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Az  alföldi  települések paraszti gazdálkodásának 

társadalmának történetéről a napjainkban felélénkülő 

helytörténeti érdeklődés nyomán 0 számos feldolgozás 

született 	I 

Am az értékes, forrIdljellegii munkákból his a jobba 

dán  csak  bibliogrifiai feldolgozásokból/ csupán néhány 

jelentősebb település karakterisztikus fejlődését is  

merjükV 

Dolgozatunk célja az, bogy karakterisztikusan vi4 

zoija egy hajdani  Sebes4Körös melléki hajdúváros /mai 

nevén. Ebrösnagybarsány/ paraszti gazdáikodása;=i és Uri -4 

sadalma fejlődéstörténetének egy meghatározott szaka4 

szft. 

Az  általunk  el4rbető forrásanyag mennyiségArs; ás 

minőségi korlátozottsága miatt azok pas országban 

lévén nem törekedbettünk a tőkés jellegU gazda4Agi; 

és társadalmi fejlődés folyamata előrehaladásának a 

teljesség igényével történő feltárására'-  

Célszeriinek tartottuk; bogy az adott időszak 

gazdaságti:t társadalmi fejlődése fordulópontjainak  

olyan tematikus  feltárására  törakedjUnkipmely sz it1;4' 

talunk fontosnak vélt történeti tényezőkre stilypontozi; 

va, a történeti fejlődés  általános  törvényszerdségeinek 

érvényesülésen belül l e  fejlődésmenet  sajátos helyi je 

gyeire vet fényC; 
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A községi iratanyag pusztulása miatt ilyen módszerrel  

történő feldolgozás esetén sem tudtuk a fejlődés minden  

apró mozzanatát feltárni, és arra kényszerültünké hogy  

helyenként körvonalainak megrajzolásával is beérjük, . 

J~ helyi református egyháv.község irattárában  fele 

lelhető anyag bősége más esetekben olyan problémák ári  

nyaltabb elemzését is lehetővé tette, amelyek a fejlő@  

dés specifikus jegyeinek tisztázásával több, eddig  keli► 

lően fel nem tárt jelenségre fényt vetettek; 

Dolgozatunk egy /a település egész történetét fel  

dolgozó/ monográfia részeként készült el és teljes egé  

szében saját feltárásaink eredményein álaput  

Körösnagyharsány története adott szakaszának az  

általunk követett szempontok szerinti feldolgozását  

szükségesnek tartjuk többek között azért /is/`' mert  

tgy véljük* jelen munkánk hasznos támaszul szolgálhat  

a Sebes—Körös melléki települések feledésbe merült . 

történetének majdanii teljesebb feltárásához  
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IV-  

á. tókés jeilegü agrárfejlődés alapját képező . gazdasági 

keretek  kialakulása Körösaa,agy ►harsányban  

A/ A. körösnagyhsarsáryi paraszti  gazdaság 	társadalom  

1848:4ig terjedő f® . jlődésének főbb sajátosságai  

4 körösnagyharsányi . parasztság  körében a jobbágy +~ 

felsazabaditást követően kibontakraz8, kapitalista jelle~ . 	. 
gü gazdasági- társadalmi fejlődés szervesen kapcsel6;  
d©tt .  az ű jratelepi,il+ástől a jelabágyfelazabaditáaig ivelií  
fejlődéshez,  amely  lényegében alapját  képezte és alap;i;  

vető feltételeit is meghatározta a továbbfe jlódésaek':  

Ezért szükségesnek tartjuk, hogy összegzésként  

feltérjuk azokat a sajátos jegyeket, amelyek KörösnagyS-  

barsány esetében, a jobbágyfelszabaditásig. terjedő  

szak  gazdasági 	társadalmi fejlődésében, megkülöns  

böztető jelentósé5dek vel#ak,  

Anélkil, boa  a sajátos helyi tényezők között folk;  
tassági sorrendet is kivánnánk felállitani, alapvetőan  
három csoportjukat  kvslö>t►ithst jük el::- 

Mindenekelőtt a  történeti— jogi fejlődésnek s  

Szabó hászló által is kiemelt, fokeaett jelentősége  

érdemel.  figyelmet  /1/  



/A sajátos történeti-,  jogi tényezak maguk is a 

keXet-európai agrárfejlődés talaján, az adott vidék 

gazdasági fejlődésének viszonylagos elmaradottsága 

iltallmeghatározva jöttek létreT Minthogy ezek az. 

alapvető tényezők más környékbeli települések fejlődé» 

'Amok is kereteit alkotték c ezért vizsgálataihk alap 

JAul azok a változások szolgéltak ,. amelyek az általá' 

nosabb összefüggéseken  túl, azok helyi realizálódását 

tükrözikii 

Harsány esetében az Ajratelepülés" .sajátosságát 

az képezte, bogy a lakosság magvát ahogyan as MS.:. 

as its 17111i évi ösSzeirások összevetése alapján is 

kiderül az egykori hajdúváros,és a tördk  uralom  

alatt is jelentősen gyarapodó település lakosságának 

egy része képeztee? 

