Statisztikai adatok a magyar mezőgazdaság történetéhez 1767-
1867, Budapest, 1973,166-171. Táblázatos formában közli az összes vármegyék és szab. 
kir. városok jószágállományával kapcsolatos adatokat 1828-ból 
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vármegyében írták össze az ország juhállományának 14,66%-át, a 
sertésállománynak pedig 11,72%-át. Ez utóbbi adat a legfeltűnőbb, 
hiszen a Torontál megyei erdők az ország erdőállományának mindössze 
1,1%-át tették ki. A bánsági vármegyék feltűnő eltérését az ország egyéb 
vármegyéitől mutatja a táblázatban szereplő adatok összegezése is. A 
három bánsági vármegye részesedése az összegezés szerint a magyaror-
szági összeírt marhaállományban 21,86%, a lóállomány részesedése 
pedig az ország lóállományában 19,84%-ot tett ki, annak ellenére, hogy 
a 3 bánsági vármegye adó alá eső szántóföldjeinek részaránya a magyar-
országi szántóföldekben mindössze 12,81%-ot tett ki. Az összes többi 
magyarországi vármegyéknek, (Bács-Bodrog vármegyének is) az adó-
összeírásaiban nagyobb volt az adó alá eső szántóföldeknek a százalékos 
részaránya a jószágállomány részarányánál. Egyéb, itt most fel nem 
sorolt számítások is azt mutatják, hogy a bánsági vármegyék jószágál-
lományának kimutatása aránytalanul magasabb a többi magyarorszá-
gi vármegyék jószágállományi összeírásainak adatainál.18 

Kutatásaink eredménye azt mutatja, hogy ennek az eltérésnek az oka 
a bánsági vármegyék adókivetési rendszerének különbözőségében rej-
lik. Amíg ugyanis a magyarországi vármegyékben megadóztatták a 
jószágállományt, addig a bánsági vármegyék ezt nem tették. Az 1779-
es reinkorporáció alkalmával a bánsági vármegyék számára összeállí-
tott adókulcs alapja ugyanis lényegében az ingatlan (constitutivum) 
volt: a telkek, legelők, szőlők, házak, malmok, kocsmák, továbbá az 
iparosok és a kereskedők jövedelme képezte az adókivetés alapját.19 

Ezekben a bánsági vármegyékben tehát a parasztok adójának nagysá-
gát nem befolyásolta jószágállományuk nagysága, tehát nem állt érde-
kükben eltitkolni állataikat. Az 1828-as összeírás országos volt, a 
bánsági adózóknak is be kellett diktálniok jószágállományukat, az 
eltitkolás azonban, a fenti okok miatt, jóval kisebb arányú volt. 

Meggyőződésünk, hogy a módszereink, és egyéb módszerek felhasz-
nálásával végzett további kutatások lehetővé fogják tenni azt, hogy 
nemcsak tájanként, de országosan is pontosítani tudjuk az eddigi 
szerzőknek csak általánosságban mozgó megállapításait áz adóössze-
írások realitásával és az adóeltitkolással kapcsolatban. Az ezzel kapcso-
latos új eredmények pedig nagyban fogják módosítani nemcsak statisz-
tikai szemléletmódunkat, hanem az eddigi, statisztikai adatokra épülő 
sok-sok következtetésünket is. 

18 Hegedűs Antal: Agrarni odnosi u Torontalskoj zupaniji u Banatu 1779-1848, Novi 
Sad, 1987, 129., 132., 134. 

19 Arhiv Vojvodine, Torontalska zupanija, Generálná kongregacija 1780 juli 31, nr. 
1: „Clavis generális repartitionis quanti contributionalis". 
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A dél-magyarországi vármegyék esetében mi most a következőkben 
foglaljuk össze kutatásaink eredményeit: 

1. Az adőösszeírásokban szereplő jószágállomány csak egy töredéke a 
parasztok valóságos jószágállományának. A gazdák, általában a ható-
ságok tudtával, eltitkolták jószágállományuk háromnegyed részét. E 
miatt tehát, hogy megkaphassuk egy-egy község, város, vagy vármegye 
jószágállományánákreális számát, az állami adóösszeírásokban szerep-
lőjószágállomány számát fel kell szoroznunk. 

2. A jószágállomány eltitkolására nem volt szükség a bánsági várme-
gyékben, mert ott ennek száma nem ment be az adóalapba. E miatt az 
állami adóösszeírásokban aránytalanul magasabb a jószágállomány 
száma e vármegyékben, mint az ország többi vármegyéiben. Ezért tehát, 
pusztán a számadatok alapján, téves az a következtetés, hogy a Bánság-
banjóval fejlettebb volt az állattartás, mint az ország egyéb területein. 
A nagyobb számok csak azt jelzik, hogy a Bánságban nem volt gyakorlat 
a jószágállomány számának olyan mértékű eltitkolása, mint azokon a 
területeken, ahol a jószágállományt is megadóztatták. 

3. Az adóösszeírásnak szabad bemondáson alapuló gyakorlata csak az 
állami, kontribúciós összeírásokra vonatkozott. A helység adójának 
kivetése alkalmából végzett összeírásoknál törekedtek teljes egészében 
számbavenni a jószágállományt, főleg a legelőkön tartott állatokat, a 
gazdák féltékenyen ügyeltek arra, hogy a községi célokat szolgáló 
összeírások a valóságot tükrözzék. A földesúri összeírást csak ritkán 
végezték bemondás alapján, mert azt a földesúr megbízottjai, a gazda 
jelenlétében, a helyszínen végezték el. Az esetleges csalásokra a földes-
urak érzékenyen reagáltak (még az egyébként liberális kamarai urada-
lom is szigorúan büntette a tizedösszeírással kapcsolatos visszaélése-
ket). Ezzel szemben, még ha kértek is rektifikációt az állami összeírással 
kapcsolatban, a kifogásolt szabálytalanságokat és az eltitkolást itt 
sohasem büntették. 
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LÁCZAY MAGDOLNA 

Egy currentális könyv vallomásai 
1842-1849 

Noha a most bemutatandó iratfajtából gyakorlatilag ezer számra 
kellene hogy legyen, a Szabolcs-Szatmár Megyei Levéltárban mindössze 
egyetlen eggyel találkoztam, és ez nevezetesen a szülőfalumból maradt 
fenn. Mégis elég későn kezdtem feldolgozásához, sokáig nem ismertem 
fel, mire tudnám leginkább felhasználni. A könyv lényegében a korabeli 
hatályos jogszabályok végrehajtási utasításait, a helyi, megyei, járási 
rendeleteket őrzi, fordíthatnám le a mai érdeklődőnek a tartalmát. 
Ennél azonban lényegesen több. Különösen, hogy ilyen fontos időszakból 
maradt fenn, vagyis annak az időnek egy vetületét mutatja, amikor a 
társadalom, az igazgatás, a hatalom és a politika is változások során 
ment át, azaz a reformkor utolsó éveinek felgyorsult, végül rendszervál-
tást hozó időszakáról őriz dokumentumokat. 

Ez a váltás természetesen nyomon követhető, bár időnként az is 
szembeötlő, hogy mit hallgatnak el az utasítást adók és a bejegyzést 
végzők. Előbb azonban nézzük, miként keletkeztek ezek a könyvek! 
Viszonylag könnyű helyzetben vagyunk Szabolcs megyében, mert a 
megyei igazgatást szabályozó munkáról két évből is maradtak fenn 
statutumok, nevezetesen 1840-ből és 1846-ból. 

A18. századra - mint köztudott - kialakultak a megyei hivatalokban 
szokásos eljárási módok, az ügyrend is nagyjából. Eszerint az ügykeze-
lésnek két fő formája volt: a törvényes bírósági (procedúra juridica) és a 
politikai (via politica). Az első esetben a bíróság előtt indítottak pert, a 
rendes bíróság hozott ítéletet is. A második esetben az ügyintézés 
rövidebb volt. Az előkerülő ügyeket négy helyen döntötték el: a közgyű-
lésen, a kisgyűlésen, valamint az alispánnál és a főszolgabírónál. 

Az ügyfajták pedig a következő módon csoportosultak: 
1. egyházi (legtöbbször a protestánsok háttérbe szorítása) 
2. katonai (újoncozás, beszállásolás, ellátás) 
3. polgári, ami lehetett 

- publico-politico, azaz mindenkit egyaránt érintő, 
- közbátorsági (védelmi, rendfenntartó), 
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i 

- megyei árvák ügye, 
- adózás. 

Az ügyek tárgyalási sorrendjének is kialakult a rendje, vagyis általá-
nossá vált, hogy a felsőbb szervektől érkező leiratokkal kezdték, folytat-
ták a közgyűlések közötti eseményekkel, a keletkezett határozatokkal, 
majd a társmegyékkel való levelezésre tértek át, és csak ezt követték az 
egyéni problémák. A polgári ügyeket gyakran csak a kisgyűlésen tár-
gyalták, és voltak olyanok, amelyekről csak beszámolt, mint elintézet-
tekről a szolgabíró. 

Gyakorlatilag nem sok változás volt továbbra sem az ügyrendben, a 
negyvenes évek elején mégis szükségesnek látta a megye, hogy a maga 
jogkörét szabályzatban rögzítse. Korábban az volt a szokás, hogy egy-
egy felmerülő problémát külön rendelettel zártak, és nem volt egybefű-
zött statutuma a megyének, ennélfogva a hozzá beosztott hivataloknak 
sem. Ilyenek voltak pl. a cselédek vagy a pásztorok fogadására írt 
j ogszabályok. Az 1840-es változást még nem a polgárosodás, a j ogegy en-
lőség iránti igény készítette elő, hanem a megyéknek a központi (ez 
esetben idegen) hatalom elleni védekezése. Pl. Szabolcs megye 1835-ben 
felküldött a Helytartó Tanácsnak egy rendszabályt az adózásról, a 
házipénztár ügyeiről, amire nem jóváhagyást kaptak válaszul, hanem 
módosításra tettek javaslatot. A megye pediga jegyzőkönyvébe az alábbi 
végzést íratta: „...minek utána ezen rendszabások az adó iránt kiadott 
felsőbb rendeléseket nem csaknem akadályozzák, de azoknak végrehaj-
tását könnyítik, azokat a nemes megye rendei továbbra is megtartani 
kívánják... s az e szerint megállapított rendszabások ezennel foganatba 
hozatván, 500 darabban kinyomtatni rendeltetnek." 

Az 1838-as tisztújításon pedig elhatározzák, hogy „...a hivatalokra 
nézve szükséges utasításoknak készítése szükségesnek találtatván... a 
hivatalbéliek hivataljaikban szükséges rendelkezések iránt javallatot 
készítvén, azt terjesszék a küldöttség éleibe." 

Világos tehát, hogy itt a megye a régi jogkörét védi, és a szokásjog és 
a törvényes keretek között igyekszik azt körülbástyázni. Szabolcsban 
azonban ez nem járt együtt feltétlenül a konzervativizmussal, ami 
annak volt köszönhető, hogy a kiküldött bizottság személy szerint jól 
képzett, a megyei igazgatásban jártas nemesekből tevődött össze; ezek 
legtöbbje fiatal volt, és a későbbi években kiderül, hogy a reformok híve. 

Az első statutum tehát 1840-ben került a megyegyűlés elé, és akkor 
fogadták el. A másodikat azonban 1346-ban már némiképp más előké-
szítő munka jellemezte. Itt már határozott cél, hogy az adminisztrátori 
rendszert kivédjék, jobb a megyékkel való együttműködés (elsősorban 
Pest és Bihar, valamint Zemplén és Borsod megyékkel.) Átgondoltabb 

64 



politikai magatartást mutat az, hogy pl. a munkálatokat a cenzúra 
tiltása ellenére kinyomatják. A két rendszabás szerkezete nagyjából 
egyezik: először az alispán teendőit, majd a másodalispán jogkörét 
tisztázzák, ezt követik a jegyzői hivatalról az egyes tisztségviselőkről, az 
orvosokról, várnagyról írottak. Az 1846-osban olvasható, hogy a szolga-
bíráknak, mint közigazgatási személyeknek a községekben legfonto-
sabb munkatársaik a jegyzők voltak, akiknek segítségével a helységek 
kiskönyveikbe bevezették a körleveleket, majd kihirdették azokat. (A 
levelezés mellett egyéb nyilvántartásokat is vezettek.) Ez az a hivatalos 
utalás, ami a currentális könyvekről olvasható. Az előző jogszabályban 
ez még nincs benne, de szokásban lehetett, hiszen az általam említett 
könyvnek se eleje, se a vége nincs meg, tehát már vezethették korábban 
is; 1840 decemberig mindenesetre visszamenőleg olvashatók a legfonto-
sabb rendeletek, végzések stb. Ezeket a korábbi határozatokat például 
járási beosztást, tisztújítást 1840-ből annak ellenére megtaláljuk, hogy 
a dátumozás a könyv címlapjára 1842-t jegyzett. 

Maga a könyv nem is kicsi, bár pontosan fele annak a méretnek, ami 
a közgyűlések jegyzőkönyveiként volt szokásban. A maga másfélszáz 
oldal körüli vastagságánál pedig lényegesebb, hogy mit ölel fel. (A 
bőrkötése múlt századi, de nem tudni pontosan, hogy mikor készült, és 
azt sem sikerült megfejtenem, hogy miért épp 1849januárjában, a hadi 
törvényszék leírásának megszakításával fejeződött be.) Hiányzik a 
források közül a vele párhuzamosan vezetett, és a körlevelekből, közön-
séges tudósításokból ismert adózási kiskönyv, amit viszont a községi 
főbírónak, bírónak volt kötelessége vezetni. A fentiek, valamint az itt 
bemutatandó jegyzőkönyv azonbanjól mutatja, hogy milyen ügyekkel is 
kellett foglalkozniuk a községeknek. 

Ez alól nem volt okom Gégényt kivételnek tekinteni, de amikor azt 
kerestem, vajon mennyi utalást találok belső, községi ügyekre, rá kellett 
döbbennem, hogy magára a községre nem ad túl sok információt. A 
könyvben az alábbi címmel kerültek be leggyakrabban bejegyzések: 
közönséges értesítés, közönséges tudósítás, ami legtöbbször valóban nem 
volt más, mint az adóhátralékról, az adószedésről való megemlékezés, 
figyelmeztetés. Erdekesebbek és változatosabbak a körlevelek, amelyek-
ben 1848 előtt és a forradalom idején eltérő tartalommal találkozunk. A 
reformkor pezsdülését elárulják félmondatok, megjegyzések, de a leg-
gyakoribbak a határbejárás szükségességéről, út- és hídjavításról szóló, 
a fuvarozást ütemező, valamint a napidíjakat közlő bejegyzések, vala-
mint a körözések. Ezek lehettek személyre szólóak, így betyárokról, de 
hűtlen elhagyókról, szökött rabokról is, akiknek (ha tudták) megadták 
személyleírását, utolsó ismert tartózkodási helyét. Az elbitangolt és 
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megtalált jószágokról ugyanúgy hírt adnak, hogy ha időben nem jelent-
kezik gazdája, joga legyen azt köztulajdonba vennie a hatóságnak. 
Olvashatóak az árverések, a haszonbérbe adások, a vásárok kiírásáról 
szóló tudósítások és egyéb kereskedelmi hírek, és nem utolsó sorban az 
igazgatási rendeletek, események. Közülük a legfontosabbak az össze-
írások kitűzése és végrehajtási utasítása, a tisztújítások előkészítése, a 
közgyűlésekről érkező határozatok kihirdetése, valamint a tisztviselők 
és a szolgáik bérét közlő híradások. Ezek a leggyakoribbak, de ha 
mindent egybevetünk, kiderül, hogy az ügyféleségek megegyeznek a 
megyén tárgyaltakkal, csak a sorrend esetleges, a beérkezés függvényé-
ben. A körlevél helyett időnként futólevél cím is olvasható, és hogy 
valóban erről volt szó, kiderül két esetben, midőn egy napra, vagy még 
ennél rövidebb időre kapja meg csupán az illető község, illetve a jegyző, 
és már folytatja is útját a járás következő községébe az írás. 

Az első években felsőbb rendelet legfeljebb az alispántól érkezik, míg 
az utolsó másfél évben alig olvasható megyei tisztviselőnek saját rendel-
kezése, a forradalmi adminisztráció közvetlen kapcsolatot alakít ki a 
miniszterek és a községek között. 

1848 márciusáig még csak a húslimitációról, a kitűzött megyegyűlés-
ről van szó, ám márciustól nemcsak az események gyorsulnak fel, hanem 
a bejegyzések mennyisége és fajtája, témája is. 

Egészen lenyűgöző, hogy mennyire korrekt volt a kapcsolattartás, 
milyen pontos volt az informálás és gyors az ügyintézés. Jellemző, hogy 
előfordult, nem is írtak külön körlevelet, hanem ezt lemásolás után 
küldték tovább. Felvetődhet ezek után, hogy akkor van-e külön forrás-
értéke ennek a könyvnek. Valószínűleg levéltáros elődeink közül többen 
úgy vélhették, hogy a legfontosabb rendeletek úgyis megvannak a 
megyénél: ezért is maradt fenn csak mutatóban, az egyébként kötelező-
en vezetett iratféleségből. Meg kell állapítani, ha elolvassuk, hogy 
bizony rendkívül hasznos forrás ez. 

Az úrbéri perekkel többször találkoztam. Ami erre nézve fellelhető 
volt a vizsgált korszakból Szabolcs megyében, azt átnéztem, és a perek 
lezárására megnyugtató magyarázatot nem találtam. Most azonban 
ebben a könyvben egy részletes magyarázat van arra, miképpen kell a 
nemesség megsegítésére hitelintézetet létrehozni, és leírják pontosan, 
hogyan kell a megváltásra váró föld értékét megbecsülni, milyen doku-
mentumokat kell előkészíteni, hogyan lehet kölcsönt felvenni. Ugyani-
lyen részletes leírás található a követválasztásról, a szavazójogról és az 
ez alapján készítendő összeírásról, a nemzetőrség szervezéséről, gyakor-
latoztatásáról, ellátásáról, az adózás új rendjéről stb. Érdekes megjegy-
zés csupán, hogy a miniszteri levelek másolásakor a gégényi jegyző 
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igyekezett például az aláírást utánozni, és Kossuthnak, Szemerének 
szemmel láthatólag „hitelesen" kívánta gyakori aláírását bejegyezni. A 
forradalom polgári és hadi intézkedéseiről tehát közvetlen tapasztalato-
kat, információkat szereztek a községek, direkt eligazítást kaptak, és 
egy sor új területet is megismerhettek. Ilyen volt például az, hogy 
minden községben gyűjtöttek előfizetőket egy kiadandó hírlapnak (Nép-
barát); a hivatalos közlöny terve is felmerült. Megjelenik a korábbi 
bejegyzési címek mellett a felszólítás, a végzés is. A felszólítások a 
honvédelemre buzdítanak, melyek közül a megye alispánj a küld szét egy 
rendkívül megható és buzdító hangvételűt, de megtalálható egy hasonló 
jellegű a hadikórház felállítására is. 

Az előadás nem az a műfaja a forrásismertetésnek, amikor statisz-
tikákkal lehetne bizonyítani a változást, így hát még néhány észrevé-
telt szeretnék tenni arról, mi az, ami a kötetben végighúzódik és mik 
azok az egyéb észrevételek, amikre a könyv olvasása közben asszociál-
tam. 

Minden évben rendszeresen visszatér az adószedés. Végig ugyanaz az 
adófizető figyelmezteti a községet a hátralékról, sőt arról is, hogy mikor, 
miből mennyit kell adnia, milyen havi törlesztésben. Láthatjuk, a járás 
községeinek házi- és hadiadó kivetését, megtudhatjuk a kivetés alapját. 
Ez egyfajta betekintést enged a község vagyoni állapotába éppúgy, mint 
a tűzkármentesítő társulat számára fizetendő díj Oa vizsgált időszak 
alatt szervezik meg, teszik közzé az alapszabályt, megtudhatjuk mennyi 
a díj, amit a tagoktól kérnek, és azt is, hogy kit ért kár, kit kellene 
segíteni). A vagyoni állapotokról vallanak még más, rendszeresen vissza-
térő információk is, például az összeírások előkészítése (mit hány rovás-
nak tekintenek, kik az adókötelesek stb.). Azt azonban már politikai 
változásként kell kezelni, ahogy a közteherviselést kommentálják. Ter-
mészetesen a nemesség önként ajánlja fel adózási hajlandóságát, csak-
úgy, mint az egyes hivatalnokok, tisztviselők. 

Szintén visszatérő a tisztújítás is, aminek azonban Szabolcsban külön 
története van. Az 1844-ben tartott tisztújításkor ugyanis súlyos vissza-
élés történt, a leitatott kisnemesség botrányos verekedést produkált. Az 
erről a tisztújításról beszámoló fejezetben ekkor nincs szó, ellenben a 
következő elkészítendő utasításnál két dologra külön kitérnek: botot, 
vagy bármiféle verekedésre alkalmas eszközt a szavazók nem vihetnek 
be a közgyűlésre, és csak azok szavazhatnak, akik józanok, továbbá akik 
jogukat - nemességüket - előzetesen, egy összeírás során bizonyították. 

Közvetlen politikai hangulatkeltést szolgáló írást azonban csak egyet-
len egyet nevezhetünk meg: 1848 decemberében a megszökött nádor 
becsmérlésére köröztetnek egy levelet, amit teljes terjedelmében bemá-
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soltak a könyvbe és aminek végén a hűtlen elhagyásért, hazugságért 
válaszul azt íiják „Ilyen királyunk volt nékünk, ily nádorunk volt 
nekünk. Egy családbeli mindkettő: Sőt megjegyzésként odajegyzik azt 
is, hogy az eredetivel egyezőnek találta: Mikecz Pál főszolgabíró. 

Végül a kutató számára talán nem érdektelen, hogy ki írta ezt a sok 
bejegyzést. Magáról - talán nem is teljesen véletlenül -, de láthatóan 
mellékesen jegyezte be a jegyzőnk 1842/43. évi fizetéséről: „Évi jegyzői 
fizetés 30 Ft, minden (községbeli) adózó tartozik fizetni 1/2 véka gabonát 
és 10 kéve nádat - elismerjük". - Ezt követően alá van írva a telj es községi 
elöljáróság, de a jegyző nincs megnevezve. Számomra beszédesek ezek 
a nevek, hiszen még másfél évszázad múlva is ezekből a családokból 
kerül ki (a mai napig) az elöljáróság, akik édesanyám révén a rokonaim 
is. Ám ezt a szépen író, rendkívül lelkiismeretesen dolgozó falumbelimet 
nem tudtam megtalálni, mivel név szerint egyetlen egyszer sem árulta 
el magát. Legfeljebb gyanúm van. 1848 májusában a közgyűlést pótolni 
hivatott választmány tagjaként a legtöbb faluból a főbírót küldték. 
Gégényből azonban nem Vas András ment, hanem Batári István. Ő 
azonban nem tagja az 1843-ban bejegyzett elöljáróságnak, ottifj. Batári 
István szerepel mint hites. Lehet, hogy 1848-ra már ifjú voltát nem 
hangsúlyozták, de előfordulhat, hogy ő volt a jegyző. Könnyebb lenne, ha 
legalább annál a két bejegyzésnél, amit nyilván az idő rövidsége miatt 
más tett meg, beírták volna a helyettesítő vagy a helyettesített nevét, de 
ez nem történt meg. Lelkiismeretes munkájukat azonban így is tisztel-
hetem. Tehetem ezt nemcsak azért, mert az 187 l-ben bevezetett községi 
törvény előtt is mintaszerűen kezelték a maguk hivatalát, hanem azért 
is, amit 1848/49-ről Nyárádi Mihály 1948-ban még fellelhető emlékként 
lejegyzett. Ő Vas Bertalan ácsmestert kérdezte, aki 1948-ban 63 éves 
volt. (Megjegyzem, száz évvel korábban a főbírót Vas Andrásnak hívták, 
a református egyház presbiterei között pedig ez a család végigvezethető.) 
A késői utód a néprajzos kérdéseire a következőket válaszolta: „Az apja 
beleszületett a '48-as időkbe, nagyapja át is élte. A nemeseké volt akkor 
a föld. Ezek rendelkeztek az emberekkel. Ha hibáztak, deresre is húzták. 
A deres olyan volt, mint egy asztal. És erre fektették rá. És úgy verték 
el pálcával. De a gazdálkodót büntetésből a veteménye elvonásával 
csonkíthatta. Úrdolgára inkább nyáron járatták őket. Betyárok is vol-
tak. Rózsa Sándorról tudott nótát is, de ebből csak ennyire emlékszik: 
„De mivel nagy urak közt betyároktól félek, inkább itt a betyárok közt 
úri módon élek!" A robotról pedig: Úrdolga. Papdolga. Fogj hozzá, hagyd 
abba! Kossuth Lajos kormányzó volt, elbukott a háborúban. Petőfi 
Sándor újságíró volt, de sok verse is van. 

Gégényben járt 1849-ben a muszka. Az éretlen dinnyét megette. 
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Görgey vezér volt. Nem hiszi, hogy eladta a magyart. Túlerővel állt 
szemben. Mióta emlékszik, megünnepelték a március 15-ét. Az ő gyer-
mekkorában Gégényben népünnepélyt is tartottak. Zsákbafutással, 
lepényevéssel. Zászlós felvonulás volt. Ujabban elmaradt a népünne-
pély, már legénykorában is lanyhult. Azután a felvonulás is elmaradt. 
'48-as könyvet nem ismert." 

Nyárádi Mihály kérdései a válaszokból is sejthetők, többszáz ember-
nek feltette őket, kevés helyen kapott ennyire egységes választ. Nem 
tudtam kideríteni, hogy az egykori főbíró unokájával beszélt-e, de ez 
talán nem is annyira fontos. 

Kiderülhetett, hogy a kisnemesi hagyományok, 1848 emléke a falu-
ban eléggé elevenen élt, és nem könyvből, hanem valóban a hagyomány-
ból. Ez talán érdeme az egykori pontos tájékoztatásnak is. Csakhogy 
más is kiderül, ha az ismert neveket pontosan akaijuk követni. Vala-
mennyi, az elöljáróságban jegyzett név, mint mondtam, ismert ma is a 
faluban. 1944/45-ben az utolsó főbírót Batárinak hívták, a falu legjobb 
gazdái pedig Vasok, Szilágyiak, Batáriak, és a legnépszerűbb tsz-
elnököt ugyanúgy Técsinek hívták, mint az egykori hitest, sőt az egyik 
legfiatalabb tagja a családnak, nemrég még országgyűlési képviselő is 
volt. Am ugyanezen család már említett 1848-as tagjáról az agrárszoci-
alista mozgalmak irataiban azt írják, hogy vagyonát elveszítette, és a 
mozgalomban azért vesz részt, mert elszegényedett, elzüllött. Még ha ez 
az utóbbi vád valami alapot is bírna, az igazi ok mégsem ez volt, hanem 
az a nagy titok, amely a rétközi falvak kisnemességének egyre inkább 
bebizonyosodó tragédiája, hogy nemességük is vitatott, szegénységük 
bizonyított, jogfosztottságuk és jogegyenlőségük felemás, lehetőségük 
szűkülő volt, és ezt tudatuk, élni akarásuk, protestáns hitük sajátosan 
dolgozta fel. 

Források, irodalom: 

Láczay Magdolna: A megyei önkormányzat a reformkori Szabolcs megyében. Levél-
tári Szemle, 1981/1. 177-194. 

Szabolcs-Szatmár Megye Levéltára - V/A 396. Gégény község currentális könyve 
Nyárádi Mihály 1848/49-es néprajzi gyűjtése: Néprajzi Múzeum, ltsz. 5710. 
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NAGY PÉTER TIBOR 

Parasztérdek, birtokosérdek, 
agrároktatás a 20. század első felében 

Az oktatás, s különösen a nem pusztán akadémikus értékeket követő 
oktatás - általában - a rétegérdekek érvényesülésének színtere. 

Az agrároktatás központi forrásokból történő fejlesztését - vagy 
annak hiányát - éppen ezért igen gyakran az agrárius-merkantil ellen-
tétpár mentén szokták magyarázni, tudniillik, amikor egy kormányzat 
a birtokosság, esetleg a parasztság érdekeit kívánja szolgálni vagy 
legalábbis támogatását megnyerni, akkor az agrároktatásra nagy fi-
gyelmet, jelentős pénzösszegeket fordít. 

Az agrároktatás fejlesztésével kapcsolatban az agrárius érvelés - a 19. 
század utolsó harmadától kezdve szinte folyamatosan - azt hangsúlyoz-
ta, hogy Magyarország mezőgazdasági jellegével ellentétben az iparok-
tatásnak, a kereskedelmi oktatásnak vannak intézményei, a mezőgaz-
dasági oktatásnak pedig nincsenek - a nagy számú tanonciskolával, 
illetve felsőkereskedelmivel csak néhány mezőgazdasági tanintézet áll 
szemben.1 

Ez az érvelés első perctől kezdve egy protekcionista logikát takar, azt 
a törekvést, hogy a nagybirtok és középbirtok speciális igényeinek 
megfelelő szakképesítést közköltségvetésből oldják meg. Ugyanis a 
látszat ellenére sem a tanonciskolák, sem a felsőkereskedelmik nem 
szorosan vett - specializációt átvállaló - szakoktatási intézmények. A 
tanonciskolában nem ipari szaktárgyakat tanítanak - a szakma tanulá-
sa az iparban magában, a mester-tanonc viszonyban történik - hanem 
közismeretieket: a tanonciskola valójában olyan, az általános népokta-
tás részét jelentő iskola, melynek tanulmányi ideje és időbeosztása a 
dolgozó fiatalemberek időbeosztásához igazodik, és mellékes számára, 
hogy ezek a fiatalemberek közben szakmát IS tanulnak.2 

A felsőkereskedelmi iskola viszont abban az értelemben nem szakis-
kola, hogy az ott szerzett ismeretek bárhol alkalmazhatók, ahol modern 

1 Vincze 
2 Nagy Péter Tibor több helyen 
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értelemben vett gazdálkodás, bérszámfejtés, könyvelés, mérlegkészítés, 
vezetői értekezletek jegyzőkönyveinek gyorsírása, a gazdasági iratok 
közhivatali iratokkal megegyező tárolása és kezelése folyik. 

A magyar középbirtokon kétségtelenül csak ritkán folyt ilyen üzem-
szerű, szervezett termelés: s ezáltal a középbirtok képviselői természe-
tesen úgy értékelték, hogy a felsőkereskedelmi oktatás csak az ipar, a 
bányászat, a kereskedelem, a közlekedés és a hitel szférája számára 
termel tisztviselőket. 

A szorosabban vett szakoktatási funkciók szempontjából az ipar még 
kevésbé ellátott, mint a mezőgazdaság - még a századforduló után is 
tömegesen „importálják" pl. a mérnököket a Lajtán túlról és Németor-
szágból. A GYOSZ még a húszas években is eredménytelenül szorgal-
mazza a műegyetem vezetőségénél, hogy a gyáripar igényei és ne saját 
elméleti normáik szerint képezzék a mérnököket. Klebelsberg éppen 
ezért hozhatja létre a Széchenyi Társaságot: ha a tőke olyan kutatáso-
kat, olyan képzettségű szakembereket kíván, amelyek szükségleteiknek 
megfelelnek: áldoznia kell rá.3 

A nagybirtok ezt a fajta áldozatot szeretné elkerülni. Mégis: mivel a 
legnagyobb birtokok urait kielégíti a gazdatiszteket képző gazdasági 
akadémiai rendszer, a középfokú mezőgazdasági szakoktatásért nem 
indul jelentős küzdelem a 19. század folyamán. A nagy uradalmak 
szétoszlása és aprózódása a századfordulón: ez - a 40 és 500 hold közöt-
ti területtel rendelkezők számának megnövekedése - teremtette meg 
támogatóit és szorgalmazóit a mezőgazdasági középiskoláknak. Olyan 
iskola kellett ennek a társadalmi csoportnak, mely gazdaságilag kép-
zi gyermekét, hivatalviselésre jogosít és egyéves önkéntességi jogot 
ad.4 

Az OMGE irodalmi és tanügyi szakosztálya 1911-ben olyan reformot 
javasolt, mely a 4 éves polgári fölé 3 éves szakoktatási intézményt 
helyez. E terv nem volt vonzó a polgári iskolai érdekcsoport számára, 
hiszen egy független iskola létrejötte (akárcsak a felsőkereskedelmi 
iskola léte) egyértelműen a négyosztályos létet stabilizálta volna szá-
mukra. A tanterv kidolgozói így a hétosztályos szakirányú polgári 
iskolát javasolták. Ez az iskola már első évtől kezdve agrárszakismere-
teket adott volna, melynek anyagát az FM állapíthatta meg. Gazdasági 
tanárokat is osztottak be ezekhez az iskolákhoz. Ugyanakkor az új 
tananyag nem tudott szervesen integrálódni a többi tárgy közé, nem 
vette figyelembe, hogy milyen előismeretek szükségesek stb. A polgári 

3 A magyar ipar Bp. é. n. 123. 
4 Köztelek 1911.3117. 
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iskolai érdekcsoport valójában nem kívánt az iskola általános irányáról 
lemondani.5 

Az OMGE egyértelműen elégedetlen volt ezzel a megoldással. Mivel 
azonban nem tudta megtalálni a maga szövetségeseit az államigazga-
tásban - az FM funkcionáriusgárdáját a tananyagírás jogának átenge-
désével kifizették - egyelőre nem tudta érvényesíteni befolyását. 

1920-ban a polgári iskolai egyesület akciót indított iskolája nyolcosz-
tályossá fejlesztéséért, tervét az értelmiségi túltermelés csökkentésével 
is legitimálva. A középiskola kitüntetett szerepét fenntartani kívánó 
körök azonban nem tűrhették, hogy a klasszikus nyelvek tanulása 
nélkül valaki teljes értékű minősítést és önkéntességi jogot kapjon. Az 
OKT - melynek élén Kornis Gyula állt - teljesen új tervvel lépett fel - ami 
szöges ellentétben állt a polgári iskolai koncepciót elismerő eredeti 
miniszteri intencióval: a négyosztályos gimnáziumra, illetve polgárira 
épülő mezőgazdasági szakiskolát nem ismerte el középiskolának. Az 
OMGE is ugyanilyen jellegű iskolatípusért szállt harcba - ők azonban ezt 
az iskolát az FM kezében kívánták látni.6 

így 192 l-ben önálló felső mezőgazdasági iskola jött létre. Valamennyi 
magyar iskolatípus közül itt fogalmazódik meg a legleplezetlenebbül az 
iskola „rétegtartalma", illetve a városi - kispolgári rétegek, az értelmiség 
nagy részének kirekesztése. Az iskolába csak gazdálkodással foglalko-
zók és olyanok vehetők fel, akik földbirtok várományosai - mondja ki a 
rendelet. 

Magánúton az iskola nem végezhető el. A cél az volt, hogy a módosabb 
kisgazda-társadalomnak iskolatípust biztosítsanak, megakadályozan-
dó, hogy lateiner pályára menj en a paraszt- és birtokos gyerek. Egy évvel 
később ezt a formális kritériumot - többirányú nyomásra megszüntet-
ték.7 

Ténylegesen megvizsgálva a tanulók származását, kiderül, hogy a 
célzott rétegből a hallgatók bő egyharmada származott az évtizedfordu-
lón s arányuk attól kezdve csökkent 30% alá. Jelentősen visszaszorult 
(18% körüliről 9% körülire) a nagybirtokos gyermekek aránya is. Kettő-
ről négy százalékra emelkedett viszont a gazdasági tisztviselők gyereke-
inek száma, tehát a réteg újratermelődése megkezdődik. Hatról nyolc 
százalékra nőtt az iparosok aránya, négy körül stabilizálódott a keres-
kedőké. Az ipari magánértelmiség szemmel láthatóan nem érdeklődött 
ebben az irányban; a kereskedelmi tisztviselők aránya viszont két 

6 Loczka 1944. 12-15. 
sUo. 1944. 25. 
7 Szakoktatási évkönyv 1937/112. 
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százalékról indulva megduplázódott. A mezőgazdasági és ipari 
munkásság részvétele - óriási tömegükhöz képest - szerénynek mond-
ható, 1,5%-ról is csak 3,4-re nő az arányuk. A kereskedelmi munkások 
aránya a kereskedelmi tisztviselőkhöz hasonlóan alakul. A köztiszt-
viselők gyermekei 1928-ban még a hallgatók tizedét alkotják, 38-
ban már csak huszadát, a tanárok-tanítók gyerekei viszont 3-4%-os 
arányban töltik meg a padsorokat. Összefoglalva megállapíthatjuk: 
az agrárius uralkodó köröket, illetve „kapcsolt részeiket" újratermelő 
funkciója az iskolának csökkent, az iparból érkezettek száma viszont 7-
ről 13%-ra nőtt, 11-ről 13%-ra emelkedett a kereskedelemből érkezettek 
aránya is, a közszolgálatúak aránya 18%-on állt, stabilan. 

Ezzel egyidejűleg azonban az izraelita tanulók aránya 5,3-ról 3,6%-ra 
csökkent. Ez a makroadat és néhány iskola részletes elemzése azt 
mutatja, hogy nem a hagyományos kereskedőréteg, illetve kvalifikált 
ipari szakemberréteg tesz lépéseket a mezőgazdaság felé, hanem a 
keresztény iparos és kereskedőréteg küldi (a nagyapák perspektívájá-
ból: vissza) kevésbé tehetséges fiait az agrárágazatba. Ez a „vissza" 
effektus a közalkalmazottaknál is lényeges. A budapesti iskola megfo-
galmazása szerint: „A budapesti tisztviselő és hivatalnok osztály és a 
közszolgálatban álló altisztek, akik valaha Budapestre jöttek állást 
keresni, ma vissza akarják vezetni gyermekeiket az elhagyott földhöz és 
ezért nagy számban küldik őket iskolánkba." Ez azonban nem célja á 
harmincas évek kormányzatának. Szakértői felismerik - vagy csak így 
fogalmaznak? -, hogy az iskolatípus a középiskola hajótöröttjeinek 
menedékévé válik. Ennek megakadályozására az új rendtartásba beépí-
tik, hogy túlkoros tanulók nem vehetők fel és a különbözeti vizsgálattal 
nem lehet átlépni az iskola magasabb évfolyamaiba. 

Az 1920-as '30-as évtized fordulóján az iskolákban 233 tanuló végzett, 
akikből 153 gazdálkodott, 69 továbbtanult, a többiek hivatalnokok 
lettek. A későbbi fejlődésről tudjuk, hogy 1938-ban negyedük tanul to-
vább. De a békéscsabai iskola hallgatóinak 50%-a gazdálkodott otthon, 
10%-a ment főiskolára, 10% lett gazdasági tisztviselő, 15% köztisztvise-
lő, állástalan 5%, ismeretlen 10%. A húszas évek folyamán évente átlag 
egy iskola jött létre, gyakorlatilag valamennyi egy-egy polgári folytatá-
saként, közös épületben. A polgári iskolai egyesület sérelmére azonban 
ezeknek egyértelműen saját igazgatójuk, saját tanári karuk, saját 
szakfelügyeletük alakult ki. (Afelső mezőgazdasági iskola kérdésében is 
végig folyamatos feszültség volt a polgárik és az agrárkörök között.)9 

8 Uo. 1937/112. 124. 
9Uo. 120. Kosinszky, Szenes 1937. 
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A felső mezőgazdasági iskolák presztízse érdekében a szakoktatási 
körök szorgalmazták, hogy a közigazgatási egyetemen kívül a gazdasági 
akadémia, az erdőmérnöki főiskola és az állatorvosi főiskola is álljon 
nyitva az ezen iskolatípusban végzettek előtt. A felső mezőgazdasági 
iskolák teljes egyenjogúsítását követelték a felsőkereskedelmivel, azaz 
végzettjei vétessenek fel mindazokra a tanfolyamokra, képesíttessenek 
ugyanazon tisztviselői állásokra, melyekre a felsőkereskedelmit végzet-
tek bekerülhettek. Az 1923-as tanterv módosítása már ennek a harcnak 
eredménye volt; az érettségi, amit a felső mezőgazdasági adott, jeles 
eredmény esetén a közgazdasági karra való belépést biztosította, s ami 
hasonlóképpen fontos volt, karpaszomány viselésére jogosított (ezt még 
1927-ben vívták ki Tas Ferencék).10 

A szakoktatási körök különösen szorgalmazták a döntő jelentőségű 
jegyzői pozíciók meghódítását. (Erre is 1927-től nyílt lehetőség. Ezzel 
kívántak egyrészt az iskolának rangot adni, hiszen a közigazgatás 
mindenképpen „úribb" pálya, mint a középszintű mezőgazdasági funk-
ciók, másrészt a helyi agrárköröknek s így a mezőgazdasági iskolának 
is érdekében állt, hogy a jegyző mezőgazdaságilag képzett legyen. E 
törekvés ugyanakkor ellentétben állt a legszervezettebb köztisztviselői 
szakegyesület, a jegyzőegyesület törekvéseivel, illetve a közigazgatás 
racionalizálásának programjával, mely a jegyzőt közigazgatásilag kép-
zett szaktisztviselőnek szerette volna látni, aki az erre célra rendelt 
szakszervektől kap véleményt, ha mezőgazdasági kérdésekben döntenie 
kell.11 

Szorgalmazták, hogy a többi VKM iskolatípus igazgatásának mintá-
jára nevezhessék ki a felső mezőgazdasági iskolák kormánybiztosa, 
illetve főigazgatója. Ekkoriban tudniillik a felügyeletet a polgári iskolák 
gazdasági oktatási szakfelügyelője látta el.12 

A felső mezőgazdasági iskola tehát a húszas években megindult azon 
a jellegzetes úton, mely az iskolatípusok önállósodásához és önálló 
érdekcsoportjának kialakulásához szokott vezetni. Az erősödés és önál-
lósodás „objektíve" a magyar mezőgazdasági termelés érdeke volt. Ez az 
objektivizáció azonban nem értelmes: a mezőgazdasági érdekcsoportok-
nak ugyanis nem állt az érdekében. 

Az agrártárcának nemcsak érdekeit, de konkrét terveit is keresztezte 
a mezőgazdasági iskola fejlődése: „A kultuszminiszter a középfokú 
szakoktatás területét meglepetésszerűen kisajátította. Miközben a fóld-

10 Papp Gyula 323. 
11OL K 505 140. cs. 
12 Országos... 1926., Loczka 1944. 19. 
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művelésügyi miniszter a felsőkereskedelmi iskolákhoz hasonló középfo-
kú gazdaiskolák szervezésének tervével foglalkozott, a kultuszminiszter 
rendeletileg mezőgazdasági felsőiskolává emelte az orosházi és békés-
csabai mezőgazdasági irányzatú polgári iskolát és azt mondta, én már 
megcsináltam a mezőgazdasági középiskolákat, ne fáradjatok tovább 
vele."13 

Minden kétséget kizáróan a markánsan szakirányú, de nem FM 
kézben lévő iskolától az agrárakadémiai körök is tartottak.14 

Az OMGE ismételt sürgetésére a VKM létrehozta a szarvasi középfo-
kú gazdasági tanintézetet. A cél, hogy az itt végzettek saját középbir-
tokaikat vezessék, s a falusi intelligenciát itt képezzék.15 Az új iskola a 
gazdasági akadémia kicsinyített mása volt, s az általános tárgyak tel-
jesen háttérbe szorultak. 

Az FM és a VKM tehát a húszas években párhuzamos intézményrend-
szert épített ki, mely állandó feszültségekhez vezetett és az elosztható 
forrásokat - az OMGE és a gazdasági szakkörök szempontjából - irraci-
onálisán emésztette fel. Mivel a VKM iskolák felett a mezőgazdasági 
szakkörök és érdekképviseletek semmiféle kontrollt nem tudtak gyako-
rolni, jó ideig szélmalomharcot folytattak azért, hogy az agrároktatás 
teljes egészében FM hatáskör legyen. 

Az QMGE-nál idővel nyilván belátták: túl erős ahhoz a VKM, hogy 
egyszerre el lehessen venni tőle mindent. A megoldás: a közös felügye-
let.16 Azonban erre akkor még nem kerülhetett sor. 

A harmincas évek előtti törekvéseket ugyanis azok a köztisztviselői 
érdekcsoportok határozzák meg, melyek az egyes iskolatípusok monopó-
liumainak védelmét ellátják - a hagyományos középiskolai, illetve 
polgári iskolai érdekcsoport. Hogy egyáltalán létrejön az iskola, talán 
annak köszönhető leginkább, hogy a munkanélküli gazdatisztek számá-
ra ez az iskolatípus kínált elhelyezkedési lehetőségeket, s hogy az FM 
bürokrácia - a Nagyatádi-földreform kihívása kapcsán - olyan szakcso-
portokkal egészült ki, melyek kisgazdaérdekekkel legitimálták magu-
kat. 

Az igazi áttörést a Gömbös-kormány hozza meg. Míg ugyanis a 
bonyolult egyensúlyokra törekvő és jól elkülöníthető politikai érdekű, 
sőt talán világnézetű csoportok koalícióján alapuló Bethlen-korszak 
immanens része lehetett, hogy az egyes csoportok egy-egy tárcában 

13 Köztelek 1926. január 24. 90. 
14 Loczka 1944. 26. 
16 Loczka 1944. 27. 
16 Köztelek 1925. márc. 1. 242. 
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találták meg képviselőjüket és ezáltal „partikuláris" érdekeikhez ra-
gaszkodva fenyegessék az egész kormány hatékonyságát, addig a Göm-
bös-korszakban - ahol a hatékonyság, az igazi politikai, társadalmi, 
politikai ellenfelekkel vald leszámolás a politikai centrum számára 
immár fontosabbá vált, mint az eltérő részérdekek megalkuvásmentes 
hangoztatása - meg KELLETT kötni a kompromisszumot a VKM és az 
FM között, a két bürokrácia között a kérdésben állítólag érintett társa-
dalmi csoportok, önszerveződések helyi mozgások figyelmen kívül ha-
gyásával. 

A társadalompolitikai tét megnőtt: a VKM oldaláról olyan iskolatí-
pust kellett teremteni, mely az értelmiségi túltermelés veszélye nélkül, 
a hagyományos középiskola inflálása nélkül fel képes szívni az iskolázási 
ambíciókkal rendelkező rétegeket. Az FM oldaláról a többtermelés vált 
- a húszas évekkel szemben - értelmessé, hiszen a kettészakadó világban 
a szövetséges Németország a - tengerentúlról diktált - világpiaci ár fölött 
is kész volt megvenni a mezőgazdasági termékeket és a közelgő háború 
is jótékony ármozgásokkal kecsegtetett. Mindez pedig erősen megnövel-
hette az FM relatív súlyát a rendszerben, s ráadásul úgy, hogy e 
súlynövekedés hasznát - története során először - nem kellett megoszta-
nia a nagybirtokkal. 

A tárcaérdekeken átnyúló politikai centrum számára a tét nem 
kevesebb volt, mint hogy az irányított gazdaság bevezetése sikeres lesz-
e, hogy vissza lehet-e szorítani a zsidó - vagy a városi liberális közszel-
lemmel már megfertőződött nem zsidó - terménykereskedelmet, hogy a 
szövetkezeteket fel lehet-e tölteni a keresztény úri családok fiaival. 
Magyarán be lehet-e vezetni a totalitárius irányítást, a „piactalanítást" 
a mezőgazdasági termelésben is. 

Hóman - még 1934-ben - kijelentette: ő elvileg minden intézményt a 
kultuszminiszteri keretben kíván látni, s csak átmenetileg tudja elfo-
gadni, hogy az FM-nek is vannak iskolái. Az FM keretében azokat az 
iskolákat látta természetesnek működni, melyeknek a nevelés egyálta-
lán nem kötelessége: a felnőtteket oktató téli iskolákat.17 

Az erdészeti és az állatorvosi főiskolát már 1934-ben az FM hatáskör-
ből VKM hatáskörbe vonták, noha ez ellen az agrárkörök egy része 
tiltakozott.18 A műegyetem létrehozásával az erdészeti, illetve állatorvo-
si főiskola önállósága megszűnt, Schandl Károly, mint az agrárlobbi 
képviselője mégis hajlandó volt ezt a felsőházban referálni. Ennek 
magyarázata, hogy a két agrárfőiskola tanári kara ezzel vált egyetemi 

17 Hóman 343. 
18 Uo. 344. 
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tanári karrá, és így az egyetemi autonómia - igen restriktált - jogával is 
élhettek.19 A két tárca abban is megállapodott, hogy a magyaróvári, 
keszthelyi és debreceni gazdasági akadémiák - melyek FM kézben 
maradtak - együttműködjenek az új egyetemmel: egyrészt az egyetemis-
ták bizonyos időt töltöttek az akadémián, másrészt az akadémistáknak 
lehetőségük nyílt az egyetemen továbbtanulni. Hóman leszögezte: „én 
magam részéről sosem kívánnék mezőgazdasági doktort intézőnek", ez 
tehát az akadémiák feladata maradt.20 

A szaktanárképzéssel sem volt megelégedve a kultuszminisztérium, 
tudniillik azzal a gyakorlattal, hogy a semmiféle tanári képzettséggel 
nem rendelkező kiváló gazdákat berendelték a mezőgazdasági iskolák-
ba és ott taníthattak. Ez ellen védekezést az általános szaktanárképző 
felállítása jelentette - a műegyetem mellett.21 

A műegyetemi lobbi mindenképpen jól járt, új karokat és az egyetemi 
jogok teljességét kapták. Nem csoda, hogy Hómanból 1935-ben díszdok-
tor lett.22 

1936-ban sikerült az FM-nek és a VKM-nek megegyeznie, a kölcsönös 
felügyelet gyakorlását tűzve ki célul. Attól sem riadtak vissza, hogy egy 
épületben, közös vezetés alatt működjön a VKM által kontrollált önálló 
gazdasági népiskola és az FM által kontrollált téli iskola.23 A megállapo-
dás kiteij edt a tanítóképző-intézeti mezőgazdasági szakoktatásra, a 
gazdasági szaktanítőképzésre és a tanítók továbbképző tanfolyamaira.24 

A VKM iskolalátogatói ettől kezdve bármikor jelentkezhettek a kije-
lölt intézetekben, részt vehettek az illető tárgyak tanítási óráin, a 
gyakorlatokon és a vizsgálatokon, megtekinthették a helyiségeket, a 
szertárakat, a könyvtárakat, sőt a tangazdaságot, átnézték nemcsak a 
tanmeneteket, de az osztálynaplókat és a tanulók írásbeli munkáit is. Az 
FM által kiküldött szaktanulmányi felügyelő feladatait csak ebből az 
alkalomból írták körül. Természetesen csak a mezőgazdasági tárgyak-
kal kapcsolatos helyzetet, a tangazdaság helyzetét stb. vizsgálta felül, 
s a többi tantárgyakra való kitekintésre csak az a paragrafus adott 
halvány és gyakorlatilag nem érvényesülő lehetőséget, hogy „kellően 
érvényesülnek-e a mezőgazdasági szempontok a szaktárgyakkal kap-
csolatban álló többi tárgyakban is. „A gyakorlatban nem volt mód arra, 
hogy az FM ellenőrizze, hogy a maga ideológiája - az úgynevezett 

19 Uo. 344. 
20 Uo. 347. 
21 Uo. 333. 
22 Uo. 352. 
23 Uo. 148. 
24 Uo. 273. 
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agrárgondolat, a telepítés, a földbirtok-politika - az olyan, hivatalossá 
ugyan nem vált, de szívesen látott jelszavak, mint a „Kertmagyarország" 
koncepciója stb. mennyire érvényesülnek a tantárgyakban, az oktatás 
egészében, a biológián és a kémián át a történelmi és a magyar irodalmi 
olvasmányokig, vagy az éppen mindenféle egyébre is hivatott osztályfő-
nöki órákig. Az iskolalátogatások után jegyzőkönyv készült, amit nem-
csak az intézmény fenntartójának továbbítanak, hanem az iskolaláto-
gatót küldő szervhez is.25 

Ezáltal gyakorlatilag a VKM ugyanúgy informált lett az FM fennha-
tósága alatt álló iskolákról, mint a sajátjairól, tehát gyakorlatilag az 
egész ország valamennyi iskolája fölött egységes ellenőrzéssel rendelke-
zett. Az „üzleten" tehát a VKM nyert, hiszen az FM-nek nem sikerült az 
ellenőrzését kiterjesztenie a mezőgazdasági szakoktatás olyan fontos 
területeire, mint a VKM rendelkezése alatt álló népművelési szféra, 
vagy a „normál" népiskola. Külön kérdés, hogy az FM nem rendelkezett 
olyan törvényes ellenőrzési lehetőségekkel a mezőgazdasági gazda- és 
birtokos körökben, magánbirtokokon, kamarai felügyelet alatt folyó 
továbbképzés fölött, amilyenekkel a VKM az ország mindenféle oktatási 
intézménye fölött. A VKM tárgyalási és intézkedési pozícióit az is 
erősítette, hogy 1935 óta külön gazdasági - szakoktatási osztálya volt, 
amely egyenrangú partnerként állhatta az FM szakoktatási osztályával 
a vitát.26 

Amikor parlamenti képviselők a mezőgazdasági oktatás lebecsülésé-
vel vádolják Hómant, egészen másra gondolnak: arra, hogy a tanügy-
igazgatás kiterjeszti befolyását a mezőgazdasági intézményekre, s a 
tanügyigazgatás iskolai lehetőségétől teszi függővé - elismeri-e egyen-
rangú középiskolának az adott iskolatípust.27 

A három tantervmódosítás nyomán egyre inkább kidomborodott a 
VKM kézben lévő iskola szakiskola jellege. Míg az 1923-as tantervben 
a tantárgyak heti óraszámának 64,5%-a közismereti tárgy volt, 1930-
ban ez már csak 55% lett. Még így sem sikerült azonban elismertetni az 
iskola szakiskola jellegét. A kritikusok így elsősorban a szabadkézi 
rajzot és a német nyelvet, ami eleve fakultatív volt, vették tűz alá -
mondván, a kisgazdaréteg gyerekei úgyis a nyelvtanulás nehézségei 
miatt hagyják abba gyakran a középiskolát. Az ellentábor - persze 
elsősorban a nyelvtanárok - számos érvet sorakoztattak fel: a gazdaosz-
tály iskolája nem maradhat el a középosztályé mögött, egyre több gazda 

28 OLK507 61.cs. 
28 Hivatalos Közlöny 1938. 1-3. 
27 OL VKM K 592 62. cs. és a VKM költségvetései 
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exportál külföldre, hallgatja a német nyelvű közgázdasági és termésje-
lentéseket, külföldről maga kíván importálni gépeket; továbbá nemcsak 
a felsőoktatásba nem lehet belépni idegen nyelv nélkül, de a posta és 
vasút is megkövetek a nyelvismeretet. Ezeknél az érveknél, amelyek egy 
része még negatívan is hatott, hiszen ellentétben állt az irányított 
gazdaság célkitűzéseivel, erősebbnek bizonyult a két tárca megállapo-
dása, illetve az értelmiségi túltermelés veszélyére hivatkozó érdekcso-
portok szava.: 1938-ban a gazdasági tárgyak óraszáma 63%-ra emelke-
dett.28 Közben azonban - tekintettel a nemzetnevelés fokozódó céljai-
ra -, a nemzeti tárgyak óraszáma nem csökkent. A természettudományi 
tantárgyak viszont sokkal inkább szakmai színezetet öltöttek. Ez a 
hagyományos akadémikusság érdekeit, a szaktanári csoportok érdekeit 
igen erősen sértette, hiszen a fizika a gazdasági géptan előkészítőjévé 
degradálódott, és minden akadémikus logikát felrúgva a matematika 
előtt került a gyerekek elé. Ez azonban nem volt elég, a szakkörök azt is 
felvetették, hogy a szaktárggyá átalakuló tárgyakat szaktanároknak 
kellene oktatniuk. Az 1938-as rendtartás a gyakorlatiasságot azzal is 
fokozta, hogy lényegesen több foglalkozást írt elő a tangazdaságokban. 

A könyvvitel és levelezés kiegészült kereskedelmi ismeretekkel, hi-
szen kormányzati cél volt, hogy a kereskedelmet, terménykereskedel-
met ismert okokból kiszorítsák.29 Az elsősorban a nagybirtokot érdeklő 
külön tantárgyat, a rét, legelő és erdőművelést megszüntették. 

A VKM kívánságára az FM kézben maradó iskoláknál kiszélesült a 
nemzeti tárgyak köre és az egyórás tárgyakból, összevont többórásak 
lettek, egy pedagógiai racionalitás szellemében. Sikerült elérni, hogy a 
két iskolafajban a nemzeti tárgyak óraszáma azonos legyen. Ez ugyan-
azt a tendenciát jelzi, ami a '20-as évektől érvényesül a nem szakoktatási 
intézetekben: a választhatóság az iskolatípusok között semmiképpen ne 
azok szellemiségére terjedhessen ki. (Pl. az 1924-es többágú középisko-
láknál is a nemzeti tárgyak azonosak.) Hasonlóképpen a képesítővizsgá-
lat is megváltozott: a korábbiakkal ellentétben a történelem is képesítő-
vizsgálati tárggyá lett. 

Az 1938-as rendezés, mely a mezőgazdasági középiskolát, azaz a régi 
intézetet új néven betagolta az iskolák sorába, az szakoktatási körök 
jelentős követeléseit alapvetően kielégítette. Az így megszerzett érettsé-
gi ugyanis mindarra jogosított, amire az 1883. I. tc. értelmében a 
gimnáziumi érettségi, s továbbtanulási lehetőséget adott az akadémiá-
kon, a műegyetem agrárkarának mezőgazdasági osztályán, viszont e 

28 Loczka 1944. 35-36. 
29 Uo. 1944. 37. 
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csoport szorgalmazása ellenére elzárta a magasabb presztízst biztosító 
állatorvosi osztályt. Tanulhattak a közgazdasági és kereskedelmi osztá-
lyon, a szaktanárképzőben, a testnevelési főiskolán, sőt a polgári iskolai 
tanárképzőben és a gazdasági szaktanítóképzőben is. A közszolgálati 
tanfolyamok éppúgy nyitva álltak előttük, mint a kereskedelmit végzet-
tek előtt.30 

Az 1938-as szakoktatási törvény kifejezett változásokat hozott az 
iskola életében is: a magántanulás lehetőségét kizárta, a nyári gyakor-
latokat és a gyakorlati vizsgát, valamint a társelnöki tisztséget rendsze-
resítette, a két tárgyból megbukottakat is vizsgázni engedte, sőt a javító 
érettségi vizsgálat megismétlését is lehetővé tette, azaz olyan intézke-
déseket hozott, melyek egyfelől a szakkörök, másfelől a tanügyigazgatás 
érdekeit kielégítették és végső soron mindenkit ösztönöztek, hogy ezt az 
iskolatípust és ne a gimnáziumot válasszák.31 

Mindennek következtében ismét lehetővé kellett tenni egy idegen 
nyelv tanítását, elmélyítették a nemzeti oktatást, a szaktárgyakat 
viszont még gyakorlatiasabb irányba terelték. 

A VKM-beli szakoktatás-politikusok igén határozottan fogalmazták 
meg célkitűzéseiket: „Eddig az élet alakította szakoktatásunk fejlő-
dését, a jövőben - úgy hisszük - elérkezett az ideje, hogy az iskolapolitika 
a szakoktatáson keresztül belenyúljon az élet folyásába. Gazdasági 
lehetőségeink fokozottabb kiaknázását egyénileg művelt, a nagybirto-
kosok és a kisgazdák közé ékelődő gazdasági középosztály 
kialakulásától kell remélnünk... Ennek az osztálynak kell megfognia a 
magyar földmíves kezét, hogy a nemzeti élet közösségébe bevezesse és 
eloszlassa a múltban gyökerező bizalmatlanságát az úri osztállyal 
szemben."32 

* * * 

Megállapíthatjuk tehát, hogy az agrárius körök érdeke, az élet 
szükségletére hivatkozás érvrendszere, a mezőgazdasági többtermelés, 
esetleg az intenzívebb termelés országosnak és általánosnak kikiáltott 
érdeke nem elegendőek ahhoz, hogy a szakoktatás-politikában áttörést 
hozzanak. Az áttörést - azaz a különféle mezőgazdasági iskolatípusok 
létrejöttét, a szférába áramló pénz megtöbbszöröződését, mindig is a 
köztisztviselői típusú érvelések, a bürokratikus és totalitarizációs érde-
kek kényszerítik ki. 

30 OL K 505 178. cs. 
31 Loczka 1944. 44. 
32 Uo. 1944. 49. 
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SZABÓ LÁSZLÓ 

A bűnözés erkölcsi megítélésének változásai a 
Jászkunságban a xix-xx. században 

1. A társadalom kutatóját a bűnözés, mint társadalmi jelenség két 
alapvetően eltérő szempontból érdekelheti leginkább. 

a) Egyfelől, hogy a bűnözés, a bűnözés módjai, arányai változásának, 
számszerű módosulásának melyek a társadalmi okai; milyen rétegek-
ből, csoportokból kerülnek ki a bűnözők? 

b) Másfelől mi a bűnözés vagy egyes módozatai, bizonyos rétegekhez 
köthető bűnözési típusok megítélése egy adott közösségben, társadalom-
ban, korban? 

Magam a címben ugyan az utóbbi lehetőséget jelöltem meg, mégsem 
kerülhetem meg az előbbit. Azt mutatom be, hogy a bűnözés bizonyos 
típusai (a vagyon elleni, közösségi érdeket sértő, közösséget károsító 
bűntettek) a jelzett korszakban milyen arányúak s megítélésűek lehet-
tek a közvetlen közösség szempontjából. Szorosan összefügg ez a kérdés 
a közösség szerkezetével, irányításával, a közösség és a helyi közigazga-
tási rendszer (apparátus) mindenkori viszonyával. S egyben jól kapcso-
lódik szekciónk választott témájához is; ugyanis á bűnözés bizonyos, 
fentebb vázolt típusait a XIX-XX. századi közösségi megítélés negatív 
vagy pozitív előjelű véleménye kísérte, s olykor az ellenállás megnyilvá-
nulásaként kezelte. Mintegy szolidáris volt a bűnözőkkel, illetve nem 
tekintette a törvénysértés bizonyos módozatait bűnnek. 

2. A témával, mint Szolnokra került legújabb kori történész, majd 
néprajzos a hatvanas évek közepétől kezdtem foglalkozni. Néprajzi 
gyűjtői, falujárói megfigyeléseimet, tapasztalataimat igyekeztem össze-
fogni egy kérdőívben s a rá lehetséges válaszokban. („A magántulajdon 
és társadalmi tulajdon fogalma és megjelenése mai parasztságunk 
gyakorlatában" című tervezetem alapján.) A munka félbe maradt. Ám 
látnom kellett a további, más természetű kutatásaim során, hogy olyan 
szilárd - erkölcsileg is stabil - közösség életében, mint a Jászság népének 
közössége, erős változás állott be e tekintetben. Úgy véltem, nem lenne 
haszontalan rendszeres megfigyeléseket végeznem, de ezt a korszak 
nem segítette. 
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Sok idő telt el azóta. 
Látván, hogy mennyire összefügg a sajátos jászkunsági berendezke-

dés az önigazgatással, az akkor önkormányzatnak egyáltalán nem 
nevezhető tanácsi apparátussal, s melyek ennek az erkölcsi következmé-
nyei, más irányú, de ilyen szempontot mégis tartalmazó vizsgálódásba 
kezdtem, s a régi jászkunsági közigazgatást, annak dokumentumait 
tanulmányoztam. Most talán itt az idő, hogy néhány megfigyelést e 
töredékes munkából közreadjak. 

3. A megkezdett munkám, s egyáltalán a jászkunsági kutatások 
megélénkülése óta számos szerző, kutató tett közzé olyan művet, amely 
e témakörben is alapvetőnek számít, vagy hasznosítható. így kell 
elsőrenden megemlítenem Bánkiné Molnár Erzsébet írásait a jászkun-
sági XVIII. század végi, XDL század eleji közigazgatás történetével 
kapcsolatban. Ezek ma már összefüggőnek tekinthető sorozatot képez-
nek. Kollegám, Bagi Gábor alapos, nagy értekezése inkább egy követke-
ző, XDL század eleji-közepi korszakot tisztáz a közigazgatás és társada-
lom vonatkozásában, míg Kiss József egy korábbi, a jászkun eladatás 
időszakának rajzát adja, illetve a kiegyezéstől a milléniumig texjedő 
korszak társadalmi konfliktusait tálja fel. Bellon Tibor a nagykunsági 
közigazgatás gazdaságszervező szerepéről több munkájában, Szabó 
István a jászsági és kunsági társadalomról, családszervezetről, a család 
gazdasági tevékenységéről publikált hasznosítható dolgozatokat. Örsi 
Julianna^a falusi (mezővárosi) közösség belső tagoltságát tárta fel, 
elsősorban a Nagykunságban, néprajzi, történeti és szociográfiai mód-
szerrel. De több új községmonográfia (Kunmadaras, Kisújszállás, 
Jászalsószentgyörgy, Kunszentmiklós, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, 
Kocsér) jelent meg, vagy készült el kéziratban (Jászapáti, Jásztelek, 
Jászjákóhalma, Túrkeve, Jászivány, Szabadszállás), s ezek az egykori 
vagy mai közigazgatással, társadalommal kapcsolatban is közölnek 
értékes anyagot. Természetesen magam is kutattam a Hármas-kerület 
területén, többnyire olyan munkaközösségek részeseként, amelyek-
ben módom volt megismerni a kollegák publikálatlan kutatási eredmé-
nyeit is. 

S végül, hogy a legfontosabbról se feledkezzem el. Az 1970-es években 
Szolnok megye bűnözéséről készített, a Legfőbb Ügyészség által össze-
állított anyagnak néprajzi, történeti szakértője léhettem, majd utóbb 
részese - mint jászkunsági kutató - a Magyar Kriminológiai Társaság 
Szolnokon rendezett 1987. évi közgyűlésének, ahol a kerületek múltját 
és jelenét vizsgálták meg e tekintetben az egyik szekcióban. 

Ezt követően született meg Nyári Katalin tollából az a kandidátusi 
értekezés, amely Jász-Nagykun-Szolnok megye eltérő történeti és társa-
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dalmi struktúrájú területeit vizsgálta a bűnözés szempontjából, s foglal-
kozott a bűnmegelőzés lehetőségével gyakorlati szempontból is. A mun-
ka sok, civil ember számára megközelíthetetlen adatot is közölt, s mint 
TMB bizottsági tag ezek birtokába juthattam. 

A Jászkunság közigazgatásának, a települések autonómiájának kér-
désével vonhattam le csak magasabb következtetéseket. 

4. Az első, viszonylag megbízható bűnözéssel kapcsolatos statisztikát 
Fényes Elek teszi közzé a fogva tartott és elítélt rabok száma alapján. 
Ekkor a Hajdúság Magyarország legfertőzöttebb területe, s a Jászkun-
ság a statisztikában közepes helyet foglal el. Egy 1847-es alkapitányi 
jelentés lehetőséget ad arra, hogy az elítélt, vagy fogva tartott rabok 
bűnözésének fajtáiról is hírt kapjunk. A három kerületben 457 rabot 
tartanak fogva, s ezek 44%-a a Jászságból, 43% a Kiskunságból került 
ki, s csak 13%-a a Nagykunságból. A magas kiskunsági szám azért van, 
mert sok az elfogott orgazda, lótolvaj, marhatolvaj, amely a jászok és 
kiskunok kiskunsági pusztáin horogra került. Ezek nem a települése-
ken, főként nem a Jászságban éltek, hanem a pusztákon, távol a 
hatóságoktól működtek, de kiskunsági vagy jászsági illetőségűk voltak. 
Egybevág ez egy korábbi, 1832-1838 között kelt jelentéssel, ahol is e két 
kerületben, de különösen a Kiskunságban az állatlopások, s az orgazda-
ság a bűnesetek felét teszik ki. Az egyéb bűnesetek pedig egyedinek 
tűnnek (gyilkosság, verekedés, kuruzslás, közmunka megtagadása, 
vagyon elvesztegetése, gyújtogatás, rágalmazás, sérelem megtorlása, 
gyermekgyilkosság. 

Nem vizsgáltam a bűnözésben Fényes Elek statisztikájában kiugró 
helyen álló Hajdúság anyagát, de feltehetően ott is az állatlopások, az 
orgazdaság juttatja élre a hajdú kerületet. Ez pedig a vagyon elleni 
bűntettek kategóriáját növeli, azaz épp azt, amelyet magunk is vizsgá-
lunk. 

Ha ebből a hármas, illetve a hajdú kerület közösségellenes magatar-
tására következtetnénk, helytelen úton járnánk. A számok azért ilyen 
magasak, mert az úgynevezett felderített bűnök száma a jól szervezett 
közigazgatású kerületekben sokkal magasabb, mint a megyékben. A 
későbbi korszakokban igen alacsony bűnözési számot mutató Jászság 
esetében nem a belső, közigazgatásilag jól ellenőrizhető területén, 
hanem a 60-100 km -re fekvő kiskunsági pusztán elkövetett lopásoknak 
tudható be a bűnesetek aránytalanul magas száma. Amint ott önálló 
községek alakulnak ki a XIX. század közepétől, a Jászság bűnözési 
statisztikája menten visszaesik, s a három legalacsonyabb, legkevésbé 
fertőzött terület közé kerül. 

A XX. században a volt Jászkun Kerület egyes részei ugyan eltérő 
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adatokat mutatnak - vezet a Kiskunság, s leghátul van a Jászság -, de 
az eltérés ellenére is igen hátul állnak a bűnözési statisztikában, 
továbbra is jól működik a helyi hatóság, s felderítik a bűneseteket. A 
megalakult Szolnok megyén belül jóval a külső-szolnoki részek között 
maradnak a városias jellegű, nagyobb létszámú jász és kun települések 
is. 

Pontos adataink nincsenek e korszakból a bűnesetek megítélésének 
közösségi módjairól. Ám a peres anyagot tanulmányozva kiderül, hogy 
bűnt takargató, tanúskodni nem akaró jászkunsági polgár alig akad. 
Sőt, éppen az úgymond lakossági bejelentések az okai a szervezett 
közigazgatáson túl annak, hogy szinte valamennyi bűnöst megtalálják, 
s bíróság elé állíthatják. 

Másfelől, állatlopásokról, orgazdaságokról lévén szó a romantika, 
majd a betyárromantika korában, megállapíthatjuk, hogy sem nagy-
kunsági, sem jászsági betyárokról nem tudunk, illetve, ha hosszabb 
ideig orgazdasággal vagy tolvajlással foglalkozó emberekről volt szó, 
olyanokról, mint a jászok és kiskunok megdézsmálóinak számító két 
Zsibrita, a jászkíséri Borsos Sándor vagy a jákóhalmi Fazekas Dávid, 
mindig elítélő közösségi megnyilvánulással találkozunk. Kiemelik mér-
hetetlen kegyetlenségüket, közösséget megkárosító voltukat, a lakosság 
közreműködését elfogatásukban, skárörömmel szemlélik tömlöcbe jutá-
sukat. Egyszerű rablóknak, tolvajoknak tekintették őket. 

Az 1929-1938-as évek átlagában számított, jogerősen elítéltek szá-
mából és a lakosok számából összeállított megyei rangsor szerint Jász-
Nagykun-Szolnok megye a 9. helyet foglalta el. A megyén belül azonban 
a Nagykunság sokkal nagyobb lélekszámú, nagy külső határú települé-
sein feleannyi a számarány, mint a volt Heves-Külső-Szolnok megyei 
részeken, s a jászságban még ennél is alacsonyabb. Vannak kiemelke-
dően magas bűnözésű helyek: Törökszentmiklós, Új szász, Mezőtúr, 
Tiszafüred. 

Ez az állapot, s arány megmarad később is. 1968-ban a megye -
hasonló belső arányok mellett - a 13. helyet foglalja el a megyék sorában, 
1980-1985 között még hátrább kerül, belső arányaiban pedig - hogy 
számszerűsítsük is - a megye eltérő területeit képviselő Szolnok városa, 
a Jászság és a Nagykunság arányszámai a következők Nyári Katalin 
kutatásai szerint: 

Ismertté vált bűnesetek száma 10 ezer lakosra eső száma 
Szolnok 
Jászság 
Nagykunság 

278 
126 
249 

44,50 
6,01 

22,04 
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A vagyonellen elkövetett bűncselekmények száma a nyolcvanas évek-
ben hasonló belső arányt mutat: Heves-Külső-Szolnok duplája a két 
kerületrész számadatainak, míg Szolnok városa mintegy háromszorosa. 
Ez utóbbi természetesen következik a „nagyvárosi" jellegből is. 

Nem lehet véletlen az, hogy a volt kiváltságos területeken alacso-
nyabb az arányszám, mint az aprófalvas Tisza-mentén, a volt megye 
területén. 

5. A jászkunok közössége a XVIII. század első felében a redempcióért 
folytatott harcban összekovácsolódott. Elnyerve a privilégiumokat ki-
alakult az új közigazgatás, melynek vezetőit, irányító testületeit a 
közösségek minden szinten maguk választották meg, s így magukénak 
is érezték, rendkívül sokrétű volt: közigazgatási, bíráskodási, gazdasági 
irányítói, katonai és egyházi feladatközöket láttak el. Ezeket részletezve 
a korábbi szokásjogot is magába foglaló, 1790-es években keletkezett 
Jászkun Statutumok alapján így mutathatjuk be: 

Közigazgatási feladatkörben a tanács: 
a) Részt vett, mint testület a kerület és hármas kerület magistrá-

tusának jelölésében, választásában, 
b) Helyi érvényű jogszabályokat alkotott, 
c) Lakosi, polgári jogot adományozott, 
d) Megszervezte a község ügyeit, gondoskodott a rend fenntartásáról 

(ár- és tűzvédelem, a lakosok nyugalmát, közbiztonságát óvta, védett az 
idegenek zaklatásai ellen stb.), 

e) Adóigazgatási feladatot látott el. Gondoskodott a céhek felügyele-
téről, a várások rendjéről, 

f) Útleveleket állított ki a kötelességeiket maradéktalanul teljesítő 
lakosoknak, 

g) Adásvételeket kötöttek előtte, végrendeleteket hitelesített, köz-
gyámként árvaügyeket intézett. 

Bíráskodási feladatkörben a tanács: 
a) Polgári peres ügyekben elsőfokú bíróságként működött, 
b) Kisebb szabálysértési és kihágási ügyekben ítélkezett, 
c) Büntetőperekben tanúkihallgatást végzett, s elősegítette a 

feljebbvitelt, 
d) Megvizsgálta a lakosok kérelmeit, bejelentéseit, panaszait, 
e) A tanács alkalmazottainak (hajdúk, tizedesek, bírák, szenátorok, 

alkalmazottak: csősz, belrendőr stb.) észleléseit kivizsgálta, 
f) Közzétett országos körözéseket, megfelelő intézkedéseket foganato-

sított, 
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g) Kisebb ítéleteket végrehajtott (áristom, megvesszőzés, pellengér, 
pénzbírság). 

Gazdasági feladatkörben a tanács: 
a) Felügyelt a birtokviszonyokra, a redempcids kulcs mindenkori 

érvényesítésére, 
b) Földméréseket, községi belrendelkezéseket végzett vagy végezte-

tett, 
c) Házhelyet adományozhatott, 
d) Megszabta a mezőgazdasági munkák rendjét, idejét (aratás, szü-

ret, tarlőszabadítás, állatkihajtás stb.), 
e) Felfogadta a községi alkalmazottakat (csőszök, pásztorok, 

árednátorok), s ellenőrizte munkájukat, gondoskodott az ellátásukról, a 
lakosság soros szolgáltatásainak az alkalmazottakhoz való eljuttatásá-
ról (pl. soros kenyérsütés a pásztoroknak), 

f) Megszervezte és betartatta a közmunkák rendjét (út-, gátépítés, 
hóeltakarítás, kutak javítása, legelők megtisztítása, közkutak létesítése 
stb.), 

g) Felügyelt a vásárok, piacok rendjére, közterületére, 
h) Kezelte a község vagyonát (közföldek, apaállatok, befolyt jövedel-

mek: pl. bérleti díjak, adók), 
i) Részt vett a község lakosainak bizonyos termékei értékesítésében, 

egyúttal ellenőrizte a megfelelő minőséget, 
j) Limitálta bizonyos áruk helyi árát, munkadíját, s a munkabéreket. 

Egyházi feladatkörben a tanács: 
a) Megszervezte a papválasztásokat, 
b) Gondoskodott az egyházi vagyon kezeléséről, az egyházi járandó-

ság (adók, munkaszolgáltatások) pontos fizetéséről, juttatásairól, 
c) Közmunkát szervezett egyházi építmények építésénél javításánál, 
d) Ellenőrizte az iskolaügyeket, 
e) Betartatta az egyházi ünnepeken a munkaszünetet, felvigyázott az 

egyház által előírt erkölcsi szabályok betartására. 

Ez a szerteágazó feladatkör, amelyet a bíró és a 12 tagú szenátus, egy 
községi jegyző, illetve néhány fizetett alkalmazott látott el (kisbíró, 
tizedesek, bakter, csőszök), egyben azt is jelentette, hogy a tanács, ha 
nem is iránjutotta, de ellenőrizte a közösséget, a közösségi élet szinte 
minden megnyilvánulását. Nagyobb településeken a tisztségviselők 
száma magasabb volt. Még a kerületek megalakulása előtt kialakulnak 
ezek az arányok. Az 1705-ös katonai összeírás szerint differenciált és a 
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község vagy város nagyságához idomult szervezetről van szó (pl. Jász-
berényben 82, Apátiban 22, Jászdózsán 19 a köztisztviselők és alkal-
mazottak: pásztorok, csőszök, hadnagyok, tizedesek stb. száma). Elgon-
dolható, hogy kis lélekszámú településen, mint pl. Jászdózsa (kb. 1000 
lakos), ez milyen nagy létszámnak vehető. A redempció után lényegében 
nem alkottak új jogszabályokat, hanem a meglévő, szokásjog alapján 
működő rendet erősítették meg, s meghagyták a korábban kiépült 
és jól működő községi szervezetet is. Ez azt jelentette, hogy a tisztség-
viselőkön kívül egy nagy múltú, a közösség életét szabályozó szokás-
jog is érvényesült. A törvényerőre emelt szokásjog pedig megkönnyí-
tette a község vezetésének dolgát, hiszen maga a lakosság is segítsé-
gére volt a község vezetőségének. Erdekében állott feltárni a visszássá-
gokat, s mivel a hatóság mindig a köz érdekét tartotta szem előtt, meg 
is kapta a megfelelő információt anélkül, hogy ezt a közösség elítélte 
volna. A Jászságban és Kunságban tisztában voltak a polgárok azzal, 
hogy a hatóság - amelynek oroszlánrésze volt a redempcióban, s csalá-
dokat emelt fel -, a közérdeket képviseli, minden ellene lázadás, a 
visszásságok elkendőzése visszaüthet, s a közösség egészének érdekeit 
sértheti meg. 

Földesúri területeken, nagybirtokokon bizonyos szembeállás figyel-
hető meg, s nem tartották bűnnek sem a birtokos megkárosítását, sem 
a tolvajjal való szolidaritást. E kérdés irodalmi feldolgozásait a népi írók 
(Illyés Gyula, Veress Péter, Tamási Áron) jól, s reálisan oldották meg. 
Hasonló dézsmálások, apróbb-nagyobb lopások, a jószág elkötése azon-
ban a parasztbirtokos jász és kim közösségeket sértették, s az elkövet-
kezőket köz megkárosítój aként adták fel. A szokásj og, amelyet törvénye-
sítettek, a kialakult helyi közigazgatás, amely a középkortól kezdve a 
régi katonai renden felépített volt, s a parasztvármegyék korszakában 
csak megerősödött, igen szigorú volt, s megszabta az egyén szerepét a 
közösségben, s a közösségbe való befogadás módját is együttesen szabá-
lyozta. Az elöljáróság komplex funkciói lehetővé tették, hogy a közösség 
életének minden mozzanatáról információt szerezzen. Segítette ezt 
külön az is, hogy még a katolikusoknál is (a középkor óta meglévő 
kegyúri jog miatt) természetes volt az egyház világi ellenőrzése, s 
hatóság és egyház szoros együttműködése. Ez együtt a legkeményebb 
kötelességet is az elfogadhatóság szintjére emelte. S nem utolsósorban 
a magisztrátusnak megfelelő eszközök is álltak a rendelkezésére, hogy 
a közérdek megsértőit felelősségre vonják. Nem a büntetés, hanem a 
közösségből való kizárás, vagy részleges jogkorlátozás tartotta vissza a 
bűnözőket a bűn elkövetésétől. Gyakran gazdasági korlátozásokkal 
tudta az elöljáróság elejét venni a bajnak (kizárta a bűnöst a földvásár-
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lásból, a közös földek felosztásakor a nyílhúzásból; nem kapott útlevelet 
az, aki megsértette a szabályokat, s ez anyagilag károsította, mert nem 
mint jász polgár mehetett át vámon, réven stb.). Kisebb kihágások 
felhalmozódása is maga után vonta a korlátozásokat (a többször reni-
tenskedő legényeket elvitették katonának, mintegy kiemelve őket a 
közösségből), gyakran a családon, a szülőn át gyakoroltak nyomást a 
fiatalságra (kicsapongó legények, leányok). S hátra volt még a büntetés: 
a pálcázás, pellengér, pénzbírság, elzárás, kiutasítás, a polgárjog meg-
vonása. Jellemző azonban, hogy komoly, nagy büntetést (hosszabb 
elzárás, kiutasítás, polgárjog megvonása, pallosjoggal való élés) nem 
igen szabtak ki a hatóságok. 

A kerületek megszűnte után is megmaradt a Jászság és Nagykunság 
ilyen belső szemlélete, évszázadok óta kialakult rendje, s jellemző, hogy 
nemcsak mint társadalom, hanem mint eleven közösség is tovább 
működött az egyes települések lakossága. Ezzel is magyarázható, hogy 
a bűnözési statisztikában a XXL században is igen hátul állnak a volt 
kerületek, s jól elválik Jász-Nagykun-Szolnok megyén belül is a két 
kiváltságos terület az egykori megyei részektől. A közösség önkorlátozá-
sa városi, községi szinten alakult ki, s nem kerületin. Ezért a jászkun 
jogok vagy közigazgatás megszűnte lényegében nem borította fel a 
kialakult rendet, beidegződést. 

Hogy ez így maradhatott, annak az az oka, hogjr maga a társadalom, 
s az egyes közösségek belső rendje nem változott. így a falu továbbra is 
eleven közösség és társadalom volt, s a régi mechanizmusok tovább 
működtek. 1950 után azonban jelentős átalakulás ment végbe itt is, s 
felborultak az addigi viszonyok. 

A társadalom működésének, stabilitásának fő jellemzői 1950-ig a 
következők voltak: 

a) A falu zárt paraszti közössége (Gemeinschaft) és társadalom 
(Gesellschaft), amelybe az iparosok, kereskedők is szinte parasztként 
tagozódtak be, s elfogadták a paraszti társadalom normarendszerét, 
családi kapcsolatokat létesítettek a közösséggel még a hivatalnokok is. 

b) Társadalmi feszültség, főként a Jászságban nem alakult ki, mert a 
népfelesleget hosszú időn át levezették a kiskunsági puszták, majd a 
környező települések, amelyeknek birtokait a jászok, s részben kunok 
felvásárolták. Idegen népesség pedig alig érkezik a településekre. 

c) Mivel a helyi eredetű vezetőség, amely maga is számos szállal 
kötődött a paraszti közösséghez, eleve elfogadta a közösségi normarend-
szert, összhangba kerültek a szokásjogi és a tételes jogszabályok, s 
ennek megfelelően intézkedtek. A közösség így a hatóságot jogilag is 
magáénak ismerte el, s segítette. Jellemző pl., hogy a jászkun özvegyi 
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öröklésjog sok helyen tovább élt, s a polgári egyenlő örökösödési jog is 
kikerülhető volt megegyezéssel, a XX. században is. 

d) A Jászságban, de más formában a Nagykunságban is ideális 
szerkezetű, a táj adottságaihoz igazodő családi üzemek alakultak ki, 
amelyek a maguk korában lehetővé tették a lehetséges teljesítmény 
maximumát. A közösség az egyes családok vagyonszerzésének módját 
ellenőrizhette, s tisztában volt azzal, hogy a kezdettől fogva korlátozott 
(nemesihez képest kevesebb) j ászkun j ogok csak a személyes munkavég-
zésre alapozott vagyongyarapítást teszik lehetővé. így a vagyon termé-
szetes értékmérővé vált, s gyarapodás közösségi ellenőrzéssel csak a 
munkára épülhetett, másképp a közösséget, másokat károsított. Ez 
meghatározta a meg nem engedett vagyonszerzéssel szembeni általános 
álláspontot. 

e) A lakosság bizonyos csoportjai (nemesek, majd cigányok, zsidók, 
pásztorok, iparosok), akik között jövevények is voltak, csak akkor 
kaphattak letelepedési, házvásárlási engedélyt, ha már bizonyították 
azt, hogy elfogadták, s nem sértik a közösségi normákat, józan, vallásos 
életűek, esetleg családi kapcsolatot is létesítettek helybeliekkel. A 
közösség rendje így sohasem zavarodott meg. 

f) A századfordulóra kialakult a községek lélekszámának az az ideális 
nagysága, amely utána már nem növekedik, s a társadalom zártsága 
azáltal is fokozódik, hogy egy adott lélekszámú településen a belső 
házasodás át-meg-átszövi a közösséget, családi vagy rokoni érdekűvé 
teszi a közösségi együttműködést. 

Ez a stabilitás a közösség és a helyi hatóság viszonyát s a bűnözéssel, 
főként a köz- és magántulajdon elleni vétekkel kapcsolatos helyi meg-
ítélést is meghatározta. 

S éppen ez az a stabil és önérdeket védő, a bűnt elítélő állapot, amely 
1950 után teljesen felborul, bár a bűnözési statisztika látszólag ekkor is 
kedvező volt a kerületekben. 

Ettől kezdve a közvagyon megdézsmálása, az ügyeskedés, a közösség 
elhagyása (pesti, szolnoki, hatvani, gyöngyösi munkavállalás, ingázás 
vagy egyszerű elköltözés) itt is, csakúgy, mint az ország más részein, 
jellemzővé válik. A közvagyon prédának számít. A társadalom mérték-
add rétege - hisz paraszttársadalom -, kuláknak minősül, s ez felborítja 
az értékrendet, menekülésre készteti a lakosságot. Azok, akik korábban 
a köz érdekében is tevékenykedtek (nagyobb gazdák, tekintélyes csalá-
dok, egyházi vagy egyház közeli személyek) szinte bűnösöknek számíta-
nak a hatalom szemében, a társadalom szembenállását váltják ki. A 
különben gyüttmentként számontartott idegent, akit a hagyományos 
társadalom semmibe vett, most párttitkári, vb-titkári vagy elnöki szék-
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be ültetik, s naponta tapasztalják hozzá nem értését, közösség ellenes 
magatartását, még inkább megvetik, s úgy vélik, az általa képviselt 
helyi és országos hatalom ellen semmiféle eszköz alkalmazása nem 
erkölcstelen. Míg az uradalmakban, cselédházakban a korábbi hősies-
nek tartott dézsmálások (pl. Illyés Gyula: Hősökről beszélek-féle maga-
tartás) most tényleges rombolásban nyilatkoztak meg (kastélyok, mag-
tárak, gépek széthordása), addig itt a paraszti munka eredményét 
jelentő tanyák lebontása, a szőlőskertek és gyümölcsösök kiszántása, 
kunyhóinak lebontása, a családi lét bázisainak szétzilálása egy egész 
között és csendes ellenállását váltja ki. Ez az ellenállás azonban nem 
tűnik hősiesnek, sőt a végrehajtók titkon (adatközlőinken ez meglátszik) 
restellni valónak ítélik, mégis végrehajtják. Emiatt a meghúzódó bűn-
tudat miatt lehet az, hogy amint a hetvenes években már nem odahelye-
zettek, hanem helybeliek is betölthetnek vezetői, gazdaságvezetői tisz-
tet, mérséklődik a köztulajdont megkárosító tendencia, s kezdik ismét a 
hatóságokat is sajátjuknak tekinteni. Felébred párhuzamosan a jász és 
kun öntudat is, s egyre több megnyilatkozása van annak, hogy valami-
féle fordulat következik be a közösség bűnmegítélésében. 

Főbb irodalom 

A jász és kun megyebéli törvény-székeket tárgyszó statutumok... Szolnok, 1882. 
Bagi Gábor: A Jászkun Kerület és a reformországgyűlések. Szolnok, 1991. 
Bánkiné Molnár Erzsébet: Kiskunfélegyháza újratelepítőinek 1744-ik évi lajstroma 

(in: SZMMÉ). Szolnok, 1981. 
Bánkiné Molnár Erzsébet: Nemesek a Jászkun Kerületben. Levéltári Szemle, 1982. 

2-3. sz. 
Bánkiné Molnár Erzsébet: A „rendszeres bizottsági munkálatok" szerepe a Jászkun 

Kerület közigazgatásának megformálásában. (In: Zounuk. 1. Szolnok, 1986.) 
Bánkiné Molnár Erzsébet: A Jászkun Kerületek helységeinek közigazgatási szerve-

zete. (In: Cumania 10. Kecskemét, 1988.) 
Bánkiné Molnár Erzsébet: A jászkunság szerepe az 1809. évi napóleoni háborúban 

és az utolsó nemesi felkelésben. (In: Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve. Szolnok, 
1990.) 

Bellon Tibor: Karcag város gazdálkodása (Földművelés). Szolnok, 1973. 
Bellon Tibor: Nagykunság. Budapest, 1979. 
Botka János-Papp Izabella: A Jászság földművelésének leírása 1776-ban. (In: 

Zounuk 1. Szolnok, 1986.) 
Kiss József: Jászkunsági agrármozgalmak a kiegyezéstói a milleneumig (1867-

1895). Budapest, 1968. 
Kiss József: A jászkunok a Rákóczi-szabadságharcban. Történelmi Szemle, 1971. 
Kiss József: A Jászkun Kerület parasztsága a német lovagrend földesúri hatósága 

idején. Budapest, 1979. 

92 



Nyári Katalin: Jász-Nagykun-Szolnok megye településeinek bűnözése. (In: Zounuk. 
6. Szolnok, 1991.) 

Örsi Julianna: Karcag társadalomszerkezete a 18-20. században. Budapest, 1990. 
Palugyay Imre: A Jászkun Kerület és Külső Szolnok vármegye leírása. Pest, 1854. 
Szabó István: Egy jászdőzsai család genealógiája. (In: Jászdózsa és a palócság. Eger-

Szolnok, 1973. 
Szabó István: A családi gazdálkodás Jászdózsán a kapitalizmus korában. Szolnok, 

1974. 
Szabó László: A jász etnikai csoport. I-II. Szolnok, 1979-1982. 
Szabó László: A jász öntudat alakváltozatai. (In: SZMMÉ. Szolnok, 1981. 
Szabó László: Jászság. Budapest, 1982. 

SZMMÉ = Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve 
Megjegyezzük, hogy csak a legfontosabb irodalmat adjuk meg. Helyi monográfiák 

bibliográfiai adatait, adattári anyagot nem sorolunk fel. 

93 



ERDÉSZ ÁDÁM 

Városi mozgalom nagyközségi szervezetért 

Gyula több rövid életű próbálkozás után 1873-ban nyerte el - úgy tűnt, 
véglegesen - a rendezett tanácsú város státust. Jó tíz év múlott el, mire 
a város polgárainak nagyobbik része érzékelni kezdte a korábbinál 
önállóbb közigazgatási szervezet működésének gazdasági és infrastruk-
turális eredményeit. Am az első bő évtized elteltét nem az egyelőre még 
szerény sikerek számbavétele s nem a jövőtervezgetése követte, hanem 
az 1880-as évek közepére váratlanul szabályszerű tömegmozgalom 
robbant ki a rendezett tanács ellen s párhuzamosan a nagyközségi szer-
vezet visszaállítása érdekében. 

A rendezett tanácsi adminisztráció, a városi ranggal együtt járó köz-
igazgatási feladatok tetemes költségei nem egy város polgárait késztet-
ték az olcsóbb nagyközségi szervezet visszaállítására, vagy legalábbis a 
visszaállítás megkísérlésére. A gyulai események felidézése már csak az 
összehasonlítás miatt sem érdektelen, de ez esetben fontosabb, hogy 
rekonstruálhatjuk egy hirtelen fellobbanó tömegmozgalom sajátossága-
it: a mozgalom dinamikáját, a vezetők és a támogatók rekrutációját, az 
alkalmazott eszközöket. Emellett nyomon követhetjük, hogy bizonyos, 
korábbi pozícióikat és presztízsüket elvesztett csoportok miként próbál-
ták a városon belüli feszültségeket kihasználva korábbi szerepüket 
visszaszerezni. 

Mindenekelőtt az események sora: 1885. április 14-én egy németvá-
rosi polgár, Gerlein Mihály és hat társa kérvényt nyújtott be a megyei 
törvényhatósághoz, melyben kérték a rendezett tanács megszüntetését. 
A kérvényhez 2135 aláírást tartalmazó ajánlási íveket csatoltak. Az 
ugyancsak mellékelt adókimutatás szerint a 2135 aláíró fizette a város 
egyenes állami adójának több mint a felét. Azaz, a beadvány megfelelt 
az 1876. évi V. tc. előírásának, mely szerint a rendezett tanács nagyköz-
séggé alakításának egyik feltétele, hogy az átalakulást a város egyenes 
államadójának több mint felét fizető lakosok és birtokosok kívánják. A 
törvényhatósági bizottság május 18-án tartott ülésén, részben az aláírá-
sok bizonytalan volta, részben a kérvényben foglalt indokok elégtelen-
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sége miatt a beadvány elutasítását javasolta. Erre a nagyközségi 
szervezet hívei május 29-én kérelmükkel egyenesen a belügyminiszter-
hez fordultak. Tisza Kálmán belügyminiszter a város tisztviselői között 
nem várt meglepetést keltve július 5-én kelt rendeletével engedélyezte, 
hogy Gyula nagyközséggé alakuljon át. 

Május végén élénk konfrontáció kezdődött a városban a nagyközségi 
szervezet és a rendezett tanács hívei között. Újabb és újabb, ellenkező 
tartalmú kérvényeket fogalmaztak a belügyminiszterhez, majd népes 
deputációk is útnak indultak. Kisebb-nagyobb nyilvános gyűlések kö-
vették egymást; május végétől az addig mélyen hallgató helyi sajtó első 
számú témája lett a rendezett tanács kérdése. A vitába igen nagy 
energiával bekapcsolódott a megye al- és főispánj a is. A rendezett tanács 
pártolóinak sikereként augusztus 7-én a belügyminiszter felfüggesztet-
te korábbi rendeletének érvényességét, s utasította a vármegyét, hogy 
egy bizottság felállítása révén vizsgálja meg, valójában melyik oldalon 
áll a lakosság több adót fizető része, hitelesek-e az aláírások az első 
kérvényen, s vajon csakugyan hiányzik-e Gyulán a rendezett tanács 
fenntartásához szükséges anyagi erő. 

A vizsgálatot szeptember 17-éig lezajlott, s Tisza Kálmán belügymi-
niszter a kapott jelentés alapján - az aláírások egy része nem hiteles, 
nincs meg a szükséges adótöbbség, a nagyközség híveinek érvei nem 
helytállóak - november 12-én kelt rendeletével korábbi döntését érvény-
telenítette, és a nagyközségi szervezet támogatóinak kérvényét végleg 
elutasította.1 

A rendezett tanács ügye ezzel nyugvópontra került, egyszer-egyszer 
még felmerült a kérdés, többnyire olyankor, amikor a helyi vezetőréteg 
valamelyik kudarcokat nehezen viselő tagját sérelem érte a tisztviselői 
kar részéről. Ilyenkor a tisztviselői kar címére küldött fenyegető üzenet-
ként pengették meg a rendezett tanács kérdését. Ám a gyúanyag végleg 
eloszlott, másrészt a város gazdasági helyzete megváltozott, s egyetlen 
alkalommal sem követte érdemleges érdeklődés a rendezett tanács 
ügyének felvetését. 

Nézzük ezután a protestálók kérvényeinek fontosabb passzusait, 
kicsit hosszabban idézve, mert az érvelésen túl a beszédmód, a stílus vál-
tozása is fontos elmozdulásokat jelez. Az április 14-én kelt első kérvény-
ben olvashatjuk: „A rendezett tanács megszüntetését polgártársaink 
legnagyobb része főként azon okból kívánja, mert a rendezett tanácsú 

1 Békés megyei Levéltár, Gyula város tanácsának ir. 89/1885.; Békés Megyei 
Törvényhatósági Bizottságának közgyűlési 1885. évi jkve. 25/1885.; 204/1885.; Vö.: 
Scherer Ferenc: Gyula város története II. Gyula, 1938. 199-203. p. 
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városi szervezettel járd adminisztrationális költségek és terhek tovább 
viselésére elégséges anyagi erővel nem bír, és mert az ezzel járó költeke-
zések kimerítik a város erejét, s megfosztják őt azon tőkétől, melyet a 
város anyagi és szellemi felvirágoztatására sokkal hasznosabban fordít-
hatna." A második bekezdésben említi a kérvény a rendezett tanács 
korszakában felhalmozódott adósságot, hozzátéve: „... Gyula város csak 
azóta gyakorolja az adósságcsinálást, s teszi elviselhetetlenné a lakos-
ságra nézve a jelent, s szomorúvá a jövendőt, mióta ügyeinek intézését 
rendezett tanácsra bízta." 

Nyomatékosan hangsúlyozta a kérvény szerzője, hogy az adók több 
mint egy negyedét végrehajtással szedik be, holott a szorgalmáról és 
takarékosságáról ismert lakosság inkább kész a nélkülözésre, mintsem 
a végrehajtást megvárja. Majd az adatok elhagyásával érzelmekre 
apelláló részek következnek: „Lakás, élelem, ruházat s életmód tekinte-
tében nélkülözésre van szorítva lakosságunk. Nem az élet kényelméről, 
nem a városias díszről, nem a tanácsosi címről, hanem a mindennapi 
kenyérről van szó. Tekintélyes polgármester és díszes városi tanács 
sehogy sem illik az oly város élére, melynek lakossága fele része 
mindennapi kenyeréről sem biztos, hol a lakásokban jó módú polgárok 
helyett az ínség, a műhelyekben tisztes iparosok helyett vándorbotot 
ragadó földönfutók, az iskolákban egészséges pozsgás arcok helyett a 
nyomor bélyegét viselő gyermekek, és az üzletekben, a műhelyekben és 
az ekeszarvánál erőteljes ifjak helyett a betegségnek s testi-lelki nyomo-
rúságnak eljegyzett vézna, satnya, fejletlen és soha ki nem fejlődő 
nemzedék van." 

A kérvény aláírói példaként említették a nagyközségi szervezettel 
bíró Csabát, Szarvast és Orosházát mint olyan községeket, amelyek 
gyarapodnak, ellentétben Gyulával, ahol a rendezett tanács „luxusa" 
elszívja az előrejutáshoz szükséges tőkét. Mellékletként csatolt összeha-
sonlítással dokumentálták, hogy a tisztviselők és városi cselédek mint-
egy 24 000 forintnyi évi bérét több mint 7000 forinttal lehetne csökken-
teni a kisebb elöljáróságot igénylő nagyközségi szervezet révén. 

A május 29-i, belügyminiszterhez küldött beadványban a kérvény 
fogalmazói tovább mentek, nem csupán a rendezett tanács fenntartásá-
hoz szükséges anyagi, hanem a szellemi erő meglétét is kétségbe vonták: 
„Nem vagyunk ugyan jogvégzett egyének hiányában, alkalmatos egyé-
nek is vannak közöttünk, de aki alkalmatos, az nem vállalkozik, aki 
pedig vállalkozik, az meg nem alkalmas a polgármesterségre..." 

Az augusztus 2-án kelt, ugyancsak a belügyminiszternek címzett 
kérvény hangja, vélhetően a remélt siker távolodása miatt még érdeseb-
bé vált, s kifejezetten a városi tisztviselőket vették célba az aláírók: „...a 
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maguk egyéni érdekeivel törődve a közérdek iránt kevés fogékonyságot 
tanúsítottak. Munkaerejüket a lehetőségig kímélve, fizetéseik felemelé-
sének folytonos kérelmezésével merítették ki a képviselő-testület türel-
mét, s a fizetés-felemelések iránti kérések teljesítésével a város pénztár-
cáit... a helyzet nehézségeit fokozta az a körülmény, hogy e tisztviselők 
a helybeli értelmiség néhány hangadd tagjával szövetségre lépve, szám-
ra nézve kevesen bár, mindent merésre nézve a vakmerőségig bátrak, 
egy elviselhetetlen nemét az oligarchiai zsarnokságnak gyakorolták 
éveken keresztül a város többi polgárai felett."2 

A beadványok alatt közvetlenül néhány németvárosi és nagy-
magyarvárosi fóldmíves nevét találjuk, szerepelnek iparosok is, de 
városon belüli arányuknál kisebb hányaddal. E szervezők egyike-mási-
ka a petíciózás idején kisebb városi tisztséget is betöltött, de befolyás és 
presztízs dolgában igen hátul állottak. A főszervező Gerlein Mihály 
például az iskolaszék tagja volt. Am a szervezők többsége, így Gerlein is 
és a halála után helyére lépő Ludvig Mihály földmíves is, a Magyar- és 
Németváros egyesítése és közigazgatási berendezkedése körüli, több-
ször ismétlődő egyezkedések idején még azokban a bizottságokban 
szerepelt, amelyekből a város magas rangú tisztviselői kikerültek.3 Több 
vitairat szerzője is említi, hogy az irányítók igazi célja tulajdonképpen 
régi presztízsük és szerepük visszaszerzése. Emellett vagyonos emberek 
voltak, az egyik felhasználatlanul maradt vitairat szerzője írta a bead-
ványok „földönfutókat" és „boldogabb hazát keresőket" emlegető részére 
reflektálva: „ha magukat is ezek közé sorolnák, a telekkönyv cáfolná meg 
őket".4 Tehát megállapíthatjuk, a mozgalom vezetői korábban jelentős 
szerepet vivő, de az új közigazgatás fontosabb posztjairól kimaradó 
emberek közül kerültek ki. 

Bár a vezetőknek volt bizonyos gyakorlatuk a kivitelezésben - Ludvig 
Mihály 1870-ben már részt vett egy, Német- és Magyargyula szétválasz-
tását célzó akcióban, amely ugyancsak eljutott a belügyminiszterig -, de 
maguk a technikai lebonyolításhoz nem rendelkeztek elég felkészült-
séggel. Akadt azonban egy, a várost tökéletesen ismerő birtoknyilván-
tartó, aki elkészítette a beadványok statisztikai mellékleteit. Az újságí-
róként is működő birtoknyilvántartó az iparosság egyik első számú 
szószólója volt a városban, ő az iparosok városi, házosztály- és kereseti 
adójának csökkentése reményében lett a mozgalom végig háttérben 
maradó aktív részese. Munkájának - mint húsz évvel később leírta - nagy 

2 BML Gyula város tanácsának ir. 89/1885. (Valamennyi idézet itt.) 
3 Scherer: i. m. 145. p. 
4 BML Gyula város tanácsának ir. 89/1885. 
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része volt abban, hogy a belügyminiszter először a nagyközség javára 
döntött. 

A mozgalom szervezőinek elsősorban a parasztság soraiból sikerült 
híveket szerezniük. Iparosok és kereskedők nevei is szerepelnek az 
aláírási íveken, de ez a réteg lényegesen megosztottabbnak mutatko-
zott. A város intellektuális-tisztviselői rétege - mint azt a helyi lap 
gyakran hangsúlyozta - következetesen távol tartotta magát az aláírók-
tól.5 S magától értetődik, hogy a szinte kompaktan felsorakozó városi 
értelmiség lett a rendezett tanács első számú védelmezője. 

Vajon hogyan sikerült a szervezőknek több mint 2000 embert meg-
mozdítaniuk? A rendezett tanács valóban jóval magasabb költséggel 
járt; a nagyközség elöljáróságához a törvény előírása szerint minimáli-
san 9-10 fő tartozott. Gyulán már a rendezett tanács felállításakor 30 
személy alkotta - a tanácsosokkal együtt - a polgármesteri hivatal állo-
mányát. Számuk a közigazgatás differenciálódásával párhuzamosan 
növekedett, s a törvényhozás is állandóan gyarapította a rendezett 
tanácsok kötelezően ellátandó közigazgatási funkcióinak számát. De 
természetesen Békés megye többi nagy határú, mezővárosi jellegű 
településének adminisztrációja ugyancsak növekedett, hisz bizonyos 
igazgatási feladatok ellátása megkövetelt bizonyos létszámot. A nagy-
község nem biztos, hogy automatikusan olcsóbb volt: Gyula 24 000 
forintnyi tisztviselői bérével szemben Békéscsabán 28 000, Békésen 
23 000, Szarvason 18 000 forint szerepelt ugyanezen a költségvetési 
tételen.6 Gyulán aligha tudott volna megfelelő közigazgatást produkálni 
az a 16 fő, amennyit a nagyközség hívei előirányoztak. 

A város adóssága valóban szaporodott, de ennek nagyobb részét a '70-
es évek árvizei után felgyorsuló erődítési munkálatok vitték el. A sötét 
képpel festett elnyomorodást árnyaló adalék, hogy 1872 és 1885 között 
a gyulai pénzintézetek helyi betétállománya megkétszereződött. Melles-
leg a 38%-os városi pótadó éppen alacsonyabb volt, mint a rendezett 
tanács kérvényezésekor érvényben levő. 

Az igazi nagy felzúdulás okát másutt kell keresni; kötött a városi 
elöljáróság néhány szerencsétlen üzletet, s ezeket a különböző városi 
érdekcsoportok maximálisan kihasználták egymás ellen. S mint ahogy 
lenni szokott, az amúgy is erős bizalmatlanság fokozódása a tisztviselői 
kar egészére visszaütött. Még ennél is súlyosabb indulatokat váltott ki 
a Körös-szabályozás ügye. A '70-es évek több ütemben végzett mentesí-
tési munkálatai erőteljesen megterhelték a város lakóit, kiváltképp 

5 Gyula viszálya. Békés, 1885. május 24. 
6 BML Gyula város tanácsának ir. 89/1885. 
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nagy tételnek számított az a kormánybiztos által készített gát 1878-ban, 
amely a városnak 85 000 forintjába került. S mégsem hozta meg az 
eredményt azonnal, ugyanis a kormány Arad megyétől nem követelte 
meg ilyen eréllyel az erődítést, s az átszakadó Arad megyei gáton kiömlő 
víz gyulai földeket öntött el. A türelem fonalát végleg az szakította el, 
hogy az árvízmentesítés költségeire 1879-től ötféle, egymásnak ellent-
mondó törlesztési kulcsot fogadott el az önkormányzat. Az árterek 
kialakítása nem történt meg, így a város polgárainak többsége nem 
tudhatta, hogy földje beleesik-e a kibővített árterületbe, s vajon milyen 
törlesztési kulccsal kell fizetnie. 1885-ben a törlesztési kulcsok ügye a 
másodfokú ítéletet várta a Királyi táblánál. Az az átláthatatlan, a város 
többségét érintő zűrzavar s a nyomában járó híresztelések többet 
ártottak a városházának, mint a pótadó emelése. 

Szította az indulat parazsát, hogy volt a városnál néhány igen nagy 
ellenszenvnek örvendő tisztviselő is. S olykor a kisebbnek látszó ok 
nagyobb dühöt vált ki - úgy tűnik, ezúttal is ez történhetett. A mozgalom 
egyik agilis iparos szervezője 20 évvel később a következőképpen idézte 
a legerősebb motivációt: „Nem a túl magas városi adó - mert a 38 percent 
igazán nem túl magas városi adó - , hanem az volt a fő rugója, hogy a nép 
a nagyközségi szervezet révén az akkori tanács néhány népszerűtlen 
tisztviselőjétől akart megszabadulni."7 

A nagyközségi szervezet gyógyszer lett volna a népszerűtlen tisztvi-
selők ellen, bár a város egészére sorvasztó mellékhatásokkal járt volna. 
A nagyközségben a képviselőt és a bírót is közvetlenül választották a 20. 
évüket betöltött adófizetők, ellenben a rendezett tanácsú városban csak 
az országgyűlési választók voltak helyi képviselővé választhatók -
Gyulán mintegy 1500 fő -, s a polgármestert a 100 virilisből és 100 
választott tagból álló helyi képviselő-testület választotta. Vagyis nagy-
községi szervezetnél - bár a főszolgabíró kijelölési jogával terhelten -
érvényesült volna a mozgalom támogatóinak túlsúlya, s mint már írtuk, 
a szervezők visszatérhettek volna elvesztett társadalmi pozícióikba. 

Sértett, visszatérni vágyó szervezők, az adócsökkentés ígérete, átlát-
hatatlan, sok embert érintő ármentesítési ügyek, néhány utált tisztvi-
selő - nagyjából együtt van minden, ami egy sikeres tömegmozgalom 
beindításához kell. De az érzelmek intenzitása korántsem lett volna 
ekkora, ha nincs Gyulán bizonyos, emberöltőkre visszanyúló ellentét a 
„nép" és az „intelligencia" között. A gyökereket 1848-ban kell keresnünk. 
Az áprilisi törvényekben szabályozatlanul maradt kisebb királyi ha-
szonvételek ügye, valamint a legelők kérdése hetek alatt szembefordí-

7 Kóhn Dávid: Rendezett tanács vagy nagyközség. Békés, 1905. március 12. 
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totta Gyulán a volt jobbágyokat és az uradalomhoz akkor még jobban 
kötődő nemesi-honoráciori réteget. Az akkori helyzetet jól jellemzi a 
Pesti Hírlap Békés megyei tudósítójának néhány sora: „Gyula különösen 
az, hol a bormérés és a földosztás folytonos ingerültségben tartja a 
kedélyeket, s naponként jobban nyilvánítja az úgynevezett úriosztály 
iránti ellenszenvet. Sőt beszédek után indulva, mondhatni, gyűlöletet 
is... nincs semmi, legyen az a legszentebb, mi, ha úrtól jő, nem gyanúsít-
tatnék, mi elébe akadályok nem gördíttetnének."8 Ez a szembeállás és 
gyanakvás elég erősen konzerválódott, szinte szóról szóra visszaolvas-
hatjuk a Pesti Hírlapban írottakat az 1885-ös helyi sajtóban. Sőt dur-
vább mondatok is elhangzottak; az egyik, egyébként tiszteletnek örven-
dő helyi „úriember" halálát kommentálta imígyen valamelyik polgártár-
sa: „Hullanak az urak, csak hadd hulljanak, bár egyet se látnék!"9 

Június-július táján, nagyjából e mondatok elhangzásakor érte el a 
rendezett tanács elleni mozgalom egyéves történetének tetőpontját. 
1884 őszén indult házról házraj árva az aláírásgyűjtés, áprilisban az első 
kérvény beadásakor érkezett el az első tetőpont. A szervezőknek kapóra 
jött, hogy június elején helyi képviselő-választás volt. A „nem kell 
rendezett tanács" jelszóval folyó körte shadjárat idején érezhették leg-
erősebbnek magukat a nagyközségi hívei. Ám a választás a rendezett 
tanács pártjának sikerét hozta, a „mozgalmárok" a 200 fős képviselő-
testületben birtokolt mintegy 120 helyükből 40-et elvesztettek. S ez a 
vereség első jele volt. Az értelmiségi részről meginduló agitáció és a más 
irányú, aláírások visszavonását célzó befolyásolás hatott. S méginkább 
eredményt hozott az alispán és a főispán aktív beavatkozása. 

A mozgalom vezetője szeptember 5-én meghalt, pedig szeptember 13-
a után indult meg az aláírások vizsgálata, azaz ekkor lett volna szükség 
a legnagyobb mozgósításra. Mint az ilyen típusú szerveződéseknél lenni 
szokott, nem volt, aki átvegye szerepét. A helyébe lépők, irányítóként 
kísérletet sem tettek akcióindításra, helyette egy fellebbezéssel támad-
ták meg az aláírásokat vizsgáld bizottság legitimitását, azaz nem 
vállaltak további konfrontációt. A bizottság előtt a 2135-ből mindössze 
27 ember jelent meg, s az adótöbbség már a 27-nél is elolvadt, mert egy 
részük visszavonta, más részük hamisnak mondta aláírását. - Majd 
megérkezett a belügyminiszter már ismertetett végleges rendelete. 

A helyi lap kommentárja szerint „a megye törvényhatósága cseleke-
dett... a közönség csak a megye jóindulatára provokált."10 Alap publicis-

8Follius Ignác: Békésből. Pesti Hírlap, 1848. július 7. 
9 Gyula veszélye. Békés, 1885. július 19. 

10 B. Gyula, 1885. augusztus 30. Békés, 1885. augusztus 30. 
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tája pontosan fogalmazott: az alispán és a főispán aktív, néha még a 
miniszteri rendeleteket is negligáló közreműködése nélkül kérdéses, 
hogy merre dőlt volna el a mozgalom sorsa. - Az aligha kérdéses, hogy a 
főszolgabírói hatalom alatt álló nagyközségi szervezet aligha segítette 
volna a város nagy léptékű dualizmus kori fejlődését, amelyet a kortár-
sak - függetlenül attól, hogy 1885-ben melyik oldalon álltak - kedvtelve 
neveztek „Gyula reneszánszának". 
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GYARMATHY ZSIGMOND 

A parasztság élete és mozgalmai Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében 1919-1944 között 

Magyarország 1920 nyarán területének egyharmadára szorult vissza, 
lakosainak száma 7 millióra csökkent. A mai Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyét a trianoni békeszerződés alapján még ettől is nagyobb mérték-
ben érintette a veszteség. A helytörténeti-honismereti kutatások orszá-
gos eredményei arra intettek bennünket, hogy e térségben nem szabad 
csak a szűkebb értelemben vett munkásságra koncentrálni, mert az 
iparosítás alacsony foka miatt a városközpontjaitól, piactól megfosztott 
térség mozgalmai nem osztályelnyomás ellen irányultak, hanem a 
szegénység elleni lázadásban lumináltak. A megye társadalmi szerkeze-
tének megfelelően a szegénység szenvedő alanya az agrárproletariátus, 
a parasztság vagyontalan, illetve a kevés földtulajdonából megélni nem 
tudó tömege volt. 

Ebben a tanulmányban csak arra vállalkozunk, hogy a fellelt levéltári 
források ismeretében helytörténeti keretben adjunk adatokat a paraszt-
ság életének és mozgalmainak további kutatásához. A társadalmi 
feszültség a nagybirtok és kisbirtok, a falu és a nagybirtok, illetve a falu 
és a nagybirtok népének eltérő szociális helyzetéből fakadt. A szegődmé-
nyesek, az éves cselédek kenyere biztosítva volt, a nincstelenek többsége 
a falun élt, nyomorúságuk feszültség forrása lett. 

I. 

Birtok és földtulajdon. A megélhetés forrása 

Ha vizsgálat tárgyává tesszük az 1920. évi népszámlálás adatait - a 
földműveléssel foglalkozó lakosság megoszlását a földbirtok terjedelme 
szerint -, akkor az országos adatoktól jóval eltérő, de a megyét alkotó 
részmegyék között is differenciált kép tárul elénk. 

Bereg és Szatmár statisztikai adatai még Trianon előttiek. A nagybir-
tokosok aránya az ország átlagához képest Szabolcsban kétszer, Bereghez, 
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illetve Szatmárhoz képest több mint kétszer, illetve háromszor több volt. 
Az arány a középbirtokosság 200-1000 kat. h. közötti rétegében csak 
Szabolcsbankétszerese az országosnak, Bereghez és Szatmárhoz képest 
csak másfélszerese. A 100-200 kat. h. közötti birtokok számaránya 
Szatmárban haladta meg az országos átlagértéket, Szabolcsban megkö-
zelítette azt, míg Beregben jóval alatta maradt. E birtokok földterületé-
nek aránya az összes 100 kat. h. feletti birtokok területén belül 
Szatmárban jelentősen, Beregben valamelyest meghaladta az országos 
átlagot, Szabolcsban valamelyest alatta maradt annak. 

A nagybirtok aránya és ezzel túlsúlya 1920-ban jelentős. A középbir-
tok mértéke meghaladja az országos átlagot. Szabolcs megyében, amely 
megmaradt történelmi határai között 1920 után is, meghatározó a nagy 
és középbirtok. A 100-200 kat. h. területen földműveléssel foglalkozók, 
bár tulajdonukat parasztbirtoknak kellene tekinteni a fóldnagyság 
alapján, a valóságban zömmel nem parasztok - a helytörténeti adatok 
bizonyítják ezt -, hanem inkább dzsentrik, illetve megyei közhivatalno-
kok voltak. A nagybirtokot bérlő kevesebb, mint a tulajdonos, a bérlő-
arány így is magasabb az országos átlagnál. A középbérlők aránya 
megközelítően azonos Beregben és Szatmárban, Szabolcsban azonban 
csaknem háromszorosa az országosénak. Hasonló a helyzet a 100-200 
kat. h. között, de Szabolcsban ez csak kétszeres értéket mutat. 

A földjéből kellő számú családi munkaerő esetén megélő 10-50 kat. h. 
között kevesebb az országos átlagnál, 50-100 kat. h. között kevéssel 
meghaladja az országos átlagot. Az 5-10 kat. h. közötti is kevesebb; 
Bereg kivételével az 1-5 kat. h. közöttiek pedig jóval kisebb arányt 
képviselnek, míg az 1 kat. h. alattiak a felét sem érik el az országos 
átlagnak. Az adatok önmagukért beszélnek. A feudális birtoktulajdon 
nyomasztó túlsúlya, a földjéből megélni alig tudó parasztság földtulaj-
don hiánya ellenkező irányú aránytalanságot mutatott. Ezek az adatok 
jól jelzik, hogy a birtokosok és a földjeikből valamelyest megélni tudók 
arányát a csökkenés felé tolta el a trianoni területváltozás. 

A földjéből megélni nem tudó parasztság (1-5 kat. h. között) 1930-ban 
1920-hoz képest nagyobb arányt foglalt el, az 1 kat. h. alatti arány pedig 
1920-hoz képest már nem három-négyszerese az országos átlagnak, 
hanem annak csak fele. A Nagyatádi-földreform ezt a réteget nagyobb 
mértékben érintette, mint a birtokos parasztságot. A földhözkötés, 
továbbá a nagy- és középbirtok munkaerő-ellátása terén Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében a földreformnak jelentős szerep jutott, és nem 
volt kisebb ennek politikai hatása sem: a paraszti megmozdulás a 
szegénység ellen irányult és nem a földbirtokosok ellen. 

Hogyan élte meg a paraszt ember a földreformot? Idézzünk egy 
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újságból.1 „Miről beszélnek a szabolcsiak?... az egyik község igénylői 
küldöttségben jártak az uraságnál, hogy vegye vissza a nekik odaítélt 
földet. Nem kell a földbirtokreformmal biztosított kis földecske. Nekik 
munkaalkalom kell." 

A Nyírvidék c. lap Császárszállásról a Jogföldek" bérbeadásának 
helyszínéről tudósított.2 „A földosztásnál szokatlanul nagy számban 
jelentek meg a földbérletre számító nyíregyháziak. A nagy érdeklődés-
nek az lett az eredménye, hogy egymásra licitáltak és felverték a föld 
árát... zúgolódni, majd szitkozódni kezdtek, végre ütlegelésre fogták a 
dolgot. A verekedés végsőkig fokozta az izgalmat. A földre éhes, mintegy 
hatvanfőnyi tömeg két táborra szakadt, és egyszerre parázs verekedés 
támadt a békés Császárszálláson. Véres ütlegelések hirdették, hogy 
milyen szenvedélyes a föld utáni vágy a nyíregyházi földnélküliekben." 

Tiszavasváriból Torna János a földművelésügyi minisztertől a földosz-
tás igazságtalanságainak orvoslását kérte.3 „Mély tisztelettel alulírot-
tak Tiszabüd község határában a földreformeljárás során dr. Komis 
Ferenc földbirtokos vagyonváltságba leadott ingatlanaiból és Spitzer 
Miksa megváltott tanyai birtokából oly vizes területeket kaptunk, hogy 
azokat rendszeres gazdasági művelés alá nem vehetjük... Elfogadtuk 
ezeket a területeket a kiosztás alkalmával, bár tudtuk, hogy azoknak 
hasznát aligha vesszük, azonban azt is tudtuk és az eljáró mérnök is 
hangoztatta, hogyha a bizottság által kijelölt földeket el nem fogadjuk, 
akkor semmit sem fogunk kapni. Családunk megélhetését kívántuk 
tűrhetőbbé tenni azáltal, hogy a juttatott földeket elfogadtuk..." Az FM 
Menyhárt János jószágigazgatót küldte ki a helyszíni szemlére, aki 
megállapította, hogy a 91 földhözjuttatott a részükre kiosztott földterü-
leteket becsülettel megmunkálta, vizet vezetett el, az eredmény azon-
ban siralmas, a szegény jószágnélküli földhözjuttatott a szántás-vetés 
munkálatait pénzért végeztette, azonban a legtöbb esetben még a 
vetőmag sem termett meg. A szakértő azonban nem javasolta - az 
előbbiek ellenére sem - a földcserét. 

A vajai református lelkész egyik levelében írja, hogy ... „a községben 
csak három uradalomban találnak a napszámos emberek munkát ... 
amióta a bérlők rátértek a gépmunkára és a harmados földeket ekeka-
pával művelik, azóta a munkásoknak nem a harmada, hanem a tizen-
harmada jut munkához az idei tavasszal is bekövetkezett, hogy akad 

1 Nyírvidék, 1924. VIII. 2., 4. Miről beszélnek a szabolcsiak? 
2 Nyírvidék, 1926. március 21. 
3Gyarmathy Zsigmond (szerk.): Munkásság és parasztság... Nyíregyháza, 1982. 

204-205./1926. június 20. 
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szegény ember, aki itt a burgonya hazáj ában, nem tud még burgonyával 
sem jóllakni."4 

A nagybirtok között a „Nyírségi mezőgazdasági és ipari RT" kiemel-
kedő nagyságú földbirtokkal rendelkezett, mellette Andrássy Sándor 
gróf Tiszadobon 7 ezer kat. h-dal, Dessewffy Aurél gróf 15 ezer, Dessewffy 
Emil gróf örököse 7 ezer, Hadik-Barkóczy Endre gróf ötezerhétszáz, 
Kende György báró három és fél ezer, Hayman Gyula hétezer kat. h-dal. 
A nagybirtokon és nagybérleteken a szervezett üzemgazdasági keretek-
ben a szegődményes, a cseléd sorsa biztonságosabb volt a napszámos 
agrárproletárokénál, de őket is szorították a nagy idénymunkák, aratás, 
betakarítás idején alkalmazott napszámosok, summások, idénymunká-
sok, akik felvidéki szlovák, román és észak-erdélyi munkások voltak, és 
alacsony bérért is hajlandók voltak dolgozni. 

Egy 1937-ben végzett szociográfiai kutatás eredményeiből tudjuk, 
hogy a szabolcsi dzsentri birtokokból csak töredékek maradtak, azok is 
többnyire bérlők kezén. „A föld népének sorsával együtt romlott le és lett 
anakronizmussá az ő patriarchális uralmuk." Milyen volt a szociális 
viszony a falvakban? Egy idézet: „negyvenezer lélek él ebben a tizenhat 
faluban, (Berkesz, Nagyhalász, Kemecse, Demecser, Oros térsége, kö-
zöttük a 7000 lakosú Nagyhalász a 6600 lakosú Oros), a legelhagyatottabb 
kulturális és egészségügyi viszonyok között. Csatornázásról szó sincs. A 
falvak többségének utcáit éjszaka legfeljebb a holdvilág kegyelme vilá-
gítja... Bizony a szegénység rettenetes. Néhány év óta, mikor a burgo-
nyatermelés számára minimális árakat állapítottak meg, valamit j avult 
a helyzet... Mezítlábosan, rongyosan járnak még a földdel bíró gazdák is, 
az egyik faluban az 50 holdas gazda református főgondnokot láttam 
lyukas könyökű kabátban. A nincstelenek között biztonságosabb volt a 
helyzete a gazdasági cselédeknek. Terményben kaptak 10 q rozsot, 4 q 
búzát, családonként 1600 négyszögöl konvenciós földet, 1 marha- és 1 
kocatartást egyéni legelőn, lakást, tüzelőt, kenyérsütéshez szalmát, 
alomszalmát és 24 kg sót, készpénzben pedig 30-40 pengőt. Nagyobb 
gazdaságokban a férfinapszám 1,80-2,20 P, nőknek 1,50-1,80 P, gyere-
keknek 1,20-1,50 P; kisgazdáknál ez 2,20-2,50,1,80-2, illetve 1,20-1,50 
P volt. 

Szakmánymunkáknál 1 kat. h. tengeri kapálása 10 P, a burgonyáé 5-
6 P, a dohányé 5-8 P. Munkásokban inkább felesleg volt, mint hiány. 

Kapás vagy arató rendszerint úgy szerződött el a falubeli gazdához 

4 Kiss Dezső: Parasztsors - parasztgond 1919-1944. Bp., 1960., 35. és 138. (1932. 
március 5.) 

51937. Lipták László: „Egy veszedelmes nép..." Cserépfalvi. 136 lap. 104-113. oldal. 
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aratásra, a szokásos aratórész ellenében, ha még harmados munkát is 
kapott. A szántást és a vetőmagot a gazda adta, a behordáson kívül a 
művelés és betakarítás a harmados kötelessége volt, aki ezért a termés 
egyharmadát kapta... a kapástól ezen felül ingyenmunkát vártak el a 
harmadába ki nem adott földön és még részvételt a házimunkában is. 
Gazdáktól függően 50-60, sőt 100 napra is rúgott az ingyenmunkák 
napjainak száma. 

A summásokat napszámmunka helyett alkalmazták. Általában 4-5 
hónapra szegődtek el termény- és pénzjárandóságért. A hónaposok 1,5 
q életet (80 kg búza és 70 kg gabona), 4 kg szalonnát és 8 P-t kaptak. A 
taksás néha lakatlannak minősített házban 40 napi úrdolgáért kapott 
lakást; a rossz az volt, hogy az úrdolgát rendszerint a napszámigényes 
idényben kellett ledolgozni. Akinek volt kevés foldj e, de nem volt j ószága, 
az olyan gazdához ment munkára, aki nem adta ki harmadába a földjét, 
de napszámost igénybe vett, ennek fejében fogatolt munkát kapott 
vissza. A kormány kénytelen volt megállapítani a legkisebb napszám-
bért, mert a szegény saját kenyerén 80 filléres, 1 pengős napszámot is 
kénytelen volt vállalni, amiből már nem volt képes megélni. 

Az asszonyok kevesebb napszámhoz jutottak, mert volt erős férfimun-
kaerő elég. A szegény asszony fonni járt. Egy ág fonása 1,5 P volt, de ez 
„3 egész napba és 3 fél éjszakába került".6 Az Országos Gazdasági 
Munkaközvetítő Iroda útján Szabolcsban 1933-ban 496 mezőgazdasági 
igénymunkást szerződtettek németországi munkára.7 A cselédmunkára 
csábító Kis János nagykállói napszámost és Rácz Istvánt 2 hónap, illetve 
2 heti fogházbüntetésre ítélték. Napi 10 P-t ígértek németországi mun-
káért, 16 nagykállói lakost sikerült összeírniuk, de a csendőrség a 
végrehajtást megakadályozta. 

II. 

Agrárnépesség. A földtulajdon társadalmi háttere 

A földművelésből élők esetében a munkaerő jelentős részét két ténye-
ző adta: a családtagok segítő munkáj a és a napszámos, agrárproletár. Itt 
is érzékelhető az az országos jelenség, hogy a mezőgazdasági üzem 

6 Dienes István (szerk.): Vármegyei szociográfiák. Szabolcs vármegye. Bp. 1939. 
53-54., 296., 300. 

7 SzSzBÖM IV. B. 404. XIV. 70/1939. 1987. 
8 Nyírvidék, 1939. április 13., 5. 
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jelentős mértékben családi üzem volt, továbbá az, hogy a parasztság 
fogalomkörébe szükségszerűen beszámított agrárnépesség több mint 
egyharmada, a gazdasági cselédekkel együtt több mint a fele lényegében 
földtulajdon nélküli földműves. 

Az 1828-ról 1929-re forduló tél nehéz napok elé állította Szabolcsban 
is a mezőgazdasági munkásokat. Az 1928. évi szárazság miatt a tengeri-
és burgonyatermés nem sikerült, a dohánysimítás, favágás, jéghordás 
alig néhány százaléknak nyújtott keresetet. Az éves cselédség illetmény-
földje is kevesebbet termett, a termény- és állatárak nagymértékben 
csökkentek, így az előző évekhez képest nehezebb helyzetbe került. 

Idegen munkást - leginkább Hajdú, Békés, Borsod és Szatmár me-
gyékből főleg cukorrépa és borsótermelő gazdaságokban, nemkülönben 
szőlőmunkára alkalmaztak. Összesen 990 férfi és 1135 női munkaerőt. 
Szabolcs megye területén 16 547 gazdasági munkás, 10 590 gazdasági * 
cseléd és 2831 dohánykertész volt nyilvántartva az elöljáróságoknál.9 

A napszámra várók a tavaszi dologidő beálltával reggel 5 órától 8 óráig 
gazdasági eszközökkel felszerelve Nyíregyházán az egész Kossuth teret, 
a római katolikus templom előtti teret, a gyalogjárdát ellepték.10 

Szabolcs megyében 2947 munkanélkülit tartottak nyilván.111939-
ben 42 000 főre tették a mezőgazdasági munkás- és cselédlétszámot.12 

1944-ben a nagymérvű katonai behívások növelték a munkaerő-
szükségletet. A nyíregyházi gazdasági munkaügyi felügyelő jelentései-
ből az is kiderült, hogy ahol a munkafegyelem lazult, ott a mezőgazda-
sági munkásnak és cselédnek Jogos sérelmeik vannak és ebből eredtek 
a bajok."13 9 gazdaságban bevezették a katonai vezetést. Egy esetben 
fordult elő szabotázs, de szigorú és azonnali intézkedéssel a hatóság a 
munkafegyelmet helyreállította.14 

1934-ben a „Szakszervezeti Értesítő" adatai szerint 
a zsírszalonna kilója 1,34 pengő, 
a cukor kilója 1,30 pengő, 
a kenyér kilója 0,32 pengő, 
a tej literje 0,32 pengő. 

A nyírbaktai járás munkabérmegállapító bizottsága a mezőgazda-

9 Nyírvidék, 1929. május 5., 3. 
10 SzSzVMÖL V. B. 186. X. 211/1929. sz., 30940/1929. sz. 
11 Nyírvidék, 1931. március 14., 3. 
12 Dienes István: i. m. 296., 300. 
13 SzSzBMÖL V. VI. 201. 12. d. 477/1944. 
14 SzSzBMÖL VI. 347. 116. 1852/1941. 
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ságban alkalmazott gazdasági munkások legkisebb napszámbérét a 
következők szerint állapította meg: 

1934 nyarán 1934 őszén 1934 telén 

férfi 1 P 40 fill. 1 P 10 fül. 80 fill. 
nő és 18 éven aluli férfi 1 P 20 fill. 90 fill. 70 fill. 
15 éven aluli gyermek 80 fill. 70 fill. 60 fül. 

1936 nyarán 1936 őszén 1936 telén 

férfi 1P 40 fill. 1P 20 fill. 1 P -
nő és 18 éven aluli férfi I P - 80 fill. 70 fűi. 
15 éven aluli 80 fill. 60 fill. 50 fűi. 

A mezőgazdasági munkások munkaereje jogosulatlan kihasználásá-
nak meggátolására az 1923. évi XXV. tc. 3. §-a alapján évente és 
területenként munkabér-megállapítő bizottságot hoztak létre, ők állapí-
tották meg a legkisebb napszámbért. (Az 1898. II. tc. a szabad egyezke-
dési jogot lehetővé tette, ennek ürügyén azonban gyakran fordult elő, 
hogy a napszámosok jövedelme a létminimumot sem biztosította.) 

A munkaszerződéseket a gazdasági cselédekkel, vincellérekkel, szak-
mányosokkal, aratómunkásokkal, gépmunkásokkal a községi elöljáró-
ságok előtt kellett megkötni. Öregségi biztosítási könyv, vagy mentessé-
gi igazolvány nélkül mezőgazdasági munkára munkást felfogadni nem 
lehetett. Gazdasági cselédnek csak cselédkönyvvel rendelkezők állhat-
tak. 15 Alegkisebb munkabér megadásának a kötelezettsége a munkások 
érdekeit is szem előtt tartó poütikai harc eredménye, de az önkormány-
zat érdeke is volt: a mezőgazdasági munkásról, ha nem volt képes a 
minimumot megkeresni, akkor mint ínségmunkásról a községnek kel-
lett gondoskodnia, legalább olyan mértékben, hogy éhen ne haljon. 

Nyíregyházán évente egyszer cselédvásár volt, amikor a bérest, 
cselédet egy évre felfogadták. A gazdakörben utána bál volt, azzal 
ünnepelték a sikeres munkaerővásárt.16 

A következőkben áttekinthetően összefoglaljuk a munkabérharc, a 
sztrájk, a kivándorlás és az érdekérvényesítés néhány megnyilatkozá-
sát a kisparasztság és a szegény agrárnépesség körében. 

15SzSzBMÖL V. 347. 116. 1852/1941. 
16 Gyarmathy Zsigmond: i. m. 210. 
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III. 

Paraszti érdekérvényesítés 

A nagymértékű kivándorlás a megyéből a századfordulóra esett. Az 
1920-as évek elején volt ismét, főként Amerikába irányuló (az összesből 
[3787] 1323) kivándorlás. 1683 fő Csehszlovákiában keresett munkát. 
Románia és Nyugat-Európa államain kívül 1923-ban Franciaországon 
át Kubába is mentek. Többnyire földműves munkások hagyták el az 
országot, akik egészségtelen és rossz körülmények között a nyomor 
áldozataivá váltak. 1938-ban kezdődött újabb kivándorlás. A jelentke-
zők zöme napszámos, földműves, kisebb részben iparos volt és csak 
néhány asszony szerepelt köztük. Cukorrépa-termelésre alkalmazták 
őket Csehszlovákiában és Németországban is. 

1926 szeptemberében a szatmárvármegyei Hodász községben nagy-
mennyiségű kommunista röpiratot és nyomtatványt foglaltak le a 
csendőrök. Köztük a „Nyílt levél a földmunkásokhoz", „Új földreformot" 
címűeket. A17 helyen megtartott házkutatásból csak kettő volt eredmé-
nyes. Miután ugyanis több szabolcsi és szatmári községben jöttek 
nyomára annak, hogy az ún. Vági-párt (az 1925-ben alakult Magyaror-
szági Szocialista Munkáspárt) röplapokat terjeszt, erélyes nyomozás 
indult meg azok felkutatására és lefoglalására. 

A vonatkozó levéltári iratokból kiderül, hogy az egyes megyék a 
besúgók díjazására meghatározott összeget kaptak. Az 1929. évi elosz-
tási terv szerint Bereg-Ugocsa-Szatmár megye évi 19 200 P-t (községen-
ként 60 P-t), Szabolcs-Ung megye 22 100 P-t (községenként 165 P-t) 
igényelt.17 

A Független Kisgazda és Földmunkás Párt 1931-ben felhívással 
fordult a gazdatársadalomhoz a képviselő-választással kapcsolatban. 
„Mi független kisgazdák azt mondjuk, hogy a mai állapotokon nem csak 
lehet, de kell segíteni! Saját maga és a kisgazda érdek ellen vét, ha ezzel 
nem törődik."18 

A csendőrség tájékoztató levele 1932-ben a főispánt a királyteleki 
szőlőben folyó szociáldemokrata szervezkedésről informálta. „Kb. 100-
140 ember lépett be a pártba (SzDP). Ezen nagyszámú belépéseket a 
párt azzal érte el, hogy az Országos Földbirtokrendező Bíróság mindazo-
kat, akik a részükre kiutalt földet, illetve az azután járó összeget ez ideig 
nem fizették be, értesítette, hogy a föld tőlük visszavétetik... [Az SzDP] 

17 Uo. 
18 SzSzBMÖL IV. B. 401. 481/1931. a. 
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a pártba belépetteknek megígérte,... hogy a jelenleg igényelt földet nem 
fogják elvenni, hanem lehetővé teszik, hogy a nagybirtokokat szétoszt-
ják és minden tag részére 5 hold földet juttatnak."19 

Az SzDP agrárprogramjának magyarázatából olvashatjuk: „A na-
gyobb baj [annál, hogy ellenségeik becsmérlik a szociáldemokráciát] az, 
hogy a többi, az a sok millió, aki küszködik és verejtékezik a mindennapi 
kenyérért, akik a nincstelen földmunkások, törpe- és kisbirtokosok, 
gazdasági cselédek és kubikusok, akik egész élete egy szakadatlan robot, 
nélkülözés, gond és gyötrelem, akiknek tehát nem lehet érdeke, hogy 
minden úgy maradjon, ahogyan most van, ezek jó része is majdnem 
olyan véleménnyel van a szociáldemokrata pártról, mint a gazdagok és 
hatalmasok maroknyi csoportja..." A szerző ezután bizonygatja, hogy 
rágalom az, hogy az SzDP ellensége lenne a falu népének és a kisgazda 
társadalomnak.20 

1932. április 7-én Nyírturán, egy szabolcsi kisközségben a SZDP helyi 
vezetőit tüntetésszervezés miatt két csendőr őrizetbe vette, majd a 
szomszédos járási székhelyre, a kemecsei főszolgabíróhoz akarta átkí-
sérni. Ezt a községháza előtt összegyűlt, mintegy 100-150 fős tömeg meg 
akarta akadályozni. A csendőrök lövései Szabó Pál nyírturai mezőgaz-
dasági munkást lábán és vállán olyan súlyosan megsebesítették, hogy 
a kórházban belehalt sérüléseibe. Szabó Antal és Bihari István csendőr 
szuronyoktól könnyebben megsérültek. Az iratokon a következő feljegy-
zés van: „A fegyvert használó csendőrök ellen szándékos emberölés 
bűntette stb. címén az ügyészi eljárást megindították, de végeredmény-
ben az illetékes parancsnok az ügyet félretette, mert büntetőbírósági 
üldözésre elegendő alap nem forgott fenn. Ez a félretétel j ogerős. További 
intézkedést nem igényel, irattárba."21 

A Kommunista c. lap 1932 májusi száma ezt így írta meg: „Nyírtura, 
Balmazújváros, az április 7-i események új ettapjai a magyar falu 
ösztönös forradalmasodásának... Rajtuk múlik, hogy a falu munkanél-
küli proletáijai, 60-80 fillér éhbérért robotoló napszámosai, maroknyi 
földjükről, viskójukból kiűzött szegényparasztjai és a súlyos adóterhek 
alatt nyögő középparasztság alapvető rétegei megtalálják a válságból 
kivezető forradalmi utat". 

Ugyancsak az év nyarán az új fehértói csendőrörstől Debrecenbe 
kísértek több földművest kommunista szervezkedés gyanúja miatt. 
Állítólag több száz ember vett részt a szervezkedésben. „Annyi kiderült, 

19 SzSzBMÖL IV. B. 401. 414/1932. 
20 SZSzBMÖL IV. B. 411. 114/1932. 
21 Pl. Arch. 651. f. 2/1932-4-4643. 18/019. 
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hogy négy községben folyt kommunista szervezkedés; a csendőrségről 
akartak fegyvert szerezni."22 

A csendőrségi jelentésben a parancsnok fantasztikusnak ítélte alá-
rendeltje jelentését; nem hitte el a fegyveres felkelés szervezését. A 
főszolgabíró azonban az SzDP működését betiltotta.23 

1933 nyarán a nyírbaktai járásban volt mozgolódás. Apagy község-
ben nem fogadták el a szerződést „...a helyi aratómunkások, akik a 
szokásos learatott 11. kereszten kívül még személyenként és hetenként 
2 kg szalonnát és 21 pálinkát kértek, amit az ottani birtokosok megadni 
nem voltak hajlandók." Bár Cs. Mayer Mihály gazdasága a békés 
megegyezés érdekében 11/2 kg szalonnát és 2 liter bort személyenként 
felajánlott, de az apagyiak azt sem fogadták el. A szomszédos falvakból, 
Orosról, Napkorról és Nyíregyházáról szerződtettek aratókat. Az apa-
gyiak végül is engedni kényszerültek, az ügy békés megegyezéssel 
lezárult.24 

A kállósemjéni mezőgazdasági munkások a harmincas években írás-
ban benyújtott kérelmükben az aratási szerződéseknél az I. világháború 
előtti fizetések visszaállítását kérték, mégpedig „az aratónak minden 
11. keresztet természetben, a tavaszinak, mint a zab, árpa, bökköny 
minden 10. keresztjét, mert a harmincas években felvett szokás, mely a 
magtárból méri a kiszámított 11-ik részt, úgy szemben, mint szalmában, 
súlyban megkárosítja a munkásságot. Állítsák vissza a hetenként és 
fejenként úgy az aratás, mint a cséplés idején megadott, de újabban 
visszavont 2 kg szalonnát (esetleg a 2 liter pálinkát is, amely helyett sót 
is szívesen elfogadnak). A cséplésnél a régi 4%-ot a mostani [1935] 3% 
helyett".25 

„A kívánságaikat a birtokosokkal szemben azért nem tudják 
érvényesíteni - írták - , mert egyszerűen arra hivatkoznak, hogy ha a 
helybeliek nem íiják alá a szerződést, hoznak idegenből munkást, mert 
a mai világban mindenre akad szegény ember."26 

„A megyei gazdasági felügyelő a főispán megbízásából a helyszínen 
próbált egyezkedni az apagyi aratókkal, hogy követelésüktől álljanak el, 
a birtokossal a szerződést az elöljáróság előtt kötnék meg. Nem vezetett 
eredményre, „többszöri kísérlet dacára - írta a jelentésében - nem 
sikerült a munkásokkal megegyezni. Véleményem szerint is a birtoko-

22 Nyírvidék, 1932. június 14. 1. 
23 SzSzBMÖL IV. 401. 863/1932. sz. 
^SzSzBMÖL IV. 401835/1933. sz. a. 901/1932. 
26SzSzBMÖL IV. B. 401. 687/1935. főisp. 
26SzSzBMÖL IV. B. 401. 687/1935. főisp. 
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sok részéről az ajánlat normális, a mai viszonyok között többet iiem 
ígérhetnek."27 

Ördög János mezőgazdasági cseléd Gulácsy Pál gulácsi földbirtokos-
nál szolgált, amikor is 1940. augusztus 15-én vízhordásra utasította egy 
egyszerű gyenge szénalétrán a padláson lévő víztartályba. Akihallgatá-
si jegyzőkönyvben az áll: „én a parancsnak nem voltam hajlandó enge-
delmeskedni, csak ha valaki segít nekem, mert életem veszélyeztetve 
volt, és öttagú családdal bírok. A kommencióm a következő volt: 9 q ga-
bona, 2 q búza, egy évre 8 m fa, 16 kg só, 40 P készpénz, 1 tehén- és 1 ser-
téstartás, természetben lakás, 1 hold kommenciós föld és 300 négyszögöl 
kenderfóld termése." 

A főszolgabíró döntése: „megállapítottam, hogy panaszos munkaadó-
ja szóbeli utasításának nem engedelmeskedett, ennélfogva a munkavi-
szonyt megszűntnek kellett nyilvánítani és panaszost panaszával el 
kellett utasítani."28 

Szabolcs megyében az agrárfoglalkozású lakosság körében a dohá-
nyos külön szakmát jelentett. Különösen a Nagykálló környéki homok-
dombokon termeltek dohányt. Napkoron Koszták János földműves 
lakásán Müller János vagyontalan cipészmester a Népszavát olvasta fel 
14 társának, főként dohányosoknak, amikor tetten érték őket. A szoci-
áldemokrata pártot akarták megalakítani 25-30 fő jelentkezővel. A 
gyűlést a csendőijárőr feloszlatta, a résztvevőket feljelentette.29 

1943-ban azokat, akik előző évben már cselédnek vagy dohányker-
tésznek szegődtek el, kötelezték 1943/44-re is szerződéskötésre. Amennyi-
ben ezt elmulasztották, honvédelmi munka címén mezőgazdasági mun-
kára rendelték ki őket, és eljárást is indítottak ellenük. A hadigazdálko-
dás kiépítése a mezőgazdaságban vált fontossá, mert a tengelyhatalmak 
ellátásában jelentős szerepet töltött be a magyar mezőgazdaság.30 

Szabolcs vármegye területén a hivatásos mezőgazdasági munkavál-
lalók létszáma 1943 végén 43 280 férfi, 23 428 nő és gyermek volt, 
mindösszesen 66 708 (1942 végén 87 785). Ezek közül éves gazdasági 
cseléd 8989 (1942-ben 9450), dohánykertész 2389 (1942. évben 2046). 
1943-ban 641 ötven kat. holdon felüli, szántóval rendelkező mezőgazda-
sági üzem volt, összesen 227 829 kat. h. szántóval. Ezen alkalmazták az 
előbb közölt számú cselédet és dohánykertészt, és az egyéb,' összesen -
napszámos nélkül - 39 253 fő munkavállalót. 

27 SzSzBMÖL IV. B. 401835/1953. 
'»SzSzBMÖL IV. B. 766. 3036/1940. fszb. 
29 SzSzBMÖL IV. B. 401. 509/1932. 
30 SzSzBMÖL V. 347. 115. 1221/1943. 
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Egy gazdasági cselédre 25-30 kat. h. esett. 461 gazdasági cseléddel 
kevesebb volt 1943 év végén, mint az előző évben, mert több nagyobb 
zsiddbirtok megszűnt; ezekből az igénylők, de csak a rendszerhez hű 
emberek részesültek. A mezőgazdasági cselédek közül többen önállósí-
tották magukat. A dohánykertészek száma 343-mal több lett, megnöve-
kedett a dohánytermő terület. Panasz a ruházat rossz minősége és 
magas ára miatt volt. Internálásra 17 esetben került sor, 6 esetben 
felvilágosítás és tárgyalás is elegendő volt.31 

* 

Összegezve a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 1919-1944 között 
élt parasztság életét, harcait és érdekérvényesítő törekvéseit megálla-
pítható, hogy az országos tapasztalatoktól való eltérése a megye néhány 
sajátos, az országétól különböző adottságaiból fakadt. 

Először is a trianoni döntés a megye területét csökkentette, demográ-
fiai, társadalmi szervezetének változásait idézte elő. Szabolcsban sok 
volt a földbirtokos, a nagybérlő és sok a mezőgazdasági munkás. Trianon 
előtt a teljes Bereg és Szatmár megyékben ugyanez volt a helyzet, de 
Trianon után főként a nagybirtokosok és a nagybérlők földje került 
szovjet, ukrán, illetve román területre. 

A szatmári apró falvakban aránytalanul több lett a földnélküli és kis 
földjéből megélni nem tudó agrárproletár. Több lett a munkás és keve-
sebb a munkaalkalom. 

Másodszor, távol a piacoktól még alacsonyabbak voltak a termény-
árak, helyi piac nélkül és a magas fuvarköltséggel szemben a bérek 
leszorításával tudott a birtokos munkaadó lavírozni. 

Végül, a munkásmozgalmi és agrárszervezkedések központjaitól tá-
vol, a szabolcsi, szatmári és beregi parasztság az érdekérvényesítésnek 
csak lazább módszereit próbálgathatta; önálló szervezete nem lévén, az 
egész tájegységre kiteijedő megmozdulásai nem voltak. A szegénység és 
a nyomor elleni küzdelme nem állította olyan élesen szembe a munka-
adóval, mint a mozgalmi hagyománnyal már régebbről is rendelkező 
más vidékeken. Sőt, a munkaadók is viszonylag rosszabb körülmények 
között éltek, mint a Dunántúlon vagy a Viharsarokban. 

31 SzSzBMÖL VI. 201. 12. db. 1/1933. 14. 

113 

a 



HOZZÁSZÓLÁSOK, VITA 

Halmos Károly: Szabó Lászlótól kérdezi, miért válhattak a bűnözés 
és bűnüldözés történetében a közigazgatási átszervezések időpontjai 
periódushatárrá? Mivel az előadó a hatóságok véleménye, értékelése, 
interpretálása alapján szűrte le megállapításait, jó lenne ismerni a 
népesség bűnözésről alkotott véleményét is. 

Szabó László: 1876-ban megszűnt a kerületek önállósága, megalakult 
Jász-Nagykun. Szolnok vármegye. Az új polgári-közigazgatási szerve-
zetbe történő betagolódás nem érintette a községek, városok autonómi-
áját. A közigazgatási posztokon ugyanazok a személyek maradtak, kap-
csolatuk, viszonyuk az új közigazgatási intézményekkel - pl. szolgabíró-
ságok - a régi maradt. 

1950-ben a tanácsrendszer megalakulásával új típusú vezetés jelent 
meg, amelynek legfőbb jellemzője az volt, hogy nem helybeliekből állt. 
A korábbi tisztségviselő „dinasztiák" kiszorultak a vezetésből. A Dunán-
túlról és az ország egyéb részéről odavitt tanácsi emberek nem a köz-
ségek érdekeit, hanem az államhatalmat képviselték és részt vettek sok 
mindenben, többek között a tanyák felszámolásában is. 

A második kérdésre válaszolva elmondja, hogy a bűnözésnek csak egy 
fajtájáról, a tulajdon, a vagyon és a közösség ellen irányulóról beszélt. 
Ezek megítélésében a lakosság és a vezetés egyetértett. A vétkesek elíté-
lése közérdek volt, ezért a népesség együttműködött a hatósággal. 

Egy hozzászóló elmondja, hogy a hatóságoktól eredő dokumentumok 
azért nem elegendőek, mert bármilyen demokratikusan is választják 
őket, mindig van elkülönülő érdekük. 

ParááLi József: 1950-től országosra növekedett a bűnesetek száma, 
mivel a magyar tradícióhoz képest változtak a törvények. 

1881-ben létrehozták a magyar királyi csendőrséget, amelyet orszá-
gosan 1885-től szerveztek meg. Ez tükröződött a bűnügyi statisztikák-
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ban is. Mi annak az oka, hogy a Jászságban - ahol 1876 a határ - nincs 
változás a bűnügyi statisztikában? 

Tóth Zoltán: Erdész Ádám előadásához hozzáfűzi, hogy az I. világhá-
ború után Szekszárdon is megtámadták a rendezett tanácsi státust. Ott 
kifejezetten arról volt szó, hogy 1905-ben a rendezett tanács megalaku-
lása egyetlen kompakt csoport, a tisztviselői csoport érdekeit szolgálta. 
S ráadásul ennek a kispolgári eredetű tisztviselői csoportnak volt 
legkevesebb helyi kötődése. Úgy tűnik, ott a tisztviselői réteg befolyása 
az I. világháború alatt annyira meggyengült, hogy érdekei védelmében 
már nem tudott kellő befolyást kifejteni. A döntés idej én mind a virilisek, 
mind a választott képviselők többsége a visszaminősítés mellett szava-
zott. 

Vörös Károly: Hozzáfűzi, hogy a szabad királyi városok, rendezett 
tanácsú városok ranglemorzsolódásai-amelynek most 1880-as, 1920-as 
évekbeli példáit ismertették - korábban is megvoltak. Amikor a szabad 
királyi városok számát limitáló 1876-os törvényt végrehajtották, szá-
mos szabad királyi város - pl. Bukali, Bazin, Librecbánya, Ómegló -
visszaminősítette magát nagyközségi szintre, mert azt az apparátust, 
amelyet a törvény előírt egy város számára, nem tudták volna fizetni. 
Végezetül megkérdezi Erdész Ádámtól, hogy a rendezett tanácsi státus-
ról zajló viták idején milyen lényeges elmozdulások voltak a város 
képviselő-testületének társadalmi összetételében. 

Erdész Ádám: Megköszönve a kiegészítéseket, elmondja, hogy a 
városi képviselő-testületben a rendezett tanácsról szóló viták idején 
végig megmaradt a tisztviselői csoport, a város értelmiségi-honorációri 
rétegének túlsúlya. A korabeli szóhasználattal „intelligenciának" neve-
zett réteg a '80-as években arra törekedett, hogy a döntően tisztviselői 
városrész, azaz a belváros kivételével a helyi választásokon egyenlő 
egyenlő arányban kerüljenek be tisztviselők, iparosok és földművesek a 
képviselő-testületbe. Természetesen olyan iparosokat és földműveseket 
támogattak, akik - legalábbis fontosnak minősített kérdésekben - nem 
fordultak szembe a tisztviselői csoport érdekeivel. A viták kiéleződésé-
hez - vagy mesterséges felszításához - közel eső helyi választásokon 
megnövekedett a képviselő-testületbe került földművesek és a városi 
elittel valamilyen ok miatt szembefordult értelmiségi státusú képvise-
lők száma, ám csupán a testület egy része cserélődött ki, így, ha módosult 
is az arány ilyen esetekben, a rendezett tanács elvetéséhez szükséges 
többség sohasem jött össze. 
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Orosz István: Megjegyzi, az Alföldön nem tipikus a városok rangle-
morzsolódása; éppen ellentétes folyamat regisztrálható, amelynek pél-
dája Békéscsaba rendezett tanácsi státusért való küzdelme. És éppen 
Gyulán, ahol számottevő városi hagyományok voltak - amellett, hogy 
megyeszékhely is volt - társadalmi okai lehettek annak, hogy ilyen 
kérdések felmerültek. Azaz nem látja azonosnak a szabad királyi város 
ranggal rendelkező kis bányavárosok helyzetét a most említett telepü-
lésekével. Az nem kétséges, hogy - mint Vörös Károly mondta - a 
rendezett tanács terhekkel járt, amelyeket például pótadók formájában 
a város polgáraira hárítottak, s e terhektől a rendezett tanácsi szerve-
zetről való lemondással lehetett szabadulni. 

Ö. Kovács József: Szabó László előadásával kapcsolatban elmondja, 
hogy igazolva látta azt a Hajnal István-féle megállapítást, hogy minden 
kultúrfejlődésnek olyan az osztálytartalma, amilyen a rendisége volt, 
mivel a történelmi múlt mindenütt jelen van. 

Kiskunhalasi példákat állítva a jászkunságiak mellé, a tartalom és 
tradíció viszonyát vizsgálva igazolva látta a korszakhatárokat, mind az 
1876-ost, de az 1945. és 1950. évit is. Ennek illusztrálására a kiskunha-
lasi kisgazdapártnak és vezetőjének életpályáját vázolta. 

Orosz István: Hegedűs Antal előadásával kapcsolatban elmondja, 
hogy az adóösszeírásokkal foglalkozók, illetve azokat munkájukban 
felhasználók számára igen hasznos lehet az itt elhangzott pontos elem-
zés. Egyértelmű az, hogy az összeírásokban szereplők igyekeztek vagyo-
nuk egy részét letagadni. Ez az igyekezet az összeírások fajtájától 
függően lehetett sikeresebb vagy kevésbé eredményes. Mivel az eltaga-
dásnak, csalásnak olyan lehetősége is volt, hogy egyesek eleve nem 
kerültek bele az összeírásba, azt kérdezi az előadótól, van-e ennek 
valami nyoma a délvidéki megyékben? 

Hegedűs Antal: Válaszában elmondja, hogy ennek valóban van nyo-
ma. A vagyonosabb adóköteleseknek nagyobb lehetősége volt az eltitko-
lásra. Az eltitkolásokat nemcsak az adó-, hanem a népesség-összeírások-
nál is meg kell vizsgálni. A délvidéki házközösségek - ahol akár 7-8 
testvér is élhetett együtt - kutatásánál az összeírások nem igazolják a 
nagycsaládok létét. Tehát a népesség lélekszám-összeírásánál is nagy 
eltagadások lehettek. Az adóösszeírásoknál a vetőmagot, a tizedet -
ahogy az ezzel foglalkozó tanulmányokban már leírták - eleve levonták 
a terméseredményből. De reális-e az a terméseredmény-kimutatás, 
amely egy szem magra négy szemet hoz mindössze? Képtelenség, hogy 
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egy egésztelkes paraszt annyit adózott, amennyit terméséből éppen ki 
tudott fizetni. Összefoglalva: csak a conscriptiók alapján nem szabad 
analíziseket végezni, ill. a paraszti életszínvonallal, jövedelemmel kap-
csolatban visszamenő következtetéseket vonni le. 

Orosz István zárszava: Megköszöni a hozzászólásokat. Igen fontosnak 
tartja a Hegedűs Antal által megfogalmazott kérdést; milyen szerepe 
van a vallásnak a magatartásformák kialakításában. A vallásosság, a 
vallási meggyőződés nem mellékes a bűnelkövetés és sok egyéb szem-
pont vonatkozásában. Ez vitathatatlan. Viszont a vallási magatartás a 
különböző magyarországi felekezeteknél nem azonos; másként reagál 
egy katolikus és másként egy protestáns. A Szabó László által vizsgált 
területet az teszi igazán érdekessé, hogy a katolikus Jászságban és a 
protestáns Nagykunságban azonos magatartásformát mutatnak a bű-
nözés és más kérdések megítélésében. Az ország más területein nem 
mindenütt ez a jellemző. Egyáltalán nem biztos, hogy egy katolikus és 
egy kálvinista község ugyanúgy reagál bizonyos kérdésekre. 

Összegezve az előadások és hozzászólások tanulságait, néhány lénye-
ges kérdést kiemel. A jobbágyi-paraszti terhek - utalva Hegedűs Antal 
előadására - minden bizonnyal lényegesen kisebbek voltak, mint amit 
általában el szoktunk képzelni. A paraszti közösségeknek megvolt a 
magukhoz való eszük, hogy a tényleges jövedelmeiket és vagyonukat 
kisebbnek tüntették fel. Nagyon lényeges szempont az is, hogy rendkívül 
nagy különbségek voltak az ország egyes régiói között, de a települése-
ken belül a családok között is. Csak a regionális különbségeket figyelem-
be vevő szemlélettel lehet az új, magyar társadalomtörténetet megírni. 

A korabeli paraszti terhek megítéléséhez többé-kevésbé rendelkezés-
re állnak a források. Ezekből számtalan dolog megállapítható. Egyet 
azonban soha nem szabad elfelejteni. Az utókor nem közelíthet a saját 
értékítélete szerint egy megelőző korszakhoz. Soha nem lehet figyelmen 
kívül hagyni azt, hogyan ítélte meg egy XVII. vagy XVIII. századi pa-
raszt a saját helyzetét. Tehát nem az a lényeges, hogy mi rossznak, elvi-
selhetetlennek vagy elviselhetőnek, jónak tartjuk a korabeli paraszt 
életét, helyzetét, hanem az, hogy ő milyennek tekintette. Szabó István 
egy bizonyos megállapítását idézi ezzel kapcsolatban. Akkor van a 
felkelésig elvezető ellenállási hajlam, ha generációkon belül olyan vál-
tozás, rosszabbodás következik be a paraszt életmódjában, amelyet 
tudatilag is fel tud dolgozni. Erre utalt Gyáni Gábor is az I. szekció 
bevezető előadásában: nem egyszerűen az ökonomista szemlélet érvé-
nyesül, hanem annak tudati vetületei. A paraszti tudat vetületeinek 
vizsgálata, feldolgozása rendkívül lényeges a paraszti ellenállásformák 
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megítélésében. Mert az ellenállásnak - mint ahogyan az előadásokból, 
hozzászólásokból kiderült - olyan formái is vannak, amikor nem hagy fel 
a paraszt a munkával és mégis ellenáll. Ennek az adóeltagadástól az él-
és kivándorlásig sokféle formája van. 

Végül elmondja, hogy az érdekképviselet és érdekérvényesítés sokféle 
formájára hoztak példákat az előadások. Kiemeli a Szabó László által el-
mondottjászsági példát, amely különleges abból a szempontból, hogy a 
közösség és az általa választott hatalmat képviselő elöljáróság között 
minimális volt a konfliktus. Ez egyáltalán nem jellemző a XVTII-XIX. 
századi magyar társadalomra. A konfliktushelyzet fennállása a j ellemző 
általában. A modern korban számos formája van az érdekérvényesítés-
nek. Egyike a sajtó, amint ez Erdész Ádám előadásából is kiderült. 
Hasonlóképpen az oktatás, annak szervezése is. 
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ERDMANN GYULA 

A paraszti érdekképviselet ügyének bukása 
Magyarországon 1945-1947 

AII. világháború utolsó hónapjaitól országunk szovjet megszállás alá 
került. A Szövetséges Ellenőrző Bizottságban nálunk egyértelműen a 
szovjet megbízottaké volt a döntő szó, összhangban a jaltai és potsdami 
szerződésekkel. így az országban lassan éledező-szerveződő, valóban 
demokratikus érzelmű, tényleges piacgazdaságra, vállalkozó szellemre, 
a civil társadalom újjá-, illetve felépítésére törekvő és a pluralizmust 
komolyan vevő erőknek - számarányuktól függetlenül - nem volt esé-
lyük. A Ideiglenes Kormányban a döntő pozíciókat az MKP birtokolta; 
nem utolsó sorban a kezében volt a belügy és a rendőrség. A gazdasági 
életben is egyre inkább, 1945 decemberétől, a Gazdasági Főtanács 
megalakulásától egyértelműen az MKP akarata érvényesült. így az 
újjáépítés első szakaszában elkerülhetetlen gazdasági kény szerrend-
szabályok, átmenetinek hirdetett túlzott állami beavatkozások kezdet-
től fogva a tőkések és tulajdonosok korlátozását és likviditását célozták 
a fokozatos kommunista hatalomátvétel, a diktatúra kiépítése j egyében. 
A koalíciós partnerek inkább csak asszisztáltak, néha keményebben, 
többnyire halványabban próbáltak ellenállni, de összehangolt fellépé-
sükre, MKP elleni összefogásukra nem kerülhetett sor egyrészt megosz-
tottságuk, másrészt a mindenre figyelő, a döntő pontokon keményen 
beavatkozó Szövetséges Ellenőrző Bizottság, azaz lényegében a Vörös 
Hadsereg parancsnoksága miatt. 

Az ismert szalámitaktika már 1945-ben kibontakozott: augusztusban 
kb. 1000 helyi kisgazda vezető volt már letartóztatva, vagy integrálva 
(a vádakat mindig az MKP diktálta, az intézkedéseket pedig az MKP 
vezette rendőrség foganatosította); már ez év júliusában lemondattak 
kisgazda minisztereket, így Vásáry Istvánt. Sokak számára világossá a 
helyzet a novemberi választások, a kisgazdapárt abszolút többsége után 
vált: a döntő törvényhozásbeli többség ellenére, a nov. 14-i pártközi 
értekezlet (melyen Vorosilov elnökölt) az alapvető tárcákat s így a 
végrehajtó hatalmat az MKP-nek adta. 200 döntő kormányzati pozíció-
ból a kisgazdapárt mindössze 76-ot kapott. A 28 alispánból 2 lett 
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kisgazda, a „B lista" bizottságokban mutatóban is alig volt kisgazda és 
így tovább. A kisgazdapárt ettől kezdve követelte - hiába - az arányos-
ságot a végrehajtó hatalomban, illetve szorgalmazta - eredménytelenül 
- a helyhatósági, önkormányzati választásokat. Az ország a tanácsrend-
szerig végig választott önkormányzatok nélkül állt. 

A nemzetgyűlés szerepe másodlagos lett, helyette pártközi egyezteté-
seket követő rendeleti kormányzás valósult meg. Az alapvető intézkedé-
seket az MKP diktálta, ám ugyanakkor a koalíciós partnerek szinte 
formális jelenléte egy-egy tárca élén lehetővé tette azt a demagógiát, 
amivel pl. Rákosi élt 1946. aug. 20-i kecskeméti beszédében: elismerte 
a súlyos agrárollót, az ipari árak eltúlzott szintjét, de mindezért a 
kisgazdákat tette felelőssé, mondván: nem képesek a parasztság érde-
keinek képviseletére. A tények viszont azt mutatják, hogy az MKP 
irányította gazdaságpolitika jegyében a mezőgazdaság háttérbe lett 
szorítva, az újjáépítési hitelek zömét az ipar kapta, a mezőgazdaságban 
nem volt elérhető áron nyersanyag, gép, vetőmag. Az MKP úgy ítélte 
meg a helyzetet, hogy a kistulajdonos parasztság támogatása végső 
soron gátolja a diktatúra kiépítését, melynek segédeszközeként kezdet-
től az MKP tarsolyában volt az álszövetkezetekbe kényszerítés, a 
paraszti magántulajdon felszámolása - mint egyelőre még halogatott 
cél... 

1944 végén - 1945 elején a 640 ezer paraszt valóban megkapta a 
földreform révén az átlagosan 5 kat. h.-nyi juttatást, de azután minden 
további lépés, amely a paraszti gazdaságokat élet- és termőképessé tette 
volna, elmaradt. A parasztság lényegében az ipari újjáépítés, majd az 
aránytalan ipari fejlesztés és az egyre jobban burjánzó bürokrácia 
finanszírozója lett. 

Mindezt csak azért j eleztem, hogy látható legyen: ha valamikor, akkor 
ebben az időben lett volna nagy szükség a széttagozott, automatizált 
parasztság érdekeinek védelmére. Szavakban persze minden koalíciós 
párt támogatta a paraszti képviselet gondolatát; az MKP pl. 1945. 
augusztusi választási programjában szorgalmazta, igaz, a helyi terme-
lési bizottságok, illetve fóldigénylő bizottságok egyesítésével kívánta 
létrehozni azt (e helyi, népi, a háború utáni hónapokban sok helyütt 
fontos szóhoz jutó szervekben ugyanis az MKP döntő súllyal rendelke-
zett). Veres Péter a parasztpárt nevében lényegében ezt az elgondolás 
támogatta pl. 1945. decemberi parlamenti beszédében, melyben azt 
kívánta, hogy a fóldosztó-földigénylő bizottságok alakuljanak át parasz-
ti önkormányzatokká. Igaz, ugyanebben a beszédében - utalva az 
agrárollóra, a beszolgáltatásra, a paraszti munka ellehetetlenülésére -
azt is jelezte a koalíciós pártoknak, hogy az elkeseredő paraszt ha mást 
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nem, lélekben ellenállni, szabotálni azt tud... A szépséghiba abban volt, 
hogy Veres Péter elfelejtette - vagy nem tudta? - megnevezni azt a pár-
tot, amely a gazdaságpolitikát diktálta: az MKP-t. Igaz, az MKP jól 
leplezte már bontakozó diktatúráját: pártközi, kulisszák mögötti, ha 
kellett Vorosilowal nyomatékosított értekezleteken születtek a döntő 
elhatározások, melyeket aztán a tárcák hoztak nyilvánosságra rendelet-
ként, miközben a lakosság mit sem tudott a zárt ajtók mögötti fejlemé-
nyekről. 

Akisgazdapárt 1945. aug. 20-i nagyválasztmányán is követelte, hogy 
a parasztság számának megfelelően, döntő tényező legyen s a gazdaság-
politika preferálja a mezőgazdaságot. A kisgazdapárt ismételten köve-
telte az önkormányzati jogok helyreállítását és a paraszti érdekvédel-
met, benne akár a paraszti sztrájkjoggal is. A kisgazdák egyébként 
konkrét lépéseket is tettek az érdekképviselet ügyében: az 1941-ben 
alakult Parasztszövetséget (melynek, mint társadalmi szervezetnek 
célja az összefogás volt) 1945 elején érdekvédelmi szervnek deklarálták 
és követelték számára a szakszervezeti jogokat. A munkáspártok per-
sze, az SZDP is, ellenálltak s a szakszervezeti, egyben hatalmi jogosít-
ványokat féltékenyen őrizték. A kisgazdapárt igyekezett a Parasztszö-
vetségben a parasztpártot is érdekeltté tenni, ezt azonban a parasztpárt 
balosai, Darvas József és társai megakadályozták. A kisgazdák nem 
adták fel törekvésüket, sorra követelték a Parasztszövetség szakszerve-
zetijogait. Valóban hatalmi kérdésről volt szó, ugyanis a szakszerveze-
tek a nemzeti bizottságokban és más népi szervekben arányos delegációs 
jogosítványokkal rendelkeztek! 

1946 tavaszán-nyarán-őszén, a nagy és sorozatos politikai válságok 
idején, a kisgazdapárt elleni egyre keményebben alkalmazott szalámi-
taktika idején Kovács Béláék igyekeztek a Parasztszövetséget ismét 
pajzsként tartani maguk elé. 1946 októberében Kovács Béla bejelentet-
te: a Parasztszövetség szakszervezet lett. E deklarálást azonban hama-
rosan a Magyar Közösség-féle konstruált politikai per követte, mely 
megtizedelte a kisgazdapárt vezető sorait, majd Kovács Bélát, aki akkor 
a leginkább elhatározottan állt ellen az MKP és a Vörös Hadsereg 
nyomásának, követelve pl. azt, hogy az MKP elégedjen meg 17%-kal 
(amit a választáson elért) a végrehajtó hatalomból, a Vörös Hadsereg 
önhatalmúlag letartóztatta. A Parasztszövetség nem lett, nem lehetett 
érdekvédelmi szerv: az akkori helyzetben a hatalmat már szilárdan, bár 
még leplezve birtokló MKP nem tűrt kisgazda vezetésű paraszti szak-
szervezetet. Helyette megszervezték 1946 tavaszán az UFOSZ-t, mely-
ben az újgazdákat akarták tömörítem, nem sok sikerrel; a régi gazdák-
nak sem, de a nemrég földhözjutottaknak sem kellett az MKP. Aligha-
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nem ezt is közrejátszott abban, hogy Rákosiék egyre fokozódó ellen-
szenvvel és bosszúvággyal szemlélték a magyar parasztságot. 

Az agrárérdek-képviselet ügye az előzővel összefüggő, de külön és 
fontosabb vonalon is harci kérdéssé vált. 1945. dec. 7-én a nemzetgyű-
lésben a kisgazda Z. Nagy Ferenc Révai szavaira, melyben utóbbi a 
mezőgazdaságban is tervszerűséget és centrális irányítást követelt, 
rámutatott, hogy a községekben a szakképzettséget csupán a túlterhelt 
jegyző képviseli és ezért sokszor az FM rendeletei sem teljesülnek. A 
megoldást a mezőgazdasági érdekképviselet kiépítésében látta utalva 
arra, hogy az iparosokat és a munkásokat jól képviseli az ipartestület, 
illetve a szakszervezet. A nemzetgyűlés utasította is a kormányt az 
érdekképviseleti törvény gyors beterjesztésére. Ezt követően Z. Nagy 
Ferenc, Padányi Gulyás Béla és Halácsy Ágoston (utóbbi az 1944-45 
fordulójától érdemben nem működő mezőgazdasági kamara ügyvezető 
igazgatója volt) kezdték meg a tervezet szövegezését. A javaslat első 
formájában 1946. ápr. elején készült el. Megkezdődött a pártközi egyez-
tetések sorozata. A javaslatot az MKP és a parasztpárt is ellenségesen 
fogadta: Erdei Ferenc egyenesen tárgyalási alapként is elfogadhatatlan-
nak nyilvánította. Fő kifogásuk az volt, hogy a tervezet szerint a felépülő 
OMSZ (Országos Mezőgazdasági Szövetség) a kormány előtt is képvisel-
hette volna a parasztságot, igazgatási, szakszervezeti, főként munka-
közvetítési szerepkört is birtokolt volna. Az utóbbit az SZDP is erősen 
támadta. A parasztpárt új, saját törvénytervezetet helyezett kilátásba, 
s ehhez az MKP rögvest csatlakozott. Májusban tovább folyt az egyez-
tetések sora, nem kis személyi harcokkal tarkítva. 

1946. aug. 14-én aztán Vásáry József interpellációban kérdezte meg, 
hogy az FM miért nem terjesztette még be a törvényjavaslatot. Ekkor 
kiderült, hogy - nem véletlenül pont ezen a napon - a kisgazdapárt 
puccsszerűen, félretolva a pártközi egyeztetéseket beterjesztette javas-
latát (a miniszter, a kommunistákkal kollaboráló Dobi István jelen sem 
voltak a parlamentben). Nagy tusakodás kezdődött. Az egyeztetések és 
viták alkalmával Kéthly Anna korporációs jellegűnek nevezte a javas-
latot és elutasította, mivel félt az - úgymond - jobboldali előretöréstől. 
Aug. 28-án a nemzetgyűlés földművelésügyi bizottsága tárgyalta a 
javaslatot, Kovács Béla elnökletével. A kisgazdák keményen védelmez-
ték tervezetüket, míg a kommunista Donát Ferenc és mások Kéthly 
Anna minősítését ismételgették és a szöveg átdolgozását követelték. 
Veres Péter azt kívánta, hogy az érdekképviseletben a kisparasztságnak 
legyen döntő szava számaránya alapján, mire Kiss Sándor kisgazda, a 
szöveg egyik megfogalmazója kijelentette, hogy a földreform utáni 
mezőgazdaságban nincsenek olyan ellentétek, mint az iparban, a pa-
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rasztság rétegei között - az adott helyzetben - inkább az érdekazonosság 
a döntő. E szavak mögött persze állt bizonyos birtokos paraszti érdek, de 
ott állt az is, hogy a diktatúra által fenyegetett helyzetben a parasztság 
érdeke elsősorban az összefogás, a tulajdon és a demokrácia védelme 
volt. A nemzetgyűlés végül is általánosságban elfogadta a szöveget, a 
részletes vitát viszont elnapolta. Ezt követően - most nem részletezhető 
okokból is - közeledés indult az SZDP jobboldala" és a kisgazdapárt 
között. Bán Antalék ráéreztek, hogy még szükség lehet a háború alatti 
szociáldemokrata-kisgazda szövetségre. A kompromisszum körvonala-
zódott: a kisgazdapárt lemondott volna a munkaközvetítésről, viszont az 
SZDP támogatta volna azt, hogy a munkaközvetítése ellenőrzését az 
OSZM végezte volna 50%-os arányban. 

1946 szeptembere volt a döntő hónap. 19-én a nemzetgyűlés földmű-
velésügyi, közigazgatási és pénzügyi bizottságai együttes ülésen tár-
gyalták a törvényjavaslatot. Itt a kisgazdapárt ellenfelei kerekedtek 
felül s egy formai kérdésbe kapaszkodva félretették a kérdést. A hónap 
végén aztán a szövetséges ellenőrző bizottság tett pontot az ügy végére: 
korporációs jellegére utalva vétót emelt a tervezet további nemzetgyű-
lési tárgyalása ellen! A szovjet megszálló szervek tehát beavatkoztak a 
magyar nemzetgyűlés munkájába s megakadályozták, hogy a paraszt-
ság érdekképviselethez jusson. Tudták mit tesznek... Kommentár nél-
kül említsük meg, hogy Balogh Sándor könyvében hogyan jellemezte az 
így kialakult helyzetet: „...ezzel véget ért-a lehetőség a baloldal élszige-
telésére, a népi demokratikus fejlődés gátolására..." - Az már csak a 
tragikomikus végkifejlethez tartozik, hogy Dobi István miniszter okt. 
24-én azt válaszolta a hónapokkal korábban interpellációj ában töryény-
javaslatot sürgető Vásáry Istvánnak, hogy a törvényjavaslat be lett 
terjesztve. Szót sem szólt arról, hogy a pártközi értekezlet és végül a 
SZEB mit határozott: ez nem tartozott a nemzetgyűlésre. 

Maga az elvetélt törvényjavaslat lényegében a korábbi kamarai 
szervezet demokratizált, racionalizált változata volt. A községi, megyei 
mezőgazdasági szövetségeknek és az országos mezőgazdasági szövet-
ségnek az érdekképviselet mellett feladata lett volna a gazdasági viszo-
nyok állandó figyelése, az agrártermelést segítő szövetkezetek és intéze-
tek kezdeményezése, részvétel a törvényelőkészítésben, az árak és az 
értékesítés kérdéseinek eldöntésében. Ez nem csupán véleményezési és 
kezdeményezési jogot jelentett volna, hanem eléggé széles végrehajtási, 
igazgatási jogosítványokat is. E ponton érvényesült volna a háború 
előtti-alatti közigazgatási racionalizálási törekvések hatása, melyek a 
szerteágazó mezőgazdasági igazgatás hiányosságaiból kiindulvá azt 
célozták, hogy az agrárigazgatási feladatok egy részét a gazdaképvise-
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letek vegyék át. Az OMSZ szakigazgatási szerepe tehát erős lett volna. 
Ezt a szerepet a községekben a választott, szakképzett gazdatitkárok 
látták volna el. A községi-megyei-országos testületeket választással 
töltötték volna fel. Választójoga minden 20. évét betöltött mezőgazda-
ságból élő személynek lett volna. A választás I-III. csoportok szerint 
történt volna: az I. csoportba tartoztak volna a mezőgazdasági munká-
sok a max. 3 holdasok, a II. csoportba a 3-15 holdasok, végül a III-ikba 
a 15 hold feletti birtokosok. Az egyes csoportok taglétszámuk arányában 
választhattak volna képviselőket, s ez a nagygazdák szerepének csök-
kentését jelentette volna, igaz, érdekeik némi biztosítását jelentette 
viszont az, hogy az egy-egy csoportból választott képviselők aránya nem 
szorulhatott 20% alá. Hasonló elvek szerint épültek volna fel a megyei 
szövetségek és az országos szövetség is. A választott testületek ülésein 
részt vehettek volna az adott közigazgatási szint szaktisztviselői is, de 
nem szavazati joggal. Biztosítva lett volna az anyagi feltételrendszer is 
a hatékony működéshez: a földadó fele a szövetségé lett volna, az 
agrárjellegű illetékek összegének 30%-ával egyetemben. Végül is egy a 
parasztság egészét viszonylag demokratikusan reprezentáló, községi 
szintről indulva szervezett érdekképviselet létesült volna, komoly jogo-
sítványokkal minden érdemi agrárkérdésben és nem utolsó sorban a 
végrehajtás helyi megszervezésében. Ha kiépül, nagy nehézségbe ütkö-
zött volna az az általános parasztságellenes, tulajdonellenes hadjárat, 
amelynek forgatókönyve készen lapult bizonyos Moszkvát megjárt 
zsebekben. 

Az ügy elbuktatása után a kormányzat sietve létrehozott egy „demok-
ratikus érdekképviseletet", az Országos Földművelésügyi Tanácsot. 
Ennek a felülről szervezett s megyéig sem leérő szervezetnek tagjai 
lettek az összes agrárérdekeltségű szervezetek, intézetek delegáltjai. 
Időnként véleményt alkottak, de érdemi érdekképviseletre alkalmatla-
nok voltak, s főként semmi közük sem volt egy-egy község vagy város 
parasztságához. 

Aparasztpárti Adorján János a nemzetgyűlésen 1947 márciusában le 
is szögezte: a parasztpárt súlyos anyagi sérelmeket szenved, mivel nincs 
érdekképviselete. A földművelésügyi tanácsok csak pótmegoldások, 
hiszen a munkát a községekben kellene végezni. Bárányos Károly 
kisgazda miniszter elismerte azt, de csak homályos ígéreteket tett (a 
SZEB határozat után mást nem is tehetett...) Ezután már csak a 
szalámitaktika áldozatai, pártonkívülivé, illetve szabadságpártivá vált 
volt kisgazda képviselők emeltek szót a paraszti érdekképviselet mellett, 
így Dénes István 1947 áprilisában elfogadhatatlannak minősítette azt, 
hogy a munkásoknak van érdekképviseletük, a 3200 falu népének pedig 
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nincs. Követelte a napirendről levett törvényjavaslat átdolgozását és 
előterjesztését. Pfeffer Zoltán pedig kijelentette, hogy jő szociálpolitika 
nincs életképes érdekképviseletek nélkül; ő is szorgalmazta a törvény-
javaslat tárgyalását. „Hol van itt a demokrácia erkölcse?" - kérdezte. A 
kormányzat két éve elszabotálta a törvényt, s az ilyen kormány -
hangsúlyozta - kritikát érdemel, nem bizalmat. Volt kisgazda társai és 
a koalíció csökkenő számú demokratikus érzelmű erői felé fordulva 
mondta: amíg nincs paraszti érdekképviselet, addig működőképes koa-
líció sem lesz. Erdei Ferenc viszont azt jelentette ki az MKP-vel szoros 
szövetségben álló parasztpárti baloldal nevében, hogy a napirendről 
levett kisgazda érdekképviseleti törvényjavaslat célja az volt, hogy 
politikailag-szervezetileg gúzsba kötve a parasztságot, lehetetlenné 
tegye számára a baloldali utat... Nos, meglett a baloldali út, már nem 
sokat kellett várni rá. 

1948-tól megindult a mezőgazdasági, szakmai egyesületek, társulá-
sok szétverése. Először megfosztották őket minden igazgatási, önigazga-
tói jogosítványtól és azokat az FM-mel vétették át. 1949-ben felszámol-
ták még az Országos Földművelésügyi Tanácsot is, s az összes agrárér-
dek-védelmi feladatot a frissen létesített DÉFOSZ-ra ruházták. Közben 
sorra szüntették meg a hegyközségeket és hegyközi tanácsokat, a 
Dohánytermelők Szövetségét, a Cukorrépa-termelők Szövetségét, a 
Magtermelők Szövetségét és így tovább. A parasztság immár mindenféle 
társadalmi szerv és szakképviseleti szerv híján volt kiszolgáltatva az 
állami - és hamarosan tanácsi - bürokráciának és főként az egyeduralom-
hoz jutott kommunista pártszervezeteknek. Innen már jól ismert a 
tragikus történet. 
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MÉSZÁROS SÁNDOR 

A parasztság helyzete a Vajdaságban 
1949-1953 

Igen nehéz feladatra vállalkoztam, amikor elhatároztam, hogy rövid 
beszámolóban ismertetem a jugoszláviai, de főleg a vajdasági paraszt-
ság helyzetét az 1949-től 1953-ig terjedő időszakban. Mindjárt azzal 
kezdeném, hogy a háború utáni jugoszláv történetírás a háború befeje-
zése utántól az 1953-ig terjedő időszak történetét máig sem dolgozta fel. 
Nem számítva a tudományos részmunkákat és a terjedelmes memoár 
irodalmat, mindjárt megállapíthatjuk, hogy csak egyetlen tudományos 
munka foglalkozott részletesebben azzal a korral: Branko Petranovic 
szerb történész és akadémikus 1988-ban megjelentette 3 kötetből álló 
munkáját „Jugoszlávia története 1918-tól 1978-ig". 

A szerző a háború utáni időszakot külön kötetben dolgozza fel. Ebben 
az akkor általános elismerést kiváltó kapitális munkában már nincse-
nek fehér foltok, bár mindjárt hozzá kell fűznünk, hogy ezek megvilágí-
tása még nem teljes, mert ez a munka is az egypártrendszerben jelent 
meg. Jugoszlávia háború utáni történetének első éveit, egészen 1953-ig 
a legsötétebb időszakként kell értékelnünk, s minden valószínűség 
szerint a későbbi nemzedékeknél sem kap átmenő osztályzatot. Ma már 
tudjuk, hogy Jugoszlávia egész területén az ún. felszabadulást milyen 
szörnyű atrocitások követték, amelynek célja volt az új, kialakuló 
szocialista rendszer valós, de főleg volt ellenségeinek fizikai megsemmi-
sítése. Ez alkalommal nem szólnék külön a magyarokkal szemben 
elkövetett tömeges megtorlásról, erről már számos munka is megjelent 
az utóbbi években. Megemlíteném azonban, hogy az AVNOJ 1944. 
november 25-ei határozatával a jugoszláviai németeket megfosztotta 
állampolgárságuktól. Ezután 1944. december elején megkezdődött a 
táborokba hurcolásuk. 143 ilyen munkatábor létezett, ahol a következő 
időszakban ezrek, sőt tízezrek haltak meg, főleg idősek, nők és gyerme-
kek, mert előzőleg minden fegyverforgatásra alkalmas német férfi 
önként, vagy kényszerből a német hadseregbe vonult be. Ezzel párhu-
zamban megkezdődtek a parasztság elleni politikai és adminisztratív 
intézkedések, a kényszer gabonafelvásárlások" ideje. Ennek nemcsak 
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az ország ellátása volt a célja, hanem ideológiai vetülete is volt: kiélezni 
az osztályharcot a falun, felszámolni az ellenségnek vélt, úgynevezett 
„kulák" elemeket és így biztosítani a földművelés, a falu „szocialista" 
arculatát. Mindezeket azután tetőzte 1948 után az Informbüró elleni 
harc. A hírhedt Goli Ótok a jugoszláviai történészek többségének véle-
ménye szerint is az akkori Európa legszörnyűbb büntetőtábora volt, 
függetlenül attól, hogy a Szovjetunióban még a sztálini táborok is 
fennállottak. Mindezek miatt a jugoszláv történetírás úgyszólván adósa 
e kor objektív és tudományos feldolgozásának. E kor érzékeny kérdése-
ihez eddig főleg irodalmárok és publicisták nyúltak. Más a helyzet az 
1953 utáni időszakra vonatkozólag. Ez a kor Jugoszláviában már az 
önigazgató szocialista társadalom kiépítésének kísérlete, amely - mint 
tudjuk - éppolyan utópiának bizonyult, mint a központi irányítású 
szocialista társadalom megteremtése. 

Ami az 1948 utáni kibontakozó paraszti ellenállást illeti, beszámo-
lómban főleg a Vajdaságra szorítkozom, elsősorban azért, mert a köte-
lező beszolgáltatás terhei az ország éléskamrájának tekintett tarto-
mánybanjutottaka legdrasztikusabban kifejezésre, másodsorban pedig 
a paraszti ellenállásra vonatkozó, egyébként is szűkös levéltári adatok 
is erre a térségre vonatkoztak. 

A háború befejezése után az új „néphatalom" előtt felmerült a kérdés, 
hogyan lássa el a lakosságot és a néphadsereget élelemmel és mezőgaz-
dasági nyersanyaggal. Az ország egyes részein, de különösen a termé-
ketlen területeken az éhség veszélye is fenyegetett. Az agrárreformra és 
kolonizációra vonatkozó 1945 augusztusi törvény a magántulajdonban 
levő földmaximum nagyságát 25 hektárban állapította meg. A Vajda-
ságba kb. negyedmillió új telepes érkezett. Ezek túlnyomó többsége 
családonként 5-től 8 hektárig terjedő földet kapott, a családtagok számá-
tól függően. Óriási többségük a „passzív" (=terméketlen) területekről 
származott, ahol addig főleg állattenyésztésből éltek. így termelési 
eredményeik - főleg kezdetben - enyhén szólva is igen mérsékeltek 
voltak. Ezt azért is fontosnak tartjuk kiemelni, mert főleg az állampol-
gárságuktól megfosztott vajdasági németség földjeit kapták meg, akik 
- mint ismeretes - szorgalmas és jó földművelők voltak. Különben is az 
agrárreform következtében a földbirtokok felaprózódtak, mivel a maxi-
mumot 25 hektárban szabták meg. A korszerű agrotechnikai, megmű-
velési elj árásokat sem lehetett így alkalmazni; erre a feltételek különben 
sem voltak meg. A mezőgazdasági termelés ezért a háború első éveiben, 
de azután is érezhetően visszaesett. A megművelhető földterületek 
túlnyomó többségükben magánkézben voltak, az állami birtokok csak 
egy csöppet jelentettek a tengerben, a termelő parasztszövetkezetek 
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megalakítását pedig 1949 elejéig túlságosan nem szorgalmazták. Azért 
a JKP (Jugoszláv Kommunista Párt) Központi Vezetősége úgy döntött, 
hogy a lakosság és a hadsereg ellátását nem bízhatják a szabad piac és 
felvásárlás ingadozásaira. A felvásárlás kötelező adminisztratív módját 
léptették életbe. Az adminisztratív felvásárlást szövetségi és köztársa-
sági rendeletekkel szabályozták, amelyek kezdetben ideiglenes jellegű-
ek voltak. A gabonaneműeken kívül az élőhús, főleg a sertésfelvásárlást 
is előirányozták. Ezek az előírások a felvásárlás módj át szabályozták, de 
büntető szankciókat is tartalmaztak azok részére, akik a terményfeles-
legeiket rejtegették. Az 1945-1946-os évre vonatkozó rendelet még 
összhangban volt a földművesek teherbírásával, sőt maradtak termés-
feleslegeik is, amelyeket a szabadpiacon értékesíthettek. A tragikus 
időszak 1947-ben kezdődött. Ekkor tértek át a tervgazdálkodásra. Az 
ún. szovjet tapasztalatokat a legnagyobb mértékben figyelembe véve, 
sőt lemásolva kidolgozták az első ötéves tervet, amely az ország túlmé-
retezett iparosítását, főleg a nehézipar létrehozását irányozta elő. Ki-
sebb részben reális lehetőségek, de sokkal inkább a megvalósíthatatlan 
vágyak összessége volt ez a terv. Az első - és kivitelezett - szocialista 
akkumulációt a falu óriási megterhelésével és az olcsó munkaerő fel-
használásával kellett megvalósítani. Megindult a nagy népvándorlás a 
városokba. Az így felduzzadt városi lakosságot el kellett látni élelmiszer-
rel és mezőgazdasági nyersanyaggal. A felvásárlást szabályozó rendele-
tek és előírások 1947-től jóval kidolgozottabbak és a büntetési szankciók 
is szigorúbbak. A földműveseket birtokuk nagysága szerint két kategó-
riába osztották. Nincs módunk arra, hogy részletesen ismertessük 
minden kategória beszolgáltatási kötelezettségét, csak annyit említe-
nék meg, hogy áz első három kategóriába tartoztak az ún. szegény 
parasztok (5 kat. holdig), ezek beszolgáltatási kötelezettségei mérsékel-
tek, tehát nagyrészt teljesíthetők voltak. A negyedik és ötödik kategóri-
ába tartozókat a középparasztságnak tekintették, amely az akkori 
ideológia szerint a munkásosztály számára megnyerhető volt. A beszol-
gáltatási kötelezettségének ez a kategória már-már alig tudott eleget 
tenni. A húsz holdnál több földdel rendelkezők, illetve a VI. és VII. 
kategóriába tartozók voltak a rendszer legnagyobb ellenségeinek kiki-
áltott „kulákok", akikkel az osztályleszámolás az adminisztratív felvá-
sárlás egyik fő célkitűzése volt. 1948-ban és 1949-ben a felvásárlási 
terhek emelkedtek és a módszerek egyre embertelenebbek voltak. A 
felvásárlásban úgyszólván az egész állami és politikai gépezet részt vett: 
a közigazgatási apparátus, felvásárlási vállalatok, bíróságok, biztonsági 
szolgálat (ÓZNA, illetve UDBA), a párt és a többi társadalmi-politikai 
szervezetek, elsősorban a népfront. Külön felhatalmazásokat kapott a 
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JKP Központi Vezetőségének ellenőrző bizottsága és ennek külön meg-
bízottja Osman Karabegovic újvidéki székhellyel. Hasonló felhatalma-
zása volt még Slobodan Penezic-Krcum néphősnek, az UBDA szerbiai 
főnökének, aki a „felszabadulás" után hírhedtté tette a nevét a szerbiai 
ún. ötödik hadoszloppal való leszámolásban. 

Hogy a Vajdaság gabonabeszolgáltatási kötelezettsége mekkora volt, 
az az alábbi adatokból is látható. A tartománynak 1947-ben 303 421 va-
gon különféle gabonaneműt kellett beszolgáltatnia. Ezzel szemben Szer-
biának 77 759, Horvátországnak 108 250, Szlovéniának 2670, Crna 
Gorának 1700, Koszovónak pedig 3369 vagon beszolgáltatási kötelezett-
sége volt. 

1949-től a kötelező beszolgáltatás elsődleges célj a nemcsak a lakosság 
ellátása volt, hanem a tartalékok biztosítása arra az esetre, ha az 
országot támadás éri a keleti tömb országai részéről. 

Nincs módunk ebben a rövid beszámolóban részletesen ismertetni 
annak a kegyetlen terrornak a részleteit, amelyet azok ellen alkalmaz-
tak, akik a legtöbbször önkényesen kirótt beszolgáltatási kötelezettsé-
güket nem tudták teljesíteni. Igen sokszor a padlások teljes felsöprése 
után is hiányzott még a kötelezettségből fél métermázsa, vagy ennél 
több. Következtek a fizikai bántalmazások, bajusztépések. Ezeknek 
következményét sokan azután egész életükben viselték. A letartóztatot-
takat arra kényszerítették, hogy köpködjék egymást, cirkuszi bohócmu-
tatványokat utánozzanak; az aktivisták - pl. - igen sokszor (alkoholosan) 
meglovagolták őket... 

Az aktivisták számának külön szórakozást nyújtott, ha a letartózta-
tottakkal elénekeltették a gúnydalt, amelynek szövege szabad fordítás-
ban kb. így hangzott: Nincsen búza, kukorica is kevés, Hej, kulákok, jó 
rá b... 

A beszolgáltatási kötelezettségek kijelölésében lényegében nemzeti 
hovatartozás szempontjából különbséget nem tettek, bár a tartományi 
pártbizottság értekezletein néha az is elhangzott, hogy a magyar föld-
művelők ellenállása az Informbüró határozata következtében fokozó-
dott. Bírósági eljárást és vagyonelkobzást a Vajdaságban egyedül 1949-
ben 2405 személy ellen indítottak! Többségüket el is ítélték, 1039 
személyt pedig vagyonelkobzással sújtottak. Az elítéltek legtöbbször 3 
évig teijedő börtönbüntetést kaptak. Többségüket azután az ország 
különböző területén dolgoztatták. 

A jugoszláv történetírás még nem állapította meg, hogy ezeken a 
kényszermunkákon hányan haltak meg; a hozzátartozóik még ma sem 
tudják, hogy az elpusztítottak hol vannak eltemetve. 

Az adminisztratív felvásárlás legtragikusabb időszakában, 1949. 
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január 20. és 30. között tartották meg a Jugoszláv Kommunista Párt 
kibővített ülését, amelyen a „parasztkérdést" tűzték napirendre. Hatá-
rozatokat hoztak a kollektivizálás meggyorsításáról, a termelő paraszt-
szövetkezetek gyorsított létrehozásáról. A hangoztatott alapelv az ön-
kéntes belépés volt, a gyakorlat azonban a nagy propagandával hirdetett 
önkéntesség durva megcáfolása. 

A központi bizottság említett, kibővített ülése után, 1949 áprilisáig a 
Vajdaságban 677 termelő parasztszövetkezetet alakítottak, ebbe 82 278 
család lépett be 779 432 kat. h. földdel. Ha ezekhez hozzáadjuk az 
általános jellegű földműves-szövetkezeteket, városi gazdaságokat stb., 
akkor megállapíthatjuk, hogy az ún. szocialista szektor tulajdonába 
került a tartományban megművelhető földterületeknek kb. 41%-a. 

Az így létrehozott paraszti termelőszövetkezetek nagy többsége nem 
bizonyult életképesnek. A tagság túlnyomó többségét a kényszerítő 
körülmények késztették a belépésre, így aztán minden termelési kedv 
nélkül dolgozott. Különben sem voltak meg a feltételek a hatékony 
nagygazdasági termelésre. A legszerényebb agrártechnikai eljárások 
alkalmazása sem volt lehetséges. Érdekes, hogy a szövetkezetek ter-
ményfeleslegeinek állami felvásárlása úgyszólván teljesen zökkenő-
mentes volt. A szövetkezetek ugyanis többnyire saját maguk állapítot-
ták meg, hogy mennyi terményfelesleget adhatnak át a felvásárló 
vállalatoknak. Meg kell még említenünk, hogy a szövetkezetekbe való 
kényszerítés a telepes lakosságot sem kerülte el. Ők a háború után a 
Vajdaságba, mint az ígéret földjére érkeztek meg. A beszolgáltatási 
visszaélések többségüket kevésbé érintették, mivel a szegényparasztok 
kategóriájába tartoztak, sígy beszolgáltatási kötelezettségeik elviselhe-
tők voltak. így aztán az agitátorok sokszor az ő soraikból kerültek ki. 
Ezáltal a telepesek és az őslakosság közötti amúgy is fennálló ellentétek 
még jobban kiéleződtek. 

Milyen volt a paraszti ellenállás az állami terrorral szemben? Ez a 
kérdés is feldolgozásra vár még. A levéltári anyagban ez a probléma 
legtöbbször csak a „kulákok, a falusi fő ellenség" (ahogyan legtöbbször 
fogalmaznak), alattomos magatartását domborítják ki, akikkel kímélet-
lenül le kell számolni. Az „ellenállás" sok esetben egyéni jellegű volt. Az 
emberek nem engedték, hogy padlásukról az utolsó szem gabonát is 
elvigyék, elállták kaszával vagy villával a padlásfeljárót. Ilyen esetek-
nek persze, halálos áldozatai is voltak. Az ellenállás egyik megnyilvánu-
lása volt, hogy a földművelők sok esetben elutasították a szövetkezetbe 
való belépést. Pedig legtöbbször a belépési nyilatkozat aláírása a további 
meghurcoltatások és igen sokszor a börtönbüntetések elől való menekü-
léstjelentette. Persze voltak szervezett ellenállások is. Számos község-
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ben a fóldmívelők panaszbizottságokat jelöltek ki s ezeket Újvidékre 
vagy Belgrádba küldték. Panaszaiknak a hangzatos ígéretek ellenére 
sem volt úgyszólván semmi foganatjuk. Legtöbbször a küldöttségek a 
„marsallnál" reméltek eredményes panasztételt; egyszer sem történt 
azonban meg, hogy a diktátor fogadta volna őket. Sőt, legtöbbször a 
panaszbizottságok tagjai ellen újabb adminisztratív intézkedéseket 
tettek. Számos községben a földművelők erélyesen követelték, hogy 
ellenőrizzék: a helyi hatóságok képviselői és az agitátorok hogyan 
teljesítik beszolgáltatási kötelezettségeiket (közülük is soknak volt 
ugyanis földje). Voltak esetek, főleg a Szerémségben, hogy egyes falvak 
teljes lakossága felkerekedett, hogy Újvidékre vagy Belgrádba induljon. 
Ezeket azonban a legtöbb esetben a biztonsági erők még a falu határá-
ban feltartóztatták és visszatérésre kényszerítették. A Vajdaságban 
Verbászon és Dolovon szervezett tömegtüntetésekre került sor, a beszol-
gáltatások és általában a rendszer agrárpolitikája ellen. Helyenként a 
földművesek fegyverrel, főleg vadászpuskákkal szálltak szembe a gabo-
nagyűjtő és vagyonlefoglaló bizottságokkal. Áldozatok is voltak mind a 
két oldalon. Ezenkívül voltak más jellegű tragikus események is. Nem 
ritkán előfordult az is, hogy egyes emberek, nem tudván elviselni , a 
meghurcolásokat, a halálba menekültek; több esetben a házastársak 
közösen... 

Persze Jugoszlávia más területein is volt ellenállás. A mai történet-
írásunk még erről is mélyen hallgat. Az egyik memoáríró azonban 
megemlíti, hogy az észak-szerbiai Szmederevóról 1951 őszén hatalmas 
tömeg indult el és érkezett Belgrádba. Fogadták is őket s nem volt hiány 
ígéretekben. Ezután azonban titokban megkezdődött a megtorlás, amely-
nek 11 halálos áldozata volt. A boszanszka krajinai Cazini térségben is 
hasonló megmozdulás volt, ahol a király ság visszaállítását is követelték. 
A katonaság lépett közbe. 

A beszolgáltatásra vonatkozó rendeleteket 1952júniusában hatályon 
kívül helyezték, 1953 őszén külön rendelettel lehetővé tették az önkén-
tes kilépést a szövetkezetekből. A tagság óriási többsége ezt választotta. 
Ők visszakapták földjüket, de a szövetkezetbe vitt mezőgazdasági 
munkaeszközöket és az állatállományt csak ritka esetben. Ugyanakkor 
azonban külön törvénnyel a magántulajdonban tartható földmaximu-
mot 10 hektárra csökkentették. Azok, akiknek vagyonát elkobozták, 
sohasem kapták azt vissza. A legújabb törvényhozás ezt lehetővé teszi, 
a gyakorlati megoldás azonban mind ez ideig várat magára. 

A Vajdaságban társadalmi tulajdonban az összes megmunkálható 
földnek mintegy 17%-a maradt. 1953 őszén a szövetkezetek, állami 
birtokok és a magántermelők kooperációján volt a hangsúly. A rendszer 
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agrárpolitikája azonban a következő évtizedekben is sérelmes a magán-
tulajdon számára. Ez a politika lényegében a Vajdaságra nézve volt a 
leghátrányosabb, mivel itt a lakosság többsége még jelenleg is földmű-
veléssel foglalkozik. 

Felhasznált források és irodalom: 

- Vajdasági Levéltár: A Vajdasági Népfront Tartományi Bizottságának levéltári 
anyaga. 