A  hajdúszabadság  iránti igényeknek a léte 

közvetve •...111ipót  császárnak  az egykori bajdúvárosok 

sorsát rendező intézkedésében is tükröződik, hiszen 

rendeletében szükségesnek tartotta, hogy a. jobbigyi 

szolgálattól való meneséget biztositsa.számukrael 

Bir földesuruknak /a váradi kiptalannak/ utóbb mégis 

sikerült a település lakosságát a robotszolgáltatás 

kötelezettségére kényszeriteni, Kiirösnagyharsány le«* ,  

kosságának mint mist egykor  kiváltságos  települések 



lakosságénak is sikerült megkapastkodnia a szabadr%  
költöző : rusticusok soraibaxe4~ . 

A szabadmenetelii4b~  kihatott,  a ~ járadék fo~á jára 

is ; a taksás adózás mellett a  mil*  század közepétől  

a robotot is pénzzel  váltották meg;  15/  

E yoWlóre tisztázatlan  körülmények között 175/5$:  

ban a telepütés eppi.dum rangra ás emelkedett  

A 

 

termelőerők fejlődésének a xvIiiv század végén  

történt  gyorsulásához kapcsolódó  terméktőbblet alive» 

kedés eleajátitásénk a korábbi, jóval fe jletlenabb  

viszonyok  között kialakult formái /elsó$®rban a .  taksás  

adózás és a robotmegváltás/ a földesári osztály számára  
megneheaitették a termelés kiterjesztéséből származó  

• 

paraszti haszon  lefölözését és gátolták  az allodiálie 

gazdaságok kiterjesztését. is:  

A jobbágyi kötöttségeket megszilárditó feudális  

járadékformák visszaillitása ellen, a hajdúszabadság  

visszaszerzése cimén inditott hajdúper, azas a harsázgi  

lakosság esztályheirca / ~.ss/ elbukott~ 

1816--ban a káptalannak _ sikerült visszaállitania a  

robetkőtelezettséget /?/  



Az egy évszázadon keresztül élvezett szabadabb 

lehetőségek kedvező gazdasági körülményeket biztosi ■ 
tettak a település lakossága számára 

A település fejlődésében kialakult helyi tényezők 
fisodik csoportjában a sajátos gazdasági földrajzi 

tényezek körében°- ezért elsősorban a sajátos történeti» 

jogi tényezőkkel szoros kölcsönhatásban lévő tényezők 
játszattak jelentősebb szerepet. 

A gazdálkodás sajátosságainak kialakulásában 
ugyanakkor nem lebecsülhető jelentősége volt a tele- 
pü.lés földrajzi viszonyainak nem A település kedvező 
fekvése ösztönzőleg hatott a piacra termelés, a keres » 
kedelmi kapcsolatok viszonylag jelentősebb méretü ki«. 

,bontakozására, A bihari hegyek és as Alföld peremén, 
Nagyváradhoz közel, a Gebesörös partján; az Arad 
GYulá agyváradi írt mentén fekve település földjei is 
kiváló minőségbak voltak; az úrbéri rendezéskor elsó 

osztályba sorolták azokat‘/8/ , 

Ezek a tényezők azonban csupán a korábban emlitett 
szabadabb gazdálkodási lehetőségekkel egyutt, azok ked 

vező hatását tovább fokozva válhattak /é® váltak/ vi- 

szonylag gyors ütemii gazdasági fejlődés ösztönzőjévé 
A  XVIII század végére Körösnagyharsány lakossá= 

gének gazdálkodása a termelőerők adott- szintjén = a 



környékbeli teleplilések kedvezőtlenebb körülményei  
közőtt 618, súlyosabb jobbágyi kötelezettségekkel  

terhelt lakosságának gazdálkodásánál magasabb szintre  

emelkedett:  