- Jelena Popov, Narodni Front u Vojvodini, Novi Sad 1986. 
- Branko Petranovic, Istorija Jugoslavije, Treca knjiga, Beograd 1988. 
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FODOR ISTVÁN 

A fóldelvételek körülményei Jugoszláviában 
1944 és 1953 között 

A főcímben megjelölt időszakot Zenta községre szorítkozva dolgoztam 
fel, oly mődon, hogy az országos (köztársasági és tartományi) törvények 
és rendeletek következtében végbement változásokat zentai vonatkozá-
sú adatokkal illusztráltam. 

Úgy véltem, hogy telj esebb képet alkothatunk magunknak arról, hogy 
milyen birtok-, és ezzel együtt nemzetiségi vagyonok intézményes 
megváltoztatásába kezdett a II. világháború végén a szocialista Jugo-
szlávia, ha röviden ismertetem a régi Jugoszlávia vajdasági nagybirto-
kokon végrehajtott földreformját, valamint a Horthy-rendszer földre-
formját a Bácskában. 

A szerb-horvát-szlovén királyság földreformja1 

Az I. világháború után uralomra került nagyszerb burzsoázia a 
földosztás meghirdetésével próbálta csillapítani a szociális feszültsége-
ket. Zentán 1919 tavaszán 194 földigénylőnek ideiglenesen l - l hold 
földet adott. A földreform gyakorlati megvalósítása 1921-ben kezdődött 
el. A polgármester a város közgyűlésének bejelentette, hogy a város 
„Belső járási", harmadik kalkulatúrában levő földjéből az l-es számú 
parcellától a 103-ig és a 124-től a 127-ig terjedőket az agrárreform 
célj aira elvették. A földek kisajátítása ellen a város harcolt legerélyeseb-
ben, mert veszélyeztetve látta a birtokában levő 12 000 hold föld után 
befolyó haszonbért, ami fő jövedelemforrását, egyben önállóságának 
alapját képezte. A parcellázást 1924-ig tudták elodázni. Az év tavaszán 
tömegesen érkező dobrovoljacok és kolonisták részéről megkezdődött a 
város földjeinek kimérése. A helybeli szláv és a mind tömegesebben 
érkező földigénylők között a város tulajdonát képező összes szántóföldet 
kiosztották, de ez is kevésnek bizonyult. Az agrárreform céljaira kisajá-

'Rácz Vince: Földosztások Zentán, Zenta, 1979. 
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tított földből az önkéntes frontharcosoknak 5 ha föld járt. Az illetékes 
hatóságok elképedve látták, hogy sokkal többen igazolták harcos voltu-
kat, mint amennyien a szaloniki front áttörésében részt vettek. A 
szomszédos országokból hazatelepülő optánsok családtagonként egy-
egy hold földet kaptak. Ezért a város földjeinek fogytával a magánkézen 
levő nagybirtokokból is kezdtek lecsipegetni. 

Ellentmondásos adataink vannak arról, hogy hányan kaptak földet a 
szerb-horvát-szlovén királyság földreformja során. A városi földmérő 
hivatal nyilvántartása 1500 jogosnak nyilvánított földigénylő nevét 
tartalmazza. Az 1941-1944 közötti magyar közigazgatás által kitöltött 
statisztikai lapok a 783-as sorszámmal végződnek. A földhöz jutottak 
akkor lettek a kapott föld tulajdonosai, ha azt megvásárolták. E célra 
kedvező kamattal, 30 évi fizetésre kölcsönöket kaptak, ennek ellenére 
1931 augusztusáig csak 575-en írták alá a vásárlási szerződést. 

Nemcsak a vásárlás ténye, hanem az állandó bírósági revíziók is 
nyugtalanították az agrártelepeseket. Elsősorban természetesen azo-
kat, akik jogtalanul jutottak földhöz. Az elégedetlenség a közbiztonság 
romlására is kihatott. Bizonyíték erre a városi rendőrségnek a Belügy-
minisztériumhoz 1925. október 12-én intézett levele is.2 Ebben az 
agrártelepesek névsorának sürgős revízióját kérik, főként a hivatalno-
kok körében, mert egyesek olyan rokonok számára is szereztek földet, 
akik már elhaltak, vagy kivándoroltak Amerikába. Ennek ellenére a 
főleg Crna Gorából és Dalmáciából jött telepesek részéről állandósultak 
a rendbontások, ami a különben békés és szorgalmas, a háború előtti 
Szerbiából betelepülteket is a közrend veszélyeztetésére bujtatta. A 
felülvizsgálatot 1925-1926-ban elvégezték, de nem tudunk arról, hogy 
bárkitől is visszavették volna a kapott földet. 

A földreform és az utána kialakult helyzet főbb ismérvei: 
Apolitikai okokból végrehajtott földosztás csak a szlávoknakjuttatott 

földet. A földhözjutottak nagyobb része elégedetlen volt az előbb leírt 
eljárások miatt. Sok esetben az új tulajdonos ide sem költözött. A nem 
földművelő (hivatalnokok) és a földművelési szokásokkal nem rendelke-
ző telepesek a kapott földet bérbe adták. A bérlők szinte kivétel nélkül 
a nemzeti kisebbséghez tartozó magyar szegényparasztok voltak. Szá-
mukra tehát a reform annyi változást hozott, hogy a bérletet nem a 
városnak, hanem az új tulajdonosnak fizették. 

A földreform mint nagybirtokost, elsősorban a várost sújtotta, 6152 
kat. hold szántóföldjét veszítette el. Ezzel az eljárással a városi autonó-

2 Dr. Nikola Gacesa: Agrarna reforma i kolonizacija u Backoj 1918-1941, Novi Sad, 
1968. 
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mia kiheverhetetlen csapást szenvedett. A magánbirtokosokkal kesz-
tyűs kézzel bánt a régi Jugoszlávia: 8 személytől 1505 kat. hold földet 
sajátítottak ki. 

A Horthy-rendszer földreformja a Bácskában 

Az 1941. április 11-től 1944 végéig tartó magyar közigazgatás a 
Bácskában az ellenintézkedések egész sorát foganatosította a birtokvi-
szonyok és betelepítési politika terén. A régi jugoszláv földreformot 
semmisnek nyilvánították, az 1918 után betelepített szláv lakosságot 
1941. május 23-ával bezárólag kitoloncolták. Az összes földet visszakap-
ták a volt tulajdonosok, így Zenta város is. Ekkor ismét 1130 bérlője lett 
a városnak. (Csak az itteni őslakosság által kibérelt és beművelt agrár-
földeket hagyták meg egy évre a bérlők használatában.) 

Elsőként azok kaptak l - l hold földet, akik első világháborús fronthar-
cosságukat igazolni tudták. Közben megkezdődött a bukovinai csángók 
betelepítése a dobrovoljacok és kolonisták helyére. Ezek elkapták a 
deportáltak házát, és ahol léteztek, a földműveléshez szükséges eszkö-
zöket is. 

Alighogy elkezdődött a „vitézi birtokok" kihasítása, máris félbesza-
kadt. A helybeli földnélküliek összeírása megkezdődött, főleg a sokgyer-
mekes családokat biztatták földigénylésre, de a földek kiosztásából nem 
lett semmi. 1944 tavaszán a nagyobb befolyáshoz jutó nyilasok az elhur-
colt zsidók birtokaiból ígértek földet. Ennek megvalósítására már nem 
volt elegendő idejük. E földosztás bekövetkezése esetén is, a rendelkezé-
sükre álló 3527 holdból nagyon kevés jutott volna egy-egy érdekeltre. 

A reformintézkedésekből kiviláglik, hogy azok a nagybirtokok védel-
mét szolgálták, a népesség nemzetiségi arányainak megváltoztatását 
voltak hivatva előmozdítani (telepítések). A rendszerhez való hűséget 
soványabban jutalmazták, mint a régi Jugoszláviában. A szociális 
tényezőket (földnélküliség, sok gyermek) pedig mellékesként kezelték. 

Birtok- és nemzetiségi viszonyok Zentán 1944-ben 

A két földreform utáni állapotokról a zentai hatóság42/1944-es számú 
jelentéséből3 szerezhetünk bővebb információkat. (A jelentést a Magyar 
Királyi Nemzetvédelmi és Propagandaügyi Minisztérium újvidéki ki-
rendelt tanácsának küldték.) 

3 Rácz Vincze: Földosztások Zentán, Zenta, 1979. 
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E szerint Zentán 7000 lakóház volt. A város és a hozzá tartozó falvak 
lakóinak száma 39 000, közülük 9964 birtokolt földet. A tulajdonosok 
66%-a magyar, 28,5%-a szerb, 0,5%-a német és 5%-a zsidó volt. A határ 
nagysága 64 814 kat. holdat tett ki. Ebből 56 982 szántó, 865 hold szőlő 
és gyümölcsös, 3185 hold rét és legelő stb. A város birtokai 13 112 holdra 
rúgtak, a 60 holdon felüli 142 magánbirtok összterülete 18 000 hold 
körül volt. Ezeket levonva az összterületből, kiderül, hogy Zenta többi, 
9822 földtulajdonosa 33 702 hold felett rendelkezett, ami átlagosan 3,4 
holdat tett ki. Mivel ebben a kategóriába soroltuk a néhány tízholdas 
gazdaságot is, a 3,4 holdas átlagbirtoknál kevesebb földdel bíró szemé-
lyek száma elérhette a 7000-et is. Tehát mérhetetlen fóldéhséggel talál-
ta magát szemben az új hatalom már 1944 őszén. 

A földtulajdon-viszonyok intézményes megváltoztatása 
Jugoszláviában 1944 és 1953 között 

A föld ősidők óta a jutalmazás és a büntetés eszköze volt. Mivel 
termőföldön kívül más anyagi javakkal nemigen rendelkezett a II. 
világháború végén az új Jugoszlávia, a föld elkobzásával büntette a 
rendszer ellenségeit, és fóldadományozással jutalmazta az új rend 
kialakításában közreműködőket és a rendszer híveit. 

A Jugoszláv Népfelszabadító Antifasiszta Tanács (JNFAT), az Ideig-
lenes Nemzetgyűlés első intézkedéseinek egyike, az 1944. november 21-
én hozott határozat 1. és 2. pontja kimondta a Német Birodalom és a 
német nemzetiségű polgárok javainak teljes elkobzását. E határozat 
végrehajtása hat hónapig folyt. A rendelkezés Zentán 5 birtokost érin-
tett 74 hold területtel.4 (Az adat erősen vitatható, ismerve a határ 
nagyságát, valamint a német ajkúak számát a háború előtti Zentán.) 

Látszólag az említett határozat szigorán is enyhíteni szándékozott a 
JNFAT elnöksége,, amikor 1945. június 9-én meghozta a vagyonelkob-
zásról és annak végrehajtásáról szóló törvényt. E törvény 6. szakasza 
előírta, hogy az elkobzás alól kivételt képeznek a létminimumhoz 
nélkülözhetetlen ruhaneműk, háztartási berendezések, bútorok, az ipar 
folytatásához elengedhetetlen szerszámok, a háztáji gazdaság és annak 
megműveléséhez tartozó mezőgazdasági eszközök, négy hónapra ele-
gendő élelem és háromhavi napszámnak megfelelő készpénz családta-
gonként. 

4 Jelentés az agrárreform állásáról Zentán, Történelmi Levéltár, Zenta, F. 121. dok. 
sz. 5540/1946. 
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E szakasz cinizmusa abban rejlik, hogy a háború végén csak a 
Bánátban, Bácskában és Baranyában vezettek be katonai közigazga-
tást, amikor számtalan rendelet született a német ajkú lakosság kitele-
pítéséről, táborokba hurcolásáról. Az emberi élet is igen olcsó áru volt 
akkor. Tehát a hatalom, még ha őszintén akarta volna is, nemigen tudta 
az irgalmat ekkor már kin gyakorolni. (A birtokunkban lévő iratokból 
kiderül az is, hogy kezdetben az itteni magyarságnak is hasonló sorsot 
szántak, szerencsére ennek végrehajtására nem került sor.) 

Volt viszont a törvénynek egy másik rendelkezése (28. szakasz), 
amely lényegesen kibővítette a vagyonelkobzás alá esők körét. Szen-
tesítette a háborús bűnös és népellenség fogalmát, ami az akkori 
viszonyok között érthető is volt. A problémát az okozta, hogy a háborús 
bűnösök és a népellenség köre hihetetlenül tágítható volt. Belefértek 
azok is, akik az új rend ellen egy rossz szót sem szóltak, de az átlagnál 
módosabbak voltak. Részben ezt bizonyítják a következő adatok is: „A 
népellenséggé és háborús bűnössé nyilvánított 97 személytől a népható-
ság 1599 katasztrális hold földet... nagyobb számú igát és egyéb jószá-
got, gazdasági felszerelést, valamint több gazdasági épületet kobzott el. 
Ezeket a javakat a közben megalakított Népvagyon-igazgatósághoz 
csatolták."5 Ehhez hozzáadva a Zentához tartozó Torgyoson 38 háztar-
tástól elvett 1023 holdnyi területet6 kiderül, hogy Zentán a vagyonel-
kobzásról szóló törvény alapján 135 birtokostól 2622 katasztrális hold 
földet vettek el. Más forrásokból tudjuk, hogy a háborús bűnök és a 
bűnösök ügyeinek kivizsgálását lefolytató bizottságok csak harmincnál 
alig több személy bűnösségét erősítették meg. (A birtokosok számára és 
a földterületekre vonatkozó adatok megközelítőleg pontosak. A szerbiai 
parlament által az év folyamán meghozott fóld-visszaszármaztatási 
törvény7 kapcsán, alaposabb tanulmányozás alá vontuk a szinte hiány-
talanul megmaradt, ide vonatkozó iratokat. Hamarosan teljesen meg-
bízható kimutatások birtokában leszünk a vizsgált időszak birtokválto-
zásait illetően.) 

A tárgyalt törvény egyik célja a büntetés volt, a másik pedig, hogy 
létrehozza az állami birtokok, a szocialista közös gazdaságok földalap-
ján. A „népvagyont" képező mezőgazdasági földalap további gyarapítá-
sáról és a magánszemélyeknek történő földjuttatásról az 1945. augusz-

6 Rácz Vincze: Földosztások Zentán, Zenta, 1979. 
6 Történelmi Levéltár, Zenta, F. 121. 
7 Zakón o nacinu i uslovima priznavanja prava i vracanja zemljista kője je preslo u 

drustvenu svojinu po osnovu poljopprivrednog zemljisnog fonda i konfiskacijon zbog 
neizvrsenih obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda (Sluzbeni glasnik 
RS 18/1991. 
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tus 22-én meghozott földreform és telepítési törvény8 rendelkezett. Mi-
előtt a törvény lényeges szakaszait ismertetném, érdekességként meg-
említem, hogy az első szakasz végére beépítették a sokak által ismert 
politikai jelszót: Aföld azé, aki megműveli! Aharmadik szakasz kimond-
ta, hogy az állami nagygazdaságok és az agrárérdekeltek szükség-
leteinek kielégítésére elveszik és állami tulajdonba kerülnek: a 45 
ha-nál nagyobb magángazdaságok minden felszereléssel együtt, ban-
kok, részvénytársaságok, egyesületek, egyházak, egyházi és világi ala-
pítványok földjei, továbbá a háború alatt bármilyen okból gazdátlanul 
maradt gazdaságok - bárminemű kárpótlás nélkül. Az utóbbi rendel-
kezés enyhén szólva is meglepő, mert érinti a deportált zsidók javait 
is. 

A magánfóldművesek fóldmaximumát 20 ha-ban határozták meg, a 
nem földművesek tulajdonában 3 hektárt, az egyházi intézményeknek, 
templomoknak pedig 10 ha művelhető területet hagytak. 

A maximumon felül elvett földek után j áró kártérítést a hektáronkén-
ti évi termés értékében állapították meg, arányosan az elkobzott terület 
nagyságával. 

Az elvett földek az agrárreform földalapjába kerültek. Ezt az állami 
földalapot gyarapították még a Német Birodalom és a német nemzetisé-
gűek Jugoszláviában lévő birtokai (lásd: vagyonelkobzási törvény), és a 
népellenséggé nyilvánított személyektől bírósági úton elkobzott földek. 
A földalapból 4-12 hold földet kaptak családonként elsősorban a partizán 
egységek és a jugoszláv néphadsereg harcosai (a harcos külön státust 
jelentett) és rokkantjai, az elesettek családtagjai, valamint az első 
világháború rokkantjai. A Vajdaság területén 500 000 hold földet 
tartalékoltak a harcosoknak kiosztásra a német nemzetiségűek volt 
birtokaiból. A törvény 12. szakasza földet ígért a földnélküli őslakosság-
nak is. A kapott földet 20 évig nem lett volna szabad osztani, eladni és 
bérbe adni sem. 

A belső telepítés terve szerint Zenta határában három telepesfalu 
építését kezdték meg. A két-három szobás falusi házak építése el is 
kezdődött Bogarason, Keviben és Gunarason. Az első telepesek már 
1946 májusában megérkeztek, de a házak csak a következő évben 
készültek el. Addig a környező tanyákon helyezték el őket. Kevibe 26 
Pancsova környéki család érkezett, Bogarason is hasonló méretű telepí-
tés zajlott le. A gunarasi ruszikok számáról nincsenek adataim. 

Egy-két évi ittlét után 2 család kivételével9 minden telepes elköltözött. 

8 Zakón o agrarnoj reformi i kolonizaciji (Sluzbeni list DFJ 64/1945. 
9 Rácz Vince: Földosztások Zentán, Zenta, 1979. 
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Kivételt képezett még néhány magyar családból nősült fiatalember, aki 
szintén itt maradt. 

Tehát az 1945 utáni új betelepítés nem volt tömeges, ennélfogva a 
birtokviszonyok terén sem idézett elő lényeges változásokat Zentán. 

A földreform és telepítési törvény végrehajtása 1945. december 11-én 
kezdődött el Zentán. Ekkor nevezte ki a városi népbizottság az agrárbi-
zottságot, három nappal később pedig megalakult az agrárszakosztály 
mint adminisztratív néphatósági szerv. A földátvételek látványos ren-
dezvényei a „földkisajátítási tárgyalások" voltak. Az első tárgyalást a 
városháza dísztermében tartották meg 1946. január 9-én. E központi 
ünnepségnek számító bevezető után, minden agrárreform alá eső föld-
tulajdonos ügyét a népfront azon kerületi székházaiban tárgyalták meg, 
ahol az érintett személy lakott. A fóldkisajátítások nem egészen két 
hónap alatt lezajlottak. A tömegek látszólagos részvétele a döntések 
meghozásában a népakarat érvényre jutását volt hivatva demonstrálni, 
pedig a földkisajátítási tárgyalásokra már előre elkészített listákkal 
érkeztek meg a népbizottság emberei és a pártaktivisták. Az elkobzás 
alá eső birtokokat már jóval a nyilvános tárgyalás előtt zárolták és egy-
egy megbízható aktivista gondjaira bízták. E gondnokok egy részének 
magatartásáról külön fejezetet lehetne írni. 

Az elkobzási, illetve kisajátítási eljárást minden esetben külön-külön 
is lefolytatták a bíróságok és az esettel megbízott bizottságok, de most 
már a nyilvánosság kizárásával. Munkájukról jegyzőkönyvek készül-
tek, ezeket szinte hiánytalanul őrzi levéltárunk. 

A 45 ha feletti birtokokat itt is elkobozták a hozzájuk tartozó gaz-
dasági épületekkel és mezőgazdasági eszközökkel együtt. A meg-
hagyott földműves (20 ha) és nem földműves (3 ha) maximum felének 
lokációját a földtulajdonos jogában állt megválasztani. A kilátásba 
helyezett kártérítésről pedig csak annyit, hogy az állam még 1958-ban 
is 13 889 532 dinárral tartozott a Zentán elvett földekért. 

Az agrárreform során 566 birtok cserélt gazdát Zentán, részben vagy 
teljes egészében, 16 890 kat. hold összterülettel. 

A létrehozott földalap szerkezete a földek eredete szerint10 

a birtokok száma kat. hold 
Nagybirtokok, 45 ha felett 
Bankok, intézmények stb. 
Egyházak 

63 
3 
8 

6 346 
111 
521 

10 Történelmi Levéltár, Zenta, F. 121. 
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a birtokok száma kat. hold 

Földműves maximum felett 
Nem földműves maximum felett 
Eltűnt tulajdonosoktői 
Német birtokok 
Bírósági végzések alapján 
(háborús bűnös, népellenség) 
Telepesek elhagyott földjei 
Összesen: 

197 
234 

4 
566 

9 
5 

43 

566 
16 890 

6 1 8 1 
2 250 

150* 
1 224** 

33 

A * jelzésű adat pontatlan, felhetetőleg szándékos ferdítés eredménye. Közvetve ezt 
bizonyítja az is, hogy a II. világháborúnak több mint 1300 zentai zsidó áldozata volt11, 
valamint a háború előtti földtulajdonosok 5%-át képezték zsidók. Egy 1946 májusában 
kelt jelentés12 1661 hold, korábban zsidók tulajdonában levő fold konfiskálásáról ad 
számot. 

A ** jelzésű mennyiség, mint ahogyan arra már utaltam, nem tartalmazza a 
Zentához tartozó Tornyos adatait. 

A helybeli agrárérdekeltek összeírása a kisajátításokkal egy időben 
kezdődött el, 1946 februárjának végén 3561 földigénylőt tartottak 
nyilván, közülük 3371 magyart.13 A családonkénti 4 hold föld odaítélését 
szintén népgyűléseken hirdették ki. A politikai aktivisták felolvasták a 
földre jogosultak névsorát, az egybegyűltek pedig néhány eset kivételé-
vel tapssal erősítették meg az előterjesztést. Ezért az idősebbek még ma 
is „tapsikolt" földként tartják számon ezeket a kapott földeket. 

A két világháború közötti telepesek jogainak visszaállításáról az 
agrártörvény 34. szakasza rendelkezett. A megszálló hatóságok minden 
birtokviszonyt érintő rendelkezését semmissé nyilvánították. A vissza 
nem tért telepesek ügyeinek rendezésére külön törvényt hoztak.14 E 
szerint azoktól, akik 1947. augusztus 26-ig nem vették birtokba a régi 
Jugoszlávia földreformja során kapott földeket, a juttatott földet elve-
szik és azt az agráralap rendelkezésére bocsátják. Ezekben az ügyekben 
csak 1950-ben hozták meg a jogerős döntéseket. Becsléseink szerint 
Zentán néhány száz hold föld ily módon is az állam tulajdonába került. 

Az állami földalap gyarapításáról az eddig említett eljárásokkal 
párhuzamosan, más módon is gondoskodott a hatalom. Az 1945/1946-os 

11 Dobos János: Sencanske zrtve fasizma, Senta, 1966. 
12 Történelmi Levéltár, Zenta, F. 121. 
13 Rácz Vince: Földosztások Zentán, Zenta, 1979. 
14 Zakón o likvidaciji agrarne reforme vrsene do 6. aprila 1941. godine na velikim 

posedima u AP Vojvodini (Sl. glasnik NRS 9/1947.) 
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gazdasági évtől kezdve 1949/50-ig minden évben meghozták a gabona-
fölvásárlási rendeleteket.15 

A rendeletek előírták, hogy birtoknagyságtól függően, gabonafajtán-
ként mennyi termést kell átadni az egységes állami gabonaalapba, 
maximált árakon. A nagyobb birtokok hektáronkénti kötelezettsége 
nagyobb volt, mint a néhány hektárosoké. Az 1-3 ha nagyságú földterü: 

let tulajdonosát hektáronként legfeljebb 215 kg gabona átadására 
kötelezték 1947-ben, míg a 15-20 hektáros birtokokról ha-ként 1150 kg 
volt a beszolgáltatási maximum. A beszolgáltatási kötelezettség ilyen 
módon történt meghatározására számtalan visszaélésre, kivételezésre 
és a parasztok nyilvános megalázására nyújtott lehetőséget. A rendele-
tek érvényesek voltak minden földtulajdonosra, de végrehajtásuk alkal-
mával jóval enyhébben bírálták el a „kapott földek" gazdáit. 

A gabonaalap országos feltöltési tervét járási és községi szintre 
bontották le. A terv teljesítéséért a helyi népbizottságok feleltek, ame-
lyeket kötelezték arra, hogy még vetés előtt közöljék minden földműves-
sel, miből mennyi termést kell átadniok. A beszolgáltatás alá eső meny-
nyiség meghatározása az úgynevezett választók gyűlésén történt, kerü-
letenként. Gyakran megtörtént, hogy a hivatalnokok és aktivisták által 
kirótt mennyiségre, a jobb módú gazdálkodók esetében alaposan rálicitál-
tak az előre megbízott „öntudatos szegényparasztok" vagy haragosaik. 

A rendeletek kímélet nélküli végrehajtását a tiltott kereskedelem, 
spekuláció és gazdasági szabotázs megakadályozásáról16, valamint a 
büntetések fajtáiról17 szóló törvényekre támaszkodva végezték. Az előb-
bi törvény 16. szakasza lehetővé tette (éltek is vele), hogy a helyi nép-
bizottságok szükség szerinti számú bizottságot nevezzenek ki, melyek 
feladata a tiltott kereskedelemmel foglalkozók, spekulánsok felderítése 
és a törvény kezére juttatása volt. A bizottságnak jogában állt az élelem, 
gabonafélék és más közfogyasztási cikkek elkobzása 2000 dínáros érté-
kig, valamint maximálisan 1000 dinár pénzbüntetés kirovása. 

15 Uredba o otkupu i prometu hlebnih zita u ekonomskij 1945/46 godini (Sl. list DFJ, 
58/1945) 

Uredba o otkupu zitarica u ekonomskij 1946/47 godini (Sl. list FNRJ 35/1948.) 
Uredba o otkupu zitarica (Sl. list FNRJ 47/1947.) 
Uredba o otkupu zitarica u ekonomskij 1948/49 godini (Sl. list FNRJ 47/1948.) 
Uredba o otkupu zitarica u ekonomskij 1949/50 godini (Sl. 1. FNRJ 30/1949.) 
Uredba o uskladjivanju propisa saveznih organa drzavne uprave iz oblasti privrede 

sa novim privrednim sistenom (Sl. 1. FNRJ 40/1952; ispravke 45/52, 50/52.) 
16 Zakón o suzbijanju nedopustene trgovine, nedopustene, spekulacije i privredne 

sabotaze (Sl. list FNRJ 66/1946, 74/1946.) 
17 Zakón o vrstama kazni (Sl. list FNRJ 66/1946.) 
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A bizottságok ténykedésével megkezdődött a parasztok kisemmizésé-
nek, megalázásának egyik legarcátlanabb eljárása. Tevékenykedésük a 
legalizált fosztogatáson kívül a lehetetlenül magasra srófolt kötelezett-
ségek kikényszerítése volt. E tekintetben korlátlan hatalommal rendel-
keztek. 

A gabona begyűjtése mellett, a rendeletek és azokat kísérő törvények 
által megvalósítandó főbb célok voltak még; az állami földalap gyarapí-
tása és a magántulajdon fogalmának lejáratása, kiiktatása. Ezt bizo-
nyítja az is, hogy főleg a nagyobb gazdaságok róttak ki teljesíthetetlen 
kötelezettségeket. A gabona át nem adása spekulációnak minősült, amit 
súlyosabb esetben minimum egy év kényszermunkával és részleges 
vagy teljes vagyonelkobzással büntettek. Az utóbbit mellékbüntetés-
ként mondták ki. Az ítéleteket gyakran megjelentették az újságokban is 
(az elítélt költségére...). 

A teljes vagyonelkobzás esetén is meghagytak az elítélt hozzátartozó-
inak 5 hold földet, egyszerűbb szerszámokat, a létminimumhoz nélkü-
lözhetetlen személyes holmikat, háztartási eszközöket, élelmet és némi 
készpénzt. Elkoboztak viszont nevetséges értékű, esetenként értéktelen 
dolgokat. Az egyikelkobzásijegyzőkönyvbenilyen dolgokis szerepelnek: 
egy meszeshordó, egy kerékpárlámpa, két cserépedény, egy -fejkendő, 
két használt női ing. Azilyen eljárás már inkább a családtagok pszichi-
kai terrorizálása volt, mert a spekulációval vádolt gazdát a jegyzőköny-
vek összeállításának idején előzetes letartóztatásba-helyezték. 

Egyes vélemények szerint külföldi nyomásra, 1950-től már nem 
hoztak újabb „gabona-felvásárlási" rendeleteket. Véglegesen 1952-ben 
helyezték őket hatályon kívül. Túlkapásaik folytán ekkor már a rende-
letek egyes végrehajtói is kezdtek terhessé válni a hatalom számára. A 
Szovjetunió és Jugoszlávia kapcsolatainak elhidegülése idején ezeket a 
személyeket is informbürosokká nyilvánították és börtönbe zárták. A 
beszolgáltatás egyik hírhedt zentai alakja is börtönben fejezte be életét, 
állítólag öngyilkos lett. Róla nevezte el a nép ezt az időszakot „Szép Matil' 
idejének." 

A birtokviszonyok és a mezőgazdasági termelés terén 1953. május 27-
én hajtotta végre a legnagyobb huszárvágást az új Jugoszlávia, amikor 
meghozták a népvagyont képező földalapról és a földek mezőgazdasági 
szervezeteknek kiosztásáról szóló törvényt.18 

Ennek a lényege a következő: mezőgazdasági földalap létesült a 
korábban elkobzott, elhagyott, fölvásárolt stb. földekből. A földművesek-

18 Zakón o poljoprivrednomzemljisnom fondu opstenarodne imovine i dodeljivanju 
zemlja poljoprivrednim organizacijama (Sl. list FNRJ 22/1953.) 
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nél 10 hektárra csökkentették a földmaximumot, a többletet fölvásárol-
ták 20 évi kamatmentes törlesztés mellett. A földalappal a járási 
népbizottságok rendelkeztek. A törvény meghagyta nekik, hogy a földe-
ket örökös használatra osszák ki a mezőgazdasági szervezeteknek. A 
földeket mint népvagyont vezették a földkönyvekben. A törvénnyel egy 
időben meghozták a parasztszövetkezetek átszervezéséről szóld rende-
letet. A törvény és a rendelet alapján a kilépő szövetkezeti tag maximá-
lisan 10 ha földet kaphatott vissza. A parasztszövetkezet helyett a 
földműves szövetkezet elnevezést vezették be. Szűkítették a népbizott-
ságok szövetkezetek feletti hatáskörét. 

A törvény előzményei: az 1944-től 1953-ig elvett földeken folyamato-
san alakultak meg az állami birtokok és parasztszövetkezetek. A parasz-
tok a rájuk nehezedő nyomás következtében tömegesen léptek be a 
szövetkezetekbe. Bevitték a közösbe a földjeiket és mezőgazdasági 
eszközeiket is. 

A közösben végzett földműveléstől várt látványos föllendülés elma-
radt, az ország élelmiszer-ellátása nem javult. A szocialista gazdaságpo-
litika ideológusai látták a bajokat, de radikálisabb engedmények, vál-
toztatások megtételében gátolta őket a Szovjetunióhoz való kötődés. 
Feltehetően féltek a 20 hektáros területtel (névlegesen) rendelkező 
birtokosoktól is, akik önállósulás esetén tekintélyes gazdasági erővé, 
illetve ellenzékké válhattak volna. A magántulajdon pedig a szovjet 
típusú mezőgazdaságtól idegen fogalom volt. Csak 1953-ban, a Szovjet-
unióval bekövetkezett szakítás után értek meg a nemzetközi feltételek 
a mezőgazdaság területén is a részleges visszarendeződésre. Az ország-
ban uralkodó viszonyokat pedig az önigazgatású gazdaságirányítási 
modell alapjainak lerakása jellemezte. Minden körülmény kedvezett a 
fenti törvény meghozásának, mely hozzájárult egy jellegzetes jugoszláv 
mezőgazdaság kialakulásához. 

Nemzetközi viszonylatban: az ország nem vált hűtlenné a szocialista 
táborhoz, mert a földek kb. egyharmadán közös gazdálkodás folyt. 
Nyugatról nézve ismét más volt a kép, mert az összterületek nagyobb 
része magánkézen maradt. Az ideológia sem szenvedett csorbát, mert a 
föld azé lett, aki megművelte. A magángazdaságok esetében ez egyértel-
mű, a közös földeket pedig a munkástanácsok igazgatták. A földmaxi-
mum 10 hektárra való csökkentésével elhárult annak veszélye is, hogy 
a parasztok jelentősebb gazdasági, társadalmi erővé fejlődjenek fel. A 
szövetkezetből kilépő tag is örült, akinek a törvény visszaadott elveszett-
nek hitt földjéből maximálisan 10 ha-t. így ha egyesek, kisebb területen 
is, mint korábban, de saját gazdáik lettek, ami motiválta őket az 
intenzívebb gazdálkodásra. Javult az ellátás, stabilizálódott a hatalom, 

145 



lezárult a „szocialista mezőgazdaság" megteremtésének legkeményebb 
időszaka, ennek ellenére, hogy a vagyonjogi viszonyok-rendezése még az 
elkövetkező tíz évben sem fejeződött be. A változások végső mérlegét egy 
1961-bőlszármazó,atfőldalapfelosztásáravonatkozójelentés19-mutatja: 
Zentán a jelzett dátumig 22 989 hold földet (a község összterületének 
egyharmada) vettek el. Ebből 6550 holdat osztottak ki az 1466 agrárér-
dekélt jközöttjiközülük 480 lemondott a kapott földről, ami 1900 holdat 
teszrki. Az .ily módon ..gazdátlanná vált földeket is a nagybirtokokhoz 
csatolták később. Tehát a szocialista gazdaságok 18 389 hold földhöz 
jutottak összesen; intézmények, szervezetek stb. birtokába 80 hold 
került. 

19 Történelmi Levéltár, Zenta, F. 121. 
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LEKLI BÉLA 

Paraszti levelek a beszolgáltatás idejéből 

Nem kívánok e szerény hozzászólás keretében a paraszti kiszolgálta-
tottságról, a paraszti érdekvédelemről vagy még inkább annak igen 
gyakori hiányáról elmélyült fejtegetésekbe bocsátkozni. Inkább e ko-
moly és tragikus téma hangulati aláfestésére megszólaltatnék egy-két 
parasztembert és szószólót a falu egyik legsötétebb korszakából, az 
1950-es évek elejéről. 

Mindenki tudja, hogy a „szocializmus" és a tervgazdálkodás beveze-
tésével a piacgazdálkodást durván háttérbe szorították, helyére falun az 
államigazgatási szervek által irányított és részben bonyolított begyűjté-
si rendszert léptették, melynek segítségével a mezőgazdasági terméke-
ket a parasztságtól fillérekért rabolták el. Miután a parasztság párt- és 
érdekképviseleteit a 40-es évek végére felszámolták, szabad volt az út a 
gazdaság kifosztásához is, majd a magángazdálkodásra épülő füg-
getlenség felszámolásához is. Az erőszakos ellenállás lehetetlensége, 
az érdekképviseletek hiánya miatt csupán halk szavú, alázatos hangú 
panaszlevelek áradatával fejezhette ki a parasztság az elkeseredését, 
tiltakozását a beadás embertelen, parasztgyilkos rendszerével szem-
ben. 

Csupán a begyűjtési miniszterhez sok ezer panaszlevél érkezett 
egyéni parasztoktól, tsz-ektől, községektől. Az Új Magyar Központi 
Levéltár 2 és fél doboznyit őriz ezekből a levelekből.1 Aligha volt magyar 
falu, amelyből 1950 és 1956 között ne jött volna csak ebbe az egy 
minisztériumba is elkeseredett hangú panasz. Gyakran fordultak pa-
naszlevéllel a pártközponthoz és Rákosihoz is. Az eredmény ugyanaz 
volt. Az ügyet áttették a Begyűjtési Minisztériumhoz. Az kivizsgáltatta 
a megyei begyűjtési miniszteri biztossal. Kiderült mindig, hogy a me-
gyeijárási tanácsok járási tanácsok begyűjtési osztályai jól bontották 
le a központi tervszámokat, a községi tanácsok végrehaj tó bizottságai j ól 

1 UMKL -XIX - K -7 -a - 1952. 55., 16-18. d. 
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osztották el a terveket, hiszen mindig attól követeltek, akitől még 
valamit el lehetett venni. 

Áz első dokumentumban2 NémethLászlóné nemcsak a saját maga, de 
egész Veszprémvarsány község panaszát is megszólaltatja. Segítségül 
fordul - a falujukból elszármazott - Sárii Rózsi országos egészségügyi 
szakszervezeti titkárhoz is. A másodikban3 a parasztságból kikerült 
értelmiségi, neves francia irodalomtudósunk, Gyergyai Albert ad hangot 
szülőfaluja elkeseredésének. A harmadikban4 Kardos Sándorné csóri 
lakos sorai jelzik, hogy a rendszer a többszörösen hátrányos helyzetűek-
re - öregek, mozgássérültek - sem volt tekintettel. 

A Nagy Imre-kormány 1953-ban csöppnyi lazulást hozott a beadás 
rendszerében, véglegesen azonban csak az 1956-os forradalom hatására 
számolták azt fel (1956. évi 21. sz. tvr.). Ekkor tette meg a falu az első 
komoly lépést ismét a piacgazdálkodás, a paraszti önállóság felé. 

Melléklet 

l/A 
Veszprémvarsány, 1953. VI. 30. 

Német Lászlóné panaszlevele Sárfi Rózsihoz, az 
Orvósegészségügyi 'Szákszervezet titkárához 

Kedves Elvtárs Nő! 

Engedje meg,hogy levelem elején bemutatkozzam. Németh Lászlóné, 
sz. Fodor Margit, a Balog Eszter menye vagyok. Nagy örömmel és 
bizalommal tölt el minket varsányiakat, hogy van valaki, aki a vezetőink 
közé került közülünk, a nép gyermekei közül. így legalább van valaki, 
akihez bizalommal fordulhatunk. 

Ugyanis én most nem csak a saját, hanem majdnem az egész kösségünk 
dolgozó parasztsága érdekében fordulok Sárfi Rózsi elvtársnőhöz, taná-
csért, segítségért. Borzasztó nagy az elkeseredésünk. De úgy gondoljuk, 
ezt a bajt nem csinálhatta más, mint valami olyan egyén, akit Rákosi 

2 UMKL -XIX - K -7 -a - „M" 212-2326/1953. 
3 UMKL -XIX - K -7 -a - 264-3367/1953. 
4 UMKL -XIX - K -7 -a - 7918/K-218/1., 2. 
61/a-c: Új Magyar Központi Levéltár - XIX-K- 7 - a -18. d. 
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elvtárs a május 17-e előtti beszédében említett, hogy „még mindig sok baj 
van a parasztság dolgai körül, mert még mindég vannak vezető szerep-
ben olyan reakciós egyének, akik nem kezelik megértéssel a parasztság 
ügyét." 

Itt is valami ilyenről lehet szó, mert az nem igaz, hogy a kommuniz-
musban van oly rendelet, amely egy dolgozó többgyermekes családnak 
a kezéből kiveszi a kenyeret. 

Itt Varsányban 65 százalék a kenyérgabona leadás. Míg itt a szom-
széd községekben, pl. B-szentlászlón, Bakonyszentkirályon 16-20%. 
Úgy, hogy Varsány dolgozó parasztságának, különösképpen a többgyer-
mekes családoknak, még 10%-nak sem marad fej adag. Mi pénzfizetéssel 
nem rendelkezünk, szabad kenyeret éven át nem vagyunk képesek 
vásárolni, mi vár gyermekeinkre? Az éhezés. Egy példát közlök itt, 
pontosan a beadási könyvből, ez a sajátunk, de a többi könyv is hasonló. 

7 kh és 866 négyszögöl a szántó területünk. Vagyunk 8-an. 
Beadás: búza 1373, Rozs 768 [kg]. Ennél több nem is fog teremni, az 

még jó eset lessz, ha ez megterem. Az 5 gyermekem és a 82 éves apám, 
egyikük sem keresőképes, miből él?! 

Szeretnénk ily panaszunkkal Rákosi elvtárshoz fordulni orvoslásért. 
Bízva az Ő nagy igazságosságában. 

Nagy szeretettel és bizalommal fordulunk Sárfi Rózsi elvtársnőhöz, 
ha lenne oly szíves és segítségünkre lenne, hogy ügyünket oda vihet-
nénk, ahol elintézést nyerhetne, hogy legalább a fejadagot hagynák meg 
a számunkra, a többit szívesen oda adjuk. 

Nagyon kérem szíveskedjen egy lapon tudatni, remélhetünk-e és 
melyik nap lenne az, amikor Rákosi elvtárshoz vihetnénk panaszunkat. 

Ha igen, csak egy dátumot tessék írni, és akkor küldöttségünk menni 
fog. Sok szeretettel és elvtársi üdvözlettel maradtam: 

Németh Lászlóné, Veszprémvarsány 

1/B 
Budapest, 1953. júl. 11. 

Sárfi Rózsi panaszlevele Matusek elvtárshoz, az MDP 
Országos Központ Párt- és Tömegszervezetek Osztálya vezetőjé-

hez Németh Lászlóné és a veszprémvarsányiak ügyében 

Kedves Matusek elvtárs! 

Szülőfalumból (Veszprémvarsány, Zirci járás), ahonnan 30 évvel 
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ezelőtt jöttein el, de ahova időnként ott élő családom meglátogatására le 
szoktam menni, évek során felkerestek a dolgozók, segítségemet kérve 
ügyes-bajos dolgaik megoldásához. Indokolt esetben kérésüket sohasem 
utasítottam el. 

Az utóbbi hetekben írásban és szóbeli üzenetek formájában többen 
fordultak hozzám, hogy a község gazdáira kivetett beszolgáltatást, 
különösen a kenyérgabonát illetőleg, igazságtalannak tartják, kérik 
ennek felülvizsgálását és megváltoztatását. 

Nagy Imre miniszterelnök elvtárs program beszédét megelőzőleg 
kaptam Németh Lászlóné 5 gyermekes paraszt asszonytól egy levelet, 
amelyben részletesen vázolta családja vagyoni helyzetét. Azt írta, hogy 
ha eleget tesznek az előirányzott beszolgáltatásnak, családja már ősztől 
kezdve kenyér nélkül marad. Hozzátette, hogy a község gazdái között 
nagy számban vannak ilyenek. Pl. egy 5-6 holdas gazdának beszolgál-
tatása az alábbiak szerint van megállapítva: 4-7 q búza, 4-6 q rozs, 5-6 
q szálas takarmány. Van olyan 9 holdas gazda, akinek 36 q gabonát kell 
beszolgáltatni stb. Ezt a levelet Tisza begyűjtési miniszter elvtárs 
elolvasta, magánál tartotta és azt mondta, hogy megírhatom Németh 
Lászlónénak, hogy a község beszolgáltatási irányzatát meg fogja vizs-
gáltatni. 

Tegnap ismét kaptam egy levelet, amelyben közlik, hogy sem a 
Minisztérium, sem a megyei vagy járási tanácstól semmiféle felülvizsgá-
lás még nem történt. A parasztok rendkívül elkeseredettek. Többségük 
a Miniszter elvtárs beszédéből is csak azt hangoztalj a, hogy aki aj övőben 
nem tesz eleget az állammal szembeni kötelezettségének, annak kárát 
vallja. Azt is mondják, hogy mindennek a község tanácselnöke az oka, 
akit a szomszéd Szentlászló község egyik termelőszövetkezete éléről 
leváltottak korrupt magatartása miatt, s aki Veszprémvarsányban be 
akaija bizonyítani, a lakosság rovására felettes szervei felé, hogy ő jól 
dolgozik. Már olyan kijelentést is tett és ezt széles körben tárgyalják a 
parasztok, hogy az előirányzott beszolgáltatás felett 2 vagon gabonát fog 
behajtani, mert pályázik a 10 ezer forintos prémiumra. 

Mindezekről én személyesen természetesen nem győződtem meg. 
Tekintettel arra, hogy az édesapám és sógorom is ebben a községben 
élnek, ott gazdálkodnak, panaszaik azonosak, én nem is foglalkozhatom 
ezzel a problémával közelebbről. Ugyanakkor a hozzám jutott informá-
ciók alapján és a néhány hét előtti otthon létem alkalmával szerzett 
hangulati benyomásaim alapján úgy gondolom, hogy ebben a községben 
sürgősen meg kellene nézni a felvetett problémákat. A türelmetlenség 
napról-napra fokozódik. Attól félnek, hogy ha a néhány nap múlva 
megkezdődő cséplésig nem történik intézkedés, gabonájukat a cséplő-
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géptől kell beszolgáltatniok és ezután már az elkövetett hibák helyreho-
zására nem lesz mód. 

Elvtársi üdvözlettel: 
Sárfi Rózsi, 

az Orvos-Egészségügyi Dolgozók Szakszervezet 
titkára 

1/C 
Budapest, 1953. aug. 1. 

Tisza József begyűjtési miniszter válaszlevele Sárfi Rózsinak 
és a veszprémvarsányiaknak 

Kedves Sárfi elvtársnő! 

Németh Lászlóné, veszprémvarsányi gazdálkodó kérésével kapcso-
latban értesítem, hogy a veszprémvarsányi termelőknek beadással 
kapcsolatos panaszukat - melyre az MDF Központi Vezetőségének Párt 
és Tömegszervezeti Osztálya is felhívta figyelmünket - felülvizsgáltam. 

A kérelem felülvizsgálata után megállapítottuk, hogy panaszuk j ogos 
volt. A község úgy búzában, mint rozsban vetéstervét túlteljesítette, 
ennek ellenére, ha a termelők beadási kötelezettségüket teljesítik, nincs 
fedezve vetőmag és háztartási szükségletük. 

Fentiek alapján a Veszprémvarsányi Községi Tanács VB-nak engedé-
lyeztük, hogy cikkcsoport-módosítást hajtson végre és 

Kenyérgabonánál 62%-ról 47%-ra 
Takarmánygabonánál 16%-ról 31%-ra 
Napraforgónál 7%-ról 8%-ra 
Burgonyacsoportnál 15%-ról 14%-ra 
változtassa meg a beadási kötelezettséget. 
Egyidejűleg felhívtuk, hogy a módosításokat a nyilvántartási lapokra 

és a termelők beadási könyveiben haladéktalanul vezessék keresztül és 
ennek megtörténtét jelentsék. 

Elvtársi üdvözlettel: 
[Tisza Józsefi 
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2. 
Budapest, 1953. szeptember 23. 

Gyergyái Albert egyetemi docensnek a somogynagybajomiak 
érdekében közbenjáró panaszlevele Hegedűs András 

földművelésügyi miniszterhez* 

Mélyen Tisztelt Miniszter Elvtárs! 

Engedje meg, hogy nem a magam, hanem földijeim nevében egy 
kéréssel j áruljak Miniszter Elvtárs színe elé. Megvallom, nagy zavarban 
vagyok, mivel mint tanár, a könyvek embere, oly dologba avatkozom, 
amely nem egészen kenyerem, viszont mint falusi származású, aki hű 
maradtam falumhoz és e falu lakóihoz, kötelességemnek érzem, hogy 
részben az ő kérésükre, részben a magam jószántából Miniszter Elvtárs 
elé terjesszem az ő panaszaikat. Somogy nagybaj ómról van szó, Somogy 
megye egyik legnépesebb s egyik legtöbbet szenvedett falujáról, amely 
a háború következtében szinte teljesen rombadőlt, s amely az utóbbi 
évek során csak nehezen tudott újjáépülni. Ebben a faluban, szülőfalum-
ban töltöm minden nyári vakációmat, s így kapcsolatban maradhattam 
a falumbeliek több nemzedékével, tanúja vagyok minden nyáron mun-
kájuknak és gondjaiknak s talán ezért kértek meg arra, hogy tolmácsuk 
legyek Miniszter Elvtárs előtt. De talán legjobb, ha szószerint idézek egy 
nemrég írt levélből, amelyet ezelőtt pár nappal egy falumbeli, értelmes, 
haladószellemű gazda írt hozzám: 

„...elnézését kérem tanár úrnak, amiért Pesten létünk alkalmával 
nem kerestük föl, pedig nagy szükségünk lett volna arra, aki egy kicsit 
is felkarolta volna az ügyünket. 

(Egy falumbeli gazdaküldöttség ugyanis fenn járt augusztusban a 
Földművelésügyi Minisztériumban, hogy orvoslást kéljen a begyűjtés 
körül támadt bajokra, s ez a gazdaküldöttség tudtommal ígéretet is 
kapott a bajok orvoslására.) 

...így sajnos valahol a kérelmünkre hozott rendelkezést elnyomták, a 
beszolgáltatást pedig az előző kivetés szerint hajtották végre. Száztíz 
gazdának ütemeztek át gabonát kukoricába vagy más tavasziba, de ez 
csak elenyésző része az ezerháromszáz gazdának, pedig a nagyobbik 
része teljesítette a vetéstervét. Kérelmükre a Begyűjtési Minisztérium 
rendelkezést hozott azokra a gazdákra, akik a vetéstervüket teljesítet-

* Új Magyar Központi Levéltár - X I X - K - 7 - a („M" 212-2326/1953.) 
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ték, hogy átütemezést kell eszközölni olyan arányban, hogy a 200 kg 
kenyérgabona és a vetőmag megmaradjon. Ezt azonban a tanács a járási 
és a megyei tanács segítségével elnyomta, azokat a gazdákat pedig, akik 
ezt a gabonát nem vitték be, a rendőrségre és az ügyészségre hurcoltatta, 
az ajtajaikat pedig feltörette. Minket pedig, akik Pesten voltunk, a 
rendőrség kihallgatásra hivatott, egyet közülünk le is tartóztatott, de a 
falu 75-80 százalékának kenyér- és vetőgabonáját mégis elvitték. Most 
itt áll a község nagyobbik része kenyér- és vetőgabona nélkül. A múlt 
évihez hasonlóan vehetjük a drága kenyeret, vagy a 300 Ft-os vetőma-
got. Most az az általános vélemény, hogy ha nem kapunk vetőmagot, 
nem is tudunk vetni, ezt bizonyítja az is, hogy a földek itt vannak 
szántatlanul. Mikor a beszolgáltatást végrehajtottuk, azt ígérték, hogy 
a kormányzat 100-120 Ft-ra töri le a búza árát, de ez nem valósult meg. 
Vetőmag-segítségről sincsen szó, azt mondja a tanácselnök, vegye meg 
mindenki, ahol tudja. Nem tudjuk, mi annak az oka, hogy ami kérelmün-
ket nem teljesítették, s van-e valami remény arra, hogy vetni is tudjon 
a mi gazdaközösségünk..." 

Ismétlem, őszintén elnézést kérek azért, hogy olyasmibe avatkozom, 
amelyhez sajnos, keveset értek. Mégis arra kérném Miniszter Elvtársat, 
szíveskedjék a somogynagybajomi gazdák ügyét megfelelő helyen és 
módon felülvizsgáltatni, hogy meg legyen a kenyerük mind erre, mind 
a jövő évre, - hiszen csak arról volna szó, hogy egy már elvben meghozott 
rendelkezést, amelyre a gazdák örömmel és biztosan számítottak, a 
helybeh hatóságok méltányosan végrehajtsanak. Bizonyos vagyok, hogy 
a faluban ez nagy megnyugvást keltene, s annál nagyobb buzgalommal 
folytatnák az őszi munkákat. A magam részéről a falum nevében is igen 
kérem Miniszter Elvtársat, tekintse falum sajátos helyzetét: egyrészt a 
háborúskárok miatt, másrészt a homokos földek miatt Somogynagybaj om 
lakossága alaposan elszegényedett, s biztosan igen hálás lenne, mint 
ahogy én is hálás lennék, ha a Párt s a kormányzat mielőbb orvosolhatná 
bajait. 

Vagyok Miniszter Elvtársnak előre is legőszintébb s leghálásabb 
köszönetemmel s még egyszer elnézést kérve talán illetéktelen közben-
járásomért: 

Gyergyai Albert 
egyetemi docens, 

az Egyetemi Francia Intézet tanára, 
az irodalomtudományok kandidátusa 
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3/A 
Székesfehérvár, 1953. szeptember 30. 

A székesfehérvári járási tanács begyűjtési osztályának 
véleménye Kardos Sánáomé csóri lakos beszolgáltatással 

kapcsolatos panaszáról* 

Begyűjtési Minisztérium Szervezési Főosztály, 
Budapest 
Széchenyi rakpart 6. 
Jelentem, hogy fent nevezett kérelmét kivizsgáltuk és megállapítot-

tuk, hogy nevezettnek az az állítása-, hogy ő gyomorbajos, a felesége 
sánta és a keze béna és emiatt nem bír dolgozni, megfelel a valóságnak. 

Véleményünk szerint beadási kötelezettséget elengedni nem lehet, 
mivel nevezettek közepes anyagi körülmények között élnek, állatállo-
mányuk is van, terményük maradt annyi, hogy vetőmagnak, háztartási 
szükségletre és az állatok takarmányozására elegendő. 

Vannak náluk gyengébb anyagi körülmények között élő családok is, 
akik beadási kötelezettségüknek pontosan eleget tesznek. 

Az eredeti levelet csatoltan beterjesztem. 
Farsang József 

osztályvezető 

3/B 
Budapest, 1953. október 9. 

Kapás Rezső feljegyzése a Begyűjtési Minisztérium Miniszteri 
Titkárságnak 

Kardos Sándorné kérelmét és összes mellékleteit csatoltan megkül-
döm. Nevezett nehéz anyagi körülményeire hivatkozva kérte beadási 
kötelezettségének elengedését. 

A járási begyűjtési osztály a kérelmet kivizsgálta és megállapítást 
nyert, hogy a kérelem nem indokolt, mert terméseredményei lehetővé 
teszik, hogy beadási kötelezettségét - anélkül, hogy ez számára nagyobb 
anyagi megerőltetést jelentene - teljesíteni tudja. 

Fentiek alapján javasoljuk nevezett kérelmét elutasítani. 
Kapás Rezső mb. főosztályvezető 

* 3/a-c: Új Magyar Központi Levéltár - XIX -K - 7 -264-3367/1953. 
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3/C 
Budapest, 1953. okt. 13. 

Tisza József begyűjtési miniszter levele Kardos Sándornéhoz 

Hozzám intézett levelével kapcsolatban értesítem, hogy kérését a 
Székesfehérvári Járási Tanács VB Begyűjtési Osztályával felülvizsgál-
tattam. 

A vizsgálat alapján megállapítást nyert, terméseredményei lehetővé 
teszik, hogy beadási kötelezettségét teljesíteni tudja anélkül, hogy ez 
részére nagyobb anyagi megerőltetést jelentene. A vizsgálati jelentés 
szerint, a községben több nehezebb anyagi körülmények között élő 
család lakik, akik beadási kötelezettségüknek - ennek ellenére - ponto-
san eleget tettek. 

Fentiek alapján, anyagi- és családi körülményei miatt beadási köte-
lezettségének teljesítése alól nem mentesíthetem. 

Tisza József 
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GALAMBOS SÁNDOR 

Rém' híres kor 
Az 1949-50. évi szabolcsi és szatmári közérdekű 

hírszolgálati jelentésekből 

A fordulat évét követő néhány esztendő belpolitikai eseményeiről, a 
hatalom csúcsán bekövetkezett változásokról, a nagy társadalmi mozgá-
sokról már tudunk valamit. Arról viszont kevés történeti munka szólt 
eddig, hogy ezeket a változásokat hogyan élték meg az alávetett töme-
gek. A közérdekű hírszolgálati jelentések, mint forráscsoport segítségé-
vel megismerhetjük a települések életét, az ott élők helyzetét, gondolko-
dását is. 

A szonda 
A tájékoztató jelentéseket a községi jegyzők terjesztették föl a já-

rási főjegyzőnek, az alispánnak hetente, kéthetente, felülről meg-
adott szempontok alapján. Tucatnyi kérdésre kellett válaszolnia a 
jegyzőnek. Többek között arra, hogy mit beszélnek a faluban, milyen a 
lakosság hangulata, van-e illegális szervezkedés, történt-e szabotázs-
cselekmény, ha igen, feljelentették-e az elkövetőt. A jegyzők feleltek az 
iskolát és az egyházakat érintő kérdésekre, részletesen leírták, milyen 
politikai, kulturális, gazdasági mozgalom tapasztalható. A mezőgaz-
dasági termelés helyzetét is alaposan taglalták (milyen a beszolgál-
tatás üteme, hány holdon szántottak traktorral stb.). Ezek a jelenté-
sek a mindenre kiterjedő ellenőrzés eszközei, az erősödő központosítás 
jelei. 

A társadalom kommunikációs rendszerében a tájékoztató jelentések 
a felfelé irányuló csatornát jelentették. Azokat az információkat továb-
bították a hatalom csúcsai felé, amelyeket a hierarchia alján állók 
bocsátottak ki. 

Sajátosságuk nem abban állt, hogy a falusi, horizontális hírbörzére 
szánt hír a szerző vagy a vivő tudta nélkül hagyta el ezt a kört, hanem 
abban, hogy a jelentést a közigazgatási apparátus helyi vezetője készí-
tette, s nem más szervezet (rendőrség, Népfront, stb.) tagjai. Ezt a 
forrást átfogó, sok témát felölelő volta is fontossá teszi. 

A hatalom és a falu közötti információcserében lefelé a közérdekű 
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hírszolgálat továbbította a tudnivalókat. A hírszolgálat országos, me-
gyei és helyi anyagot tartalmazott.1 

A tájékoztató jelentés a falu szondája, tükre volt. A több mint 160 
szabolcsi és szatmári településnek az 1949 legvégén és 1950 el-ső 
félévében készült mintegy 700 jelentése adatokat szolgáltat a fa-lusi 
lakosság hatalomhoz való viszonyára, a paraszti kizsákmányolásra. 

A szondáztató, avagy a falu jegyzője 
Először azt érdemes megvizsgálni, hogy a jegyzők hogyan vették és 

továbbították az információkat, milyen színvonalon írták le észrevétele-
iket. 

Ajegyzők nem kis hányadának gondot okozott a helyesírás, a mondat-
részek egyeztetése, a nyelvhelyesség: 

1. „...a könyvtárnak gazdag könyvtára kézről kézre megyenés fejleszti 
a község lakosságának kultúráját."2 

2. „...a község lakossága az elmúlt héten azt beszélték..."3 

3. „...beszédtéma a nagy Lenin elvtársnak a 24 éves évfordulója a 
halálának, mely szerint Magyarország is a demokratikus népek között 
sorakozhatott fel a Nagy Szovjetunió vezetésével."4 

4. „...zöldkeresztes tanácsadás lesz a terhes, szoptatós és az egyéven 
aluli csecsemők részére."5 

E néhány példa is mutatja, hogy a jegyzők többségének műveltségi 
szintj e igen alacsony volt. Az előző korszak iskolázott j egyzőinek helyére 
új akat tettek. A már korábban elkezdődött kontraszelekció folytatódott. 

„Pártunk vonala" 
1949-1950-ben a tájékoztatók a szervilizmus hangján íródtak. A jegy-

zőkiválasztás legfontosabb elemévé a hatalomhoz való lojalitás lépett 
elő, s ennek jegyében ajegyzők átvették az akkor elterjedő kommunista 
szemléletet és frazeológiát. Gyakran saját világlátásukat, vagy a fel-
sőbbség által elvárt magatartást mintegy rávetítették községükre. 

1 Aközérdekű hírszolgálatról lásd Gyarmati György (História, 1981/3) és Tóth László 
(Mozgó Világ, 1988/12.) dolgozatát. 

2 Az 1949/050. évi közérdekű hírszolgálati jelentések a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Levéltár XXI. 5. (Szabolcs megye alispánja) fond végén két dobozban külön 
kigyűjtve, darabszinten rendezve találhatók. Az idézetek kivétel nélkül innen 
származnak, ezért a jegyzetben csak a jelentés keletkezési helyét és időpontját adom 
meg. Ez az első idézet Kopócsapátin (ma Aranyosapáti), 1950. május 9-én íródott. 

3 Bököny, 1950. jan. 14. 
4 Kisléta, 1950. jan. 22. 
5 Cégénydányád, 1950. márc. 10. 
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1. „...a lakosság... meg van győződve arról, hogy a béke harcának 
irányítása Sztálin Elvtárs kezeiben teljesen biztos kezekben van."6 

2. „.. .világraszóló ötéves tervünk... beruházásai... a napnál világosab-
ban világítanak rá a még megbúvó egyes reakciósok fejeire, akiknek a 
száma Ajakon is egyre csökken."7 

3. „...ennyi demokratikus kép, díszítés, vörös és nemzeti színű zászló 
még nem volt Nagyhalászban kitűzve, mint most Május 1-én."8 

A jó és a rossz 
Az ideológiai hűségnek, kizárólagos politikai iránynak szoros követ-

kezménye a szimplifikálás. A világ- és benne a falu - jó és rossz harcának 
a színtere, legfeljebb a megtévesztettek esetenként elég magas száma 
színezi a képet. 

1. „A község hangulatát különösen kisparaszti vonalon igen rossz 
vonalra terelte a kulákság reakciós hírverése, melyet azonban Pártunk 
vonalát követve, türelmes és állandó neveléssel, tanítással rövid időn 
belül ismét nyugvópontra terelünk."9 

2. „A lakosság úgy gondol vissza, mint atyjára a Pártra és nagy 
vezérére Rákosi elvtársra, mert ha éberen nem őrködtek volna, akkor 
aljas trockisták felforgatták volna úgy államrendünket, mint a többi 
Marschallizált országokat. De a mi Pártunk és nagy vezére éberen 
őrködött a dolgozó nép felett."10 

3. „Népnevelőink munkája nyomán terjed a felvilágosultság, a reakció 
azonban igyekszik mindent ellensúlyozni és butít."11 

Nyíradonyban a jegyzőt visszaélései miatt többen feljelentették a 
rendőrségen. Maga a feljelentett így értékelte ezt: „A reakció és az 
emberi gennyes sok kifakadt, s most elérkezettnek látják az időt, hogy 
»Kinyírják Farkast, hogy kinyírják a piszkos kommunistáját.«"12 

A háborús bumeráng-effektus 
A jelentések első pontja a Mit beszélnek a faluban? kérdésre ad 

választ. A külpolitikával, más országokkal kapcsolatos hírek szinte 
kivétel nélkül a közelgő háborúval foglalkoztak. A háborús motívumot 
felülről gerjesztették, ez volt a diktatúra növelésének egyik oka. 1950 

6 Nyírbátor, 1949. dec. 31. 
7 Ajak, 1950. jún. 5. 
8 Nagyhalász, 1950. máj. 8. 
9 Nyírbátor, 1950. jan. 22. 
10 Csobaj, 1950. jan. 14. 
11 Nyíradony, 1950. jan. 23. 
12 Nyíradony, 1950. márc. 10. 
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elejére komoly háborús pszichózis alakult ki. Ez azonban gyakran a 
visszájára ütött, nem a hatalom szándékai szerint működött: beállt a 
bumeráng-effektus. Az emberek nem féltek igazán a fegyveres konflik-
tusoktól, sőt, sokan a megváltást várták tőle. A háború nyújtotta szinte 
az egyedüli kitörési esélyt, az adta a reményt, hogy megváltozik a 
tűrhetetlen helyzet. 

1. „...hat hétig kell csak várni, akkor már kitör a háború".13 

2. „...A község lakossága még mindég öntelten bizakodó abban, hogy 
háború lesz, és az amerikaiak győzni fognak. Ennek oka az, hogy a kis 
parasztság nagyobb része még a kulákság oldalán van és kulák befolyás 
alatt állnak."14 

3. „Azért szorítják annyira a kulákok nyakát a kommunisták, mert 
nemsokára bejönnek az angolok és kiverik őket innen egész Szibériáig. 
Az angolok segítségére jönnek az amerikai katonák is és közös erővel 
valamint atombombával teljesen megfogják semmisíteni Oroszorszá-
got, amiért a kommunista eszmék a világon elteijedtek."15 

4. „...tavasszal megindul a háború, ...mert Amerika nem fogja tovább 
nézni azt, hogy továbbteijeszkedjen a szovjet..."16 

A rémhír 
Ebben a korszakban a falun járó hírek tekintélyes hányada rémhír. 

A rémhírképződés17 a társadalom működési zavarának jele. A fordulat 
éve után a nyomasztó információhiány megnövelte az emberek fantázi-
áját, gondolati kreativitását. Az általános bizonytalanság talaján sejté-
sekből, élményanyagból analógiás gondolkodással kivirult a rémhír. A 
stabilitás hiányában, a zavarodottság légkörében a rémhír többnyire 
egyéni spontán menekülési akció volt a lehangoló hétköznapokkal 
szemben, de megjelenési terepe a közösségben volt. A hír terjesztése a 
civil szférában történt, s a hatalmi hierarchián kívüli, azzal szemben álló 
kapcsolódási pontokat, a mikroközösségek szolidaritását erősítette. A 
mi tudjuk, én tudom érzése növelte a hír birtokosainak autonómiáját. 

A rémhír, hogy hihető legyen, konkretizál és transzferál, tehát az 
egyébként elképzelhetetlen cselekményt pontos helyhez köti, amely 
azonban nem azonos a hír születési helyével. Ahhoz, hogy a hír teij edj en, 
kell egy valóságos, de legalább egy hihető elem is. Nagykállóban a 
háború jelét látták abban, hogy Nyíregyházán abbahagyták a közületi 

13 Nagyhalász, 1950. márc. 8. 
14 Nyírbogdány, 1950. márc. 24. 
16 Encsencs, 1950. jan. 21. 
16 Mándok, 1950. jan. 21. 
17 A rémhírképződésről részben Hankiss Elemér nyomán. 
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építkezéseket. Kótajban az a hír járta, hogy azért nincs paprika, mert a 
szerbek lebombázták a szegedi paprikagyárat. 

Harc a béke frontján 
A kétpólusú világképnek megfelelően az imperialisták háborús mes-

terkedéseire a j ó oldal" tömegesen aláírt békeívekkel válaszolt. A kívá-
natos és erősen szorgalmazott tömegegységet azonban egy-egy disszo-
náns hang megzavarta. Encsencsen„a község apraja-nagyja aláírásával 
erősíti a békefrontját".18 Nyírcsaholyban viszont a 2700 fős lakosságból 
ötvenen kereken megtagadták a békeív aláírását. Indokul ezt hozták föl: 
„Én nem akarok háborút, de viszont ezt a rendszert sem szeretném ha 
hosszú életű lenne, mert a kormány az oka..., hogy a hatalom ilyen 
emberek kezében van, mint ami községünkben is."19 A helyi vezetők 
közül ugyanis a tszcs titkára és a DÉFOSZ-titkár a lelkészt késsel és 
pumpával támadták meg, az egyik középparasztot pedig doronggal úgy 
fejbe vágták, hogy súlyos sebet kapott. Paszabon is próbáltak néhányan 
kibújni az aláírás alól, de végül is mindenki megtette. Mondhatnánk, 
győzedelmeskedett a jó". 

>rAzért vették számba..." 
Nagyon sokj elentésben feltűnik az elhurcolás motívuma. Rémisztő le-

hetőségek villannak fól a falvak közösségei előtt. Ezek azt bizonyítják, 
kitörölhetetlenül megmaradtak a lelkekben a tömeges emigrálások, 
sorozások, deportálások, elhurcolások, lakosságcserék, kitelepítések. 

1. „...a kulákságot azért vették számba, hogy elszállítsák, illetve 
munkára vigyék"20 - Szibériába. 

2. „Azért kell összeírni a 12 éven aluli gyermekeket, akik nem köhög-
nek, mert ezeket kiviszik Oroszországba és nem is engedik őket onnan 
haza,... katonáskodni fognak."21 

3. „Oroszországban kevés a nő, így ki fogják vinni Magyarországról a 
nőket 14 évtől 24 évig és minden nőnek kötelessége lesz gyermeket 
szülni."22 

4. „...összegyűjtik az egészségesnőket ésminden évben egy gyermeket 
kellesz szülniök."23 

5. „...a gyermekeket elviszik a szülőktől."24 

18 Encsencs, 1949. dec. 31. 
19 Nyírcsaholy, 1950. máj. 10. 
20 Kótaj, 1950. jan. 14. 
21 Encsencs, 1950. márc. 25. 
22 Encsencs, 1950. jan. 15. 
23 Kállósemjén, 1950. márc. 23. 
24 Nagyhalász, 1950. jan. 22. 
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Az elhurcolással kapcsolatos rémhírek a teljes reménytelenséget 
mutatj ák. A falvakban eluralkodott a szorongás; jaj, csak nehogy tovább 
romoljon a helyzet, legalább így maradjon. Annál rosszabb nem lehet, 
mint hogy a szeretteket elragadják egymástól. Pedig ebben az időszak-
ban már igen nagy számban hagyták el a községeket a föld- és munka-
nélküli életerős férfiak. A faluelhagyás - igaz, hogy kényszerű, de - mégis 
saját elhatározáson alapult. 

Kulák raffinéria 
A jegyzők egyik legfontosabb feladata az volt, hogy beszámoljanak a 

kulákok elleni harc állásáról. 1949-től az éleződő osztályharcban a fő 
csapásirányt a kulákok jelentették, akiknek mint a reakció megtestesí-
tőinek uszályába kerültek a középparasztok, sőt egyes kisparaszti 
rétegek. A kulákok nem tudtak olyat tenni, amelyért ne járt volna 
retorzió. A szerződéskötéseknél csak kétszer tudtak hibázni, ha a szer-
ződések ellen szóltak, és ha ők maguk akartak kontraktust kötni. 

1. „...a kulákok nagyobb része szeretne szerződést kötni, míg a kis és 
a középparasztság egy része még idegenkedik attól. 

Úgy látszik, hogy ez kulákmesterkedés."25 

2. „Kulákjaink újabb rohamot intéztek a szerződések ellen, szerettek 
volna ők is szerződni, de pártunk őrt állt és az éberség visszaverte a kulák 
raffinériát."26 

Nyírbogdányban még a kisparasztság is a kulákok szekerét tolta. Sőt, 
„az egész falu kulák befolyás alatt áll, kivéve azt a kevés TSZCS tagot 
és Párttagot."27 

A kulákság elleni harcot tehát - diktálta a hatalom logikája - fokozni 
kellett. A mindenféle ürüggyel megbírságolt, előállított, perbe fogott 
kulákok 1950 elején kezdték nagy számban felajánlani földjeiket, s 
egyre többen választották az elköltözést. A „kulákpréssel" nemcsak a 
falu vezető erejét törték meg, hanem környezetüket is félelemben 
tartották. 

Balsán „.. .olyan hírek is terjedtek, hogy a kulákok után az egész lakos-
ság el lesz számoltatva."28 

„Vagy 6 szekér dolgozó" 
Az. új rendszer új formákat, új szervezeti kereteket vezetett be a fal-

vakban. A kollektivizálás, a táblás gazdálkodás elterjesztésére tett kí-
26 Kállósemjén, 1950. jan. 21. 
26 Nyíradony, 1950. jan. 30. 
27 Nyírbogdány, 1950. márc. 9. 
28 Balsa, 1949. dec. 31. 
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sérletek mellett új elem a versenymozgalom is. Gazda gazdával, dűlő 
dűlővel, falu faluval lépett - kényszerűségből - versenyre. Felaj ánlásokat 
tettek a mezőgazdasági munkák - valamilyen jeles naphoz kötött -
határidőre történő elvégzésére. Anarcson „...a lakosság versenyre hívta 
ki egymást, és pedig arra, hogy április 4-re a takarmányburgonyán és 
kukoricán kívül mindent elvet."29 

A közigazgatási apparátust e téren is a statisztikai szemlélet vezette. 
Az embereket legfeljebb mint a tervteljesítés eszközeit vették figyelem-
be. Újkenézről „...vagy 6 szekér dolgozó érkezett Gyüre községbe és rövid 
de tartalmas előadás keretében hívták ki Gyüre község lakosságát 
versenyre."30 Még fejlettebb viszonyokat mutatott Kótaj és Nagyhalász. 
Itt ugyanis „mindkét esetben 15-20 szekérre való tömeg kereste fel a 
másik községet."31 

„Mint ember és mint forradalmár" 
A sivár hétköznapokból újonnan kiemelkedő ünnepeken új szellem-

ben ünnepeltek a dolgozók. A nőnapon Sztálin és Rákosi elvtársat 
éltették sok helyen. Ugyanezen a napon Paszabon 1950-ben „az asszo-
nyok a demokratikus országok asszonyainak viselkedéséről és példa-
adásáról beszélgettek, szemben a tőkés és elnyomó országok asszonya-
inak háborút előidéző kalmárszellemű tevékenységével."32 Nyírbátor-
ban az „eszme Nagy Harcosa" halálának évfordulóján „a munkásság 
megismerhette Lenin Elvtársat mint embert és mint forradalmárt."33 A 
baktalórántházi Rákosi Mátyás Tüdőszanatórium kultúrgárdája hús-
vétkor az Idegen gyermek című szovjet darabot adta elő. Mezőladányban 
szilveszterkor az EPOSZ demokratikus irányzatú darabokat mutatott 
be. Az ünnepen hatványozottan népszerűsítették az új, idealizált ember-
eszményt. Ezzel szemben a paszabi jegyző mint említésre méltó negatí-
vumotjegyezte föl, hogy a karácsonyi misén „nemhogy Sztálin elvtárs-
ról, hanem még népi demokráciánkról s annak vezetőiről sem emlékez-
tek meg."34 

Asylum 
A települések legtöbbjén a jegyző arról számolt be, hogy jelentősen 

nőtt a templomba járók száma, s ezzel egyes helyeken veszélyeztették a 
29 Anarcs, 1950. márc. 25. 
30 Gyüre, 1950. márc. 24. 
31 Nagyhalász, 1950. márc. 23. 
32 Paszab, 1950. márc. 8. 
33 Nyírbátor, 1950. jan. 22. 
34 Paszab, 1949. dec. 31. 
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tömeggyűlések megtartását is. Egyre több faluban tűntek föl a szekták. 
Szabolcsban és Szatmárban a jehovista és betanista mozgalom terjedt 
el leginkább. A szektásodás szintén társadalmi betegségtünet, a világtól 
való elfordulás, menekülés jele. A szaporodó szektákat üldözték, műkö-
désüket gátolták. 

A tájékoztató jelentések arról tanúskodnak, hogy a fordulat éve után 
a falun a hiány társadalma élt. Nem volt elegendő föld, vetőmag, 
termény, áru, tüzelő és pénz. A fél évszázada többé-kevésbé stagnáló, s 
egyébként sem túl magas életszínvonal ekkor kezdett el érezhetően 
csökkenni. Az anyagi elszegényedésnél azonban sokkal súlyosabb volt 
az a pusztítás, amit a proletárdiktatúra vitt végbe a közösségek és 
egyének mentális szférájában. A hagyományos, jól bejáratott paraszti 
életvitelbe az új hatalom erőteljesen beleszólt. A parasztokat megfosz-
totta a józan tervezés, az életstratégia kialakításának lehetőségétől. 
Rátelepedett az emberek magánéletére, még gondolataikat is ellenőrizte 
és irányítani akarta. 

1. „A parasztság egy része azt beszéli, nem kell őt tanítani a kapálás-
ra... A népnevelők a Párt vezetésével ezeknek igyekeznek megmagya-
rázni és tudatosítani náluk a növényápolási munkák fontosságát."35 

2. „Politikai téren a népnevelők jól dolgoznak, minden egyes napi 
kérdést ünnepnapokon levisznek a lakossághoz és azt megfelelően 
átbeszélik."36 

3. A közigazgatás dolgozói felvilágosító munkát folytattak, „hogy 
tudatára ébredjen mindenki, miért dolgozik és lássa be azt, hogy 
érdemes dolgozni, mert a szocializmust építjük ebben az országban. Az 
pedig azt jelenti, hogy a nép életszínvonalát, a magunk jólétének 
biztosítása mellett minél magasabbra kívánjuk emelni."37 

Az elhivatottság és a kizárólagos tudás bűvkörében élő párt 
paternalizmusával az embereket saját énjüktől, szuverenitásuktól igye-
kezett megfosztani. A szétforgácsolt közösségekben hatásos és kollektív 
ellenállásról alig lehetett szó. Az új rendszerrel szembeni ellenérzés, 
tiltakozás leginkább az ellenállás egyik legszelídebb formájában, a 
rémhírterjesztésben nyilvánult meg. A proletárdiktatúra taszító hatá-
sával összefüggésbe hozható a hívők számának jelentős gyarapodása is. 

35 Apagy, 1950. máj. 9. 
36Nagyecsed, 1950. máj. 23. 
37 Nagyhodos, 1950. jún. 7. 
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SZÁNTÓ LÁSZLÓ 

Paraszti sérelmek „fellobbanása" a Somogyi 
összegezés kaposvári vitáján 

1956 őszének mozgalmas napjaiban, a forradalom előestéjén került 
sor egy olyan vitaest megrendezésére Kaposvárott, amely több, mint 
ezerfős hallgatóságot vonzott, s így kétségtelenül a megye 1945 utáni 
politikai történetének kiemelkedő pillanataként tarthatjuk számon. A 
rendezvény közvetlen előzményét Márkus István szociológus agrárpoli-
tikai tanulmányának megírása és megjelentetése képezte, s az ismert 
belpolitikai körülmények között a megye felpezsdülő szellemi-politikai 
közélete is biztosítéka volt a tervezett agrárvita sikerének. A vitaest 
történetének és tartalmi kérdéseinek részletes taglalása egy másik 
dolgozatom tárgyát képezi, így ezúttal csak vázlatosan érintem megren-
dezésének körülményeit.1 

A Somogyi összegezés megvitatásának legfontosabb, s egyúttal sze-
mélyes indítékáról ekképp nyilatkozott szerzője: „1955-ben történt a 
következő. Bent jártam a Művelt Nép szerkesztőségében..., ott dolgozott 
akkor Galgóczi Erzsébet is. Vele jó barátságban voltam, bementem 
hozzá, már nem is tudom miért. Akkor ott megjelent egy számomra máig 
ismeretlen somogyi tanító..., és elmesélte az én jelenlétemben, hogy 
újrakezdték Somogyban vad erőszakkal a kollektivizálást abban a 
faluban is, ahol ő dolgozik, mint tanító. Talán meg sem mondta a nevét, 
annyira el akarta önmagát konspirálni. Szörnyű dolgokat mondott el 
arról, hogy verik gumibottal az ő falujában az embereket a ter-
melőszövetkezetbe... Mivel ott voltam, s én is végighallgattam ezt 
a panaszáradatot, mihelyt elment ez a fiatalember, mindjárt elhatároz-
tuk Erzsivel, hogy lemegyünk Somogyba, abba a faluba, amelyet ez a 
fiatalember emlegetett. Egy-két napon belül sikerült megszerveznünk a 
dolgot úgy, hogy lemehettünk és találtunk egy rettenetesen megfélem-
lített falut, ahol senki sem volt hajlandó szóba állni velünk, ami közve-

1 Az említett tanulmányt a Somogy megye múltjából c. évkönyvsorozat 1992-es 
kötetében tervezem publikálni. 
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tett bizonyítéka volt annak, hogy ez a tanító igazat kellett, hogy 
mondjon."2 

Ez még nem az az utazás volt, amelynek élményei és tapasztalatai 
szolgáltak az Összegezés megírásának alapjául. Az 1956-os nyár forron-
gó vitáinak légkörében határozták el Márkus István, Sánta Ferenc, 
Szabó István és Lázár István, hogy az írószövetség támogatásával 
Somogy megyében hosszabb táj ékozódást folytatnak, s tapasztalataikat 
megírják a Csillag c. folyóiratban. Ez meg is történt 1956. június-
júliusában, s négyük helyzetjelentése alapján írta meg Márkus a Somo-
gyi összegezést, amely aztán megjelent a fenti folyóirat szeptemberi 
számában. Az előzmények vázlatos ismertetése indokolttá teszi bizo-
nyos megyei sajátosságok felvillantását. Az 1945 előtti korszakokban 
Somogy a hitbizományi és egyéb nagybirtokok túlsúlyáról volt nevezetes 
(„uradalmas Somogy"), ugyanakkor a XDL század végétől kialakulóban 
volt egy erősödő közép- és gazdagparaszti társadalom, melynek előbbi 
rétege az 1945-ös földreform után megerősödött, kiegészülve egy hozzá 
idomuló, nagy számú kisparaszti réteggel. 

Az 1948 végétől megindított gyorsütemű sztálinista típusú kollektivi-
zálás rendkívül feszült helyzetet alakított ki megyénkben is. Az országos 
képhez viszonyítva súlyosbította a helyzetet az a körülmény, hogy 
miután 1948-ig előbb a Független Kisgazdapárt, utóbb a Demokrata 
Néppárt mögött állt a somogyi választók túlnyomó többsége, a kommu-
nista párt zömében megyén kívülről érkezett vezetői gyanakvóan s az 
átlagosnál is keményebb kézzel viszonyultak a megye paraszti többségű 
lakosságához. Az 1949-52 között terrorisztikus eszközökkel folytatott 
kollektivizálási kampány, majd ennek 1955/56 telén megismételt újabb 
hulláma nagyon fogékonnyá tette a megye közvéleményét az agrárpoli-
tikai problémák megvitatása iránt. Közben a helyi értelmiség mozgoló-
dása eljutott egy irodalmi-közéleti folyóirat megindításának, s ezzel 
kapcsolatban a DISZ Zrínyi Miklós Köre megalakításának küszöbéig. A 
többnyire fiatal értelmiségiek a megye vezetőivel folytatott kemény 
alkudozás eredményeként kiharcolták a tervezett vitaest nyilvánossá-
gát, s végül az utolsó pillanatban lett a gyűlés helyszíne a kaposvári 
Vörös Csillag mozi nagyterme.3 

A szociográfiai tanulmány, valamint szerzőjének vitaindítója kritikus 
és reális képet rajzolt fel a magyar agrárgazdaság és -társadalom akkori 

s Somogy Megyei Levéltár (továbbiakban: SML) 1956-os gyűjtemény, Márkus Ist-
ván visszaemlékezése. v 

9 A vitaest közvetlen előzményényeiról hiteles adatokat tartalmaznak Kunszabö 
Ferenc és társa 1957-es perének iratai. (Kaposvári Megyei Bíróság b. 287/1957. sz.) 
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helyzetéről, különös tekintettel a Somogy megyei sajátosságok történel-
mi gyökereire. Dolgozatom témája kapcsán szükségesnek tartom ki-
emelni Márkusék azon megállapítását, hogy a kollektivizálás során 
alkalmazott különféle kényszerítő eljárások és erőszakos módszerek 
szükségszerű következményei és velejárói voltak az akkori pártvezetés 
által kitűzött agrárpolitikai céloknak. 

Az 1956. október 19-ének délutáni és esti óráiban lezajlott vita 
fennmaradt jegyzőkönyve és a részletes sajtótudősítás alapján leszögez-
hető, hogy a hozzászólások középpontjába a végletesen és végzetesen 
torz agrárpolitika által okozott sérelmek és megaláztatások kerültek.4 

Bizonyára ilyen irányban befolyásolta a vita menetét az a tény is, hogy 
a rendezvénynek két illusztris, bár váratlan vendége volt Dobi István, 
az Elnöki Tanács akkori elnöke és Tildy Zoltán, a Magyar Köztársaság 
egykori elnöke személyében. Aparaszti sérelmek tükröződésének bemu-
tatása kapcsán felvetődött bennem az a kérdés is, hogy a rendelkezésre 
álló levéltári források alapj án mennyiben tárhatók fel a parasztságot ért 
sérelmek? Az eddigi tájékozódás úgy ítélhető meg, hogy érdemes alapos 
kutatómunkát végezni ebből a szempontból is,5 jelen esetben pedig 
célszerűnek tartom néhány jellegzetes helyi példával és adattal alátá-
masztani a vitaesten elhangzottakat. 

Az Összegezés vitájában elsőként hozzászóló somogytúri tsz-elnök 
szenvedélyesen szólt a „millió sebtől vérző magyar parasztságról", éles 
szavakkal ítélte el a parasztok tömeges bebörtönzését és az őket állan-
dóan zaklató, ellehetetlenítő intézkedéseket és módszereket. A további 
felszólalásokban így vagy úgy, de rendre kifejeződött e legsúlyosabb 
sérelem, melynek somogyi méreteiről még nem rendelkezünk átfogó 
adatokkal, de számos forrást idézhetnénk annak igazolására, hogy a 
szóban forgó módszereknek meghatározó szerepet szántak a parasztság 
térdre kényszerítésében. Az ún. agrárpolitikai célok elérése érdekében 
addig ismeretlen méretű és speciális jellegű szervezeti hálózatot hoztak 
létre, melyben kitüntetett szerep jutott a megyei operatív bizottságnak. 
Ez a szerv a megyei pártbizottság által direkt módon irányítva és az 
összes érintett állami és társadalmi jellegű szervezet részvételével 
közvetlen döntési, utasításijoggal felruházva folytatta tevékenységét. A 

4 A vita jegyzőkönyvének egy példánya az MSZMP Somogy megyei bizottsága 
archívumának 1956-os gyűjteményében fennmaradt. A helyi pártarchívum iratanyaga 
egyébként 1990-ben a Somogy Megyei Levéltárba került. L. továbbá a Somogyi Néplap 
1956. október 21. és 23-i számait! 

5 A téma feldolgozásának bőséges forrásbázisát képezik pl. az MDP Somogy megyei 
bizottságának különböző irattípusai, továbbá a Somogy Megyei Tanács 1950-es évekbeli 
iratai. 
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Somogy megyei operatív bizottság 1949. június 29-i 1. sz. határozata 
tömören és velősen fejezte ki a fentebb jellemzett politikai irányt: „Az 
ÁMG alközpont vezetője azonnal jelentse a csokonyavisontai 80 holdas 
kulák cséplőgép-javítási szabotálását a rendőrségnek. A rendőrség meg-
rövidített eljárással a kulákot tartóztassa le és azonnal internálja úgy, 
hogy ezen megtorló eljárás még a heti sajtóban leközöltessék és a 
vasárnapi közérdekű hírszolgálatban közzé tétessék."6 A bizottság ülé-
seinek jegyzőkönyveiből rendre tudomást szerezhetünk különféle egyedi 
kényszerintézkedések elrendeléséről. A kulákság elleni tömeges atroci-
tások többrétegű céljáról tanúskodik az alábbi rövid részlet is a megyei 
párttitkár hozzászólásából, amely a megyei párt végrehajtó bizottság 
1949. október 12-i ülésén kapott el: „A kulákot kíméletlenül kell ütni a 
szántás-vetés során (t.i. a vetési terv teljesítéséért)... Tapasztaltuk azt 
a tervkölcsönjegyzés során, hogy a középparaszt tanul abból, ha a 
kulákot ütjük."7 A büntető, eljárások kiterjedtségének jellemzésére elég-
ségesnek látszik két lényeges adatsor felidézése. Az Államvédelmi 
Hatóság megyei szervének 1951. júliusi keltezésű napi jelentéséből 
kitűnik, hogy naponta 25-90 kulákgazda ellen indítottak eljárást. Más 
összefüggést tükröz a megyei bíróság elnökének az 1953.1. fél évről szóló 
kimutatása,8 amely ismerteti a gazdasági bűncselekmény címén elítél-
tek szociális összetételét. A több mint 1400 személyből 620 fizikai 
dolgozó, 141 tszcs-tag, 213 kisparaszt, 175 középparaszt és 125 fő kulák, 
illetve tőkés származású az akkori besorolás szerint. Beszédes számok! 

A kaposvári gyűlésen ugyancsak visszatérően vetődött fel a hihetet-
len mértékű adóztatás, a gyűlölt beszolgáltatási rendszer témája. Leg-
plasztikusabban talán a megyei statisztikai hivatal fiatal, falusi szár-
mazású szakembere beszélt erről a sérelemről: „Nem kell mondani, 
miért adósodtak el a gazdálkodók, hiszen az adó és a begyűjtési kötele-
zettségek embertelenül magasan, gazdasági teherbíró képességüket 
messze meghaladó módon voltak megállapítva. Nem volt a történelem-
nek olyan szégyenteljes korszaka, mint az 1951-52-es év, amikor a 
gazdálkodó parasztoktól, akik az égő napsütésben fáradtságot nem 
kímélve, sok esetben napi 10-14 órát dolgoztak a nép kenyeréért, 
ugyanakkor ezektől az emberektől vették el a betevő falatjaikat."8 E 
téma kapcsán bőséges forrásanyag áll rendelkezésre, ugyanis a külön 

6 SML pártarchívumi iratok. 33 f. MDP Somogy megyei bizottsága iratai, 2. cs. 199. 
6. e. 3. 1. 

7 Ugyanott, 1. cs. 6. 6. e. 254.1. 
8Uo. 2. cs. 260. ő. e. 34-34.1. 
9 Somogyi összegezés vitájának jegyzőkönyve, 281. 
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féle testületek és bizottságok állandó napirendi pontja volt azokban az 
években a begyűjtés, beszolgáltatás és a mezőgazdasági munkák hely-
zete. A beszolgáltatással összefüggő problémák társadalmi és politikai 
súlyáról bizonyosodhatunk meg a tengernyi jelentésből is. Szemlélteté-
sül csak egy, ám nagyon is kifejező adatot említünk. A megyei operatív 
bizottság 1951. október 2-i ülésére készített jelentésben olvasható, hogy 
a megyében 32 455 gazdálkodónak volt beszolgáltatási hátraléka.10 E 
számadat persze nemcsak a dolog irracionalitását, hanem a parasztság 
ösztönös ellenállásának mértékét is kifejezi. Másfelől azt is érdemes 
megjegyezni, hogy a korabeli hatalom ezt az „eredményt" teljes szerve-
zeti apparátusának koncentrált erőkifejtésével érte el. 

Hogy milyen módon és milyen szemlélet jegyében zajlott a parasztság 
megsarcolása, arról a következő idézet híven tanúskodik. „Meg kell 
nekik mondani (t.i. az elszámoltató bizottságok tagjainak - Sz. L.), hogy 
addig haza ne jöjjenek, amíg a kulákok elszámoltatása meg nem történt. 
Aki pedig ezt nem vállalja, nem tudja megcsinálni, az bebizonyítja, hogy 
a kulákok bérence, nem tudja a népi demokráciát becsületesen szolgál-
ni."11 Nem akárki, hanem a megyei pártbizottság titkára mondotta ezt 
a végrehajtó bizottság 1950. augusztus 7-i ülésén. Mindehhez lényeges 
adalék, hogy az 1949-52-es évek megyei párt végrehajtó bizottsági és 
operatív bizottsági ülésein ugyanő gyakorta kifejtette, hogy az AVH 
helyi szervei határozott fellépéssel segítsék a kulákkorlátozást - gyakor-
latilag e réteg likviditását -, és a beszolgáltatást. 

A korábban már hivatkozott AVH jelentésekben érdekes adatokat és 
példákat találhatunk arra vonatkozóan, hogy a parasztság miként 
próbált ellenállni a kíméletlen gazdasági és politikai intézkedéseknek. 
Egyebek között az 1952. július 26-i jelentésben az olvasható, hogy 
Patosfa községben az összegyűlt gazdák megakadályozták az elszámol-
tató bizottság akcióba lépését. Néhány nap múlva azt jelentették, hogy 
a közeli Lakócsán a parasztok tömegesen tiltakoztak a cséplőgéptől 
történő beszolgáltatás ellen. A jelentésből az is kiderül, hogy megtorlás-
ként 10 családot kitelepítettek, két személyt pedig letartóztattak. Való-
színűleg hasonló intézkedések történtek más lázadó községekben is, 
mert az augusztus 1-jei jelentésben már ezt írták: „Azokban a községek-
ben, ahol az előző hetekben tüntetés és megmozdulások voltak a beszol-
gáltatás ellen, ma már rendben folyik, sőt helyenként 100%-os az 
eredmény."12 

• 
10 SML pártarchívumi iratok, 33 f. 2. cs. 200. ő. e. 77.1. 
" Uo. 33. f. 1. cs. 8. 6. e. 161.1. 
12 Uo. 33. f. 1. cs. 53. ő. e. 129, 135.1. 
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Az októberi vitaesten felpanaszolt sérelmek harmadik alapvető forrá-
sa volt természetesen maga a kollektivizálási kampány. Az egyik kadar-
kúti tsz-tag így számolt be arról, hogy Rákosi 1948 szeptemberi kecske-
méti beszéde után milyen módszerekkel bontakozott ki a tsz-szervezési 
kampány: „Megtörtént 1949-ben, amikor én DÉFOSZ járási titkár 
voltam a csurgói járásban, hogy telefonon értesítést kaptam, menjek be 
a járási pártbizottságra. Bementem, ott találtam a járási titkárt, két 
rendőrt és a rendőrőrs parancsnokát. Elmentünk elvtársak termelőszö-
vetkezetet alakítani. Elindult a két rendőr, utána mi ketten a járási 
titkárral. Amikor megláttam, hogy a rendőrök hozzák a dolgozó parasz-
tokat aláíratni a belépési nyilatkozatot, két órán belül ott hagytam az 
egészet, én nem szerveztem a parasztokat így a tsz-be. Ekkor pártfegyel-
mi indult ellenem."13 Egy másik tsz-tag Alsóhetényből nemcsak az 
elszenvedett sérelmeket, hanem a kialakult helyzetből fakadó általános 
igényt is megfogalmazta: „...a termelőszövetkezetek erőszakos megala-
kításával nagyon elkedvetlenítették a magyar parasztságot. A magyar 
parasztságnak teljesen a tsz a tönkretevője, és az egész országnak is. Mi, 
Somogy megyei gazdák kérjük, hogy azokat a tsz-eket, amelyeket 
erőszakosan szerveztek meg, inkább ma, mint holnap oszlassák fel, hogy 
egyénileg tudjon mindenki gazdálkodni. Mi sokkal többet tudunk az 
államnak biztosítani, mint egyéni gazdák, minthogy munkakedv nélkül 
dolgozzunk a tsz-ekben... Kérem a Somogy megyei dolgozó parasztság 
nevében, hogy kérésünket haladéktalanul teljesítsék, mert csak akkor 
lehet boldog a magyar parasztság, ha egyénileg gazdálkodik és nem a 
ránk erőszakolt tsz-ben. Végül úgy fejezem be: Adj Isten, hogy így 
legyen."14 

A kollektivizálási kampány által okozott sérelmekről természetesen 
bő adatokat tartalmaznak a korábban hivatkozott források. A dolgozat 
terjedelmi korlátai miatt ezúttal csak a parasztság ellenállására vonat-
kozó néhány információt idézünk fel. Az 1945 után alakult laza szövet-
kezetekkel kapcsolatban megindított birtoktagosítás érintette az egész 
parasztság érdekeit, s mintegy előre vetítette a későbbi folyamatokat. Az 
1949-52 között keletkezett AVH jelentésekben rendszeresen visszatér 
ez a téma, s gyakran tájékoztatták arról a megyei pártbizottságot, hogy 
a parasztság passzívan vagy aktívan ellenáll a végrehajtásnak. Kiemel-
kedő esetként érdemes említeni Marcali nagyközség gazdáinak fellépé-
sét, mely községben először 150, majd 250 gazdálkodó tagadta meg a 
cserefoldek átvételét. Az üggyel kapcsolatos utolsó jelzés arról tudósít, 

13 S. Ö. vita jegyzőkönyve, 261. 
14 Uo. 22.1. 
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hogy a még mindig vonakodó 50 gazdát pénzbüntetés kiszabásával 
kényszerítették a tagosítás tudomásul vételére.15 

A tagosítással szembeni ellenállás tulaj dóriképpen a várható tömeges 
kollektivizáláshoz való viszont fejezte ki. Az állam, ill. közvetlenül az 
állami gazdaságok részére történő földfelajánlás volt a parasztság 
számára a lehetséges, ezért a leggyakoribb békés, passzív ellenállás 
eszköze. Ezekről az esetekről az AVH jelentésekből rendszeresen tájéko-
zódhattak az illetékesek. Egyetlen példaként említjük, hogy 1952 au-
gusztusában egy hét alatt a Marcali járásban 145, a fonyódi járásban 
134 munkakönyvet adtak ki dolgozó parasztoknak.16 A tszcs-szervezők 
mindenesetre nem vették tudomásul a parasztság ellenállását, s eszkö-
zökben nem válogatva próbálták elérni céljaikat. 

A jelentésekben visszatérően szerepelnek olyan beszámolók, melyek 
szerint a kulákká nyilvánítással fenyegetőzve folyt a parasztok beszer-
vezése, vagy ennél is kíméletlenebb módszerként a kitelepítés kilátásba 
helyezése, sőt végrehajtása is nem ritkán előfordult. így pl. egy 1951. 
szeptemberi jelentésben ismertetik a Barcsi Járási Tanács mezőgazda-
sági osztályvezetőjének esetét, aki 20 kulákot, kisiparost és kiskereske-
dőt behívatott s kijelentette előttük: „Ha a tszcs-szervezés 2-3 napon 
belül nem fog előbbre menni, úgy a jelenlévőket kitelepíttetni a határ-
sávból."17 

A magyar parasztságnak a kollektív gazdálkodás útj ára való terelését 
szolgáló megfélemlítő és kényszerítő politika által okozott megalázó 
sérelmek tehát nem véletlenül kerültek a Somogyi összegezés vitájának 
középpontjába. 

Befejezésül érdemes röviden bemutatni a vitaest két illusztris vendé-
gének reagálását az elhangzottakra. Dobi István terjedelmes és nehéz-
kes gondolatmenetű hozzászólását18 a „mundér becsületének védelme" 
jegyében mondta el. Az alábbi idézet rövidsége ellenére tükrözi az egész 
beszéd tartalmát: „Azt mondtam, hogy a szövetkezeti gazdálkodás 
lehetőség. Ezzel a lehetőséggel lehet így is élni és úgy is élni. Teljesen 
egyetértek azzal, hogy a tsz-be úgy szorították be a parasztembereket. 
Ez elítélendő és biztos, hogy megvan a tanulsága és le lesz vonva, és soha 
nem fordulhat elő a mi országunkban, hogy a parasztembereket akara-
tuk ellenére kényszerítsék be a tsz-be! A jó tsz-ek példája nyomán előbb-
utóbb be kell látni az egyénileg dolgozó parasztembernek, hogy a magyar 

15 SML pártarchívumi iratok 33. f. 1. cs. 53. ő. e. 184-186. és 209.1. 
16 Uo. 139.1. 
17 Uo. 33. f. 1. cs. 52/a. 6. e. 297.1. 
18 S. Ö. vita jegyzőkönyve 34-38.1. 
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dolgozó parasztság egyetlen útja a szövetkezet." Tildy Zoltánt elsősor-
ban a panaszáradat, s - az ő kifejezése szerint - „a sérelmek fellobbanása" 
ragadta meg, s felszólalásában19 aggodalommal szólt ennek összefüggé-
seiről: „Én elszomorodva csak egyet láttam ezeken a vitákon: nincs 
félelmetesebb dolog, mint amikor egy egész ország hallgat, amikor a nép 
is hallgat. Tisztán látja mindenki, hogy ez a nép akkor is gondolkodott, 
amikor hallgatott és megvolt az ítélete... Egy tanácsot az ilyen gyűlések 
résztvevőinek: próbáljanak megfontoltan gondolkodni. Nincs lelkiisme-
retlenebb dolog a világon, mint játszani a nép keserűségével... Barátaim! 
Józan ítélet kell és türelem. Azt szeretném, ha ezek a viták folytatódná-
nak tovább. Szeretném azt, hogy a viták leszűrt hangját hallja meg 
mindenki, aki felelősséggel tartozik az ország jövőjéért." 

19 Uo. 40-41.1. 

171 



NAGY FERENC 

Kollektivizálás és paraszti ellenállás 
a Rétközben 1948-1956 

ARétköz Szabolcs-Szatmár-Bereg megye néprajzi kistájegysége, mely-
hez mintegy harminc település tartozik a Tisza bal partján, szemben a 
Bodrogközzel. A kanyarulatokban megbúvó falvak századokon keresz-
tül viszonylagos elzártságban éltek. A meg-megújuló áradások határt 
szabtak itt a barázdák hosszának és a gazdasági fejlődésnek egyaránt. 
Az árvízmentesítés után a fóld lett a megélhetés kizárólagos forrása és 
a földért folyó harc a térség történetének központi kérdése.1 

Az ezerholdas nagybirtokok mellett a kisparaszti birtok volt a j ellemző 
az egész Rétközben, a nincstelenek és a jogos igénylők magas száma 
miatt az 1945-ös földosztás sem elégítette ki egészében a földéhséget. 

Vizsgálódásaimat a rétközi falvak 1950-es évekbeli történetére vonat-
kozóan éppen ezért az motiválta, hogy a Rákosi-diktatúra éveiben 
miképpen tűrte, hogyan viselte a nehezen megszerzett föld szövetkeze-
tesítését a Rétköz pusztasága. 

A mezőgazdaság gyorsított ütemű, erőszakos kollektivizálása a Tájé-
koztató Iroda 1948 júliusi ülését követően vált valósággá. Az esztendő 
végére elkészült a termelőszövetkezetek működési szabályzata is. Ezt 
követően a jórészt szociális kényszer, de még nem állami erőszak 
következtében létrejött önkéntes földműves-szövetkezeti társulásokról 
leválasztották a földet művelő csoportokat, közösségeket.2 

Ettől az időszaktól számíthatjuk az erőszakos, minden eszközt gátlás-
talanul felhasználó kollektivizálást. 

A változást, a diktatúra megjelenését 1954-ben egyszerű szavakkal 
így fogalmazta meg egy tiszatelki parasztember, Hajnal András: őt már 

1A rétközi falvakban a földért folytatott küzdelemnek több jelentős eseménye volt. 
1861-ben az ibrányi parasztok zendülése, 1897-98-ban az agrárszocialista mozgalom, 
melynek egyik megyei központja Gáva volt, 1919-ben az ibrányi földosztás, amelyik első 
volt a megyében, 1945-ben a tiszanagyfalui földosztás, amelyik országosan volt az első. 

2 Ibrányban országosan is az elsők között alakult meg a földműves-szövetkezet. 
Szervezéséért megosztva öten kaptak Kossuth-díjat 1948-ban. (Szabad Föld, 1948. 
március 21.) 
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ne hívják semmilyen taggyűlésbe, mert már nem az igazi kommunisták 
vannak ott; akik 1948-ban kommunisták voltak, azokat már mind 
lebuktatták.3 

A rétközi falvak 1950 előtt a dadai felsőjáráshoz, 1950 után többsé-
gükben a nyíregyházi járáshoz tartoztak. A Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Önkormányzat Levéltárában megtalálhatók a járási rendőrka-
pitányságok esti jelentései, amelyek a szó legszorosabb értelmében a 
paraszti élet minden területére kiterjedtek, mindent figyelemmel kísér-
tek. Megállapításaimat a vizsgált időszakra vonatkozóan jórészt ezekre 
a jelentésekre alapozom. 

A szövetkezetesítéssel szembeni paraszti ellenállás tulajdonképpen 
azokkal a kényszerítő eszközökkel szembeni ellenállást jelentette, ame-
lyeknek közvetlenül vagy közvetve az volt a céljuk, hogy az egyéni 
gazdálkodók helyzetét lehetetlenné tegyék, belekényszerítsék őket a 
szövetkezetekbe. 

Ilyen eszköz volt a tagosítás, a beszolgáltatás, az adózás, a kulákká 
nyilvánítás, a faluközösség előtti megszégyenítés, a politikai megbélyeg-
zés és sok más olyan eszköz, melyeknek hatékonyságáról egy szélesen 
kiépített besúgóhálózat és a kíméletlen államapparátus gondoskodott. 

Mit is jelentett a Rákosi-diktatúra éveiben ellenállni? Milyen követ-
kezményei voltak akár csak egy véletlen elszólásnak is? Bizony megtör-
tént, hogy a bolti eladót azért internálták, mert április 4-én elfelejtette 
kitenni a bolt kirakatába Sztálin és Rákosi képeit. 

Elsőként azokból a spontán megnyilvánulásokból idézek néhányat, 
amelyeket a kilátástalanság, az elkeseredés és a tehetetlenség adott a 
rétközi emberek szájába és amelyeknek mindegyike felért egy-egy 
internálással. 

Gégény András Gáván egy népes társaságban arról elmélkedett, hogy 
Horthy nem törődött a parasztsággal, nem érdekelte az anyagi helyzete, 
nem törődött azzal, hogy hány tehene, hány disznaja van, nem úgy mint 
Rákosi, aki még azt is tudja, hogy a tyúkja hányat tojik. 

Akótaji Varga János hatholdas parasztgazda ugyancsak 1953-ban 15 
fő előtt azt a kijelentést tette, hogy azóta nincsen kenyere, amióta a 
felszabadulás megtörtént, mert ez a betyár társaság, amelyik most van 
hatalmon, az embertől erőszakkal elvisz mindent a beszolgáltatásba. 
Ugyanebben az évben Csajbók József ibrányi tsz-tag a csoportgyűlésen 
az elnöknek arra a kijelentésére, hogy az ötéves terv végén majd 
könnyebb lesz az élet, azt kiabálta, hogy megnézhetjük magunkat, ha 

3 A felsorolt példák, esetek mindegyike a nyíregyházi járási rendőrkapitányság esti 
jelentéseiből való - Szabolcs-Szatmát-Bereg Megyei Levéltár - XX. 4. 
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még öt évig tart ez a demokrácia! A nagyhalászi vidám vásárban Iván 
Mihály azt ordította, hogy jobb volna, ha zsírt árulnának a népnek. Neki 
12 gyereke van és már egy hete nem evett főtt ételt, mert nincs zsírja. 
Egyébként ne itt csináljanak vidám vásárt, hanem a jugoszláv határon. 
Kozma Istvánné (ugyancsak nagyhalászi lakos) 1952-ben az utcán 
kiabálta, hogy nincs kenyér, nincs szén, nincs fa, nem fogunk dolgozni. 
Sztrájkolunk! 

Az elkeseredettség és a nyomor természetes módon a rendszer vezetői 
elleni gyűlöletben is megnyilvánult. Elsősorban Rákosit és Sztálint 
szidták, ami akkor főbenjáró bűnnek számított. Avaskos megfogalma-
zásokat igyekeztem megszelídíteni, így adom közre. 

Sztálin halála után egy héttel Pál Mihály tímári lakos azt mondta, 
hogy kit gyászoljunk mi? Ezt a bitangot, aki hazánkat félrevezette, aki 
az országot elámította. Az ilyen bitang és csavargó nem érdemli meg 
hogy gyászoljuk! A társaságban lévő Tamás András még keményebben 
fogalmazott. Ott egyék meg a férgek, ahol van - mondta. Demecserben 
a kenyérosztásnál 50-60 fő előtt Fülöp Péterné azt mondta, hogy bár 5 
évvel ezelőtt halt volna meg Sztálin, akkor most lenne kenyerünk. 
Balogh Jánosné Nagyhalászban azt kiabálta, hogy tesz ő Rákosi elvtárs-
ra, meg a többi kommunista vezetőre. Ő sohasem bírta a kommunistá-
kat, gyűlöli és gyűlölni fogja őket, mert nem azon vannak, hogy az 
embernek legyen valamije, hanem amije van, azt elveszik tőle, mint a 
rablók és belezavarják a csoportba. 

Az ösztönösen megfogalmazott kijelentéseken túl 1951 és 1955 között 
megjelenik a konkrét, tettekben megnyilvánuló ellenállás is, mely 
esetenként már bizonyos szervezettséget feltételez. 1953 őszén 300 
ibrányi lakásba szerelték fel a vezetékes rádiót. 1954. január 24-én 
hajnali négy órától hat óráig a hálózati hangszórókból a Szabad Európa 
hangja szólt. 

Arra buzdította a magyar parasztokat, hogy tagadják meg a belépési 
nyilatkozatok aláírását. A rendőrségi jelentés szerint valaki, akinek 
világvevő rádiója volt, rákötötte azt a kiépített rendszerre. Ugyanebben 
az évben a kótaji Lenin Tsz udvarán lévő melegágyat ismeretlen 
méreggel belocsolták. Elpusztult a dohánypalánta 90%-a. 1950 októbe-
rében a nagyhalászi tsz 590 kislibáját mérgezték meg. Ugyancsak 
Nagyhalászban a kendergyár WC-j ében az ügyeletes rendőr a következő 
feliratot találta: Éljen Hitler! Éljen Titó és bandája! Pusztuljatok ti 
népnyúzó betyárok és rablók! Szűcs János búji lakos 1953-ban az MDP 
szervezet ablakait puszta kézzel verte be. A jelentés szerint egy éven 
belül már harmadszor cselekedte ugyanezt. 

A paraszti kezek leginkább persze akkor szorultak ökölbe, amikor a 
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beszolgáltatás vagy adóhátralék fejében, transzferálás címén az utolsó 
tehenet, a megmaradt tyúkokat is elvitték. Bíró Tamás Tiszatelken 
1954 augusztusában vasvillát ragadott, amikor a községi és járási 
begyűjtési felelősök megjelentek nála. A díszes kompániát még az 
udvarára sem engedte be, azt kiabálta, hogy gyertek be, agyonütlek 
benneteket, úgyis régen várok már. 

Balogh Józsefné Kéken szintén vasvillával várta a transzferálókat, 
akik az elmúlt évi hátralék fejében egyetlen kis malackáját akarták 
elvinni. Azt kiabálta, hogy nem volt elég Aranyi József, aki Demecserben 
felakasztotta magát, vele is ezt akarták tenni? 

Pesti László Nyírbogdányban arra buzdított, hogy ne engedjék be a 
dolgozók a transzferálókat az udvarra. Miért nem veszik fel a vasvillát 
és szúiják agyon őket! ő bizony nem engedné, hogy nála valamit 
lefoglaljanak! 

Sebők Károly Balsán 10 fő előtt jelentette ki, hogy ő egy deka beadást 
sem teljesít, de ne merjen nála senki transzferálni, mert a fejszével 
hasítja ketté. 

Halász János Tiszanagyfaluban kaszával támadt a transzferálőkra, 
akiket kizavart az udvaráról. Közben a felesége félelmében felakasztot-
ta magát a szobában. 

Az erőszakos kollektivizálás sajátos eszköze volt a tagosítás. A tsz-ek 
táblás gazdálkodása miatt az egyéni parasztok földjét a határ különböző 
részén, több darabban jelölték ki. Az így kijelölt földterület művelésének 
megtagadása bűnnek számított. 

Drotár János Nyírszöllősön 1952-ben ennél is sokkal nagyobb bűnt 
követett el. Mintegy negyvened magával a tanácsházára ment és ott 
kijelentette, hogy nem izélt az isten olyat, hogy az ő földjét elvegyék. A 
tömeget is arra biztatta, hogy ne engedjenek a tagosításnak. Kruták 
Sándor vencsellői gazda a tagosító bizottság előtt jelentette ki, hogy aki 
a földjére lép azt rögtön agyonüti és inkább meghal, de akkor sem adja 
át a földjét! 

Új fehértón - mely már nem tartozik ugyan a Rétköz területéhez - az 
is megtörtént, hogy az állami gazdaságnak betagosított parasztbirtok 
gazdája, Stabura András és felesége a traktor alá feküdt és azt mondta, 
hogy nem engedi a földjét felszántani, vagy ő hal meg, vagy agyonüti a 
traktoristát. 

A kollektivizálással szembeni paraszti ellenállás fejlett formájának 
tartom a tsz-ből való kilépést, mely rendkívül hátrányos következmé-
nyekkel járt, illetve az olyanfajta szervezkedést, mely a csoportok 
feloszlatására, megszüntetésére irányul. Azok, akik ezt merték tenni, 
tisztában voltak a következményekkel. Jó példa erre a demecseri Ady 
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Endre Tsz csoportgyűlése 1953-ból. Itt mintegy 200 tag előtt Faragó 
Sándorné azt mondta, hogy kilépésről senki ne beszéljen, ne meijen róla 
szólni, mert úgy jár, mint Batári Géza és az ő féije, akiket aznap vittek 
el az AVO-sok. A rendőri jelentés megjegyzi, hogy ezen kijelentést a 
tagság nem vette figyelembe. A kilépésekkel, csoportfeloszlatásokkal 
kapcsolatos események természetes módon Nagy Imre júliusi beszéde 
után szaporodtak meg. A rétközi parasztok is örömmel fogadták a 
mezőgazdaságra vonatkozó új irányelveket. Roós István dózsaszöllősi 
gazda kenyeret vitt a családjának és az úton azt kiabálta, hogy éljen 
Nagy Imre, az jó miniszter, mert sok kenyeret ad a népnek! Ugyanakkor 
már júliusban kételkedő megnyilatkozások is elhangzottak a falvakban. 
Mindenesetre a Rétközben igyekeztek kihasználni a kedvezőbb légkört 
és szabadultak a csoportból. A rendőri jelentések napról napra nyomon 
követik a fejleményeket. Figyelemmel kísérik, melyik tsz veszélyes, 
melyik nyugodt, kik a hangadók, kik írják a kilépési jegyzőkönyveket. 

Október elejére a kilépések, feloszlatások tömeges méretet öltöttek. 
Ibrányban három tsz teljes egészében feloszlott. Másik három tagságá-
nak pedig 30-30%-a kilépett. 

Tiszanagyfaluban a tagság 41%-a, Nyírszöllősben 30, Kótajban 17, 
Rakamazon 12, Nyírturán 90%-a lépett ki. 

Demecserben már július 11-én megvolt a feloszlató gyűlés, az ott 
készült jegyzőkönyvet egyenesen a minisztériumba vitték. Az ibrányi 
Lenin és Béke Tsz-ek feloszlató jegyzőkönyveit is a minisztériumba 
vitték. A küldöttségnek a tagság adta össze az útiköltséget. Október 5-
én a besztercei Lenin Tsz és a nyírbogdányi Petőfi Tsz tagsága döntött 
egyhangúlag a feloszlatás mellett. Novemberben tovább nőtt a kilépni 
szándékozók száma. Tiszarádon 67 főből 58 fő, Kéken 85-ből 60, 
Vasmegyeren 70-ből 60 tsz-tag lépett ki. 

Mindez annak ellenére történt, hogy a tsz-ek széthullását egyre 
nagyobb erőkkel igyekezett a hatalom megállítani. Akemecsei Kossuth 
Tsz elnöke elmondta, hogy az MDP csúcsszervezet titkára magához 
hívatta és megfenyegette, hogy ha a csoport feloszlik, akkor az elnököt 
három évre le fogják záratni és megbüntetik 20 000 Ft-ra. Mindez 
azonban nem hatott! A rétközi parasztok többségének 1953-as magatar-
tását ironikusan, de nagyon is találóan Labancz János tiszaberceli lakos 
fogalmazta meg. Kijelentette a tanácsházán, hogy ő sohasem lép a 
csoportba, mert Rákosi elvtárs 1948-ban azt mondta, hogy a juttatott 
földet mindenki ásóval, kapával védje meg és ő ehhez tartja magát. A 
kilépések sokkal kisebb számban, és nagyobb veszéllyel 1954-ben is 
folytatódtak. 

Befejezésül azokból az esetekből idézek, amelyek azt bizonyítják, 
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hogy a rétközi parasztembert a legnehezebb időkben sem hagyta el 
sajátos humora, iróniája. Czimre Pál 1953. július 9-én az ibrányi 
tanácsházán azt kiabálta, hogy amikor a csoportba belépett 94 kg volt, 
most meg 64 kg. Ki az isten fogja neki megfizetni azt a rengeteg húst, 
amit ő a tszcs-ben leadott?! Szentpéteri Imre Nagyhalászban a bolti 
vásárlók előtt az egyik kisgyereknek azt mondta: mi az kisöcsém!? Téged 
is Rákosi ruház? Mert akinek kinn van a hátulja, azt mind Rákosi 
ruházza! 1953. október 21-én Nyírbogdányban a bolti kenyérbe sütve 
egy csomó lócitromot találtak - ahogyan a rendőri jelentés fogalmazott 
-; a nyomozás nagy erőkkel megindult. 

1953. július 10-én a nyírturai református pap a tanácselnökkel és a vb-
titkárral találkozva élővette zsebkendőjét és feléjük lengette, miközben 
a következőket mondta: volt apátok, most már nincsen! 

Tiszabercelen november 10-én lakodalmas menet vonult a főutcán. 
Egyszer csak megállt Rendes János kulák portája előtt és a násznép 
többször is elénekelte, hogy ne búsulj te kulák, lesz még neked subád, 
piros könyves kommunisták őrzik majd a gulyád. 

A rétközi parasztsorsok, esetek felvillantásait arra szántam, hogy 
adatokat szolgáltassanak az 50-es évek történetéhez. Olyan adatokat, 
amelyek megkönnyítik a magyarázatát és a megértését ezeknek az 
éveknek és a korszak kiemelkedően fontos eseményének, 1956-nak. 
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HUDI JÓZSEF 

Kollektivizálás és paraszti ellenállás 
Veszprém megyében (1957-1960) 

A hivatalos történetírás az 1956-os forradalom leverése után újjászer-
veződő neosztálinista politikai rendszer gazdaságpolitikáját mindenkor 
igyekezett jó színben feltüntetni. A parasztpolitikáról szólva elsősorban 
azzal érvelt, hogy a kormány - természetesen a kommunista párt 
kezdeményezésére - megszüntette a korábbi évek törvénytelenségeit, 
eltörölte a beszolgáltatási rendszert, bevezette az állami felvásárlást, s 
orvosolta a paraszti panaszokat. Új intézkedéseivel megteremtette a 
mezőgazdasági termelés biztonságát, s megnyerte a parasztság bizal-
mát. 

E bizalom - ha létezett egyáltalán - nem tartott sokáig, mert az 
MSZMP KB 1957 második felében meghirdette agrártéziseit, melyek-
ben nyíltan kimondta: egyetemes népi érdek, hogy „mezőgazdaságunk 
fokozatosan korszerű, szocialista nagyüzemi mezőgazdasággá alakuljon 
át". S ennek egyetlen módja a szövetkezés.1 

A bolsevik típusú mezőgazdasági kollektivizálás gyakorlati megvaló-
sítása során két alternatíva közül kellett választani: a gazdasági 
racionalitás érvei amellett szóltak, hogy a szervezést fokozatosan, a 
pénzügyi-technikai feltételek megteremtése után, vagy azzal egyidejű-
leg kell lefolytatni. A politikacsinálók azonban úgy vélték, a sorrendet fel 
lehet cserélni: a tervszerűség jegyében első helyen a szövetkezetek 
megszervezése áll, a működőképesség megteremtése már későbbi fela-
dat. 

A társadalmi formák gazdasági meghatározottságát hirdető, de a 
politikai szféra primátusára épülő szocialista rendszer vezetői a gyors 
sikerrel kecsegtető második alternatíva mellett döntöttek. A fő mozza-
natok a „népi demokrácia" történetéből ismertek: az MSZMP KB 1958 
áprilisában lépéseket tett a helyi pártszervek megerősítésére, a nagy 
feladat végrehajtására történő felkészítésére. Decemberben határozat-

1 Balogh Sándor-Jakab Sándor (szerk.): A magyar népi demokrácia története 
1948-1962. Bp., 1978. 342-345. 
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ban rögzítette a teendőket, s úgy ítélte meg, hogy a kollektivizálás üteme 
felgyorsításának semmi akadálya. Megkezdődhetett a hagyományos 
paraszti gazdálkodás és kultúra tervszerű felszámolása. 

A fokozatosság, s az önkéntesség sokat hangoztatott lenini elve a téli-
tavaszi országos tsz-szervezési kampány során puszta illúzióvá vált. 
Közel 300 ezer család lépett be a termelőszövetkezetbe, s „választotta" 
a korszerű szocialista gazdálkodás dogmatista felfogás szerinti egyedül 
helyes útját. Az eredmény: 1959 tavaszán az ország szántóterületének 
közel 40%-át a szövetkezetek és állami gazdaságok földterülete tette ki. 

A „társadalmi ügynek" tekintett „szövetkezetesítés" első szakaszában 
főleg a Dunántúl egyes megyéiben érték el a legnagyobb eredményeket, 
így Győr-Sopron, Fejér, Komárom és Veszprém megyékben. 

A következő szakaszban megtörtént az áttörés - a mezőgazdaság 
meghatározó ága lett a szocialista szektor -, s a következő kampányidő-
szakvégére, 1961 tavaszára országosan is befejeződhetett a mezőgazda-
ság kollektivizálása, a „szocializmus alapjainak" lerakása.2 

Veszprém megyében a jó előkészítésnek, s kampány szervezésnek 
köszönhetően már az 1959. év meghozta a sikert. Február elsejétől 
március végéig 221 község vált termelőszövetkezeti községgé, így össze-
sen 267 termelőszövetkezetben kezdődhettek'meg a tavaszi munkák.3 A 
megye szántóterületének közel 80 százalékánkezdődhetettmega „nagyüze-
mi" termelés.4 Nem véletlen, hogy a megye munkásmozgalom-történeté-
nek „dicső lapjai" közé tartozik, hogy itt - Győr-Sopron és Szolnok megye 
után - az országban harmadikként fejezték be a mezőgazdaság kollek-
tivizálását. 

Ha a siker okait kutatjuk, elsősorban az 1959. évi szervezés mozzana-
tait, körülményeit kell kicsit közelebbről szemügyre venni.5 

2 Uo. 355-357. A téma mindmáig legjobb feldolgozása Orbán Sándor: Két 
agrárforradalom Magyarországon. (Demokratikus és szocialista agrárátalakulás 
1945-1961). Bp., 1972. A „tömeges" szocialista átszervezés időszakát árnyaltan bemutató 
fejezetet lásd a 217-258. oldalon. 

3 Beszterci Béla-Csaba Imre-Pap János: Veszprém megye forradalmi mun-
kásmozgalmának története. Veszprém, 1971-1972. 67. A téma megyei irodalmából a 
fontosabb feldolgozások: Arany János-Faragó Tibor: A mezőgazdasági termelő-
szövetkezeti mozgalom fejlődése Veszprém megyében. Veszprém, 1970., továbbá Farkas 
József-Gáncs Lajos-Turai Lajos: Veszprém megye mezőgazdasági termelőszövetkezetei 
1948-1983. Veszprém, 1985. 

4 Veszprém megye 20 éve a szocializmus útján 1945-1965. (Összeáll, és szerk. a KSH 
Veszprém Megyei Igazgatósága) Veszprém, 1965.50-51. -Beszterci-Csaba-Pap: i. m. 
59. 

6 A felhasznált források közül a sajtóra csak abban az esetben hivatkozunk (Közép-
dunántúli Napló = KN), ha a közölt cikket jellemzőnek, s ezért fontosnak ítéljük. 
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1. Szervezési módszerek 

1956 forró ősze súlyos veszteséget mért a megyei termelőszövetkezeti 
mozgalomra is: a szövetkezetek fele feloszlott. Számuk 128-ról 64-re 
csökkent. A november 4. után sorait rendező párt az év végéig csupán 5, 
1957 júniusáig összesen 21 termelőszövetkezet újjáalakulását regiszt-
rálhatta - annak ellenére, hogy az „önkényes" feloszlatásért sokakat 
anyagi és büntetőjogi felelősség terhelt.6 

Az ideiglenes megyei pártvezetést megerősítő 1957. évi júniusi me-
gyei pártértekezlet egyik fő feladatként még a termelőszövetkezetek 
gazdasági megszilárdítását és az egyénileg gazdálkodók támogatását 
jelölte meg. A következő év tavaszán azonban már a szövetkezet megala-
kítására tolódott a hangsúly. 

1958 nyarától az egyetlen megyei napilap hasábjain, az alkalmi 
pártkiadványokban, a különféle pártfórumokon, tanácsüléseken, sőt a 
tanácsválasztásokon is széles körű agitációt indítottak a termelőszövet-
kezeti mozgalom népszerűsítésére.7 1958 novemberében 40 községben 
mérték fel az egyéni gazdák hangulatát, a tsz-mozgalomról alkotott 
véleményét, s úgy ítélték meg, hogy „minden községben megvan az a 
pozitív mag, amelyre építve az egész falura kiterjedő mozgalommá 
válhat a termelőszövetkezetekbe való belépés."8 

1959 januárjában - a központi utasításoknak megfelelően - elkészül-
tek a rövid- és középtávú kollektivizálási tervek. A megyei pártaktíva 
értekezlet megerősítette a központi jelszót: „...a mezőgazdaság szocialis-
ta átszervezésének ütemét gyorsítani lehet és gyorsítani is kell".9 A 
Központi Bizottság határozata értelmében elsőrendű célként a maga-

6 Beszteri-Csaba-Pap: i. m. 59. 
A Veszprém megyei Főügyészség és járási ügyészség anyagában fennmaradt tsz 

elleni tevékenység miatti bűnperek száma a következőképpen alakult: 

Év 1956 1957 1958 1959 1960 1961 

Főügyészségi per 3 6 — 10 10 1 
Járási ügyészségi per 5 25 10 19 8 2 

Összesen: 8 31 10 29 18 3 

Orbán adatai szerint 1959-ben, az év első nyolc és fél hónapjában országosan 151 
személyt vettek őrizetbe tsz elleni bűn tettgyanúja miatt, ebből 20 esetben megszüntették 
az eljárást. Ebben az időszakban szerinte Veszprém megyében csupán 1 személy ellen 
indult eljárás. (Orbán: i. m. 220.) 

7 Beszteri-Csaba-Pap: i. m. 65-66. 
8Uo. 67. 
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sabb társulási formát jelentő termelőszövetkezetek létrehozását j elölték 
meg. 

Az agitáció legfőbb módszerének az egyéni meggyőzést tekintették. Az 
eddigi tapasztalatok ugyanis azt mutatták, hogy „gyűlésekkel ezt a 
kérdést megoldani nem lehet". Az eredményesebbnek ígérkező egyéni 
meggyőzéstől azt remélték, hogy a parasztság be fogja látni: az egyedül 
helyes út a szocialista nagyüzemi gazdálkodás irányába vezet. A szép szó 
mellett a kormányzat adópolitikával gondoskodott arról, hogy az egyé-
nileg gazdálkodók, önálló vállalkozók jobb belátásra térjenek. 

A pártértekezlet állást foglalt az önkéntesség „lenini elve" mellett: 
elítélte az erőszakos fellépést, ugyanakkor megengedhetőnek tartotta a 
parasztok állandó zaklatását. Az agitátoroknak ugyanis számolniuk 
kellett az ellenállással. Fellépésük indoklására készen állt a válasz: nem 
is árt, hogyha „egy dolgozó paraszthoz többször is elmegyünk azért, hogy 
saját boldogabb jövője érdekében a helyesebb utat válassza."10 

Az agitációs brigádok megszervezése, irányítása, ellenőrzése a külön-
böző szintű párt- és állami szervekre várt, amelyek számíthattak a 
tömegszervezetek (KISZ, Hazafias Népfront, nőtanácsok), az ipari üze-
mek, a mezőgazdasági termelést segítő gépállomások, a már eredménye-
sen működő tsz-ek vezetőinek, az iskolák pedagógusainak aktív támoga-
tására.11 

A szervezés kétirányú: egyszerre szolgálja a sok kisterületű, szegény-
parasztok, agrárproletárok létrehozta régi szövetkezeti csoport megerő-
sítését és újak szervezését. A siker külső feltételeit - a közös gazdaságok 
állami támogatását, a tsz-tagok nyugdíjának, SZTK-ellátásának bizto-
sítását - a kormányzat teremti meg. 

A megyei pártvezetés először a helyi pártszervezetek megerősítésére 
tesz lépéseket. 1959. január 11-től a falusi párttitkárokat 10 napos 
tanfolyam keretében készítik fel a tennivalókra. Feladatuk többek közt 
az alapszervezetek megerősítése, a szövetkezeti modell melletti szorgos 
agitáció, valamint - belépéskor - a személyes példamutatás. 

9 A mezőgazdaság szocialista átszervezése az egész társadalom alapvető érdeke. 
Megyei termelőszövetkezeti aktíva Veszprémben. = KN 1959. január 25. 1., 3. 

10 Uo. 
11 Ahagyományos szellemben „népnevelői" munkával megbízott áll ami alkalmazottak 

agitátort munkáját szigorúan ellenőrizték. A tsz-szervezés idején a szövetkezés ellen 
„izgató" pedagógusokat azonnali hatállyal elbocsátották. (így járt pl. Varga Józsefné 
várvölgyi pedagógus.) Még a nevelők passzivitását is a „népi demokrácia rendjével, 
fejlődésével" való szembenállásnak tekintették. Vö.: a Zirci Járási Tanács V. B. 
Művelődési Felügyelősége 9570/1960. sz. körlevelével, amely a Jegyeimi ügyek 
ismertetését" adja. = Olaszfalui Állami Általános Iskola iratai 121/1960. sz. 
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Hasonlóan megyei szinten szervezik meg a tanácsi vezetők, szakszer-
vezeti bizalmiak, népfrontaktivisták felkészítését. Békáson január 11-
énparasztfőiskolát indítanak azzal a nem titkolt céllal, hogy az értelmes 
parasztfiatalok az itt megszerzett ismereteket majd a szocialista mező-
gazdaságban fogják hasznosítani, miként az ezüstkalászos tanfolyamo-
kat végző gazdák is. 

A régi szabadművelődési módszerek, formák felelevenítése mellett 
demonstratív erejű fórumot is szerveznek: január 16-án az új agrárpo-
litika j egyében hívj ák megyeiparaszttalálkozóra a megyei tanács vezetői 
a kis- és középparasztság képviselőit, hogy hangulatilag is előkészítsék 
a talajt a forradalmi változások számára. 

Közben a falvakban már nagy erővel, tervszerűen folyik az agitáció. 
Január végén sorra megalakítják a községi mezőgazdaság-fejlesztő bi-
zottságokat, melyekben párttagok, tömegszervezeti aktivisták és peda-
gógusok kapnak helyet. E bizottságok feltérképezik a falut, körzetekre 
(utcákra) osztják fel, s párosával járják a gazdák házait. Esténként 
gazdagyűléseken felvilágosító előadásokat tartanak, a kultúrotthonban 
oktatófilmeket vetítenek a szövetkezeti gazdálkodás előnyeiről. Munká-
jukat az üzemekből kivezényelt agitációs brigádok segítik, amelyek a 
keményebb fellépéstől sem riadnak vissza, ha nem érik el a kívánt 
eredményt. 

Az agitáció nem hátráltathatja a termelőmunkát, ezért súlypontja a 
munka utáni szabad időre és a hét végére esik. A járási, megyei tanács 
felelős irányítói naponta, hetente pontosan értesülnek a legújabb fejle-
ményekről. A szervezés stratégiai szintű irányítását a megyei pártbi-
zottság végzi.12 

A sajtópropaganda fő terrénuma a megyei pártlap, amely ontja a pozi-
tív példákról, jól gazdálkodó szövetkezetekről, a szövetkezés tanácsköztár-
sasági előzményeiről szóló tudósításokat, írásokat. Az újságírók lelkes 
cikkekben számolnak be a sikerekről, s csakis a sikerekről, melyek el-
érésében minden esetben az öntudatos kommunisták szerepét emelik ki. 

Az agitáció célpontja a jól gazdálkodó, tekintélyes középparaszti réteg. 
A módos gazdák megtörésének két pozitív következményével számol-
nak: szövetkezetbe lépésükkel nagyobb területű, viszonylag jó 
felszereltségű, működőképes gazdaságok szerveződhetnek és személyes 
példájuk elindítója lehet a tömeges belépésnek. 

12 A vázlatos áttekintéshez felhasználtuk a Veszprém Megyei Tanács V. B. 
mezőgazdasági osztálya (Veszprém Megyei Levéltár [VeML] XXIII. 16) iratait, a megyei 
tanács vb és tanácsülési jegyzőkönyveit, az MSZMP megyei bizottságának a megyei 
tanács mezőgazdasági osztályával kapcsolatos levelezését. 
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A jól szervezett agitáció első látványos eredményéről már január 
végén beszámolhatott a sajtó. Tagyon község január 31-én - a gazdák 
többségének szövetkezetbe lépésével - termelőszövetkezeti község lett. A 
parasztokat a megyei pártvezetés nyílt levélben köszöntötte.13 

Tagyon példáját számos helyen követték. A járási párt- és tanácsi 
vezetők egymást akarták túllicitálni e furcsa munkaversenyben. Heten-
te 20-30-cal nőtt a szövetkezeti községek száma. Február 23-ra számuk 
elérte a százat. Öt nappal később szövetkezeti járássá vált a pápai, aztán 
a devecseri, majd további három. 

1959. március 16-án a megyei pártbizottság, s két nappal később, a 
megyei tanács ülése teljes sikert könyvelhetett el. 

Arról, hogy hogyan zajlottak le a folyamatok a mélyben, a községek 
szintjén, arról néhány pozitív példa alapján is képet alkothatunk. 
Kővágóörsön és Nagygörbőn a már 10 éve jól működő tsz „felfejlesztése" 
nem jelentett különösebb nehézséget: néhány hetes következetes agitá-
ció megtette a kívánt hatást.14 Mihályfán, ahol a Dózsa Tsz 1958-ban 
eredményes évet zárt, a 12 fős községi pártalapszervezet 7 tagjelöltje 
kapta megbízatásul az új gazdálkodási forma népszerűsítését. Nem 
egyedi eset: Séllei István parasztfiatal vállalta, hogy saját édesapját és 
rokonait szervezi be. A többieknek a Sümegi Mészmű 20-25 dolgozója 
segített be. Előbb a tanácstagokat, aztán a gazdákat is sikerült meggyőz-
niük.15 

Az 1956-ban feloszlott kislődi „Vörös Csillag" Tsz újjáalakításának 
hátterében a feloszlatásban vezető szerepet játszó személyek elleni 
bűnvádi eljárás felfüggesztése és az állami támogatások szerepeltek az 
ígéretek között, s vezettek a középparasztság beléptetéséhez. (Példa-
ként azt hozták fel, hogy egy 10 kh-as magángazda feleségestül egy év 
alatt 15-18 ezer forintos jövedelemre tett szert, de ebből 6300 forintot be 
kellett fizetnie adóba. Ha belép a tsz-be, ennek a kétszeresét is megke-
resheti.)16 

Más, német nemzetiségű községben a korábbi megbélyegzettséget, 
jogfosztást használták fel fegyverül: a kitelepítés előtt kény szerlakhely-
re költöztetettek visszaköltözését a szülőfaluba csak abban az esetben 
engedélyezték, ha előbb alánja a belépési nyilatkozatot (Bakonyszent-
iván).17 

13 Tagyon szövetkezeti községlett. = KN 1959. február3.1.1., A megyei pártbizottság 
levele Tagyon szövetkezeti község lakóihoz. = Uo. 

H Kővágóörs és Nagygörbő szövetkezeti község lett. = Uo. 1959. február 7. 1. 
16 Kanizsa István: Egyre erődösnek... = Uo. 1959. február 6. 3. 
16 Kása András: Új élet küszöbén = Uo. 1959. február 10. 3. 
17 Bakonyszentiván Községi Tanács V. B. üléseinek jegyzőkönyve 1959. 
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Másutt falufejlesztési ígéretekkel kecsegtették a dolgozókat. Tallián-
dörögdön a faluvezetők 1958-ban kérték a község villamosítását. Az 
illetékesek tudtukra adták: a kormányzat első helyen a nagyüzemek 
villamosáram-ellátását fogja biztosítani. Ha lesz nagyüzem, lesz vil-
lanyvilágítás. A hatásos érv meghátrálásra kényszerítette a gazdákat. 
1959. február 14-én, szombaton, 3 napi agitáció után kihirdette a kisbíró 
a végeredményt: Talliándörögd is szövetkezeti község lett.18 

Berhidán 28 kommunista és 80 bejáró üzemi munkás a pedagógusok-
kal és gépállomási dolgozókkal karöltve február közepére teljesítették 
megbízatásukat.19 Papkeszin, ahol a Colorchémia nevű vegyiüzem dol-
gozói ősz óta végeztek felvilágosító munkát, 10-12 tekintélyes gazdát 
sikerült megpuhítani - ezután az egész falu gazdaközönsége aláírta a 
belépési nyilatkozatot.20 

Ajól szervezett agitáció nyomán, az ipari munkásság erélyes támoga-
tásával, legtöbb helyen 1959 tavaszára sikerrel jártak a szervezők. A 
legnehezebb feladat azonban még hátra volt: meg kellett szilárdítani az 
új termelési rendet, az új tulajdonviszonyokat.21 

A jól végzett munka jutalma: Április 4. alkalmával a szervezésben 
élenjárókat kormánykitüntetéssel jutalmazták. Ok kapták meg elsők 
között a Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója jelvényt. 

18 Koncz István: Töredékek egy falu krónikájából. = KN 1959. február 17. 3. 
19 Máthé László: Helytálltak a berhidai kommunisták. Uo. 1959. február 22. 3. 
20 Uo. 4. 
21 A Veszprém Megyei Tanács 1959. március 18. ülésén (VeML XXIII. 1. a. 

Tanácsülési jegyzőkönyv, 1959.) a „negatív jelenségek" közt elsősorban a szervezők 
türelmetlenségét, az „ellenség" által teijesztett rémhíreket és tsz-ellenes szóbeli 
propagandát említették meg. A megyei pártbizottság 1959. augusztus 11-én kelt 
jelentése a termelőszövetkezetek számszerű fejlesztésének és megszilárdításának főbb 
tapasztalatairól már nem ennyire elnéző (VeML XXIII. 16.). A szervezés negatív 
vonásaiként a következőket jelöli meg: a versenyszerű szervezés, az agitátorok durva 
fellépése, a dolgozók tanácsházára idézgetése, felelőtlen ígérgetések; az üzemi 
munkásfiatalok kötelezése arra, hogy falun élő szüleiket beszervezzék. A szervezés 
eredményét a KSH megyei évkönyveinek (év végi) adatai alapján foglaljuk össze: 

Ev Tsz-ek Összes Szántó Tagok Családok 
száma terület (kh) száma 

1956 64 24 026 15 259 2 227 1 794 
1957 81 28 070 18 055 2 470 2 055 
1958 89 35 714 22 473 3 067 2 536 
1959 280 397 994 255 505 40 011 37 401 
1960 279 429 730 270 372 45 004 40 517 
1961 225 443 757 271 470 45 708 41 036 
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2. A paraszti ellenállás és következményei 

A szervezés árnyoldalaira a hiányosan fennmaradt korabeli bűnü-
gyek világítanak rá leginkább. A szocialista büntetőjog - ahogy egy 
rendies szerkezetű társadalomba illik - a bűncselekményt elkövetőket 
különböző mértékkel mérte. A mérlegelés alapja az osztályhelyzet volt. 

Az MSZMP KB Politikai Bizottsága 1957. évi decemberi határozatá-
nak végrehajtása során a belügyminiszter, az igazságügyminiszter és a 
legfőbb ügyész 9/1958. BM sz. együttes utasítása értelmében minden 
állampolgár besorolandó volt az alábbi kategóriák valamelyikébe: 

I. Dolgozók csoportja II. Osztályidegenek csoportja 

1. munkások 1. tőkések 
2. mezőgazdasági munkások 2. deklasszáltak 
3. egyéb munkások 3. kulákok 
4. tsz-tagok 
5. kisparasztok 
6. középparasztok 
7. kisiparosok 
8. értelmiségik 

A fenti besorolás a korábbiakhoz képest csekély változást mutatott. 
(Az osztályidegenek csoportjából törölték a „szokásos bűnöző" kategóri-
át.) A bűntett megítélésénél az egyik döntő szempont volt: a bűncselek-
ményt elkövető személy a hierarchiában milyen távolságban helyezke-
dett el a társadalom vezető erejét jelentő munkásosztálytól. 

A bűnüldöző szervek 1958 végéig elsősorban a forradalomban vezető 
szerepet játszó személyek felderítésével és felelősségre vonásával voltak 
elfoglalva. Ennek részeként a „társadalmi tulajdon sikkasztása", „tsz 
elleni izgatás" címén elj ártak a szövetkezetek feloszlatását kezdeménye-
zők ellen is. 

1959-ben az igazságszolgáltatási és bűnüldözési szervek azt a titkos 
szóbeli utasítást kapták, hogy a mezőgazdaság kollektivizálásának 
sikere érdekében a parasztsággal körültekintően kell bánni, büntető 
eljárást a szervezés időszakában a parasztokkal szemben kezdeményez-
ni nem lehet. 

A tavaszi szervezési akciók lezárultával azonban már felelősségre 

22 VeML XXV. 151. A Zirci Járási Ügyészség iratai, 1961. Ig. I/C. 6/1. 
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vonták a narodnyik típusú hangadókat, az egyéni gazdálkodás mellett 
érvelőket, a tagosítás ellen fellépőket vagy fóldfoglalőkat. 

Monostorapátiban a községi tanács a meglévő tszcs megerősítése 
érdekében megszervezte ugyan a tsz-előkészítési bizottságot, de az 
teljesen tehetetlennek bizonyult. Látva, hogy békés agitációval ered-
ményt elérni nem tudnak, taktikát változtattak, s kisebb csoportokban 
hívatták be a gazdákat a tanácsházára és ott próbálták őket a belépésre 
rábeszélni. 1959. március 5-én 5 gazdálkodót hívattak be, köztük Takács 
Lajos 54 éves gazdát, egykori keszthelyi karmelita szerzetest, aki a rend 
feloszlatása után szülei hatholdas birtokán gazdálkodott. A meghívot-
tak egy darabig türelmesen hallgatták a nagyüzemi termelés előnyeiről 
szóló okfejtéseket, amikor azonban a belépésre terelődött a sző, Takács 
az egész község nevében kijelentette, hogy nem lépnek be a tsz-be, nem 
akarják, hogy itt is szövetkezeti község legyen. A barátságtalan szem-
öldök-ráncolgatásra hozzáfűzte: „Ez a rendszer csak nyomort hozott, 
most a parasztság lerongyolódott" - s ezzel rámutatott a saját kopott, 
zsibárustól vett kabátjára. Majd így folytatta: „...a múlt rendszer jobb 
volt, mert akkor nem rongyolódott le, mint most és (...) nem üldözték 
lemondással." 

Az esetet nem hagyták szó nélkül. Nem segített az sem, hogy Takács 
édesapja földdel együtt belépett a tsz-be. Az egykori szerzetest, aki apja 
hamarosan bekövetkező halála után a kis háztáji földön gazdálkodva 
próbálta beteg édesanyját eltartani, a Veszprém Megyei Bíróság „de-
mokratikus államrend elleni izgatás" bűntettében bűnösnek mondta ki, 
és június 12-én 3 havi börtönre, továbbá 400 forint vagyonelkobzásra 
ítélte.23 

Még súlyosabb büntetést kapott Zömbik Imre 57 éves csabrendeki ács 
kisiparos, aki a szervezés időszakában a sümegi KIOSZ járási taggyű-
lésén az agitáló pártmunkásokat „gengsztereknek, huligánoknak, vet-
kőztető csirkefogóknak", a Magyar Népköztársaságot pedig „gengszte-
rek és huligánok társaságának" nevezte. 2 évi börtönre ítélték, melyet 
másodfokon egy év és két hónapi börtönbüntetésre csökkentettek.24 

Tóth István dudari bognár és szalagfűrészelő kedvelt szórakozóhe-
lyén, a vasúti italboltban kissé kapatosan ezer forintban fogadott, hogy 
a kommunisták nem tudják megszervezni a helyi tsz-t. S hozzátette: 
„...régen egy ispán elvezetett egy egész uradalmat, most pedig még tízen 
sem tudj ák elvezetni a tsz-t." A megyei bíróság a „cselekmény társadalmi 

23 Uo. XXV. 151. A Veszprém Megyei Főügyészség iratai, B 10 039/1959. sz., XXV. 
4. Veszprém Megyei Bíróság iratai, B 659/1959. sz. 

24 Uo. XXV. B 10 040/1959. sz. 
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súlyát is figyelembe véve csupán 8 havi börtönre és 400 forint vagyonel-
kobzásra ítélte a dudari mesterembert.25 

A börtönbüntetések mellett emberhalál is jelzi: a kollektivizálás igen 
nagy áldozatokat követelt a magyar társadalomtól. Varga Ferenc tési 
lakos azzal a szándékkal indult Zircre, ajárási székhelyre, hogy katonai 
igazolványát a Kiegészítő Parancsnokságon kicserélteti. Ennek megtör-
ténte után jött volna a neheze: a járási rendőrkapitányság tsz elleni 
izgatás ügyében idézte be. A történtekből csak annyi derült ki, hogy két 
nap múlva egy erdész felakasztva találta meg a zirci erdőben. A Legfőbb 
Ügyészség által elrendelt vizsgálat során a boncorvos önakasztást 
állapított meg. E tényt özvegye sosem ismerte el.26 

A törvénysértő módon fellépő agitátorok ellen a Veszprém Megyei 
Főügyészség először s utoljára 1960-ban rendelt el vizsgálatot. Kiderült, 
hogy az Inotai Alumíniumkohó és a Péti Nitrogénművek két dolgozója 
a szervezéskor úgy megverte Horváth László tapolcai lakost, hogy 
kisebbfokú agyrázkódást szenvedett. Sérüléseit 8 napon túl és 20 napon 
belül gyógyulónak minősítették. Az ügy különösen azért vert fel nagy 
port, mert a városban elteijedt a rémhír, hogy Horváthot az agitátorok 
agyonverték. A két gyári munkást súlyos testi sértés miatt 3 havi 
felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték.27 

1959 végén a Veszprém Megyei Főügyészség és a megyei rendőrfőka-
pitány közösen kiadott 001. sz. körlevele „szigorúan titkos" jelzéssel a 
termelőszövetkezetek megerősítése érdekében kimondta: „egy-két gon-
dosan kiválasztott személy »bíróság« elé állítása hatásos módszer lehet 
a további bűnözés megakadályozására. Ekkor azonban már a termelő-
szövetkezetekvagyonbiztonságánakmegteremtése, a csoporttulajdono-
si tudat kialakítása - vagyis az elért „szocialista vívmányok" megvédése 
került napirendre.28 

26 Uo. XXV. 151. B 10 090/1959. sz., XXV. 4. B 1331/1959. sz. 
26 Uo. XXV. 151. B 10 091/1959. sz. 
27 Uo. XXV. 151. B 10 022/1960. sz. 
28 Uo. XXV. 151. 1959. Tük. 0032. sz. 
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KISS JÓZSEF-ZÁVADA PÁL 

„Az apparátus eddig gazemberként bánt 
a paraszttal.."* 

Az „új szakasz" begyűjtési minisztere, Tisza József (korábban maga 
is agrárfunkcionárius) jellemezte így 1953 augusztusában azt az agrár- . 

„politikát, amely a kommunista párt egyeduralomra törésétől kezdődően 
mindinkább parasztellenessé vált. Annak a három és egynegyed év alatt 
elítélt 387_000_embemek, akikről a Központi Vezetőség 1953 júniusi 
határozata szólt, több mint a fele paraszt volt. Ők az elítéltjei a legtöbb 
„gazdasági koncepciós pernek". Megtörésük .ugyar^lsősorban politikai 
célzatú volt, de a hatóság ezeket az áldozatait is a gazdasági életből: a 
paraszti magángazdaságokból emelte ki. 

A hatalmi terror katasztrofális gazdasági következményeinél nehe-
zebb számbavenni a politikai-hatósági atrocitások, a parasztokkal szem-
beni ítéletek számát és súlyát. Az erről szóló párt- és kormányzati 
dokumentumok még ma is zártak, csak közvetett forrásokra támaszkod-
hatunk. 

A felőrlést a hatalom a kulákká minősítetteknél kezdte, de nem állt 
meg a 25 holdas (vagy 350 aranykoronás) „kulákküszöbnél". A valódi 
hatalmi célok kiélezése a „kulák-ügyben" és a hirtelen kollektivizálási 
fordulatban szintén a Tájékoztató Iroda „gyorsító" beavatkozásai idejé-
re, 1948jbavaszára-nyarára tehető. „A_Jugoszláv Kommunista Párt a 
narodnyiki~kulákpái*tÜtjárá"Tért - szólt a kommunista pártok elítélő 
határozata ;,"„á parasztok a legszilárdabb pillérei a jugoszláv államnak", 
így nem véletlen, hogy a magyar párt politikai bizottsága júliusban úgy 
határozott, hogy „döntő szempont a kulák elszigetelése", minden mást, 
így a termelés érdekeiris ennek kell alárendelni. 

A sajtó ekkor már javában ostorozza a „zsírosparasztokat", sőtl948_ 
júliusában a Békés megyei „Viharsarok Népe"fel is háborodik azon, hogy 
„mindössze egy évre ítéltek egy szabotáló basaparasztot, aki lóval 
végzett előcséplést, bár hasonló esetek halállal is büntethetők!" Ez az 

* Az előadást írásban, a konferencia után kaptuk meg; szőban tehát a szekcióülésen 
nem hangzott el. 
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újság 1948 őszén 6 hónapos elzárásokról tudósít - „kulák-szabotázso-
kért", „csalásért", „parasztnyúzásért" („zsírosok, akik már az inter-
nálótáborban gondolkodnak arról, hogy hol vétették el a lépést"). 

Az 1948-49-es gazdasági év „a kulákokkal szembeni áttörés" ideje, a 
felőrlésnek már tömegesnek, a felszámolásnak szisztematikusmik „kell 
lennie". Országszerte felfektetik a különböző szempontú kuláklistákat. 
'49 márciusában egy falusi főjegyző így jegyeztlTfél magának a járásiT i 
eligazításon hallottakat: „Az osztályharcba be kell állítani mindenkit. ' 
Alaposan meg kell nézni a kulák házatáját, és minden szabálytalansá-
gért felelősségre vonni. Trágya, szennyvíz, tűzrendészet, állatkínzás, 

^jelgntési-kötelezettség és még számtalan.. Irgalmatlanul.eli árni. hogyha 
—hátralékban van. Rámenni minden körülmények közt, a rendőrséggel 

karöltve. A korlátozás a megsemmisítés kezdete." 
Az 1949-es év folyamán a „Viharsarok Népe" 44 „leleplezésről", 47 

őrizetbevételről és 14 fő - átlagosan 20 hónapos - elítéléséről számol be 
(az összesen 105 tudósítás esetei általában nem fedik egymást). Többsé- y v 
güket annak az 1946-os „a gazdasági rend büntetőjogi,védelméről".szóló J^^jJlXím^ 
rendeletnek alapján ítélték el, amely 5 évig terjedhető börtönt helyez^ 
kilátásba. Az ilyen.Jtözellátás elleni-bűntettek" száma már máiöcEk éve 
meghaladja országosan a 22^ezret. 

Ekkor kezdi megsemmisítő csapásait osztani „a törvény teljes szigo-
ra"; az újra életbe léptetett statáriális eljárásokkal a hatalom a kulákok 
elleni halálbüntetésekre is elszánta magát. 1949. október 26-án a 
Szentes melletti Fábiánsebestyénben gyújtogatásra való felbújtás vád-
jával a statáriális ügyész halált kér Dancsó János helybeli „kulákra", 
azonban (ahogy interjúk nyomán most kideríthető) félnapnyi „tanácsko-
zás" dacára sem szavazott az öttagú bíróság minden tagja az ártatlan 
vádlott halálra ítélésére. A „gyújtogatási szabotázsperek" prototípusá-
nak szánt, „föntről diktált" eljárásban a vádlottat végüTéletfogytiglani 

""SZabadságveSztrésréTFélték. (Az ellenszegülő bíró segédmunkásként 
folytatta pályafutását.) 

1950-ben a „Viharsarok Népe" 97 feljelentett, 102 letartóztatott és 44 
börtönbüntetésre ítélt kulákról tudósít, július 18-án pedig szenzációként 
jelenti: „Felakasztották a gyújtogató köröstarcsai kulákot! " Molnár 
Sándort, „a főzés ürügyével tüzet rakó gyújtogatót elrettenfőpéldáként" 
végezték ki. A hisztéria soha nem látott hullámokat vet, egyre-másra 
olvashatunk a kulákoknak a téeszek és „a dolgozók kenyere" elleni 
„támadásáról" (cséplőgéprongálás, „foszforos gyújtólapok", „kézigráná-
tok" elhelyezése stb.). 

Az 195l-es begyűjtési rendelet a kötelezettségeket oly mértékben 
srófolta fel (2-3-szorosára, ill. még többszörösére), hogy azokat már igen 
nehéz volt nem megszegni. 
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Az 1951. évi 3. tvr. ugyanakkor lehetővé tette az öt évnél súlyosabban 
nem büntethető eseteknél a formális vádirat és tárgyalás nélküli bíró- ,̂ 
sági felelősségre vonást, s általánossá vált, hogy a feljelentőknek .a 
felderített készletekből 5-10%-os részesedést ígértek. így érthető, ha a 
„közellátási bűntettek" az előző évieket országosan 75%-kal meghalad-^ 
ják (47 ezer elítélt), s a „Viharsarok Népe" híreiben is 129-re ugrik az -
átlagosan 13-14 hónapra ítélt bebörtönzöttek száma. Köztük egyre 
gyakrabban találni politikai bűnökben elmarasztaltakat („orosházi ku-
lákok lőport és fegyvert rejtegetnek"), '51 májusában „egy fegyverrejte^ 
gető kulákot" halálra ítélnek. „A népi demokrácia gúnyos megjegyzések-
kel való illetése" és „háborús rémhírek terjesztése" 3 évi börtönt von 
maga után, s aki „ocsmány szidalmazással illette a kormányt", 2 évet 
kapott. 

1952-ben és '53-ban már elsősorban a közép- és kisparasztok beszol-
gálta tási- és adóterhei súlyosbodtak - saját korábbi normáik öt-hétsze-
resére, így az elítéltek körében is igen nőtt az arányuk. A büntetések 
pedig ha szám szerint nem is szaporodtak - egyre_szigorúbbak-lettök^ 
1952-ről '53-ra 31%-kal nő az 1-5 évre elítéltek száma, kétszer annyi 
vádlottat ítélnek el öt évnél súlyosabb szabadságvesztésre, a halálbün-
tetések száma pedig 18-ról 29-re nő. (Az 1952 előtti évektől nem közlik 
a kiszabott büntetések szerinti „megoszlásokat." 

A „kevesebb, de súlyosabb ítéletet" új tendenciája a „politika", vala-
mint a mezőgazdasági termelés és begyűjtés szempontjainak ütközésé-

< .bői is következett. Tanácsi körökből ekkor gyakran érkeznek olyan 
JL W utasítások is, hogy „a most folyó munkálatok idején" és „ajbegyűjtési 

• tervek teljesítése érdekében" a hatóságok mérsékeljék a letartóztatáso- " 
kat, a kis- és középparasztok közül „azokat válasszák ki büntetésre, " 
akiken keresztül a többit a beszolgáltatási kötelezettségére lehet szorí-

' tani",.„az internálási javaslatok" pedig „ne legyenek tömegjellegűek, a 
helyi tanácsok az arra legérdemesebbeket válasszák ki". A feljelentések 
ugyanakkor legyenek „szakszerűk"; ezért szigorúan titkos helyi intéz-
ményeket, „a helyes feljelentések" bizottságait hozták létre. Feljelentési 
útmutatók készültek,jnert „a helyes feljelentések megtétele jó büntető 

^bíráskodásunknak egyik legjobb alapja". Az újságban közölt Békés 
megyei ítéletek is egyre súlyosabbak: 1952-ben átlagosan 17,1953-ban 
pedig már 39 hónaposak. '52-ben például tiltott petróleumfőzésért és 
üzérkedésért 2 év, két beadási könyvvel való „ügyeskedésért" 3 év, „a 
Szovjetunió gúnyolásáért" 1 év, „zsizsikes búzáért" 3 év, „cserefold 
megművelésének szabotálásáért" 4 év járt. 1953-ban „üzérkedésért" 2 
meg 3 év, „államrendünk gyalázásáért" 4 év, fegyverrejtegetésért 12 év, 
kenyérnek moslékba való áztatásáért vagy jogtalan kenyérfelvásárlá-
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sért" 3-4 év, különféle szabotázsokért 14 hónaptői 3 év. 1953 tavaszán 
már a tojás- és baromfibeszolgáltatás elmulasztásáért is 4 évet lehetett 
kapni, s 5 évet kapott „egy visszaeső kulákszabotőr". 

Az „új szakasz" 1953 nyarán,történt meghirdetésével visszaesett 
ugyan a „koncepciós parasztperek"száma,de a felelősségre vonásnak ez 
a gyakorlata - az ínternálótáborok feloszlatásának bejelentése, a köztar-
tozások j elentős (50%-os), feltételes elengedése és más, kedvező intézke-
dések és ígéretek ellenére - egyáltalán nem szűnt meg^A feljelentések,, 
áradata 1953 késő őszétől máris újabb és újabb hullámokat_V-etett. 

Ismét megszaporodtak a bűnvádi eljárások jogtalan" lakás- és ház-
visszafoglalás vagy a beszolgáltatás megtagadása miatt. Az igazgatási 
apparátusok az átmeneti „bizonytalankodás" és önkritika után maguk-
ra találtak, és - kivált az 1955-ös újabb fordulat nyomán - ismét 
rohamosan növekvő számbari büntettek. Ujabb korlátozások léptek 
életbe, kiterjesztették az állami begyűjtés érdekeit sértő cselekmények 
körét, s nemcsak parasztokat ,állítottak j3Íróság elé, __hanerru kevéssé 

^erélyes tanácsi dolgozókat is. A tanácsi apparátus és a parasztság közötti 
bármiféle szoIidaritás-EépüTését-akadályozták meg azzal is, hogy me-
gyei ..káder-vezénylési tervek" alapján, sokszor néhány havonként cse-
rélték ki és vezényelték át más falvakba a mindenütt „idegen uralmat" 
jelentő vezetőket. A begyűjtési minisztérium szigorú felelősségre 
vonásokat rendelt el a hátralékban maradókkal szemben, s utasította a 
megyék hatóságait a gyakoribb perbefogásra és a kulákok vagyonelkob-
zására. 

1956-ban ajtéesz-bomlasztás, a téeszesítési tagosítások „akadályozá-
sa" lett a divatos bűntett, ezért 3 évet lehetett kapni. De jelentős maradt 
a közellátási mulasztások száma is, amiket a beszolgáltatási rendszer 
megszűnése után, 1957-ben is számos ítélettel toroltak meg. 

Hogy hány paraszt esett az ebben az időben hozott ítéletek áldoza-
tául, erről egy döbbenetes, 400 ezer fős számadatot ismétel a szakiroda-y 

„lom-(-4948-és-±955-között). A statisztikai évkönyvek szerint az 1948-tólA j 
1956-ig„elkövetett" összes bűntettek 835 996 elítéltje közül a legtöbben,üj 
193 826-an (23%) a -közellátás elleni "bűntettekben" eliriárasztaltakv| 
voltak. (»1948-tól 1953-ig ugyanez az arány 29%). Ez volt a legelteijed- * 
tebb paraszti „bűntett", noha sok paraszt lehetett vádlottja „közveszé-
iye^selekménynek^„árrirá|^ 
nak\^izgatásnak".--csalásnak" - vagy_a kisebb-kihágásoknak is. 

Az elítéltek „társadalmi hovatartozásának" kérdését csak néhány 
adalékkal tudjuk pontosítani egy 1956-os igazságügy-minisztériumi 
statisztikai dolgozat alapján. Eszerint 1952-ben például az összes elítélt^ 
46%-a volt paraszt (ezen belül 11% „mezőgazdasági munkás", 6% „tsz-
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tag", 21% „kis- és középparaszt" és 8.%.„kulák". Ha azonban a „közellá-
tási bűntettek" 1952-ben közel 40 ezer elítéltjét nézzük, a parasztok 
aránya 67% (a mezőgazdasági munkások nélkül), köztük a „tsz-tagoké" 
8%, a „kis- és középparasztoké" 39%, a „kulákoké" 20% -, míg ugyanak-
kor a „társadalmi tulajdon elleni bűncselekmények" elítéltjeinek csak 
16%-a paraszt. Az 1949-es népszámláláskor a parasztság aránya 48,5%-
os (a „kulákként" kezeiteké 1,4%-os), jól látni tehát, hogy míg a „társa-
dalmi tulajdon elleni bűncselekményekért" elítéltek között a parasztok 
alulreprezentáltak, addig a „közellátási bűntettekben" jóval felülmúlják 
a társadalomban betöltött arányukat, különösen persze a „kulákok". 
(Hasonló adatokat az 1952 előtti évekről nem találunk, de minthogy a 
„paraszti bűnök" száma 1951- ben tetőzött, az elítéltek megoszlása az 
1952-esnél is erőteljesebben parasztellenes tendenciát mutatna.) A 
„kuláksághoz" tartozók szinte biztos eséllyel számíthattak rendőri, bírói 
ítéletre, jelentős részük többszöri büntetésre is. A „fekete reakció" 
fészkének számító-Kalocsa melletti Homokmégy községben például 
1951-ben 64 családot J7.%) vettek fel a kuláklistára, akiknek 2-3 éves" 

í/adótartozása 1953-ra összesen már megközelítette az 1 millió forintot 
^ (15 ezer Ft/család). Egy 1951 februári rendelet óta viszont a hatóságok 

5-6 ezer forintot meghaladó fóldadóhátralék esetén utasítják a taná-
csokat „az internálási javaslatok" felterjesztésére. A 64 homokmégyi 
kulák közül 40 esett át ezen az adóhátralék-határon, őket bármikor 
internálhatták volna. Közülük 19-ről tudni, hogy bíróság előtt elítélték 
őket. 

Általában nem esik szó arról, hogy a „kulákügynek" 1957-1958 után 
is volt folytatása. A.„K^sjta^ntézménye túlélte 1956-ot, a beszolgálta-
tás kétszeri eltörlését. A helyi tanácsokon 1956 szeptembérébén-októbe-
rében, majd 1958 tavaszán „felülvizsgálatok" zajlottak le. Az újra 
összeállított listákon egyrészt azok szerepeltek, akiket „dolgozó közép-
paraszttá" minősítettek, másrészt azok, akiket továbbra is „kuláknak" 
tartottak. Az utóbbiak változatlanul megbélyegzettek maradtak, jó-
részt őket „puhították" erőszakkal a téeszesítés idején, az ő káderlapju-
kat kísérték a pártszervek „figyelmeztetései" és vétói munkahely-kere-
séskor, az ő gyerekeik továbbtanulását akadályozták még a hatvanas 
évek végén is. 

Befejezésül két dolgot szeretnénk hangsúlyozni. Az egyik az, hogy a 
hazai sztálinizmus kulákellenes politikájának agresszivitása átterjedt 

; a többi paraszti rétegre is, sőf-~ha~a~~63:72~ezer „külákcsaládot" 
; összevetjük (az egyébként a mai napig sem rehabilitált) 400 ezer paraszti 
I elítélttel - az ítéletek többségét a közép- és kisparasztok szenvedték el, 
^ riöKaadégsúlyosábbákat a kulákok. A másik az, hogy még ha ezekben 
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az eljárásokban bőven találni tisztán koncepciós pereket (mint a legsú-
lyosabb „gyújtogatósi ügyek") és törvénysértéseket is (mint a tartozástól 
fiiggetlen rekvirálások, a bírósági eljárások megfélemlítései és tenden-
ciózusságai stb.) - a „paraszt-ü^ek" ielentős része azonban alapi^an 
véve „törvényes" volt. Az akkori magyar jog szerint törvényesen lehetett 
egy kifosztott parasztot beadási mulasztásért 5 évre, gyújtogatásért 
halálra ítélni. Ezért tarthatatlari7hogjTa rehabilitások megálljanak az 
akkori törvény betűje szerint ártatlannak vagy -túl-büntetettnek" bizo-
nyulók perújrafelvételénél. A vonatkozó törvények, rendeletek körét 
magát kell törvénysértőnek és koncepciózusnak minősíteni, áldozataik-
nak pedig egyenkénti bizonyítás nélkül is a felmentés és tisztázás - e 
szégyenletes kései és szerény - elégtételét megadni. 

A „gyújtogatási szabotázsperekről" készített filminteijúkból illuszt-
rációként az 1950. július 15-én Békéscsabán elítélt és azonnal kivégzett 
Molnár Sándor köröstarcsai gazdálkodó peréről tanúskodó részleteket 
választottunk. 

Az áldozat lánya: „Édesapám kinn volt aratni, akkor délben... hát ő 
készít magának egy kis lebbencslevest. Bográcsban főzött, tüzet rakott, 
aztán meggyulladt a - cigánybúzának nevezik, a tarló szélén, - az 
végigszaladt a legelőn, és leégett. De senkinek semmi káija, nekünk se. 
Csak mint most egy j ól felégetett tarló. És ebből lett rögtön, hogy »a kulák 
le akarja égetni a szomszéd tsz búzáját!« Már a helyszínről el is vitték, 
mint letartóztatottat. Azután nem is találkoztunk véle azóta soha... 
Csak a tárgyalás előtti nap volt nálunk két rendőr, aki tiszta fehérne-
műt, a tiszta ruháj át és cipőt kért. De akkor se mondták, hogy mire kérik, 
mikor lesz a tárgyalás. Mi akkor tudtuk meg, mikor az újságban jelent 
meg vasárnap reggel, hogy mi történt." 

Az ügyész: „Fölhívtak az Igazság-minisztériumból... statáriálisnak 
induló ügy, menjek át Békéscsabára az AVH-hoz, ott fogom megkapni az 
iratokat. Ott elmondták, hogy egy Kulák gyújtogatott. Mondom, meg-
nézném a helyszínt. »Sajnos nem érünk rá!« Visszajöttem, felhívtam a 
minisztériumot, hogy mit tapasztaltam, és én nem javaslok statáriális 
eljárást, mert ez nem olyan ügy. Mondták, még telefonálnak. Statáriális 
ügyekre különben a kollégám volt kijelölve, csak akkor ő vidéken volt." 

A másik ügyész: „Meghozták már reggel 6 órakor, már teljesen 
felöltöztetve. Azt mondja a kollégám a folyosón: »Na, itt a halálraítélt!« 
Hát, mondom, látom... 9-kor telefon az Igazságügy-minisztériumból: 
»Hogy áll az ügy?« Mondom, egyelőre a vádlott kihallgatásánál tartunk. 
»Minden órában hívni foglak!« Egy óra múlva tényleg hív, felfüggeszteni 
a tárgyalást, megyek a telefonhoz. »Na, Béla, jól megy az ügy?« Igen, 
mondom, de ha ennyire érdekel benneteket ez az ügy, akkor bizonyára 
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tudjátok is az eredményét...? »Igen.« Mondom, akkor mikor és hogyan 
intézkedjek, hogy az ítéletvégrehajtó...? »Már útban vannak, nincs vele 
semmi gondod!«" 

Az áldozat unokahúga: „Az én apámat azzal vádolták, hogy nem ment 
időbe tüzet oltani a testvére földjére. Elvitték hétfőn, egy nap odavolt, 
akkor hazajött, m e g i n t elvitték, csütörtökön visszajött. En azt kérdem: 
»Hol volt, édesapám?« Annyit mondott csak: »Itt voltam Szeghalmon.« 
Maga elé nézett, és nagyon mélyen gondolkozott: »Nagy baj van Molnár 
Sándor körül.« Szombaton ismét keresték katonai dzsipautóval, nem 
volt otthon. Nagyon ideges lett, amikor megtudta, ellátta az állatokat, 
és hát akkor ő ... végzett magával. Akkor nap, mikor Molnár Sándort 
kivégezték." 

Mellékletek 

(Adatok és dokumentumok) 

1. sz. táblázat 

Kimutatás az ügyészségi ügyek számáról 
1950-1953 

Év Hány személy Hány személy Hány személy Hány előzetes 
ügyével foglal- ügyében ügyében szün- letartóztatás volt 

koztak emeltek vádat tették meg az (fő) 
(fő) (fő) eljárást (fő) 

1950II., III. és 238 312 120 992 117 320 9 999 
IV. n. év 

1951 352 973 203 570 149 403 17 080 
1952 341421 150 092 191329 26 551 

19531. n. év 84 992 36 616 48 376 4 511 
1950-1953 1017 698 511270 506 428 58 141 

Forrás: Törvénytelen szocializmus. A Tényfeltáró Bizottság jelentése. Bp. é. n. 153. 
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2. sz. táblázat 

Kimutatás a bírósági ügyek számáról 
1950-1953 

Év Hány személy Marasztaló ítéletek Felmentő ítéletek 
ügyével foglalkoztak 

(fő) 
száma 

(fő) 
és megszüntetések 

száma (fő) 

1950 203 669 98 052 105 617 
1951 212 495 125 650 86 845 
1952 195 098 134 471 60 627 
1953 I. n. év 38 567 29 004 9 563 

Összesen: 649 829 387 177 262 652 

Forrás: Törvénytelen szocializmus. A Tényfeltáró Bizottság jelentése. Bp., é. n. 154. 

3. számú táblázat 

A felnőttkorú elítéltek száma a kiszabott főbüntetés szerint 

1952 1953 1954 1955 1956 1952-től 1957 
1956-ig 

összesen 

6 hónapon aluli 
szabadságvesztés 50 235 26 141 15 533 22 028 15 111 129 048 12 330 
6-12 hónap 
szabadságvesztés 14 934 16 123 8 484 17 362 11 759 68 662 8 535 
1-5 év 
szabadságvesztés 9 252 12 136 5 703 11 514 5 294 43 899 4 115 
5 éven felüli 
szabadságvesztés 852 1 687 750 995 395 4 679 566 

Összes szabadság- 75 273 
vesztés-büntetés 56 087 30 470 51 899 32 559 246 288 25 546 

Halálbüntetés 18 
Pénzbüntetés 52 093 29 14 16 3 80 60 
Javító-nevelő munka 6 895 24 385 24 385 30 912 23 792 156 016 17 331 
Büntetést nem 192 4 998 4 998 4 981 5 684 25 868 1 703 
szabtak ki 426 426 407 506 1 653 527 

Összesen: 134 471 84 382 30 293 88 215 62 544 426 905 45 167 

Forrás: Igazságügyi Statisztikai Közi. 1952-1957. közötti számai alapján 
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FARKAS GYÖNGYI 

A paraszti gazdálkodás felszámolása 
a kecskeméti járás területén 

1956 után a mezőgazdaság nagyüzemi átszervezésének a kérdése egy 
időre lekerült a napirendről. A Kádár-kormány 1956. november 27-i 
felhívása még teljesen a parasztság szabad elhatározására bízta a 
gazdálkodási mód megválasztását. Az MSZMP 1957. július 27-én meg-
hirdetett agrárpolitikai tézisei, bár még nem központi feladatként, de a 
mezőgazdaság fejlesztésének fő irányvonalát a korszerű nagyüzemi 
gazdálkodás fokozatos kiépítésében jelölték meg. 

A távlati célokból 1958 végére napi feladatok lettek. Az MSZMP KB 
decemberi ülésén a tömeges kollektivizálás újrakezdésétlss gyors'Befe^ 
jezését határozta el. Eddigi parasztpolitikáját taktikáinliknünősítétte, 
és az egész párt- és államapparátus legsürgősebb feladatává tette a 
mezőgazdaság átszervezésének lebonyolítását. 

A kecskeméti járás területén 1959 eleién kezdődött el az agitációs , 
kampány, amelynek irányítója a járási pártbizottság volt. Az 1958. évi 
decemberi KB-határozatot először a járási párt-nagyaktíva, majd a 
járási tanács vb tárgyalta meg, és kidolgozták a magángazdaságok-— 
elleni harc stratégiáját, a szervezési tervet, mely szerint 1959 végére 31 
"uj tsz-t kellett aIakítaniT750 taggal és 13 160 kat. hold területen. 

Először a szervező-agitációs bázist hoztákjétre. A szervezésbe bevon-
hatónak tartották mindazon szektoroknak a dolgozóit és szervezetek-
nek a tagjait, akik közvetlenül vagy közvetve a pártállamtól függtek. A 
tervezet szerint a járás „...rendelkezik olyan aktívahálózattal..., hogy a 
beütemezett tervet végre tudjuk hajtani: 65 pártszervezet (1097 tag), 67 
KISZ-szervezet (2000 tag), 10 földműves-szövetkezet (1000 tag), tűzol-
tótestület (685 tag), pedagógusok (486 fő), tsz-tagság(1478 tag), a járási 
tanács dolgozói (60 fő), a községi tanácsok dolgozói (247 fő), községi 
tanácstagság (870 tag), községi nőtanácsok (733 fő), népfrontbizottsá-
gok (300 fő), állami gazdaságok dolgozói (1000 fő), mezőgazdasági 
gépállomások dolgozói (290 fő), permetező üzem (100 fő)."1 

1 Bács-Kiskun Megyei Levéltár (BKML) XXIII. 302. Kecskeméti Járási Tanács vb-
ü. jkv. 1959. II. 23. 
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Ebből a 10 ezres „merítési bázisból" jelölték ki a gazdákat meggyőző 
agitátorokat, az ún. „népnevelőket". 

A tavaszi szervezési kampány során azonban csupán 893 községi és 
68 járási „aktíva" dolgozott. A szervezés irányítóinak tapasztalniuk 
kellett, hogy „...nem sikerült a tsz-mozgalom ügyét társadalmi üggyé 
tenni."2 A potencionális agitátorok tömegei nem voltak hajlandóak az 
együttműködésre, hisz többségük maga is gazdálkodó volt. 

A helyi vezetőktől és a párttagoktól várták el elsősorban, hogy 
személyes példamutatásukkal is agitálva belépnek a tsz-be, vagy fel-
ajánlják földjüket. A gazdatudat azonban erősebb volt bármiféle, gyak-
ran csak szavakban létező meggyőződésnél: „Nem mutatnak példát a 
párttagok. Van a községben [Kunbaracs] két párttag, akik a földosztó 
bizottság tagjai is voltak, kaptak az államtól földet, most anyagilag jól 
állnak, és hallani sem akarnak (arról), hogy a tsz-be belépjenek."3 

„Kerekegyháza községben 87 párttag van. Ebből 27 kimondottan 
földműves, de többségüknek is van földje. Egyetlen egy sem lépett be a 
tsz-be.4 

A községi vezetők közül a kihelyezett káderek - az MSZMP 500 ilyen 
vezető falura küldését határozta el 1958 decemberében - voltak a 
legaktívabbak harcosai a tsz-szervezésnek. Ahelyi gazdatársadalomhoz 
kötődő, gyakran egyénileg is érdekelt vezetők általános hozzáállása a 
passzivitás volt, amit csak a községnek a szervezésben ún. „súlyponti 
községgé" nyilvánítása idején kényszerültek feladni: „Vannak olyan 
vezetők, akik passzív magatartást tanúsítanak, mint pl. Izsák község-
ben a vb elnökhelyettese és a vb titkára, akik kijelentették, hogy nincs 
módjukban e területen [a szervezésben] ténykedni. Mindkettejüknek 
haladékot adtunk, hogy helytelen szemléletüket számolják fel... Ha úgy 
látjuk, hogy ők azok, akik gátolják az előrehaladást javaslattal fogunk 
élni funkciójukból való visszahívásukra."5 

A községi tanácstagok, akik a tanácsülésekről való nagy számú 
távolmaradásukkal addig is megkérdőjelezték a helyi hatalmi szervek 
„népi jellegét", most már tömegesen „szabotálták" a szinte csak a tsz-
szervezéssel foglalkozó üléseket: 

„Agasegyháza községben arra a tanácsülésre, mely a tsz-mozgalom 
ügyét tárgyalta, éppen csak eljöttek a tanácstagok, ezek nagy része sem 
a parasztokból tevődött össze. A megjelent paraszt-tanácstagok egyál-
talán nem szóltak hozzá a napirendhez... Nem szabad a tanácstagokat 

2Uo. 
3 Uo. 1959. III. 10. 
5 Uo. 
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a [tanácstagi] beszámolók során magukra hagyni, egy-egy vezető (segít-
sen munkájukban)... azért, hogy a megfelelő álláspont alakuljon ki."6 

Az agitációs munkára a tsz-tagokat lehetett talán a legnehezebben 
bevonni, hiszen ők is áldozatai voltak a korábbi akcióknak, és ők 
ismerték legjobban a tsz-ek belső életét: a hangoztatott elvek és a 
valóság közötti különbséget. A rosszul gazdálkodó, mérleghiányos tsz-ek 
létezése már eleve ellenagitáció volt. 

A „meggyőzés" gyakori formája volt a tsz-látogatások szervezése. 
Minden járásban volt egy-két „minta-tsz", ahol állami hitelekből na-
gyobb beruházásokat hajtottak végre, és ezeket, mint a tsz-ekre általá-
banjellemzőt mutatták be a látogatásra kijelölt egyéni gazdáknak. 

A tagok számára anyagi jólétet teremtő tsz-ek képét nem mindig 
sikerült hitelessé tenni. A látogatás koreográfiáját nem tervezett esetek 
megzavarhatták: „Alaposan meg kell szervezni a tsz-látogatásokat, 
mert a tapasztalat azt mutatja, hogy a látogatások során több olyan tsz-
tag nyilatkozik felelőtlenül, akik maguk sem ismerik az ottani helyzetet, 
s nem meggyőzően beszélnek a tsz munkájáról. Vita merült fel pl. a 
ballószögiek esetében, hogy mennyit kapnak egy munkaegységre..."7 

Általános volt a panasz a gépállomások és a Permetező Gépgyár 
dolgozóinak, ill. a társadalmi szervezetek tagj ainak a szervezésben kifej -
tett aktivitására is. 

„Bevetés" előtt a „népnevelők" megfelelő „kioktatást" kaptak. Az 
agitációs érvrendszer alapját az országosan terjesztett, központilag ösz-
szeállított kiadványok és a Népszabadság megfelelő cikkei alkották. 

A „fejlettebb tulajdonforma" propagálóinak csak igen kis része lehe-
tett meggyőződve érveinek igazságáról, többségük kényszerből vállalta 
el ezt a feladatot: „A helyi népnevelőkre azt mondják [a gazdák], tudják, 
hogy úgy küldik őket, nem maguktól jönnek."8 

Az így kijelöltek közül sokan csak formálisan látogatták a beszerve-
zendő parasztcsaládokat, vagy elhanyagolták a szervezést: „A népneve-
lők közül is voltak, akik igyekeztek félrehúzódni, s napközben is többet 
közülük a kocsmában lehetett látni."9 

„Tapasztalat, hogy egyes népnevelők csak esznek-isznak a dolgozók-
nál, de népnevelő munkát nem végeznek."10 

Ellenőrzésükre többször is javasolták a járási szervek, hogy a közsé-

6 Uo. 
7Uo. 

. 8Uo. 
9Uo. 1960.1. 19. 
10 Uo. 1959. III. 10. 
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gek vezessenek nyilvántartást arról, hogy ki hány gazdát szervezett be 
naponta. 

A fokozatosság elvének feladása alapjaiban tette kérdésessé az ön-
kéntesség elvének betarthatóságát. A parasztság számára a tapaszta-
latainak ellentmondó ígéretek és elméletek nem jelentettek mozgósító 
erőt. Ezzel a tömeges szervezés elindítói is tisztában voltak, így a 
meghirdetett agitációs kampány nem épülhetett az önkéntesség tiszte-
letben tartására, hanem csak az erőszak különböző fokozataira. 

Az erőszak nem csupán, és nem elsősorban fizikai kényszerítést 
jelentett, hanem sokkal inkább lelki nyomást. Az 1950-es években le-
zajlott tsz-szervezések emlékei, továbbá az a tapasztalat, hogy a közpon-
ti kormányzat csakjd^gesen támogatja a m majd 
igyekszik lehetetlenné tenni azt, lényegesen megkönnyítette a szerve-
zők munkáját. A parasztságban azt_a.tudatot akarták erősíteni, hogy 
ellenállásuk-rengetegszenvedéssel és kellemetlenséggel jár, de teljésen 
reménytelen. A félelem és a kilátástalanság lett az a két alapérzés, 
amelyből a jövendő tsz-ei felépültek. 

A szervezés a főbb mezőgazdasági munkák idej én - késő tavasztól kora 
őszig - legtöbbször szünetelt, hogy a termelésben ne okozzon fennaka-
dást, de az év többi részében folyamatos volt, ha nem is azonos intenzi-
tású a járás minden községében. A legtöbb reménnyel biztató települé-
seket „súlyponti községeknek" nyilvánították, és a szervezők nagy részét 
oda irányították. A tömeges rajtaütésnek ez a taktikája vezetett a 
legnagyobb eredményre. 

Az agitációnak különféle formái voltak: az egész községet érintő 
nagygyűlés, ahol főleg Járási elvtársak" tartottak beszédet; az egy-egy 
tanyakörzetben élők számára általában a tanyai iskola vagy a gazdakör 
épületében megtartott kisgyűlés. A leghatásosabb az ún. házi agitáció 
volt, melynél 2-3 „népnevelő" személyesen kereste fel a gazdát a tanyá-
ján vagy a falusi házában. 

A kollektivizálás 1959-től kezdődő szakaszában - az addigiaktól el-
térően - általánosan elfogadott elv volt, hogy a szervezést a helyi gaz-
datársadalom magatartását meghatározó, legtekintélyesebb gazdáknál 
kell kezdeni, akik belépését követni fogják a többiek is. Ez az elv a gya-
korlatban kiválóan bevált, igaz, hogy a nagygazdák belépésének példa-
értéke nem azon alapult, mintha a helyi parasztság meggyőződött volna 
a szövetkezeti gazdálkodás előnyeiről; a belépő „kulcsemberek" az önál-
lóság elkerülhetetlen feladásának lettek jelképei. 

A nagygazdák meggyőzésének egyik alapérve az volt, hogy az első-
ként belépők a tsz-szervezetben is megőrizhetik azt a szerepet, amit a 
helyi társadalomban addig elfoglaltak. Végül a sokáig ellenállóknak is 
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fel kell adniuk a magángazdálkodást, de nekik addigra már csak a 
cselédszerep jut. 

A régi hierarchia átmentésének az ígérete a parasztság más rétege-
inél épp a belépés ellen hatott: „Tiszakécske községben ... kisemberek 
felvetették, hogy a vezetők megint a nagyobb gazdákkal foglalkoznak. 
Korábbi időkben ezek a kisemberek a nagyobb gazdákhoz jártak dolgoz-
ni, s majd a tsz-ben is ők dirigálnak."11 

A kintmaradás lehetőségének teljes feladásáig a gazdák különféle 
j jüenánár i^ Aszeryezőkelleni^ erőszakos 
fellépésre ritkán került sor, az önvédelem eleinte éppen a_nyílt összeüt-

_kgzés-elkerülésében.jelentkézett. Érre a szétszórt tanyavilág nagyobb 
lehetőséget nyújtott, mint a zárt falusi település. A gazdák távol tartot-
táknmg]^atjnindenolyanösszejöveteltől, amelyj^-agitációváalakul-: 
hatott át. AJbiázhoz j övő szervezők elől pedig egyszerűen elbújtak. Ha 
mégsem lehetett megakadályozni a találkozást, legtöbbször félígérettel, 
a döntés elhalasztásával próbáltak időt nyerni: „Sokan a dolgozók közül 
az agitácuTsorári elmondották, hogy őszre hajlandóak belépni. Most, 
amikor elibük tesszük a belépési nyilatkozatot, hogy írják alá őszre, 
kiderül, hogy egy részük egyáltalán nem akar belépni."12 

Az idősebbek korlátozott munkaképességükre hivatkoztak, és arra, 
hogy bérbe adott vagy hozzátartozóik által művelt föld megélhetésük 
egyetlen forrása. A reményvesztés utolsó stádiumában éledt fel a „men-
teni, ami menthető" ösztöne.A gazdák,megprójbálták értékesíteni min-
~dazt, amit a tsz-bevaló belépés esetén elveszítettek volnaT Csqkkéhtet-
ték a kocaállományt, megszaporodott a szabálytalan fakitermelés, leáll-
tak a szőlők telepítésével. 

Az ellenállás feladása, a belépési nyilatkozat elsőkközött történő alá-
írása^gazdaközösség_szemében.szégyennek számított: „Kerékegyháza 

"községben a gépállomás megpróbálta a környéken lakó egyénileg dolgo-
zókat beszervezni; egy be is lépett a tsz-be, utána azonban úgy nyilatko-
zott, hogy ne mondják meg a többieknek, hogy ő belépett... Tapasztalat, 
hogya parasztok egy része fél egymástól. Azt mondják, hogy a rokonság 
megharagszikpmegveréssel fenyegettek egyeseket, s ha megkérdezzük 
tőlük, ki fenyegette őket, nem mondják meg."13 A félelem és a szégyenér-
zet csak a belépések tömeges megindulása után szűnt meg, akkor már 

* a csatlakozást áz egész közösségetjérintő, kikerülhetetlen^sorscsapásr 
nak értékelták^^-^ 

Xzegyéni gazdálkodás feladásának tragikumát, a gazdák hangulatát 
11 Uo. 
12 Uo. 
13 Uo. 
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jól tükrözték azok ahfcek.jrémhírek. melyek az átszervezés alatt lévő 
fahmkbangyorsanelteüedtek^Tiszakécske községben egy gyűlésen fel-
vetődött, hogy a szomszédos Jászkarajenő községben a tsz-be való be-
lépés miatt 11 ember felakasztotta magától4 

A falvak teljes^kőUektivízáTása után a gazdák többsége még évekig 
reménykedett abban, hogy az addig megszokott mechanizmus szerint, 
a kényszerrel létrehozott tsz-ek 1953-hoz és 1956-hoz hasonlóan felbom-
lanak. 

"Uo. 
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HÁNTÓ ZSUZSA 

A kulákkérdés a pártapparátusok és az 
államvédelmi hatóságok iratainak tükrében* 

A kulákkérdés feltárásának máig is csak kezdeményei vannak. A 
történeti és szociológiai feldolgozások1 még a nagy összefüggések bemu-
tatásával is adósak, nemhogy részletekbe menő képet tudnánk nyúj tani. 
Ennek akadálya a nagyfokú forráshiány. Az MDP és az AVH iratai 
ugyanis zároltak voltak, illetőleg egy részükhöz ma sem lehet különböző 
okok miatt hozzáférni. A közelmúltban felszabadított dokumentumok a 
téma feldolgozásának újabb lehetőségeit nyújtják. Az országos esemé-
nyek mellett mód nyílik egy-egy szűkebb terület részletesebb vizsgála-
tára. A legrészletesebb információt az AVH helyzet- és hangulatjelenté-
sei nyújtják, informátoraik „falujárókként" rögzítették a látottakat és 
hallottakat, legtöbbször nevekkel és feltehetően szöveghűen. 

A bemutatásul választott szűkebb terület a nemzetiségileg és foglal-
kozás szerint sokszínű Baranya megye, ahol történetileg a középparasz-
ti réteg volt mindig túlsúlyban, a szegényparasztság és cselédség aránya 
csekély volt. E megyében a kulákok összes lehetséges megjelenési 
formájával találkozunk, volt „sváb kulák", „magyar kulák", „délszláv-
titóista kulák", „telepesből lett kulák". A származás szerinti besorolást 
tovább differenciálták a foglalkozás szerinti osztályozások. A „földműve-
lő- és bérlő kulák" mellett megjelent a „kereskedő-kupec kulák", a „mal-
mos-", a „korcsmáros-", a „gép- és kisüzem tulajdonos kulák", de még a 
„pap, csendőr, értelmiségi kulák" is. A szegényparasztság kis száma mi-
att a falvak társadalmának irányítását nem lehetett „kizárólagosan rá-
juk építeni", mint „a munkás-paraszt szövetség legszilárdabb pillérére". 

A civil társadalom értékrendje, amely tükrözte a munkával szerzett 
vagyon becsületét, függetlenül attól, hogy gazdája zsidó, német, dél-

* Az előadás utólag bővített anyaga 
'Donáth Ferenc: Reform és forradalom. Budapest, 1977., Erdmann Gyula: Abeszol-

gáltatási rendszer Magyarországon 1945-1948. (Új Magyar Közp. Levéltár Közleményei 
1985.361-436. Orbán Sándor: Két agrárforradalom Magyarországon. Budapest, 1972., 
Pető Iván-Szakács Sándor: A hazai gazdaság négy évtizedének története 1945-1985. 
Budapest, 1985., Závada Pál: Kulákprés., Kávási Klára: Kuláklista. Budapest, 1991. 
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szláv, felvidéki vagy törzsökös magyar volt, makacsul ellenállt ennek az 
„új értékek" nevében fellépő ideológiai-politikai besorolásnak. Ezek az 
„értékek" a baranyai falvakban nemigen hullottak termékeny talajra, a 
legtöbb községben nem is volt tagja a kommunista pártnak s a később 
mindenütt - többnyire erőszakkal - megalakuló párt is kisebbségben 
maradt a többi párttal szemben. A kommunista párt túlnyomórészt nem 
a helybeli szegénységből, hanem a községekbe telepített idegenekből, 
„ellenállókból" verbuválódott, akik nem tudták igazolni, hogy miből is áll 
az „ellenállásuk", de ezen a jogcímen tartottak igényt a főidre, házra és 
egyéb ingatlanokra. Ameddig a Nemzeti Bizottságok léteztek, melyek-
ben minden párt azonos arányban képviseltette magát, addig ezek a 
bizottságok képviselni tudták a közösségek érdekeit az újonnan 
betelepülők törvénybe ütköző követeléseivel szemben. Több ízben tilta-
koztak is az Országos Földbirtokrendező Tanácsnál, hangsúlyozva azt, 
hogy tartassák be a pártok tagjaival a földreform végrehajtására hozott 
törvényeket.2 

A fordulat évét követően a Kommunista Párt kezébe került a kizáró-
lagos hatalom, de a helyi szervek a pártbizottságok jelentései szerint a 
párt és a kormány parasztpolitikáját nem tudták következetesen képvi-
selni, mert: „többnyire meg sem értették, hogy ez egyik legfontosabb 
feladatuk", „a pártszervezetek jelentős része nincs is tisztában azokkal", 
„elhanyagolták az ellenség kérdését, lebecsülték az ellenséget", „lekicsi-
nyelték veszélyességét". Hol vád, hol önkritika formájában minden 
beszámoló és jelentés súlyponti kérdése az egyenes úttól történő eltávo-
lodás jobb vagy baloldali elhajlás vagy opportunizmus alakjában. 

A kulák fogalma 
A gazdasági megkülönböztetéstől az „ellenségig" 

1949-ben és 1950-ben az adóztatás a központi szervek intenciója 
alapján rétegződés szerint történik: „kulák, aki 25 kh földdel és 350 ak. 
tiszta jövedelemmel rendelkezik. Másik fajtája a kupec kulák, aki föld-
j eire tekintet nélkül olyan foglalkozást űz, amely kizsákmány olással j ár, 
vagy az egyéni jövedelme felér a kulákéval."3 Az adóztatás célja, hogy 
megszorítsa a kulákságot, többletbevételei elvételével az államháztar-
tást gyarapítsa. 

Az adóztatás országos szerve, a Begyűjtési Minisztérium kiküldöttei 
az 1949-ben a gazdalajstromba felvett kulákok névjegyzékéhez mere-

2 BML Földhivatali anyagok 231. 
3 BML Baranya Megyei Tanács V. B. üléseinek jegyzőkönyve. 1950. VIII. 8. 
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ven ragaszkodtak. Nemcsak a begyűjtésnél, de az egyes kampányak-
cióknál is, mint pl. a Budapest népének megsegítésére szervezett „kulák-
zsír és kuláksertés akciók". A beszolgáltatás sikeres lebonyolítása érde-
kében több ízben kénytelenek engedni a helyi szervek (járási, községi) 
nyomásának, akik szerint a központi szervek küldöttei helyismeret 
hiányában „bürokratikusán kezelik a kulákokat" s nem veszik figyelem-
be a szegényparasztság által tett feljelentéseket és egyéb adatokat.4 

A pártbizottsági és vb-jelentésekben gyakran visszatér a „kulákokkal 
szembeni liberalizmus", a „kulákokkal szembeni rothadt opportuniz-
mus, ami egyenlő az ellenséggel való cimborálással" vádja, mivel a 
kulákokat - úgymond - gazdasági s nem politikai szempontok alapján 
tartják nyilván. 

A helyi szerveknek havonta kellett jelenteni, hogyan folyik a község-
ben, j árásban, illetve a megyében a kulákok korlátozása.5 A pártszervek-
nek „az állandóan növekedő osztályharc körülményei között kell munká-
jukat végezni", jelentéseiket megírni s felfedezni a „rejtőzködő, középpa-
raszt bőrbe bújt, tsz-be s állami gazdaságba furakodott kulákságot". A 
gazdasági alapú megkülönböztetés erre nem adott lehetőséget. A párt és 
állami szervek között fokozódik az ellentét, a pártszervek az élesedő 
osztályharcról írnak, míg az állami szervek a kulákbeszolgáltatás nélkül 
nem tartják lehetségesnek az ország élelmiszerellátását. 

A Baranya megyei párttitkár 1950. február 17-én a pártoktatók háza 
nagytermében megtartott tszcs titkári értekezleten hangsúlyozta: „Tu-
domásul kell venni azt, hogy nem az dönti el, hogy ki a kulák, hogy 
mennyi értékű földje van neki, hanem az, hogy a felszabadulás előtt és 
azt kővetően mi volt és ennek következtében mint osztályellenség áll 
velünk szemben. Ha el is vettük a földjüket... akkor is kulák... A határt 
nem ott kell megvonni, hogy délszláv-e vagy magyar, hanem ott, hogy 
dolgozó paraszt-e, vagy kizsákmányoló kulák... 

A kommunisták történelmi feladata a csoport népszerűsítése, hogy az 
egyénileg dolgozó parasztokat a szocializmus építésének útjára vezes-
se."6 

A szövetkezetekben a volt kisárutermelő, „önző,szűklátókörű, elma-
radott" dolgozó paraszt mindinkább átalakul „kulturált, széleslátókörű, 
a tudomány és a gép segítségével egyre magasabb terméseredményekre 
törő, a közösség ügyéért és vagyonáért felelősséget érző" szövetkezeti 
paraszt emberré.7 

4 BML MDP ir. 36. f. 1. cs. 121. 6. e. 
5 BML MDP ir. 36. f. 2. leltár 114. ő. e. 
6 BML MDP ir. 36. f. 2. cs. 44. 6. e. 
7 BML MDP ir. 36. f. 1. cs. 4. ő. e. 
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Miközben a helyi szervek egyre több kulákot „bírnak rá a földfelaján-
lásra", Erdei Ferenc földművelési miniszter körrendeletet küld vala-
mennyi mezőgazdasági igazgatónak „a kulákság korlátozását szolgáló 
intézkedések helyes végrehajtásáról." Előírja minden vagyoni ügyben a 
mezőgazdasági igazgató előzetes hozzájárulását. Pontos nyilvántartást 
kell vezetni az elkobzott és igénybevett vagyontárgyakról. 

A miniszter személyes felelősségre vonást ígér mindazoknak, akik a 
kulákokat földjeik felajánlására vagy az állami gazdaság, ill. tsz részére 
történő átadására rábírják.8 Erdei 1950. május 8-i utasítását május 17-
én Kádár János belügyminiszter hasonló tárgyú utasítása követi. Elítéli 
az alsófokú hatóságok önálló kezdeményezéseit, amelyek eltérnek a 
kormányzat parasztpolitikájától. Ugyanis ezek a lépések részvétet és 
sajnálkozást keltenek a kulákság iránt, mivel olyan magas büntetéseket 
szabnak ki a kulákokra, melyek azonos értékűek birtokaikkal, azzal a 
céllal, hogy azokat az államnak felajánlják.9 

1950 februárjában a megyei pártbizottság ülésén a szövetkezeti 
osztály vezetője önkritikát gyakorol, mivel munkájukban „nem a párt-
szervezetekre támaszkodtak, hanem az állami szervekre", azaz gazda-
sági alapon és nem osztályalapon különböztették meg a kulákságot, így 
„nem tudták betartani a kulákkorlátozás pártunk által megszabott 
ütemét", elhanyagolták az ellenség kérdését. Nem növekedett az állami 
gazdaságok és tszcs-k száma, az előirányzott mértékben, „a kulákok 
gátolták szabotázsakcióikkal a csoportok működését". Vagy úgy, hogy 
belépve szabotázsakciókat követtek el, vagy úgy, hogy szabotázsakciók-
ra bírták az „uszályukba szegődött" közép- és szegényparasztokat. 
Amennyiben a kulákkorlátozás a párt előírásainak megfelelően történt 
volna, nem maradt volna erejük a szabotázsakciókra. A szövetkezeti 
titkár javasolta, hogy utasítsák a rendőrséget az erélyesebb, gyorsabb 
intézkedésekre, ne csak közönséges rendészeti kihágásokért, hanem 
politikailag ítéljék el a kulákokat.10 

Minthogy Baranya megye a falusi munka területén, különösen a 
termelőszövetkezeti mozgalomban a többi megyéhez viszonyítva elma-
radt, átszervezték a megyei pártbizottságot, mert „sorozatos hibákat" 
követett el. Mivel a megyében a szegényparasztság száma csekély volt, 
a földműves-szövetkezetek vezetőségében és a pártszervezetekben nem 
volt „megfelelő" az arányuk a többi megyéhez viszonyítva. A megyebi-
zottság átszervezése óta a falusi pártszervezetekben „megnövelték a 

8 UMKL XIX - A - Z 002171 30 FM 
9 UMKL XIX - A -Z 8200-18/1950. II. 1. 
10 BML MDP ir. 36. f. 1. cs. 13. ő. e. 
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szegényparaszti elemek befolyását, eltávolították az ingatag középréte-
geket". Kiirtották az átszervezés előtt érvényesült „hamis és ellenséges 
ideológiát", mely szerint „Baranya megye sajátos középparaszti megye, 
ezért pártunknak falun a középparasztságra kell támaszkodnia". A 
szegényparasztságot pedig egyszerűen „lumpenproletárnak" minősítet-
ték.11 

Az új vezetésnek látszólag sikerült megszüntetni a jobboldali oppor-
tunizmust", de továbbra is „lebecsülték" a kulákok bomlasztó befolyását. 
„A titkárok ellenőrző és irányító munkája sokszor nem megfelelő, a tö-
megek uszályába kerülnek, ezért a munkamódszerekre is meg kell őket 
tanítani". 

Az 1950. július l-jénkelt országos tájékoztató kiemeli, hogy „Baranya 
megyében általános jelenség az ellenség lebecsülése, a kulák és a 
klerikális reakció leleplezésének mellőzése... Szem elől tévesztik a 
kulákot, mint ellenséget". 

1950. augusztus 22-én a Baranya megyei vb a pénzügyi osztályt két 
feladattal bízza meg: a földjeiket leadott kulákok magatartásának 
felülvizsgálatával, és a kulákosodási folyamat vizsgálatával a földosztás 
óta.12 A kulákosodási folyamatról a megyei párttitkár már beszélt az 
idézett 1950 februári értekezleten: Az elvtársak a legnehezebben a 
telepesből lett kulákot ismerik fel, „aki ezelőtt öt évvel még teljesen 
nincstelen volt, kapott földet vagy szerzett magának és kulákká lett." 

A „kulákosodási folyamat" szinte minden községet érintett, mivel a 
pártszervek kevésnek találták a nyilvántartásba vett kulákok számát. 
Ha fokozódik az osztályharc - amint ez minden jelentésből kiderül -, a 
kulákok számának is növekednie kell. Az 1950-5l-ben végrehajtott 
kulák-felülvizsgálattal kapcsolatos kérvényeket kivétel nélkül elutasít-
ják. 

Egy kérvényt és az azt követő párthatározatot idézek annak érzékel-
tetésére, hogy a „kulákosodási folyamat" bizonyítása fontos pártfeladat 
volt: 

Szilvás, 1950. április 22. 
B. József családja kéri a kulákminősítés megszüntetését 

Azzal a kéréssel fordulok a Magyar Dolgozók Pártbizottságához, hogy 
vizsgálja felül sérelmemnek alábbi tényállását, nem tudom mi folytán 
minősítettek engem és családomat kuláknak. 

11BML MDP ir. 36. f. 1. cs. 13. 6. e. 
12 BML Baranya Megyei Tanács V. B. üléseinek jegyzőkönyve, 1950. VIII. 8. 
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Orvoslást sehol nem találtam az M.D.P. megyei pártbizottságához 
ezért fordulok. 

Ócsárd pusztán születtem és laktam szüleimmel 1925-ig mint gazda-
sági cseléd. Dolgoztunk és törekedtünk szüleimmel együtt. Szüleimnek 
lett 8, azaz nyolc kh. földje Szilvás községben, ezek után ide jöttünk 
lakni, ezen a kis földön laktunk 6, azaz hattagú családdal. Ehhez még 
béreltünk feles földeket, hogy tudjuk megélhetésünket biztosítani. Sok 
fáradságos évek után 1946-ig feleségem is örökölt, időközben fiam is 
megnősült és így ezek után birtokunk felszaporodott 23 kat. holdra. És 
most jelenleg ehhez a birtokhoz 8, azaz nyolctagú családdal vagyunk és 
ezen birtokunkat saját magunk munkáltuk és soha alkalmazottat nem 
tartottunk és mégis kuláknak minősítettek. 

Kérelmemhez csatolom Szilvás község elöljárósága és a népi szervek 
igazolását is, amely igazolja kérésem valóságát. 

Kérésem ismételve kérem ügyemnek kivizsgálását és kulákságom 
alóli felmentésemet. 

tisztelettel: 
B. József és családja 

Szilvás, 1950. április 19. 
Szilvás község népi szervei és elöljárósága állásfoglalása 

Alulírott Szilvás község népi szervek és elöljáróság igazoljuk, hogy 
Bíró József szilvási lakosék 1925-ben Ócsárdi pusztáról jöttek ide lakni, 
ott mint gazdasági cselédek voltak. 