EZ alapvetően a helyi parasztság gazdasági  te~ 

vékenységének gyorsabb ütemű kiszélesedését jelentette;  

azaz elsősorban mennyiségi változásokban tükröződött0/  

Colonusok 
száma 

A rendelkezésre álló igás- 
állatok /ökör/ száma ösz- 
egesen /db/ 

.á gabonaföld nagyio  

áága /pozsonyi  
mérőben/  

1723 51  46 86,5  

1731 85  114 ? 152  

1752/53 53  47 135  

1757 70  57 233  

1763 70  80 391  

1769 106  655  

Az állatállomány alakulásának nem teljességgel  meg- 
bizható számadatai mellett az állatállomány nagymór  

téli kiterjesztésére utal 4 közvetve a harsányiak!aak  

to vidg puszták bérléséért kezdett harca isi'  

A szántóföldi gazdálkodás kiterjesztésének hozzá .. 

vetőleges arányaira a későbbiek során elsősorban az  

urbariális tabellában szereplő szántóterület, valamint  

az 1828V évi összeirás megfelelő adatainak összehasd  
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litásából következtethetünk01/  

tw 	Szántóterület nagysága 17694es viszonyitva 
/pozsonyi mérőben/ 	/ 	/‘ 

3.769 	655 

1828 	1786 	270 

A szomszédos — nagyjából azonos lélekszám4 telepűs 

lésekkel való összehasonlitás 1828..ban a következő 

képet mutatja: /12/  

Település 	Bevetni szokott földterület 
/pozsonyi mérőben/ 

Raratiny 	1786 

Szakál 	 913 
Lörösszeg 	 897 
Sass 	 1585 

A bemutatott adatokbfil a valóságban Jóval jelen; 

tősebb volt a szántóföldi gazdálkodásra használt teritm 

leták anima, hiszen as 4rbéres földeken kivül a kör4 

ayező pusztákon et4 számos gazdOáignak több földje 

volt; mint a harsinjyi  határban.  A 44,. pusztán ugyauis 
tk -- kedvezőbb voltsa gazdálkodás, mert a terrilqium s kiXedw  

iéden felül még néhány napszámot kellett is (imt4szolgálni 
ezen szolgálat nem volt oly terhelő, mint a harsányi 

földea(w részére teljesiteni tartozott s annyi zakla* 
'alma járó robotmunkati"43/ 



A körösnagyharsányi paraszti népesség gazdálkodás . 

sónak a környező falvakénál viszonylag magasabb szín_ ► 

vonala minőségi vonatkozásban a belterjesebb növényi 
kultárák jelentősebb mértékei termesztésében is megmu 

tatkozotti Eslösorban a káposztatermesztés tett szert 

kivételes jelentőségre; itt termelték a legtöbb kési 

posztót az egész járásba:°/14/  

A legteh® .tösebb jobbágy-paraszti csoport, _ gazda» 

sági ere jéne támaszkodva, a mezőgazdaságon kiv .i tej ► 

riiletekre is kiterjesztette tevékenységi körét 

plönösen jelentós haszonnal Járt, a  halászat és hús.» 

mérés földesúri jogainak haszonvétele mellett, a  

kocamák bérlései/15/  

A felsorolt, kedvező tényezők együttes hatásának  

eredményeként a körösnagyharsányi lakosság körében 

viszonylag jelentősebb mértékig vagyonfelhalmozás ment ` 
végbeV Ianek mértékére következtethettek /termmszeteáen 

csak áttételesen/ az egyházi célokra ajándékozott és . 

egyházi adó formájában beszedett pénztőkenagy ságából' 
Csupán 17974801 között a templomépitési költség 

7189 Rénes forint 27 krajcár volt, váltóforintban 18000 

forintt Az Ajándékozási könyv és a perselypénzek adatai 

alap ján3  szánvitásaink szerint, gyházi pénzbevételek 

együttes összege 1780 . 6s 1850 . 3011U mintegy 15. 000 Ráz 

nes forint lehetett t_1717 és 1850 között az ajándékok 



összértéke élérte. a. 38 76o forintot. /I61 • 

• körösnagyharsányi paraszti gazdasdg- és társam 

dalom 1848-ig,ivelő fejlődése sajátos jegyeinek harma- 

dik csoportját  a helyi paraszti társadalom kialakulásá-

nak- és fejlődésének az előbb felsorolt tényezők által 

alapvetően meghatározott sajátosságai  képezik. 