25 évi ittlakásuk ideje alatt egy évig Szentpálpusztára jártak dolgoz-
ni, 17 évig pedig feles földet munkáltak. Sokkeserves évek munkája után 
a szüleinek 8 kh. földje van és Bíró Józsefnek és feleségének 15 kh. földje. 
Gazdasági cselédet nem tartottak. Az elmúlt rendszerben semmiféle 
szervezetnek tagja nem volt. A demokrácia ellen nem hallottunk egyet-
len elégedetlen szót. A beszolgáltatásban mindig eleget tett. A 23 kh. az 
össz. földjük. Édesapja 72 éves, munkaképtelen, édesanyja pedig 70 
éves, 10 éve már ágyfekvő beteg. Ő maga pedig 49 éves, felesége 47 éves. 
Van egy fiúk, 27 éves, menye 23 éves, az egyik unokája 3 éves a másik 
10 napos. 

Kéljük B. József kuláksága kivizsgálását. 

Défosz-elnök, népi biz. elnök, MDP-titkár, községi bíró 
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Szilvás, 1950. április 12. 
Szilvási szervek kérik egyesek kulákminősítésének 

felülbírálását 

Alulírott népi szervek Szilvás községből kéljük F. Antal 22 holdas, Ny. 
István 28 holdas, B. Jenő 30 holdas, B. János 26 holdas és B. József 26 
holdas szilvási kulákoknak kulákságát kivizsgálni, mert szervezetten 
dolgozó középparasztok, kiknek kuláksága nem indokolt. 

Nevezettek földjeiket maguk művelik, családjukba állandó munka-
vállalót nem tartanak. Kulákká nyilvánításuk nem a népi és tömegszer-
vek határozata volt, hanem ez az elnevezés ismeretlen helyről ragadt 
rájuk. 

Défosz-elnök, titkár, MDP-titkár, népi szervek elnöke, 
földműves, szöv. elnöke, MMD-helyettes titkár, Iposz, községi bíró 

. Pécs, 1950. május 21. 
Az MDP járási bizottsága kitart a kuláklista mellett 

Az öt szilvási kulák ügyét kivizsgáltam és a következőket állapítottam 
meg: 

1. F. Antal nem 22 kh.-as, hanem 31 kh. földje van az 1949-1950-es 
kimutatás szerint. Politikai magatartása is ellentétes volt az utolsó 
időkig. Most alkalmazkodni akar, mert nem tetszik neki a kulákokat 
sújtó progresszivitás. Törölni a kuláklistáról nem javaslom. 

2. Ny. István nem 28 kh.-as, hanem 37 kh földje van... Cselédet tartott. 
Most is van nála egy ember állandóan. Politikai magatartása nem meg-
bízható. Kulák. 

3. B.Jenő nem 30 kh.-as, hanem 34 kh. földje van... 1950 februárjában 
lányát férjhez adta a cselédgyerekhez. A jó" kulák megsajnálta cselédjét 
és családjába fogadta, hogy majd őt a proli fiú megmenti a kulákság alól. 
A terménybeadás kötelezettségének nem tett eleget, 12 q 14 kg gaboná-
val még vissza van. Erősen klerikális hangadó a faluban, ami a többi 
kulákokra is egyformán érvényes, akik itt szerepelnek. Kulák. 

4. B. József nem 26 kh.-as, hanem 28 kh. földje van... Pár héttel ezelőtt 
a faluban háborús uszításokat, a só mizériát ő csinálta a legszorgalma-
sabban. 30 kg sója volt otthon tartalékban és még 50 kg-t rendelt a 
földműves-szövetkezetnél, amit meg is adtak neki. Terménybeadási 
kötelezettségének nem tett eleget. 333 kg gabonával tartozik. Politika-
ilag nem megbízható. Kulák. 
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5. B. János nem 26 holdas, hanem 33 hold földje van... Erősen 
klerikális. A só mizériával ő is csinálta a háborús híreket, célja a 
progresszivitás alól való menekülés. Kulák. 

V. Istvánná és ifj. Sz. János, pártunk tagjai nem látták világosan 
pártunk parasztpolitikáját, a kulákok uszályába kerültek és így írták 
alá a mentési papírokat. 

Elvtársi üdvözlettel 
V. Béla járási oktatási felelős"13 

A falusi „osztályharc fokozásának" bevezetése a pártbizottságok 
hatáskörét szinte korlátlanul megnövelte. 

1952-ben a választmányi ülés július 21-i jegyzőkönyve szerint „az 
ellenség elleni harcban megnyilvánuló opportunizmusban a legsúlyo-
sabb a kulákokkal szembeni liberalizmus... elvtársaink gyakran a fő 
ellenséget vesztik szem elől. Megfeledkeznek arról, hogy ma Magyaror-
szágon a kizsákmányoló osztályok legerősebb és utolsó képviselője a 
kulák... A megyében a tavasz folyamán 260 kulákra sertés helyett 
pénzbeni megváltást vetettek ki. 1951/52-ben sertés hátralék miatt 211 
kulák lett elszámoltatva, de ezek a kötelezettségüknek csak 14%-át 
teljesítették, mert a tanács nem kötelezte őket arra, hogy megvásárolják 
a sertést. Eddig közel 20 helyi tanácselnököt kellett leváltani, mert a 
kulákkal »különbékét« kötöttek és a kulákra kivetett beszolgáltatást a 
dolgozó parasztokra hárították. A kulákok, befurakodva a tsz-be és 
állami gazdaságokba, le akaiják járatni a szovjet módszert, több tsz 
elnököt lelepleztek, mert báránybőrbe bújt farkasként bomlasztották az 
állami szektort".14 

A problémák ismertetése mellett hangsúlyozzák, hogy azért „van 
fejlődés", mert a megyében 300 tszcs a szántóterület 26,7%-át műveli 
meg. 2 év alatt 50-szeresére növekedett a négyzetes kukoricavetés, 300-
szorosára a gyapotterület. Egy év alatt 70%-kal emelkedett az agronó-
musok száma, s 100 kh-ra 6,8 lóerő gép jut. A fejlett agrotechnika kezd 
elteij edni, amit a korábban felsorolt adatok is bizonyítanak a választmá-
nyi ülés jegyzőkönyve szerint. 

A fejlett agrotechnika eredményei mégsem mutatkoztak meg a be-
gyűjtési tervek teljesítésében. Az 1952-ben földingatlannal rendelkező 
1755 kulák a megye szántóterületének 4%-át (16 524 kh) műveli meg, 
míg a 300 tszcs a szántóterület 26,7%-át. 

13 BML MDP ir. 36. f. 1. lelt. 114. <5. e. 
14 BML MDP ir. 36. f. 1. cs. 4. ő. e. 
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A begyűjtési eredmények 1952 szeptemberében 

tszcs kulák 

termény terv teljesítés % terv teljesítés % 
súly q 

napraforgó 15 376 218 1,4 9803 1456 14,8 
burgonya 23 818 1060 4,4 6847 1991 29,0 
széna 15 221 7587 49,8 8439 10 643 126,0 

A tszcs-k a közel hátszer nagyobb szántóterületről hetedannyi napra-
forgót szolgáltattak be, mint a kulákok, burgonyából feleannyit s széná-
ból kétharmadnyit. S bár a tszcs-k begyűjtési terveik alatt teljesítettek 
(1,4, 4,4, 49,8%), a 300 tszcs közül szeptember közepéig csak 28 tszcs-t 
számoltattak el (9,3%), míg a kulákok közül 416 főt (23,7%). A tszcs-k 
esetében az elszámoltatás formális volt, hiszen az elszámoltatott tszcs-
k hátralékukból egyetlen esetben törlesztettek, akkor is „szimbolikus" 
mennyiséget, 5 q rozst. 

Kimutatás az elszámoltatásokról 1952. augusztus 29-igls 

termény elszámoltatottak száma 

tszcs: 1 kulák: 57 

súlyegység elszámolta- beadásra hátralékra elszámolta- beadásra hátralékra 
q tottak előírt beadva tottak előírt beadva 

hátraléka menny. hátraléka menny. 

búza - - 982 107 79 
rozs - - - 169 134 -

árpa 54 - - 278 17 9 
zab - - - 109 25 10 

Kimutatás az elszámoltatásokról 1952. szeptember 4-ig 16 

termény elszámoltatottak száma 

' tszcs: 27 kulák: 359 

súlyegység elszámolta- beadásra hátralékra elszámolta- beadásra hátralékra 
q tottak előírt beadva tottak előírt beadva 

hátraléka menny. hátraléka menny. 

búza 4187 - . 3812 115 126 
rozs 453 15 5 334 135 135 
árpa 700 - - 747 22 21 
zab 29 - - 374 38 36 

15 UMKL XEX - K - 7 -c 1. doboz 791/202-84/1/52. 
16 UMKL XIX - K - 7 -c 1. doboz 7915-304/1/52. 



A tervek és teljesítésük arányából kiderül, hogy a tervek nem a 
valóság, hanem a vágyálmok talaján születtek. Az álmok meghiúsulá-
sának okát viszont nem az irreális tervekben keresték, hanem a kulák-
szabotázsokban, amiért a felelősségre vonások nem maradtak el. 

1952-ben 1066 bírósági eljárást folytattak le Baranyában a kulákok 
ellen (országosan 12 533-t), s közülük 797 főt 891142 Ft-ra büntettek, s 
164 kulák vagyonát kobozták el. Az elkobzott terület nagysága 5132 kh. 
1431 öl.17 

A „fejlődés" ára 

A fejlődés árához és menetéhez idézek az ÁVH helyzetjelentéseiből az 
1949 és 1952 közötti időszakból. E jelentések tartalma alapján öt 
problémakör rajzolódik ki. A problémakörökön belül kronológiai sor-
rendben mutatom be a dokumentumok érdemi részét, szövegváltoztatás 
nélkül. 

1. Érdekütköztetések a tsz-ek megalakulásakor 

Szentlőrincz községben tszcs szervezése 
A népnevelők részeg állapotban érkeztek meg, mivel február 24-én 

mulattak annak örömére, hogy községük (Baksa) szövetkezeti község 
lett. Fenyegetőzéssel agitáltak, ha nem lépnek be, reakciósnak lesznek 
minősítve és nagy adó lesz rájuk kivetve. Kálmán János gondolkodási 
időt kért a népnevelőktől, távozásuk után a községben felállított mikro-
fon Kálmán Jánost kulákpártolónak kiabálta, erre Kálmán megijedt és 
belépett a csoportba. A kulákokat a mikrofon kipellengérezte „kövér, 
mint a hízott disznó, rücskös pofájú". Soviniszta uszítást is végeztek, 
zsidóztak. 4 volt csendőrt is beszerveztek. 

A községben rossz hangulatot váltott ki, mert bíztak Rákosi elvtárs 
szavaiban, hogy a tsz-be önként kell belépni, nem pedig erőszakkal, és 
most a tsz szervezése egészen másképpen, erőszakos módon folyik. 

Pogány községben tszcs felbomlása 
V. Pál volt horthysta tüzérőrmester szerepe a tsz felbomlásával 

kapcsolatban világos. Azok a bedobott szavak: - Rákosi mondta, hogy 
nem szabad senkit sem kényszeríteni a csoportba való belépésre, abba 
az megy be, aki akar -

17 UMKL XIX -A -2 - j 0046/294/1952. 
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- elégségesek voltak ahhoz, hogy az amúgy is helytelen agitációs 
módszerekkel meggyőzött parasztok bizalma meginogjon s minden 
gondolkodás nélkül visszakérjék a belépési nyilatkozatokat. 

Kemse községben tszcs alakulása 
A községben egy gyűlésen ismertették az új adózási rendszert, mire a 

falu teljes egészében belépett az akkor alakuló tsz-be. Elterjedt, aki nem 
lép be a tsz-be, dupla adót fog fizetni. Fennállhat, hogy az új adózási 
rendszer ismertetését helytelenül végezték el. 

A községben régebben működő III. típusú tsz s az alakulóban lévő I. 
típusú között ellentétek vannak. A III. típusúban újgazdák és MDP 
tagok vannak, az I. típusúban középparasztok és bevettek kulákot is... 

Az osztályharc nemhogy erősödne, hanem gyengül. 

A nagypeterdi Új Élet Tszcs-ben 1951. aug. 12-én taggyűlést tartot-tak 
L. a szigetvári járási tanácstól felolvasta a tagosításról szóló határo-

zatot, majd az elnök kért szót: legfontosabb feladat a tsz tagságának 
kiszélesítése... azért is előnyös, mert az egyéni parasztnak mire beadja 
a beszolgáltatási járulékot, mire kifizeti az adóját és egyéb járulékot, 
nem sok marad, jóformán semmi, s ha a beadást nem teljesíti, megy a 
büntetés és a végrehajtó, addig ez a tszcs tagoknál nem áll fenn. 

2. A termelés intenzitásának és jövedelmezőségének csökkenése 

Az antalszállási tszcs tevékenységéről 
1949 novemberé óta működik a tszcs 136 kh. földön, 8 családdal. Rossz 

munka folyik, a tagok nem dolgoznak rendesen, s emiatt a jövedelem 
kevés. Jelenleg már többen foglalkoznak a tszcs-ből való kilépés gondo-
latával. Az intézőbizottság elnöke egy Pécsről odakerült bányász, aki 
1945 óta foglalkozik földműveléssel. így nem tudja kellőképpen irányí-
tani a tszcs munkáját. 

Az újpalkonyai tszcs-ben rossz a hangulat, keveslik az elszámolásnál 
kapott pénzt. Az isten verje meg az ilyen szabadságot, egész nyarat 
ledolgoztam, éjjel-nappal, nem kerestem semmit. Annyi pénzem sincs, 
hogy 2 dkg élesztőt vegyek - mondta T. J.-né. 

A szellői tszcs-ben komoly az elégedetlenség, mert az év végi elszámo-
lásukat még nem kapták meg, sokan hagyják el a tsz-t és mennek a bá-
nyába dolgozni. 
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Az apátvarasdi tsz tagságának elment a munkakedve, mert egy 
munkaegységre 90 fillér jutott. 1950 október óta nem volt elszámolás, 
csak előleget adtak. A jó földet az állami gazdaságnak adták, a tagság 
még a rá eső békekölcsönt se tudta lejegyezni. Lábbelijük sincs és ha jön 
a rossz idő, dolgozni sem tudnak, a csoport szét fog menni, mert nem 
tudnak megélni. 

Baranya megyében az őszi mélyszántás vontatottan halad, nem 
akarnak menni a munkások dolgozni, mert fizetésüket nem kapják meg. 
A betakarítási munkák is le vannak maradva, az állami gazdaságokban 
is hasonló a helyzet. A ledolgozott munkabért csak későn kapják meg. 
Keresetük napi 8-10 Ft, így nincs biztosítva a gazdaságok munkaereje. 

3. A tulajdonosi tudat válsága és a munkafegyelem visszaesése 

Az antal szállási tszcs-ben nagy hanyagságok tapasztalhatók. 
A gazdaság udvarán hevernek a vetőgépek és más gazdasági felsze-

relések, amelyek az esőzések következtében tönkremennek. Nagy 
mennyiségű trágya hever az udvaron és veszendőbe megy. 

A Felvidékről áttelepültek kilépnek a püspöklaki tszcs-ből, sőt a 
községet is elhagyják. Sok tag a bányába megy dolgozni... 

A svábok nagyon fölényeskednek, azt mondják, hogy a földterület és 
az állatok nem a telepeseké, hanem a sváboké. A tsz-ben van 3 sváb 
kulák, akik vagyonkorlátozás alá estek. Nincs elég tag a földterülethez, 
így a tavaszi munkálatok elvégzése veszélyeztetve van. 

Baranya megye területén az őszi vetés hiányosan folyik. Oka. hogy az 
állami gazdaságok és a gépállomások traktorosai között nagyfokú fe-
gyelmezetlenség tapasztalható. A gépeket hanyagul kezelik vagy tuda-
tosan elrontják. Nincs bakancsuk és köpenyük, ezért éjjel nem akarnak 
dolgozni. Üzemanyagot vesznek fel, arról nem számolnak el. Az egész 
megye területén elhanyagolják a takarmányok időbeli betakarítását, 
nagy részük ott rohad és hasznavehetetlen lesz, a kukoricaszárat nem 
szedik össze takarmánynak, hanem elégetik. 

A megyei tanács állattenyésztési csoportja részéről több felületes 
intézkedés tapasztalható, egyes községekbe több apaállatot helyezett ki, 
mint ami elő van írva. 

4. Kényszerű mozgások a tszcs-k körül 

A Kátoly községi tszcs februárban alakult, I. típusú, 59 családdal, 
folyó hó 10-én az asszonyok visszakövetelték a belépési nyilatkozatokat; 
a felbomlás oka: az ellenség ténykedése, a délszláv kulákok titóista 
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beállítottsága. A tagok közül sokan sváb származásúak s a tagok között 
van volt volksbund tag is. 

Zókról községi küldöttség ment a járási pártbizottságra, hogy a tsz-ből 
ne zárjanak ki senkit, mert náluk nincs kulák. Megállapíthatóan a 
községi tanács teljes mértékben kulák befolyás alatt áll, a napokban 
eltűnt a tanácsról azon személyek névsora, akik a községben mint 
kulákok szerepelnek. A községben nincs pártszervezet, 5 párttag van, 
akik kulákokhoz járnak dolgozni. 

Baranya megyében a tszcs-be a kulákok továbbra is igyekeznek 
befurakodni és a csoport tagságot megnyerni. Pl. a nagydobszai tszcs-be 
befurakodott V. József 27 holdas kulák, kit az elmúlt évben kizártak a 
csoportból... ennek ellenére újból visszavették, a csoport tagsága kiállt 
mellette. Az almamelléki tszcs-be B. János volt kocsmáros kulák furako-
dott be, de kizárását a tagság nem fogadta el azzal, hogy jól dolgozik. 

A tszcs-ékben ma még egyes helyeken található befurakodott kulák: 
Dunaszekcső: 3, Villány: 6, Nagydobsza: 2, Almamellék: 2, Boldog-
asszonyfa: 2, Görcsöny: 1, Pellérd: 1, Baksa: 1, Siklósbodony: 1, Ócsárd: 
6, Kacsótai: 1, Helesfai: 1. 

Gépállomásokon is mindenütt lehet kulákot találni, sőt volksbundistát 
és volt SS-katonát is. 

Legnagyobb számban az állami gazdaságokban lehet kulákot találni 
minden munkakörben, ugyancsak nagy számban vannak volt volksbun-
disták és SS-katonák. 

A megye területén a mezőgazdasági objektumokban 4010 ellenséges 
elemet tartunk nyilván. 

5. A hagyományos paraszti értékrendnek az „ellenség aknamunkája-
ként" történő felfogása 

Nagykozár községben a szocialista szektorban leszerződött munká-
sok között igyekeznek elégedetlenséget szítani... [az ellenség - H. Zs.]. 
... hagyj ák ott munkahelyeiket és menj enek egyéni gazdákhoz dolgozni... 

...igyekeznek a munkásokat az állami gazdaságokkal szembeállítani, 
azzal az indokkal, hogy a nekik járó bért és egyéb szociális juttatásokat 
nem adják meg a gazdaságok. A szocialista szektor nagy munkaerőhi-
ánnyal küzd... ez döntő részben az ellenség aknamunkájának következ-
ménye. A gépjavító vállalatnál 92 db traktort nem javítottak meg. 

A buráturi Kossuth Tszcs-ben a munka megszervezése hiányos, van 
olyan négyzetes kukorica, amit egyszer sem kapáltak meg. A csoporton 
belül a felbomlás jelei mutatkoznak, mivel a kupecek és kulákok izgatják 
a tagságot a csoport ellen. 
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A pellérdi tszcs-ben a munkálatok lassan mennek, mert nem hajlan-
dók rendszeresen a csoportban dolgozni, hanem az egyéni munkájukat 
végzik. C. Ferenc brigádvezető sem jár rendszeresen munkába, hanem 
a szőlőjét műveli. Amikor a pellérdi tsz kihívta versenyre a járás 
valamennyi tszcs-jét a fűkaszálás mielőbbi elvégzésére, C. azt mondta: 
ne kaszáljuk még a füvet, mert gyenge és össze fog száradni és elment 
a szőlőjébe. 

Az ócsádi tszcs a tavaszi kapás növények kapálásával le van maradva, 
a középparasztok szőlőjük és háztáji területük megmunkálását tartják 
elsősorban fontosnak. K. Vince 8 holdas nem akarja a jószágait beadni 
a csoportba, kulákoknál vállal fele rét kaszálást. V. József 16 holdas csak 
cseresznyeszedéssel foglalkozik családjával együtt. 

Pócsa községben az I. típusú tsz feloszlott, 17 család körül 3-an 
akarnak közösen gazdálkodni, erős a kulákbefolyás. 

Máró községben 53 tag közül 18 kilépett, mert jobbnak látják az 
egyéni gazdálkodást. A Felvidékről áttelepítettek azt mondják: a padlás 
most is üres, a tojást is úgy kell venni, nincs értelme a csoportban 
maradni. 

A véméndi Új Alkotmány Tszcs-ben 73 sertésből 28 elhullott, mert a 
cementól vizes és egészségtelen volt. Egy kulákasszony gondozta, s az 
állatorvos is kulák családból származik. A szarvasmarhák alá nem 
raktak megfelelő mennyiségű szalmát s 26 borjú megtetvesedett, a bika 
fertőzést kapott és belepusztult a rossz kezelés következtében. 

A siklósi járási tanács mezőgazdasági osztálya nem ellenőrzi megfe-
lelően a tsz-eket. Kovácshida községben 120 q műtrágya van felhaszná-
latlanul. Siklóson a tavaszibúza-vetőmag még nem érkezett meg. A 
siklósi járási tanács pénzügyi osztályának vezetője ellenséges magatar-
tású, az a véleménye, hogy az 1952. évi adót egyáltalán nem lehet 
teljesíteni, mert a reálisnál 1 millió Ft-tal több. 

B. Antal 25 holdas kulák, mohácsi lakos kijelentette, Rákosi elvtárs 
felszólalásával kapcsolatban, hogy azelőtt a parasztokat sürgették a 
beszolgáltatásokkal, most már leadtak mindent, így a munkásokat 
szorítják a több munkára. Úgy látom ez az utolsó erőlködés. 

V. Lajos rózsafai kulák azt mondta, hogy ebben az évben be fogja 
fejezni a gazdálkodást, mert év végére a kulákok úgyis tönkre lesznek 
téve.18 

18 BML MDP ir. 36 f. 1. cs. 120., 121., 122. 123. ő. e. 

216 



HOZZÁSZÓLÁSOK, VITA 

Erdmann Gyula: Igen érdekes előadások hangzottak el, amelyek 
sokoldalúan világították meg a magyar parasztság II. világháború utáni 
helyzetét, tragédiáját, kezdve a migrációval, a lakosságcserével, a 
német-sváb falvak során át egészen a Rákosi-korszak, a korai Kádár-kor 
számtalan paraszti tragédiájáig. Mindannyian sokat merítettünk a 
hallottakból. Mivel most nincs idő hozzászólásokra és vitára, a következő 
szekció előadásai után lehetőség nyílik erre is.* 

* A 4. szekció előadásainak elhangzása után többen elmondták észrevételeiket, 
véleményüket a 3. szekció referátumaival kapcsolatban is. Ezek megtalálhatók a 4. 
szekció hozzászólásainál. 
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IV. szekció 

PARASZTI ÖNIGAZGATÁS, 
ÖNSZERVEZŐDÉS, EGYESÜLÉS 

Szekcióvezető: Benda Kálmán 

219 
• 





MOLNÁR AMBRUS 

Nagyrábé falusi és egyházi önkormányzata a 
18-19. században 

A falvak vezetője már a középkorban a bíró volt, akit a falu lakossága 
rendszerint egy évre választott. A körülményektől függően előfordult, 
hogy a bírót egy évnél hosszabb, vagy rövidebb ideig is megbízták a falu 
dolgainak intézésével. Községünk első név szerint ismert bírója 1556-
ban Makkos István volt. A XVI-XVII. században a bírók neveit ugyanis 
feljegyezték a dézsmajegyzékekbe, mert a dézsmaszedőnek nyújtott 
segítség és ellátás fejében mentesek voltak a dézsma megfizetésétől. 

A XVIII. századtól a megyei összeírásokból ismerjük néhány bíró 
nevét, akik abban az időben a falu legmódosabb emberei közül valók 
voltak. Nevük mellett már többnyire ott szerepel a faluban az írásbeli 
munkák végzését teljesítő nótárius (jegyző) neve is. Nagyrábé első 
ismert nótáriusa Farmosi János volt, akinek leszármazottai szép szám-
mal élnek most is a faluban. A bíró, akit a faluközösség a földesúr, illetve 
az ispán javaslatára választott, az esküdtekkel és a nótáriussal, aki 
akkor még a bíró mellett másodlagos szerepet játszott, alkották a falu 
tanácsát. Nagyrábén a másodbírón, vagy törvénybírón kívül, akit 
sokszor első esküdt-nek is neveztek, 10 hites esküdt embert választottak, 
amint arra 1788-ban szolgabírói utasítás hívta fel a községet, a 
Communitást (faluközösség). 

A XIX. század elejétől a bíróválasztás úgy történt, hogy a földesúr 
tiszttartója, vagy az ispán a falu lakói közül 3-5 személyt, akit alkalmas-
nak vélt a tisztségre, bírónak canditált (jelölt). A szavazás útján, 
szótöbbséggel megválasztott főbíró - rendszerint a bíróságra jelölt,de 
meg nem választott személyek közül - törvénybírót választott maga 
mellé. Ketten együtt 11 esküdtet választottak. 

Több ilyen XIX. század eleji restaurátió, széképítés (új elöljáróság 
választása) alapján megállapítottuk, hogy községünk közigazgatásá-
ban a következők vettek részt: 

1. Főbíró-nak általában olyan embert jelölt az ispán, ki mind a 
lakosság bizalmát, mind a földesúrét bírta. Az anyagi felelősségre való 
tekintettel lehetőleg a módosabb emberek közül választották. A XVIII. 
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században szolgálataiért kevés szántóföldet kapott a határban. Mentes 
volt a földesúrnak járó szolgáltatásoktól, az állami adó és az árendák 
fizetésétől. 1819-től rendszeresen megállapított fizetést kapott. Nagyrá-
bén a főbíró - mivel a község az úrbéres földeket is, de a rétszentmiklósi 
és a kisrábéi határ egy részét is árendában használta - egyúttal Generá-
lis Árenda Perceptor is volt (főárendaszedő). Ez a szolgálat abból állott, 
hogy az árendaszedők neki számoltak el a beszedett árendával és 
taksával, és ő továbbította azt a földesurakhoz. 

2. Nótárius-ok a Sárrét vidékén rendszerint a debreceni kollégiumból 
kikerült deákok-bői lettek. Bojtor András is - aki az 1790-es években volt 
rábéi nótárius - ott tanult. Bihar megyében a XVIII. század első felében 
még nem volt általános a nótárius alkalmazása, de községünknek már 
1713-ban volt jegyzője. 1757-ben szolgabírói körlevél sürgette a falvakat 
jegyzők fogadására. Alkalmazásuk általánossá azonban csak a Mária 
Terézia-féle úrbérrendezés után lett. Ebben az időben állapították meg 
- megyei határozattal - fizetésüket is, melyet a község a közösség terhére, 
vagy a község jövedelméből kipótolhatott. Egy-egy jegyző - akit megsze-
rettek a faluban - évtizedekig viselte egy helyben ezt a tisztséget. Ilyen 
volt községünkben a XIX. század elején Szőnyi József nótárius. A község 
népének ragaszkodása fejeződött ki iránta abban is, hogy 1817-ben 
fizetését az addiginak kétszeresére emelték. A nótárius kötelessége volt 
a község ügyes-bajos dolgaival kapcsolatos írásos munkák elvégzése: a 
községi jegyzőkönyvnek a vezetése, felteijesztések és kérvények megírá-
sa. Egyúttal - községünkben - az egyházi elöljáróságban, a 
Consistóriumban is ő látta el a jegyzői tisztet. 

3. A törvénybírót, nevezték másodbírónak, első esküdtnek is. A főbírót 
távollétében helyettesítette. Általában segédkezett a bírói teendők 
elvégzésében. Legtöbbször az előző évi főbírót tették meg törvénybíró-
nak, mert nem a nép választotta, hanem a megválasztott bíró az ispán 
helybenhagyásával vette maga mellé. Fizetéséről, vagy tiszteletdíjáról 
nincs tudomásunk. 

4. Esküdt emberek, hites emberek-re nézve az 1788-ban kelt szolgabí-
rói rendelkezés úgy intézkedett, hogy 10-en legyenek. Mégis sokszor 
megtörtént, hogy a törvénybírón kívül 11 esküdtet is választottak. A 
módosabb, tekintélyesebb és értelmesebb embereket jelölték erre a 
tisztségre, hiszen az esküdtség lépcsőfok volt a másodbírói, esetleg a 
főbírói tisztség elnyeréséhez is. Az esküdtek feladata a vitás ügyekben 
való helyszíni tájékozódás, kárbecslés és az ezekről való jelentéstétel 
volt. Az ilyen alkalmi megbízatásokon túl állandóbb jellegű megbízatá-
sokat is kaptak. Az esküdt emberek közül választották a borbírót, aki a 
csapszékek rendjére, az italok pontos mérésére és az árakra vigyázott. 
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A tűzinspektor a gyakran előforduló tűzesetek megakadályozásában 
tevékenykedett. Közülük kerültek ki azok is, akik felügyeltek az „...ab-
lakoknak naponként való fél órás felnyitására..." Közülük bíztak meg 
egyet-egyet esküdtségük időtartamán belül azzal, hogy legyen: mészár-
székekre vigyázó (székbíró), koldusokra vigyázó, árusokra vigyázó (vá-
sárbíró). A gátbíró feladata az utakon, töltéseken, gátakon való rendel-
lenességek megvizsgálása és azokról való jelentéstétel volt. Gondosko-
dott a felfedezett rendellenességek helyrehozásáról is. A mezőbíró felü-
gyelete alá tartoztak a mezőkerülők és a csőszök. Ezek neki jelentettek, 
ha kárt fedeztek fel. Kisebb mezőbeli kártételeknél a mezőbíró intézke-
dett a kártérítés módjáról. A németbíró (katonabíró, „katonák gazdája") 
az úgynevezett „német istállóra" ügyelt fel. így nevezték azokat az 
istállókat, melyekben a helységbe beszállásolt katonák lovait helyezték 
el. A németbíró gondoskodott arról, hogy az ilyen istállókban és az 
istállók körül minden meglegyen, ami elő volt írva. A beszállásolt német 
(németül beszélő osztrák, cseh, lengyel, olasz stb.) katonák és a lakosság 
között előforduló vitás kérdésekben is döntött. Mivel elég sok súrlódás 
volt a követelődző katonák és a lakosság között, akadt elég dolga a 
németbírónak. 1815-ben a tisztséget betöltő esküdtnek „fáradságáért 
megígértetett 5 forint." 

5. A helység gazdája tisztséget Nagyrábén először 1816-ban töltötték 
be. Feladata a főbíró munkájának megkönnyítése volt, amint arra a 
következő idézet világosan utal: „...minthogy mellette már Gazda (hely-
ség gazdája) is volt és eképp a régi Bírókon feküdt teher rólla nagymérték-
ben másra ment..." Ő ügyelt fel a község használatában lévő szántóföl-
deken és kaszálókon folytatott gazdálkodásra. A helységháza körüli 
rendért, tisztaságért, a község lovainak rendes ápolásáért, szekerek és 
más szerszámok rendbetartásáért ő volt a felelős. Ezekért a szolgálato-
kért fizetést is kapott. Fizetése 1815-1820 körül egy pár csizma volt 
évente és nem kellett neki árendát fizetni azokért a pusztákért, melyeket 
a község közössége bérelt a lakosság jószágai számára. Később pénzül 
kapott 22 forintot „váltó szerént". 

6. Kisbíró. Már a XVIII. századi összeírásokban is előfordul ez a 
tisztség. 1753-ban Nagyrábén Fekete Péter „Minor Judex"-nek van 
feltüntetve. Ezzel az elnevezéssel községünkben is a főbíró helyettesét 
jelölték abban az időben. A XIX. század elejére megváltozott a Minor 
Judex, vagyis a kisbíró tiszte. A másod- vagy törvénybíró választásával 
és hivatalba állásával a kisbírói tisztség elvesztette korábbi jelentőségét 
és küldönccé, kézbesítővé lett degradálva. Fő feladata a helység háza és 
környéke rendbentartása volt. O hívta össze az esküdteket, ha a főbíró 
gyűlést vetett. Községünkben a XIX. század elejétől minden tisztújításon 
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két kisbírót választottak. Az egyik a helységháza körüli takarítási 
munkát, a másik a kézbesítéseket végezte. 

A kisbírói hivatal azonban senkit sem menthetett fel a törvény szigora 
alól. A tisztségviselők kilengéseit - a tanácsi jegyzőkönyvekből kivehe-
tően - még szigorúbban ítélték meg, mint más lakosok dolgát. 1808-ban: 
„A Helység Kis Bírája az uttzán dohányzáson éretvén 20 pálczára büntet-
tetik..." Fizetésükre nézve egyetlen megjegyzést találunk, mely szerint 
egy-egy pár csizmát is kaptak, de fizetésüknek nagyobbik része ismeret-
len előttünk. 

7. Ármás hadnagy a melléje választott„4 fegyveres ármás"-sal a falu 
belső rendjére vigyázott. Fizetésükre vonatkozó feljegyzést nem talál-
tunk. Valószínű, hogy ők is tisztességből szolgáltak. 

8. A helység strázsája a falu bejáratánál épített Strázsa Házban 
teljesített szolgálatot. Nappal és éjjel egyaránt figyelte a faluba bejövö-
ket, és ellenőrizte az idegenek úti levelét. 1787-ben: „Helység Strázsája 
Fehér Péter fizetése 3 köböl b úza, mely fizetésért hűséggel tartozik szolgál-
ni." Kisebb változtatásokkal 3-4 köböl búza volt a fizetése a strázsának 
a XIX. század elején is. A megélhetéshez kevésnek tetsző fizetés arra 
enged következtetni, hogy a strázsának olyan embereket választottak, 
akiknek más jövedelmük is volt. 

9. Éjjeli vigyázó, vagy kiáltó. Vachter-nek is nevezték. Feladata a falu 
belterületén az éjszakai őrködés, vigyázás volt. Ébrenlétét és vigyázását 
azzal bizonyította, hogy minden órában„elkijátotta" az időt. Fizetése:„6 
vékabúza, 6 véka árpa, 1 pár fejelés Tsizma..." Ezért a fizetésért azonban 
másik munkakört is ellátott. A téli hónapokban a „Bikák téli Gondvise-
lője" is ő volt. 

10. Portio Perceptor (porciószedő). A katonaság lovainak tartásához 
szükséges és a jobbágyokra kivetett széna-, szalmaporció (fejadag) 
beszedését sürgette. Segítségül adta mellé az elöljáróság a Portié Sür-
getőt, aki az elmaradókat, hátralékosokat sürgette, buzdította a fizetésre 
és előre értesítette azokat, akik a következő héten kötelesek voltak a 
portiót a derecskei Magazinum-ba (kerületi katonai raktár) beszállítani. 
A portiószedő fizetése évenként: „...26 forint Váltó szerént..." 

11. Árenda Perceptor (árendaszedő). Sokszor kettőt is választott az 
elöljáróság. Azért volt szükség két árendaszedőre is, mert a rábéiak a 
XIX. század elejétől kezdve földesurakkal, a váradi püspökkel szerződé-
ses viszonyban álltak és közösen bérelték, „árendálták" a község hatá-
rában fekvő uradalmi földeket. E mellett a szomszédos kisrábéi pusztát 
is árendában használták. Az árendát az elöljáróság szedte be és egy 
összegben fizette a földesúrnak. 1807-ben - több évi szolgálat után - újra 
megválasztatott. „...A Nagy Rabéi Határról esendő Árenda Szedőnek 
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Sólyom Mihály, Kis Rábéi Árenda szedőnek Gál István..." Az árendasze-
dők mellé is kirendelt a tanács ̂ Árenda Sürgető"-ket, akik a hátraléko-
sokat fizetésre szólították fel. 

12. Contributionalis Perceptor (adószedő). Kötelessége volt a pénzben 
meghatározott „contributio" (hadiadó) és a „domestica" (házi, vagy 
megyei adó) beszedése a minden jobbágy nevére az elöljáróság által 
kiállított „Libellus"-ba beírtak szerint. Az adószedő mellett is működött 
Jdó Sürgető". 

A porció-, árenda- és adószedők közvetlenül a Generális Árenda 
Perceptor felügyelete és rendelkezése alá tartoztak. Ezt a tisztséget 
rendszerint a főbíró látta el. „Emeritus Bíró Elek Mihály, Generális 
Árenda Perceptor is volt s ennél fogva el akarja távoztatni az 1818 /19. évi 
Kis Rábéi Árendának megadását..." A tanács azonban nem engedte el 
neki az árendát, sőt a következőkre nézve úgy határozott, „...hogy az 
1818/19. esztendőben a Fő Bíró, úgy mint Fekete János lészen a Gene-
rális Árenda Perceptor (főárendaszedő), a Kis Rábéi Árendája el nem 
maradván..." 

13. Mezőkerülők (Cirkulátor). 1726-ban a megyei összeírásban 2 
kerülő (cirkulátor) van megemlítve. Az egyik a falu, a másik az uraság 
kerülője volt. 1753-ban Turuczkai István volt a„Dominális Cirkulátor". 
AXIX. század elején évenként 2 kerülőt választottak. Fizetésük„mireden 
földesgazdától 1/4 véka búza volt. 1822-ben minden octava földtől 1/4 
véka Elet, egy pár botskor a Helység Cassájából, úgy mint a Csőszhajtás-
ból (csőszhajtásnak nevezték azt a jövedelmet, melyet a csőszös a közös 
földeken tett kártételekért behajtott) mindegyiknek vetődik. A düllő 
utakon - de s hol máshol - a maguk hasznára kaszálhatnak füvet." 
Megtörtént, hogy a kerülők „segítő Csőszt vettek maguk mellé, kiknek a 
fizetések Annak a Tengerinek fele része, ami a Patócs és a Fokközitül 
csőszbérbe megyen..." 

14. Helység gazdaasszonya. Kötelességei közé tartozott elsősorban a 
helység házának belső takarítása és meszelése. Esetenként az ülésező 
tanácsnak, vagy más faluból érkezett vendégeknek, elöljáróknak ebédet 
főzött. Fizetése: „2 köböl búza, 1 köböl árpa, 1 pár tsizma, egy kötő, -
keszkenő; egy fejrevaló, egy nyakbavaló, edgy malatz hat heti korában 
adódik, ha Fiadzana az Helység Sertése - s élne a malatza..." A gazda-
asszony kötelessége volt a pálinkafőzés is. Erre utal az a bejegyzés, mely 
szerint 1806/7. esztendőre Kövér Sárát - aki ettől kezdve még 1823-ban 
is gazdaasszonya volt a helységnek - megválasztották „seprő főző"nek, 
amiért fizetése a következő volt: „Edgy pár ujj Tsizma, minden főzéstől 
1 ittze égetett bor, az üstyéből elengedődik az Árenda..." 

15. Helység kocsisa (Auriga Loci). Feladata a község lovainak gondo-
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zása és a forspontozás (közmunkában fuvarozás) volt. A községre háruló 
fuvarokat a község lovával és szekerével ő bonyolította le. Fizetése -
tekintettel a rátermettséget és becsületességet igénylő szolgálatra -
jóval magasabb volt az egyes gazdáknál szolgáló béreseknél. 1783-tól 
179 l-ig Tarsoly János volt a község kocsisa. Fizetése:,,.. .23 Vonás Forint, 
6 köböl búza, fele vám, fele termésből, 4 köböl árpa, ősszel 2 köböl vetés, 
a maga magvával, a maga földjén. Vetés helyett 3 köböl árpa in natura 
ígértetik. Minden adót megfizet. Helység lovain semmi dolgot nem tehet 
magának. Tengeri, kender, dinnyeföld szántás..." Aki egyszer elnyerhet-
te a kocsisságot, az több éven át meg is maradt ebben a szolgálatban. 
Fegyver Bálint 1806-1810-igvoltaközségkocsisa. Ez idő alatt a pénzbeli 
fizetés 27 rhénes forintról 30-ra emelkedett. Utána Kövér Imre látta el 
a kocsisságot 1811-től, több mint 10 éven át. Fizetése 1823-ban a 
következő volt: 

„1. Pénzbeli... 30 Rft. 
2. Két köböl vetés a Helység földében, az egyik őszi, a másik tavaszi. 

Mind a szántást, mind a magot a Communitás adja. 
3. Nem a Vámból, mind addig, hanem maj orsági búzából esvén ezután 

neki kenyérnek való. Erre nézve nem hat, hanem hét köböl majorsági 
búza megyen kenyérnek Kocsisságért. 

4. Azon túl Csődör gondviseléséért megyen 1 köböl búza, az lészen 
egyedül Vám búzából. 

5. Hosszú útért adódik, minden útért 1 véka majorsági búza. 
6. Két pár Tsizma, az egyik sarkantyúval, a másik sarkantyú nélkül 

patkóval. 
7. 1 prémetlen ködmön, 1 szőrnadrág, 1 fátyol nyakravaló. 
8. 24 font só. 
9. 10 köböl búzának a megőröltetése." 
A kocsis fizetése igen gyakran változott és általában mindig feljebb 

emelkedett. Ez is annak a bizonysága, hogy nagyon kényes és feltétlenül 
pontos embert megkívánó feladat volt ezt a megbízatást ellátni. Ezért 
azután meg is becsülte a tanács azt, aki ebben a szolgálatban rátermett-
nek bizonyult. 

Az eddig felsorolt községi vezetők és alkalmazottak az esztendőnként 
megtartott széképítés alkalmával felvett jegyzőkönyvekben szerepel-
nek. Ezeken túl azonban a község alkalmazta és fizette tulajdonképpen 
a református prédikátort, a rectort (Oskolamester, Ludymagister), a 
Lányok tanítóját és a harangozót is. Az egyházi és iskolai emberek ugyan 
szervezetileg és szolgálatuk felsőbb ellenőrzése szempontjából a 
„Debreczeni Tractus" (egyházmegye) alá tartoztak, de alkalmazásukat 
és fizetésüket a tanács intézte. A prédikátornak 28 hold szántó és 10 hold 
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kaszáló, azaz „egy Urbárialis Sessió", a rectornak 3/8-ad Sessió, a Lányok 
tanítójának 2/8 Sessió földje volt. A község díjlevél-ben rögzített megál-
lapodás szerint megszántotta, elvetette és betakarította a szántóföldek 
termését. Gondoskodott a kaszálók lekaszáltatásáról és a széna -behor-
dásáról. Ezenkívül a tanács gondoskodott az egyházi és iskolai emberek 
egyéb természetbeni és pénzbeni fizetésének kiegyenlítéséről is. A 
harangozó - 1817-ben az Öreg Ványai Mihály - fizetését is a tanács 
rendezte: „...7 köböl kenyérnek való Elet, 2 véka árpa, magának 1 pár 
Tsizma, és a feleségének is, ha a templomot minden héten kiseprik és ha 
tisztítják..." 

A fentiek alapján a tanács jogot formált az egyházi és iskolai úgyne-
vezett „Belső Emberek" személyének kiválasztására is. A XVIII. század-
ban kialakult és szinte a XIX. század 30-as éveiig fennmaradt az a 
szokás, hogy a prédikátort a főbíró vezetésével a tanács fogadta fel 
kialkudott bérért egy évi időtartamra; ha az egy év leteltével a tanács 
meg volt elégedve szolgálatával maradhatott még egy évig, ha nem 
voltak vele megelégedve, akkor nem marasztották tovább. Ebből a 
helyzetből nagyon sok visszaélés származott. Ezek megszüntetésére a 
Tiszántúli Superintendentia Consistoriuma 1815-ben körlevelet inté-
zett a helységek elöljáróihoz, melyben „az Ország Gyűlése és a Felséges 
Király által is megerősített Cánon"-ra (egyházi törvény) hivatkozva 
kijelentette, hogy ezek a törvények a helybeli elöljárókat a „Prédikátor-
ral való Ügyekben Bíróvá nem teszik, hanem teszik a Vidékbeli 
Esperest és Consistóriumot... ez az első törvényszék minden Eklésiai 
dologban. Azok a helybeli elöljárók, kik Prédikátorjukat a magok 
akarattyából nem marasztallják, magokat Prédikátorjok Bírójává 
tévén a Cánont és az Országos törvényt ronyták meg." Nagyrábén 1780-
ban az elöljáróság azért nem marasztotta meg tovább a prédikátort, 
mert „...Felséges Tsászárért, Királyért nem szokott könyörögni". A pap 
azzal próbálta menteni magát: „...szoktam ritkán; hogy meg nem un-
ják..." 1808-ban a rábéi főbíró kijelentette, hogy nem tartják tovább a 
prédikátort, mert: „...az unatkozás, mind a Tiszteletes Úr eránt, mind 
tanítása eránt meg nevekedett..." A lelkészek, tanítók nem vették szí-
vesen az elöljárók ilyen bírálói jegyzéseit. 1802-ben a főbíró javas-
latára menesztem akarták a rectort, Képessi Józsefet, aki így válaszolt 
a bírónak: „Nem parancsol nékem egy rossz parasztbíró. Az elöljáró-
kat gubásoknak, Istókéknak titulálta. Természetesen hamar kitelt az 
ideje. 

Minden ellenkezés ellenére azonban a gyakorlat mégis csak az volt 
Nagyrábén is egészen 1835-ig, hogy a prédikátort egy esztendőre, alku 
szerint - mint a többi községi alkalmazottat a rectorral, tanítóval, 
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jegyzővel együtt - a tanács nevében a főbíró fogadta meg. Az év vége felé 
- községünkben karácsony második napján -papmarasztást, vagy más-
képpen akózást (megmérés, mérlegelés) tartottak. Templomozás után a 
helység házánál az érdeklődő lakosok jelenlétében az elöljáróság szava-
zott abban a kérdésben, hogy megfogadják-e, marasztalják-e a követke-
ző esztendőre a papot, rectort, tanítót és a jegyzőt, az úgynevezett „Belső 
Embereket". 

A felsoroltakon kívül községi alkalmazottnak, illetve a közigazgatási 
szolgálatban tevékenykedő személynek tekinthető az Ecclesia Curatora 
(egyházgondnok). A prédikátor mellett a legfőbb egyházi elöljáró megbí-
zatását, kurátori tisztét, ami az egyház anyagi ügyeinek intézését 
jelentette - az egyik esküdtként -, a tanácstól kapta. Szintén az esküdtek 
közül választották a „Vigyázókat", akik a tanítókra és tanításukra 
ügyeltek. A főbíró elnöklete alatt 2-3 esküdt volt a tagja „Az Eklésia 
Dolgaira ügyelő Választott Esküttek" bizottságának is. 

A nagyrúhéi„Becsületes Tanács"-nak a község vezetésében a követke-
ző feladatai voltak: 

1. A földközösség rendszerének fennállása idején - községünkben 
1784-ig-a szántó- és kaszálófóldek osztása. A földeknek házak után való 
kimérésével megszűnt a föld közös használata és az újraosztás, de 
megmaradt a fordulókényszer. A tanács határozta meg a fordulók 
határait és rendjét. Felügyelt arra, hogy az egyes fordulókban mindenki 
azt vesse, ami következik. A tanács megbízottainak, az esküdteknek a 
dolga volt a kaszálófóldek elosztása is. 

2. Az adók és árendák, taksák igazságos és a használt földmennyiség 
után járó mértékű elosztása, az adó- és árendaszedőkre való felügyelet 
és azok elszámoltatása. 

3. Joga volt a tanácsnak kisebb peres ügyekben ítéletet hozni. Kihágá-
sok esetén büntetést kiszabni és azt végrehajtani. A nagyrábéi bírák 
hatásköre pénzbüntetés kiszabásánál 1 forintig terjedt. Testbeli büntetés 
esetén, mint „...Helység Privilégiuma" engedi, 12 Pálcza, vagy botütést 
szabhattak ki. Nagy szigorral büntették a káromkodást, még abban az 
esetben is, ha valaki Isten nevének emlegetése nélkül csak az atta-
teremtette, vagy kutyateremtette szavakat használta. Verekedésért, lo-
pásért sem sajnálták a botütéseket. Az egyik legény kilopta a malom 
garatjából a búzát, a másik a „lakodalomban a kemenczébül lopta kiafőtt 
húst": mind a ketten 12 botot kaptak. Kivételes esetekben megtörtént a 
botütés pénzzel való megváltása. 12 bot helyett 1 forintot kellett fizetni. 

A bíró és a többi elölj áró tekintélye védelmében is szigorú volt a tanács. 
G. Szabó István, aki „...ősszel Bíró Jakab István Uramra a Zsivány 
nevezetet ruházta, ez okon, mint a Helység Privilégiuma engedi, 12, mint 
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pedig az uraság Tisztjétől ítéltethetik, ismét 1'2 Pálcza büntetésre méltó-
nak találtatott." 

A tanács szigorú ítéleteiben feltétlenül érezhető a reformáció puritán 
erkölcsi felfogásának hatása. A káromkodásért, lopásért, paráználkodá-
sért és egyéb vétkekekért nemcsak a kiszabott testi büntetést kellett 
elszenvedni, hanem - korábban a templomban, a nép nyilvánossága 
előtt, később a paróchián, néhány elöljáró jelenlétében - pönitentiát, 
bűnbánatot. kellett tartam. A vétkét igazán megbánót feloldozta a 
bűnbánattartás, a penitenciálás után á lelkész. 

Megmenekülhetett valaki úgy is a büntetéstől, hogy úgynevezett 
albát adott, azaz aláírásával, vagy keresztvonásával megerősítette az 
írást arról, hogy vétkét szánja és bánja és ha hasonló vétekbe esne, 
minden törvénykezés nélkül méltónak tartja magát a büntetésre. Több 
ilyen alba van bejegyezve a nagyrábéi tanácsi jegyzőkönyvbe is. 

Szigorúan vették azt is, ha hivatalt viselő ember felejtkezett meg 
magáról. Az egyik esküdtet. 1 forintra büntették, mert nem ment el a 
gyűlésre, a másik vasárnap cselédeivel szénát hordatott: arra büntették, 
hogy „...anépet közönséges helyen (nyilvánosan) megkövesse és 12pálczát 
szenvedjen". Az esküdt ember az Úriszékre fellebbezett, ahol a testi 
büntetést elengedték. 

4. Az egyház ügyeinek intézése is a községi önkormányzat hatáskörébe 
tartozott. A reformáció következményeképpen a protestáns falvakban a 
tanács, illetve a Communitás (faluközösség) jelentős szerepet kapott. 
Önrendelkező tevékenységének egyik tényezője lett az egyház és az 
iskola ügyeinek az intézése. Az egyház és a község Nagyrábén is 
tulajdonképpen egy volt. 1826-ban a Cahonica Visitatio (egyházlátoga-
tás) során a községi elöljárók így fogalmazták meg ezt az egységet: 
„Minthogy a .Communitás tészi az Ekklésiát, tehát a maga hasznáért a 
Commune Páscumból [községi közös legelő] szántotta fel ezt a 8 köblös 
földet az Ekklésia hasznáért..." Bár az ilyenforma egység ellen, illetve az 
ellen, hogy a helyi elöljáróság az egyház külső és belső ügyeiben, a lelkész 
és a tanítók személyi kérdéseiben is intézkedjék, az egyházi felsőbb 
hatóság mindenkor tiltakozott, de a gyakorlat mégis csak az volt, hogy 
ezekben az ügyekben a döntő szó a helyi tanácsé volt. Községünk 
reformátu^egyházi vezetőtestületének, az úgynevezett Consistoriumnak 
összetételét vizsgálva azt látjuk, hogy annak tagjai ugyanazok, akik 
egyúttal az esküdti tisztet is képviselik. A főbíró, a nótárius, a törvény-
bíró és az esküdtek jó része hivatalból tagja volt az egyházi vezetőségnek 
is. Az egyház anyagi ügyeinek ellenőrzését teljhatalommal a helység 
elöljárói végezték a már fentebb említett „Ekklésia dolgaira ügyelő 
Választott Esküitek", vagy más néven „Presbiterialis Esküitek" útján. 
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Ezt bizonyítja az esztendőnként megismétlődő egyik számvizsgálat 
alkalmával, 1803-ban felvett jegyzőkönyv: ,A Paró-chialis Házba a 
Helybeli Prédikátor előtt, ki is Balogh Péter. Feljegyez-tettett azon 
gyűlésnek hites írója [egyúttal a község hites jegyzője] Szőnyi József 
által. Jelen voltak a számadáson ezek: Elek István főbíró, Papp János 
törvénybíró, Dajka János, Herpai István és más eskütt emberek..." 

5. Házassági elválások ügyében is a tanács döntött. Válási ügyekben 
a XVII. és a XVIII. századokban még az egyházmegyei bíróságok 
döntöttek. A XVIII. század végétől az ilyenfajta ügyek elintézésénél 
is szerepet kapott a helyi elöljáróság. 1801-ben a tanács, az egyhá-
zi consistórium tagjai, a prédikátor és a főbíró jelenlétében közös 
gyűlés előtt tárgyalták Székely András ügyét, aki válni akart a feleségé-
től. 

Nagyobb jelentőségű dolgokban való döntések esetén megtörtént, 
hogy az egész lakosság, a Communitás bevonásával hozott a tanács 
határozatot. 1804-ben, amikor megkezdték az új templom építését, a 
húsvét másodnapi istentisztelet után a „...templom előtt közmegegyezés-
ből végeztetett, hogy a kiégetett téglákat kirakják közös munkával és 
megállapítják, hogy alkalmas-e az az építésre..." 

A nagyrábéi „Betsület Tanáts" tekintélyét a földesúr azzal is biztosí-
tani kívánta, hogy az úrbérrendezéskor 27 pozsonyi mérő szántót és 100 
embervágó (= amennyit egy ember egy nap levághat) kaszálót adott a 
Communitás hasznára. A szántóföld termése az alkalmazottak fizetésé-
re szolgált, a kaszálón termett széna a csődörök, bikák, lovak tartására 
szolgáltatott takarmányt. Az ispán bizalmát élvező főbíró kezelte a 
közös földeken termett javakat is. Ez igen kívánatossá tette a lakosok 
előtt a főbírói hivatalt. Igaz, hogy a főbírónak esztendőnként számot 
kellett adni gazdálkodásáról a tanács előtt. Időnként, így 1786-ban is a 
földesúr felülvizsgáltatta a számadásokat. „A Méltóságos Uraság 
ParantsolatjábólezenNRábéiHelységben található számadók Számadá-
sának Revisiojára Érdemes Személyek..." a bárándi nótárius, az udvar-
bíró mellett, „Ezen NRábéi Helység Betsületes Tanátsa és ugyan Helység-
beli lakosok közül Convocalt [meghívott[ Betsületes Lakosok..." vettek 
részt a vizsgálatban. 

A tanács határozatát, bírói döntését meg lehetett fellebbezni. A 
fellebbezési fórum az Úriszék, vagy hivatalos nevén a Méltóságos Uraság 
Törvény Széke" volt. Több eset van bejegyezve a jegyzőkönyvbe, melyek 
szerint a Dominális Székre appellált ítéleteket az mérsékelte. 

A rábéi tanács törvényszéke és az Úriszék között volt még egy 
törvénykezési fórum, az ispáni szék. Ez tulajdonképpen nem volt más, 
mint a váradi püspökség ispánjának jelenlétében tartott tanácsgyűlés. 
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Az ispáni szék előtt jelentősebb ügyeket, nagyobb méretű verekedése-
ket, általában hivatalt viselő emberekkel összefüggő ügyeket tárgyal-
tak. Az ilyen ispáni szék tartásának költségét mindig a vétkekben 
elmarasztaltak fizették. 1819-ben három legény nagyszabású lopásso-
rozatát tárgyalta az ispáni szék. A vétkesek a „...Spanális Székért 6 
forintot fognak fizetni hárman..." - fejeződött be az amúgy is szigorú 
ítélet. 

Ennek a törvényszéknek a feladata elsősorban az volt, hogy a jobbá-
gyok kezén lévő földek használata során keletkezett ügyekben rendel-
kezzen. Ha valamelyik jobbágy nem tudta, vagy nem akarta fizetni a 
földesúri szolgáltatásokat, azt kibecsülje házából és földjéből. Kijelölje 
azt, akit érdemesnek tart a föld felfogására és az attól való szolgáltatá-
sok megfizetésére. Az ilyen ügyekről az ispáni szék jelentést készített az 
úriszéknek, az pedig a helytartótanácsnak, amelynek a hozzájárulása 
nélkül senkit ki nem becsülhettek. 

Hatáskörébe tartozott a házhelynek való telkek kimérése és kimuta-
tása is. Az osztályegyességek, végrendeletek érvényességéhez az ispáni 
szék jóváhagyása is szükséges volt. Az osztozkodó felek ugyanis csak 
olyanok lehettek, akik az örökölt úrbéres föld után meg tudták fizetni a 
járandóságot. Földnek eladása, vagy gyerekeknek való odaajándékozá-
sa szintén csak az ispáni szék jóváhagyásával és az „Úri juss feltartása 
mellett" mehetett végbe. 

Végül szólnunk kell még a tanácsnak arról a tevékenységéről, melyet 
a község belterületén és a külső határban is a közbiztonság fenntartá-
sáért tett. Már említettük, hogy fegyveres ármások, külső strázsák 
felállításával igyekezett a tanács eleget tenni ezeknek a követelmények-
nek. A szolgabírótól azonban mégis sokszor jött a figyelmeztetés, hogy 
a „Helységben a Strázsák a Passusok (útlevél) kérésében szorgalmatosak 
legyenek". A közbiztonság érdekében az egyik faluból a másikba csak az 
elöljáróság által kiállított útlevél felmutatásával lehetett menni. 1817-
benFejér László és H. Máté György azért érdemeltek meg a Rabéi Bírák-
tól 12-12 botütést, mert „noha meg volt tiltva a Réten által más Helységbe 
és Pusztára Hajóval Elöljárók tudtok és levelek nélkül való kószálás, 
mégis most Pünköst előtt a Csonka héten is tselekedték:.." 

AXIX. század elej én az erőszakkal katonáknak fogdosott legények, ha 
csak tehették, megszöktek és a nádasokba húzódott meg egy részük a 
Sárréten. Nagyon sok közülük lopással, rablással tartotta fenn magát. 
Igen ritkán sikerült - pedig magas jutalom volt ígérve a szökevények 
elfogóinak - szökött katonákat fogni. A szolgabíró körlevele szerint a 
Lengyelországból nagy számmal elszökött katonák közül 12 a sárréti 
nádasokban, Nagyrábén és Nagybajom körül fészkelte be magát. „Szük-
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séges tehát a legszorosabb vigyázassál lenni mindeneknek, hogy a szemé-
lyes bátorság (biztonság) fenntartathasson, mely tsak úgy eshetik meg, ha 
az Határokon lévő Csapszékek, Csordás Tanyák, Pásztor Tanyák napon-
ként múlhatatlanul megvizsgáltatnak.." A sürgető figyelmeztetések és 
felhívások ellenére a falusi bírák magatartásából a szökevényekkel való 
rokonszenvezés tűnik ki, mert így feddi őket körlevélben a szolgabíró: 
„...Szégyennel kell tapasztalnom, hogy keveset bízhatok a Bíráknak 
szemességében, mert különben azon 12 Haramiák, akik a Sárrétbe 
vetették magukat, nem tuttak volna átkelni a Berettyón..."29 
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KÓSA LÁSZLÓ 

Egy alföldi mezőváros református 
presbitériuma a XIX. században 

Az autonóm szervezetek múltjának vizsgálatából nem hiányozhat a 
presbitériumok kutatása. Nemcsak a presbitériális rendszer világtörté-
neti háttere miatt, hanem azért is, mert Magyarországon valószínűleg 
a presbitérium az elsó olyan tartós, önigazgató testület, melyben neme-
sek és jobbágyok egyenrangúan együtt ülnek és döntenek. Az intézmény 
hazai történetét azonban csak részlegesen ismerjük. Hiányoznak a helyi 
föltárások, amelyek megmutathatják, hogy a kezdetben teljesen szabá-
lyozatlan, ezért feltehetőleg regionális változatokat kifejlesztő műkö-
désben mi volt a közös és meghatározó. 

Ezekből végeztem el a gyulai református presbitérium XIX. századi 
történetének elemzését úgy, hogy két időmetszetet (1820-29, 1870-79) 
kiemeltem és összehasonlítottam. Mindkét évtized az ország békés 
korszakába tartozik. A közben eltelt fél évszázad alatt nemcsak a 
társadalmi rend változott meg, hanem maga az intézmény is. Egyébként 
számításba vettem, hogy a magyar református egyház 1881-ben hozta 
létre egységes szervezetét, ami a presbitériumok működésének egysége-
sítését is magával hozta. 

Elöljáróban el kell még mondani, hogy Gyulán - a Tiszántúlon 
szokatlanul - a XIX. században a reformátusok kisebbségben voltak az 
abszolút többséget képező római katolikusokkal szemben. Társadalmi 
tekintélyük alacsonyabb volt, nem vehettek részt hosszú ideig a telepü-
lés kormányzásában. Az utóbbi azért fontos, mert valószínűleg viszony-
lag korán megalakult és j órészt saj át törvényei szerint működött Gyulán 
a presbitérium. Ugyanis az egyvallású kelet-magyarországi helységek-
ben sok helyen az késleltette létrejöttét, hogy a világi és egyházi vezetés 
mégaXEX. században sem vált szét. Sajnos az 1801-i tűzvész az egyházi 
iratokat megsemmisítette. A városi levéltárban azonban fennmaradtak 
annak a mozgalomnak a dokumentumai, amelyben 1784-ben az urbá-
riumra és a türelmi rendeletre hivatkozva a reformátusok és az ortodo-
xok szövetkeztek, hogy a városi esküdti helyek betöltésének római 
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katolikus privilégiumát megtörjék. Végül a felekezetek 3-3-6 arányban 
osztoztak a helyeken.* 

Rövid beszámolóm csupán a presbitérium választására, tagságának 
társadalmi összetételére és ügyköreinek jellemzésére terjedhet ki. 

A legkorábbi följegyzés (1802) 12 presbiterről (elöljáró) tud. A kurá-
tort (gondnok) minden év húsvét hétfőjén a templomi gyülekezet, „a 
nép", vagyis egyházi gyűlés választja, mégpedig megismételt közfelkiál-
tással, ami éppúgy megfelel a nemesi vármegye korabeli gyakorlatának, 
mint az, hogy ezután a kurátor maga választja ki a presbitereket, ha 
valamelyikük lemond vagy elhalálozik. Ezt a módot egy újonnan beik-
tatott lelkész kifogásolta először 1815-ben mint „illetlent", és kánonok-
nak ellentmondót. Szerinte a presbiteri tanácsteremben csupán a pres-
biterek és néhány meghívott, („betsületes öreg rendű értelmes lakosok" 
válasszák a kurátort, aki majd változatlanul önkiegészítő módszerrel 
tizedenként hív maga mellé presbitereket. A hívek azonban ragaszkod-
tak a hagyományos és demokratikus formához. így 1824-ben az egyház-
megyei közgyűlés a nagy tekintélyű vármegyei főorvost, Tormássy 
Lajost bízta meg regulázásukkal. Ó föloszlatta az addigi testületet és 12 
új tagot jelölt ki, akik a három városi esküdttel együtt alkották a 
presbitériumot és választották a kurátort. Elvileg tagj ai voltak az „urak" 
is, azaz a vármegyei tisztikar református tagjai, ők azonban kivételesen, 
súlyosabb fegyelmi vagy pénzügyi kérdések tárgyalásánál jelentek meg 
a gyűlésben. Az előző forma emléke azonban nem felej tődött el. 1829-ben 
ismét követelték, 1848. januárban pedig össze is gyűlt a hívek egy része, 
hogy másodlelkészt válasszon. Tervük ugyan - épp az „urak" föllépésén 
- meghiúsult, de már májusban a templomudvaron, az új polgári törvé-
nyekre hivatkozva, egyházi gyűlés választotta meg a kurátort. 

A polgári gyakorlat azonban fokozatosan bekövetkezett, a népképvi-
seleti elv terjedésével és a felső egyházi vezetés ösztönzésére. Az 1870-
es évekre föladták az önkiegészítés gyakorlatát, sőt a kurátorjelölés 
különféle, kevésbé demokratikus formáit is. A 24 presbiteri; nem hatá-
rozatlan időre, hanem hat évre, a gondokot változatlanul minden évben 
újra választották. Nem jelöltek, hanem a kitöltetlen „szavazási íveket" 
az egyházfik négy napon át hordták ki minden egyházi adófizető család-
főnek. Szakítottak a húsvétmásnapi, meg a Szent György-napi időpont-
tal is, a polgári naptári év kezdetét vévén alapul. Az íveket kijelölt hat 
nap alatt önként kellett a parókiára bevinni, ahol a korábbi gondnok 
által kijelölt, városrészi képviseletből álló szavazatbontó bizottság össze-
sítette az eredményt. Az első alkalommal (1870-ben) a 643 kézbeadott 

* Vö.: Scherer Ferenc: Gyula város története. Gyula, 1938.1. k. 345-49. 
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ívből 241 érkezett vissza. Nem maradt közvetlen jele a korteskedésnek, 
az emberek mindenesetre bőven éltek a szabad választás lehetőségével. 
A gondnokra adott szavazatok 21 személy között oszlottak meg, a 
győztes 47-tel nyert. A 24 presbiter egyszerű szavazattöbbséggel 221 név 
közül került ki. Három év után zuhanva visszaesett az évi gondnokvá-
lasztás iránti érdeklődés, a megválasztottak pedig időhiányra és hozzá 
nem értésre hivatkozva sorra adják vissza a tisztséget, amin nem 
csodálkozhatunk, hiszen gazdálkodó parasztembereknek kettős köny-
veléshez és más tőkés pénzügyletekhez kellett volna érteniük csekély 
tiszteletdíj és tekintély fejében. 1875-ben 800 ívből csak 109 érkezett 
vissza 13 név közt eloszolva, 1877-ben pedig elmaradt a választás. Noha 
aztán ismét lebonyolítják, majd az 1881-es országos reform hoz új módot. 

A presbitérium társadalmi összetételére nehéz következtetni, a tagok 
vagyoni helyzetét pedig egyáltalán nem ismerjük. Az 1820-as években 
a nevek előtt föl-foltűnik a „Ns" (=nemes) jelzés, de előfordulása nem 
következetes. így nem tudunk statisztikát készítem a föltehetőleg 
paraszti életmódú armalisták részvételéről. Hasonló a helyzet az időn-
ként fölbukkanó iparosokkal is. Az 1870-es években szembetetsző az 
értelmiség és általában a polgárság hiánya, pedig nagyobb adományaik 
és ügybuzgóságuk tanúsítja, hogy közük van az egyházhoz. Ambrus 
Lajos takarékpénztári igazgató az első főgondnok (1865-től), Oláh 
György városi tanácsos adóbehaj tásban segít, Nóvák Kamill törvényszé-
ki elnök kisebb alapítványt tesz. Arra is gondolhatunk, hogy az említett 
1848-i papválasztási összetűzés miatt az „urak" még mindig távol 
maradnak, mint az 50-es években tüntetőleg tették, de ez csupán 
föltevés. Különös eset a Nagy Károly ügyvédé, akire 1852-ben fiatalon 
súlyos erkölcsi vétség bizonyítódik rá. Utána hiába lesz buzgó egyház-
tag, állandó jogi tanácsadó, egyházmegyei tanácsbíró, még 1892-ben is 
csak pótpresbiternek választják meg. Nem felejtik vétkét vagy ügyvéd-
ként van rossz híre, nem tudni. A presbitériumban mindvégig marad a 
paraszti tagság túlsúlya. 

A legizgalmasabb kérdés a tárgyalt ügyek megoszlása. 1820-29 között 
évi átlagban 9,1,1870-79-ben 15,9 gyűlést tartottak. Az ügyeket jegyző-
könyvi tételek szerint számoltam össze, majd osztályoztam. Habár így 
fontos viták és egyszerű közlések egyenértékű napirendi pontként 
szerepelnek, egyelőre finomabb elemzést nem végeztem. A részletes 
megoszlás a következő: 
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1820-29 1870-79 

szervezeti ügyek és egyházigazgatás 
erkölcsbíráskodás és fegyelmi eljárások 
gazdálkodás (+építkezés, karbantartás) 
iskola 
kapcsolatok a felsőbb egyházvezetéssel 
kapcsolatok az esperesi hivatallal 
felekezetek közötti kérdések 
adományok 

32% 
30 
17 
6 
6 
6 
4 

44 
5 

24 

15% 

7 
5 egyéb 5 

Föltűnő a hivatali ügymenet növekedése. A gyűlések száma 91-ről 
159-re(l,74-szeresemelkedés),anapirendi pontoké 123-rdl 1107-renőtt 
(9-szeres emelkedés). Saját szerveződéssel és közvetlen egyházkor-
mányzással aránylagosan mégis kevesebbet foglalkoztak, ezzel szem-
ben a felsőbb egyházi hatóságokkal ugrásszerűen szaporodott az érint-
kezések száma. Teljesen eltűntek az erkölcsbíráskodási és fegyelmi 
ügyek, amelyek az 1820-as években megközelítően a tárgyak egyharma-
dátjelentették. 1815-ben a Gyulára látogató esperes még így határozta 
meg a presbitérium legfontosabb feladatkörét: „Kötelességük a gyüleke-
zet erkölcsére és hitbuzgalmára figyelni, a rendellenességeket jelente-
ni..."; tudjuk, hogy a század második felében ez már országszerte 
megszűnt. Az egyházfegyelem gyakorlatának hiánya azt is jelentette, 
hogy az 1870-es években a presbitérium egyetlen alkalommal sem 
tárgyalt közvetlenül a hitbuzgalom körébe tartozó kérdést. Meg kell 
említenünk, hogy a korabeli Gyula mind az agrárszocializmus terjedé-
sének, mind a nazarétus és baptista térítésnek területén feküdt. Az első 
titkos - s országszerte is legelsők közé tartozó - baptista bemerítkezés 
éppen 1879-ban történt Gyulán, ennek híre s hogy az új vallás hívei 
leginkább a reformátusok közül verbuválódnak, nem jutott el a presbi-
teri gyűlésekig. 

Különösen szembetetsző, hogy a 70-es években a gazdasági ügyek 
majdnem felét teszik a napirendi pontoknak. Míg a 20-as években szinte 
teljesen vagyontalan az eklézsia, fél évszázad múlva, ha nem is gazdag, 
de viszonylag jelentős szabadforgalmú ingatlan birtokosa. (Egyházi 
birtok: 94 hold szántó, legelő, kaszáló; iskolai illetőség: 143 hold szántó, 
5 hold kaszáló; a templomon és parókián kívül még három temető, három 
ház és három iskola van a tulajdonában.) A vagyon az úrbéri 
elkülönözéskor juttatott földből, örökséghagyásokból és vásárlásokból 
állt össze. Sok törődést kívántak az alapítványok, amelyek ekkor már az 
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egyházközség anyagi életének jelentékeny hányadát tették ki. 1879-ben 
három iskolai, két-két temetkezési és magtári, egy-egy biztosítási, 
orgona, segélyezési, malom, adó, templom és faiskolai (összesen 14) 
alapítványt tartottak számon. A presbitériumnak, mint felelős testü-
letnek minden apró üggyel foglalkoznia kellett, jóváhagyása nem hiá-
nyozhatott. Igen gyakran kiküldött bizottságok intézték a feladatokat. 

A hitbuzgalmi tárgypontok hiánya nem feltétlenül jelentette magá-
nak a hitbuzgalomnak az elapadását, erről a kegyes adományok, melye-
ket minden esetben jegyzőkönyvileg megköszöntek, beszédesen tanús-
kodnak. A 20-as években hasonló példa kevés akad, valószínűleg az 
általános anyagi helyzet miatt. 

Ötven év változásait igen vázlatosan a következőkben lehet összegez-
ni. Gyula taxás földesúri mezővárosból rendezett tanácsú várossá lett. 
A reformátusok többsége eredetileg Wencheim-jobbágy volt, később 
jogilag egyenlő földmíves. A presbitérium nemesi mintákra tekintő 
önkiegészítő testületből szabadelvű választási alapon álló intézménnyé 
vált. (Közbevetőleg meg kell jegyezni, hogy sem az eredeti kálvini elv, 
sem a későbbi presbiteriánus gyakorlat nem népképviseleti alapon 
képzelte el a presbitériumot, hanem feddhetetlen életű elöljárók taná-
csaként.) Mindkét vizsgált évtizedben jeles képességű lelkészek vezet-
ték az egyházközséget. Ecsedy Gábor polihisztori beállítottságú, a város 
első történetírója volt, de természettudományos érdeklődése is említést 
érdemel. Ragaszkodott a tradíciókhoz, halálával szűnt meg a penitencia-
tartás (1852). Tiszteletbeli táblabíráriak választotta meg Békés és 
Csanád. Papp Mihály a helyi és az országos sajtóbán cikkezett, nagy 
súlyt helyezett az egyházi vagyon gyarapítására, alapítványok létesíté-
sére. Ő volt az, aki polgárosította a gyulai egyházat. 

Az anyagi gondok mindkét évtizedét végigkísérték. Mégis 1821-ben 
jelentékenyen megnagyobbították a templomot és orgonát vásároltak. A 
fél évszázaddal későbbi beruházások és javítások kisebb nagyságrendű-
ek, de tqjjbirányúak: templomkikövezés, orgonacsere, parókiacserepe-
zés, keresztelőmedence-készíttetés, az iskolák folytonos tatarozása stb. 
A 20-as években az iskolák ügye egy állapotban maradt, ötven év múlva 
sorozatnyi, helyben jelentős változást figyelhetünk meg: véglegesítik az 
önálló rektortanítói állást, áttérnek az ősszel kezdődő tanévre, felállítják 
az 5-6. osztályt, megalakítják az iskolaszéket. Idetartozik, hogy míg a 
20-as években a presbitériumnak a világi hatóságokkal szinte semmi 
kapcsolata nincs, a 70-es években leginkább az iskolák ürügyén igen 
gyakran kényszerül érintkezni a modern polgári igazgatással, fogadja 
az oktatásirányítás utasításait, intézkedéseit. 

Befejezésül tájékoztatás céljából jegyzem meg, hogy ez a vizsgálat 
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1979/80-ban készült. Egy részéből előadás is elhangzott a református 
doktorok kollégiumának ülésszakán Debrecenben. Forrásul - más egy-
házi iratok hiányában - az illető korszakok presbiteri jegyzőkönyvei 
szolgáltak. Remélem, a következő esztendőkben részletesen kidolgozha-
tom, más kutatásokkal párhuzamba állítva, országos kitekintésűvé 
bővíthetem munkámat. 
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BŐSZE SÁNDOR 

Közösségi kohézió és kulturális érdekérvényesítés 
egy XIX. századi somogyi egyesület életéhen 

(A Csokonya Vidéki Népnevelési Egylet 1868-1928) 

Százhuszonhárom évvel ezelőtt a Drávához közel, még a megyében is 
vidéknek számító Babócsán Babócsai Alsó-Járási Népnevelési Egylet 
néven egyesület alakult, s hat évtizeden keresztül tevékenykedett. 
Milyen energiák táplálták e ritka kitartást? E kérdésre próbálok meg 
röviden, egy korábban már publikussá vált munkám segítségével vála-
szolni. < • 

Somogy megye 1860-as évekbeli műveltségi mutatói szükségessé, s 
ezek megváltoztatásának társadalmi igénye pedig lehetővé tették, hogy 
a reformkori liberális nemzedék emigrációból hazatérő képviselői által 
hozott modern nyugat-európai népművelési eszmék, így a felnőttek 
iskolán kívüli oktatásának gondolata is, nyitott fülekre találjanak. E 
liberális politikusok már reformkori munkáikban kiemelték a népneve-
lés fontosságát - jelezve -, hogy a polgárosodásnak, a nemzeti felemelke-
désnek egyik alapvető feltétele a műveltség kiterjesztése, melynek egyik 
lehetséges keretét az egyesületek adnák. Eötvös József kultuszminisz-
ter az általa 1867-ben közreadott „Felhívás népnevelési egyletek alakí-
tására" c. röpiratában is megfogalmazta, hogy a népben az önművelés 
igényét társadalmi összefogással kell és szabad kialakítani. Reményei 
szerint a népoktatási törvény előkészítésében és végrehajtásában a 
megalakuló népnevelési egyletekre is támaszkodott volna. Az általa 
elképzelt magánjellegű, decentralizált egyesületekre semmilyen köz-
ponti nyomást nem kívánt gyakorolni, hisz ezek a helyi viszonyokhoz 
alkalmazkodva tudták volna az új nevelési elképzeléseket közvetíteni a 
községi önkormányzatok és az egyházi testületek felé, továbbá a közvé-
leményt iskolabaráttá formáim. A miniszter felhívását követően kiala-
kult országos méretű társadalmi vitában a továbblépést sürgető erők 
felhívták „a figyelmet az iskolák állapotára, a tanítók helyzetére, a 
népoktatás előtt álló nagy feladatokra", a babonákra, a falu népe 
szellemi és társadalmi felemelkedésének szükségességére. Az elképzelé-
sek megvalósítását azonban jelentős mértékben gátolta az állam és az 
egyházak - különösen a katolikus egyház - közti harc, valamint a kiépülő 
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polgári állam centralizációs és a vármegyék hagyományos decentralizá-
ciós, partikuláris törekvései között feszülő szembenállás. Ennek „kö-
szönhetően" aztán azon sem lehet csodálkozni, hogy az 1870-es években 
Somogy több községében még nem is hallottak a népnevelési törvényről, 
így a megyében - miképp az országban másutt is - igen nehezen, 
vontatottan alakultak a népnevelési egyletek. Az országban hozzávető-
legesen 2-3 tucat alakulásáról tudunk, s ezek zöme hamarosan feledésbe 
is merült. Baranya megyében Németbólyon, Pécsen, Tolnában Szek-
szárdon - kettő is, Zala vármegyében pedig Balatonfüreden és Letenyén 
szerveztek népnevelési egyleteket. 

Az Eötvös-féle felhívást követően Somogyban - mint az országban 
máshol is - élénk sajtópolémia bontakozott ki. A vitáról, az egyletek 
vontatott alakulásáról és a „gittegyletesdibe" fulladt lassú, észrevétlen 
elhalásukról sokat tudhatunk meg Kelemen Elemér tanulmányaiból. 
Mivel a megyében megalakuló egyletekben is erősebbnek bizonyultak a 
széthúzó erők, a megyei egyesület meg sem született, s csak rövid ideig 
működött a kaposvári, a felső-babócsai járási és a tabi kerületi egylet, a 
karádi és nagyberényi pedig már a jóváhagyott alapszabály visszaérkez-
te előtt feloszlott. 

A Babócsai Alsó-Járási Népnevelési Egylet megszületése rendkívül 
kedvezőtlen feltételek mellett következett be, s mégis az első nehéz évek 
átvészelése után képes volt továbbvinni az eötvösi gondolatot. Alakulá-
suk negyedszázados évfordulójáról megemlékező jegyzőkönyvük így 
fogalmazott: „ma már alig létezik... húsz népnevelési egylet hazánk-
ban... minő örvendetes benyomást gyakorol annak szemlélése, miként 
kezdenek leomlani a válaszfalak, melyek a honfit a honfitól, egyik 
vallásfelekezetit a másik felekezetbelitől annak előtte oly ridegen elszi-
getelték. Főurat, középosztálybelit, kereskedőt, iparost és földművest, 
katolikus és protestáns papokat és tanítókat, keresztényt és zsidót, kik 
előbb egymástól elzárkóztak, most egy- közös célért lelkesülni és mun-
kálni látni oly látvány volt, amely egy szebb jövő hajnalaként tűnt ki 
előttünk." 

Az egyesület Barla Szabó József segédlelkész, Németh Endre plébá-
nos, Szalóky Dániel tanító, Barakonyi Kristóf lelkész, Rába Miklós 
nagybérlő és még számos lelkes társuk 1867 októberében kezdte szervez-
ni. Az alakuló jegyzőkönyvük -18 fő jelenlétében -1868. január 13-án 
kelt. Az első alapszabályuk bevezetője szerint a „népnevelési egylet 
mindenkiben csupán az embert nézi, mindenkit emberi méltóságának 
tudatára felemelni törekszik, s így vallásfelekezet s nemzetiségre tekin-
tett nélkül alakul". Legfontosabb cé/ként a műveltség és az erkölcsi tudat 
fejlesztését határozták meg. Első helyre a felnőttek nevelését, a népne-
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velést tették. A gyerekek érdekében a népiskolák fejlesztését, óvodák 
felállítását, vasárnapi iskolák szervezését, iskolai tanácsadást és segé-
lyezést vettek be az alapszabályba, s mindez egy célt szolgált: az egylet 
körzetében „egyetlen gyermek iskoláztatás, kellő képzettség nélkül fel 
ne nevelkedjék". Az egyesület a működési területén fekvő iskolák álla-
potáról is valós képet kívánt kapni, hogy annak ismeretében tudják 
biztosítani az oktatás jobb feltételeit. A tanítók önképzése érdekében 
fontosnak tartották egy egyleti könyvtár megszervezését is. 

Az egylet „belszervezete", mint az egyesületeké általában - demokra-
tikusan épült fel. Az átlagtól eltérően a működési területén fekvő 
településeken külön-külön községi bizottságokat hoztak létre. Ezek saját 
községükben saját vezetőséget választottak, s minden hónapban ülést 
kellett tartaniuk, sőt falujuk iskoláját havonta kötelesek voltak meglá-
togatni, de a tanításba bele nem szólhattak, sőt gondosan vigyáztak, 
hogy megjelenésükkel a tanító előadását s a gyermekek figyelmét meg 
ne zavarják; a tanítót a tanítványok előtt semmire sem figyelmeztethet-
ték, egyedül az iskolák állásáról, a hiányokról, a sürgős segélyt igénylő 
gondokról tehettek jelentést a központi választmánynak. Az egyesület 
minden részletre kiterjedő, folyamatos és rendszeres helyzetelemzésre 
törekedett. 

Az 1868. augusztus 13-án engedélyezett alapszabályt 1878-ban mó-
dosították, s a kör ekkor kapta új, a Csokonya-Vidéki Népnevelési Egylet 
elnevezést. 

Az egyesület 1868-as indulását - a számadás könyvek szerint -
Széchenyi Pál, a későbbi földművelésügyi miniszter, Rába Miklós és 
Hanni Nándor által befizetett alapító összegek tették lehetővé. (Az 
alapító tagok sorában egyébként hat Széchenyi nevével találkoztam.) A 
rendszeres bevételeket természetesen a tagdíjak jelentették. Itt szüksé-
ges megjegyezni - s ez szinte minden egyesületre jellemző volt -, hogy a 
tagok a tagdíjakát illetően meglehetősen fegyelmezetlen magatartást 
tanúsítottak, s egyáltalán nem mentek ritkaszámba a többéves hátra-
lékok. Az alapító tagoktól befolyt összeg teljes egészét, a többi tagdíjnak 
pedig 10%-át takarékba tették, értékpapírokba fektették, ill. a törvénye-
sen megállapított 6%-os kamatra kölcsönöztek is, 1868-1908 között 
összesen 8933 koronának megfelelő összeget. 

A legnehezebb feladatot a tagság rétegződésének, társadalmi és 
mennyiségi összetételének rekonstruálása jelentette. Miután az egylet-
nek rendkívül jól használható iratai kerültek levéltári őrizetbe, joggal 
remélhettem egy komplett rétegvizsgálat lehetőségét. Sajnos, ezen 
amúgy értékes nyilvántartások pontossága meglehetősen sok kívánni-
valót hagyott maga után. Az 1868 márciusi közgyűlésen 85 fő írta alá a 
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taggyűjtőíveket. A következő hatvan esztendőben sem emelkedett soha 
100 fölé az alapító, a rendes és a pártoló tagok összlétszáma. A közgyű-
léseken évente átlag 10-77 nevesíthető személy jelent meg; hozzávéve az 
anonim személyeket, fél ezernél is többen fordultak meg a kör helyisége-
iben. Évente - szintén - átlagban 1-46 új ember kapcsolódott a jegyző-
könyvileg is rögzített egyleti tevékenységbe. Megvizsgáltam még az egy-
egy személy által az egyesületben eltöltött évek számát, s azt is, hogy 
ezen belül hány alkalommal vett részt - a protokollum tanúsága szerint 
- a kör rendezvényein. A hosszadalmas és bonyolult számítások alapján 
megállapítható egyrészt, hogy a tagok mellett jelentős számban fogad-
tak vendégeket, másrészt pedig ugyanilyen jelentős volt a tagok fluktu-
ációja is. A népnevelési egylet sikeres működését tevékeny, aktív és jó 
szervezőkészséggel rendelkező mag kialakulása tette lehetővé. Szalóky 
Dániel, az egyesület titkára és lelke ezt a következőképp fogalmazta 
meg: az „ügyvezetést iskola és népbarátok (helybeli és vidékünkbeh grófi 
urak, Rába Miklós és Szabó Kálmán) mellett plébánosok, lelkészek, 
jegyzők és tanítók végezték dicséretes ügyszeretettel." A tagság jelentős 
részben tanítókból, papokból és földművesekből állt, de a tagdíjat fizetők 
között a környékbeli uradalmak bérlőinek, tiszttartóinak, kasznárainak 
neveit is meg lehetett találni, sőt erdészt, ügyvédeket, kereskedőket és 
néhány iparost is regisztráltak az iratok. A felekezeti összetételt tekintve 
az egyesület katolikusokat, evangélikusokat és zsidókat fogott össze. Az 
egyesület 21, nagyrészt barcsi járásbéli települést vontvonzáskörébe, de 
távolabbi vidékekről is volt tagja. 

Az egyletben uralkodó politikai légkört egy kifej ezéssel lehet j ellemez-
ni, a liberalizmussal. Ezen alapon ítélték el a tiszaeszlári per kapcsán, 
1882-1884 között kibontakozott antiszemitizmust. Ez pedig egyáltalán 
nem volt veszélytelen megnyilatkozás, hisz az egyesület földrajzilag 
meghatározható működési területe pont a Dráva vidéki, erőszakos 
pogromba torkolló zsidóellenes zavargások centrumai (Csurgó-Gyéké-
nyes-Berzence, Szigetvár) közé esik. A liberális szellem a tehetséges 
parasztemberek soraiból országos szintű politikusokat is kinevelt. Szalóky 
tanítványai közül az egyik, Nagyatádi Szabó István a miniszteri székig 
jutott. 

Mivel a falusi élet az évszakok váltakozásához alkalmazkodik, az 
egyesületnek ezt figyelembe véve kellett ismeretterjesztő tevékenységét 
kialakítania. A népnevelési egylet késő ősztől kora tavaszig az előadá-
sokon, könyvismertetéseken, az olvasáson és könyvtárhasználaton, 
valamint az „okszerű" gazdálkodást, az egészségesebb életmódot előse-
gítő elméleti és gyakorlati munkán keresztül a kor modern pedagógiai 
elveinek alkalmazásáig és a felvilágosításig sok eszközt használt a 

242 



kultúra terjesztése érdekében. 
Az előadásokat - zömmel a tagok által - kisebb-nagyobb megszakítá-

sokkal 1871- és 1913 között tartották. Ezek pedagógiai, erkölcsi és 
világnézeti tematikába illő előadások voltak - pl.: „Mi teszi az embert, 
emberré?", „Egy kis szemle az erkölcsi nevelés felett", „Buzdító Szózat a 
népnevelés felvirágoztatása és köznépeknek jóléte érdekében", „Intőszó 
a szülőkhöz az iskolából kikerült gyermekeik számára", „Szocializmus", 
„Polgári jogok és kötelességek", „Pusztulunk és veszünk". (Az utóbbi 
egykeellenes referátum volt.) 

A gazdasági kérdésekről szólóak a dohánytermesztésről, a takarék-
magtárakról, a méhtenyésztésről, a gyümölcstermesztésről, a konyha-
kertészetről, az erdőültetésről, fásításról, a háziiparról, a kisiparosok 
anyagi és erkölcsi helyzetéről, a lótenyésztésről, a fertőző állatbetegsé-
gekről, a talajnemekről, az istálló- és műtrágyákról, a föld helyes 
megműveléséről, továbbá a permetezési módokról beszéltek. Számos 
előadás hangzott el a természettudományok témaköréből is, így egyebek 
mellett pl.: az „erőtanról", az elektromosságról, a „légsúlyról", a fényről, 
a hőtanról és az égitestekről. 

Az egyesület első alapszabálya is egyik legfontosabb feladatának 
tekintette saját könyvtárának mihamarabbi létrehozását. 

Az indulás nehézségei miatt érdemben csak 1873-ban tudtak először 
foglalkozni az egyleti bibliotékával. Ettől kezdve aztán igyekeztek az 
állományt folyamatosan gyarapítani. Némelyik művet 5-10 példányban 
szerezték be, hogy a helyi népiskolai könyvtárakat is tudják fejleszteni. 
Pedagógiai, közgazdasági, mezőgazdasági tárgyú szakkönyveket, ill. 
ismeretterjesztő munkákat és szépirodalmi könyveket vásároltak. A 
könyvbeszerzések előtt a könyvtáros mindig kikérte az összes tanító 
véleményét. A tervszerű és a lehetőségekhez képest bőkezű állományfej -
lesztést tanúsította, hogy 1883-ban az egyesület központi könyvtárának 
lajstroma 106, 1928-ban pedig mintegy 200 művet sorolt fel. Ezzel 
párhuzamosan gyarapodtak a vidéki népiskolai könyvtárak is. 1883-
ban például 7 református, izraelita és katolikus iskolában már 669 
kötetet használhattak a tanulók. 

Az előadások keretében megfogalmazottakat hétköznapi alkalmazá-
sukkal is igyekeztek a gyakorlatban kipróbálni. Az 1874-es évet követő-
en takarékmagtárak, 1899 után pedig tejszövetkezetek szervezésébe 
fogtak. Az 1870-es évtized közepétől a dohánytermesztéssel próbálkoz-
tak, de a környékbeliek néhány esztendős kísérletezés után felhagytak 
vele. Főképp a téli szabadidő gazdaságosabb kihasználása érdekében 
szerették volna a házüpar elterjesztését. Arany Bálint tanítónak a 
kisiparosok nehéz helyzetével foglalkozó egyik előadása után a közgyű-
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lésen elhatározták, hogy elősegítik egy iparos kör alakítását. E törekvé-
seket azonban nem kísérte szerencse. A legjelentősebb társegyesület 
alakításuk a Csokonyai Polgári Olvasókör 1869-es létrehozása volt. 

Ha végigtekintünk az egyesület szociális-népjóléti gyakorlatán, akkor 
itt is sokrétű tevékenység képe rajzolódik ki. A legjelentősebb az iskolás 
gyermekeknek nyújtott pénzbeli segélyezés volt. Ennek során hozzáve-
tőlegesen 900-1000 gyermek tanulását tették könnyebbé összesen 
körülbelül 2000 forinttal, és 100 koronával. Emellett gyakran nyújtot-
tak ruha- és tanszersegélyt is. Több száz forintra rúgó összeggel támo-
gatták a kör működési területén lévő különböző felekezetű iskolákat: 
könywelj jutalomtárgyakkal, taneszközökkel és a fenntartást szolgáló 
pénzzel. És - természetesen - amennyire lehetett, a környék olvasóköreit 
is igyekeztek segíteni. 

Az egészségnevelést célzó előadásokkal párhuzamosan a betegsége-
ket megelőző tevékenységgel is megpróbálkoztak. A vidék papj ai felmér-
ték 1893-94-ben a diftériás megbetegedéseket. Megdöbbentő eredményt 
kaptak: egyetlen esztendő alatt 58 gyerek halt meg. Az egyesület 
szándékai szerint egy gyűjtőbizottságot állított fel a gyógyszer beszerzé-
sét lehetővé tevő pénzek összegyűjtésére. E nemes vállalás sorsának 
további alakulásáról azonban nem maradt fenn irat. 

Az egyesület szerteágazó, sokszínű tevékenysége, odafigyelő, törődő, 
rendkívül liberális atmoszférája tette lehetővé, hogy eltérő társadalmi 
helyzetű és vallású emberek képesek voltak értelmes közös célok megva-
lósítása érdekében, több mint fél évszázadon keresztül saját és közössé-
geik kulturális és gazdasági felemelkedése érdekében együttműködni. 

Felhasznált levéltári források 

Somogy Megyei Levéltár: Babócsai Alsó-Járási Népnevelési Egylet iratai; Alispáni 
iratok - 3184/1868; 818/1304/1869; 5028/1870; 3085/1875; 10 015/1878; 8503/1881; 
4476/1883; 133/1884; 3269/1898. Uo. Főispáni bizalmas iratok - 92, 94/1904. Tolna 
Megyei Levéltár: Egyesületi alapszabályok gyűjteménye (E. asz.): Baranya Megyei 
Levéltár: E. asz. Magyar Országos Levéltár: K-150-BM-1868-1870/III-4. 

Felhasznált irodalom 

Kultúra és nevelés. Összegyűjt, szerk. (bev.) jegyz. Mezei Márta. [Bp.] Magyar 
Helikon. 1976. [Eötvös József művei); Kelemen Elemér: ADunántúl népoktatása (1867-
1900) = In: Somogy megye múltjából. Szerk.: Kanyar József. Kaposvár, 1982.; Kelemen 
Elemér: Somogy megye népoktatása (1868-1918). Bp. 1985.; Kelemen Elemér: A 
népoktatás Somogyban a dualizmus kezdő éveiben = In: Somogy megye múltjából. 
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Szerk.: Kanyar József. Kaposvár, 1973.; Kelemen Elemér: A néptanítók Somogyban a 
kiegyezés korában. Kaposvár, 1982. (Somogyi Almanach, 34-35.); Kelemen Elemér: 
Adatok a népoktatás Somogy megyei történetéhez (1881-1918) = In: Somogy megye 
múltjából. Szerk.: Kanyar József. Kaposvár, 1980.; Nóvák József: A magyar népműve-
lés története. I. 1772-1919. [Bp.] 1963.; Tamás József: Népművelés Somogyban. 
Kaposvár, 1941.; Kanyar József: Kaposvár művelődésének kérdései a XVIII-XX. 
században = In: Kaposvár. Várostörténeti tanulmányok. Szerk.: Kanyar József. Kapos-
vár, 1975.; Somogyi életrajzi lexikon. 2. bőv. kiad. Összeáll. Hajdó Lászlóné, Hódossy 
Ferencné. Kaposvár, SMPI. 1981. (Iskola és levéltár 8.); Dombóváry László: Szalóky 
Dániel (1845-1934) = In: Pedagógus arcképcsarnok Somogyban. I. Kaposvár, SMPI. 
1984. (Iskola és levéltár 20.) 

245 



SZABÓ ISTVÁN 

A jobbágyfelszabadítás utáni falusi önigazgatás 

A XI. században Európába való bekapcsolódásunk megindított egy 
fejlődést, lehetőséget adott a közösségeknek az átformálódásra, 
európaizálódásra. Jóllehet, a török megakasztotta ezt a fejlődést, éppen 
a közösség vitte tovább az addig már részévé asszimilált intézményeket 
és azok funkcióit, sőt éppen a török által megszállt területen a paraszt-
vármegye formájában tovább tökéletesítette, példaként használva az 
autochton fejlődésű kiváltságos kerületek (Jászság, Kunság, Hajdúság) 
közigazgatási mintáit is. S mivel a településhálózat megritkulása tágas 
határú mezővárosok létrejöttét segítette elő (pl. Nagykőrös, Kecskemét, 
Hódmezővásárhely, Békés), ezekben összegződött a helyi, európai, földe-
súri és királyi (államhatalmi) közigazgatási rendszer valamennyi olyan 
tulajdonsága, amelyet az adott viszonyok közepette alkalmazni lehe-
tett.1 Mindezeket a pozitív tapasztalatokat összegezte és szinkronba 
hozta az európai közigazgatással Mária Terézia 1767 és 1770-es rende-
leteivel. A törvényerőre emelés, s az, hogy ez a rendelkezés belső 
fejlődésre támaszkodik, bizonyos időtlenséget ad e közigazgatási intéz-
mények működésének. A XX században már nem érzékeljük, hogy 
milyen korú a falusi közigazgatás szervezete, mióta van bíró, jegyző, 
esküdtek testülete, s egyéb alkalmazottak (kisbíró, hajdú, hivatalse-
géd). A későbbi, közigazgatást meghatározó törvények, törvénymódosí-
tások már ezt a Mária Terézia által szentesített hármas (bíró, jegyző, 
esküdtek - formát veszik alapnak, módosítják az egyes funkciókat, 
kiterjesztik, vagy szűkítik az egyes szerepköröket. 

Ez a XI. század óta Európával szinkronban lévő folyamat, amely 
korábban is lehetővé tette már a közösségi lét és a hivatalos közigazga-
tási rendszer, vagyis az organikus és az organizált társadalom összekap-
csolódását tetéződik majd be az 1871. évben megalkotott XVIII. sz. 
közigazgatási és egyesületi törvényben.2 

'Szabó I.-Szabó L., 1990. 39. 
2 Uo., 42. 

246 



Fenti elhatárolás szerint témánk, a falusi önigazgatás területéhez 
mindazok a természetes fejlődéssel létrejött egyesületek, társulások, 
körök, különféle szerveződések hozzátartoznak, amelyek kívül esnek a 
közigazgatás területén, de valamilyen formában a faluközösség kisebb 
csoportjait rendszerességgel és tartósan működtetik. Ez a kisebb egység, 
amelyet az önigazgatás valamely formája irányít, maga a természetesen 
működő közösség, amely egy élő, létező organizmus, ami egybefogja 
tagjait és lehetővé teszi azt, hogy benne emberi élet jöhessen létre, 
kultúra képződjék magas fokon. E közösségeket a szervezett és organi-
zált tágabb társadalom felhasználja saját céljaira, saját törekvései 
érdekében. Különböző mértékben bele is avatkozik életükbe, s ott 
változásokat eredményez. Mint ahogy a közösségek sem függetlenek a 
társadalomtól, a nagyobb és államilag szervezett, illetve igazgatott 
közösségektől, organikus intézményektől. Ezek által illeszkednek be a 
legkisebb szervezett közösségek is a társadalomba, nemzetbe, államba. 

Az önszervező közösségek az Alföld szinte valamennyi településén 
már a késői feudalizmus időszakában fellelhetőek. Az önigazgatást 
valójában nélkülöző, feudális kötöttségek között élő községek, települé-
sek lakói is létrehoztak különféle gazdasági szervezeteket, testületeket, 
társaságokat. Elsősorban a sokféle mezőgazdasági munkaforma egybe-
hangolása hívta őket életre. A koordinációt pedig részben a községi 
igazgatás, részben a spontán igények alapján létrejött gazdasági társu-
lások végezték.3 

A Jászságban és a Kunságban például katonáskodásuk fejében ka-
pott kiváltságként kezdettől fogva működött az előbb vérségi, majd 
katonai rend szerint szervezett önkormányzat, vagyis jogot nyertek a 
lakosok elöljáróik szabad megválasztására. Eszerint, a jog szerint a 
király kijelölte legfőbb tisztségviselőként a kapitányt, aki egyben a bírói 
tisztet is betöltötte, majd ennek az egész Jászságot és Kunságot érintő 
rendelkezésnek a mintájára - miként azt a későbbi adatok bőséggel 
igazolják - valamennyi jász és kun helységnek külön kapitányt állítot-
tak, akik a melléjük választott tizedesekkel együtt intézték a község 
belső ügyeit. Ezeket később - például egy 1644-es jászladányi határper 
szerint - már bírónak és esküdtnek nevezik.4 Vagyis, az eredeti funkciók, 
megbízatások átalakulnak: már nemcsak a király számára történő 
katonaállítás és adóbeszedés, hanem az önkormányzat minél teljesebb 
megvalósítása képezi feladatkörüket. Egy még későbbi, 1705-ös össze-
írás szerint valamennyi jász településen egy jól kiépült, nagy létszámú, 

3 Balla F.-Wirth I., 1989. 54. 
4 Szabó L., 1982. 28-29. 
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számos alkalmazottat foglalkoztató községszervezet társul az említett 
községi testülethez. Berényben495 családra 87, Ladányban64 családra 
18, Kiséren 121-re 14, Apátiban 153-ra 22, Árokszálláson 219-re 35, 
Dózsán 65 családra 18 tisztségviselő jut. Az összetételt nézve mindenütt 
megtalálható a bíró, vagy bírák, mellettük néhány választott tanácsi tag 
(a későbbi magisztrátus szűkebb körű elődje), a nótárius, a tizedesek, a 
tanító, a pásztorok szinte valamennyi fajtája (ökörpásztor, sertéspász-
tor, boíjúpásztor, gulyás, csikós, kanász, juhász, csordás), a csőszök, 
bormérők, mészárosok, kocsmárosok, molnárok, kocsisok, kézművesek, 
napszámosok, és ezek ellenőrei, vagyis a piacok, mészárszékek, állatok 
felügyelői és a borbírók. Ez a községi szervezetbe tartozó, község által 
fizetett nagy apparátus arra enged következtetni, hogy komoly község-
gazdálkodással állunk szemben, a község önmaga szervezi a közösség 
életét, irányítólag szól bele a legkülönbözőbb életmegnyilvánulásokba 
is.6 

Joggal vethető fel, hogy jászsági példánk tekinthető-e tipikusnak? 
Hiszen köztudott, hogy náluk - privilégiumaik miatt - általában az 
országos tendenciákat megelőzően már regisztrálható több folyamat. 

A más, nem kiváltságos területekről való adatok azonban általános 
érvényűvé teszik a Jászságról elmondottakat. Kecel községi igazgatásá-
nak rendszerét például Bárth János szinte ugyanilyennek úja le. Ott az 
irányító testületet a tanács és az esküdtek alkotj ák, élükön a bíróval, akit 
„feő-bíró"- nak vagy „öreg bíró"-nak is neveznek, megkülönböztetésül az 
„albíró"-tó\, vagy „törvénybíró"tó\. A testületi tagok között is ugyanúgy 
megtaláljuk a nótáriust, a borbírót, székbírót, malombírót, pusztabírót, 
kenyérbírót - vagyis a piacok és mészárszékek, az állatok és a bormérés 
felügyelőit a kocsisokkal, csőszök kel és a rend őreiként a hadnagyokkal 
együtt, mint a jászoknál.6 A két testület között csupán időbeli eltérést 
vehetünk észre. A kecelihez hasonló példákat pedig szinte vég nélkül 
sorolhatjuk. 

Egyetértünk ugyanis Horváth Zoltánnak azzal a megállapításával, 
hogy „az ország lakosságának még a múlt század közepén is kb. három-
negyedét alkotó mezőgazdasági népesség, elsősorban a parasztság min-
dennapi élete nagy részben a falvakban folyt le... / s /.. .a falu önkormány-
zata volt ekkor az egyetlen forma, melyben a parasztnép egy-egy község 
keretében valamelyes autonómiát gyakorolhatott, s a község életének 
formálását több-kevesebb lehetőséggel végezhette..Majd, mint lentebb 
írj a, „... a községet érintő ügyekben... / már /...a feudalizmus századaiban 

5 Uő., 1979. 172-174. 
6 Bárth J., 1984. 153-182. 
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a falugyűlés határozott, határozatainak és rendeleteinek érvényt az 
általa választott bíró szerzett, munkájában néhány, szintén választott 
esküdt segítette. Mindenekelőtt a legelőhasználat szabályozása, a nyo-
másrendszer, s általában az egész községi élet megkövetelte, hogy egy-
egy falu lakossága egyenlő szabályok szerint éljen" 7 Ám míg a feudaliz-
mus korai időszakában a földesúri beavatkozás a falusi önkormányzat 
ügyeibe alig volt érezhető, addig a hatalom - benne a földesúri -
megszilárdulásával és lépésről lépésre való kiépülésével az önkormány-
zatok visszaszorulása figyelhető meg még mezővárosi viszonylatban is. 

Először a Mária Terézia-féle urbárium szabályozta a községek szerve-
zeti rendjét és működését, s ez határozta meg első ízben a földesúrtól való 
függőség mértékét, csakúgy, mint az állammal való kapcsolatokat is.8 

Ez azonban a korábbi, elfogadott, kialakult, megharcolt állapotok 
megváltozását is eredményezte. És általában szigorodást, az önigazga-
tás korlátok közé szorítását. Amely - lehetséges, hogy országos szinten 
egységesülést, tehát egy országosan egyetemlegesen érvényes közigaz-
gatási rendszer kialakulásának alaplépéseit jelentette, de a megválto-
zott helyzetben utasításra másítani kényszerült falvak egyedi eseteinek 
többségében durva beavatkozást, felháborító pressziót, vagyis sűrűsödő 
sérelmeket. Melyek aztán - miként azt Horváth Zoltán részleteiben 
elemzi - a reformországgyűlésektől kezdve egyre sűrűsödően napirenden 
voltak, számtalan tervezet, rendelet, módosítás született, jogi viták 
serege zajlott a közel száz év alatt, mígnem az 1886. évi községi törvény 
nyomán - miután a falu önkormányzati szervezetébe gazdasági tekintet-
ben is befolyást biztosított a törvényhatóságoknak - a községek öntevé-
kenysége egészen szűk területre szorult vissza; a törvény megszületése 
után már nemigen lehet községi autonómiáról beszélni.9 Vagyis, amit a 
lexikon autonómia címszó alatt tömören úgy fogalmazott, hogy önkor-
mányzat, egyenlő valamely testületnek azzal a jogával, „.. .melynél fogva 
saját ügyeit, törvényhozói, végrehajtó és bírói hatalmát más hatóságok-
tól függetlenül gyakorolja, s tisztségviselőit maga választja..."10: már a 
múlté, csak filozófiai értelemben, fogalmi szinten él. 

Illetve mégsem! Az állam és a faluközösségek, illetve a községek 
viszonyát a kiegyezés után az 1871. évi XVIII. tc.-ben fogalmazták meg 
1945-ig tartó érvénnyel. Szervesen kapcsolódik ez a rendelkezés a 
korábbiakhoz, s ez lehetővé tette azt, hogy a közösség, vagy annak 

' Horváth Z., 1972. 565. 
8 Ua., 566. 
9 Ua., 613-615. 
10Révai, 1936. 83. 

249 



csoportjai továbbra is autochton módon funkcionáljanak, továbbra is 
létezzenek. Mindezt felerősíti az, hogy az úgynevezett hivatalos közigaz-
gatáson kívüli, immár intézményesült egyéb önigazgatási testületek 
(úrbéres, zsellér birtokosságok, olvasókörök, egyletek, társulatok) ezt a 
modellt és szervezeti felépítést veszik alapul, sőt hivatalosan is ezek 
működési mintájára szerkesztik meg alapszabályaikat.11 Ez teljesen 
általános gyakorlat volt. „Amint lehetett, megalakultak - írja Nagy 
Gyula a vásárhelyi puszták köreiről -, elkészítették az alapszabályukat; 
felteijesztették jóváhagyás céljából. Sok esetben egy már működő kör 
alapszabályát vették át, legfeljebb itt-ott átdolgozták."12 Hasonló ez 
ahhoz az évszázados gyakorlathoz, amit a céhek szerveződésekor alkal-
maztak (a jászok például még az egészen korai céhszerveződések idősza-
kában egy már működő váci céhtől kértek alapszabálymintát),13 vagy a 
későbbi, még tovább egyszerűsített formához, az I. Ferenc kibocsátotta, 
előre nyomtatott céh artikulusokhoz, ahol csak a kihagyott rubrikákat 
kellett kitölteni.14 

A hivatalos előírásoknak megfelelően valamennyi egylet - lett légyen 
az bármilyen kis csoport, vagy különleges céllal verbuválódott társaság 
- tisztikarral rendelkezett. Vagyis - mint ahogy azt Jász-Nagykun-
Szolnok vármegye alispáni jelentései bemutatják - volt elnöke, aki 
többnyire valamelyik falubeli tekintély volt, s gyakran csupán 
protokolláris funkciót töltött be, volt egy ügymenetet irányító, ténylege-
sen intézkedő személy, akit ügyintéző elnöknek, alelnöknek neveztek, 
volt egy titkári teendőket ellátó jegyző, akit az összes írásbeli feladat 
(ülések jegyzőkönyveinek vezetése, levelezések) elvégzésére jelöltek ki 
(sok esetben a pénzeket, pénztárkönyveket is ő kezelte), s természetesen 
volt maga az egylet (kör egyesület, társulat) egyenrangú, azonos jogok-
kal rendelkező tagsága.16 Mindez azonban árnyaltabb összeállítású, 
részletezőbb felépítésű is lehetett. Nagy Gyula például a váráshelyi 
puszták olvasóköreiről azt íija, hogy ott az alakuló közgyűlésen vezető-
séget választottak, amelynek tagjai az alábbiak lettek: elnök, két alel-
nök, titkár, jegyző, aljegyző, pénztáros, pénztári ellenőr és a választmány. 
S hogy nem csupán az előírásoknak megfelelő, mechanikusan ismétlődő 
tisztség-odaítélésekről volt szó, hanem a köröknek az állam adta kere-
teken belüli valóban önszervező közösségként való működtetéséről, azt 
például az elnök személyének kiválasztásával kapcsolatosan így részle-

11 Szabó I.-Szabó L., 1990. 42. 
12 Nagy Gy., 1975. 385. 
13 Botka János szíves közlése 
14 Damha (A Damjanich Múzeum Helytörténeti adattára) - Szabó I., 1974. 1-34. 
15 Sipos O. (szerk.), 1880. 
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tezi: „A jó elnök a társai ügyét magáévá tette, törődött a tagsággal. Az 
elnöknek ügyesnek, talpraesettnek kellett lenni. Nem tehetett kivételt 
senkivel. Elvárták, hogy barátságos legyen mindenkivel szemben. Ked-
vében kellett járni a tagságnak. A népszerű elnök társasvacsora alkal-
mával... - a legszegényebbekkel is - váltott néhány barátságos szót... 
nemcsak a gazdagokhoz húzott, a kisebb portájú emberekkel is szóba 
állt. Fontos, hogy kissé tréfálkozó természettel megáldott ember legyen. 
Nem szabad hirtelennek lenni, nem szabad „tetejibe szaladni a dolgok-
nak". A jó megjelenés kívánalom volt. A közönség szerette, ha jól ki tudta 
magát fejezni. A jó elnök még a magánéletével is példát mutatott. 
Minden téren meg kellett állnia a helyét; a tagoknál is, a városházán 
is..."16 

A már említett 1886. évi községi törvény után a falusi, községi 
önigazgatás, önszervezés színhelyei - mint említettük - ezek a körök, 
egyletek, társulatok lettek. Igaz ugyan, hogy - miként azt az egységesí-
tett alapszabályok mutatják - országos méretekben intézményesültek, 
formailag, szerkezetileg szinte azonosak voltak, ám mégis, főleg, ha 
tartalmi munkájukat, tevékenységüket is vizsgáljuk, egyedi arculatúak 
egy nagy, tág és szinte tetszés szerint tágítható kereten belül, vagyis: 
ezek az utolsó maradványai az önigazgatási testületeknek. S mivel a 
kiegyezés után meglehetősen nagy számban alakultak meg országszer-
te - még hajó egynéhány közülük kérészéletűnek is bizonyult -, megle-
hetősen nagy tömegeket fogtak át, szinte az egész falusi lakosságot, sőt 
még városaink, elsősorban vidéki városaink különféle csoportokba tömö-
rülő, vagy tömöríthető nagy többségét is. 

Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében például 1867 és 1951 között -
tehát közel száz esztendő alatt - a statisztikákban nyilvántartott 80 
önálló településen 1387 Belügyminisztérium által hivatalosan is enge-
délyezett egyesület működött. Ezek a politikai élet változásainak meg-
felelően különféle céllal létrehívott szervezetek voltak, köztük kizárólag 
kulturális jellegűek (olvasókörök, művészeti egyesület, dalegylet), de 
politikai irányultságú csoportok is (levente, lövészegylet).17 

Tömeges alakulásuk időszakában, vagyis a múlt század utolsó har-
madában és a századfordulón a legfontosabb ezek közül a közbirtokos-
ság, amely lényegében a faluközösség összes gazdálkodással kapcsolatos 
kérdéseit intézte önálló határozati joggal, melyet a községi tanács is 
tudomásul vett. Annál is inkább, mert elnöke általában a községi 
tanácsnak is tagja volt. 

16 Nagy Gy., 1975. 385. p. 
"Adatok... I-II., 1980., 1990. 
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Balla Ferenc és Wirth István kutatásaik alapján csoportosították is 
ezeket a főleg jászsági, de a mezővárosok többségében is jellemzőnek 
tekintett egyesületeket. Mégpedig úgy, hogy voltak: 

1. gazdasági jellegű társulások, amelyek főként a tőkés átalakulást 
gátló tőkehiány megszüntetése érdekében szerveződtek és a hiányzó 
állami intézményeket pótolták azok kiépüléséig, miután aztán termé-
szetszerűleg meg is szűntek; 

2. segélyező egyletek a szociális feszültségek tompítására, többnyire 
felekezeti alapon; 

3. szakmai egyesületek: egy-egy foglalkozási ág, vagy szorosan össze-
függő foglalkozások szakmai közvéleményt formáló közösségei (például 
az orvosok, gyógyszerészek, néptanítók stb. szervezetei); 

4. tűzoltó és sportegyletek, amelyek egyrészt vagyon- és városvédelmet 
láttak el, másrészt pedig a polgári életforma megjelenésével a szabadidő 
eltöltését szolgálták; 

5. közművelődési egyletek, melyek a reformkori előzmények után 
elsősorban népnevelési céllal létesültek (pl. népoktatási körök, önképző 
körök); 

6. felekezeti jellegű egyletek a hitélet élénkítésére és az egyházi pozíciók 
megőrzésére. 

Mindez tehát felölelte a teljes emberi életet, annak minden lényeges 
területét. Éppen ezért meghatározó jelentőségűeknek tekintjük őket. 
Mégpedig azért, mert amíg az államhatalom törvényei, rendeletei útján 
egységesíteni törekszik az ország telj es lakosságát, s megkísérli egyetlen 
mederbe terelni az állampolgárok megnyilatkozásait (ugyanezt teszik a 
politikai pártok is, csupán szűkebb társaságokra, csoportokra terjesztik 
ki diktáló hatalmukat), - addig a sokféleképpen, de elsősorban 
individumként megnyilatkozni óhajtó állampolgárok - ha csak otthon, 
ha csak szűkebb köreikben (család, barátok, maguk választotta szimpa-
tizánsok) - ezeken az önszervezte csoportokon belül, ha máskor nem, 
legalább munkájukon túl, szabadidejükben megvalósíthatták magukat, 
s szinte megkötések nélkül, de legalábbis a maguk választotta kötelmek 
között jól érezhették magukat. S ezt az önigazgatásból a körök, egyesü-
letek működésébe átöröklött önigazgatási gyakorlat, átszivárgott ön-
szervezési technika eredményének tekintjük. 
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TÓTH ISTVÁN 

Nagybánhegyes társadalma és önkormányzata 
a xix. században 

A címben szereplő Békés megyei község történetével még keveset 
foglalkoztak kutatók. Bár a kincstári telepítvényes dohánykertész köz-
ségek kialakulása történetének általános feldolgozásai során születtek 
olyan eredmények, amelyek az egykori (1950-ig) Csanád megyéhez 
tartozó községre is vonatkoznak. Helytörténeti és néprajzi dolgozatok is 
csupán tízévenként egy-két alkalommal születtek Nagybánhegyessel 
kapcsolatosan. Itt kell megemlíteni Kisházy Margit: A régi Bánhegyes 
c. dolgozatát (1967); Csicsely Sámuel: Nagybánhegyes település földraj-
za 1964; Tóth Mihály: Nagybánhegyes története 1945-ig; Gulyás Zsu-
zsanna: Nagybánhegyesi olvasókörök (1866; 1866-1945) (szlovák nyel-
vű) 1980 c. szakdolgozatait. Ezeken kívül mindössze egy-két nép-
rajzi témájú szakdolgozat készült. Ez utóbbiak súlya elenyésző, mivel 
Krupa András évtizedekig tartó kutatásainak köszönhetően Nagy-
bánhegyes néprajza szinte teljes egészében feldolgozott, publikált. 
Kisházy Margit és Tóth Mihály szakdolgozati történeti próbálkozásain 
kívül szaktörténészi célpontként eddig még nem szerepelt az említett 
község. 

Valószínű, hogy a feldolgozásokat nehezítette az is, hogy 20-25 évvel 
ezelőtt a községre vonatkozó iratanyagok nem voltak olyan rendezett, 
kutatható állapotban, mint jelenleg. Az említett szakdolgozati irodal-
mon kívül legfőképpen Barna János: Makó és Csanád-Torontál várme-
gyei községek c. monográfiája (1929), valamint Szentkláray Jenő: A 
Csanád egyházmegyei plébániák története c. munkák használhatók. 

így nélkülözhetetlenek a Csongrád és Békés Megyei Levéltárak ide 
vonatkozó fondjainak iratai. 

A község történetének feltárásához az alispáni és főispáni anyagok 
csak a telepítvényes községek örökváltságának hosszadalmas és bonyo-
lult ügyintézése kapcsán hasznosíthatók. A történeti feltáráshoz egyéb-
iránt alig nyújtanak segítséget, mivel a mutatókban szereplő bejegyzé-
seken kívül alig-alig lelhető fel konkrét iratanyag. így olyan fontos 
iratok, mint az egyleti alapszabályok, nem lelhetők fel. A legmegbízha-
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tdbb fondok a község, ill. a járások főszolgabíróinak iratai. Mivel 1869-
ig Tót-Bánhegyes a battonyai járáshoz tartozott, 1870-től pedig a 
mezőkovácsházi járáshoz, így ezek főszolgabírói hivatalának és szolga-
bírójának iratai igen fontosak. A jelenlegi feltárás stádiumában éppen 
ez utóbbi három fond átvizsgálása van folyamatban. 

Az 1895-ös mezőgazdasági statisztika, valamint a dualizmus korában 
több alkalommal megjelentetett Magyarország földbirtokosai címet 
viselő kötetek jól segítenek a birtokmegoszlás megrajzolásában. Ezt 
támogatják a Csanádvármegyei Gazdasági Egyesület iratai is, bár az 
1893-as, 1895-ös, 1913-as, földbirtokosokat összegyűjtő statisztikák 
csak a 100 holdon felüli birtokokat veszik számításba. A birtokok 72%-
a pedig ennél kisebb kategóriák létét mutatja. Fenntartásaink pedig 
növekednek, amikor az 1893-as és 1895-ös 100 holdas és ezen felüli 
birtokokat hasonlítanánk össze. Ugyanis a legkisebb mértékben talá-
lunk csak egyezést. Azt pedig nehéz hihetővé tenni, hogy 2 év leforgása 
alatt a birtokosok 98%-ban kicserélődjenek... 

Csanád megye területén Bánhegyes kincstári kamarai pusztán már 
a XVIII. sz. folyamán megjelennek az örmény származású (Basch, 
Lukács, Vertán, Jakabffy) nagybérlők, marhákkal gazdálkodó családok. 
Kisebb bérletekre csak az 1830-as évekbe osztják a pusztát. Ekkor 
jelennek meg a nagylaki zsellérek, tótkomlősi és csabai gazdák mint 
bérlők, akik a kamarával szerződésben állva állattenyésztésen és gabo-
natermesztésen kívül kötelező nagyságrendben dohányt is termeltek. 
Ezek a bérlők már előrevetítik a majdan kialakuló község nemzetiségi 
jellegét is. Ugyanis a telepítés (1841) idején a 199 szlovák családdál 99 
magyar család van a községben. Túlnyomó többséggel tehát szlovák 
családokról van szó. Ez adja a telepítvényes jellege mellett a község 
másik jellemző vonását. 

A község mint telepítvényes kamarai község 1841-ben alakul tehát. 
Végleges engedélyt a további fennmaradásra 1856-ban kapnak a csá-
szártól. 100 bérlő család települt le és 21 kisholdtól (1100 négyszögöles) 
10 kisholdig teijedő földet kapott haszonbérbe 105 forintért. Az ún. 
„numerus" 20 hold szántóból és 1 hold belsőségből állt. 1875-ben ezeket 
a kincstár örök áron eladta az addigi bérlőknek. Már ekkor voltak olyan 
lakosok, akik nem tudták a bérelt földet megvenni. így mások, amennyi-
ben anyagilag bírták, több „numerust" is megvehettek Az örökváltság 
okozta stressz igen komoly polarizálódást eredményezett. A község 
mintegy 1/3-a nem tudta korábbi bérleti tartozását s az örökváltsági 
terheket törleszteni. így elvagyontalanodott, házas zsellér szintjére 
jutott. Mások (mintegy 40%) egy numerusos (21 holdas) kisgazdák, a 
fennmaradó 25%-ból erős, 60-80 holdas kisgazdák lettek. A mintegy 5%-
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nyi, nem szlovák származású magyar, örmény és zsidó tulajdonosok 100-
500, 500-1000 hold körüli középbirtokosok voltak. Virilis jogon így a 20 
legtöbb adót fizető vált választás nélkül a képviselő-testület tagjává. 
Ezek közé bekerült néhány komlósi, csabai nagybérlő család is. A másik 
20 főt a tiszteletnek és a tekintélynek örvendő gazdák adták. Őket 
választották. A választásra jogosultak száma 150-160 fő között mozgott. 
Ezek zömmel helybeli szlovák gazdák voltak. Az elöljáróságba is ők 
kerültek be. A dualizmus korában nem szlovák alig jutott elöljárósági 
tisztségre. A jegyzők és bírók viszont mindig is a szlovákokból kerültek 
ki. Jegyzőt nem sokat „fogyasztott" a község közel 100 esztendő alatt. 
1861-től 1901-ig Uhrenka Mihály, a középfokú végzettséggel igen, de 
jegyzői oklevéllel nem rendelkező módos kisgazda család tagja, 1902-től 
az ambrózfalvai születésű Chován Károly, hasonló végzettségű, de 
jegyzői oklevéllel is rendelkező személy volt a községjegyzője 1929- ig.Őt 
követte Bankó Pál, egészen a II. világháború végéig. A bírókat, esküd-
teket, írnokokat szintén a módosabb szlovák gazdacsaládok adták. A 
Chrenka, a Chovanyecz, Majdán, Lipták, Bogár, Zana, Gali, Csaprda 
családok voltak ezek. A község első egyházlátogatási jegyzőkönyvét 
(1877) véve figyelembe, alig mutat mást a presbitérium összetétele. 
Persze itt már szélesebb értelemben képviselteti magát a falu társadal-
ma, de még mindig a módosabb kisgazdák sorából. így pl.: Semetka, 
Antal, Kulik, Karkus, Krnács, Kojnok, Szlávik, Jaszovszky, Dobrocky 
családokból. S ha a felsorolt két névanyagot összeadjuk, akkor bizony a 
módos, erős 60-90 holdas kisgazdák szinte teljes sorát ismerhetjük meg. 
Ezt a kategóriát követték az 1-10 holdas törpe, ill. kisbirtokosok mintegy 
400 családdal. 

A telepítéstől kezdve gondoskodtak a község lakosai - gazdasági és 
anyagi nehézségek ellenére - a lélek gondozásáról is. Gondoskodtak 
iskoláról és imaházról is. Ezeket a nagylaki evangélikus anyaegyház-
község felügyelte. 1856-ban az evangélikus lélekszám már meghaladta 
a 400-at. így egyházközséggé alakultak. Az új anyaegyház első papja 
1856-tól 1902-ig ifj. Kutlik János. 

Kezdetben a telepítők közül az első számú és legtekintélyesebb Kolár 
János tímármester tanított s vezette a temetkezési szertartásokat. 
Szinte évenként váltották egymást a vándortanítók és leviták. A sok 
felől összejött gyülekezet eggyé kovácsolásának feladata az energikus 
ifj. Kutlik Jánosra várt. Küldetését híven teljesítette. Már 1866-ban 
olvasókört szervezett. A kör élénk kapcsolatban állt a felvidéki szellemi 
körökkel. Folyamatos információval látták el a Národy Hlásnyik, az 
Obzer és a Pestbudínske Vedomosti c. szlovák lapokat működésükről. A 
jeles kör megszűnése egybeesett a Matica Slovenska és a három szlovák 
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gimnázium bezáratásával. Újraéledése 1886-ban történik meg. 1946-ig 
működött. Tagjai egyértelműen kisgazdák voltak, a vezetők mégis a 
módosabb, 60-80 holdas nagyobb gazdákból kerültek ki. Helyhiány és 
időhiány miatt a részletes működésre kitérni nincs módunk. A község 
következő egyesülete 1893-ban a Casino. Ez már a nagyközség alkalma-
zottait, iparosait és értelmiségét tömörítette. 1900-ban a földművelési 
egylet alakult meg. Másképpen Népegyletnek is nevezték. Itt a törpebir-
tokosok, 1-10 holdasok és vagyontalan, napszámos mezőgazdasági mun-
kások gyülekeztek. 

Mivel az 1869-ben történt népesség-összeírás eredeti táblázata módot 
adott a kor és nem szerinti csoportosításhoz, sőt az átlagéletkor kiszámí-
tásához is, tudjuk, hogy ekkor a község átlagéletkora 23,3 év volt, s 
mintegy 17%-ban még a többgenerációs, nagycsaládi szerkezetben él-
tek, ahol 10-14 fő is volt egy háztartásban. 

A fiatal átlagéletkornál fogva nem csoda, ha az első egyházlátogatás 
alkalmával a püspök, Szeberényi Gusztáv a község ifjúságának megpa-
rancsolja, hogy „amint egyrészt barátja Főtisztelendő Püspök úr az 
ifjúság ártatlan örömeinek, úgy másrészt szigorúan betiltja a vasárnap 
szentségével ellenkező viseletet és odautasítja az ifjúságot, hogy örömét 
a katechizatiókban való szorgalmatos résztvevősben keresse." 

Ugyanakkor említi a jegyzőkönyv, hogy a visszaélések sorába tartoz-
nak „a keresztelési, halottas és más szokások, melyek nem szükségesek 
és amelyeken szabadon vétkeztetik." 

Tehát az ifi. Kutlik János valóban kellő szigorral ügyelt a lakosság 
erkölcsére és értékrendjére is. Olykor, ha szükséges volt, a tessediki 
kemény pálcás megoldástól sem riadt vissza. 

Ezek dióhéjban az alföldi szlovák község XIX. sz.-i történetének főbb 
eseményei. 
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Tót-Bánhegyes (Nagybánhegyes) demográfiai viszonyai 
1846-1900 között* 

Sorszám Év Születés Halálozás Születés +, ül. - Házasságok 

1 1846 12 19 -7 
2 1847 22 20 +2 
3 1848 16 25 -9 
4 1849 21 35 -14 
5 1850 20 20 0 -

6 1851 16 10 +6 -

7 1852 29 12 +17 
8 1853 23 16 +7 -

9 1854 21 13 +8 -

10 1855 31 53 -22 _ 
11 1856 56 51 +5 _ 
12 1857 48 49 -1 4 
13 1858 66 47 +21 5 
14 1859 68 38 +30 12 
15 1860 80 69 +11 10 
16 1861 95 72 +23 13 
17 1862 86 - +85 10 
18 1863 92 90 +2 8 
19 1864 61 64 -3 12 
20 1865 82 46 +36 14 
21 1866 100 67 +33 7 
22 1867 93 68 +25 18 
23 1868 101 52 +49 21 
24 1869 108 49 +59 7 
25 1870 116 62 +54 13 
26 1871 188 90 +98 14 
27 1872 126 71 +55 19 
28 1873 117 209 -87 Cholera! 31 
29 1874 136 93 +43 21 
30 1875 119 98 +21 27 
31 1876 124 81 +33 18 
32 1877 147 85 +62 21 
33 1878 123 112 +11 26 
34 1879 140 86 +54 29 
35 1880 . 157 122 +35 20 
36 1881 161 98 +63 32 
37 1882 166 114 +52 24 
38 1883 181 72 +109 21 
39 1884 181 107 +74 18 
40 1885 167 142 +25 28 
41 1886 220 101 +119 22 
42 1887 160 167 +7 24 
43 1888 199 104 +95 21 
44 1889 175 119 +56 8 
45 1890 150 152 -2 26 
46 1891 138 112 +26 33 
47 1892 155 147 +8 23 
48 1893 182 121 +61 25 
49 1894 160 100 +60 26 
50 1895 180 137 +43 29 
51 1896 247 178 +69 31 
52 1897 265 159 +106 48 
53 1898 259 134 +125 29 
54 1899 276 122 +154 41 
55 1900 270 148 +122 37 

* KSH= A népmozgalom főbb adatai községenként 1828-1900. VII. kötet. Békés, 
Csongrád, Hajdú-Bihar megye. Bp. 1980. 



JÁROLI JÓZSEF 

A gyulai földész társulatok a XIX. században 

Gyula, a Dél-Alföld jellegzetes mezővárosa, magyar, német, román 
lakosok közös otthona, megyeszékhely, katolikus lakosságánakjellegze-
tes egyesületei voltak a földész társulatok. 

A magyargyulai katolikus földes gazdák 1858-ban hozták létre a 
Gyulai Első Földész Társulatot.1 A németség által lakott Józsefváros 
gazdái pedig három évvel később, 1861-ben alakították meg a maguk 
társulatát.2 

A Szentháromság társulatok tradíciója alapján létrehozott közössé-
gek elsősorban vallásos társulatok voltak, a város régifogadalmának 
ihletéséből. (Szentháromság kápolna 1760. szept. 6-i jégverés emlékére 
- minden év pünkösd ünnepének harmadik napja is ünnep, megemléke-
zéssel.)3 

A földészek társulatai azonban a céhek és a jámbor társulatok, 
valamint az egyesületek működésének jellegzetes jegyeit is magukon 
viselik. Az első, 1889. július 28-án kelt a magyar földészek által készített 
alapszabály, a németek által 1897-ben megszövegezett alapszabály ezt 
tükrözi. A vallásos társulatokra jellemző vonások között a megalapítás 
fő célját kell elsőként kiemelnünk. Eszerint mindkét közösség segédke-
zett az egyházi szertartásokban, azok fényét, lelkiségét emelendő. Az 
egyházközség tradicionális ünnepein kívül saját ünnepi alkalmai is 
voltak. A magyarok évente négy (február 18.: elhunyt tagokért, Szent-
háromság vasárnapján, Szent István király ünnepén, október 20-án, 
Szent Vendel napján), a németek pedig két szentmisét (Szent Vendel 
napján és az elhunyt tagokért) mondattak a társulat költségén, amelyen 
a tagoknak kötelességük volt részt venni. Elhunyt tagjaikat saját 

1 Békés Megyei Levéltár (BML) Egyesületi alapszabályok gyűjteménye 595. -
Scherer 1938. II. 171. 

2Scherer 1938. II. 171. 
3 Bálint S. 1938. 33-34., Scherer 1938. I. 294-295., Békés, 1871. június 1. (III. 

évfolyam 44. szám.) 
* BML Egyesületi alapszab. gyűjt. 595-596. 
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zászlójuk alatt kísérték utolsó útjukra, a társulat valamennyi tagjának 
részvételével.5 (A szakrális kultúrkörben számon tartott jellemzőkről e 
helyütt nem tudunk szólni.) 

A cégek tradíciói élnek tovább abban, hogy díszzászlót készítettek, azt 
a templom megszentelt terében tartották. (A magyar társulat meglévő 
zászlóját 1889 tavaszán szentelték fel, húsvétvasárnap. Zászló-kereszt-
atyának Göndöcs Benedek plébánost kérték fel.) A zászló selyem anya-
gára olajfestményképeket aprikáltak, amelyek a Szentháromságot -
Szent Vendelt és a Szent Koronát Máriának felajánló Szent Istvánt 
ábrázolják.6 A római katolikus főtemplomban levő mostani földész 
zászlót 1926-ban szentelték fel ünnepélyes keretek között.7 

A németgyulai Szent József templomban látható a német foldészek 
zászlója, amelyen a Szentháromság képe helyett a városrész és a 
templom védőszentje látható. (A Rózsafüzér Társulat 1989-ben restau-
ráltatta a régi német díszzászlót: újra a régi szépségében látható a 
szentély boltívénél.)8 

A céhtagok egymásért való helytállását Isten előtt az évenként 
ismételten, a társulat elhunyt tagjaiért bemutatott szentmise jelentet-
te, és az a - már említett - kötelesség, hogy az elhunyt tag végtisztességén 
részt kellett venni.9 A magyar foldészek Szent Istvánt, mint az ősi 
céhpatrónust is tisztelték; a zászlón is szerepel alakja, évente ünnepén 
szentmisét mondattak.10 A társulat elnöke az 1865-ben készíttetett 
ládában lakásán őrizte az iratokat. A tisztújítás után az új elnök 
lakására a társulat költségén szállították. Az elnök lakása szolgált 
(adataink szerint) a társulati összejövetelek egy részének színhelyéül 
is.11 A társulat egyetlen fizetéses alkalmazottja az ún. társulati szolga 
volt, aki a múlt században a tagokat értesítette a közgyűlések, az 
elhunyt tagok temetésének időpontjáról. Bérében csizma is szerepelt.12 

6 Lásd. 4. sz. jegyzetet, BML Magyar Földész Társulat évi Leltára 1877-1947., 
Földész Társulat templomi sorrendjei, Gyula, 1928. ápr., A Szent-Háromság nevében 
1858-ban alakult Földész-társaság rendtartása (1862.) - Erkel Múzeum Gyula, hely-
történeti gyűjtemény 67.74.1. 

6 Erkel Múzeum, Gyula - T. Gy. 78.79.1. 
7 Őrszem, 1926. szeptember 1. (V. évf. 17. sz.) 7-8., Békés, 1926. aug. 22. (LVIII. évf. 

66. sz.) 2. 
8 BML Egyesületi alapszab. gyűjt. 560., Jároli 1990. 5-8. 
9 L. 5. sz. jegyzetet. 
10 Bálint S.: 1977. II. 218. és 5. sz. jegyzet. 
11 BML Magyar Földész Társulat iratai, Pénztárkönyv és vál. ülések jegyzökönyve 

1861-1910., 1864. okt. 20., Kiadások jegyzökönyve 1861-1921., 1900. június 25. 
12 BML Magyar Földész Társulat iratai. Kiadások jegyzőkönyve 1861-1929., 1861. 

december, 1863., 1864. november, 1865 május. 
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Feladatkörében nem nehéz ráismerni az egykori céhek bejáró mesteré-
nek funkciójára. Ugyancsak a céhes hagyományok körébe is tartozó 
mozzanatok voltak életükben a közös, saját zászló alatti részvétel a 
feltámadási, úrnapi körmeneteken, a Márk napi búzaszentelésen, és a 
zászló alatti felvonulás a társulati tag temetésén. 

Nyugodtan elmondhatjuk, hogy a fóldészek társulata a földből élő 
céhe volt; a jobbágyi kötöttségektől megszabadulva a Szentháromság 
oltalma alá helyezték magukat targjai, a jó termésért imádkozva, a 
bőséges termésért pedig hálát adva az Egek Urának. Szent Vendel 
tiszteletét a németek és a városba a Jászságból és attól északra elterülő 
helységekből betelepült magyarok ősi lakhelyükről hozták magukkal. (A 
Józsefvárosi templomban oltára is áll.)13 

A két társulat ugyanakkor a korabeli egyesületek életét is élte, arra 
azonban nagyon vigyáztak, hogy országos egyesületekhez való csatlako-
zással függetlenségük nehogy veszélybe kerüljön.14 A földészek a múlt 
századi állapot szerint magántársulatok voltak, még a helyi egyházköz-
ség vezetőjétől, a plébánostól is függetlenül működtek. 

A magyar földész társulat - iratai e közösségnek maradtak meg 
viszonylagos teljességben, így történetét részletesebben ismerjük - alap-
szabálya szerint a legfőbb szerv a társulati tagok közgyűlése volt, 
amelyet évente legalább egyszer, Szent István napján kellett összehív-
ni.15 Aközgyűlés előkészítését a társulat választmánya végezte. ̂ (Össze-
tételét később ismertetjük.) A közgyűlések napirendjén az előző évről 
készített zárszámadás, a jövő évi költségvetés elfogadása, a pénztáros-
nak a felmentvény megadása szinte minden alkalommal szerepelt. Az 
esedékes tisztújítás is a Szent Istvánkor tartott közgyűlés feladata volt. 
Az új elnök választásakor számba vették a társulat ingó vagyonát is 
(ingatlanuk nem volt). A vagyonleltárak nagyon érdekes forrásai a 
társulat életének.17 (Részletes ismertetésére e helyütt nem térhetünk 
ki.) A közgyűlés egyedi ügyeket is tárgyalt - számítva a vezetőség, a 
tagság véleményére. 

A közgyűlést közvacsora követte, a szükséges nyersanyagokat közös 
költségen szerezték be; minden résztvevőnek emellett előírt vacsoradí-
jat kellett fizetnie. A múlt században csak a férfitagok vehettek részt a 

13 Bielek-Czeglédi 1986., Bálint S., 1977. II. 385., 388., Scherer 1938. II. 160. 
" BML Magyar Földész Társulat jegyzőkönyve 1930. október 26. választmányi ülés. 
16 BML X. 102. Gyulai Első Magyar Földész Társulat iratai (1861), 1929-1949., 

Egyesületi alapszab. gyűjt. 595. 11. §. 
16 BML Egyesületi alapszab. gyűjt. 595. 14. §. 
17 BML Magyar Fölrész Társulat iratai. Vagyonleltárak 1877-1947. 
18 BML Magyar Földész Társulat iratai. Jegyzőkönyv 1934,-július 29. választmányi 

ülés, 1934. augusztus 20. rendes közgyűlés. 
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vacsorán, feleségük, családtagjaik nem.18 A vacsorák lebonyolításához 
szükséges edényeket, evőeszközöket a társulat szerezte, részben kölcsö-
nözte. Asztalokat és négy db lócát az 1894. évi közgyűlés határozata 
alapján szereztek be.19 Az ingóságok kezelését a társulati szolga végezte, 
őrá tartozott velük mindenkor elszámolni.20 

A társulat másik testületi szerve a választmány volt. A tisztikarból és 
12 választmányi tagból álló szűkebb testület hatáskörébe az 1889-es 
alapszabály a pénztár és az ingó vagyon állapotáról szóló jelentés 
összeállítását, a rendes tagok felvételét, valamint a közgyűlés tárgyai-
nak „véleményes javaslattal való" előkészítését utalta. (14. §) 

A tisztikar az 1889. évi alapszabály szerint: elnök, alelnök, jegyző, 
pénztárnok. Feladatuk az egyéb egyesületek tisztikarának feladat- és 
hatáskörével azonos.21 

A társulat az esztendő jeles napjai közül többön társulati bált rende-
zett, nem ritkán szép anyagi sikerrel. (Kisfarsang, Katalin nap, kará-
csony másnapja, farsang stb.)22 

A földész társulatok a vallásos élet méltóságának megőrzése, a 
korabeli szohd társasélet gyakorlása mellett gondot fordítottak az 
okszerű mezőgazdálkodás és a méhészet elsajátítására is. Göndöcs 
Benedek apát-plébános 1874-ben a társulatok Vendel napi miséje után 
a tagok között megjelenve a legújabb mezőgazdasági ismeretek elsajá-
títására buzdította őket. Ugyanezen év október 16-án a plébánia udva-
rán a társulati tagok részére rendezett bemutatón mindenki működés 
közben láthatta a különböző gazdaságok által elhozott búzatisztító 
gépeket és egy búzaosztályozó masinát is. A bemutató után arra inspi-
rálta a tagságot, hogy vegyenek közösen egy búzatisztító gépet és 
használatával másokat is serkentsenek a tisztított vetőmag alkalmazá-
sára.23 Az 1877-ben készített társulati vagyonleltárban már szerepel 
egy búzatisztító gép és az ahhoz szükséges kellékek, szerszámok. (Ké-
sőbb az ún. gépszövetkezetek valósították meg ezt a gondolatot.) Az 
említett gépet a tagok kölcsönvették, de kívülállónak is átadták 

19 BML Magyar Földész Társulat iratai. Pénztárkönyv és választmányi ülési 
jegyzőkönyvek 1861-1929., 1894. augusztus 20. nagygyűlés. 

20 BML Magyar Földész Társulat iratai. Pénztárkönyv és választmányi ülések 
jegyzőkönyve 1861-1910., 1903. február 5. választmányi ülés. 

21 BML Egyesületi alapszab. gyűjt. 595. 15-18. §. 
22 BML Magyar Földész Társulat iratai. Pénztárkönyv és választmányi ülések 

jegyzőkönyve 1861-1910., 1898. december 26., 1907. szeptember 29. Számvizsgáló 
gyűlés jegyzőkönyve, 1911. 

23 Békés, 1874. november 15. (III. évf. 46. sz. 1. oldal) 
24BML Magyar Földész Társulat iratai. Vagyonleltárak 1877-1947., 1877. 
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használatra előbb gabona-, majd pénzbeli fizetségért.24 Az ún. rosta-
kereset minden évben szolid bevételi forrása volt a társulat pénztárá-
nak. 

A fentiek mellett a társulat abban is segítségére volt tagjainak, hogy 
pénzéből kisebb-nagyobb összegeket kölcsönvehettek. A részletes felté-
teleket azonban a megmaradt iratok nem tartalmazzák.25 

Összegzésképpen megállapíthatjuk: a kutatások jelenlegi állásában 
is jól látható, hogy egy a régi céhek,jámbor társulatok példájára, annak 
nyomán járó, önszerveződő közösség anélkül, hogy eredeti céljától eltért 
volna, elő tudta segíteni tagjai lelki, szellemi, anyagi gyarapodását. 
Belső önkormányzata pedig a helyi közélet egyik iskolája volt. 
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TYEKVICSKA ÁRPÁD 

Helyi forradalom - Társadalmi önszerveződés 
a rétsági járásban, 1956-ban 

Közismert, hogy 1956 október-novemberének eseményei vertikálisan 
több síkban, hol párhuzamosan, hol pedig időben szétválva futottak. Az 
egyes történési-hatalmi szintek, központok között az események kezde-
tén a kapcsolat erősen meglazult, majd az új forradalmi centrumok 
létrejöttével újjászerveződött. 

Maga a forradalmi folyamat mozaikszerűen terjedt: a budapesti 
eseményeket követő, szórtan elhelyezkedő forradalmi központok (több-
nyire megyei és járási székhelyek) létrejöttét gyakorta megelőzték 
vonzáskörzetük valamely helységének korai eseményei. Nógrád megyé-
ben a forradalom központjai csak viszonylag későn, október utolsó 
napjaiban jöttek létre, a rétsági járás térségében először Balassagyar-
maton, illetve még előbb a Pest megyei Vácon. 

A legfontosabb, legdinamiküsabb erőközpontok mindvégig e járási 
forradalmi tanácsok voltak. (A csak október 30-án létrejövő megyei 
forradalmi tanács csak kevéssé tudott a megye egészére kiteij edő 
tevékenységet folytatni, figyelme és intézkedési köre jórészt Salgótar-
jánra és a Zagyva-völgyére terjedt ki.) 

A felső- és középszintű központok eseménysoraiból, az onnan érkező 
és ott tapasztalt cselekvési és magatartási minták közül a helyi esemé-
nyek alakulásának szempontjából azok bizonyultak a legfontosabbak-
nak, amelyek bekerültek egy-egy közösség információs rendszerébe, és 
így befolyásolhatták a résztvevők magatartását, cselekedeteit és akara-
tait. 

Ennek a rendszernek esetünkben a következő elemeit ismerhettük 
meg: 

- A nagyobb városokból hazaérkező munkások, vasutasok, autóbusz-
vezetők, vásározók, tanulók stb. hír- és élményanyaga, melyek otthoni 
cselekvésük ideologikus jellemzőiben, a központban „tanult" cselekvési 
minták, rituálék új raj átszásában jelentek meg; 

- A meglehetősen rendszertelenül érkező, de forrásainkban is megje-
lenő forradalmi újságok, röplapok híranyaga. (A közismert „tizenhat 
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pont" már a forradalom második napján eljutott a falvak jelentős 
részébe!) 

- A Kossuth Rádió adásai. A rádió, október 28-ig, a felkelőkkel 
fegyveres harcban álló kormány adójaként meglehetősen egyoldalú, 
koncepciózus híreket szolgáltatott. Ennek kettős hatása volt az esemé-
nyek alakulására. Részben bizonytalanná tette a falvak lakosait, kivá-
rásra ösztönözte őket (de ugyanígy elbizonytalanította a régi hatalmi elit 
helyi képviselőit is), másrészt azonban ösztönzött a forradalom legitimnek 
tűnő megoldásaira. Ebből következően a különböző elnevezésű forradal-
mi tanácsok választásakor számos településen betartották a 
tanácsválasztások néhány alaki feltételét, igen fontos szerepet adva a 
községi, városi népfront elnökeinek. 

-A Szabad Európa Rádió máig tisztázatlanul fontos szerepet játszott 
az események formálásában. Híranyaga mindmáig nem került kiadás-
ra, így ehelyütt csak az események dinamizálásában játszott fontos 
szerepét hangsúlyozhatjuk. A SZER közvetítésével jutottak el a forrada-
lom terjedésének eseményei, fordulópontjai, állomásai a falvakba, kom-
mentárjai cselekvésre, a helyi események megindítására, továbbvitelére 
ösztönözték a hallgatókat. 

- A rendszerhez tartoztak azok az információk, utasítások, késztetések, 
amelyek a felbomló, illetve szerveződő hatalmi központokból érkeztek a 
helyi szintekre. 

A bomló hierarchia felső szintj ei a forradalom első pillanataitól kezdve 
bizonytalanságban hagyták az állami és pártbürokráciák, a fegyveres 
erők helyi képviselőit. A végletekig centralizált államhatalmi szisztéma 
saját csapdájába esett: a határozott központi utasítás nélkül maradt 
járási és községi szervek - néhány ritka kivételtől eltekintve - önmaguk-
tól képtelenek voltak a szervezett és erőteljes föllépésre, noha az első 
napokban - helyi szinten is - erre meg lett volna a lehetőségük. A pontos 
és követhető Utasítások hiánya azonban cselekvésképtelenné tette őket, 
így jobbára csak bágyadt és zavarodott rosszallással szemlélték a 
mellettük elrohanó eseményeket. (Az utólagos visszaemlékezések nem 
kis keserűséggel említik a deffenzívába szorult, minden felső segítségtől 
és utasítástól megfosztott pártmunkás zavart tétovaságát. Ez a helyzet 
és érzés dobta felszínre azt a mosolyogtató magyarázatot, mely a párt és 
tagjainak lefegyverzésében látta, vagy próbálta láttatni az események 
„elfajulásának" okát. A megfogalmazás sztereotip módon visszatérő 
vádpontja a későbbi bírósági peranyagoknak.) 

A bomló hatalom által közvetített információk csak szűk körben és 
kevéssé érzékelhetően, inkább csak kósza hírek formájában váltak 
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részévé a helyi közösségek információs bázisának, az események menetét 
általában csak kevéssé befolyásolták. 

Ugyanakkor az igazgatási, gazdasági stb. központokban lévő erő-
centrumok belső viszonyainak változásai többnyire az események álta-
lános meghatározóivá váltak. A rétsági páncéloslaktanya, a járási 
rendőrkapitányság, a pártközpont és a tanács vezetésének lassú 
erodálódása csak október 29. hajnalán tette lehetővé a forradalmi 
központ létrejöttét, akkor azonban azt maga a páncélosezred vezetése 
szervezte meg. 

- A községi, de még inkább a járási forradalmi tanácsok küldöttségei 
személyesen is meggyőződhettek a budapesti események állásáról. 
Különösen orientáló hatású volt a Mindszentyt Budapestre kísérő cso-
port útja, melynek során a járás vezetői a kormányszintről szerezhettek 
fontos és megbízható információkat. 

- Az első személyes élmények között szerepelnek azok, amelyeket az 
igen korán meginduló élelmiszersegélyek szállítói szereztek a forradalmi 
fővárosban, s amelyek alapvető érzelmi töltést adtak az otthoni állásfog-
lalásokhoz. 

- Járási példák bizonyítják a szomszédos községek eseményeinek 
kölcsönös figyelemmel kísérését, a történések, hírek, információk gyors 
átadását. 

A helyi történések egyik legszembetűnőbb sajátossága a mintaköve-
tés. A szórtan elhelyezkedő középszintű forradalmi központok esemény-
és cselekménysorai már önmaguk is a pesti események spontánul fejlődő 
történéseit követték. A falvak forradalma pedig mindkét forrásból 
merített. A mintaközpontokban megforduló falusiak (különösen fonto-
sak számunkra a főváros nagyüzemeiben - többnyire falvanként, csopor-
tosan - dolgozó vagy tanuló fiatalok, akik munkahelyük, munkásszállá-
suk átpolitizált, forradalmi légkörét és élményeit közvetítették lakóhe-
lyükre) élénk figyelemmel kísérték a történteket, vagy maguk is részt 
vettek azokban. A megélt élményeket később hazatérve rokoni, baráti-
ismerősi, foglalkozási csoportjaikban osztották meg társaikkal. . 

Az előadások helyszíne nem egyszer az italbolt volt, mely hajdan a 
közösségi-politikai élet fontos színhelyeként működött és csak az ötve-
nes évek lefojtott légkörében vált szinte kizárólag a szórakozás és az 
alkoholizmus helyszínévé. A forradalom napjaiban a régi funkciók 
költöztek vissza ismét e régi intézmény falai közé: az események újra-
gondolásától (és nem egyszer a poharazgatástól is) hevülő szemtanúk 
előadva élményeiket - a figyelem középpontjába kerülve a történteket 
gyakorta kiszínezve -, lassanként önkéntelenül is egy követendő ese-
ménysor leírását adták át társaiknak. 
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Forrásaink tanúsága szerint az italbolti élménybeszámolók gyakorta 
csaptak át spontán tüntetésekbe jelképek leverésébe. 

Október 29-ig a falvak többsége csupán a forradalom kezdeti cselek-
véssorozatait, a felvonulást, a jelképek leverését, ledöntését élte át. Az 
események dinamikájában - a nyilvánvaló és természetes eltérések 
mellett - fellelhetőek általánosítható momentumok is, bár fontos megje-
gyeznünk, hogy a formai, külsőségekbeni azonosságok a valóságos 
tartalmak, eredők, indítékok eltéréseit is magukban hordozzák! 

Az első hírek és élmények családi-rokonsági, baráti és munkahelyi 
csoportokban terjedtek. Terjesztőik a fenti információsbázisból merítet-
tek, melyek közül a legfontosabbak természetesen a személyes élmé-
nyek voltak. 

A közösségiség szélesebb köreiben mozgó hírek, elbeszélések lassan 
az egész közösség élményévé váltak, rögzültek és tudatosultak. Ennek 
a folyamatnak a legfontosabb fórumai - a család belső teréből kilépve -
a szomszédsági, a baráti-rokoni közösségek találkozási lehetőségei (pl. 
a járás szerte gyakorta tapasztalt borházi összejövetelek, az ún. „kupak-
tanácsok" vagy csoportos rádióhallgatások) és a falusi közéletiség hagyo-
mányos intézményi fórumai: a már említett utcai, kocsmai beszélgeté-
sek, a rokonságokat-ismerősöket összefogó templomi istentiszteletek és 
a munkahelyi gyűlésezések, véleményalkotások. 

Az információk szétterjedése egyben a közvélekedés megformálódá-
sának is a folyamata. Ennek kiteljesedését egy-egy nagyobb tömegde-
monstrációjelentette, amelyen a közösség meghatározó része jelen volt, 
ismerve szervezőit, vezetőit, lehetőséget kapva a forradalommal való 
azonosulásra, az értékítéletre és véleményalkotásra. 

Az eseményekben megnyilatkozó érték- és dinamikai tényezők mel-
lett említenünk kell azok jelképi tartalmait is! 

Az egyes közösségek - a szerkezeti, mennyiségi különbségek mellett 
- meglehetősen eltérő konfliktustömeggel érkeztek a forradalom küszö-
béhez. 

Az ötvenes évek nemcsak anyagi-gazdasági, illetve szabadságjogi 
természetű intézkedésekkel sújtották a falusi népességet, hanem a 
mentális szféra számos területén sebeket ejtettek. Ezek szinte falvan-
ként eltérő stratégiai, szerkezeti megoldásokban jelentkeztek (pl. a 
társadalomszerkezettől, a helyi vezetők származásától, habitusától, a 
felmerülő konfliktustípusoktól, a tanácstestületek összetételétől függő-
en) és igen eltérő érzelmi, indulati, szolidaritási helyzeteket indukáltak. 
Különösen fontosak azok a sérelmek, amelyek egy-egy személy, csoport, 
rokonság stb. elhelyezkedését változtatták meg a helyi társadalom 
szerkezetén belül. 
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A világháború utáni bő évtized ilyen pozicionális helyzetváltások 
sorozatát hozta. 

A nemzeti bizottsági és képviselő-testületi helyek pártok szerint • 
arányos megosztásának kényszere már önmagában is fölborította a 
közéletiség addigi rendjét, megváltoztatva a helyi konszenzus-alkotás 
alapjait (pl. vallások, familíák, településrészek közötti, vagyoni helyzet 
szerinti fólosztás, képviselet), új arcokat, családokat, szereplőket hozva 
a helyi közéletbe. 

A második átrétegződés a koalíciós időszakhoz köthető, fő jellemzője 
a közélet nem kommunista vezetőinek fokozatos - falvanként eltérő 
intenzitású - kiszorulása a vezető testületekből. 

A harmadik, korszakot záró küszöböt az első tanácsválasztások 
jelentik. A váltás módja, mértéke itt is falvanként eltérő. A járás egyes 
községeiben szinte lefejezi az addigi közéleti elitet, a tanácselnök és 
titkár személyét is többnyire észak-nógrádi bányászfalvakból importál-
va, míg más falvaknál bizonyos kontinuitást, a hagyományos rendező-
elvek látens továbbélését fedezhetjük fel. 

Az ötvenes évek maguk is átrétegződések sorozatából állanak. A 
forradalomig eltelt hat év helyi szinteken is tele van „sikertörténetekkel" 
és kettétört karrierekkel, jóhiszemű szerepvállalásokkal és önként 
választott, vagy épp kényszerű visszavonulásokkal. A gyors és folyama-
tos szerep- és pozícióváltások motiváló ereje nem egy község forradalmi 
eseményeiben is visszaköszönt. 

A falusi társadalom tradicionális értékeinek, értékrendjének, gyak-
ran századok alatt kialakult pozíciórendszerének - amelyben az egyén, 
a rokonsági és egyéb érdekcsoport egyaránt meghatározott rend szerint 
helyezkedett el - a felrúgása együtt járt a közösségi értékrend és 
igazságtudat torzulásával is. Tapasztalataink, eddigi eredményeink 
szerint 1956 helyi forradalmaiban a tradíciókon alapuló egyéni és 
csoportos igazság- és értékkeresésnek meghatározó szerepe volt. A falusi 
társadalom hagyományos (pl. rokonsági) dinamikai tényezői az esemé-
nyek kezdetétől tetten érhetőek. 

Az egyén számára különösen fontos motiváló tényezőnek bizonyult az 
életútban megélt személyes és politikai jellegű pozícióvesztés. Egykori 
képviselő-testüléti tagok, pártvezetők gyakori szereplői mind az ötvenes 
évek kisebb-nagyobb konfliktusainak, mind pedig a forradalom esemé-
nyeinek. Bár csak kevés esetben nyílott módunk vizsgálni a kérdést, 
mégis nagy biztonsággal mondhatjuk, hogy a személyes pozícióvesztés, 
esetleges deklasszálódás a rokonság egészét tekintve is motiváló ténye-
zővé vált: a hátrányt, sérelmet szenvedettek gyermekei, közeli rokonai 
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szintén fokozottan érzékelték a forradalom lehetőségeit és vettek részt 
már az események szervezésében is. 

E mellett nem feledkezhetünk meg az egyes rokonságok családi 
hagyományairól, tagjainak egyéni képességeiről, habitusáról sem! 

Bizonyos életkorok és foglalkozási típusok is magasan reprezentáltak 
a résztvevők között. 

Ötvenhatot a köztudat az ifjúság forradalmaként őrizte meg. Forrá-
saink valóban tanúskodnak a fiatalság magas presztízséről, kezdemé-
nyező erejéről, az eseményekben való aktív részvételéről, ám falusi 
viszonylatban ezt a képet színeznünk kell és párhuzamba állítanunk a 
sajátos értékrenddel. 

Ilyen értékmérő lehet - az egyén képességein kívül - a házasság, amely 
a közéletben való részvétel küszöbét is jelentette egykor. Bizonyára 
ebből is adódik, hogy míg a nagy tömegjelenetekben (felvonulások, 
jelképrombolások) - és ebből következően a megtorlás áldozatai között -
gyakorta találkozunk fiatal, nőtlen férfiakkal, a választott vagy kinevezett 
tisztségek betöltői között már túlsúlyba kerültek a családosok, többnyire 
egy-két gyermeket nevelők. Természetesen az arányok községről köz-
ségre változnak, az általános szabályok megvalósultsága helyileg igen 
nagy szórtságot mutat. (Ugyanakkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül 
az események spontaneitását, a helyzetbe kerülés esetlegességeit, me-
lyek „motívumok nélküli" szereplők tucatjait helyezték a helyi cselekmé-
nyek középpontjába!) 

A szereplők között egyes foglalkozások képviselői több okból is lehet-
nek felülreprezentáltak. A csoportokban (gyakorta rokonságok szerint) 
egy-egy nagyobb budapesti vagy váci vállalatnál dolgozó ingázók már 
önmagukban is szorosabb közösséget képeztek, emellett már az esemé-
nyek kezdetén megbízható és friss információkkal rendelkeztek. Bizo-
nyos foglalkozásoknál a szakmai tradíciók is a fokozott részvételt segít-
hették (pl. a jól szervezett, sajátos öntudattal rendelkező vasutastársa-
dalom esetében). A térség ingázóinak többsége néhány budapesti, 
dunakeszi, váci, balassagyarmati nagyüzem dolgozója volt. E vállalatok 
forradalmi eseményeinek ismerete bizonyára fontos adalékokkal szol-
gálna a járás falvaiban történtek megértéséhez. 

Az események szakaszolása már áttekintő vizsgálatunk eredményei 
alapján is megbízhatónak mondható. Öt - karakterében és tartalmában 
eltérő - szakasz elkülönítése vált lehetségessé: 

- Szerveződési-demonstrációs szakasz; 
- Választási szakasz; 
- Működési szakasz; 
- A kettős hatalom időszaka; 
- A megtorlás. 
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A szerveződési-demonstrációs szakaszhoz a forradalom első, kezdeti 
cselekménysorai tartoznak. Eseményei községen belül és községek 
között szétcsúszhatnak, egyes elemei elmaradhatnak. A szomszédos 
községek hatással vannak egymásra, de az események nem gyűrűzve, 
hanem itt is mozaikszerűen teijednek. Ide tartoznak az első esték 
ablakzörgetései, kazaltüzei, illetve az információk terjedésének, ezáltal 
a résztvevők motiválódásának már leírt, több napos folyamata. 

A következő lépcsőt az állami- és pártszimbólumok megsemmisítése 
jelenti. E cselekvéssorban általában - bár korántsem mindig - fiatal 
emberek vesznek részt, a forradalom első napjait közülük többen a 
fővárosban élték meg. Amintakövetés már leírt sajátosságai és helyzetei 
(többnyire a kocsmai beszélgetések, az átélt és a közösségnek átadott 
élmények újrajátszása, másolása) még inkább a spontaneitást hordoz-
zák. Gyakori kép a kocsmából az utcára vonuló fiatalság, amely leveri az 
intézmények tábláit, a vörös csillagokat, letépi a vörös zászlót, ledönti a 
szovjet emlékművet. 

Sajátos demonstrációs forma a könyv- és iratégetés. Bár nemegyszer 
fölvetődik az alkohol hatása, mégis e cselekményeknek praktikus és 
jelképi értékeket kell tulajdonítanunk. A beadási iratok égetése inkább 
az adminisztráció visszaállításának lehetetlenné tételét célozta és jelké-
pezte, mintsem valamely bosszúfolyamat részét képezte. Ugyanígy a 
mozgalmi könyvek égetésének rendszeressége, esetenként dokumen-
táltsága is arra vall, hogy e cselekmény egyértelmű jelképértékkel 
rendelkezett (érdekes, hogy könyvégetés a járásban csupán hét - egy-
mással szomszédos - községben fordult elő). 

Azokban a falvakban, ahol már az első cselekményeknél a szervezés-
ben részt vesznek a közösség tekintélyes és ismert tagjai, az első szakasz 
spontán, attraktív jelenetei gyakorta hiányoznak. Általában itt találko-
zunk a felvonulás szervezett, ünnepélyes formájával, amikor a meghir-
detett ünnepség keretében vonul föl a falu fiatalsága, diáksága és 
lakossága, többnyire a hősök emlékművéhez. Ilyenkor szavalatok, ün-
nepi beszédek elmondására, koszorúzásra és gyertyagyújtogatásra ke-
rül sor. 

A forradalmi rituálék átélése, megcselekvése a községek jelentős 
részénél megtörtént (természetesen erősen eltérő intenzitással). 

A választási szakaszba a forradalmi szervek, tisztségviselők megvá-
lasztása, illetve az azt megelőző események tartoznak. 

Járási szinten e tekintetben két típust különíthetünk el. Hét község 
esetében a forradalmi tanács választása október 29-e előtt játszódott le. 
Az ő esetükben a választások menetét és kimenetelét kizárólag informá-
ciós rendszerük és belső dinamikájuk, erőviszonyaik határozták meg, 
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esetükben kivárhatunk mindenféle külső utasításos késztetést. A közsé-
gek kivétel nélkül a járás nyugati felén - a Vác-Balassagyarmat vasút-
vonal mentén - helyezkednek el; e tény önmagában is példázza, hogy a 
térbeli helyzet, az informálódás lehetőségei, aktív társadalmi csoportok 
(vasutasság) jelenléte milyen fontos szerepet játszott a helyi események 
alakulásában. Az érintett helybeli specifikumok mellett azonban forrá-
saink azt bizonyítj ák, hogy az említett községek nem csak helyzetükben, 
de konfliktustömegük nagyságában is eltértek környezetüktől, így az 
intenzív bekapcsolódást, önszervezést és szerepvállalást nem tekinthet-
jük véletlennek. 

A másik típusba soroljuk azokat a községeket, amelyekben a járási 
forradalmi tanács utasítására, a kiszállt bizottságok szervezésében, 
ellenőrzésével vagy csak részvételével választottak önigazgató szervet. 

A választások többségét egyfajta ritmizáltság és rituálé jellemezte, 
csak kevés spontán, tumultuózus jelenetekkel kísért tömeggyűlésen 
megválasztott forradalmi szervről tudunk. 

A későbbi jelöltek, tagok szerepvállalása, középpontba kerülése gya-
korta már a forradalom első szakaszában megindult. A szervezők 
elkülönülésével párhuzamos a kiválasztás folyamata is. Nyilvánvaló, 
hogy az események élére álló szervezőknek jelentős szerepük volt a 
közvélemény formálásában, lehetőségük egyes személyeknek a figye-
lem középpontjába állítására. 

A választást általában a gyűlés előkészítése, illetve a (többnyire 
házról házra történő) meghívás előzte meg. A szervezők megegyezése, 
akarata így jelentős mértékben egybeesett a későbbi végeredménnyel, 
hiszen a meghívások során, a meglátogatottak véleményének kikérése 
mellett lehetőség adódott a meggyőzésre is. Ilyen értelemben a választás 
előkészítését egy több fordulós egyeztetési folyamatnak kell felfognunk, 
amely a közösségben lévő hangadó vélemények, akaratok ütköztetését, 
konszenzusát szolgálta. Az első választási típus esetén ez a konszenzus-
keresés teljesebb és egyértelműbb eredményt hozott. Az október 28-a 
után megválasztott forradalmi tanácsok választásakor a járási központ-
ból kiszálló biztosok már célzottan kerestek és kértek föl személye-
ket a gyűlések szervezésére (nem egy esetben a tanácselnököt, ill. 
a vb-titkárt). A választás végeredményében is több volt a manipulatív 
elem. 

Eltérés mutatkozik a két módon megválasztott testületek összetéte-
lében is: az előzőekben csak elvétve találunk aktív páttagokat, tanácsi 
funkcionáriusokat, illetve más, a régi hatalmi rendhez kapcsolódó sze-
mélyeket, míg a második esetben némely község forradalmi tanácsába 
csaknem kivétel nélkül párttagok kerültek be. 
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A választási rituáléhoz hozzátartozott a jelölőbizottság és a levezető 
elnök szereplése. Utóbbi posztján igen gyakran találkozunk a községi 
népfront elnökével, a koalíciós időszak valamely tisztségviselőjével 
(jegyző, bíró), vagy csak egyszerűen a község valamely köztiszteletben 
álló polgárával. A második típusú választásoknál a levezető elnök 
többnyire a község vb-elnöke vagy titkára volt. 

A jelölőbizottságok összetételének megállapításához csak kevés ada-
tunk van. Ezek azt sejtetik, hogy tagságuk többnyire az idősebb, 
vagyonosabb, politikai vagy közéleti múlttal rendelkező személyek 
közül került ki, azonban találkoztunk az egyes társadalmi, foglalkozási 
csoportok arányát figyelembe vevő, képviseleti jellegű összetétellel is. 

A megválasztottak korösszetétele csaknem minden esetben fiatalabb 
a jelölőbizottságénál. Ennek oka bizonyára többszálú. Részben mutatja 
az idősebb korosztályok bizonyos tartózkodását, távolságtartását az 
eseményektől, részben pedig bizonyos rokonsági, érdekcsoporti mege-
gyezések kifejeződését sejteti. Az összetételben az esetek jelentős részé-
ben (de korántsem általános szabályként) a harminc év körüli korosztá-
lyok játsszák a vezető szerepet és hangsúlyosan jelen vannak a negyve-
nes évfolyamok, de szinte minden esetben megtaláljuk a fiatal generá-
ciók képviselőinek markáns csoportját is. 

A foglalkozás szerinti megoszlást tekintve helységenként eltérő képet 
kapunk, amit bizonyára a helyi adottságok befolyásoltak. Kitapintható-
an jelennek meg egyes foglalkozások (pl. vasutasok, MÁV-alkalmazot-
tak) és foglalkozási helyzetek (bejáró, ingázó munkások), jelentős súllyal 
és számmal a gazdatársadalom képviselői (ide sorolhatjuk a - nemegy-
szer más foglalkozású - rokonok, leszármazottak jelenlétét is), ugyanak-
kor - néhány helység kivételével - meglepően kevés értelmiségi került be 
a választott szervekbe. 

A választások többnyire zsúfolt termekben folytak, forró hangulatú 
gyűléseken. A hangadók a szervezők közül kerültek ki, véleményük így 
is befolyásolta a végeredményt. Az október 29. előtti választások során 
csaknem mindenütt széles bázissal rendelkező szervezetek jöttek létre, 
amelyek kifejezték a közösség többségi akaratát, míg a második esetben 
nemegyszer szólnak forrásaink újraválasztásról, vitákról, különböző 
érdekcsoportok ütközéseiről. 

A testületek összetételében a konfliktusföloldást érhetjük tetten: 
bennük az anyagi és mentális sérelmek gyors és radikális (ezért helyen-
ként bizonytalan) orvoslását láthatjuk. 

A működési szakaszhoz tartozik a forradalmi tanácsok operatív mű-
ködésének időszaka. Forrásaink sajnálatosan kevés intézkedésről, akci-
óról tudósítanak, így csak hézagosan, utalásszerűén tudjuk bemutatni 
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azokat a döntéseket, amelyekben a résztvevők akaratai és szándékai 
nyilatkoznak meg. 

Az általunk ismert önálló (tehát nem valamely központ utasítását 
végrehajtó) intézkedések két részre oszthatóak. Egyrészt a forradalom-
mal kapcsolatos, állásfoglalás értékű intézkedésekre (élelmiszersegé-
lyek a fővárosnak, pártház községi tulajdonba vétele, tanácsi apparátus 
elbocsátása stb.), másrészt közösségi-egyéni sérelmeket orvosló intézke-
désekre: tsz-ek felosztása, feloszlatása, közbirtokossági erdők visszavé-
tele, a felesfőzésű pálinka és a beszolgáltatott termények kiosztása stb. 
Kifejezetten személyes sérelmek felszínre kerülésére csak kevés példát 
találtunk. 

Az általunk megismert intézkedések egy része a közrend, közbizton-
ság, közellátás megszilárdításával, ill. a politikai változással és vezető-
váltással függött össze, míg más részük hagyományos, a közösség által 
igazságosnak vélt jogelveket érvényesített. 

A kettős hatalom időszaka részben összefolyik a működési szakasszal. 
A forradalmi tanácsok, bizottságok működése helyenként még december 
végéig is tart. 

A kádárista hatalom szerveződése először a megyei szinten történt 
meg, majd ezt követte a járási hatalmi szervek újjászerveződése. 

Mindkét oldalról kompromisszumos taktikának lehetünk tanúi. A 
forradalmi tanácsok vezetői - kevés kivételtől eltekintve - elismerték a 
visszaállt tanácsi vezetés létét, ugyanakkor a forradalmi tanácsok 
elnökeit és titkárait hevenyészett vb-üléseken vb-elnökké és titkárrá 
választották, akik a régi szerkezeti keretek figyelembevételével tevé-
kenykedtek. A forradalom így - a szerkezetek folyamatos feladása, 
eltűnése mellett - folyamatosan személyekbe mentődött át. E személyes 
forradalmi tartalmat a megerősödő megyei és járási vezetés csak 1957 
telén-tavaszán, és csak fizikálisan volt képes eltávolítani. 

A megtorlás időszaka már nem tartozik szorosan vizsgálódásunk 
tárgyához, bár kutatása a visszautaló adatok tömege miatt elkerülhe-
tetlen. A bírósági és ügyészségi iratokban viszonylagos pontossággal 
követni tudjuk a megtorlás jogi vonatkozásait. A jogi szféra alatt 
j átsződó történésekre azonban már csak a tanúk megszólaltatása vethet 
fényt. 

Az események általános értékelésekor mindenekelőtt le kell szögez-
nünk, hogy a rétsági járás helyi forradalmaiban megjelenő, különösen 
kifejtett ideológiai tartalmakkal nem találkoztunk. Sokkal inkább 
ideologikus momentumok, foszlányok kerültek vizsgálódásunk körébe, 
amelyek azonban nem állnak össze értékelhető egésszé. 

A felvonulások rituáléi, a megőrződött jelszavak és a nyilatkozatok-
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ban, felszólalásokban mutatkozó deklarációk, a forradalmi Budapest-
nek küldött élelmiszer-szállítmányok egyaránt azt jelzik, hogy a falusi 
lakosság döntő többsége azonosult a forradalommal. Az elénk kerülő 
ideologikus tartalmak a szabadsággondolat, az igazságosság, a nemzeti 
érzés és függetlenség fogalmait vetítik elénk legélesebben. Ezek mentén 
történt meg a szereplők többségének azonosulása. A szereplők egyéb, 
távolabbra mutató politikai akaratairól ma még csak keveset tudunk. 
Ezek bizonyára az egyéni életutakhoz is kötődtek, ugyanakkor bizonyá-
ra nem léphettek túl az elmúlt 10 év bennük és köröttük zaj lő változásain 
sem. 

Ha egy esetleges szabad, többpárti választás esetén mégis valószínű-
sítjük egy konzervatív, esetleg szociális színezetű keresztény párt győ-
zelmét, azt csak a következő zárójeles megjegyzésekkel tehetjük: 

1956-ban a járás két szembetűnő sajátossággal rendelkezett. Nem 
volt a területén város, illetve az ipart mindössze két középüzem képvi-
selte. A mezőgazdaság szocialista átszervezése egy helyben topogott. A 
vizsgált falvak még sokat őriztek a tradicionális társadalomszerveződés 
elveiből, elemeiből, közéleti formáiból. Nagyságuknál és hagyományaik-
nál fogvájói szervezhetőek és szerveződőek voltak. 

Bár a fiatalabb (bejáró-ingázó) nemzedékek városhoz kötődése már 
egy kettős erőtér jelenlétét sejteti, mégis úgy látjuk, hogy a rétsági 
járásban még megőrződtek a hagyományos társadalomszerkezeti, gaz-
dasági és politikai gondolkodás formái, amelyeket a forradalom az addigi 
lefojtottságból felszínre hozhatott volna. (E tekintetből nem feledkezhe-
tünk meg a politikai tradíciók továbbélésének markáns példájáról sem: 
1947-ben és 1990-ben egyaránt a kereszténydemokrata párt győzött a 
választásokon.) 

Ehhez képest már csak adalék az a tény, hogy Mindszenty felsőpeté-
nyi fogva tartása, ill. „kiszabadítása" önmagában is az általa képviselt 
politikai eseményekre irányította a járás lakosainak figyelmét. 

1956 egyik legfontosabb momentuma a helyi közösségek önszervező-
dése. Ebből a szempontból kiemelkedik a belső energiákból megszülető 
hat községi forradalmi tanács példája: ez villantja elénk legélesebben a 
falusi társadalom vitalitását, belső kohéziós erejét. 

Ha a helyi eseményeknek nem is volt koherens ideológiája, mégis 
felfedezhető bennük bizonyos tendencia. Ezt a tendenciát szinte minden 
pillanatban befolyásolták az országosan viharzó események, ám meg-
mutatkoztak bennük azok a helyi szándékok, amelyek mindenekelőtt a 
„dolgok visszazökkentését", a közösségi igazságérzet, értékszemlélet 
érvényre juttatását célozták. 
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BEZDÁN SÁNDOR 

A településalakító gazdakör 

Évtizedek múltán is érvényes Balogh István problémája: „Részletek-
be menő helyi feldolgozások hiányában inkább csak sejtjük, mint való-
ságban ismerjük azt a sokrétű hatást, amit a különféle egyesületek a 
parasztság művelődésére gyakoroltak."1 

Az egyesületek és a polgári átalakulás összefüggéséről egyre több 
tanulmány értekezik, a paraszti kultúrát tekintve azonban ez a téma a 
társadalomtörténet és a történeti néprajz határán kallódik. Mivel e 
konferencia és az előadás színhelye Gyula, rendezője a Békés Megyei 
Levéltár, két orosházi néprajzkutatót emelek ki: Nagy Gyula és Beck 
Zoltán sokoldalú érdeklődéssel elemezte a helyi egyesületek írott és 
szóbeli forrásait. Nagyobb régió áttekintésére egy-egy szakdolgozat 
vállalkozott, illetve Kiss Jenő publikált e két világháború közötti gazda-
körökről. A források feltárásában igen nagy munkát jelent a hiányos 
statisztikák és központi levéltári fondok összevetése a vidéki levéltári 
és más közgyűjteményi iratokkal, tárgyakkal, ill. visszaemlékezések-
kel.2 

A gazdakör a birtokos parasztság területi elven szerveződött sajátos 
társadalmi egyesülete. Sajátossága elsősorban összetett szerepében, 
sokoldalú tevékenységében áll. Funkcióban legközelebb esik hozzá az 
olvasókör, ami a párhuzamos vagy együttes névhasználatban is megmu-
tatkozott (pl. Békéssámsoni Olvasó- és Gazdakör, Nagyszigeti Gazdasá-
gi Olvasókör). Az is meghatározó sajátosság, hogy foglalkozási alapon 
tömörült rétegszervezet, amely azonban a vizsgálandó dualizmus idején 
a társadalom több mint kétharmadából „merített". A foglalkozási zárt-
ság azonban a névhasználatban sem mindig tükröződik. (Gazdák és 

1 Balogh István: A paraszti művelődés = Szabó István szerk.: A parasztság 
Magyarországon a kapitalizmus korában 1848-1914. Tanulmányok. II. Bp. 1965., 552. 

2 Nagy Gyula: Parasztélet a vásárhelyi pusztán. Békéscsaba, 1975., 68; Beck Zoltán: 
Köri élet Orosháza külterületén=Tóth József szerk.: Azorosházi tanyavilág átalakulása. 
Orosháza, 1985., 239-314.; Kiss Jenő: Gazdakörök és olvasókörök a két világháború 
között = Népművelési Értesítő 1963. 3-4. sz. 
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Iparosok Köre) Az egyesület neve ritkán utal vagyoni állapotra. (Kisebb 
vagyonú Földművesek Köre) Ugyancsak ritka a vallási megkülönbözte-
tés: Kondoros Tanyai Katolikus Olvasókör, Keresztény Földművelők 
Egylete, Tótkomlós. Szintén kevés cím szól a politikai állásfoglalásról az 
első évtizedekben: Szarvasi 48-as Gazdapártkör, Kisgazdakör. Az egye-
sületek címében legtöbbször „gazdakör" szó szerepel - a területi megkü-
lönböztetéssel. A tagok helyi, olykor hivatalos szóhasználatában is -
csakúgy, mint az olvasókörök esetében - egyszerűen „a kör"-ről beszél-
tek. 

A gazdakörök vizsgálatát az említett hiányos föltártság mellett az 
értékelésben mutatkozó bizonytalanság is indokolja. Amíg a munkás-
mozgalom állt a helyi és köztörténetírás homlokterében, addig a gazda-
körök lebecsülése „természetes" (sekélyes szórakozás, nacionalista szel-
lem). A szakmánkban is megvívott osztályharc legfeljebb az agrárszoci-
alista körökkel szemben volt kegyes. Ugyanakkor jelenleg is fönnáll az 
aktuálpolitikai veszély: a kibontakozó gazdaköri mozgalom - jelenleg 
150 működik - hajlamos, már csak rekompenzációs alapon is, a fölvállalt 
hagyomány túlbecsülésére. Ez a hagyomány azonban valószínűleg 
nemcsak időben, hanem értékelésben is tagolt. 

A gazdakörök történetében három korszakot különböztetünk meg. Az 
alakulás és kiteljesedés éytizedei a tágabb századfordulóra esnek. Az 
Alföld agráijellege ellenére a mozgalom kiteij edt az egész dualizmus 
kori Magyarországra. A forradalmak és Trianon után nemcsak a műkö-
dési terület lett szűkebb, hanem a gazdasági-politikai feltételek is 
megváltoztak. A harmadik korszakban már nem az ország területe 
változott döntően, hanem ismét a gazdasági, politikai feltételek. Bár 
meg kell jegyezni, hogy az 1949-50-ben megszüntetett egyesületek 
közül éppéri a gazdakörök túlélése a leggyakoribb. Ilyenformán az 1950-
es évek közepén a föltámadási és föltámasztási kísérlet e téren nem 
meglepetés - de a többihez hasonlóan, eredménytelen. 

Az első gazdaköröket - nagyobb számban az 1880-as évektől - a 
parasztság önszerveződési igénye hozta létre. Ösztönzően hatott a 
tanyásodás második hulláma, illetve a parasztság polgárosodása. Az 
életre hívó összetett szerepre mind a kortársak, mind a későbbi szakírók 
felfigyeltek. „A gazdakör a falusi földműves ember kaszinója, ahol 
eszméket termel; színház, ahol elszórakozik; önképzőkör, ahol tapaszta-
latait kicserélheti+börzéje, ahol az üzleti fogásokat eltanulja, népakadé-
miája, ahol a társadalmi kérdésekre nézve felvilágosítást nyer."3 

3. Gesztelyi Nagy László: Egy negyedszázad eredményei. A Magyar Gazda Szövetség 
25 éve. Bp. 1921. 
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A helyi társadalom ilyen szerveződésének közvetlen előzménye a 
hegyközség vagy szőlőhegy, malomkör, olvasókör stb. A reformkorban 
keletkezett gazdasági egyesületek (pl. Székesfehérvári Földmívelő Pol-
gári Társaság, Szepes Megyei Gazdasági Egylet) funkcionális, formális, 
esetleg személyi kapcsolata a duahzmus kori gazdakörökkel még feltá-
ratlan. 

Békés megyében a legúj abb történeti statisztikai összesítés szerint 36 
gazdakör típusú egyesület keletkezett az első világháborúig.4 Összefogá-
sukra regionálisan a megyei gazdasági egylet törekedett, országosan 
pedig az OMGE, a Magyar Gazdaszövetség, majd a Kisbirtokosok Szö-
vetsége, illetve a Földművelésügyi Minisztérium központosító kísérlete-
it tartjuk számon. 

Tekintettel arra, hogy e konferencián több előadás (Bősze Sándor, 
Szabó István és Jároli József) is érintette az egyesületalakulás admi-
nisztrációját, a szervezeti felépítés és működés általános kérdését, 
ezektől eltekintve a továbbiakban a gazdakörök településszervező szere-
pére koncentrálok. 

Tulajdonképpen már a gazdakör megalakulása is településalakító 
tényező, mivel a helyi társadalom intenzívebb szerveződése a korábban 
említetteknél. „A falusi jellegű önállóság első jele 1894-ben a 
szentmihálytelki olvasókör (majd gazdakör) megalakulása", amely ha-
marosan egyesítette az összes felnőtt férfilakost - írta a Szeged melletti 
község késői krónikása.5 

A szegedi várospolitika egyébként inkább fékezte, semmint támogat-
ta a gazdakörök alakulását. Az árvíz után (1879) a kettősbirtokosok 
száma csökkent, ill. ők jobbára a városi egyesületekhez kötődtek. „Ami-
óta Mária Terézia Kistelek kiszakításával megcsonkította a várost, 
minden olyan kezdeményezés, amely a tanyának valami önállóságot 
adna, ellenállásba ütközött."6 

A Szeged környéki hosszabb-rövidebb szervező munkával a közigaz-
gatást tekintve „elszakították a köldökzsinórt". (Szatymaz, Mórahalom, 
Szentmihálytelek, Balástya.) Talán fájdalommentesebb volt a község-
születés, ha a gazdakör a régi vezetőket, a tanyai kapitányokat válasz-
totta elnökül, illetve Szeged polgármesterét díszelnökül. A gazdakörök 
faluszervező szerepére később is akad helyi és más vidéki példa. Szék-

4Pór Edit szerk.: A magyarországi egyesületek címtára a reformkortól 1945-ig. Bp. 
1988. Művelődéskutató Intézet 

5 Giday Kálmán: A szegedi tanyai gazdakörök = Csongrád Megyei Honismereti 
Híradó. 1985.103-112. 

6 Uo. 
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kutas és Kardoskút Hódmezővásárhelytől való elszakadásában is haté-
konyan közreműködtek ezen egyesületek.7 

A gazdakörök településszervező tevékenysége a vidék gazdasági-
társadalmi életének átfogó megszervezését és az infrastruktúra kiépíté-
sét jelentette. 

A gazdaság racionális átalakítását minden gazdakör programként 
hirdette, a gyakorlatban azonban igen különböző eredményt értek el. A 
tét e téren is a parasztpolgárság kialakulása. A téli előadások, tanfolya-
mok, kiállítások célja a növénytermesztés és az állattenyésztés moder-
nizálása, az új kultúrák meghonosítása volt. A gépesítést beszerzési 
szövetkezetek alakításával könnyítették meg. Szeged környékén sze-
rencsésen segítették a gazdasági és természeti tényezők az intenzív 
kultúrák elterjedését. Szatymazon a szőlő és gyümölcs, Szentmihálytelken 
pedig a paprika jelentett részleges termelési szerkezetváltást. Az áruter-
melés erősödését nemcsak a Szegedre irányuló forgalom növekedése 
jelezte, hanem a helyi piac megnyitása is. Avasúti megálló létesítése, a 
helyközi utak kövezése és helyi utak nyitása az áruforgalmat is szolgál-
ta. A szolgáltatás más elemei is kialakultak. (Posta, orvosi rendelő, 
könyvtár stb.) 

A társadalmi élet élénkítéséhez hozzájárult az iskolák és templomok 
építése, a kulturált szórakozás megszervezése. A tanítók gazdaköri 
aktivitását elősegítette kettős kötődésük: nemcsak a kultúra aktív 
művelői, közvetítői voltak, hanem többségükben gazdálkodók is. Az 
egyházszervezés - különösen homogén vallású lakosság esetén - segítet-
te a településszervezést. A kápolnák és templomok építése mindenütt a 
hívek összefogását, anyagi áldozatát és kétkezi munkáját igényelte. 

A helyi mindennapok és a közélet szervezése a temető kialakításával 
zárult. Szatymazon éppen a gazdakör elnöke adott erre a célra kéthold-
riyi földet.8 

A községháza építése a település önállóságát, új közigazgatási köz-
pontot j elentett. A gazdakörök faluszervező munkáj a ezzel betelj esedett, 
székházuk azonban sokáig a helyi társadalmi élet központja maradt. 

7 Szabó Ferenc: A kiegyezéstói az első világháborúig = Nagy Gyula szerk.: Orosháza 
történte. Orosháza, 1965. 404-566. 

8 Huszka Lajos: A Szeged-Szatymazi Gazdakör története. Móra Ferenc Múzeum 
Évkönyve 1984/5.1. 235-252. 
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HOZZÁSZÓLÁSOK, VITÁK 

Szabó László: Elmondja, hogy Szolnok megyében folytatnak egy 
értelmiségkutatást, amelynek során többek között azt is megvizsgálták, 
hogy az elmúlt időszakban milyen szerepe volt a falusi közösségekben a 
helyi értelmiségnek. Megállapítja, hogy elég szégyenletesen szerepeltek 
a diktatúra időszakában. A falusi értelmiség egy részét kiemelték és 
elhelyezték máshová. A diktatúrának egyik legjellemzőbb vonása az 
volt, hogy bizonytalanságban tartotta ezt a réteget. Ugyanakkor műkö-
dése során szükséges is volt ezekre az emberekre, feltéve ha a felsőbb 
utasításokat, rendeleteket végrehajtották. Akik viszont ezt nem vállal-
ták, igyekeztek eltűnni szem elől. Rengeteg volt jegyző és egyéb hajdani 
közigazgatási dolgozó hagyta el az 1950-es években pátriáját. Ez az 
összezilált értelmiség nem tudott semminemű ellenállást kifejteni. 
Örült, ha megélt és gyermekeit valamilyen úton-módon taníttatni tudta. 
(Sokan választották a zenei pályát, mert ez volt talán a legideológia 
mentesebb.) 

N.Kiss István: Az előző szekcióban elhangzott egy nagyon jó előadás, 
amelynek három német helység szociológiai-demográfiai bemutatása 
volt a témája. Ehhez fűz néhány gondolatot a hozzászóló. A Magyaror-
szágon élő német nemzetiség története nem szolgált olyan szembenál-
lással, ellenállással, amelyre a többi itt élő nemzetiség bőven adott 
példát. Kivételt képezett a volksbundista szervezkedés, amely a magyar 
állam érdekeivel szembenálló politikai mozgalom volt. De ugyanakkor 
meg kell említeni a „Hűség a hazáért" mozgalmat, amely a magyarorszá-
gi németség hazája iránti szolidaritást jelképezte. A volksbundista 
szervezkedés következtében sok hazai németet soroztak be az SS köte-
lékébe, ugyanakkor rengeteg német nemzetiségű katona szolgált a 
magyar honvédségben. Ez utóbbi bizonyítása számtalan esetben men-
tette meg a katonaviseltet és családját a kitelepítéstől. 

Vörös Károly: Úgy véli - kortársként -, hogy senki nem vált megtalál-
hatatlanná. A hatóságok amit csak akartak, mindent megtudtak és 
mindenkit megtaláltak, akit csak kerestek. 
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Szabó László: Megköszöni a korrekciót, de továbbra is az a véleménye, 
hogy sok kellemetlenség elől lehetett megmenekülni úgy, hogy ismeret-
len vidékre költöztek el a háborgatott emberek, családok. 

Kósa László: Véleménye szerint jó kutatási téma lenne annak vizsgá-
lata, hogy a községek hagyományos szellemi vezetőinek számító értelmi-
ség (pap, tanító, jegyző) miként gondolkodott, tevékenykedett '45 után. 

Szabó Ferenc: Eléggé általános volt, hogy az '50-es évek elejére 
mindazokat kiszorították, akik nem tetszettek az új rendszernek. Ugya-
nakkor a széles körben kiépülő gazdasági-vállalati adminisztráció igé-
nyelte az iskolázott munkaerőt. A gomba módra szaporodó vállalatok 
pénzügyi adminisztrációjában csak a hozzáértők igazodtak el. Az újon-
nan, szakértelem hiányával kinevezett munkáskáder-vezetők is igé-
nyelték mellett a jogi stb. szövevényekben jól eligazodó munkatársakat. 
Mindezeknek feltárása, elemzése kutatási téma lehetne. 

Benda Gyula: Kifejti, hogy az elhangzott előadások bizonyítják, a 
közelmúlt a történeti kutatás tárgyává kezd válni. Nemcsak a múlt mai 
változások szemszögéből történő újraértékeléséről van szó, hanem arról, 
hogy feldolgozásra kerülnek azok a források, adatok, amelyek alapján a 
valós jelenségek és azoknak átélése rekonstruálható. 

Kiemeli Tyekvicska Árpád előadását, amely kimondottan írott törté-
nelmi forrásanyagra épült, miközben a világosan, pontosan megfogal-
mazott problémát, kérdést szociológiailag közelítette meg. Hangsúlyoz-
za, hogy a történelmi események átélésének, a szubjektív emlékezet 
kutatása is objektív kutatási feladat. A közelmúlt magyar történelmé-
nek egyes időszakait a társadalom különböző csoportjai másként élték 
át; ennek feltárása rendkívül lényeges. Végül utal arra, milyen fontos a 
források feldolgozásánál az interdiszciplinális együttműködés. 

Molnár Ambrus: Nagyon örül, hogy a történeti kutatás látószögébe 
egyre inkább belekerül az egyház, az egyházi önkormányzat. De még 
mindig nem megfelelő súllyal és aránnyal. 

Az '50-es években, amikorra minden korábbi önkormányzatot, egye-
sületet szétvertek, a gyülekezetek olyan bázist jelentettek - nemcsak a 
gyakorló hívők, hanem az egész falu számára -, ahol biztatást, vigaszta-
lást, bátorítást kaptak. Meggyőződése, hogy az egyházakban, gyüleke-
zetekben élt a csendes ellenállás. Sajnos ezt sokan nem vették tudomá-
sul. Pedig az akkori járási, megyei vezetők nagyon féltek az egyháztól. 

Molnár A. elmondja, hogy részt vesz egy olyan vallási-néprajzi kutató-
gyűjtő munkában, amelynek során a Küküllő vidéki protestáns falvakat 
vizsgálják. Legfőbb vizsgálati szempont az, mit jelentett és jelent az 
ottani magyarság számára az egyház, a hitélet, annak gyakorlása. Mivel 
ott szerencsére változatlanul megmaradtak az egyházi egyesületek 
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(temetkezési, dalárda stb.), mindmáig rendkívüli megtartó erőnek bizo-
nyultak, segítettek a diktatúra időszakának átvészelésében és éltető 
bázisai ma is az ottani magyar közösségnek. 

Benda Kálmán zárszava: Véleménye szerint a konferencia eddig 
elhangzott előadásainak legnagyobb értéke az volt, hogy nem általános, 
nagy témákat boncolgattak, hanem kis témákat teljesen konkrétan. 
Különösen az utóbbi évtizedek magyar történetírásának volt az a hibája, 
hogy a konkrét, helyi jelenségek vizsgálata nélkül dolgozta fel a nagy 
témákat. Ezen a konferencián egy olyan jellegű történetírás jelentke-
zett, amely a falusi, mezővárosi önkormányzatok, közösségek működését 
illetően rendkívül sok helyi adatot, forrást sorakoztatott fel. A téma 
nagyon aktuális, a társadalmi érdeklődés középpontjában áll. Hiszen 
korunk egyik legjelentősebb feladata, hogy a falvak, mezővárosok saját 
lábukra álljanak, maguk vegyék kézbe sorsuk, jelenük és jövőjük 
alakítását. Ennek meg kell keresni a múltbeli gyökereit, hagyományait, 
hogy azokat fel lehessen használni. Érdekes volt végigkísérni, ahogyan 
a XVIII. században kialakultak az egyházi-társadalmi egyesületek, 
szinte kizárólag valamelyik egyház kebelén belül. A felvilágosodás 
korától, de különösen aXIX században már igen erőteljesen jelentkeztek 
a polgári irányzatokat képviselő világi szervezetek. Az egyházi és világi 
szervezetek közötti átmenet tisztázása még várat magára a magyar tör-
ténetírásban. Érdemes azt is kutatni, hogy az egyesületek alakulásának, 
az önkormányzatok jellegének voltak-e valamilyen tájhoz kötött tár-
sadalmi, gazdasági feltételei? Például miért nem alakult gazdakör ott, 
ahol cselédsorból emelkedett fel a falu népessége és miért volt ott, ahol 
eleve bizonyos önállósággal rendelkeztek (az utóbbira az alföldi falvak 
szinte egységesen szolgálnak mintául)? Nagyon örül, hogy elindult a fen-
tebbi kérdések feltárására irányuló kutatás, amely még a kezdeteknél 
tart, de már jelentős eredményei vannak. Ezt folytatni kell, és majd ösz-
szeáll egy országos kép, amelynek eredményei nemcsak történeti tanul-
ságul szolgálnak, hanem a jelenre és a jövőre nézve is hasznosíthatók 
lesznek. 

Végül kiemel még egy momentumot. Nagyon rokonszenves volt 
számára az a szerénység, amely az előadásokat jellemezte. Az utóbbi év-
tizedek történetének konferenciáira nem éppen ez volt a jellemző. Hang-
súlyozza, hogy jelenleg a Hajnal István kör az a fórum, amely maga köré 
tudj a gyűjteni az ország legkülönbözőbb vidékein dolgozó történészeket, 
kutatókat és ezzel igen komoly feladatot lát el. 
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TÓTH ISTVÁN GYÖRGY 

Körmend a 16-18. században: egy autonómia 
metamorfózisai 

Körmend város iratai között rögtön szemünkbe ötlenek az 1561. évi 
jegyzőkönyvek másolatai. A girbegurba írás, a latin nyelv szabályainak 
fittyet hányó mondatok elütnek a jogbiztosító iratok kalligrafikus betű-
itől, elegáns latinságától. A 18. századi másoló szemmel láthatóan nem 
mindent tudott kiókumlálni a 16. századi iratokból, sok mindent félre-
olvasott. Aligha kétséges, hogy nem az uradalmi gépezet hivatásos 
íródeákjai másolták le ezeket az okmányokat, hanem valamelyik 
körmendi polgár, minden bizonnyal a jegyző veselkedett neki az akkor 
már kétévszázados okleveleknek, amelyek a mezővárosnak a 
Batthyányak fóldesurasága előtti, „ősi" kiváltságait tartalmazták. Nagy 
valószínűséggel meghatározhatjuk azt az időpontot is, amikor sürgős-
nek tűnt a régi oklevelek böngészése: 1763-ban a földesúr eltörölte a 
mezőváros kiváltságait. Az ezután kibontakozó ellenállás idején tart-
hatták fontosnak, hogy lemásolják a mezőváros privilégiumaira vonat-
kozó iratokat.1 

Mit tartalmaztak ezek az úgy-ahogy lemásolt iratok? Az 1561-ben 
kihallgatott idős tanúk emlékezete a „keresztes veszedelemig", azaz 
1514-ig nyúlt vissza. Ez idő tájt a körmendiek az Erdődy család földes-
urasága alatt éltek és ellentétben a környező jobbágyfalvak lakóival, 
nem tartoztak robottal, csak a híd és a várost kerítő palánk építésére 
kötelezte őket az uraság. Ha pedig Erdődy Péter földjein dolgoztak, 
akkor ezért napszámot kaptak. A tanúk úgy emlékeztek, hogy amikor 
Erdődy 1545-ben Tarnóczy Andrásnak, a dunai naszádosok kapitányá-
nak inscribálta Körmendet, akkor biztosította a körmendi bírót, Bodó 
Bálintot arról, hogy úgy adta át a mezővárost az új földesúrnak, hogy „ő 
köteles lesz régi szabadságaitokban megtartani titeket". A következő 
másfél évtizedben azonban Tarnóczy, majd halála után özvegye, Kerhen 
Borbála mindent elkövettek, hogy a kiváltságos mezővárost a környező 

1 VasMegyei Levéltár, Körmend, Községi iratok, Fasc. 2. No. 1., Fasc. 4. No. 16., Lad. 
2. No. 1. No. 4. és Rába Helytörténeti Múzeum, Történelmi Adattár 13/81. 1. 
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jobbágyfalvakkal csaknem, azonos szintre szorítsák vissza. Tarndczy 
elkobozta a fegyvereket, amelyeket a mezőváros védelmére tartottak, és 
a palánkot őrző városi katonákat is saját hűségére eskette, bár a 
zsoldjukat is a polgárokból csikarta ki. 

Az ecet kereskedelmének tilalmától a hamis köböl használatáig sok 
mindent felróttak a körmendiek Tarnóczynak, a legfontosabb kérdés 
azonban a 16. század derekán már a robot volt: a környező jobbágyfal-
vakkal ellentétben, a kiváltságolt mezőváros polgárai nem tartoztak 
űrdolgával a földesúrnak. Tarnóczy azonban azoktól is robotot követelt, 
akiknek nem volt igásállata, még a koldusokat is tömlöcbe záratta, ha 
nem robotoltak - panaszolták a tanúk. A robot mennyisége párhuzamo-
san növekedett a megművelendő földesúri földterülettel. Az Erdődyek 
idején, emlékeztek vissza a szomszédos Molnaszecsőd lakói - a körmendi 
várhoz egy kerten kívül semmi fold sem tartozott, a többi földek mind 
Körmend mezőváros lakóié voltak. Most viszont Tarnóczy, maj d özvegye 
a körmendiek sok földjét erőszakkal a várhoz csatolta. A hivatkozás az 
Erdődyek korára, mint régi szép időkre, nem volt véletlen: az inscribált 
birtokot az Erdődyek szerették volna visszaváltani, emiatt vitájuk volt 
Tarnóczynéval, és 1561-ben Erdődy emberei buzdították a mezőváros 
polgárait, tartsanak ki harcukban. 

A kiváltságaiban sértett mezőváros ellenállt. Tarnóczyné ijedt hangú 
levélben számolt be Nádasdy Tamás nádornak a körmendi polgárok 
fegyveres gyűléséről, később pedig elmondta, hogy a körmendiek fellá-
zadtak ellene, majd megölték a fiát, ezért volt kénytelen katonákat 
fogadni ellenük. A földesúri katonák nem maradtak tétlenek: sok 
körmendi polgárt elfogtak, és a várbörtönbe, a török rabok közé zárták, 
verték, ütötték őket. Másoknak feldúlták, kifosztották a házát, a nyaka-
sabb polgárokat pedig családjukkal együtt szekérre ültetve, a város 
határán túlra vitték és a mezőn hagyták. A száműzött, földönfutó 
polgárok feleségei hiába igyekeztek a körmendi vásár idején visszajönni 
városukba, a kapuőrök nem engedték be őket; Prágába menjenek a 
vásárra, kiabálták.2 

A kapuőr feltehetően összekeverte Bécset Prágával. A gúnyos célzás 
ugyanis arra vonatkozhatott, hogy a körmendi polgárok felkeresték 
panaszaikkal I. Ferdinánd királyt is, akinek utasítására azután a 
vasvári káptalan, majd Nádasdy nádor tartott vizsgálatot, ennek jegy-
zőkönyveit ismerjük a 18. századi gyatra másolatokból. A vizsgálatok 

2 Uo. és MOL E 185. Magyar Kamara Arch. 36. cs. Nádasdy cs. lt. - Tarnóczy 
Andrásné levelei Nádasdy Tamáshoz, 1561. júl. 6. Kiadása: Történelmi Tár 1907.554. 
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eredményeképpen Körmend mezőváros átmenetileg visszanyerte el-
vesztett kiváltságait. 