• társadalmi tényezők közül a helyi parasztság 

körében nem lebecsülhető jelentősége volt a népesség 

összetételében anyaelv és vallás szerint kialakul t . 

sajátos. homogenitásnak. 

8+z állandó lakosságot - a település magvát alkotó, 

zömében magyar anyanyelvü /vatgy magyar anyanyelvüyé lett,  

protestáns vallásu eredeti lakosság mellett. - a hely-

nevekből képzett családnevek tanusága szerint - első-

s .orban a környékbeli, elpusztult falvak magyar an yanyel-

vii és református vallásu megmaradt népessége gyarapított 

tag 1Z` település paraszti lakosságának későbbi gyara 

podásában is a környékbeli magyar anyanyelvű lakosság-- 

gal való kölcsönhatás Jházassági és egyéb kapcsolatok/ 

játszotta a döntő szerepet/ 

• távolabbi vidékekről felsősorban Erdélyből/ ér- 

kező betelepülőket a kor viszonyai között a valláskü-

iönbségek- és azonosságok is szükségszerüen szelektál- 

ták. 



Mindezen tényezők hatására Körösnagyharsány 
dó paraszti népessége több mint egy évszázadon keresztül 
zárt,  szinmagyar és reformatus tömböt alkotottt. 

Zárt jellege 4 az adatok tand1ságaszerint még 
az 1870-.es  években is megmutatkozottt/18/  

A jelenlévő 
népesség 	reformittusitgostoni római katt görögkeleti zsid6 
szessége /fő/ 

1359. 1269 	2 	6 	40 	42 

• százalék* 100 	 0,2 	0,4 	2,9 	3,1 ' 

A paraszti népesség  homogenitásának  eredménye a 

körösnagyharsányi népesség szokie4 életfelfogás'.  és 

milveltségállományának sajátos, kivételes egysége volt'

Nana pozittv formában való realizálódását a helyi 
parasztság földesuraival vivott oszthlybaranak kiéle 

ződése idején létrejött szorosabb paraszti egység al; 

kotte6/2°1  

A település társadalmában különleges szerepet 
szó református egyház más alkalmakkor viszont az egyele..■ 
kedés I's a ms;)galkuvits az adott történelmi körülmények 

között negativ'tz oélkitüzéseit éppen az emlitett belső , 
egység  révén, tudta megvalósitaniV/211 

- ban 



, 

- 12 - 

Másik fontos negativkövetkezménye', hogy  a szon0 

szédos települések jórészt  idegen  és vegyes anyanyelvit 

parasztságával szemben az ealitett egység igen erős 

elválasztó tónyező volt, amely elsősorban a társadalmi 

kapcsolatok  klépitését gátolta0/22/  

Mindezeken túlmenően szükségesnek tartjuk annak 
kiemelését is, bogy a gyakorlati élethez viszonylag 

közel 1(116 iskolai képzés tradioiójának és a reformAW 

tus  egyháznak  az élet  minden  terdletére kiterjedő szer4 

vező, irányitó és  nevelő ,  szerepének rendkivül pozitiv 

hatása /is/ volt, amely a gazdálkodás terdletén is 

érsődö 	23/  
gazdasági növekedés egyik velejárója előfel 

tétele és követelménye a jelentős  demográfiai  vlto 
zásokt 
A népesség száma 1731;41848 között Körösnagyharsányban 

a következőképpen alakult: /24/  

tIvr Népesség száma 
/f15/ 

A. népesség gyarapodása 
/**;ban,az 12344évet *400/0$00/ 

100-Xotnak vivo/. 

1731 418 100 

1769 792 .  189 

1811. 1080 258 
' 1 

1821 1169 279 

106 1216 299 
1848. 1280 306 
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A magas születési arányok mellett amint az  It  

számú mellékletünkből kiviláglik ; a halálozási aráxgiok  

0 magasak voltak, igy a természetes szaporodás nem  

eredményezhette a lakosság iayen jelentős mértékii gyav  , . 

rapodásátV /Láed az 	számú melléklet megfelelő ada4  

tait:/ 	 , 

A jelentékeny számu betelepiii.t népesség zdae ~ 
- 	 . 	 .       

főként az 1740;1780 közötti időszakban telepölt meg  

Kbrásnagyharsánybaa Betelepülésül részét alkot ta an`  
nak .  a jelentékeny xtépmiozgalomaakA  amely w okait tekint';  
ve 0. az állandó telekrendszer kial aknlásóhoz; mega$i;  

lárdulásához kaposolódottV ♦ tv özds9égből "kivetett"  

nincstelen elemek mozgisa szűkségsiertien a még osztásos  

gazdálkodást fol0ató; illetőleg a nagyhatárit telepöl.é.»  

sek felé irányultV 	 . 