A16. század végén az Erdődyektől Joó János személynök vette meg 
Körmendet, ő azonban belekeveredett az Illésházy-perbe, és ezért 1603-
ban elkobozta tőle a mezővárost a magyar kamara. Rövid kamarai 
igazgatás után 1605-ben Batthyány Ferenc birtoka lett Körmend.3 

A könnyebb terhekhez, nagyobb önkormányzathoz szokott mezővá-
ros polgárai már 1604-ben megkeresték régi kiváltságleveleikkel Má-
tyás főherceget, amikor az elkobzott birtok még kamarai igazgatás alatt 
állt. A polgárok először a vármegyén mutatták be privilégiumaikat, 
ekkor a kamara még arra buzdította körmendi tiszttartóját, hogy egy 
tapodtat se engedjen a szolgáltatásokból, amíg ők nem látták az okleve-
leket, és felszólította a körmendi polgárokat, hogy mutassák be régi 
privilégiumaikat. Ez megtörtént, és 1605 januáijában a kamara már 
arra utasította a tiszttartót, hogy a bemutatott kiváltságlevelek alapján 
tartsa meg a körmendieket régi szabadságaikban, amelyeket az Erdődyek 
alatt élveztek.4 Ugyanekkor, 1604 utolsó napján írt levelet Batthyány 
Ferencnek - aki ekkor már készült Körmend átvételére - Hollósy Sándor 
tiszttartó, aki gúnyosan beszámolt arról, hogy a körmendiek bemutat-
ták kiváltságleveleiket, de ugyan kár volt annyit fáradniuk és költeniük, 
„az gyanánt, hogy ezzel szabad városnak hivattassanak". Hollósynak, 
mint a következő évek eseményei megmutatták, igaza lett.6 

A 17. század elején a 16. század közepi állapotok már régi jó időnek 
tűntek. Belejátszott ebbe a megszépítő messzeség, mely a népi emléke-
zetben a távoli múltat szebbnek láttatta a nyomorúságos jelennél. De 
tükröződik ebben a látszólagos ellentmondásban a 16. század második 
felének általános tendenciája, a földesúri majorkodásnak az agrárkon-
junktúrával párhuzamos előretörése is. 1561-ben a polgárok fegyvere-
sen gyűltek össze, hogy a sok rossz újítást bevezető Tarnóczyné uralma 
ellen tiltakozzanak, 1609-ben azonban a körmendiek éppen Tarnóczyné 
földesuraságának idejére hivatkoztak. Ekkor ugyanis - vallotta egy 70 
éves körmendi, Strobol János - „csak egy hold szántással tartoztanak, ha 
csak fólöstökömkoron (azaz reggeli idején) elvégezték is, szabad volt 
hazamenni". Igaz, aratásban „hat hétig arattanak 2-2 napot, (de) az 
helet ismét Szent Márton naptul fogva karácsonig nem mentenek úr 
dolgára". A legfontosabb kérdés tehát ez alkalommal is a robot volt. Míg 

3MOL E 15. Magyar Kamara, Exped. camer. No. 76., No. 29., No. 48., No. 90. 
Történelmi Tár 1882. 678-679. MOL P 1313. Batthyány cs. lt. Memorabilia No. 679. 

* MOL E 15. Magyar Kamara, Exped. cameral. No. 22., No. 69., No. 70. 
6 MOL P 1314. Batthyány cs. lt. Missiles No. 108 722. 
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Tarnóczyné korában azt panaszolták fel, hogy egyáltalán robotolniuk 
kellett, most már arra emlékeztek vissza, hogy milyen kevés robotra 
kötelezték őket akkoriban. 1561-ben a körmendiek egyik panasza az 
volt, hogy Tarnóczy velük fizettette a katonák zsoldját, ám azokat saját 
hűségére eskettette, most Strobol János mégis úgy emlékezett vissza, 
hogy „az elŐbbeni urak katonát, hajdút rajtok nem tartottanak, de most 
erővel rajtok tartja (hajdúit) Bottiány uram ő nagysága és füvöket, 
szénájokat elhordják". Joő László, a korábbi földesúr rokona már ponto-
sabban emlékezett: az „Erdődyek katonákat tartottanak, de ennyi 
ínséget rajtok (a körmendieken) nem tettenek".6 

A körmendiek népes küldöttsége két ízben is felkereste II. Mátyást. A 
bécsi béke után azonban Magyarországon a királyi hatalomnak nem sok 
beleszólása volt a főurak és jobbágyaik viszonyába. Batthyány Ferenc 
nem csak hatalmas birtokegyüttesek ura, de dunántúli főkapitányként 
a királyi katonaság és magánhadserege parancsnoka is volt. A 16. 
század közepén Tarnóczyné ellen, akinek Körmend volt az egyetlen 
birtoka, még volt esélye a mezővárosnak, a megváltozott viszonyok 
között azonban Batthyány Ferenccel szemben csak a körmendi tanács 
húzhatta a rövidebbet. 

A körmendi esküdtek öntudatosan kijelentették, hogy „szabadságo-
kért megfutják az fejedelmet is". Somogyi András tiszttartó azonban 
hamar leszerelte a körmendiek mozgalmát: „Mindnyájokat bíróval, 
esküitekkel és több vén polgárokkal öszve az várban béfogattam és 
vakmerő álnokságokért őrizetben rekesztöttem" - jelentette a tiszttartó 
Batthyánynak, és több körmendi polgár még egy év múlva is a tömlöcben 
senyvedt. A tiszttartó Vörös Gáspárt pedig, akit feltehetően a mozgalom 
értelmi szerzőjének tartott, „az köröszt fára feszétette és ujjára puska 
acélt sa(j)tolt", azaz kegyetlenül megkínzatta.7 

Már egy éve raboskodtak a vártömlöcben a körmendi esküdtek, 
amikor Batthyány Ferenc szent ártatlansággal írt Thurzó Györgynek a 
körmendieknek a királyhoz írt panaszáról: „Az kegyelmed levelét meg-
értettem, az körmendiek dolga felől ő fölségét informálom. De minthogy 
előbb meg akarom őket hallgatnom, és végére akarok mennem az ő 
panaszoknak, kegyelmedet... kérem... az ő panaszokat... kölgye meg".8 

1610 áprilisában azután Batthyány Ferenc úriszéke tett pontot az 
ügy végére: a körmendieket, mint engedetleneket, parancsmegtagadó-

6 MOL P 1313. Batthyány cs.lt. Acta Antiqua Lad. 6. No. 49. és Vas Megyei Levéltár, 
Körmend, Községi iratok Fasc. 1. No. 12. 

7 Uo. és Iványi Béla: Képek Körmend múltjából. Körmend 1943. 40. 
8 Történelmi Tár 1879. 100. 
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kat, sőt összeesküvőket és lázadókat (conspiratores seu rebelles) ítélték 
el. A tömlöc, kínzás, úriszéki ítélet megtörte a polgárok ellenállását, és 
véget vetett a mezőváros önkormányzatának, a következő évtizedekben 
az egykori kiváltságos mezőváros a környező jobbágyfalvakkal azonos 
szintre süllyedt. Az óriásbirtokok és a magánhadsereg kettős erejével 
bíró földesúr roppant nyomása alól nem volt hová menekülni. Igen 
j ellemző ebből a szempontból a vád képviselőj ének az érvelése az úriszék 
előtt: Feltéve, de meg nem engedve, mondta, hogy a körmendieket 
valami jogtalanság érte, „nem kerály urunkhoz ő fölségéhez", hanem 
Batthyányhoz, mint földesurukhoz kellett volna fordulniuk, és „ő nagy-
sága által praetensa injurájukat (állítólagos sérelmeiket) eligazítani-
uk". Batthyány Ferenc túlkapásai ellen tehát csakBatthyány Ferenchez 
lett volna szabad fordulniuk, állította Batthyány Ferenc bírósága előtt 
a vádló Batthyány Ferencet képviselő prókátor. A kör bezárult, innen 
nem volt kitörés.9 

A körmendi polgárok ekkor mint egyik fontos sérelmüket emlegették, 
hogy Batthyány beszállította hozzájuk a hajdúit. Hamarosan azonban 
a hajdúsereg révén kapott a mezőváros új autonómiát. 1600-ban került 
török kézre Nagykanizsa vára, ettől kezdve lett végvidék Körmend 
környéke. A 17. század első felében egyre növekedett a katonák száma 
Körmenden, 1650-ben pedig Batthyány Ferenc fia, Batthyány Ádám 
kiváltságlevelével hajdúvárossá tette Körmendet. A városban ezentúl 
csak katonák és családjaik lakhattak, a „civileknek" el kellett hagyniuk 
a várost. A kiváltságlevél szabad költözést biztosított, és a katonai 
szolgálaton kívül semmilyen adót, sem pedig robotot nem követelt tőlük 
a földesúr. A város elvesztett mezővárosi autonómiája helyébe katonai 
önkormányzatot kapott; a földesúr jóváhagyásával, de a körmendiek 
maguk választhatták a seregbírót, jegyzőt, az esküdteket.10 

A hajdúváros jogállása a török kiűzéséig változatlan maradt. 1700-
ban, egy esztendővel a karlócai béke után Batthyány Ádám bán, a 
privilégiumot adományozó földesúr azonos nevű unokája, új rendtartást 
adott Körmendnek. A tiszttartói levelekből kitűnik, hogy a földesúr és a 
város szerződését, az új kontraktust hosszú, elkeseredett alkudozás 
előzte meg. A vitézek visszautasították a földesúr kezdeti ajánlatát, és 
kijelentették, hogy „ha ők az ollatén szolgálatnak annuálnának, eo facto 
tehát a jobbágyi kötelességet is incurrálnák, holott többre (többnyire) ők 

9 Úriszék. Szerk. Varga Endre. Bp. 1958. 121-122. 
10MOLP1313. Batthyány cs. lt. Maj. Lad. 1. No. 40. és Acta Antiqua Lad. 6. No. 72. 

Kiadásai: Iványi i. m. 149. és Zimányi Vera: Adatok a dunántúli hajdúk történetéhez. 
Századok 1960. 94. 294-6. 
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nagyságodnak nem jobbágyfia, se nem is kötelezik soha nagyságod-
nak arra magokat". A körmendiek új állapotát szabályozó szerződés 
végül is számos „további gyülekezetek és végzések után" született csak 
meg.11 

A kontraktus bevezetése a vitézek hadi érdemeit hangsúlyozza, a 
múlt érdemeinél fontosabb lehetett azonban a jelen realitása: a szabad 
költözési joggal bíró hajdúk közül sokan elvándoroltak volna az újonnan 
felszabadított területek felé, ha a földesúr keményebb feltételeket szab. 
A körmendiek a kontraktus szerint kilencedet és cenzust fizettek, és 
megmaradt önkormányzatuk, az elöljáróságot ők választják, kisebb 
ügyekben maguk ítélkeznek. Robotolni ezután sem robotoltak, és költö-
zési szabadságukat is megőrizték. 

1762-ben látta elérkezettnek az időt arra Batthyány Lajos nádor, 
hogy felszámolja a mezőváros régmúlt végvári időkből átmenekített 
kiváltságait. Elegendő egy pillantást vetnünk a Batthyány levéltár 
körmendi anyagára, hogy szembetűnjön ez a földesúri szándék. Koráb-
ban a kiváltságait őrző mezővárost csak pár sorban írták össze, most 
azonban hatalmas fóliáns kötetekbe jegyezték fel minden körmendi 
lakos és minden parcella jogállását.12 Az uradalom kíváncsisága nem 
volt öncélú: a következő évben „a vár kapuját bécsapván", erővel kény-
szerítették a körmendi elöljáróságot egy új, sokkal kedvezőtlenebb 
szerződésre. A nádor magasabb cenzust, és ami fontosabb, egyre növek-
vő mértékben robotot követelt a körmendiektől, ezentúl a mezőváros 
bíráját és tanácsát is a földesúr nevezte ki.13 A körmendiek először 
hosszadalmas úrbéri perrel próbálták megvédeni régi kiváltságaikat. 
1765-ben, a nyugat-dunántúli parásztmozgalom idején azután Kör-
menden is „tumultus" támadt. A polgárok, jelentette az alispán, noha 
előző évben az ítélet megfosztotta Körmendet mezővárosi rangjától, 
most „magokat királyi város módj ára tractállani akarj ák".14 Akörmendiek 
titkos gyűléseket tartottak, és azt követelték, hogy ismerj ék el elődeik 
fegyverrel szerzett kiváltságait. Az új helyzetben persze igencsak anak-
ronisztikus volt az a követelésük, hogy ezután csak fegyverrel szolgálj a-

11A kontraktus: MOL P 1313. Batthyány cs. lt. Mty. Lad. 2. No. 119. p. 88-91. Az 
alkudozásra: P 1314. Missiles No. 91 245. 

12 MOL P 1322. Batthyány cs. lt., Összeírások, Körmend, 1762. 
13 Kondicsné Kovács Éva: Agrártörténeti adatok Körmendről. Körmend 1979.12-13. 
14 Vörös Károly: Az 1765-66-i dunántúli parasztmozgalom és az úrbérrendezés. In: 

Tanulmányok a parasztság történetéhez Magyarországon 1711-1790. Bp. 1952.313-322. 
Szabd Dezső: A magyarországi úrbérrendezés története Mária Terézia korában. Bp. 
1933. 61-66. 110. Kondicsné i. m. 22. 

16 MOL P 1313. Batthyány cs. lt. 266. cs. 1765. márc. 30. Kondicsné i. m. 20. 
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nak. A gyűlésen arról ábrándoztak, hogy „csak karddal fognak az 
körmendi piacon sétálgatni" és földjeiket ingyen, azaz robot, kilenced 
nélkül bírják majd.16 

Akárcsak 1561-ben és 1609-ben, ez alkalommal is Bécsbe ment a 
körmendiek küldöttsége, hogy a földesúrral szemben az uralkodónál 
keressen védelmet. Ekkor a körmendi jegyző régi levelekre is bukkant, 
amelyben Körmend privilégiumairól volt szó. Minden valószínűség 
szerint ezek a régi levelek azok az 1561. évi jegyzőkönyvek voltak, 
amelyek sete-suta, 18. században készültmásolatátismeijük. Akörmendi 
gyűlés úgy döntött, hogy ezekkel a levelekkel ismét felmennek Bécsbe.16 

A dunántúli parasztmozgalom nagymértékben hozzájárult ahhoz, 
hogy 1767 elején Mária Terézia kiadja régóta érlelődő úrbéri rendeletét. 
Ez az egységes normáknak megfelelően szabályozta Körmend mezővá-
ros szolgáltatásait is. Ezentúl kevesebb robottal, cenzussal tartoztak, 
mint amit a földesúr négy évvel korábban rájuk kényszerített, de persze 
jóval többel, mint amit az öregek elbeszéléseiből és a jól-rosszul átírt 
levelekből ismert régi szép időkben adtak uraiknak. A felvilágosult 
abszolutizmus úrbéri rendelete pontot tett Körmend mezőváros két 
évszázados harcára is. 

16 Kondicsné i. m. 21. 
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PÁLMÁMY BÉILA 

Először is szeretném kifejezésre juttatni örömömet, amiért a konfe-
rencia ez alkalommal önálló szekcióban tárgyalja a kései rendi társa-
dalom történetének egyik legizgalmasabb kérdését, különböző típusú 
közösségek hosszú, évtizedekig, nem ritkán évszázadokig tartó küzdel-
meit ősi mentességeik, előjogaik megőrzéséért. Örömöm - nem titkolom 
- a problémakör jelentőségének és megvitatása fontosságának elisme-
résén túl személyes indíttatású is, mivel a „Rendi társadalom - polgári 
társadalom" konferenciasorozaton tartott korábbi előadásaim mind-
egyike kiemelten, vagy teljes egészében e témakör egyes megjelenési 
formáival, így a végvárakban élő különböző társadalmi rétegek, cso-
portok mentességeivel, előjogaival, a mezővárosok úrbéres és önkor-
mányzati viszonyainak típusaival, a kuriális jogú területeket lakó, 
művelő közösségek helyzetével, az armalista családok nemességigazo-
lási hercehurcáival foglalkozott. így talán nem szerénytelenség arra 
gondolnom, hogy e „ceterum censeo" ismételgetése is hozzájárulhatott 
ahhoz, hogy ezúttal a program szerint kilenc előadás is tárgyalja e 
sokágú kérdéskört - de ezzel nem csökkenteni, sőt hangsúlyozni szeret-
ném a szekcióvezető, Benda Gyula fogékonyságának, szervezőmunká-
jának jelentőségét, őszintén remélem, hogy a mostani szekcióülés 
eredményeként a jövőben a helyi közösségek történetének kutatói 
fokozottabb figyelmet fordítanak az általuk vizsgált települések, kistá-
jak közösségi kiváltságai mibenlétének -, a körvonalazható típusok és 
a feltáruló egyedi, különleges vonások tanulmányozására, továbbá a 
nagy történelmi sorsfordulók - pl. a török kiűzését követő újratelepíté-
sek, az országos úrbérrendezés, a jobbágyfelszabadítás - hatására 
bekövetkezett kedvezőtlen változásokra történő reagálások részletes 
megismerésére és elemzésére. 

Ha a rendi társadalom közösségi kiváltságai tartalmának és típusa-
inak a vizsgálatára vállalkozunk, a leghelyesebb, ha a nemesi szabad-
ságok és mentességek eredetéről vallott általános nézetből indulunk 
ki. Werbőczy Hármaskönyve - ha törvényerővel soha nem is ruházták 
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fel - megírásától, 1514-től elenyészéséig, a törvény előtti egyenlőség 
1848-as becikkelyezéséig a szentesített törvényeknél is nagyobb hatás-
sal, a szokás erejével sulykolta be tíz nemzedék társadalomról alkotott 
gondolkodásába, hogy „virtus nobilitat", tehát a saját érdem megneme-
sít. Azaz a valóságos nemességet hadiszolgálatokkal és „egyéb testi, lelki 
adományokkal és erényekkel lehet megszerezni és királyi birtokadomá-
nyozással erősítik meg" - jóllehet a fejedelem bármely közrendű embert 
„kiszakítván a parasztok és nem nemesek szolgaságából" birtokadomá-
nyozás nélkül, címeres levéllel is „az ország valóságos nemeseinek 
gyülekezetébe és rendjébe iktathat". (Tripartium I. 306. o.) 

Ahogy egyes személyek nemesítésének, hasonlóképpen a közösségi 
kiváltságoknak is a hadi szolgálatok és hűség képezték az elvi, erkölcsi 
alapját. Vonatkozik ez a török elleni harcok utolsó évszázadának a 
köztörténetből legismertebb közösségi szabadságot élvező rétegén, a 
hajdúvárosok és községek fegyverforgatóin kívül a végvárak „vitézlő 
rendjére" mint másik, ugyancsak nagy létszámú kiváltságolt rétegre. 
Ám a privilegizált helységek eddig kevés figyelemre méltatott típusa, a 
királyi kiváltsággal felruházott mezővárosok lakosai is eredetileg az 
uralkodónak tettek szolgálatokat és igen sok esetben a földesuruk a 
királyi korona vagy a kamara volt. Insurrectio hirdetésekor a katonaál-
lításra a nemesekhez hasonlóan kötelezve voltak e közösségek is. 

E szekció előadói közül Tóth István György, Nyakas Miklós és Papp 
Klára is a hajdúközösségek privilégiumainak mibenlétével, megvédé-
sük viszontagságaival foglalkozó érdekfeszítő esettanulmányokat tárt a 
konferencia elé, ezért e témakört csak egyetlen - de megítélésünk szerint 
igen fontos - szempontból, a hajdúvárosok és falvak XVII. századi 
törvényekben is megkülönböztetett típusainak kiemelése végett érintjük 
az alábbiakban. 

A köztörténetből ismeretes, hogy Bocskai 1605. évi hajdúprivilégiuma 
- évi két hónapnyi ingyenes fegyveres szolgálat fejében - teljes és örökös 
mentességet adott az állami, egyházi és földesúri adók és szolgáltatások 
teljesítése alól, sőt a nemesekkel egyenlően a vám- és harmincadfizetés 
alól is mentesítette 9254 hajdúját, akik Nánás, Dorog, Hadház, 
Vámospércs, Kállő, Vaijas, Sima és Vid helységekben letelepítve földhöz 
is jutottak. Bocskai e kegyelmi rendelkezése nem jelentett „megnemesí-
tést", hanem kollektív, csak a lakóhelyen belül érvényes - a „valóságos" 
nemesek szabadságaival majdnem azonos tartalmú - kiváltságokat. 

Az ország törvényei azonban - a nemesi rendek hatalomféltő és 
jövedelmeket védő magatartását tükrözve - 60 éven át ismételgették 
tiltakozásaikat, tiltásaikat és a „nem tudni, milyen kiváltság színe alatt 
merészelt" jogsértésekkel „bitorolt" kiváltságok megvonására vonatko-
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zó követeléseiket. Az 1635:68. tc. a hajdúvárosokről rendelkezve kifogá-
solta, hogy az őfelsége által kiváltságolt hajdúközösségeken túl vannak 
olyanhelyek is - mint Nyíregyháza,Téglás, Szentmihály, Tiszadob, Böd, 
Újfehértó és Nyírbátor a Tiszántúlon, továbbá Hernádnémeti, a zemp-
léni Hidvég és Gesztely - amelyek bár a töröknek adóznak, a királynak 
megtagadnak minden adó- és taksafizetést. Az 1638: 67. tc. ezeken a 
helységeken túl Szatmár és Németi, az 1659: 67. tc. pedig Kálló, Pócs, 
Megyasszó, Balsa, Királytelke, Polgár, Vári, Téglás és Beregszász 
„állítólagos kiváltságainak" a semmisségéről és a jobbágyi állapotba 
való helyezéséről rendelkezett. A törvényesnek elismert hajdúvárosok 
csak az uralkodó által szentesített kiváltságlevelet elnyert helységek 
voltak Ezek a nemesi insurrectiók alkalmával a kiváltságosokkal együtt 
teljesítették egyetlen kötelességüket, a „vérrel adózást". Az 1662. 5. tc. 
majd más, az insurrectiőt és nemesi hozzájárulást elrendelő törvények 
(pl. 1681: 46. tc.) azonban további típusokat is megneveztek, így a 
„földesurak katonáskodásra rendelt és kötelezett szabadosait", „a földe-
surak részéről csak a katonáskodás tekintetében kiváltságolt hajdúkat, 
akik a földesurak mellett, azok költségén tartoztak katonáskodni" és 
végül „a földesuraik által katonáskodásra nézve nem kiváltságolt haj dú-
kat, akik szórványosan vannak házaik birtokában és jobbágyi szolgála-
tokat teljesítenek". Ezek húsz ház után maguk közül egy gyalogos 
katonát állítanak, földesuruk pedig ugyanennyi ház után egy lovast 
fizet. A magánföldesúri hajdúk tehát két kategóriába lettek sorolva: 
egyrészt a katonáskodásra kiváltságolt és egész helységeket benépesítő 
közösségekre, másrészt az elszórt házakban élő és jobbágyi szolgálatok 
ellenében földet művelő, egyben a földesurukat fegyverrel is szolgáló 
személyekre. A hajdúközösségek száma országszerte szaporodott; így a 
Tiszántúlon 20 bihari helység, továbbá Balsa (1643), Tarpa (1665), 
Erdélyben Nagy enyed (1658), a Felvidéken Szederkény (1651) földesúri 
hajdúszabadságban való részesítése már évtizedek óta ismert a szakiro-
dalomban. N. Kiss István a dunántúli és horvátországi Zrínyi birtokok 
helységeinek tömeges katonaparaszti szolgálatait tárta fel, rámutatva 
a tömegek jelentőségére a török elleni védelemben is. 

A kiváltságolt közösségek azonban a hajdúvárosokon, falvakon túl 
más földesúri alávetettségi viszonyok között is nagy számban léteztek a 
török korban. Ezek közül két típust, a végvárakat és a szabadalmas 
mezővárosokat tárgyalnánk az adott időkeret szabta lehetőségek miatt 
szinte csak említésszerűen. 

A királyi végvárak népe a török elleni fegyveres készültség évtizede-
iben három rendből állott: a „vitézlő rend" lovas és gyalogos katonáiból, 
a falak közé húzódott és házat vásárolt „nemes uraimékból", valamint a 
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„szegénységnek" nevezett nem nemes földműves vagy kézműves foglal-
kozású tömegből. Az „iratos katonák" adómentessége vitán felül állt, 
hiszen fegyverrel szolgáltak a királynak, ezen felül a vallásszabadság, 
a katonai bírák alá tartozás s a vám- és harmincadmentesség is a 
kiváltságukat képezte. Hangsúlyozandó, hogy a vitézlő rend tagjai a 
nagy hiányokkal kapott királyi zsold pótlására és kiegészítésére - mint 
azt több nógrádi végvár, így Szécsény, Fülek, Hollókő XVII. századi 
társadalmi mikrovizsgálata során adatok sorával bizonyítottuk - „kato-
na" és „hajdú osztásnak" nevezett szántókat, fíivelő réteket kaptak, 
másrészt viszont a várakbeli „szegénység" sem volt csupán polgári 
jellegű csoport, mert veszély esetén tizedeseik, hadnagyaik vezetésével 
maguk is fegyvert fogtak, részt vettek a végvár védelmében, mint pl. 
Fülek 1682-ben történt súlyos ostroma idején. A végvárak közösségei-
ben a nem nemes katonai és polgári csoportok között a kivívott és 
törvényekkel, szokásokkal is szentesített szabadságok, mentességek 
megőrzésének közös érdeke kétségtelenül elősegítette és erősítette a 
közös mi-tudat kialakulását és fennmaradását. 

A törökök kiűzését követő években, elsősorban 1686 és 1690 között az 
Udvari Haditanács - nem érezve még biztosnak az újonnan elfoglalt volt 
muzulmán erősségek megtartását, a háborús országban kószáló rablók 
és tolvajok befészkelésének megelőzése érdekében is, de nem utolsó 
sorban a fegyveijogon az uralkodó tulajdonába került visszafoglalt 
területek feletti elvi joga elismertetése végett - a hadiszerencse megfor-
dulása esetén a királyi végvárrá alakítás lehetőségét kikötve - engedélyt 
adott egyes végvári főkapitány földesuraknak, így Nógrádban a Füleket, 
Szécsényt, Balassagyarmatot, Hollókőt birtokoló gróf Koháry István-
nak, a Bujákot uraló gróf Eszterházy családnak, a Dunántúlon pedig a 
vitéz katona grófBatthyány Ádámnak, Városhídvég, Igal, gróf Draskovich 
Miklósnak Ikervár hajdúkkal való betelepítésére. A Balatontól délre 
fekvő volt török végvárak, így Simontornya, Siklós, Pécs, Dunaföldvár, 
Mohács stb. elfoglalásukat követően alig néhány évvel - egy 1688-ban 
készült összeírás tanúsága szerint - jórészt földeket, réteket használó, 
fegyverrel is szolgáló hajdúkkal lettek benépesítve. 

A nógrádi végvárak lakosai az 1690-es években a vármegyének 
cenzust sem kívántak fizetni, hanem arra hivatkozva, hogy „minden 
polgári szolgálatuk abban áll, hogy éjjel-nappal őrködni tartoznak", 
illetve csupán levélhordásra és úti kíséret adásra kötelesek, ellenálltak 
a megyei rovásolók szándékának. Fülek és Szécsény - az agg Koháry 
Istvánnak köszönhetően -1718-ban védlevelet szerzett a katonai beszál-
lásolások, porciózás, előfogat-állítás kötelezettségével szemben, így biz-
tosította nyugodt és független belső életét. E két volt végvár-oppidum 
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. 1690-es telepítőlevele értelmében évtizedekig csak jelképes, 1 polturás 
cenzust fizetett földesurának és hetedet adott terményeiből, robotolásra 
pedig senki sem kényszeríthette katonai voltukra büszke lakosaikat. 
Fülek egészen az 1770-ben végrehajtott úrbérrendezésig megőrizte 
örökös szerződésben még 1690-ben kivívott szabadságait és az említett 
1718-as védlevelet bemutatva követelte kihagyását az urbárium hatá-
lyából. Ha ez nem is sikerült a volt nógrádi végvárak fegyverrel szolgáló 
katonái dédunokáinak, a Dunántúlon az egykori praesidiumok közül 
Sárvár, Körmend, Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Szentgrót, Dunaföldvár, 
Szekszárd, a veszprémi Devecser, Várpalota, Nagyvázsony, Pápa, a 
somogyi Kaposvár, Igal, a veszprémi Városhídvég, a soproni Kapuvár 
népe magát pl. banderiális helynek, katonai földeket birtoklónak, örökös 
érvényű hajdú telepítési szerződéssel bíró helységnek nevezve sikeresen 
megakadályozta, hogy határukban jobbágytelkeket méijenek ki, őket 
magukat pedig robotolásra kényszerítsék az eljáró tisztviselők. Az 
Urbárium végrehajtási utasításában előírt kötelezettség és lehetőség az 
ősi, betelepítéskor szabad emberekkel örökösen kötött szerződések ér-
vényben tartására így több tucatnyi egykori végvár népének biztosította 
a jobbágyi viszonyoknál sokkal kedvezőbb szerződéses, vagy cenzualista 
viszonyt jogilag felettük uralkodó földesuraikkal. 

A másik típusba tartozó, ún. szabadalmas mezővárosok részben 
királyi - azaz korona vagy kamarai - birtokot képeztek, részben egyházi 
vagy magánföldesurak tulajdonában voltak. A névleges földesuraknak 
telkenként megállapított, változtathatatlan összegű cenzuson kívül 
más járadékot - így kilencedet, úrdolgát, ajándékot - nem szolgáltattak, 
belső ügyeiket pedig választott elölj áróik, főbíráik útj án teljes önállóság-
gal intézték, sőt, sok kiváltságos oppidum a XVIII. század közepéig még 
pallósjoggal is élhetett. Különösen fontos, hogy a lakosok házaikat, 
földjeiket a földesúr engedélye nélkül adhatták-vehették, továbbá a jól 
jövedelmező regálék - korcsma, mészárszék, malomtartás, pálinka- és 
serfőzés, vám- és vásárpénzszedés, boltbérek - is teljesen a kezelésükben 
voltak. A kiváltságos oppidumok száma a XIX század közepén megkö-
zelítette a százat. Számos típusuk volt (pl. bányamezővárosok, bánsági 
koronái és kamarai mezővárosok, hajdú-jász-kun mezővárosok), ame-
lyek részletes elemzésére itt nincs mód. 

Példaként, a kiváltságok elvesztésének veszélyét bemutatandó, két 
közép-magyarországi koronabirtok, Nagymaros és Nagyoroszi oppidumok 
esetére hivatkoznánk. Nagyoroszi kiváltságai Könyves Kálmán királyig 
nyúlnak vissza, aki 1109-ben ide telepítette varég-orosz testőreit. A 
derék katonák - akikhez hasonló eredetűek voltak Bél Mátyás szerint is 
a Pozsony várával szemben lévő Oroszvár és az Aba Sámuel nemzetségi 
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birtokán lévő Gyöngyösoroszi X-XI. századi telepesei is - Buda elfoglalá-
sáig végezték hűségesen ajtónálldi kötelességüket Visegrád várában, 
amiért egyházi tized mentességet, állami adómentességet élveztek 
(amit a törökök természetesen figyelmen kívül hagytak). Szabadon 
adhatták-vehették földjeiket Nagyorosziban, Kisorosziban és két tágas 
pusztán. A török kiűzése után, 1688-ban I. Lipót először megerősítette 
ősi szabadságaikat, ám 1700-ban - az üres kincstárat némileg megtöl-
tendő - pénzért odaadományozta „Oroszfalut" egyik főtisztjének, gróf 
Kontzin Volcardónak. A nagyorosziak váltig tiltakoztak, magukat sze-
mélyes valóságos nemesnek állítva megtagadták a földesúrnak szolgál-
tatandó adókat. Az ősi szabadságokat lábbal tipró intézkedést a jó lelkű 
II. Rákóczi Ferenc szabadságharca idején nem hajtották erővel végre, 
sőt, 1705-től elismerték a helység végvárakkal azonos kiváltságait is. Az 
1715-ös országgyűlés (35. tc.) azonban - ellentétben a jászkunokkal és 
Nagymarossal, amelyek koronabirtok és elidegeníthetetlen jellegét tör-
vényben ismerték el - Nagyoroszit eladományozható kamarai jószágnak 
minősítette, minek következtében 1718-ban a magvaszakadt Kontzin 
gróftól visszaháramlott birtokot új magánbirtokosnak, a gróf Stahremberg 
családnak adományozták el. A bécsi lakos földesurak a helyi lakosok meg 
nem szűnő tiltakozása ellenére mindinkább megnyirbálták a korábbi 
aranyszabadságot, amikor a Kamarának fizetett évi 300 forint summa 
ellenében minden egyéb teher alól mentesültek. Földesuraik - bár 1720 
után vásárszabadalmat szereztek a mezővárosnak, és céheket is alapí-
tottak -, először is fegyverrel akarták katolizálni a város többnyire 
protestáns lakosait, majd 1748-ban egyoldalúan Urbáriumot adtak ki, 
amely telkenként igen magas, 8 rhénes forint cenzust, továbbá addig 
soha szokásban nem lévő terménykilencedet, sőt - a megaláztatás 
jelképeként - robotolást is kényszerített a nagyorosziakra. Könyörtele-
nül érvényesítve a földesurak - korábban a lakosoknak kegyesen áten-
gedett - regálé jogát is, árendát követelt haszonélvézétükért a közösség-
től. A Mária Terézia által kibocsátott Urbárium nógrádi végrehajtása 
alkalmával, 1770-ben a nagyorosziak hiába várták a királyi tisztviselők-
től ősi kiváltságaik helyreállítását. A mezővárost a rendelet hatálya alá 
vonták és előírták 54 1/4 új úrbéres telek kialakítását. A makacs 
lakosság a későbbiekben sem mondott le az 1700 előtt élvezett privile-
gizált helyzet bírói ítélettel történő visszaállításáról, azonban a XIX. 
század elején általuk elindított új perben ismét vesztettek és új földesu-
raik, a Keglevichek ugyancsak jobbágyként kezelték az egykori királyi 
ajtónállók szerencsétlen sorsú utódait. 

Nagymarost Károly Róbert 1324-ben ruházta fel kiváltságokkal, ami 
a lakosoknak Buda város jogait, majd a szabadalmas mezővárosi státust 
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jelentette. A királynak a cenzuson kívül csak jelképes adóval, a Dunán 
fogott viza negyedrészével, évi háromszori ajándékkal (pl. szőnyeg) 
tartoztak. 1718-ban e helység is Stahrembergék birtokába került, de az 
ő sorsuk később szerencsésebben alakult, mert a visegrádi uradalmat -
benne a két Marost és Zebegényt - végül koronabirtoknak minősítették 
és így e mezőváros visszanyerte önállóságát. 

A kései rendi társadalomra is jellemző sokféle szabadságok - amelyek 
Kossuth szellemes fordulatával kevesebbet értek, mint a polgári szabad-
ság és egyenlőség - megőrzésének igénye nagyon intenzíven motiválta a 
kisebb, nagyobb helyi közösségeket. Az ősi kiváltságok megőrzésének 
lehetőségét - meghatározott feltételek mellett - ezért is biztosította 
intézményesen a felvilágosult abszolutista uralkodónő, Mária Terézia 
által egységesen végrehajtandónak szánt 1767-1773 között végrehajtott 
úrbérrendezés. így továbbra is fennmaradt a sokszínűség a jobbágy-
foldesúri viszonyban, többnyire érvényben maradtak a nemzedékek 
által ápolt, őrzött „kis szabadságok". 
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MOLNÁR AMBRUS 

A bajomi nemesek erőfeszítése a város 
birtoklásáért és kiváltságaik megtartásáért 

a XVII-XVIII. század fordulóján 

Bajom lakosságának jelentős része a helység keletkezésétől kezdve 
nemesi kiváltságokkal rendelkezett. A XV-XVI. században, a Bajomi 
család földesurasága idején több kuriális nemesnek volt udvarháza, 
nemesi telke és kúriája Kis- és Nagybajomban. A XVII. század elején, 
amikor Nagy András hajdúgenerális lett a bajomi uradalom földesura és 
a bajomi vár parancsnoka, a város jobbágylakosságára is kiterjesztette 
a hajdúkiváltságokat, sőt a Nagykunságból érkezett sok jobbágy a 
szárnyai alatt nyert hajdúnemességet. 1610-ben az úgynevezett „kassai 
egyezségiben ezért van szó arról, hogy Nagy András bocsássa el azokat 
a jobbágyokat Bajomból és a Sárrét vidékéről, akiket magánál tart, és 
akik más földesurak jobbágyai voltak.1 

Osváth Pál, a bihari Nagysárrét első monográfusa szerint „az erdélyi 
törvénykönyvben N. Bajom is azon helységek között lévén beiktatva, 
melyek 1605-ben hajdúi kiváltsággal ajándékoztattak meg". Ez ugyan 
nem felel meg a valóságnak, de a gyakorlatban valóban hosszú időn át 
élt a hajdúkiváltságokkal. 

Mivel a XVII. században igen kevés és szórványos adatunk van a 
város életéről, nem lehet megállapítani a város lakosságának társadal-
mi kategóriáit. Tény azonban, hogy a lakosság túlnyomó többsége a 
XVII. század második felében is nemesnek vallotta magát. Erre utal 
1666-ban és 1672-ben a Virginás István kisrábéi földesúr által adott 
záloglevél, amely szerint 35 „Bajomi Emberséges Nemes Személyek"-nek 
zálogosította el a kisrábéi pusztát.2 

A közvetlenül Várad felszabadítása után keletkezett 1692. évi kincs-
tári összeírás 20 nemes és csupán 2 jobbágy családot talált Bajomban. 

Szinte természetesnek tűnik, hogy a baj omi nemesek közös birtokuk-
nak tekintették nemcsak Bajom városát, hanem a régi bajomi uradalom 
néhány pusztáját is. Ebben a tudatban megerősítette őket az is, hogy a 

1OL P. 418. Károlyi lt. Harruckern cs. Fasc. AA. XXI. 1610. 
2 OL E. 148. N. R. A. Fasc. 929/45. Filmtári dsz.: 6055. és 6083. 
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Bajomi családnak az uradalomra vonatkozó - jelentősebb számú - irata 
a bajomiak kezében volt.3 

Mivel azonban ezeket nem tartották elégségesnek birtokjoguk igazo-
lására, tárgyalást, illetve levelezést kezdtek bizonyos Jánossy Mihállyal, 
a Pest megyei Sápon lakó megyei tisztviselővel, aki kapcsolatban állt a 
Trencsén vármegye Ricse nevű városában lakó Thanhauser Mihály 
nevezetű emberrel. Ez a Thanhauser Mihály leszármazottja volt annak 
a Thanhauser Honorius hajdúhadnagynak, aki 1599-től a bajomi urada-
lom nagy részének földesura volt.4 

A bajomiak 1700 decemberében a közvetítő Jánossy Mihálynak 
hosszú és fáradságos tárgyalások után ezt írták:„...megedgyezett a Város 
azon valamiben böcsületes embereink megalkudtanak..., hogy az eleget 
terminált (meghatározott időpont) Sz. Pál napjára mind Bajomhoz 
tartozó Bihar vármegyei jószágot illető leveleket" leszállítja.5 

Thanhauser és a bajomiak között 1701. február 14-én a következő 
megegyezés született: „Én nemes Trencsény Vármegyében Ricse nevű 
Városban Lakos Thanhauzer Mihály recognoscalom Tenor presentium 
significati omnis quibus, Hogy lévén énnékem protectiom alatt Nemes 
Bihar Vármegyében Baion nevű Castelt illető jószágrul való levelem, 
mely a régi Sz. Királyoktul és Császároktul donaltatott volt, ugyan 
Baiomi régi idvezült famíliák és azoknak Successorainak, mely említett 
Castélyt és hellyet az elmúlt régi időkben idvezült Atyám, Honorius 
Thanhazeris; Boldog emlékezetű Báthory Zsigmond Erdélyi Méltóságos 
Fejedelemtül adatott donatióval leírt, minden hozzá tartozandó 
possessiókkal és praediumokkal alkalmas ideig, de mivel mostan nem 
lévén alkalmatosságom, hogy hasznát vehessem, ezokért bocsátattoam 
ki kezemből Nemes Bihar Vármegyében ugyan azon megnevezett Baiom 
Városába lakos jó akaróimnak és jövendőbeli Successorinak mind azon 
Baion Várát és Városát illető Sz. Királyok és Császároktul adatott 
Leveleket oly Clutharitassal, hogy eo kgmek [ő kegyelmek] és jövendő 
beli Successorok azon jussal valamint annak előtte bírták régi eleink, 
bíiják és bírhassák. Azon Leveleknek melyeket eö kgmekk Baiomi 
Uraiméknak, nevezet szerint Éles Péter, Hajdú János, Jenei Ferenc, 
Sólyom Balázs, Vas András, Molnár Tamás, Mile Gáspár, Nemes Gáspár, 
Új István Uraméknak mint Nemes személyeknek és egész Baiomi Lako-
soknak és jövendő succ. kezébe adtam... Adtam pedig bizonyos summa 
pénzért, úgy mint 800 Németh forintokon, mely Contraktorumnak 

3 Osváth Pál: Bihar vármegye sárréti járása leírása. Nagyvárad, 1875. 505. 
4OL E. 158. Conscriptio Portarum. Filmt. d. 1631. 1599-1600. év. 
5OL P. 419. Bosnyák cs. lt. Fasc. 8. No. 74. 
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vagyon bizonyságára adtam ez kezem írásával és pechetemmel meg 
erősített levelemet. Nemes Pest Vármegyében Sáp nevű helyben lakos 
Jánosy Mihály öcsém Uram előtt ugyan Rácz Márton uram előtt mint 
nemes személyek előtt. 

Actum, Saap In Cottu Pest die 14 febr. 1701. 
NB. elő adatik, hogy ha jövendőben az Baiomi határ levelek vagy 

nagyobb hasznomra valók elő kerülnek, hírt adván eö Kegyelmek és 
Szolgálok."6 

Ez a szabályszerűnek tűnő átruházási szerződés biztosíthatta a 
bajomiakat a háborítatlan birtoklásban. Bizonyára azonban maguk is 
túlzásnak tartották a volt bajomi uradalom összes faluira bejelentett 
igényüket, ezért mindjárt a megegyezést követő napon, február 15-én a 
következő levélben továbbajándékozták - úgy tűnik Bajom városa hatá-
rának megtarthatósága érdekében - a „Bajomi Castelyhoz és Városhoz 
tartozandó Szabolcs Vármegyei Possessiökat...": 

JSfemes Bihar Vármegyében Baion Városanak Lakosi: Hajdú János, 
Éles Péter, Jenei Ferenc, Uj István, Molnár Tamás, Vas András, Sólyom 
Balázs recognoscaljuk presents, hogy mi Baiomi Castélyhoz és Városhoz 
tartozandó Szabolcs Vármegyei Possessiokat és praediumokat Tetétlenen 
kívül ki engedtünk Thanhauzer Mihály Uramnak, hogy eö kgme Szaba-
don adhassa a kinek akarja igasságával, mely Tetétleni Posessio az Bi-
har Vármegye és Bánk és Fancsika nevű possessiókért engedtetet Item 
Nemzetes Szolga Biránk Torday Ferencz Uramnak, mellyrül adtuk ez 
kezünk írásával megh erősített Petsetes Levelünket... Anno 1701 die 15 
Febr... NB. Ha eö Kglme Thanhauzer Úr valamely Szabolcs vármegyei 
jószágot el fog adni, ha nálunk lészen, Statustióját tartozunk ki adni."7 

Ezeknek a leveleknek a birtokában a bajomiak a várost és határát 
jogos birtokuknak tekintették. Ezért amikor 1702-benakincstárBajomot 
is herceg Eszterházynak adta át zálogba, a bajomi nemesek ellentmon-
dástjelentettek be: „My Bajomi Nemesség a kiknek igaz Szabad Nemes 
Curiánk s Királyi Császári Nemes Donatiojok vannak, mint hogy a 
Nemes Kamara Méltóságos Palatínus Urunk eö Herczegségének Specifi-
calt Helyünket resignalta, az ellen my Specificalt Nemesség, úgy mint 
Molnár Tamás, Nagy János, Sólyom Balázs és Szabó Mihály Solemniter 
protestálunk, Contradicalunk [tiltakozunk, ellentmondunk]..."8 

Az ellentmondásnak azonban sem jogi, sem gyakorlati következmé-
6 OL P. 419. Bosnyák cs. lt. Fasc. 8. No. 69., továbbá uo. N. R. A. E. 418. Fasc. 929/ 

48. Filmt. d. 6288. 
7OL P. 419. Bosnyák cs. lt. Fasc. 8. No. 68., továbbá uo. N. R. A. Fasc. 856. No. 50. 

1701. év. 
8 OL P. 108. Esterházy lt. Rep. 33. Fasc. F. 355. 1703. 
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nye nem lett. Az Eszterházy uradalom lassan kiterjesztette hatalmát 
Bajom városára és határára. 

A bajomiak - és azoknak a falvaknak a lakói, akiket az udvar a XVII. 
század végén, illetve a XVIII. század elején fosztott meg kiváltságaiktól 
- nem nyugodtak bele könnyen ősi szabadságuk elvesztésébe. A zálogba 
adás előtti összeírást megakadályozták. Bár ez, éppen úgy, mint a 
későbbi ellenállásuk, nem vezetett sikerre, igen sok gondot és költséget 
okoztak az Eszterházyaknak.9 

A bajomiak azonban tovább folytatták ellenállásukat a jobbágyiga 
felvállalása ellen. 1712-ben még 107 lakos vallja magát nemesnek. 
1715-ben Hajdú János és Szalai József többekkel együtt megtagadják, 
„Nemesi Donattio"-jukra hivatkozva az „Esztendőnként Obvenialandó 
Taxa" megfizetését.10 

A bajomi nemesek féltékenyen őrizték azokat az okmányokat, ame-
lyeket még 1701-ben megvásároltak Thanhauser Mihálytól. Az idők 
változásában reménykedve azt gondolták - különösen a Rákóczi szabad-
ságharc idején -, hogy eljön az idő, amikor ezek az okiratok is segítenek 
abban, hogy birtokjogukat érvényesíthessék.11 

A várt fordulat azonban nem következett be. Sőt Eszterházy embere-
inek tudomására jutott, hogy a bajomi nemesek birtokában milyen 
okmányok vannak. A baj omiakat Kassára hívatták, és azzal az ígérettel 
akarták tőlük az okmányokat megszerezni, hogy egy közeli pusztát, 
vagy 400 forintot kapnak érte, de a bajomiak nem adták át a leveleket. 

1726-ban a kassai kamara a következő levelet intézte a bajomiakhoz: 
„.. .Hogy műnek utánna Néhai magva szakadt Baj omi Familiának Leve-
lei Ns. Tonhazer Mátyásiul még 1701 Esztendőben a Bajomi Bíráknak 
és Lakosoknak kezébe jutottak volna, mely magva szakadt Bajomi 
Familiának Levelei Országunk Törvénye szerint is nem mást, hanem a 
kegyelmes Koronás Királyunkat és az eo Felsége Fiscusát illetné és 
másképpen is az leveleket az királyi Fiscusnak igasságh szerint ki adni 
tartoznának." 

9 Eszterházy Péter herceg a nádori fizetésével adós kamarától már 1702. március 14-
én megkapta a dominiumot zálogba. Szendrey István: Egy alföldi uradalom a török 
hódoltság után. Bp. 1968. 17. 

10 OL P. 108. Esterházy lt. Rep. 33. Fasc. P. No. 511.1712. és Fasc. F. No. 359.1715. 
11 Osváth Pál szerint: „A Bajomi családnak több adománya sokáig a tanács birtokában 

volt, melyeket az 1659-60-dik évi pusztuláskor is meg tudtak a lápokon őrizni, de a 
török kiűzésekor, 1686-ban történt zavargások alkalmával egy Tonheizer Mátyás 
(Mihály) nevű ember kezeibe kerültek az okmányok." Osváth nem említi, hogy 
Tonhauser leszármazottja volt a Honorius keresztnevű hajdúhadnagynak, aki fejedelmi 
donatióval ténylegesen birtokolta Bqjomot. Osváth: i. m. 506., továbbá OL P. 419. 
Bosnyák lt. Fasc. 8. No. 49. 1701. 
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Ekkor tehát még a bajomi nemesek kezében voltak a levelek. A 
kamarai tisztviselők ugyan azt állították, hogy „azon Leveleknek semmi 
hasznokat magok szerint nem vehetnek mint őket nem illetőknek", mégis 
400 forintot, vagy valamely Bajomhoz tartozó Pusztát ajánlottak fel 
érte, „sőt ha nevezetes hasznát veheti azon leveleknek az Királyi Fiscus, 
továbbvaló Consolatiot [könnyítéseket] is rendelhetnek azon levelek 
kiadásáért..."12 

Az okmányok átvételére a debreceni harmincados hivatalt bízta meg 
a kamara, melynek emberei Bajomba utaztak és az aktus lebonyolítá-
sáról a következő levelet írták a kamarának: „Hogy mi alább írtak 
Tekintetes Nemes Szepesi Kamara paranczolattjából ezen Nemes Bihar 
Vármegyében lévő Baj om Várossá Feö Bíráj a és E skütt Uraimektul bizo-
nyos satskóba be kötött és Helység Petsétjével obligalt Negyven Nyolcz 
darabból álló s hajdan Bajomi Familiát illető s illethető Leveleket mely-
lyeket ugyan fönt titulált Tek. Nemes Camarának resignaltunk (vissza-
bocsátottunk), kezönkhöz vettük presentibus recognoscaljuk Dat. Ba-
jon, die 15 mensi Octobris Ao. 1726. Répássy Mihály Debreceni Harmin-
czados, Simonyi János azon Harminczados Contrascribája [titkára].13 

A kamara a bajomiaknak tett ígéretét természetesen nem teljesítette. 
1727-ben újabb kéréssel fordultak a kamarához, majd 1736-ban kérték 
újra ígéretének teljesítésére: „Mi Bajomi Szegény Lakossok vévén Tek. 
Kamara parancsolattyát az mi Eleinktől kezünknél lévő Leveleknek híven 
és egészen való kiadatások végett s egyszersmind kegyes Atyai Gratiáját 
és teljes Essecuratióját (kegyelmét és biztosítását) értvén, kit is siketségre 
nem vettünk, hanem továbbra is bízva Kegyes Patroceniumaban [közben-
járásában], engedelmesen, kötelességünk szerént tselekedtünk, és az 
Leveleket administraltuk..." 

Elmondják folyamodványukban, hogy mintegy 100 forintnyi költsé-
gük volt az okmányok megszerzésére, nem beszélve arról, hogy „...a 
filelmetes időkben réteken és Lápokon az Ellenség előtt relytegettük és 
oltalmaztuk." 

Végül újra arra kérik a Kamarát, hogy „...azon Levelekért lett Expen-
tiank [kiadásaink] nem készpénzül, hanem valamely hozzánk közelvaló 
Pusztának, örökösen lehető bírásának megadattatásával bennünket 
megvigasztalni méltóztassék..."14 

Bizonyos, hogy erre a kérésre sem érkezett felelet és nem történt 
intézkedés, mert tíz évvel később, 1746-ban kelt levelükben ezt írták: 

12 OL P. 108. Esterházy lt. Fasc. F. No. 363. és OL N. R. A. 929/48. 
13 OL P. 108. Esterházy lt. Fasc. F. No. 364. Rep. 33. 
14OL N. R. A. Fasc. 929/48^9. 
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„Friss emlékezetében lehet a Nemes Kamarának, hogy 1744-ben... Sze-
gény Városunk expediált [küldött] vala eleikbe bizonyos követeket, Nemes 
Várady Sámulet, Gál Istvánt és Nyitra Jánost", akik újra kérték a 
levelekért megígért ellenszolgáltatást, melyről a kamara - úgy tűnik -
végleg megfeledkezett.16 

Természetesen azoknak a personalis és curiális nemeseknek, akik 
nemességüket igazolni tudták, kúriáikat és telkeiket, vagy legalább is 
azoknak egy részét sikerült megtartaniok vagy visszaszerezniük. 

1728-ban 7 kisebb-nagyobb területű nemesi birtokot jegyeztek fel 
Eszterházy emberei, melyek egyenként 3-4 család birtokában voltak.16 

1732-ben a megyei összeírás szerint 40 birtokos nemes családnak van 
földje a bajomi határban. 

1745-ben, amikor végleges adománylevéllel a herceg tényleges birto-
kába jutott a derecskei domínium, a 15 contradicalo falu között Bajom 
is ellentmondását jelentette be, mégpedig Vasváry István és Újhelyi 
Ferenc 3 telekre, Hajdú János 1 kúriára, Szalai Mihály 1 kúriára és 3 
teleknyi földre, Sólyom Balázs 1 kúriára, Földessy Szilágyi István 1 
telekre, Nemes Ferenc 1 kúriára, Bagoly János 1 kúriára, Csernyaszky 
János Kisbajomban 1 kúriára.és 3 teleknyi földre, Szoboszlay István 3 
telekre, báró Vecsey Mihály biharpüspöki plébános - mint a bajomi csa-
lád leszármazottja - az egész Bajomra. Tiltakozott a birtokba adás ellen 
Baj om Város Tanácsa is. Később azonban az alábbi kikötéssel visszavon-
ta ellentmondását: „Ha jövendőben szegény Városunk oly szolgálattal 
terheltetnék, melyet nem szenvedhetne, szabad legyen és lehessen kinek 
kinek maga javaival transmigrálni [átköltözni], ahová jobbnak itélli."11 

Ezzel a nyilatkozattal lezárult Bajom város lakóinak nemesi kiváltsá-
guk megtartásáért a XVIII. század elején elindított küzdelme. Belenyu-
godva a megváltoztathatatlanba, a bajomiak kénytelen-kelletlen elis-
merték - hivatalosan - Eszterházy fóldesuraságát. Arégi kuriális, ill. sze-
mélyükben nemesek közül azonban jó néhányan ragaszkodtak nemesi 
földjükhöz; még a XIX. század elején is perben álltak - nem egyszer 
sikeresen - az uradalmát minden talpalatnyi földdel gyarapítani igyekvő 
főúri családdal.18 

15 Osváth ugyanerre vonatkozóan azt írja, hogy a bajomiaknak 400 forinttal kellett 
megelégedniük, mert nem kapták meg sem a tetétleni, sem a rétszentmiklósi pusztát 
a levelekért. Én viszont semmi olyan forrást nem találtam, mely arra utalna, hogy a 
bEyomiak valamit is kaptak volna ellenszolgáltatásul. - OL P. 108. Fasc. F. No. 371. 
1746. Vö.: Osváth: i. m. 507. 

16 HBMLIV. A. 11. 10.1728. 
17 Szendrei: i. m. 22. o. 34. sz. jegyzet, továbbá Osváth: i. m. 504-515. 
18 HBML II. A. 11. 1810. 
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PAPP KLÁRA 

A bihari hajdútelepek küzdelme a privilégiumok 
megtartásáért - visszaszerzéséért 

Várad török kézre kerülése (1660), majd Székelyhíd várának lerom-
bolása után jelentősen megváltozott a bihari terület szerepe az Erdélyi 
Fejedelemség védelmében, hódoltsági peremkerületté alakult. Afejedel-
mi hatalom, amely á törökkel folytatott tárgyalásokon a végsőkig 
ragaszkodott e birtokok megtartásához, egyre kevésbé számíthatott az 
ún. kis hajdúvárosok katonai erejére. Az oszmán hatalom viszont 
közigazgatása alá, az újonnan szervezett váradi elajetbe sorolta a 
Váradtól déli területeket (Papmező, Telegd, Belényes, Sólyomkő, Kere-
ki, Keresztszeg [Körösszeg], Szalonta, Sarkad, Adorján, Bajom, Zsáka, 
Petrilény, Szentjobb), adóztatását pedig egészen Újfaluig, Diószegig, 
Kismarjáig kiterjesztette.1 

Mivel a kiváltságolás a hajdúk katonai szerepvállalásáért született, 
logikus lett volna, hogy ennek megváltoztatásával vagy a katonáskodás-
ra való képtelenség miatt sor kerüljön a kollektív nemesi cím visszavo-
nására. A magánfóldesúri hajdúk részéről már az 1660-as években szü-
lettek olyan kezdeményezések, amelyek szerint a katonáskodás helyett 
pénzfizetéssel szolgálják a birtokost (a Szabolcs megyei Szentmiklós pél-
dája). A körösszegi uradalom (Bihar m.) udvarbírája viszont már 1659-
ben azt írta a birtokosnak, hogy a „Körösszegbe szállandó nemesek... az 
haydu nevezettül is ez után üreseknek kívánnak lenni, mint azon meg-
unott állapottul", ahogyan a berekböszörményieket is eximálták „az haj -
dúk közül", s azután csak „conditiójukhoz kívánják magukat tartani".2 

1 Erdélyi Országgyűlési Emlékek XIV. (szerk. Szilágyi Sándor) Bp. 1889. 92., 
valamint Lukinich Imre: Erdély területi változásai a török hódítás korában 1541-1711. 
Bp. 1918. 468. Török-Magyar Oklevéltár 1533-1789. Bp. 1914. 247-259. 

2 Magyar Országos Levéltár (továbbiakban MOL) P. 72. Fasc. 355. No. 3. Az 1659-
ben szerződött emberek contractusa szerint (amely a régi lakosokra is vonatkozott) a 
katonai kötelezettséget a földesurak szükségletei szerint határozták meg, békeidőben 
fuvarozást írtak elő, a szabad költözés ellenében. Hadnagyot választhattak maguk 
közül, de előírták: „soha is hajdúi állapotokra magokat ne aggyák". Molnár Ambrus: 
Adatok a körösszegi uradalom XVII. századi történetéhez. Bihari Múzeum Évkönyve 
II. (Szerk.: Héthy Zoltán) Berettyóújfalu, 1978. 124. 
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Az erdélyi fejedelmi hatalom azonban a kiváltságok megvonását fel 
sem vetette, hiszen a szerencsétlenül végződött lengyelországi hadj árat-
ban, majd a belháborúk során serege jelentős részét elveszítette, ezért 
minden lehetséges katonai erőforráshoz ragaszkodni kívánt. A török 
hatalom viszont adóztatásában egyáltalán nem volt tekintettel a fenn-
hatósága alá került települések korábbi privilégiumaira, így a hajdúvá-
rosok e szempontból a magánföldesúri hajdútelepülésekhez hasonló 
helyzetbe kerültek. 

Bár Erdély politikusai a lipóti diplomába (1691) belefoglaltatták a 
korábbi fej edeimi kiváltságok érvényének folytonosságát, a berendezke-
dő Habsburg hatalom változó érdekeinek megfelelően átértelmezte, 
m^jd figyelmen kívül hagyta azokat. 

Bihar megyében már Szentjobb várának bevétele (1686) után megje-
lentek a szepesi kamarai adminisztráció összeírói, hogy megkezdjék a 
birtokviszonyok felmérését. Várad visszavétele (1692) után pedig a 
váradi kamara újabb összeírást készíttetett, immár a visszafoglalt 
területek egészére vonatkozóan.3 

Az 1690-es években a hajdútelepülésekre először az állami adó 
érvényét terjesztették ki, velük fizettetve a megyében a legmagasabb 
összegeket.4 A hajdútelepek kamara általi összeíratása és a velük 
kapcsolatos birtokpolitika összefüggött Erdély szerepének, s a hajdúk 
katonai alkalmazhatóságának megítélésével. Ezzel is magyarázható, 
hogy a kamara 1700 októberében már a „törvénytelenül uralkodó" 
erdélyi fejedelmek korából származó privilégiumokról beszélt. A királyi 
fiscus részére lefoglalt hajdútelepekkel szemben hasonló érveket alkal-
maztak, mint a kamarai igazgatás alá került Geszt, Mezőgyán, Zsadány 
és Ugra (1701) esetében: „előbbeni állapottyok megváltozván, hogy 
katonai szolgállatot tegyenek, semmi módon nem kívántatnék, követke-
zésképpen abban a szabadságban élni, a mejben azelőtt éltenek ... ő 
felségének vissza teczőnek lenni láttaték..."6 

A hajdútelepek másféle értelmezést adtak a dokumentumoknak, s a 
hangsúlytarra a véleményre helyezték, amelyet 1700-ban az összeíratá-
sukat elrendelő iratban nyilvánított ki az uralkodó, I. Lipót a vármegyék 
felé: „melly Helységek az Erdélyi Fejedelmek alatt akkoráig fegyverrel 

3 MOL E. 147. Fasc. 1. No. 286., MOLE. 147. Fasc. 34. No. 4.; az 1692. évi összeírás: 
Mezősi Károly: Bihar vármegye a török uralom megszűnése idejében (1692). Bp. 1943. 

4 Rácz István: A hajdúk a XVII. században. Magyar Történeti Tanulmányok II. 
(Szerk. Szendrey István) Debrecen, 1969.154.; a megyére kivetett adő felét ők fizették. 

5 Mezősi K.: i. m. 210-211. idézi a kamara állásfoglalását. Az 1701-ből szármázd 
vélemény „A geszti krónika" - közzéteszi: Csorba Csaba, Múzeumi Kurír, 1983.42. sz. 
118-119. 

306 



szolgáltak, azok attól megszünnyenek, mindazonáltal Jobbágyi szolgá- , 
lattal ne terheltessenek".6 így véleményük szerint a katonai szolgálatot 
mellőző szabad paraszti állapotra királyi garanciát kaptak, a változta-
tások összeegyeztethetőek hajdúi szabadságuk épségben tartásával. 

A későbbi derecskei uradalomhoz tartozó hajdúvárosokról tudjuk, 
hogy 1701-ben megakadályozták összeíratásukat. Miután a kamara 
1702-ben Esterházy hercegnek adta zálogba a 16 helységet, 81703-ban 
ismételt összeíratásukkal kísérleteztek, újra tiltakoztak, így csak be-
mondás alapján készítettek a birtokról hozzávetőleges felmérést.7 

A kibontakozó szabadságharc első támogatói a bihari területről 
kerültek ki, ennek ellenére 1705 nyarán arról panaszkodtak levelükben 
Károlyi Sándornak, hogy „még nem lévén kiadva donatiójok". A szabad-
ságot megerősítő oklevélben azért is reménykedtek, mivel Tépének, 
mert „hűségüket magok még jelenésekkel bizonyították", már 1703-ban 
oltalomlevelet adott a fejedelem.8 A szécsényi országgyűlésen ugyan 
tervbe vették, hogy minden vármegyében a hajdútelepekhez hasonló 
szabad helységeket hoznak létre, erre azonban a hadsereg regularizáció-
jára vonatkozó elképzelések miatt nem került sor.8 A fejedelmi privilé-
giummal rendelkező hajdútelepülések katonai részvétele 1706-ban már 
csekélynek mondható: Bagamér, Derecske, Berettyóújfalu, Kaba és Ko-
rnádi az ez évi mustra szerint mindössze 135 főt adott. Ugyanakkor 
Károlyi csapatainak 1706 februári (diószegi) mustráján Bóné András 
lovasezredének 77%-át Bihar megye helységei adták (Diószeg 111 főt), 
Eöllyus János gyalogezredében pedig 210 szentimrei lakos szolgált.10 

Hajdúvárosi kiváltságot végül is csak Diószeg kapott 1708-ban, amely-
nekvitézei Kálló bevételétől Rákóczi hadseregének katonái voltak.11 Bár 
a vezérlő fejedelem 1705-ben esküt tett a kiváltságok megerősítésére,12 

nem ismerünk egyetlen dokumentumot sem, amelyben a korábbi bihari 
hajdútelepülések szabadságai elismerést nyertek volna. A mindenna-
pok gyakorlatában azonban nem is vonta kétségbe senki azoknak léte-
zését. 

A szatmári békét követően a hajdúszabadság visszaállításának kér-
6 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár (továbbiakban HBML) XI. 601/4. 
7 Szendrey István: Egy alföldi uradalom a török hódoltság után. Bp. 1968. 20-21. 
8 Rácz I.: i. m. 180. és 166. 
9 R. Várkonyi Ágnes: Jobbágypolitika Rákóczi államában - Mályusz Elemér 

Emlékkönyv. Bp. 1984. 426. 
10 Rácz I.: i. m. 167. Czigány István: A Rákóczi-szabadságharc hadserege a mustrák 

tükrében - Hadtörténeti Közlemények 1986.1. sz. 137., MOL Károlyi lt. P. 396. 
11 Kiváltságlevelét nem ismerjük. Esze Tamás: Tarpa és Esze Tamás, Nyíregyháza, 

1966. 135-136. és R. Várkonyi A.: i. m. 425. 
u Rácz I.: i. m. 178. 
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dése fel sem merült, a helységek sorsa attól is függött, milyen birtokos 
fennhatósága alá jutottak. Egyedül Kismaija tudott különleges helyze-
tet kivívni magának, mivel Esterházy nádor (állítólag a Bocskai iránti 
tiszteletből) már 1700-ban megerősítette szabadságlevelüket, amely-
nek birtokában ők sikeresen - bár hosszasan - pereskedtek a kamarával, 
míg végül III. Károly szabad városi státuszba helyezte őket.13 

A XVIII. század első évtizedeiben a korábbi hajdútelepülések ese-
tében csaknem általánosnak tekinthető a taksás állapot, amely az 
adómentesség megszüntetését tartalmazta. Ez esetenként az összes 
szolgáltatás helyett kifizetett éves árendát jelentette, mint a váradi 
kamara és az Esterházy birtokába került településeknél. A herceg az 
1712. évi contractus szerint az uradalom egészére kivetett 4500 Ft 
fejében mindazon jogokat meghagyta (a korábban használt pusztákkal 
való rendelkezés, az ún. királyi kis haszonvételek élvezete, a széles körű 
belső auto-nómia), amelyet a hajdúhelyek (10 település) korábban 
gyakoroltak.14 A váradi káptalan birtokába került Mikepércs, Harsány, 
Bagamér és Tépe pedig azok közé a nagyszámú települések közé tartoz-
tak, amelyekben a lakosok pénzzel válthatták meg robotkötelezettsége-
iket.15 

Az Esterházy birtokon az armalista és a curialista nemesség egyaránt 
szembefordult magával a zálogbirtoklással (contradictio), és a földesúri 
hatalom adóztató törekvéseivel is. Az adófizetés követelése az 1712. évi 
contractust követően erősödöttfel, de a bajomi, szalontai, berettyóújfalui 
(1714), majd a derecskei, szalontai (1726), s a sárándi, újfalui (1744) ne-
messég azonban ellenállt az adóztatásnak. A herceg már 1717-ben kije-
lentette: „én senki Személyeknek Conditióját most nem investigalom 
(de)... adigh, á mígh á földemen lakik, egyet ércsen az több lakosokkal, 
és proportio szerint egyaránt fizessen".16 A vármegye viszont 1726-ban 
írta elő a jobbágytelken ülő nemesek földesúri adózásban való részvéte-
lét.17 

A birtokos részéről a korábbi hajdújogok gyakorlása elleni következő 

13 Varga Gyula: Egy falu az országban. Debrecen, 1978. 
14 Szendrey István: A bihari hajdúk pere a hajdúszabadságért. Debrecen, 1958. 

Függelék, 52- -53. A herceg arra is ígéretet tett, hogy jobbágyi igával" nem terheli őket. 
15 MOL U. et C. Fasc. 84. No. 1. (1722) 
16 MOLP. 108. Rep. 33/AFasc. U. No. 550. Idézi még Szendrey I.: A bihari hajdúk... 

i. m. 31. 
17 Szendrey I.: Egy alföldi... i. m. 62-65. Papp Klára: Nagybajom története 1703-tól 

1848/49-ig (kézirat) 5-6. A nemesek egy része már korábban is részt vállalt az 
adózásból, s az egyenletes teherelosztás miatt ez volt az uradalom jobbágynépességének 
érdeke is. 
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- az előzővel szorosan összefüggő - lépés a bírói fennhatóság elismerte-
tésére vonatkozott. Az első szerződés ugyan az udvarbíró számára még 
csupán a lakosok oltalmazását írta elő, s ígéretet tartalmazott, hogy az 
„másban nem fogja avatni magát". 1720-ban azonban már felvetődött a 
szerveződő úriszék hatásköre is, amelyet a dominium népe csak Zsadány 
és Oláhszentmiklós esetében tartott elfogadhatónak, a többi helységben 
viszont a „nemes lakosok" egyedül az uraság földjére vonatkozó ügyek-
ben ismerték el az úriszék illetékességét. 

A harmadik fontos terület a hajdúvárosok által birtokolt, puszták 
használati jogának korlátozása, majd megvonása volt. Nagyszalonta, 
amelynek lakói közül igen sokan elmenekültek a török uralom idején, 
kilenc pusztára is donatiót bírt az erdélyi fejedelmektől. Bár 1691-ben 
Lipót császár „particulariter is confirmálta" a pusztákra vonatkozó 
privilégiumokat, a királyi fiscus 1718-ban, 1723-ban, majd 1734-36-ban 
is fellépett ellenük. A herceg, aki ugyan a záloglevél szerint nem volt 
birtokában a praediumoknak, az új beköltözők foldigényét felkarolva a 
korlátozást támogatta.18 1726-ban a nemesek Répáskeszi pusztán épí-
tett házainak és kocsmájának „lerontása" látszólag a helybeli paraszt-
polgároktól indult ki, a vármegye comissariusa viszont az adózás alóli 
kibúvást említette a katonaság közbeavatkozásának okaként. A Szalon-
tára visszakényszerített lakosok szerinte azért nem akarták a visszaté-
rést, nehogy „ottan kvártélyost tartcsanak, portiót, Taxát fizessenek". A 
nemesek saját adománybirtokuknak tartották a pusztákat, s 1727-ben 
az okozott kárt (31 nemes házában, 8 lakosnál és a vendégfogadóban) 
4801 forintban állapítottak meg.19 A kamara a pusztákra megváltást 
(ius armorum) kívánt velük fizettetni, majd el akarta foglalni azokat 
(1736), de a szalontaiak megvédték birtokaikat, majd 1741-42-ben 
résztvevői lettek a nemesi insurrectiónak is. 

Az a tény, hogy a hercegi család 1745-ben donatiót szerzett zálogbirto-
kára, döntően meghatározta a dominiumba tartozó helységek lehetősé-
geit. Feketebátor és Méhkerék kivételével az uradalom települései 
együttesen „contradicáltak" az adomány ellen, a jobbágyi állapot beve-
zetésétől tartva a Derecskéhez tartozó „hajdonicalis jószágban".20 Bár az 
ellenállás és az elköltözéssel való fenyegetődzés nyomán a birtokos elállt 
szándékától, hogy helységenként köt contractust, az árenda összegét 
azonban 6800 Ft-ról 11000 Ft-ra emelte. 1748-ban pedig olyan végleges-

"HBMLIV. A. 6/b. 1. k., PappK.: Együttélő nemesek és jobbágyok érdekkonfliktusai 
a XVIII. századi Bihar megye mezővárosaiban. - A HBML Évkönyve XVI. (Szerk.: 
Gazdag István) Debrecen, 1989. 28-29. 

19 HBML XI. 601/3. (1727) 
20 Szendrey I.: Egy alföldi... i. m. 22. 
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nek szánt uradalmi szabályzatot készíttetett, amely vitathatatlanná 
tette az adózásban való részvételt, az új beköltözőkkel pedig kötelez-
vényt írattatott alá, amely szerint hercegi földet használva kötele-
sek fizetni a rájuk eső részt, s alávetni magukat az uradalmi bíráskodás-
nak is. 

Az úriszék hatáskörének kiterjesztése ellenében és saját privilégiu-
maik megőrzése érdekében szerveződtek a nemesi communitások De-
recskén, Berettyóújfaluban, Konyáron, Nagybajomban, Szalontán, amely 
folyamat végül is a kétfél-tanácsok kialakulásához vezetett. A volt 
hajdúvárosok nemessége, amely többségében a személyükben megne-
mesített hajdúk leszármazottait jelentette, ennek révén biztosítani tud-
ta a külön bíráskodás és a vármegyéhez tartozás lehetőségét, az úrbéres 
földekre vonatkozó peres ügyekben viszont el kellett ismernie a „mixta 
sedes" és az úriszék fennhatóságát.21 

Az új helyzetben a pusztahasználat kérdésében is a birtokossal kerül-
tek szembe, aki a donatióba Szalonta tartozékaként a praediumokat is 
bevétette. Bár a mezőváros gondosan őrizte, sőt rejtegette a privilégiu-
mokat, Jeszenák János (aki a herceg jogügyi igazgatója, s egyidejűleg a 
szalontaiak ügyvédje is volt) 1762-ben megszerezte az okleveleket, majd 
azt állítva, hogy előnyösebb szerződést kötnek, az olvasni nem tudó 
Madas Miklóst és Megyeri Mihályt (az adózó népesség megbízottait) 
csellel rávette, hogy a pusztákra vonatkozó jogaikról mondjanak le. 
1770-ben a szalontai nemesek levelet írtak az úrbéri összeíró bizottság-
hoz, amelyben tiltakoztak a puszták úrbéres földekhez csatolása ellen. 
A bizottság előtt azonban Szlávy György „ezen ellentmondásnak ellent-
mondhatott". 1771-ben a nemesek a pereskedés során magukra nézve 
érvénytelennek tekintették az adózók conscriptiój át, amely csak árenda-
fizetés fejében engedélyezte a pusztahasználatot. Végül is Mária Terézia 
a korábbi fejedelmi adománylevelek másolatának elkészítésére kötelez-
te a váradi káptalant (1780).22 

A megyebeli birtokos nemesség szándékainak felismerése tükröző-
dött abban, hogy éppen az úrbérrendezés éveiben tapasztalhatták a tisz-
tek: „ezen Derecskej Dominiumhoz tartozandó helyek Hajdú Városok-

21 Rácz I.: Berettyóújfalu a török hódoltságtól a jobbágyfelszabadításig. Berettyóújfalu 
története (Szerk.: Varga Gyula), Berettyóújfalu, 1981. 208-210.; Papp K.: Bajom 
története i. m.; Bajom (1746) - HBML V. 614/a. 1. k., Berettyóújfalu (1749), Szalonta 
(1747). Konyár (1747) - HBML V. 640/a. 1. k., valamint Rácz István: Városlakó nemesek 
az Alföldön 1541-1848 között. Bp. 1988. 181. A birtokos 1748-ban egyenesen arra 
figyelmeztetett, hogy parasztokká teszi őket, ha szembefordulnak az úriszék 
illetékességével - MOL P. 108. Fasc. Q. No. 581. 

22 HBML XI. 601/2. (1762), 601/4. (1777). 601/3. (1770). 
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nak magokat nevezik",23 amely elnevezés használatát természetesen ti-
lalmazták. A hajdúi állapot felemlegetésére azért is szükség volt, mert 
a megyebeli birtokosok már 1759-től olyan urbárium bevezetésével kí-
sérleteztek, amelyek egyik döntő eleme éppen a robotkötelezettség eme-
lése volt, így az örökös jobbágyságra jellemző állapot kiterjesztésével 
fenyegetett. 

A terhek emelkedését azonban az uradalom népessége csak 1778-től 
kezdve érezhette. Már 1779-től tiltakoztak a helységenként kötött új 
megegyezés miatt, mondván: nem voltak jobbágyi állapotban, amikor a 
herceg zálogba, majd donatióba kapta az uradalmat, sőt „őfelsége a 
helységek korábbi privilégiumait nem bontotta fel... azon módon kelletik 
most is" lenniük. 

Az úriszék előtt kifejezték véleményüket, amely szerint a külön 
beneficialis contractusra nincs szükség, s teljesen jogtalan és a majorság 
hiánya miatt szükségtelen is a robot megváltásának kötelezettsége. A 
dominális széken az uralkodónő rendeleteihez tartották magukat s 
elutasították a könnyítésre vonatkozó kéréseket. A hajdúk már ekkor is 
Lipót diplomáj ára hivatkoztak, amely a fej edelmek kiváltságait megerő-
sítette számukra.24 

Az úrbéri per 1783-ban egy, a lakosok vereségeként is értékelhető 
megegyezéssel zárult, sőt, egy későbbi főügyészi előterjesztés azt is 
megfogalmazta, hogy nem volt igaz az az állításuk, miszerint 1777-ben 
a korábbinál rosszabb állapotba jutottak. A pereskedésnek annyi ered-
ménye azonban feltétlenül lett, hogy a hajdúhelyek eljutottak a felisme-
réshez: vagy bizonyítani tudják az országgyűlés előtt szabadságuk 
jogosságát, és megerősíttetik azt, vagy végérvényesen a kötöttségek 
béklyóiba kerülnek. 

Szándékuknak kedvezett, hogy a II. József politikája elleni nemesi 
elégedetlenség felerősödése idején több hasonló - a privilégiumokat meg-
erősíteni kívánó - törekvést is megfigyelhetünk. (A berekböszörményiek 
privilégiumaik eredetét Erdélyben keresik, a nagybajomi nemesi com-
munitas egységgé szerveződik a dancsházai és a szerepi communitasok-
kal, kialakul a báródsági nemesi szervezet intézményrendszere is stb.)26 

A derecskei uradalom 10 települése a váradi káptalan négy volt hajdú-
helyével közösen vitte országgyűlés elé az ügyet. 1790-ben a kolozsvári 
országgyűlésen teijesztették elő kérelmüket, hogy az erdélyi rendek tá-

23 Szendrey I.: A bihari hajdúk... i. m. 37. old. - MOL P. 108. Fasc. R. No. 644. 
24 HBML XI. 601/3. A szalontaiakat nem is engedték be az úriszékre, a vármegye 

esküdtje, Kébel úr kitaszigálta őket, amikor az urbáriális és beneficialis contractus 
egybeszerkesztését kívánták támogatni. 

26 Papp K.: Együttélő... i. m. 26. és 31. 
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mogassák privilégiumaik érvényben tartását.26 A magyar rendek or-
szággyűlése azért került szorult helyzetbe (1791), mert bár nem hagyhat-
ták figyelmen kívül az erdélyiek ajánlását és igazolását, azzal is szá-
molniuk kellett, hogy az említett helységek királyi adomány révén az or-
szág egyik legjelentősebb birtokosához s a katolikus egyházhoz kerültek. 

Mivel az egyes hajdútelepülések (pl. Szalonta) nyomtatott formában 
ismertették a privilégiumok keresésének útját, a hercegi család és a 
káptalan elleniratot készíttetett, amely inkább a szabadság elévülésé-
nek folyamatát elemzi. A királyi kamarai deputáció, amelynek vélemé-
nyezésre adták ki az ügyet, azért támogatta a hajdúhelyek kérését, mert 
azok felajánlották a jelenlegi birtokosok „investitiójának és meliora-
tiójának" kifizetését. 1793-ban a hajdúk az uralkodóhoz folyamodtak, 
ellenfelük kérése következtében azonban ügyüket „a magános Pereket 
ítélő... Királyi Táblához" utasították (1796). A pereskedés megindítása 
után a tizennégy hajdúváros is elkészítette saját történetének összefog-
lalóját (1799), amely a XVI. századtól a hajdúper időpontjáig elemzi a 
települések szerepét. Érvelésükben itt alkalmazzák először a párhuza-
mot, miszerint sem a királyi városok, sem az indigenák, sem a szabolcsi 
hajdúvárúsok nem szenvedtek sérelmet azért, mert „a szabadságokról 
az ő Eleiknek adatott különös leveleik elvesztek volna".27 

Annak érdekében, hogy bizonyíthassák: a régi privilégiumok értelmé-
ben képesek megfelelni a katonáskodás kötelezettségének, 1796-ban 
300 katonát, lovakat s mindezek ellátását aj ánlották fel az uralkodónak. 
Egy 1798-ból fennmaradt kimutatás szerint vállalásuknak eleget tet-
tek: saját fiaikat küldték katonának, s „alkalmatos lovak, valamint 1000 
pozsonyi mérő búza és 4000 pozsonyi mérő zab biztosítására" 12 640 Rft 
és 4 krajcárt költöttek.28 

A privilégium megtartásáért indított per sikertelensége nyomán az 
uradalom falvai úrbéri pert is kezdtek (1803) a herceg ellen. A század-
forduló éveiben ugyanis egyértelművé vált, hogy a bihari birtokon is 
megindult az allodizálás, bizonytalanná vált a haszonvételek bérlete, s 
fokozatosan emelkedtek az évente kifizetett megváltási összegek is.29 

26 HBML XI. 601/3. 
27 Uo. az 1693-ban írott előterjesztés. -XI. 601/4. Szalonta levele, valamint a Királyi 

Tábla előtt előadott latin nyelvű replica magyar nyelvű változata - 62-63; elemzi 
Szendrey I.: A bihari hajdúk... i. m. 38-43. 

28 HBML XI. 601/3. A kötelezettségeknek 1796 és 1798 között tettek eleget. 
29 Uo. XI. 601/4.1784 és 1804 között összesen 628 814 Rft és 32 kr-t fizettek, ami a 

„királyi parancsolat"-hoz képest 195 195 Rft és 51 1/2 krajcár többletfizetést 
eredményezett. A herceg az ún. „superfluitás földek" után, amelyek hiányoztak az 
úrbéri tabellából, saját elképzelései szerinti éves taxát követelhetett. 
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Bár 1813-ban megkötöttek egy ún. „amicus contractust", a lakosok 
már 1816-ban újabb pert indítottak a megegyezés sérelmes volta miatt. 
A herceggel kötött első contractusok szerinti állapot megőrzése azért is 
vált célkitűzéssé, mert az armalisták mellett egyre több curalista nemes 
is kénytelen volt hercegi földet használni. 

1815-ben - a hajdúper részeként - felajánlották Esterházynak, hogy 
a 100 000 forint zálogösszeget megfizetik neki, s kármentesítik, miköz-
ben Gáborján, Méhkerék, Nagybajom, Oláhszentmiklds, Zsadány és 
Feketebátor, „amelyek ezen követelő városok rendébe nem tartoznak 
bé", továbbra is birtokában maradnak.30 

A káptalan birtokába tartozó helységek szintén privilegiális oklevele-
ik őrzésével és felmutatásával próbálták jogaikat igazolni. 1824 novem-
berében Nagy István tépei nótáriust gróf Csáky László nagyprépost 
különféle módszerekkel (fia börtönbe vitelével, a jegyző elleni hangulat-
keltéssel, bújtogatással, a hivatalos iratok összeszedésével) kívánta 
megfélemlíteni. Nagy István szerint „á Helység Jussait illető Originális 
Levelek... bátorságos helyre vitettek", ellene pedig azért léptek fel, mert 
a. mintegy 150 helybeli nevében a „hajdúi per előmozdítását" magára 
vállalta. Az okleveleket a későbbi években valószínűleg mégis sikerült 
a káptalannak megtalálnia, mert az 1820-as évek végétől már csak az 
Esterházy uradalom települései fizették az ügyüket képviselő fiscalis 
300 forint tiszteletdíját.31 

Ebben az évtizedben más kudarcok is érték őket. 1828-ban a perben 
elővétették a herceg 1745. évi adomány levelét, az uradalom tisztikara 
azonban a kamarára hivatkozott. A királyi fiscust be is idézték, de ez 
csak azt eredményezte, hogy a herceg helyett most már a fiscus lépett „a 
leszállító kifogások mezejére", akadályozva a pör érdemleges tárgya-
lását. 

1843-ban ismét úgy határoztak, hogy az országgyűlés elé viszik ügyü-
ket. Váry Lajost és Madas Györgyöt már februárban az erdélyi or-
szággyűléshez küldték, akik a fejedelmi törvényeken esett sérelem 
miatt a helységeket a „hajdú városi jogaikba visszahelyeztetni" javasol-
ták. Hasonló utasítással látták el a bihari országgyűlési követeket is, az 

30 Uo. XI. 601/3.1825-ben már azt vallották, hogy fenyegetés hatására írták alá az 
1813. évi contractust: Jia ezt nem tselekszik, mind portio fizetéssel, mind több 
katonatartással fognak terheltetni.". 

31 Uo. A vármegye nemeseihez azért fordultak a tépeiek kérelemmel, mert a prépost 
elmozdította a nótáriust hivatalából, holott a vármegyei tisztek rendelkezése (1817) 
szerint ót a helység választja. 1825-ben Beöthy Vince járási szolgabírót küldték ki az 
ügy kivizsgálására. Ugyancsak ez évtől Dombi Márton „curialis Procurator"-t bízták 
meg a hajdúvárosok ügyeinek képviseletével. 
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1844. évi gyűlésen azonban a főrendek és az uralkodó egyaránt érdek-
telenséget mutattak a hajdúkérdés iránt. 1848 augusztusában a Királyi 
Tábla a korábbi úrbéri pereket megszüntetettnek nyilvánította, s ezzel 
a hajdúhely ék mindkét irányú próbálkozása lezárult. 

Kossuth Lajos már 1842-ben magyarázattal szolgált kudarcuk okai-
ra, amikor küldötteiknek kifejtette: „én általában véve semmi apróbb 
szabadalmas testületnek, legyen az királyi vagy másképpen szabadal-
mazott város, Szabad haj dú, Jász vagy Kun kerület barátj a nem vagy ok, 
s ily módon szabadulását a községeknek sem célirányosnak nem tartom, 
sem óhajtom, mert ily apróbb szabad testületek mindenkor, de különö-
sen törvényhozáskor magokat a kormány eszközeivé alacsonyítják, a 
megyék hatóságai és municipiális jogokat gyengítik".32 

32 Uo. Kossuthtól az iránt érdeklődtek, előterjesszék-e a hajdúszabadság kérdését 
a következő országgyűlésen. Dombi Márton fiscális is 1842-ben mondott le a per 
képviseletéről. 
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MAIMANUCZ LÁSZLÓ 

A török uralom megszűntével az udvar új szerzeménynek tekintette 
a felszabadított területeket. A birtokjogot bizonyítani nem tudó, s a 
tulajdonértéke 10%-nak megfelelő fegyverváltságot fizetni nem tudó 
igénylők földjének hasznosításából remélte az udvar tetemes összegre 
rúgó adósságának a csökkentését. így zálogosították el a Jászkunságot 
1702-ben a Német Lovagrendek. Köztük voltak azok a kun puszták, 
amelyek 1702 előtt Szeged birtokához tartoztak. Szeged pert indított a 
Dorozsma nevű legelőbirtokok visszaszerzéséért azzal érvelve, hogy 
annak - Mátyás királytól kapott privilégiuma óta a török időkben is 
fenntartva a kontinuitást - mindenkor „szabad ususában" volt, azért 
soha senkinek árendát nem fizetett. Szeged tehát arra hivatkozván, 
hogy a Lovagrend által „megszállt" marhalegelő soha nem volt kun 
puszta, hanem Szeged város privilegizált birtoka, visszakövetelte Orczy 
Istvántól, a szeged körüli puszták kezelésével megbízott prefektustól 
egykori birtokait. Miért volt fontos Szegednek a kun puszták ügye? 1. A 
város megélhetésében nagy szerepet játszó legeltetési jogot más terüle-
ten nem tudta érvényesíteni; 2. A Szeged körül fekvő pusztáknak 
Dorozsma volt a középpontja és nem engedhette meg, hogy idegen kezek 
közé jusson birtokjoga. Hosszan tartó pert indított, hogy nyilvánítsák 
törvénytelennek az elidegenítést, de Tápén, Vártón és Csengelén kívül 
egyéb birtokokat nem kapott vissza, így Dorozsmát sem. Az a furcsa 
helyzet állt elő, hogy a birtokjogilag mindig Szegedhez tartozó Dorozs-
máról le kellett mondania, ellenben a kun puszták fele részben csak-
ugyan árendált területeinek egy részét (pl. Csengele) megkapta örök 
birtokul. 

Borozsmáért harcot indított a jászkunok kapitánya is, akinek hama-
rosan új fogalommal kellett megismerkednie a koronajavak jogügyi 
igazgatóságával folytatott vitában: hogy ti. a jászkunok tulajdonképp 
j obbágyok, föld tehát nem is illeti meg őket. így került azután Dorozsma 
az egész Jászkun terület részeként a Német Lovagrend birtokába, 
lényegében a törökök által kipusztított társadalommal, hiszen egy 1699-
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ben készült jászkun-összeírás Dorozsmáf elhagyatott, lakatlan terület-
nek tüntette fel. 

Az újratelepítés demográfiai folyamatéból ki kell emelnünk a jászsági 
és a Mátra-vidéki palóc családok beköltözését. Velük nemcsak új népcso-
portokjelentek meg a Szeged melletti kun pusztákon, hanem a palócok 
személyében a szabadabb társadalmi helyzetű parasztok is. Dorozsma 
újkori demográfiai mobilitása során - az ősi kun ivadékok eltűnése 
folytán - e két népelem biológiai és szociális keveredése hozta létre a 
jobbágysorshoz nem szokott, rájuk kényszerített társadalmi hierarchiát 
nem ismerő új kiskun típust. 23 család jelentette az induló népességet, 
mely rohamosan szaporodott. 1735-ben tehát 15 év alatt hatszorosára 
emelkedett. Robbanásszerű növekedésükhöz hozzájárult, hogy a fő 
megélhetést nyújtó állattenyésztés legelőszükségletének kezdetben in-
gyenes, majd olcsó haszonbérű kielégítése már csak a rendelkezésre álló 
nagy területek miatt sem okozott gondot. Igaz, hogy az új telepesek nem 
rendelkezhettek szabadon a földdel, miután bérelték azokat a Lovag-
rendtől, de azok művelése garantáltan a 23 alapító család monopóliumát 
képezte. A saját tulajdonú ingatlan (ház, föld) hiánya alapvető különb-
ség volt a jászkim szabadság középkori hagyományaihoz képest. 

Társadalmi helyzetük kollegiális privilégiumokon alapuló megváltoz-
tatásának igénye gazdasági lehetőségeik szűkülésével magyarázható. 
Vad talajváltó rendszerre épített csekély szántóföldi termelésüket két 
szempont határozta meg: a haszonbér kifizetése és a művelés alá fogott 
föld kimerülésének gyorsasága. E többit - a szomszédos Szeged agresszív 
legelőhasználata miatt - mindinkább szántóföldi termeléssel ellensú-
lyozhatta, viszont az ismert termelési eljárások következtében rohamo-
san csökkent a jól kihasználható területek aránya. Egyik megoldásként 
a hároméves forgórendszer bevezetése kínálkozott. 

Önmagában ez nem garantálta azonban a diszkrecionális társadalmi 
helyzet kivívását. 

A különjogú testületi intézmény, a redemptusság jogi szempontból 
két ütemben jött létre. Először a Német Lovagrend mondott le az 
örökvétel jogáról, elismerve, hogy az a magyar országgyűlés tudta és 
hozzájárulása nélkül történt, s a bekebelezett területre nézve pusztán 
zálogos birtokjogát tartotta meg. Ezt a zálogot kellett kiváltani az 1702-
es örökáron (500 000 Ft), amit ki is fizetett a magyar állam 173 l-ben egy 
katonai rokkant ház majdani felépítésére összejött alapból. Ezzel a 
művelettel nem sokat javult a helyzet, a Jászkun Területek zálogjogát 
a pesti invalidusok kebelezték be, tehát a föld feletti rendelkezés 
kérdését ezután hazai pályán, hazai résztvevőkkel kellett és lehetett 
rendezni. Azonban olyan súlyos adóztatás vette ezzel kezdetét, ami a 
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jászkunokat az ügy végleges megoldása felé sarkallta: mozgalmat 
indítottak az önmegváltás engedélyezése érdekében, azaz engedélyt 
kértek arra, hogy fizethessenek elzálogosított földjeikért. Ezt a lehető-
séget Mária Terézia 1745-ben biztosította számukra egy 1751-ben az 
országgyűlés által is törvénybe iktatott privilégiális oklevélben. Megvál-
tási feltételül szabta azonban az invalidusok kártalanításán kívül, az 
állami közadók kifizetését, és a katonai terhekben való arányos részvé-
telt. Cserébe megadta aj ászkun bíráskodás szabadságát (kiiktatva ezzel 
a földesúri joghatóságot); az egész ország területére érvényes vám- és 
révfizetési mentességet (a harmincadot kivéve), a községi elöljáróság 
szabad megválasztását és a jászkun universitas valamennyi tagjának a 
közös kiváltságokra és javadalmakra nézve fennálló egyenlőségét. Az 
immunitás és prerogativa kiváltságolt közösséghez tartozó egyének 
személyes jogai voltak. Mint országos nemesek mentesek voltak a 
kilenced és a tized fizetése alól. Közigazgatásuk, bíráskodásuk, egész 
belső életük a vármegyéktől független autonómiára épült, igazgatási 
szervezetük egyik fontos funkciója épp az önállóságot garantáló gazdál-
kodás szervezése volt. 

Föntiekből világosan kiderül, hogy a jászkun parasztok jogai meg-
egyeztek vagy hasonlóak voltak az egyéni nemesek, illetve a szabad 
királyi városok jogaival (pl. földesúri adó hiánya). Lényeges különbség 
közöttük abban volt, hogy a nemesi jogokat a parasztok csak együttesen, 
universitasként élvezhették, mert a jog a személyre, áttételesen a jász-
kun kerületen keresztül volt érvényes. 

A későbbi polgárosodás szempontjából nagy jelentőséggel bírt a re-
dempciós tulajdon megoszlása és a ráépülő társadalom belső tagozódá-
sa. 

A Dorozsmára kirótt 11800 rénusi forint foldmegváltási összeget 
160 gazda vállalta magára, akik ettől kezdve nyilvánosan külön -
anyakönyvi bejegyzéssel hitelesített - redemptus birtokosokká váltak, 
elkülönülve a mentességekkel és előjogokkal nem rendelkező községi 
lakosoktól. 

Előbbiek a megváltás katonai és általános terhét a közös birtokból 
saját használatra kapott tőkeföld jövedelméből törlesztették 1752-ig. A 
tőkeföld Fundi Liberben (telekkönyvben) megállapított birtokjogához 
kapcsolódott a kunok kiváltságos jogokból való monopol részesedése. 
Eszerint a dorozsmai fold a megváltó 160 redemptor közös tulajdona, 
melynek korlátlan elidegenítése földpiaci forgalomképessége a redemptus 
gazdák 160 főből álló termelői jogközösségére vonatkozott. Tagjai ugyan 
egyéni használatba kapták a közös birtokból kihasított földet, azokat 
szabadon bírhatták, a család örökletes magánvagyonává tették, a 
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polgári értelmű tulajdonjog azonban csak lokális szinten és a kiváltságos 
közeg függvényeként érvényesülhetett. 

A redemptus magánbirtokok mellett kialakult az egykori közös hasz-
nosítású területekből a fóldváltó gazdák osztatlan közös vagyona, az ún. 
járásföldek", legelők, kaszálók, melyek a privilegiális testület tagjai 
privát birtokainak közös használatban hagyott részeit jelentették. 

Fenti két birtoktípustól élesen elvált a Dorozsma község egyeteme 
számára fennmaradt közhasználatú terület, a tulajdonképpeni községi 
vagyon, mely a községi választott hatóság házi kezelésében volt. Szeren-
csére a hármas tagolású birtokrendszer idővel képlékennyé vált, s 
alkalmas volt gazdasági hatásain keresztül bizonyos társadalmi mobilitás 
kiváltására. Természetesen ez még nem polgári típusú szociális migráció, 
mert jórészt egyirányú, felfelé irányuló mozgásokról volt szó, másrészt 
rendi státusz elérése volt a célja. így a többször végrehajtott redempciós 
osztás során a második birtoktípusba tartozó legelőkből sok irredemptus, 
tehát birtoktalan, jognélküli betelepült idegen juthatott földhöz, ha a 
község pénzvagyonának gyarapításaként a redempcióhoz hasonló össze-
get lefizették. A lényeget - a magánföldbirtokhoz jutást - tekintve a 
földváltó gazdák kiváltságát szerezték meg, szerették is magukat 
redemptusoknak tekinteni, de az alapítók diszkrecionális testületi szel-
leme kizárta őket az egyéb jogok tényleges gyakorlatából. A jászkun 
kiváltságok talaján létrejött egyenlő politikai állapotot, a mentességek 
és előjogok azonos élvezetét nem kívánták az alapító rendi kollégium 
keretein kívülre terjeszteni. 

Pedig ebből adódott a községi polgárosodás egyik nagy gondja: a külön 
jogok és kötelezettségek rendies csoport elkülönülését, a társadalmi 
különállást alakilag kifejező prerogatíva rendszert kikezdte a lakosság 
személyi és vagyoni viszonyait ellentétes értelemben befolyásoló gazda-
sági tevékenység. 

Fejlődési rendellenességhez vezetett az is, hogy a redemptus köz-
vagyont 1855-ig gyakorlatilag községi vagyonként kezelték. Azaz a 
fóldváltók ingatlantulajdonának egy részét, a legelőt, kaszálót a község 
hasznosította, jövedelmével, mint községi közjövedelemmel rendelke-
zett. Mivel Dorozsma bevételi szerkezetében e redemptus illetőségű 
földbirtokból befolyó összeg fedezte a falu közterheinek túlnyomó részét, 
a gazdák tulaj donában maradt szántókat, réteket nem terhelték semmi-
lyen fizetéssel, adóval. A földváltó közösség magánbirtoka háborítatlan 
és teljesen tehermentes magánvagyon maradt, mely a közületi gazdál-
kodás rendszerében elvesztette minden kapcsolatát a valóságos ráfordí-
tásokkal, az arányos közteherviselés garantálta monopóliumellenes 
versenyhelyzettel. Mivel a közterhek kivetési kulcsa a redempció volt, a 
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gazdák megelégedéssel vették tudomásul, hogy saját kizárólagos tulaj-
donuk községi kezelése megkíméli őket a Dorozsmára eső pénzügyi 
követelések teljesítése alól, mivel azokat a községi pénztár egyenlítette 
ki. 

A gazdálkodásnak ez a szabadsága, a magánvagyon piaci hatásoktól 
mentes kezelése nemcsak a redemptusoknak, hanem az irredemp-
tusoknakis polgári jellegű életvitelt biztosított, amennyiben a birtoktalan 
beköltözőket megillette a föld és házvásárlás joga. Számukra - a megvál-
táshoz való minimális, limit alatti hozzájárulás miatt - a közbirtoknak 
minősített puszták, legelők használatba adása tilos volt. 

A polgári szabadság irányába mutató gazdálkodási mód paradox 
módon nem lendített a társadalmi mobilitás ütemén, mert a nagyobb 
szabadsággal járó redemptuspolgár-státusz elérését egyre több intézke-
déssel gátolták. Egyre kevésbé volt a pozíció elnyerésének kizárólagos 
feltétele megfelelő földtulajdon birtoklása, mert bekövetkezett a jövede-
lemalapú közteherviselési módozatok (pl. katonaállítási költségek) tér-
foglalása. Hamarosan kiderült, hogy a lakossági megterhelést nem 
ismerő kollektív tulajdonosi rend ellentétbe került a tényleges fejlődési 
folyamatokkal. A legfőbb értékké, céllá a politikai jogok, az ebből fakadó 
gazdasági monopolelőnyök védelme vált, mellyel szemben hatottak a 
rendi különbségek egyneműsítéséért, ám vele együtt a társadalom 
szerves differenciálódásáért küzdő erők. 

1848 után a modern polgári államszervezet éreztette meg először a 
dorozsmai magántulaj donnái, milyen is a közterhek nyomása. A földvál-
tók kései utódai a formális jogegyenlőség viszonyai között döbbentek rá, 
hogy a rendi ihletettségű szociális kun közösség jogilag is kifejezett 
hatalmi előnyök híján az „érdemtelen" lakosok megélhetését szolgáló 
trójai faló, melyet csak a redemptorokat megillető közvagyon azonnali 
szétosztásával lehet kikerülni. Követelésük a XIX. sz. végén vált valóra, 
amikor megszűnt a hármas birtokrendszer, de ezzel megszűnt a közter-
hek fedezetét szolgáló eddigi közvagyon is. A jogok és kötelezettségek 
szövevényes hálójába jutott polgári magántulajdon pedig megvetette a 
polgári termelés teljesítmény elvén alapuló társadalmi differenciálódás 
alapjait. Jellemző, hogy a járásfelosztás ellen a polgári fejlődés elsődle-
ges kárvallottjai, a jelentősebb vagyoni diszpozíciók nélkül jogegyenlő-
ségbe került zsellérek és irredemptusok tiltakoztak a legjobban. Nem 
azért, mert nem akartak földet a legeltetési jog megváltásaként, hanem 
azért, mert az osztatlan közlegelő községi kezelése számukra egyéni 
életük társadalmi kockázatát csökkentő szociális intézménnyel volt 
egyenlő. Sem a termelésben, sem a társadalmi folyamatok szabályozá-
sában nem lehetett tovább fenntartani a testületi szellemű jászkun 
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paternalizmust. A kun tudat mesterséges fenntartása 1848-ig szüksé-
ges volt, mert polgárosodó szabad paraszti rétegeket óvott meg a 
jobbágyi függéstől, s biztosította a vármegyei jurisdictiótól független 
községi önkormányzat működését. Szabad polgári jogállásuk, és szoci-
ális színezetű termelőközösségük tolerálásához még '48 után is szükség 
volt a kim folytonosság, származás és érdemek bizonyítására. Ennek éle 
annak arányában csökkent, ahogy az örökösödések miatt elaprózott föld 
helye egyre inkább a megtermelt jövedelem lett a redemptus jogok és 
társadalmi befolyás igazi garantálója. 