Miivel, e népmozgalom, gazdaságim és társadalmi  

okaitól meghatározott módon:! lesw'' _:"  t a ninaatelenek  

rétegére, társadalmi következményei is elsősorban en«.  

nek  a  rétegnek /llletőleg a zsellérek rétegének/ te  

lepülésikánt is eltérő fejlődésébenrealizólódtakt  

Körösnagyharsányban, a zsellérek rétegének mint;  

egq felét a környékbeli nagyabb települések ninostelen.»  

jei alkották, mig másik felét az összeirások adataim  

bél is nyomonkövethetően a tele tilós megfelelő 	
4  

p' 	gfelel~i teret®  

lőeszközökkel nem rendelkező elemei, tették ki 'f 5/  
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/,Az 1780-as évektől kezdődően a betelepülések 

jellege azok folyamatossága ellenére-oka ;  mérete, a 

benne részt vevők b szociális belyzete és egyéb ténye. ► 

zők tekintetében alapvetően különbözött a korábbi idő- 

szak mozgalmától: Ezeka betelepülések nem játszottak 

az előbbihez hasonló jelentós szerepet a település tárgy 

sadalmának alakulásában seo/ 

Az emlitett sajátos gazdaságtörténeti és népese- 

dési tényezők külön.-klon és együttesen gyakorolt hatá-

sának eredményeként K rösnagyharsán t paraszti társadal. 

mának arculata iá specifikus fejlődési jegyeket viselt 

magá 

Ezek közül legnagyobb /az emlitett tényezőkre és 

visszaható/ jelentősége volt annak a sajátosságcint; hogy 

a harsányi jobbégy=+paraszti társadalom differenciálódási 
folyamata jelentősen elmaradt a szúisebb táj és a Bihar 

megyei . paraszti térsadalom differenciálódásának átlagos 

előrehaladásától 	 . 
Az úrbérrendezés főbb adatai Hars ányban,Bihar_és 

Békés megyében a következő eltéréseket mutatták 

/A calonusok főbb rétegei az összcolonuaok százalékában/ 

Harsány Bihar m` gye,Békés megye 

házatlan ssellér 3,8 5,2 14  

házas zsellér 21;7 41,3 35,4 

telkes jobbágy 7%5 . 53,5 50,6 	. 
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A differenciálódási folyamat előrehaladásának el-

maradása alapvetően nemr a gazdasági fejlődés  elmara-

dásának volt a jele. Ellenkezőleg;  a szabadabb viszonyok 

által szélesebb jobbágy-paraszti réteg számára: is ki-

aknázhatóvá lett gazdasági lehetőségek - a korábban . 

felsorolt sajátos tényezők által meghatározva - alkották 

a differenciálódási folyamat lassubb előrehaladásának 

végső okát. 

urbérrendezés idején még csupán csirájában meg» 

lévő sajátosságot a későbbiek során két, különösen . 

jelentős gazdasági-társadalmi fejlődési  mozzanat  to-

vább erősitette. Az egyik, igen lényeges tényező a te-

hetősebb _ helyi zsellérek telekre ülhetésének: a földes-

ura járadék mennyiségének növelése érdekében történt 

végrehajtása volt 1811-ben. 22' 

A másik, különösen fontos tényező az volt, hogy 

g{örösnagyharsányban a LIX... század kezdetén, a robot-

szolgáltatási  rendszer visszaállitását megelőzően, a 

napoleons háboruk kiváltotta k .onjukturával kapcsolatban 

került sor a háromnyomásos: gazdálkodási rendszer be-

ve zetésére.'28' 	. 

Az uj gazdálkodási rendszer keretei között tovább 

szélesedő gazdasági lehetőségek /földszerzés,intenzivebb 

növényi.kulturék termesztésének kiszélesitése stb.../ 

a középrétegek megerősödése irányába. hatottak. Ennek 

jelentőségét az is fokozta, hogy a paraszti társa- 

dalom önálló gazdálkodásra érett / és termelőeszkő- 
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zökkel megfelelően ellátott/ elemei a háromnyomásos 
rendszer bevezetésekor elsősorban a paraszti középré'+ 