A jászkun területek 1876-os felszámolása közigazgatásilag is kifejez-
te a „szabad földnek egyenlően szabad művelése" alapján létrejött 
„morális egész", a kun lakosok egyetemes belső, társadalmi erodálását. 
Nem lehetett tovább az 1745-ös privilégiumok társadalmi és gazdasági 
funkcióját, a jogok élvezetébe iktatott társadalmi réteg demográfiai 
visszaszorulásával, a szociális szelekciót akadályozó, monopóliumához 
rendületlenül ragaszkodó szűk hatalmi csoport érdekképviseleti tevé-
kenységével összhangba hozni. Dorozsma demokratikus jászkun hagyo-
mányainak történelmi hozadéka azonban nem kevés: a privilégiumra 
támaszkodó exkluzív igazgatással szemben, a személyi szabadság és 
kötetlenebb gazdálkodás ugyancsak privilegiális elemeire támaszkodva 
lehetett megerősíteni a polgárosodás első pozícióit. 
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BAGIGÁBOR 

Kísérletek a jászkun redemptus lakosság 
megnemesítésére a xviii-xix. században 

1973-ban jelent meg Nyakas Miklós „A Hajdúkerület társadalmi 
küzdelmei a XVIII. század végétől és polgári átalakulásunk kérdése" 
című tanulmánya, melyben a szerző e kiváltságolt terület társadalmi 
törekvéseivel kapcsolatban több rendkívül fontos, lényegi megállapítást 
tett. Ezek az alábbiakban foglalhatók össze. 

A Hajdúságban egy eredetileg antifeudális jellegű mozgalom fokoza-
tos feudalizálódása figyelhető meg, bizonyos - sajátos - közeledési kísér-
let a feudalizmus országos rendszeréhez, sőt osztályszerkezetéhez. A 
hajdúsági társadalom rendszere ennek értelmében nem más, mint a -
hajdú privilégiumokban foglalt - nemesi jogok egy részének (vagy 
egészének) megtestesülése egy társadalmi rétegben, s a jobbágyi terhek 
hordozása egy másikban, a személyi függés megjelenése nélkül. A küz-
delmek célja így a nemesi jogok teljes biztosítása a „birtokos réteg" 
számára, s a jobbágyi terhek maradéktalan áthárítása a „birtok-
talanokra". A fő törekvés azonban hosszú távon a teljes értelemben vett 
nemesi szabadság elnyerése, a mozgalmak alapja pedig ennek megfele-
lően a nemesi gondolatkör.1 

E megállapításokat már csak azért is fontos elöljáróban idéznünk, 
mivel nem csupán a Haj dúság, hanem a másik szabad kerület, a Jászkun 
(vagy Hármas) Kerület korabeli társadalmi mozgalmaira, a helyi redemp-
tus birtokosság törekvéseire is maradéktalanul érvényesek. E jellemzők 
olykor talán kevésbé nyílt módon, óvatosabb megfogalmazásban nyer-
tek itt kifejezést - amiben az eltérő történeti fejlődés mellett az 1702-
1745 közötti eladatás, a jobbágysorba süllyedés közvetlen veszélyének 
túlságosan is közeli emléke is közrejátszott -, ám a XVIII. századvégétől 
csaknem 1848-ig egyértelműen és világosan kimutathatók, s előbb a 
jászkunok (redemptusok) országos nemesként való elismertetésében, 

1 Nyakas Miklós: A Hajdúkerület társadalmi küzdelmei a XVIII. század végétől és 
polgári átalakulásunk kérdése. -AHajdúságiMúzeum Évkönyve 1. Hajdúböszörmény, 
1973. 77-79. és 93. 
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majd „burkolt" nemesítési kísérletében, később pedig a redemptusok 
jogainak az országos nemesekéhez történő közelítésében, míg legvégül 
a jászkun privilégiumokban foglalt nemesi jogok és jobbágyi kötelezett-
ségek részleges, majd teljes feloszlatására irányuld kísérletekben nyil-
vánultak meg. 

Ismeretes, hogy a jászkunok csak az 1745-ös redempcid (megváltako-
zás) nyomán - készpénzfizetés és katonai kötelezettségvállalások ellené-
ben - nyerték el végérvényesen a szabadparaszti státust. A redempcióval 
a helyi társadalom két részre szakadt. Kialakult egy a megváltakozás-
ban közreműködött, anyagi terheket vállaló, s így földhöz jutó földváltó 
(redemptus), és egy abból kimaradt, vagy csak minimálisan résztvevő 
fóldtelen (irredemptus) réteg. Ekkortól a redempcids váltsághoz való 
hozzájárulás szabta meg a - a földek mellett - a jászkun privilégiumok-
ban való részesedés mértékét is.z A Kerületek törvényhatósági önállósá-
gának visszanyerése után a jászkunok privilegiális jogai és kötelezett-
ségei gyakorlatilag Mária Terézia 1745-ös redempcionális oklevelén, 
annak az 1751. évi országgyűlési megerősítésén, az ugyanekkor kiadott 
Királyi Regulációkon, valamint az 1799. évi Nádori Statútumokon 
alapultak, melyekhez a reformkorban még két országos törvény kapcso-
lódott.3 Az országosan is elismert elvek mellett azonban a jászkun 
privilégiumok fogalmának egy ennél jóval tágabb, helyi értelmezése is 
létezett. Ebbe beletartozott minden jászokra és kunokra vonatkozó - s 
teljesen csak 1795-re összegyűjtött - királyi kiváltságlevél, valamint 
ezek tartalmának helyi értelmezései, olykor félreértelmezései is. Külö-
nös fontossága volt e tekintetben IV. László 1279. évi kun törvényének, 
mely a jászkunok véleménye szerint a kunokat országos nemesnek 
ismerte el.4 A vármegyei nemesek ugyan soha nem tekintették maguk-
kal egyenrangúnak a „kétes helyzetű" kerületi lakosokat, a döntően 
„nemes" és jobbágy" fogalmakat használó feudális magyar jog azonban 
nehezen tudott megbirkózni ezzel a kérdéssel. Jellemző erre, hogy még 
egy 1833-as felsőtáblai ülésen is felmerült a kunok nemességének 
problémája, melyre azonban a jelenlévők nem tudtak választ adni.5 

2 Bagi Gábor: A Jászkun Kerület és a reformországgyűlések. - A Jász-Nagykun-
Szolnök Megyei Múzeumok Közleményei 47. Szolnok, 1991. 37. 

3 Uo. 37—46. 
* Ezen értelmezés olykor még ma is előfordul egyes Jászkunsággal foglalkozó 

helytörténeti tanulmányokban, holott tarthatatlanságára többen is figyelmeztettek. -
Kring Miklós: Kun és jász társadalomelemek a középkorban. Századok, 1932. 1-2. 
szám. 39-58. Mályusz Elemér: A középkori magyar nemzetiségi politika. Századok, 
1939. 6-9. szám. 396-397. és 415. 

5 Kossuth Lajos: Országgyűlési tudósítások. (Kossuth Lajos összes munkái. Szerk. 
Barta István. Budapest, 1948-1962.) I. 518. 
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A jászkunok nemes voltukat - a kerületi önállóságot felszámold - II. 
József abszolutista rendszerének bukását követő országos mozgalmak 
hatására 1790 tavaszától kezdték erőteljesebben hangoztatni. Előbb az 
országgyűlési képviseletet megszerzése érdekében a különböző 
történyhatóságokhoz és a diétához írott kérvényeikben utaltak rá óvatos 
formában („...a Jászok és Kunok, mind eredetekre, mind Királyi Kegyes 
Adományaikra nézve ... nemesek volnának...",6 majd az 1792. évi or-
szággyűlés idején utasításba is adták a kerületi követeknek annak 
elősegítését, hogy „...Magokat eredeti Jussokba vissza tehetnék".7 E cél 
érdekében a vármegyék támogatását is szerették volna megnyerni, ám 
a velük való viszonyt a kerületekben lakó nemeseknek a diétához 
beadott - adózásukat sérelmező - folyamodványai teljesen elmérgesítet-
ték.8 (Ajászkun nemesek azt sérelmezték, hogy a Kerületekben országos 
előjogaikkal nem élhettek, s a helyi lakosokkal azonos jogaik és kötele-
zettségeik voltak.)8 

A kerületi nemesek „üldöztetésének" híre miatt a jászkunok nemes-
ként való elismertetésének kérdését nem látszott célszerűnek a diéta elé 
vinni. Még nagy volt azonban az újabb józsefi típusú centralizációtól való 
félelem is, s a bizonytalannak tűnő helyzetben mielőbbi megnyugtató 
megoldást látták szükségesnek. Ezért 1792 második felében átmeneti 
megoldásként elhatározták, hogy egy új jászkun privilégiumlevél kiadá-
sát kérik az uralkodótól. Ennek 24 pontos tervezetét hamarosan ki is 
dolgozták, majd az ország kormányszerveihez és főméltőságaihoz is 
megküldték.10 

1793 elején a Kerületek érdekeit az országos rendszeres munkálatok 
bizottságainál képviselő Rátonyi Gábor királyi fiskális meglepő javas-
lattal áll elő. Azt ajánlotta, hogy e Kerületek - tekintettel a jászkunok 
országosan bizonytalan jogi helyzetére - kéljenek birtokaikra az uralko-
dótól donációs levelet. E terv megvalósulása gyakorlatilag azt eredmé-
nyezte volna, hogy a Jászkim Kerület területe, mely eredetileg az el nem 
idegeníthető koronajavakhoz tartozott, a redemptus birtokosok nemesi 
jogú birtokává alakul át. A gyaníthatóan az 1792. évi hajdúsági mozga-

6 Szolnok Megyei Levéltár: A Jászkun Kerület közgyűlési iratai (a továbbiakban 
SZML Jk. Ker. kgy. ir.) 1791.1. fasc. 79. szám. 

7 Uo. 1792. 1. fasc. 880. szám. 
8 Bagi Gábor: i. m. 74-75. 
9 Bánkiné Molnár Erzsébet: AJászkun Kerület társadalma és igazgatása 1748-1848-

ig. In: A Jászkunság kutatása 1985. A Kiskunfélegyházán 1985. október 4-5-én 
rendezett tanácskozás előadásai. Szerk. Fazekas István-Szabó László-Sztrinkó István. 
Kecskemét-Szolnok, 1987. 358-368. 

10 SZML Jk. Ker. kgy. ir. 1794. 1. fasc. 273. szám. 

323 



lom által is inspirált elképzelést a kerületi közgyűlés még közel egy évig 
nem merte elfogadni,11 ám több országos méltóság bátorítása végül is azt 
eredményezte, hogy az új privilégiumlevéllel szemben mégis a 
donációszerzés tervét részesítették előnyben.12 

A donáció kérésének a tervét végül az 1794. május 5-i közgyűlésen 
fogadták el. Előzőleg már a kerületek 25 közösségében is gyűléseket 
tartottak, melyeken a legszegényebb és a legvagyonosabb redemptusok 
is arányosan képviselve voltak. A közel kétezer behívott a távol-
maradottak nevében is kijelentette, hogy a privilegiális elveken változ-
tassanak, s „...a mostam föld birtokainkban ne talán lappangó Királyi 
Jusst az illő helyen megszerzem, következés képpen azon Királyi 
Adományval meg erősíteni, és a szerént mostani Birtokuhkkat Ne-
messebb, és tellyes Bátorságú Részben által tenni, egy szóval örökös 
állandóságban helyheztetni szándékoznának". Egyúttal azt is kijelen-
tették, hogy a donáció megszerzése érdekében nem zárkóznak el a 
készpénzfizetés elől sem.13 Az ezzel kapcsolatos kérvényt hamarosan be 
is terjesztették a nádorhoz.14 

A következő hónapokban jászkun delegációk járták végig Budán és 
Bécsben a főbb méltóságokat (a nádort, a Helytartótanács, a Magyar és 
az Udvari Kancellária tagjait, a személynököt, az esztergomi érseket és 
több püspököt), hogy támogatásukat megnyerjék. Ez általában sikerült 
is, kifogásokat csak Májláth György személynök (1752-1821) tett, aki 
szükségtelennek ítélte a kerületi lépést. Konkrét összegmegajánlásról 
egyelőre csak a budai látogatás alkalmával tudunk. Ekkor a kerületi 
delegátusok - figyelembe véve, hogy a franciák ellen fegyverbe hívott 600 
huszár félszerelése közel 60 000 forintba került, s ez ügyben konkrét 
meghatalmazásuk a közgyűléstől nem volt - 40-50 000 forint fizetésére 
mertek ígéretet tenni. Ez mindenképpen rendkívül kevés volt, hiszen 
nem érte el az 1745-ös megváltakozásért fizetett összeg 10%-át, sőt még 
az évi hadiadó (57 000 Rajnai Forint) nagyságát sem. így aligha volt 
alkalmas arra, hogy a redempciókor megnyert szabadparaszti önállóság 
mellé a nemesi jogok megszerzését is elősegítse.15 

11 Nyakas Miklós: A hajdúvárosok küldötteinek folyamodványa az országgyűléshez 
1792-hen. Honismereti írások a Hajdúságból I. (Hajdúsági Közlemények 4.) Szerk.: 
Bencsik János és Nyakas Miklós. Hajdúböszörmény, 1974.14-18. Lásd még a szerző 
idézett - 1973-as tanulmányának 77-79. oldalait is! 

12 SZML Jk. Ker. közgyűlési jegyzőkönyve (a továbbiakban kgy. jkv.) 1794. mágus 5. 
823-826. szóm. 

13 Uo. Jk. Ker. kgy. ir. 1794. 1. fasc. 883. szám. 
14 Uó. Jk. Ker. kgy. jkv. 1794. mágus 5. 823-826. szám. 
15 Uo. Jk. ker. kgy. ir. 1794. 1. fasc. 823. és 1211. szám. 
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A kérvényt Sándor Lipót nádor előbb a Kincstárhoz, majd a Magyar 
Kancelláriához küldte át véleményezés végett, akik a jelek szerint nem 
tudtak - vagy nem is akartak - az üggyel mit kezdeni. Időközben a 
Kerületek több szabad királyi várossal is kapcsolatba léptek, hogy a 
birtokukban lévő falvakról megtudják, vajon azokat királyi donáció, 
vagy csak privilégium alapján birtokolják-e. A kérdést nem sikerült 
tisztázni, s a Kancellária is halogatta a válaszadást. Az 1796-os or-
szággyűlés idején a jászkun delegátusok előbb József nádort, majd 
magát az uralkodót is felkeresték a donáció támogatása érdekében, de 
az ügyet így sem tudták előre mozdítani. Az elkövetkezendő években 
lanyhuló erővel folytatódott ugyan még a kérvényezés, ám 1802-re az 
ügy szép csendesen elhalt.16 

A jászkunok donációszerzési kísérletének sikertelenségében több 
tényező is közrejátszott. Ebbe az irányba hatott az európai háborúk 
elmélyülése, a jászkunok részéről pedig az, hogy ekkoriban vált ismere-
tessé a rendszeres bizottsági munkálatok kerületi belrendezési terve, 
mely a helyi nemesek számára lehetővé kívánta tenni, hogy előjogaikat 
a jászkun privilégiumok rovására érvényesíthessék. Minthogy pedig a 
donációszerzés ügye idővel a közpolitikai bizottság hatáskörébe került, 
kézenfekvőnek látszott a két problémakör együttes félretétele.17 

A kérést elodázó kormányszervek véleménye csak töredékesen is-
mert, s leginkább Majláth személynök megjegyzései alapján rekonstru-
álható. Ő a donációadást törvényellenesnek mondta, már csak azért is, 
mivel „...hogy adót fizetnének a Donatariusok, a Törvénnyel ellenkez-
ne". Utalt arra, hogy a több tízezer redemptus megnemesítése gyakor-
latilag megvalósíthatatlan, ám attól való félelmét sem hallgatta el, hogy 
a nemesített lakosok „...ne talán Privilegiális Kötelességeknek is 
utollyára eleget nem tehetnének".18 A jelek szerint az Udvar számára is 
célszerűbb volt á privilégiumokhoz való ragaszkodás, hisz a háborús 
körülmények között a jászkunok adóira, katonáira mindenképpen szük-
ség volt. 

A jászkunok nemességének, nemesítésének kérdését a Kerületek a 
későbbiekben sem vették le a napirendről. Elősegítette ezt a napóleoni 
háborúk elhúzódása nyomán a katonai terhek (hadiadó, nemesi felkelés, 
katonaállítás) állandó növekedése is. Már 1802-ben kérni szándékoztak 
a diétától, hogy a jászkunok csak insurrekcióra és lovasok állítására 
köteleztessenek, s ezen kívül kizárólag a „...Nemesek által ajánlati 

16 Bagi Gábor i. m. 74r-76. 
17 Ua. 
18 SZML Jk. Ker. kgy. ir. 1794. 1. fasc. 823. és 1211. szám. 
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szokott Hadi Segedelmekben vegyenek részt".19 Ezt követően a Kerüle-
tek az 1808., 1811., majd az 1825. évi országgyűlésekre is utasításba 
adták követeiknek, hogy a rendszeres katonaállítástól - mint privilégi-
umellenes kötelességtől - való felmentésüket igyekezzenek elérni, ám az 
elképzelés megvalósíthatatlannak bizonyult.20 

E kudarc nyomán a korábbi kísérletek egy rendkívül taktikus, kis 
lépésekkel haladó, módszeres törekvésként újultak meg az 1820-as évek 
második felétől. A fő cél ekkor már a jászkun privilégiumok nemesi 
jogainak és kötelezettségeinek a redemptusok számára történő biztosí-
tása, s a jobbágyi terheknek az irredemptusokra történő mind teljesebb 
áthárítása lett. E törekvéseket akaratlanul is erősítette az 1828-as 
összeírás végrehajtása, melynek során kitűnt, hogy milyen nehéz a 
sajátos helyzetű jászkun lakosság, s az egyes helyi társadalmi csoportok 
országos kategóriákba történő beerőszakolása, s a speciális helyzetű 
jászkim nemesek terheinek meghatározása.21 

1830-ra a kulcskérdéssé mindinkább a jászkunok katonai terheinek 
megosztása lett. így a követi utasításokban helyet kapott a katona-
állításkor szokásos újonclétszámnak kizárólag a „Megyebéli Birtok-
talan Lakosok" (ti. irredemptusok) száma alapján történő meghatározá-
sa, mivel a birtokosok (redemptusok) már amúgy is insurrekcióra 
vannak kötelezve, s így kétszeresen terheltetnek. (Elgondolkodtató, 
hogy hasonló törekvés figyelhető meg ekkor a Hajdúságban is.) A 
hadiadó fizetésének az irredemptusokra történő áthárítását ekkor még 
nem adták utasításba, gyaníthatóan azért, mert az előzőek teljesíté-
se esetén lett volna csak igazán reális esély ennek felvetésére és 
elérésére. 

Az országgyűlés 1830. november 8-i ülésén tárgyalta a kérést, melyet 
azonban - a vármegyei követek zömének elutasító magatartása miatt -
elvetettek. A megyék nemességének fő ellenvetése az volt, hogy a 
jászkunok nem az országos nemesekhez hasonló személyes, hanem csak 
közönséges felkelésre (rendszerint 600 lovas felszerelésére és kiállításá-
ra) vannak kötelezve, s ennek teljesítése nem ellenkezik a katonaállítás 
teljesítésével.23 (Akerületi közgyűlés a diéta alatt még egyszer tárgyalta 

19 Uo. Jk. Ker. kgy. ir. 1802. 1. fasc. 479. szám (Latinul.) - Uo. 1805. 1. fasc. 1530. 
szám. (Magyarul.) 

20 Uo. Jk. Ker. kgy. ir. 1808.1. fasc. 1302. szám. - Uo. 1811. 1. fasc. 1261. és 1337. 
szám. - Uo. 1830.4. fasc. 1432. szám utalása. (Az 1825-ös követi utasítás nem maradt 
meg.) 

21 Bagi Gábor: i. m. 82-84. 
22 SZML Jk. Ker. kgy. ir. 1830. 4. fasc. 1432. szám. 
23 Magyar Ország Gyűlésének jegyző könyve. 1830. Pozsony, 1830. 149-150. 
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a donációkérés tervét is, ám az előző sikertelenség nyomán a kérés 
országgyűlés elé történő beteijesztése teljesen időszerűtlenné vált.24) 

A sikertelenség ellenére az 1832/36. évi országgyűlésre kidolgozott 
utasítások közé újra bevették, hogy amennyiben a „...Katona állítás 
terhétől ez úttal sem mentethetnének fel a kerületek... a Katona Állítás 
terhe a Megyebeli Birtoktalan Lakosok számokhoz képpest mérsékelve 
vettessen ki a Kerületekre". A közgyűlés ekkor már a hadiadó fizetésével 
kapcsolatos állásfoglalást sem kerülhette el. A redemptusok nevében 
késznek mutatkoztak az 1745-ös redempció idején vállalt 83 nádori 
portára eső adóösszeg mindenkori fizetésére, ám azzal a megkötéssel, 
hogy e „.. .Javakon túl minden egyéb Jász-Kún Lakosok (ti. redemptusok) 
birtokjukban lévő Javak és Haszonvételek az Insurrectionalis terhek-
nek objectumai legyenek, következésképpen a Kerületek újabb Porták 
kivételével igasságosan eddig se, és most se terheltethetnek, míg az 
Ország Gyűlései Törvény által el nem határoztatik, hogy a Kerületekben 
mennyi és milyen Javak, vagy Haszonvételek legyenek a Contributio 
tárgyai? mellyek, s millyenek pedig az insurrectionalis kötelességeket 
illetően..."2S (A Jászkunságra ekkor 100 nádori adóporta esett, de már 
közismert volt ezek számának 1836-ban bekövetkezett 125-re emelé-
se.26) 

A hadiadó fizetésére, illetve az insurrekcióra köteles jászkun lakosok 
és birtokok országos törvény általi elkülönítése már soha nem valósult 
meg. 1832-től a magyar országgyűlések fő meghatározójává a polgári 
átalakulásért vívott küzdelem vált, melybe a nemesi kiváltságok lebon-
tása is bele tartozott, s az égető országos problémák megoldatlansága 
miatt a jászkun követek a kívánságukat még elő sem tudták terjeszteni. 
Az 1839-es új diéta utasításai közé ugyan még beiktatta a kerületi 
közgyűlés, ám az 1843-asba már nem.27 AKerületek ekkorra már maguk 
is belátták törekvéseik megvalósíthatatlanságát, s hamarosan az is 
nyilvánvalóvá vált, hogy hosszabb távon a jászkun privilégiumok meg-
léte sem felel meg a polgári átalakulás alapelveinek. 

A jászkun redemptus lakosság, valamint a törzsökös hajdúk nemesí-
tésére tett kísérletek jól mutatják, hogy a szabad kerületek társadalmi 
fejlődése minden pozitív vonása ellenére sem kapcsolódik olyan szerve-
sen a polgári fejlődéshez, mint azt sokan korábban hitték. A feudális 
környezet hatására mindkét terület társadalmi viszonyaiban megfigyel-
hető egy lassú feudalizálódási folyamat, melynek révén a Jászkun 

24 SZML Jk. Ker. kgy. ir. 1830. 4. fasc. 1434. szám. 
25 Uo. Jk Ker. kgy. ir. 1832. 4. fasc. 2207. szám. 
26 Bagi Gábor: i. m. 119. 
27 Uo. 130-131. és 146-147. 
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Kerületben például olyan, a szabadparaszti fejlődéssel korábban teljes-
séggel összeegyeztethetetlennek tartott fogalom is új, helyi értelmezést 
kaphatott, mint az ősiség. Jől utal erre a lassú feudaÜzálódási folyamat-
ra a Jászkim Kerülettel kapcsolatban az 1840-es évek sajtójának szá-
mos - olykor túlzásoktól sem mentes cikke is. 

„...egy századdal ez előtt szabadabb szellemű intézményről álmodni 
sem lehetett, mert midőn még csaknem egész Európa a hűbéri rendszer 
nyomasztó Járma alatt nyögött, a jászkun institutiók már ekkor a 
községi és kerületi tisztviselőknek a nép általi választását, a polgári 
jogegyenlőséget megállapították. De fájdalom, ezen jogok mindinkább 
csonkíttattak,... holott gyarapodni kellett volna..."28 

Ugyanakkor nem hallgatható el, hogy e törekvéseknek - bár eléggé 
áttételesen - voltak bizonyos pozitív következményei is. Különösen 
jellemző ez aXVIII. század végén, amikor a Jászkunságban élő nemesek 
több alkalommal is az országgyűléshez folyamodtak jogaiknak a jász-
kun privilégiumok rovására történő maradéktalan érvényesítése érde-
kében. Amíg tehát a redemptus birtokosok egyik oldalról a jászkun 
privilégiumok nemesi jogainak saját részére történő biztosítására, s 
illetve a jobbágyi kötelezettségek birtoktalan irredemptusokra történő 
áthárítására törekedett az országos nemesként való elismertetés révén, 
addig ugyanez a jogcím tette lehetővé számára, hogy fellépjen a helyi 
nemesek ellen, a jászkun privilégiumokban lefektetett törvény előtti 
egyenlőség és a közös teherviselés polgári elveinek védelme érdekében. 
E sajátos kettősség a szabadparaszti státus természetszerű velejárója 
volt, mely a korszakban más tekintetben is kimutatható. 

28„Pesti Hírlap", 1845. április 3. 
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NÓVÁK LÁSZLÓ 

Szabadalmas mezővárosok az Alföldön 

A polgári közigazgatási rendszer kiépítése, 1870 előtt a magyar 
településállomány alapvetően „városra" és „falura" tagolódott. Birtokjo-
gilag ez az állomány differenciáltabb képet mutatott. A „falvak" egysé-
gesen földesúri helységek, jobbágytelepülések voltak. A városok két 
nagy kategóriája ismeretes: a szabad királyi városoké és a mezővároso-
ké. A szabad királyi városok kőfallal körülvett, kiváltságokkal felruhá-
zott települések voltak, önálló közjogi és birtokjogú hatóságok, amelyek 
a Helytartótanács alá tartoztak, földesúr nem rendelkezett felettük, a 
vármegyén kívül álló szervezetek voltak.1 A mezőváros szintén egy 
magasabb közigazgatási, gazdasági, kereskedelmi funkciókkal rendel-
kező településformáció - a geográfiai, táji kapcsolatrendszereket megha-
tározó helyi és helyzeti energiáknak megfelelően2 -, amely azonban nem 
független a földesúri hatalomtól. AXV-XVT. században kifejlődött mező-
városok jellemzője az, hogy a földesúr nem tartotta közvetlen hatalma 
alatt a települést, a jobbágyközösségek egy összegben (taxa, cenzus) 
fizette meg tartozásait, ennek megfelelően viszonylag önállóan irányí-
totta sorsát. A földesurak kiváltságokkal is igyekeztek felruházni e 
helységeket, pl. vásári privilégiummal, ami szintén a mezővárosi fejlő-
dést szolgálta. Ellentétben a civitással, az oppidumot nem övezte kőfal, 
csupán sövény és árokrendszer, kapuk növelték biztonságát.3 

A XVIII-XVIII. században - a sajátos történeti-politikai viszonyok 
következményeként - a mezővárosok differenciálódtak. A királyi Ma-
gyarország vármegyéiben a mezővárosok fokozatosan elveszítették ki-
váltságos helyzetüket, megszűnt a cenzuális viszony. A földesúr magán-
gazdálkodásra rendezkedett be, majorságot épített ki, s ennek megfele-

1A kérdéshez 1. Gyimesi Sándor: A városok a feudalizmusból a kapitalizmusba való 
átmenet időszakában. Budapest, 1975. 

2 A településföldrajz által alkalmazott fogalmakhoz, amelyek az egyes települések 
viszonyát fejezik ki szűkebb-tágabb környezettel, lásd Mendöl Tibor: Általános 
településföldrajz. Budapest, 1963. 

3 Vö. Bácskai Vera: Magyar mezővárosok a XV. században. (Értekezések a történeti 
tudományok köréből 37.) Budapest, 1965. 
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lően limitálta a jobbágytelek nagyságát, igényt tartott a földekre, a 
jobbágyszolgáltatásokra (dézsma, robot, stb.)4 A török hódoltság terüle-
tén a XVT-XVII. században tovább fokozódott a településállomány 
ritkulása, s következésképpen a jó helyi és helyzeti energiával rendelke-
ző mezővárosok - melyek többsége szultáni kiváltságot is élvezett, mint 
a három város, Jászberény, Halas, Túr - pozíciója tovább erősödött. Ezek 
nagy határral és pusztákkal, jó mezőgazdasági feltételekkel, kézmű-
iparral és kereskedelemmel, nagyobb népességszámmal rendelkező 
települések. A földesurak csak távolról ellenőrizhették a hódoltsági 
birtokukat, vagy beépülve Pest vármegye közigazgatásába, közelebbről 
tarthatták felügyelet alatt azokat, biztosítva maguk számára a földe súri 
járandóságok megfizettetését. Ezen autonóm mezővárosok jogilag job-
bágyhelységek voltak, ám mégis viszonylag nagy önállósággal rendel-
keztek. A mezőváros vezető testülete, a magisztrátus vált a földesurak 
képviselőjévé, gyakorolta a földesúri hatalmat, s birtokolta a földesúri és 
királyi beneficiumokat. 

A XVIII. században, a rendi restaurációt követően tisztázódott a 
mezőváros helyzete. A mezővárosok nagy csoportját alkották a kiváltsá-
gos területek, így a Hajdúság és a Jászság, a Nagy- és Kiskunság 
települései. A hajdúk, jászkunok testületi kiváltsággal, nemességgel 
rendelkeztek. Földesúr nem gyakorolt hatalmat felettük, kívül álltak a 
vármegyei szervezeten. A települések a Hajdú és Jász, Kis- és Nagykun, 
azaz a Hármas Kerülethez tartoztak, melyek felett szintén a Helytartó-
tanács gyakorolt feljebbviteli hatalmat. Ez a közigazgatási és közjogi 
különállóság, kiváltság határozza meg a hajdú és jászkun mezővárosok 
jellegét: ismeretlen a jobbágyság intézménye, a sessió, a hajdú, a jász-
kun ember szabadmenetelű, nem sújtotta a Tripartitum birtokjogot 
elvonó cikkelye. A hajdúk Bocskaitól adománybirtokot kaptak (hajdú 
telek")5, aj ászkunok pedig önerőből megválthatták magukat 1745-től. A 
Redempció során a megváltakozók, a redemptusok anyagi potenciájuk-
nak megfelelően megváltottak bizonyos nagyságú földterületet, s örök-
jogú tulajdonosokká váltak.6 Tehát a kiváltságos kerületek mezővárosai 
birtokjogi tekintetben különülnek el élesen a vármegyékhez tartozó, 
földesúri hatalom alatt lévő mezővárosoktól. A gazdálkodás jellegét, 

4 Vö. Pach Zsigmond Pál: Nyugat-európai és magyarországi agrárfejlődés a XV-XVII. 
században. Budapest, 1963.; 1. még Orosz István: A hegyaljai mezővárosok társadalma 
a XVII. században. In: Agrártörténeti tanulmányok (szerk. Szabó István). Budapest, 
1960. 

6 Nóvák László: Hajdúböszörmény telek- és településrendszere. (A Hajdúsági Múze-
um Évkönyve II.) Hajdúböszörmény, 1975.182-186. 

8 Gyárfás István: A jászkunok története. Kecskemét, 1870-1883. 
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struktúráját, a település szerkezetét, az üzemszervezetet illetően már 
kevésbé nagy az eltérés közöttük, mint ahogyan a szabad királyi 
városoktól sem különböznek alapvetően e tekintetben. Ennek indoklá-
sára csupán a határhasználat rendszerét hangsúlyozzuk: a calcatúrás 
földművelést ugyanúgy megtaláljuk a szabad királyi városok határában 
(pl. Székesfehérvár)7, mint a hajdú mezővárosokban,8 a jászkun telepü-
lésekben,9 vagy a földesúri igazgatás alatt lévő helységekben (pl. a 
Körös-Tisza-Maros köze nagy mezővárosai).10 

A mezővárosok másik nagy csoportját a földesúri települések alkot-
ták. A uradalmak (pl. a Harruckern, Károlyi, Keglevich stb.) keretében 
a mezővárosok meghatározott városias funkciót (gazdasági, üzemszer-
vezeti, kereskedelmi és kézműipari) töltöttek be. A mezővárosi közösség 
a földesúr felügyelete alatt állott. Urbárium szabályozta a földesúr és a 
jobbágy közti viszonyokat, a jobbágytársadalomra földesúri terhek 
nehezedtek. A földesúr úriszéket működtetett, amely közvetlen jogható-
ság volt a mezővárosi tanács és bíróság felett. A mezővárosok egy 
jelentősebb csoportja a XVIII. században is taxás, cenzuális viszonyban 
maradt földesurával, annak ellenére, hogy az esetenként jelent maradt 
a mezőváros életében, majorsági gazdálkodásra rendezkedett be, s 
földesúri bíráskodást, úriszéket működtetett (pl. Szentes, Vásárhely).11 

A Mária Terézia királynő és a kamara által foganatosított úrbérren-
dezés (1767) után került sor a jobbágytelki viszonyok rendezésére. A 
földesúri mezővárosok többségében ekkor állapították meg a j obbágytel-
kek nagyságát és számát, amely alapul szolgált ahhoz, hogy a határt is 
rendezzék. Az úrbárium szerint meghatározott mennyiségű jobbágytel-
ki földeket kimérték, elkülönítve azokat a többi földektől, amelyek 
továbbra is a földesúr tulajdonában maradtak, illetve remanenciális 
földként ahhoz csatolódtak, s együttesen képezte a földesúr majorsági 
birtokát.12 

7 Kállay István: A városi önkormányzat hatásköre Magyarországon 1686-1848. 
Budapest, 1989. 125-127. 

8 Balogh István: Határhasználat Hajdúböszörményben a XVIII. században. -
Ethnographia LXV. 441-457.; LXVI. 99-124.; Nóvák László: Településnéprajz. 
Tanulmányok az Alföld településnéprajzához. (Az Arany János Múzeum Kismonográfiái 
5.) Nagykőrös, 1986. 92-98. 
. 9Nóvák László: i. m. (Településföldrajz...) 118-122.; Nóvák László Szabadszállás 

településnéprajzi viszonyai a XVIII-XIX. században. (Folklor és Etnográfia 54. KLT 
Néprajzi Tanszéke) Debrecen, 1991. 

10 Nóvák László: i. m. (Településföldrajz...) 99-106. 
11 Vö. Sima László: Szentes város története I. Szentes, 1914. 
12 Vö. Szokolai István: Az Úrbéri Törvényszékek teendői, a volt Jobbágy és Földesúr 

közti jogviszonyoknak s azok rendezésének ismertetése. Pest, 1856. 
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Jóllehet, az 1848-as áprilisi törvények, majd később az 1853. évi 
úrbéri pátens intézkedett országosan az úrbériség felszámolásáról, már 
a XIX. század első felében megkezdődött a földesúr és jobbágy közti 
birtokviszonyok végleges rendezése, az öröktulajdonú paraszti birtok-
rendszerkialakítása. Gyomán például az 1820-as évek elején, Szentesen 
1830-ban került sor a tagosításra és kimérésre.13 Ekkor, véglegesen és 
határozottan elkülönültek egymástól a földesúri földbirtok (uradalmi 
földek) a volt jobbágy, paraszti birtokoktól. 

Az említett cenzuális mezővárosok bizonyos előnyöket valamennyien 
élveztek, található közöttük néhány, amely kifejezetten privilegizált 
(kiváltságos), „szabadalmas" helységnek mondható. Ilyen szabadalmas 
mezővárosok voltak a „Három város" tagjai, közülük Cegléd a XVIII-
XIX. században elvesztette kiváltságai jelentős részét. 

Kecskemét, Nagykörös és Cegléd mezővárosok állapota közel azonos-
nak tekinthető a XVI-XVII. században. Kecskemét és Nagykőrös több 
földesúri família tulajdonát képezte, Cegléd viszont 1368-tól egy tes-
tületi földesúr, a Clarissa apácarend birtokához tartozott. A török 
hódoltság korában a Három város továbbra is megőrizte viszonylagos 
önállóságát, kiépült a mezővárosi autonómia, amelynek szilárd fun-
damentumát alkotta a tágas belső és pusztai határon folyó gazdálkodás, 
jószágtartás és az ahhoz kapcsolódó kereskedelem, az ebből meggazda-
godott jelentős parasztpolgári társadalmi réteg, úgyszintén a protes-
táns, református vallási kohézió. A Három városban nem, vagy csak 
töredékesen maradt fenn a jobbágyság intézménye, a jobbágytelek-
rendszer (Nagykőrösön ennek emléke a XVII. században a „ház" és a 
hozzá tartozó „ház után való rét"). Ki-ki szabadon foghatott fel földet a 
határban, majd később a mezővárosi magisztrátus jóvoltából kapha-
tott „város adománya" földeket, amelyeken szabadon, mezővárosi cívis-
ként gazdálkodhatott. A XVII. század végén munkáját kezdő, majd a 
Rákóczi-szabadságharc után munkáját befejező Neoaquistica Comis-
sio kérdésessé tette a Három város kiváltságos helyzetét is. Egyértel-
művé vált az, hogy földesúri helységek, földesúr rendelkezik felettük, s 
nem csak a mezővárosi polgárok, de maga a communitas is jobbágy jogú 
lévén, nem rendelkezhet tulajdonnal, örökjogú földbirtokkal, sújtja az 
incapacitas. A földesúri családok lépéseket tettek annak érdekében, 
hogy ténylegesen birtokba vegyék tulajdonukat, majorságot alakít-
sanak ki a mezővárosokban. Ez a törekvésük kudarcot vallott Kecske-

13 Vö. Nóvák László: Gyoma településnéprajzi viszonyai és hagyományos paraszti 
gazdálkodása. In: Gyomai tanulmányok (szerk. Szabó Ferenc). Gyoma, 1977.505-574.; 
Sima Lázló: i. m. 
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méten és Nagykőrösön, Cegléden viszont az apácák törekvését siker 
koronázta.14 

Kecskemétet több kisebb földesúr mellett a Koháry grófok uralták, 
akik a helység nagyobb része felett rendelkeztek. A család Bécsben élt, 
de jelen maradt a város életében. Úriszék működött, amely felügyeletet 
gyakorolt a mezővárosi magisztrátus felett. Mint az 1767-es úrbéri 
kérdőpontokra adott válaszokból kitűnik. Kecskeméten ismeretlen volt 
a jobbágytelek, nem lehetett megállapítani azt, hogy ki-ki hány telkes 
jobbágy. A közvetlen földesúri ellenőrzés ellenére az úrbárium nem 
került bevezetésre Kecskeméten. Érvényben maradtak a szabad birtok-
viszonyok, a kötetlen határhasználat. Hasonló volt a helyzet Nagykőrö-
sön is. 

Nagykőrösön a Keglevich család volt a legnagyobb földesúr. A földe-
surak, miután birtokjögukat megerősítette a Neoaqusitica Comissio, 
igyekeztek azt érvényesíteni. Ennek legfőbb akadálya abban nyilvánult 
meg, hogy az egyes földesurak sem birtokuk nagyságát, sem annak 
helyét a határban, sem pedig jobbágyaik számát nem tudták meghatá-
rozni, illetve kimutatni. Hiába kezdeményezett 1756-ban gróf Keglevich 
Gábor „ex usu", majd 177 l-ben „ex jure" proportionális pert, ténylegesen 
nem vehették birtokba a körösi földet, csupán eszmei birtokot mondhat-
tak magukénak, amely után a mezővárosi közösség továbbra is cenzust 
fizetett. 

Kecskeméthez hasonlóan, Nagykőrös is sajátos jogállást teremtett. 
Tekintélyes szá,ú armalista, insriptionalista és compossessor nemesség 
élt a mezővárosban, akik tevékenyen munkálkodtak a mezőváros irányí-
tásában, fele arányban a magisztrátus tagjai voltak, s közülük kerültek 
ki a főbírók és más jeles vezetők. A nemesek - kiknek érdekei azonosak 
voltak a nemtelen, jobbágy jogú parasztpolgárokkal - valóságos védőpaj-
zsot alkottak a jobbágy communitás felett. Ennek legszebb tanúságjele 
a városi szerzemények - a kamara által confiskálásra ítélt Pótharaszt 
puszta jelképes visszaváltása a város számára, vagy a szintén 
confiskálásra ítélt nyársapáti Rákóczi és Forgách részek biztosításában 
- megőrzésében mutatkozott meg. A XVIII. században - a rendi viszo-
nyoknak megfelelően - ez a mezővárosi kisnemesség jelentette a valósá-
gos mezővárosi hatalmat, tekintélyt. Nekik tulajdonítható az, hogy a 
„nemtelen", jobbágy jogú mezővárosi communitás „nemes tanáccsal 

14Novák László: Nagykőrös mezővárosi fejlődése és településrendszere a XVII-XES. 
században. In: Tanulmányok Nagykőrös történetéből és néprajzából (szerk. Nóvák 
László). Az Arany János Múzeum Közleményei - Acta Musei de János Arany Nomimati 
I. Nagykőrös, 1978.9-168.; Nóvák László: A Három város. Gondolat Kiadó. Budapest, 
1986. 
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rendelkezett, amely progresszíve, a társadalmi haladást tűzte zászlajá-
ra, küzdött a földesúri hatalom befolyása ellen, s elérte, hogy a mezővá-
rosi communitás önerőből váltotta meg magát 1826-ban a földesúri 
függőségből, miután 1813-től sorra megvásárolta a különböző földesúri 
családok nagykőrösi birtokait.15 

A sajátos mezővárosi jogállás, kiváltságos helyzet, „szabadalmas" 
állapot legszebb megnyilatkozása az 1817-ben összeállított „Szabados 
Nagy Kőrös Várossá Rendszabásai", amelyet a nemes vármegye is 
szentesített 1818-ban. Szükséges megjegyezni, hogy Kecskeméten -. 
miután a Koháryak is megváltak földbirtokuktól - a város statutumait 
1836-ban készítették el, s ezt nem a vármegye hatósága, hanem a 
közbülső, a földesúri úriszék hagyta első fokon jóvá.16 

Nagykőrös „szabados" állapota igen magasszintű privilegizált vi-
szony: a földesuraktól függetlenedett, á vármegye fennhatóságától 
függetlenedni akaró város. A mezővárosi tanács élesen szembe fordult a 
Tripartium törvényeivel, mivel azok a haladás legfőbb gátjának bizo-
nyultak, s ezt elszenvedte a város is. Az incapacitas volt a legsérelmesebb 
dolog, amelyre való hivatkozás számos körösi compossessor számára 
biztosított jogalapot á redempció utáni városi szerzemények megkapa-
rintásához, kizárólag a nemesi kiváltságok, jog alapján. A városi ma-
gisztrátus - benne a nemesekkel - konfliktusba keveredett a közbirtoko-
sok egy csoportjával, akik magukénak kívánták a volt földesúri birtoko-
kat, mivel ők „birtokképesek", s e küzdelemben - jóllehet a város (élén a 
tekintélyes Bakos Ambrus főbíróvál) sikeresen elhárította a veszedel-
met - a nemes vármegye nem a város oldalán állt, hanem a közbirtokosok 
pártját fogta.17 

Kézenfekvő lenne ezek után arra gondolni, hogy Nagykőrös célja -
Kecskeméthez hasonlóan - a szabad királyi státus elérése volt; nem így 
történt. A körösi magisztrátus az 1848. március 14-i felterjesztésében 
annak a meggyőződésének adott hangot, hogy meg kell szüntetni min-
den olyan kiváltságot, amelynek a feudális jogrend az alapja. Nem 
csupán a nemesi vármegye, de a szabad királyi városok megszüntetését, 
átalakítását tartották szükségesnek: „a' kiváltakozott Városoknak 
megyékhezi viszonya oly módon rendeztessék, hogy azok a' Megyék 
felügyelete alatt álló, 's mégis ön körükben független hely hatóságokká 
alakuljanak, hogy ily módon a' mostani körülmények közt a' Megyék 

15 Nóvák László: i. m. (Nagykőrös mezővárosi...) 
16 Nóvák László: Nagykőrös mezőváros önrendelkezése (az 1747. és az 1817. évi 

statutumok). In: Fejezetek Pest megye történetéből (szerk. Ikvai Nándor) I. Studia 
Comitatensia 7. Szentendre, 171-211. 

17 Nóvák László: i. m. (Nagykőrös mezővárosi...) 
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hatalma alóli kibontakozás 's Királyi Városságra való törekedés igen 
természetes 's jelenleg eléggé nem méltányolható vágya az erőre vergő-
dött Városokban megszüntessék, 's ez által a' Megyék jelentősége fenn 
tartassák addig, míg a' szárnyaik alatt meg erősödendő községi rendszer 
hatását kifejtendi, 's a' feudalisticus intézmények ideje lejártával 's a' 
nép képviselet életbe léptével a'jelen Megyei rendszer átalakíttatik..."18 

Nagykőrös, de Kecskemét is olyan szabadalmas mezőváros volt, 
amely megőrizte autonómiáját, társadalmi-gazdasági és vallási egysé-
gét. Földesúrhoz cenzuális viszony fűzte őket, amelytől azonban redempció 
árán megszabadultak, önerőből függetlenedtek annak ellenére, hogy az 
érvényben lévő jogrend a feudális birtokviszonyokat, tulajdonjogot erő-
sítette a kapitalisztikus, polgári tulajdonviszonyokkal szemben. Cegléd 
- kényszerű körülmények hatására - más útra kényszerült a XVIII. 
században. 

Nagykőröshöz hasonlóan, Cegléd mezőváros is egységes református 
közösséggé kovácsolódott a XVI-XVII. században. A Clarissák birtokjo-
gához kétség nem férhetett, ezért a Neoaquistica Comissio 1714-ben 
megerősítette őket ceglédi tulajdonukban. A mezőváros kiváltságos 
állapota fokozatosan megszűnt. A római katolikus testületi földesúr 
támogatta a római katolikusok bevándorlását, s földhöz is juttatta őket. 
Már 1749-ben elkészült az urbárium, de annak végrehajtása egyelőre 
még nem kezdődött meg. A XVIII. század közepén már a földesúri 
hatalom diadalmaskodott a mezővárosi autonómia felett. A magisztrá-
tusban feles arányban voltak reformátusok és római katolikusok, s a 
földesúr beleszólt a főbíró-választásba is. Megszervezték az úriszéket, 
amely közvetlen ellenőrzést gyakorolt a magisztrátus felett, feljebbviteli 
joghatóságként működött. A rekatoláziós törekvések szabad utat nyer-
tek, melynek következményeként az 1750-es években a római katoliku-
sok elvették a reformátusoktól az ősi templomukat, s a református 
iskolát is visszafejlesztették. 

Az egykori privilegizált mezővárosra a legnagyobb csapást az úrbári-
um végrehajtása jelentette. Az úrbéri kérdőívre adott feleletükben a 
ceglédiek arról szóltak 1767-ben, hogy az 1751-ben kihirdetett úrbárium 
bevezetésére nem került sor, ezért, nem mondható meg, hogy ki hány 
telkes jobbágy, s mennyi földet birtokol. Tehát, hasonló volt a helyzetük 
a kecskemétiekhez és nagykőrösiekhez. Az úrbérrendezésre az 1770-es 
években került sor. A ceglédi jobbágyokat jobbágy telek-szervezetbe 
szorították. Megállapították, hogy kinek-kinek mennyi a jobbágytelki 

18 Nóvák László: „Szabados Nagy Kőrös Várossá" nemzetes főbírája Bakos Ambrus. 
(Az Arany János Múzeum Kismonográfiái 7.) Nagykőrös, 1987. 50-59. 
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illetősége, s ezáltal megszűntek a szabad paraszti birtokviszonyok. A 
határ rendezésére az 1780-as években került sor. I. József feloszlatta a 
Clarissa apácarendet is, melynek birtoka a Vallásalapítványi Urada-
lomba olvad be 1782-ben. Az uradalom kezdte el a határ felmérését, s az 
újonnan megállapított jobbágytelki földek kimérését. Annak ellenére, 
hogy Cegléden magasan az országos átlag felett volt egy sessió nagysága 
(75 hold szántó, plusz a kaszáló helyett kimért 18 hold szántó, együtt 93 
hold), óriási sérelem érte a gazdatársadalmat, mert a „felesleg" földeket 
az uradalom magának tartotta meg. Ezek a remanenciális földek alkot-
ták a ceglédi uradalom alapját, s azokból alakították meg Ceglédbercel 
jobbágy községet a ceglédi határ nyugati területén, ahová német telepe-
seket hozott az uradalom. 

Cegléd szabadalmas mezőváros megszűnt, jobbágy helységgé degra-
dálódott. Lirilitálták a jobbágy földbirtok nagyságát, a jobbágyokat 
pedig földesúri szolgálatokra (robot) és szolgáltatásokra kötelezték. 
Állapotukban csupán a reformkori országgyűlések törvénykezései hoz-
tak enyhülést az 1830-as években, de ekkor is csupán olyan cenzuális 
viszony realizálódhatott, mint volt az a más két mezőváros esetében a 
redempció előtti időben. Hátránya volt velük szemben Ceglédnek az is, 
hogy a város földjének jelentős része uradalmi birtok lett, s más kivált-
ságos mezővároshoz hasonlóan - így Szenteshez, amelynek örökváltsági 
szerződése 1830-ban példaként szolgált Cegléd mezőváros számára -, az 
úrbéri tagosítások és megváltakozások után is uradalmi birtok ma-
radt.19 

Összegezésül hangsúlyozzuk, hogy a mezővárosok széles skálája 
ismeretes a XVIII-XIX. században. Közöttük vannak olyanok, amelyek 
közvetlen földesúri irányítás alatt voltak. Ezek többsége bizonyos kivált-
ságos helyzetbe került. Ez a kiváltságosság alapvetően a cenzuális 
viszonyban nyilvánult meg: a földesúr a járandóságokat egy összegben 
kapta meg, s annak ellenére, hogy úriszéket tartott fenn, bizonyos 
autonómiát élvezhettek a mezővárosi közösségek. Ezen mezővárosok 
hátrányát jelenti az, hogy a földesúr uradalmat szervezett, majorságot 
épített ki határukban, azaz, a jobbágyság birtoklási lehetőségei korláto-
zás alá estek, nem rendelkezhetett a mezőváros határának egésze felett, 
csak annyival, amennyivel az úrbéri törvények jogosították fel. Néhány 
mezőváros azonban olyan szabadalmas állapotban maradhatott, amely-
ben az önrendelkezés épségben volt, s a birtokviszonyok is szabadon 

19 Nóvák László: Cegléd mezóváros a XVIII. században és a XIX. század első felében. 
In: Cegléd története (szerk.: Ikvai Nándor). Studia Comitatensia 11. Szentendre, 1982. 
121-188. 
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alakulhattak. A földesúr nem hasított vagy hasíthatott ki magának 
majorsági földeket, a határ egésze és a puszták felett a mezővárosi 
communitás rendelkezett. Jó példa erre Nagykőrös, de Kecskemét is 
hasonló helyzetben volt. Mint említettük, a Koháry grófok közvetlen 
felügyeletük alatt tartották a mezővárost, ám a város földjéből nem 
ragadtak magukhoz területet, csupán a pusztákra, mint Szentlőrinc 
(Koháryszentlőrinc) és Vacs (Koháry-Koburg uradalom) tartott igényt a 
család, ahol uradalmi keretek között folytattak gazdasági tevékenysé-
get.20 

20 Hornyik János: Kecskemét város gazdasági fejlődésének története. (Kecskemét 
Th. Város Múzeumának Kiadványai I.) Kecskemét, 1927. 
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KOCSIS GYULA 

A jászságiak sikerei „kiváltságaik" védelmében 
a XVII. század folyamán 

Jászberény és a jászsági községek levéltárai általában nem bővelked-
nek XVII. századi forrásokban, kivéve azt a forrástípust, amelyet a 
szakmai köznyelv - kissé pontatlanul ugyan - „kiváltságlevélnek" nevez. 
A magyar felsőbbségektől származó ilyen iratokat már az 1930-as 
években publikálta Pintér Jenő, míg a török levelek fordítását Hegyi 
Klára végezte el és a Szolnok Megyei Levéltár jelentette meg a közel-
múltban. 

Mielőtt a XVII. századi források elemzéséhez fognék, szükséges a 
Jász-kun" kiváltságokat, valamint ezek történeti alakulását áttekinte-
nem, azért is, hogy a címben jelzett sikerek érthetők legyenek. Lényegé-
ben négy olyan oklevelet ismerünk, amely kiváltságot adományoz. 
Időrendben az első a IV. László által 1279-ben kiadott okmány, amely a 
kunok letelepítését, keresztény hitre térését tartalmazza, és amely 
elrendeli, hogy: 

a) a kunok közössége az ország nádorának lesz alárendelve, aki a 
kunok és magyarok közötti ügyekben bíráskodni fog, 

b) a kunok egymás közötti ügyeikben csak a saját kapitányaik 
bíráskodása alá tartoznak, 

c) a kunok az ország nemeseivel egyenlő szabadságot élveznek. 
Éppen ez utóbbi kijelentés anakronizmusa és túlhangsúlyozása miatt 

tartja az oklevelet (legalább ezekben a részeiben) interpoláltnak 
Szentpétery Imre. A XIX-XV; századi társadalmi fejlődés pedig azt 
mutatja, hogy még a szálláskapitányi státusz sem egyenlő az országos 
nemességgel. Ez utóbbit külön adományozással tudták csak elérni a 
kapitányok. Az 1514. évi törvények pedig kifejezetten jobbágyállapotú-
ak mondják a kunokat és a jászokat. Mindezek alapján az országos 
nemesség kérdésével a továbbiakban nem foglalkozom. 

A következő kiváltságlevelet Károly Róbert állíttatta ki 1323-ban 17 
név szerint felsorolt jász számára. Ebben a felsoroltakat és rokonaikat 
kiveszi egy bizonyos Keverge és fiainak hatalma és bíráskodása alól és 
átteszi őket a királlyal katonáskodni tartozó jászok rendjébe, valamint 
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„a szabadságnak azt a kiváltságát" adja meg nekik, amellyel a királlyal 
katonáskodni tartozó jászok élnek. 

Zsigmond 1407-ben aj ászok számára kiadott oklevélben megerősítet-
te a saját bíráskodás jogát, valamint vámmentességet (tributum) ado-
mányozott nekik. Mintegy száz év múltán, 1512-ben pedig Ulászló a 
kegyúri jogot is átengedte a jász kapitányoknak. 

A jászkim" kiváltságok a török hódoltság kezdetén tehát a követke-
zők voltak: 

1. a nádor a „iudex cumanorum et philisteorum", 
2. egymás közötti ügyeikben saját választott bíráik ítélnek, 
3. az ország területén vámmentességet élveznek, 
4. papjaikat maguk választják, 
5. egyházi tizedet nem fizetnek. (Habár a tizedfizetés alól mentesítő, 

vagy annak sajátos módját megszabó oklevél, vagy törvény nem isme-
retes.) 

Az utolsó két pontban felsorolt kiváltságokat a XVII. század folyamán 
valószínűleg soha, senki sem kérdőjelezte meg, ezért megerősítésükre 
sem került sor. Az első három pontban említettek voltak azok, amelyek-
nek vizsgálatával a címben említett állításomat igazolni tudom. Ezek 
közül is a legfontosabbak a judex cumanorum tisztség tartalmában 
bekövetkezett változások. 

1. A nádor a kunok bírája. A XIV. század folyamán egy kivételtől 
eltekintve (Gilétfi Miklós nádorsága idején) nem ismerünk olyan esetet, 
amikor a betöltött nádori szék mellett valamely más tisztségviselő élt 
volna a judex cumanorum címmel. A század utolsó évtizedében, Bebek 
Detre és Ilsvai Leusták nádorsága alatt azonban rendszeresen mások -
az országbíró, a tárnokmester, az erdélyi vajda, illetve embereik - viselik 
ezt a címet. Garai Miklós nádorsága első két évtizedében (1402-1424) a 
kunok bírája minőségben is intézkedik, 1424-től kezdve azonban a két 
tisztség lényegében elvált egymástól. Néhány hónapos szünetektől 
eltekintve az országnak folyamatosan van nádora, judex cumanorumként 
azonban mégis a király bizalmasai, Ozorai Pipó, Thallóczy Matkó, 
valamint a szolnoki comes intézkedik. A cím, a tisztség és bizonyára a 
vele járó jövedelem is különvált a nádori tisztségtől és „honorként" 
viselkedett. Mátyás uralkodásának kezdetétől pedig a mindenkori budai 
várnagy viseli a „comes cumanorum" címet. Annak ellenére, hogy 
Mátyás 1486. évi decrétuma 11 cikkelyében megerősítette, hogy a nádor 
tiszténél fogva egész Kunország felett bíráskodik (iudicare totam 
Comaniam), és a kunoknak örökös ispánja és bírája, a tényleges hatal-
mat egyre inkább a budai tiszttartók gyakorolták felettük. A nádorok a 
tisztségükért járó 3000 aranyforintot sem az érintettektől, hanem a 
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kincstártól kapták. A budai várnagyok, illetve tiszttartók Jászkunok" 
feletti hatalmának erősödését elősegítette az a törvényekben csak az 
1510-es években jelentkező, de valószínűleg már a XV. század második 
felében működő gyakorlat, amely szerint a kunok és a jászok a „királyi 
korona fekvő jószágai" és a tőlük származó jövedelmek a királyi udvar-
tartás céljaira fordítanak. (1514. évi XII. decr. 3. cikkely, 1518. évi II. 
[bácsi] decr. 14. cikkely.) 

A tendencia minden bizonnyal érvényesült, még akkor is, ha a nádori 
titulusok között továbbra is szerepelt a judex cumanorum cím is, 
valamint az országgyűlés (különösen 1514 után) számos határozatot 
hozott arról, hogy a nádor ítélkezzen a kunok és a nemesek közötti 
határvitákban. A Mohács utáni kettős királyválasztás, majd 1530-ban 
a kettős nádorválasztás, illetve a nádori szék 1534-1554 közötti 
betöltetlensége eredményezhette azt, hogy a nádori címmel járó judex 
cumanorum titulus egyre inkább tartalom nélkülivé vált, és a Jászkun-
sági" jövedelmek kezelése, a területek igazgatása hosszú időre a budavári 
tiszttartó, a nagy befolyással és hatalommal rendelkező György barát 
kezében összpontosult. így nem is csoda, ha az 1554-ben megválasztott 
új nádor, a kortársak körében víg kedélyű tréfacsinálónak, a feltűnést és 
a hivalkodást kerülő személyiségnek tartott Nádasdy Tamás és felesége, 
Kanizsay Orsolya közötti levelezésben a tréfálkozásra alkalmat adó üres 
címnek tűnik fel a „kunbíróság". Kanizsay Orsolya, „a kevély nádrispánné 
asszony", évődve írta féxjének a nádorsággal kapcsolatos tisztségek felől, 
hogy „továbbá az négy tisztnek egyik[e] elég énnekem, és az kún 
bíróságot kívánom, mert tudj a Kd, hogy én nem iszom bort; az doktor azt 
mondja, hogy nem jó nádrispánné asszonynak vizet innya; azért mégis 
jű valami bóza a bírságon, mégsem halok szomjjal meg". 

Nádasdy nádori tevékénysége során több alkalommal szembekerült 
a bécsi királyi udvar szándékaival, így a központi hatalom saját törek-
véseinek akadályozóját látta a nádori méltóságban. Ennek következté-
ben közel fél évszázadon át nem volt nádora az országnak. 

I. Ferdinánd 1528-ban megszervezte a Magyar Kamarát, amely az 
összes kincstári jövedelmet - közötte a vizsgált területről származókat is 
- kezelte. A kamara, mint országos főhatóság a XVI. század közepétől a 
XVII. század végéig fontos szerepet j átszőtt a Jászság életében. Az egyik 
lehetséges fórum volt, ahol az ellenük elkövetett jogtalanságok miatt 
panaszt tehettek, ahonnan - mint koronabirtokok - védelmet várhattak. 
Ez a szerep világosan kirajzolódik a XVI. század második felében, míg 
adóikat az egri vár fenntartására kellett fizetniük, illetve Wesselényi 
Ferenc nádor halála után, amikor a kamara adta ki a különféle védleve-
leket. 
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Az 1608 őszén királyválasztásra összeült magyar országgyűlés hely-
reállította a Jagelló kori politikai rendszert. Az 1608. november 18-án 
megválasztott nádor, Illésházy István személyében a magyar rendiség 
győzelmét is jelentette a Habsburg központosító törekvések felett. 
Ebben a „restaurációban" a megváltozott körülmények között új szere-
pet és értelmet kapott a nádornak „a régi szent királyok" által adott 
Judex cumanorum et philisteorum" címe is. Míg jó százötven évvel 
korábban a király befolyását, ellenőrzését, védelmét jelentette a fontos 
katonai erőt ígérő csoportok felett, ekkor már a magyar rendiség befolyá-
sának, ellenőrzésének kiterjesztése volt a korona jövedelmeinek egy 
részére is. A korábban már kiüresedett cím új tartalommal való megtöl-
tődésének további eleme volt, hogy a magyar korona rendelkezési 
igényét is kifejezte a XVII. században már mélyen a hódoltságban lévő 
területek és a népesség felett. 

A jászoknak (és a kunoknak) tehát az alapvető „sikerük" az volt, hogy 
különleges közj ogi helyzetük (valamint jobbágy állapotuk) fenntartása a 
rendeknek is érdekében állott. További kérdés azonban, hogy játszottak-
e aktív szerepet, képesek voltak-e ilyen szerepet játszani kiváltságaik 
védelmében, illetve visszaállításában, újraértelmezésében. 

2. A kiváltságok védelme a XVII. században. Pintér Jenő már idézett 
munkájában 48 olyan irat található, amely a XVII. század folyamán 
(1610-1696 között) a Jászsággal kapcsolatban keletkezett. Ezek tartal-
milag öt csoportra bonthatók a következő módon: 

a) szabadon visszaköltözhetnek régi lakóhelyükre 2 db; 
b) mentesek a harmincad fizetése alól 5 db; 
c) átírják, megerősítik régi kiváltságaikat, azaz a saját bíráskodást és 

a vámmentességet 11 db; 
d) a végváriak, kóborló hajdúk, rabok, beszállásolást követelők vissza-

éléseit tiltó védlevelek 25 db; 
e) vegyes, a fenti kategóriákba nem sorolható 5 db. 
Az iratokat 6 alkalommal a király, 3 alkalommal a fejedelem, 24 

alkalommal a nádor, 9 alkalommal katonai parancsnok, 6 alkalommal 
kamarai tisztségviselő írta alá. Az iratokat kiállítók nagyon gyakran 
hivatkoztak arra, hogy a jászságiak küldöttei személyesen megkeresték 
őket és előadták keserves panaszukat, amelynek orvoslására készült az 
irat. Ez számos esetben - főként a hadinép visszaélései kapcsán -
természetes is, hiszen megtörtént, konkrét esetek után mentek elégté-
telt keresni az illetékes, vagy a panaszkodók által megfelelőnek tartott 
katonai parancsnokhoz (magát a nádort is ideértve). Ez tehát eleve azt 
jelenti, hogy a jászságiak nem sajnálták az erőfeszítéseket településeik, 
lakostársaik, vagyontárgyaik stb. védelmében. Ezzel azonban még nem 
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tűntek volna ki környezetükből, ugyanis tömegesen maradtak fent a 
XVII század zűrzavaros időszakaiból ilyen panasz- és protekcionális 
levelek. A kiváltságos állapot tudata, és a kiváltságok megvédésének 
igénye más módon érhető utol. 

A kiváltságlevelek datálásának és különféle, országos jelentőségű 
politikai események időpontj ának összehasonlítása az alábbi eredményt 
hozta: 

A király által szignált hat irat közül három (1622; 1625; 1646) 
országgyűlések idején készült, általában az országgyűlés vége felé, 
amikor a király és a rendek közötti konszenzus már többé-kevésbé 
megszületett. (1625-ben például III. Ferdinánd megkoronázása után 
két héttel.) Az I. Lipót uralkodása idején keletkezett három levél (1668 
és 1696, a harmadik csak a végváriakat tiltja el a hatalmaskodástól) 
„háttérkörülményei" nem tárhatók fel ilyen módon az abszolutizmus 
felerősödése miatt. 

A nádorok által szignált okleveleknek mindössze egyharmada (8 db) 
szól a kiváltságok megerősítéséről, a többi - Wesselényi Ferenc és 
Esterházy Pál nádorsága alatt - a végbeliek és a kóborló katonák elleni 
protekcionális levél. Azonban a nádori kiváltságlevelekre is érvényes a 
korábban megfigyelt jelenség, nevezetesen az, hogy az országgyűlés 
ülésezésének időszaka alatt datálódtak. (Kivéve Esterházy Miklós 1637. 
évi levelét, amely három héttel előzi meg az országgyűlés kezdetét.) Az 
is észrevehető, hogy az adott országgyűlésen megválasztott új nádorok 
néhány héten, maximum hónapon belül megerősítik és ezzel személye-
sen garantálják a Jászkunok" kiváltságait, mintegy eleget téve ezzel a 
judex cumanorum címükből fakadó kötelezettségüknek. Most már talán 
I. Lipót 1668. évi kiváltságmegerősítő levelét is magyarázhatjuk, még-
pedig azzal, hogy a jászságiak egy évvel a nádor halála után, új nádor 
hiányában, az abszolutizmus erősödését érzékelvén kérték kiváltságaik 
megerősítését attól az uralkodótól, aki uralkodásának első tíz esztendej e 
alatt nem tette ezt meg. 

Az eddigiekben sokat emlegetett „régi kiváltságok" megerősítése a 
királyi és nádori oklevelekben lényegében a harmincadmentességet és 
a saját közösségen belüli bíróválasztás jogát jelentette. A sűrű megerő-
síttetésekre a „propaganda" okokon kívül gyakorlati szükség is lehetett. 
A harmincadok az egyre csökkenő bevételek növelése érdekében valószí-
nűleg fokozottabban igyekeztek megvámoltatni minden személyt, aki-
ről úgy vélték illetékességi körökbe tartozhat. Erre utal a berényi 
főbíráknak a „Tekintetös Nagyságos Zászlós Uraknak", valamint min-
den rendű- és rangú tisztségviselőknek címzett, három jászberényi 
tőzsér nevére, oklevél formában, díszesen kiállított utazólevele, amely 
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II. Ferdinánd 1622. és 1625. évi kiváltságlevelére hivatkozik. A kincstár 
bevételeinek növelése, a végvári katonák fizetésének biztosítása érdeké-
ben pedig az 1646-47. évi országgyűlés elrendelte az e tárgyban adott 
kiváltságokra valő tekintet nélkül a rendes harmincadon felül kötelező 
félharmincad fizetését. 

A saját bíráskodási jog is lényeges átalakuláson ment át a középkor 
óta. A XIV-XV. században a magyarországi társadalomba még nem 
egészen beilleszkedett közösség belső autonómiáját, valamint a király 
által igényelt katonai erőt irányító kapitányok hatalmának erősítését 
szolgálta. A XVII. században viszont már a magyar társadalom szerves 
részét képező, a koronabirtokként kezelt mezővárosban és a hozzá 
tartozó falvakban élő, sokféle eredetű - közte magánföldesúri jobbágy-
ságból szökött - lakosság védelmét szolgálta a rendiség területi szerve-
zetének, a vármegyének a törekvései ellen. Ezek a törekvések nem utolsó 
sorban a Jászság területén élő volt magánföldesúri jobbágyok vissza-
szerzésére, a szabadalmas közösségek vármegyei joghatóság alá kény-
szerítésére, valamint a megyei adóztatás bevezetésére irányultak. A 
vármegyei nemességnek ezek a törekvései azonban már ellentétesek 
voltak a korona gazdasági és politikai érdekeivel, az motiválhatta tehát 
a kiváltságok készséges megújítását az irányítás központi szerveiben. 

Lehet-e a XVII. századi török levelekből a témánkat érintő következ-
tetést levonni? A kiváltságok vonatkozásában nem, hiszen az oszmán 
uralom nem ismerte el a „régi szent királyok" által adományozottakat. 
A török levelek tartalmi változatossága az, ami az első pillanatban 
feltűnik. A száznál több levél 21 kérdéskört érint, kezdve attól, hogy kell-
e pasztormát adniuk a tolvajok megölésének, vagy a templom felújítá-
sának engedélyezéséig. Ebből az is kiderül, hogy a hódoltságban az élet 
igen „bonyolult" volt, sok mindenhez kellett engedély, sok minden ellen 
védelem, de voltak típus engedélyek és típus tiltások, amelyek a többihez 
képest sokszoros gyakorisággal fordultak elő. Ezek részben az egyes 
esetek gyakoriságát, részben pedig a török igazgatás működését mutat-
ják be. Az alábbiakban a török levelekben leggyakrabban előforduló ügy 
lefolyását mutatom be. 1637 októberében a szolnoki szandzsákbég 
kérdésére a budai pasa a szultán nevében engedélyezte a jászságiaknak 
(„Jászberény városa és más azon vidéken levő falvak"), hogy - ha a 
nádortól engedélyük van - elfoghassák és megölhessék a rablókat. 1638 
februárjában a hatvani bég adott e tárgyban további engedélyt, amelyet 
néhány nap múlva a hatvani kádi ki is hirdetett. Időközben azonban új 
pasát neveztek ki Budára, aki egy újabb levélben utasította - ezúttal - az 
egri pasát, hogy az is állítson ki a herényieknek engedélyt a rablók 
megölésére. Az egri pasa nem volt rest és feljebbvalója parancsának 
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engedelmeskedve 1630 novemberében kiadta a levelet. Ebben az egy 
konkrét ügyben tehát 5 helyről szereztek be a herényiek engedélyt, hogy 
aztán fél esztendő múltán újból kezdődjön az egész elölről, és a sűrűn 
változó török tisztségviselők mindegyikétől legyen éppen érvényes enge-
délye, rendelete, tiltása a városnak. 

A dolgozat bevezetőjében hivatkozott két forráskiadványban publi-
kált iratok sora azt mutatja, hogy a tizenöt éves háborúban elpusztult 
terület elfutott és idegenben megmaradt népessége máshonnan szárma-
zó jövevényekkel kiegészülve az 1610-es években visszatért és újraszer-
vezte mezővárosi, falusi közösségeit. E nagy feladat elvégzése után az 
1620-as évek elejétől már arra is jutott energiájuk, hogy a megelőző 
század folyamán már majdnem feledésbe merült kiváltságaikat a rendi 
országgyűléssel és a királlyal a kornak megfelelő új értelmezésben 
elfogadtassák, a XVII. század későbbi évtizedeiben pedig sorra megújít-
tassák. Az a tény, hogy a kiváltságok megújításának 1622-ben kezdődő 
sorozata az országgyűlésekhez kapcsolódik, méghozzá azokhoz az or-
szággyűlésekhez, amelyeken a királyi Magyarország legfelsőbb politikai 
vezetésében bekövetkezett változások zajlottak, arra utal, hogy a terület 
megbízottai, képviselői az országgyűléseknek helyet adó városokban 
jelen voltak (még ha az országgyűlésen, mint paraszti rendűek nem is 
lehettek jelen), és a megfelelő időpontban tudtak az újonnan kinevezett 
tisztségviselőnél fellépni, a régi kiváltságokra új, személyes garanciákat 
kapni. A kiváltságok biztosította gazdasági és politikai lehetőségeket a 
jászsági elit tehát célszerűen használta fel, jól élt a nagypolitika által 
kínált lehetőséggel. A török levelek segítségével azt is igazolhattam, 
hogy a jászságiak az egész életüket átfogó stratégiaként körültekintően 
és következetesen alkalmazták a kiváltságmegerősíttetések, a tiltások 
és az engedélyek „gyűjtését", annak érdekében, hogy szerencsésen és 
sikeresen gyarapodhassanak közösségeik. Az így elért eredményeik 
visszahatottak a közösségi tudatra és közreműködhettek a Jász öntu-
dat" kialakításában. 
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ASCHAUR WOLFGANG 

A magyarországi németek falvainak 
átalakulása a második világháború után, 

Baranya megye példáján 

Egyszer volt, hol nem volt, 250 évvel ezelőtt, az üveghegyeken se 
innen, az Óperenciás tengeren se túl, volt egy ország. Nevezzük Ma-
gyarországnak. Hosszú háborúk után a császár és a bárók számára 
világossá vált, hogy most az országon tudnak uralkodni, de óriási hiány 
mutatkozott adóalanyokból. Ezért a birodalom más részeiből hívtak 
embereket, könnyű életet ígérve nekik. A jövevényeket németeknek 
nevezték. 

Az élet azonban nem volt habostorta - ahogy ezt Pelikán elvtárs Bacsó 
Péter „A tanú" című filmjében több mint 200 évvel később is konstatálj a. 
A jövevényeknek az első években csak hamuba sült pogácsára telt. 
Néhány évtized után azonban - mivel sikerrel tudtak beilleszkedni -
javulni látszott helyzetük. 

Éltek, éldegéltek, különös dolog nem történt évtizedekig. Beszélték a 
nyelvüket, nem ápolták! Volt kultúrájuk, nem adták elő. Egyszerű, 
paraszti népesség volt. 

Egyszer a bárók - szűkös helyzetükön javítandó - gondoltak egy 
merészet. Mi lenne, ha a császár adórészét is inkább ők tehetnék zsebre 
s végre nélküle uralkodhatnának az országon. Ehhez azonban el kellett 
szakadni a birodalomtól. Sok civódás, s vesztett háború után sikerült a 
tervük: Magyarország szabad lett. A magyarok legnagyobb része nem 
volt ilyen szabad, s talán fogalma sem volt arról, mi is a szabadság, de 
a bárók jósága nem ismert határokat s imigyen világosították fel a 
tudatlanokat: A szabadság legmagasabb foka az, ha a magyarokon csak 
magyarok uralkodnak. És hogy mindenki szabad legyen, az volt a 
törekvésük, hogy Magyarországon mindenki magyar legyen. 

Ennek a politikának az lett az eredménye, hogy a németek tényleg 
nacionalisták lettek, mégpedig - a magyar nacionalisták szempontjából 
kevésbé tolerálhatóan - német nacionalisták. A második világháború 
után az új bárók úgy döntöttek, hogy internacionalistáknak nevezik 
magukat. Ennek ellenére azt lehet megállapítani, hogy az állam eljárása 
a magyar jobboldaliakkal szemben teljesen más volt, mint a német 
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jobboldaliakkal, sőt az összes németekkel. Hogy mi történt és hogyan 
fejlődött a falusi élet a német nemzetiségi községekben, ebben a fejlődés-
ben milyen volt a nemzetiség, illetve a nemzetiségtudat szerepe, ez 
cikkem alapkérdése, a következő fejezetek tartalma.1 

Példaként három Baranya megyei, Mohácstól északra fekvő faluról 
lesz szó: Somberekről, Görcsönydobokáról, Palotabozsokról. 

A társadalmi és gazdasági fejlődés egyik mutatója a népesség számá-
nak változása (1. az 1. ábrát). 

A három falu népessége 
1941-1990 között 
(összesen és németek) 

— n é p e s s é g (1941-100) —8— a néme t a n y a n y e l v ű e k a r é n y e (16) 

• - * - - M a g y a r o r s z á g k ö z s é g e i (1960-100) 

F o r r é s : Stat .Evk .1989:pasSlm; KSH 1990 :37 -40 ; KSH 1991 :64 -69 

1. ábra 

Milyen következtetésekre juthatunk a látottak alapján? 1941-1960 
között a népesség száma szinte változatlan maradt, a németeké viszont 
drasztikusan csökkent. Ennek két oka van. 

A német falvakban megkezdett birtokelkobzások politikai indítéka 
nyilvánvaló volt, hiszen akkor még elsősorban a Volksbund azon helyi 

1 E helyen - és különös nyomatékkal - arra kell utalnom, hogy a következő 
fejezetekben akkor, amikor a nacionalizmus szőt használom, az állam cselekvéséről 
van sző, nem az ezt indokló ideológiáról. 
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tagjait érintette, akik küzdöttek az állam fasiszta minta szerinti átala-
kulásáért. Nem sokkal később azonban a politikai argumentáció nacio-
nalistává vált: Minden német bűnös, mert német. Ez a váltás, a kollektív 
bűnösség elve kettős politikai haszonnal járt. Ebben a konstellációban 
már semmit nem számított az, hogy a szóbaj öhető tehetősebb birtokkal, 
házzal, földdel rendelkező németség - éppen személyes érdekeltsége és 
hosszú távú érdekei nyomán - gyakran maga is volksbundellenes volt. 
Hiszen ilyenformán úgymond Jogszerűen" lehetett kiforgatni vagyoná-
ból az említett németajkú társadalmi réteget. Az így megüresedett 
birtokokra letelepíthetők lettek a székelyek, illetve a Tiszántúlról érke-
zett úgynevezett beltelepes magyarok.2 

Az állam nyíltan nacionalista politikai gyakorlata nyomán a német 
anyanyelvű lakosság lélekszáma folyamatosan csökkenni látszott, hisz 
tagadták hovatartozásukat. Anyanyelvük és kultúrájuk teljesen vissza-
szorult a privát szférába. 

Másrészt viszont tényleges és drasztikus csökkenést eredményeztek 
a német népesség számában az 1947-48-as kitelepítési hullámok, ame-
lyeknek nemzetközi vonatkozásairól itt nem szükséges bővebben szól-
ni.3 Lényeges momentum azonban az, hogy a kitelepítések kapcsán 
tovább folytatódott és felerősödött a németek nacionalista módon törté-
nő kezelése. Mindezt igazolja, hogy elsősorban nem politikai bűnök 
miatt hoztak kitelepítési határozatokat, hanem azok ellen, akik az 1941-
es népszámlálás során német anyanyelvűnek vallották magukat. Ez alól 
felmentést adhatott - bizonyos esetekben -, ha az érintett a bányászat-
ban vagy az iparban dolgozott, illetve nem rendelkezett földtulajdonnal. 
Fentieken kívül jelentős szerephez jutott a földrajzi elhelyezkedés4 (1. a 
2. ábrát). 

Ha a kitelepítések tisztán a Volksbund-tagság arányában történtek 
volna és nem érvényesülnek a már említett szempontok, a három falu 
németajkú lakossága egyformán fogyatkozott volna meg.5 De ez nem így 
történt. Miért? A három falu közül Palotabozsok volt a leggazdagabb. 
Tehetős parasztok lakták, jól működő állattenyésztéssel, fejlett szántó-
kultúrával, középnagyságú birtokokkal, művelt parasztsággal és kéz-

2 Balogh: 1988: 139.; Fehér, 1972: 54 ff.; Füzes, 1986: 739 ff. 
3 A történtek szempontjából nem fontos, hogy a kitelepítés végül is a nagyhatalmak 

törekvéséből eredt-e (ezt a magyar kormány állítja) vagy a magyar kormányéból (mint 
a történészek egy része mondja). A lényeg az, hogy az akkori belpolitikai küzdelmek 
egyik fegyvere volt és - részben - a tényleges problémák megoldásának egyik lehetősége. 

4 Balogh, 1988:139 ff; Fehér, 1988.; Komanovics, 1979:560 ff.; Révész, 1986:124 ff.; 
1. a 2. ábrát. 

6 A Volksbund-tagok aránya mindhárom faluban 70% körül volt. 
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művességgel rendelkezett. Ezzel szemben Görcsönydoboka törpefalu 
volt törpebirtokokkal, napszámosok és szegényparasztok falva. Sombe-
rek a kettő között állt. A földrajzi, vagy inkább infrastrukturális adott-
ságok e ponton jutnak különös szerephez. Palotabozsoknak volt orszá-
gútja és vasúti összeköttetése, állomása. Somberek az idő szerint csak 
országúttal rendelkezett, míg Görcsönydobokának pedig egyáltalán 
nem volt kiépített útja, infrastrukturális összeköttetése a világgal. 

A kitelepítésekkel kapcsolatosan - az akkori politikai hatalom racio-
nalizmusát követve - leszögezgetjük, hogy a kitelepítés azt érte utol 
elsősorban, akit - úgymond érdemes volt s akit a hatalomnak módjában 
állt utolérni. Vagyis nem az emberek politikai cselekvései, vagy nem 
cselekvései döntöttek elsősorban (bár tagadhatatlanul az is), hanem 
tulajdonuk nagysága és gyors elszállíthatóságuk. Ezen racionalitás 
okán a palotabozsoki németek kétharmadát, a somberekiek egyharma-
dát, míg a görcsönydobokaiak közül csak néhány családot sikerült, 
illetve volt érdemes kitelepíteni. Statisztikailag az is igazolható, hogy 
ott, ahol a kitelepítések száma a legmagasabb volt, ott a legnagyobb 
azoknak az aránya, akik tagadják, hogy német anyanyelvűek lennének. 
1948-ban Szlovákiából kitelepített magyarok, a felvidékiek jöttek a 
három faluba.6 

A három falu 50-es évekbeli helyzetét az alábbi egyszerű, sommás 
összegzés jellemzi: Teljesen összeomlott a falusi élet, a paraszti társada-
lom. Általában és durván osztályozva a falusi lakosság négy csoportját 
lehet megkülönböztetni: 

1. a németek egy része - az eredeti kisparasztok - akiknek megmaradt 
a tulajdonuk és akik megpróbálták folytatni a mezőgazdasági termelést 
az állam mezőgazdaság-ellenes politikája dacára; 

2. a németek másik része - főleg aj ól képzett volt középparasztok - akik 
a kisajátítások után az iparban, vagy Sztálinváros felépítésénél dolgoz-
tak és arra spóroltak, hogy visszavásárolhassák a régi házukat és 
birtokukat; 

3. a felvidékiek - eredetileg ők is középparasztok - viszonylag gyorsan 
tudnak beilleszkedni az új helyzetbe; az ő körükből és a beltelepesekéből 
jött létre a falvak vezető rétege; 

4. a székelyeknek többéves út után az itt gyakorolt intenzív mezőgaz-
dasághoz szükséges felszerelések és ismeretek nélkül csak nagyon 
nehezen sikerült konszolidálniuk gazdasági és társadalmi helyzetüket.7 

8 Földi, 1987: 196 ff.; Füzes, 1988 a: 521; Füzes, 1989. 
7 Füzes, 1986:739 ff.; Füzes, 1988b: passim; Gáspár, 1986:40 ff.; Hantó-Kárpáti-Vág-

völgyi, 1978: 152; Wild, 1980_ 2 f. 
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Az etnicitás szerepének vizsgálatához a következő fontos szempontot 
kell figyelembe venni: Az állam cselekvésének az az eredménye, hogy e 
falvak történelmében először a különböző rétegek szinte kizárólag az 
etnikai hovatartozás alapján szerveződnek. A fent és lent közötti ellen-
tétek azonosak lettek az etnikai, nyelvi különbségekkel. 

A kollektivizálással szemben a négy csoport különböző módon visel-
kedik. Az iparban dolgozó németek egy része (főleg Sombereken) belé-
pett a tsz-be. Jó képzettségük miatt sikerült brigádvezetőként elhelyez-
kedniük. A kisparaszti németek is gyorsan beléptek a tsz-be, s ott 
gazdaságilag stabilizálták helyzetüket. Hosszabb ellenszegülés után a 
felvidékiek és a beltelepesek legnagyobb része is tsz-tag lett. Ez a réteg 
adta a tsz-ben is a munkahelyi vezetők csoportját. A székelyek is sokáig 
megtagadták a belépést. Ezután viszonylag rossz, illetve gyengébb 
szakmai előképzettségük miatt legnagyobbrészt a helyi társadalmi 
rétegződés alsó régióiban foglaltak helyet.8 

Felmerül a kérdés, hogy a fenti etnicitásbeli különbségek miként 
módosultak az állami beavatkozás hatására, s mindez miképp hatott a 
helyi társadalomra? (1. 2. ábra) Az átlaghoz képest Görcsönydobokán 
nagyon gyorsan csökkent a népességszám a 60-as években. Ez az arra 
az időszakra jellemző politika eredménye, amit az infrastruktúra álta-
lános dezinveszticiójaként értékelhetünk. Nemcsak Görcsönydobokára 
volt ez jellemző, hanem minden kistelepülésre Magyarországon (is). A 
hetvenes években csak mérsékelten - az országos átlagnál kevésbé -
csökken a népesség száma. Ez az állami beavatkozás pohtikájának végét 
jelzi. Görcsönydoboka 1973-ban országutat kap, és áz építési tilalom 
feloldása lehetőséget teremt a falu fejlődéséhez. Nyilvánvaló azonban, 
hogy a falu gyors fejlesztéséhez nem elegendő az állami gátak, tiltások 
leépítése, ennek megvalósításához szükség van a dinamikus helyi gaz-
dasági potenciálra is. Tehát: Mitől ilyen erős és fejlődőképes a lokális 
gazdaság Görcsönydobokán? 

A válasz megértéséhez először Somberek modelljét kell megvizsgálni. 
Ott már a hatvanas években gyors gazdasági fejlődést regisztráltak. A 
tsz óriási sikeréről van szó. Bár a talaja nem különösen jó, a tőkeellátása 
eredetileg inkább kicsi volt, a vezetőségét nem lehetett kifejezetten 
zseniálisnak nevezni. Mégis mi történt? Először azt lehet megállapítani, 
hogy a faluban szinte mindenki úgy döntött, hogy nem az állam által 
geijesztett etnikai ellentétekre figyel, hanem a saját egzisztenciális és 

8 Adám-Marosi-Szilárd, 1981:471 ff.; Gáspár, 1986: 50 ff.; Komanovics, 1971: 67; 
Kósa-Joó, 1979-80: 179 f.; Wild, 1980: 23 f. 
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anyagi gyarapodására. Dolgoztak és dolgoznak. Hihetetlenül sokat 
dolgoznak, etnikai különbségektől függetlenül. Gazdag lett a falu, stabil 
maradt a népesség száma.9 

Görcsönydobokán 1964-ben már egyesült az ottani tsz a somberekivei. 
Az állami korlátok leépítésével stabilizálódott a helyzet. Ott is sokat 
dolgoztak az emberek. Nem olyan sokat mint Somnereken, de eleget 
ahhoz, hogy sok új házat tudjanak építeni a faluban. 

A falvak népessége: Somberek 
1941-1990 között 
(összesen és németek) 
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Görcsönydoboka 
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Palotabozsok 
1941-1990 között 
(űsue«en 4« németek) 

A n«p«ia«g (1041-1001 * • némát anyanyélvQék aránya (%] 
•-*-• A három lalu n«paaa«oa (1041-100) 
Forráat etat.Evk.ieOÓtpaaalmi K6H 1000:07-40! KOH 1001:04-00 

2. ábra 

A falvak fejlődésének tényezőit teljesen csak akkor lehet megállapí-
tani, ha Palotabozsokot is megnézzük. A három falu közül itt a legjobb 
a termőtalaj. Közlekedési infrastruktúráját tekintve a legjobbak a 
lehetőségei. Aháborút követően a mezőgazdaság és melléküzemágainak 
műszaki ellátottsága a három falu közül a legmagasabb színvonalat érte 
el. Ennek ellenére nem fejlődött a tsz, a falu gazdasága. Miért? Minde-
nekelőtt azért, mert a büszke és önérzetében sértett német középparasz-
ti réteg nem tért vissza a - kollektivizált - mezőgazdaságba, amelyben 
úgymond a nincstelenek uralják a terepet. A betelepített felvidékiek 
sokáig abban reménykedtek, hogy vissza tudnak menni Szlovákiába, s 
nem sokat törődtek a gazdaság fejlődésével. Palotabozsokon tehát 
„sikeres" volt az állam etnikai politikája. 

A politikai „sikercsinálás" azonban nem ért itt véget. A centralizációs 
törekvések jegyében a hetvenes években egyesült a három falu, mint a 
falvak sok helyütt Magyarországon. Egyesült a sombereki és a 
palotabozsoki tsz is. A grafikonon jól látható, hogy ezt követően csökken 
a népesség száma Palotabozsokon. Az okok közt nyilvánvalóan kiemel-
ten fontos szerepet kap a népesség nagyobbik, meghatározó részének 
viselkedése, reagálása a helyzetre, másodsorban pedig, mert ez a társ-
községek tipikus sorsa. Ennek a jellemzője az, hogy Sombereken van a 
tsz központja, és minden fontos üzem, Palotabozsokon két tyúkól. 
Sombereken vannak a tanács legfontosabb befektetései, Palotabozsokon 
várni kell. 
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Palotabozsok esete azt példázza, Hogyan termel az állam etnikai 
ellentéteket, és ezután hogyan alakít ki olyan helyzetet, ahol az emberek 
képtelenek bármiféle lokális kooperációra, mert ennek nincs gazdasági 
értelmé. Az értélem hiánya nein abból ered, hogy nem akartak anyagi-
akbán gyarapodni ők is, hanem a gazdaság és a társadalom úgynevezett 
objektív törvényei, azaz a politikai és gazdasági rendszer hatásai azt 
akadályozták meg, akadályozták ma is, hogy a falu saját erejéből 
javítson helyzetén. 

Manapság a falusi élet hétköznapjait szemlélve Palotabozsokon is úgy 
látszik, hogy eltűntek az etnikai ellentétek. De - és ezt különös nyoma-
tékkal kell hangsúlyozni - nem úgy, mint Sombereken, a közös siker 
miatt, hanem a közös depresszió miatt, a jövőre vonatkozó reménytelen-
ség miatt. Mindén mindegy, miért veszekedjünk?! 

Az is érzékelhető, hogy ilyen környezetben sokkal lassabban csökken-
nek a feszültségek mint ott, ahol a siker enyhíti az eredeti nehézségeket. 
A gazdasági problémák viszont elősegítik az etnicitás jelentőségének 
újabb felértékelődését, illetve reneszánszát. Ez sajnos nem újság ma-
napság. A 2. ábra azt mutatja, hogy a múlt évtizedben emelkedett a 
németek aránya, nem sokkal ugyan, de emelkedett, éspedig - magától 
értetődőén! - arányaiban a legjobban Palotabozsokon. 

Az ország krízise - mint a tsz néhány év óta tartó válsága is - oda 
vezetett, hogy legalább részben - nyilvánossá vált: Hiányoznak a politi-
kai szerkezetnek, intézményrendszernek az etnicitáson kívüli, azaz 
politikai módszerei a három faluban. Újra etnikai különbségek pótolják 
az érdekviszonyok nyílt és rendezett kezelését a három faluban. 

Sombereken és Görcsönybodokán a 60-as és 70-es években gyorsab-
ban és problémamentesebben csökkentek az etnikai ellentétek, mint 
Palotabozsokon. Ezt úgy interpretáltam, hogy a gazdasági siker miatt 
történt így. Ez nyilvánvalóan stimmel. De - ha visszatekintünk - az is 
nyilvánvaló, hogy ez a magyarázat nem elegendő. Adódik tehát a kérdés, 
hogy a háborút követően fellépő etnikai feszültségeket a valóban létező 
etnikai különbségek motiválták-e egyáltalán. Biztos, hogy ilyen feszült-
ségek szerveződtek az etnikai különbségek mentén. De milyen jelentősé-
ge volt az etnikai különbségeknek valójában? 

Erre válaszolhatunk a házasságokra vonatkozó adatokkal, Somberek 
és Gördoboka példáján. Régen általában nem házasodtak össze a külön-
böző etnikai és vallási csoportok, az eltérő társadalmi rétegek se. Ebből 
a szempontból nagyon merev a falu tradicionális szerkezete. Ráadásul 
a háború után az etnikai csoportok közötti feszültségek miatt várható, 
hogy nincs sok nyelvhatáron átlépő házasságkötés. Később viszont azzal 
kell számolni, hogy emelkedik ezeknek a száma, először a feszültségek 
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csökkenését követően, másodszor az országszerte tapasztalható folya-
matok szerint. 

Valóban kiderül, hogy a társadalmi modernizáció révén csökken az 
etnikai hovatartozás jelentősége a házasságkötés tényezőjeként (3. 
ábra). Ha azonosítjuk a háztípusokat a generációkkal - sajnos nem 
kapunk egyenes összefüggést, korrelációt, csak ilyen közvetett módon -
, azt tapasztaljuk, hogy az idős generációban nagyon eltér a vegyes 
házasságok tényleges aránya a statisztikailag várható aránytól. Ez a 
különbség csökken a modernizált parasztházban, illetve a kockaházban 
élő középső generációknál. A modern házban élő fiataloknál szinte nincs 
jelentőség az etnikai hovatartozásnak. 

Ez az eredmény az elhangzottak után már nem meglepetés. De marad 
még egy kérdés: Miből ered a vegyes házasságoknak a várhatótól való 
nagyobb eltérése a modernebb, gazdagabb, haladó Sombereken, mint a 
kis és inkább tradicionális Görcsönybodokán? Ez a tény ellenkezik a 
hipotézissel. Itt csak két válasz lehetséges. Először, Görcsönybodokán 
hiányzik a pedagógus értelmiség, az a réteg, amely közismerten megfo-
galmazza és szervezi az etnikai önmegtartóztatást, elkülönülést, moz-
galmat. Másodszor - és ez a fenti összefüggésben fontosabb - a falvak 
közötti különbség abból következik, hogy a görcsönybodokai magyarok 
között sokkal nagyobb azoknak az aránya, akik régóta ott laknak már, 
s nem a háborút követően, vagy még később jöttek, mint Sombereken. 

Ez azt jelenti, hogy nem a magyar, illetve német nyelvcsoporthoz való 
tartozás okozta elsősorban a háború után kialakult feszültségeket, 
hanem a falvak gazdasági és társadalmi megrendülésének, összeomlá-
sának a mértéke. Ahol viszonylag kisebb, ott kisebbek ,az etnikai 
csoportok mentén fellépő problémák is. Most talán azt lehet mondani, 
hogy a feszültségek szempontjából lényegében jelentéktelen az etnikai 
különbségek létezése. 

Ezt a feltevést teljesen csak azzal lehetne igazolni, ha a magyar 
őslakők, a székelyek, a beltelepesek és a felvidékiek közötti házasságkö-
tést is vizsgálnák. Tudomásom szerint ilyen kutatás a német nemzetiség 
falvaiban eddig nem történt. Ennek ellenére meggyőződésem - és ebben 
interjúim, beszélgetéseim is megerősítenek -, hogy a háborút követő 
politikai folyamatok nemcsak a magyar és német etnikum együttélését 
gátolták, hanem a magyar nyelvcsoporton belül is hasonló problémákat 
eredményeztek. 

Összefoglalóan megállapíthatjuk az 1945 utáni falusi társadalom 
fejlődéséről a következőket: A lakosság politikai okokból bekövetkező 
átstrukturálódása a második világháború után a helyi társadalmat 
teljesen szétzilálta. A változások eltérő mértéke egymástól különböző 
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gazdasági és szociálstrukturális fejlődéshez vezetett. Mégis kb. 1975-ig 
a három falu társadalma - eltérő színvonalon - stabilizálódott és újra 
strukturálódott. Ettől az időtől kezdve a területfejlesztési politika (a 
falusi közigazgatás és a tsz-ek központosítása) meghatározólag hatott a 
települések további berendezkedésére. 

Lényegében a falutörténet mindkét fázisában a helyi társadalmi, 
gazdasági és kulturális fejlődést és strukturálódást ezek az állami 
döntések határozták meg. 

Módszertanilag arra lehet következtetni: aki csak az etnikai különb-
ségekre tekint, illetve a feszültségek etnikai kifejeződésére, az a dolgok 
felszínét láthatja, de sosem a lényegét alkotó összefüggéseket. 
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HOZZÁSZÓLÁSOK, VITA 

Hegedűs Antal: Nagyon hasznosak voltak számára, főként a kiváltsá-
gokkal foglalkozó előadások. Megjelenésük után fel fogja ezeket használ-
ni és gazdagítani szeretné velük a szerb történeti irodalmat. Ezáltal a 
szerb történetírás néhány tézise újabb szempontokat kaphatna. 

Tóth Zoltán: Kifejti, hogy láthatóan nagy érdeklődés támadt újabb 
történeti kérdések, vizsgálata iránt és a régi problémák vizsgálata is egy 
dokumentarista irányba terelődött. Tyekvicska Árpád előadását kieme-
li, módszertanilag is jónak látta. Problémafelvetésével és annak színvo-
nalas megválasztásával túllépett, az események egyszerű leírásán. 
Felveti azt, hogy legközelebb úgy kellene megszervezni a szekciókat, 
hogy legyen egy szintetizáló előadás is, amelyhez kapcsolódnának az 
egyedi, helyi jelenségeket analizálva feldolgozd referátumok. Sőt, az 
összefoglaló előadást előre közre kellene adni, a témával foglalkozók 
számára. Akkor nem fordulhat elő az sem, hogy a közismert, leírt 
tényeken csodálkozik el az előadó. Szakmailag magasabb színvonalú 
munkákra van szükség. 

Gyáni Gábor: Elmondja, hogy a Tóth Zoltán által felvetett probléma 
régóta kísért. Már a négy évvel ezelőtti gyulai konferencián is az volt az 
egyik kritikai.önkritikái reflexió, hogy túlságosan leírd jellegűek az 
előadások. Nem élnek eléggé az analízis módszerével, nem használják 
fel összevetésre a már meglévő, kézenfekvő eredményeket. A témavá-
lasztásnál nemcsak a forrásbázis nagyságát kell figyelembe venni, 
hanem az eddig felhalmozott, akkumulált eredményeket és ezeknek 
ismeretében kell eldönteni, érdemes-e a feldolgozásra. Lehet egy témá-
hoz rendkívül sok levéltári anyag, de nem igazán érdemes feldolgozni, 
mert arról már újat alig lehet mondani. És igaz ennek az ellenkezője is. 
Ne legyen csupán leírd jellegű egy feldolgozás. Problémát, kérdéseket 
kell felvetni, téziseket felállítani. Élni kell az összehasonlítás módszeré-
vel, így lehet a különbségeket és azonosságokat megállapítani, a követ-
keztetéseket levonni. Nem baj, ha megválaszolatlanul maradnak bizo-
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nyos kérdések, mert lehetséges, hogy mások, másutt megoldják azt, 
mert ott van hozzá megfelelő anyag. Összefoglalva: a probléma legyen 
a fontos, ne csupán a forrásanyag, és figyeljen mindenki a mások 
eredményeire. 

Nagy Péter Tibor: Véleménye szerint meg kellene kezdeni a források 
szemantikai elemzését, tehát a különféle, látszólag csak szakmai igaz-
gatási, gazdaságpolitikai stb. fogalmaknak a társadalomtörténeti értel-
mét megállapítani. 

Szántó László: Somogyban elkezdtek egy '45 utáni elitkutatást, 
szeretnének kapcsolódni máshol folyó kutatáshoz. 

Benda Gyula zárszava: Válaszol Szántó felvetésére. A „szocialista" 
korszak elitrétegeiről nagyon konkrét kutatások folynak, amelynek ed-
dig elért eredményei remélhetőleg hamarosan megjelennek írásban is. 

Gyáni Gábor és Tóth Zoltán véleményével, bírálatával kapcsolatban 
elmondja, hogy valóban újra és újra megfogalmazódnak, aktuálissá 
válnak az általuk kritizált módszerek. A Hajnal István Kör fontos 
feladata, hogy elősegítse az ország egymástól távol eső helyein azonos 
vagy hasonló témával foglalkozó kis műhelyek kapcsolatteremtését és -
tartását. így valóban megszülethetnek a hiányolt szintetizáló dolgoza-
tok. Véleménye szerint hiába adat- és bibliográfiagazdag egy kérdéskör, 
ha nincs egységes mutatórendszere, amely az összehasonlításokat elő-
segítené. Előrelépésnek érzi, hogy a konferencián sok, eddig feltáratlan, 
ismeretlen forrás került bemutatásra. A következő lépés ezek forráskri-
tikájának elvégzése. Példának hozza fel az '56-os forrásanyag feltárásá-
nak Varga László által szervezett programját, amelynek egyik „termé-
ke" Tyekvicska Árpád itteni előadása volt. Egyetért Gyáni Gáborral, 
hogy nagyon fontosak a kérdések, az összehasonlítások és az összegzé-
sek. Az összehasonlításhoz viszont két dolog szükséges. Az egyik a 
statisztika. Ezzel kapcsolatban az a véleménye, hogy még mindig nincs 
elegendő helyi, jól dokumentált esettanulmány ahhoz, hogy valamilyen 
tömegességről lehetne beszélni. A másik, hogy nincs elegendő egyedi, 
végig leírt eset, tehát az eddiginél több helyi esetleírásra van szükség. 
A konferencia értelmezésére, összehasonlítására kell a hangsúlyt he-
lyezni. Felhívja a figyelmet a paraszti kultúra által kifejlesztett szimbo-
likus elemek jelentőségére. 

Végezetül hangsúlyozza, hogy a konferenciának rövidre szabott idejét 
sok beszélgetésre, véleménycserére, értékelésre, összegzésre és mindig 
bizonyos mértékű továbblépésre kell felhasználni. 
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