tegek számát gyarapitották, és egyben átmenetileg a 

birtokfelaprózódás legerősebb forrását is lezárták 
Ügyinakkor a robotszolgáltatás visszáállitása a paraszti 
társadalom vagyonosabb elemeinek felemelkedése ellenébe 

hatott! Igy a robotvisszaállitástól a jobbágyfelszabadi ► 

társig berjedő időszakban, a körösnagyharsán i parasztság 

körében végbement gazdasági társadalmi folyamatok meg 

határozó, jellemző teridenciáia  a paraszti rétegek ká 

zött ,  a közé'réte k ir ába mutató kie enlitődés 

tendenciája  volt`.` 

Ennek a folyamatnak a meghatározó tézq ezö je f  a 

birtokviszonyok alakulása, jól tükrözi 8örösnagyharsány 

jobbágy--paraszti rőtegei között l769;4853 között végbe 

ment alapvető gazdasági-társadalmi változások irágá 
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A tőkés jellegü agrárfejlődésnek akörösnagyharság  

nyi parasztság gazdálkodását alapvetően meghatározó ke-

retei kialakulásában különösen, jelentős szerepe volt a  

fejezetiinkbea felsorolt sajátos fejlődési jelenségek-0  

kel szoros ,kapcsolatban  limb Aj tény ezónek t az 184*  

évi jobbágyfelszabaditás végrehajtásánaW0  

B/ 4 káröanagyharsár~ i parasztság gazdálkodási  keretein; 
 

nek t  gazdasági lehetőségeinek alakulása a jobbág,gfeli;4  

szabaditás végrehajtását követőeni a tőkés jellegd  

agrárfejlődés kezdeti időszakában  

Az l848 évi törvények utat nyitottak a tőkés  jelem 

lege agrárátalakulás irányába . és társadalmi j eilegü válom  
tozásokat eredniOyeztek a földtulajdon viszonyok jogi  

kifejezési formáiban, 	 . 
Ezek a változások azonban nem érintették maguknak  

a földtulajdon viszonyoknak társadalmi jellegii változá s 
sast, amelyek pedig a tőkés agrárátalakulás legfőbb tar±  

talmát alkotják/  .. 

A földtulajdon viszonyok rendezése alapvetően'a  

törvény végrebajtásánakAta nagybirtokot oltalmazó tői  

rekvéseit által meghatározott módon meat végbeli  



A sajátos helyi körülmények ugyanakkor településen 
ként eltérő feltételeket teremtettek a parasztság }-.és 
egykori földesura számára, hogy a paraszti- és földesii  
úri földek elkülönitése körül kiéleződött osztályharc► 
cát megvívja . . 

Körösnagyharsányban /az 1810i4lben a zsellérek 
telekreültetésével kapcsolatos határfelmérés és "Uzi 
szabályozás" következtében/ az úrbéri  rendezés ide jén 
a szántóföldek úrbéres és..földesúri részének körvonalai 
világosan kirajzolódtak 3  

A telki állomány alakulásában miként az alábbi 
statisztikánkból is kitíinik az 1810 évi állapothoz 
képest nem aemtek végbe jelentékeny válto zások: 

össztelekszám. Jobbágytelki A , oommunitás Az unt'... "belső" 
állomány . tulajdonív . 	emberek tulajdona 

1810 57 5/24 52 7/8 3 1, 1/,3 

1847 59 5/8 54 6/8 3 1 7/8 

Ilymódon a szántóföldek elkülönitése viszonylag 
zavartalanul ment végbe, csupán a  hasznavehetetlen tej► 
rületek /vízfolyás,, nádas, ér« égy, belviztől időszakon✓» . 

ként elöntött területek stb ■04b/ megitékésében alakultai 
ki nézeteltérései 



Jóval komolyabb ellentétek alakultak ki az 

addig osztat.lanul, a földesurral is közösen használt 

legelők ügyéhen. A nézeteltérések oka a telkenkénti 

legelőilleték nagyságának megitélésében kialakult.vé-

leménykülönbség volt. Hosszas - a későbbiek során a 

t€rsadalmi változásokkal foglalkozó fejezetcinkben 

részletesebben  is kifejtett. - viták után ebben a kér-

désben is. létrejött a  megegyezés. 

Az urbéri rendezés  során Körö snagyharsárky lakossá- 

gának  földbeli illetősége a  

/ a mérték: magyar hold/  

szántóterület nmrsága: 

kaszálóföldek nagysága: 

A, legelőterület nagysága: 

A. paraszti  kézre adott 
összterület: 

következőképpen alakult. 

	

155o 	2/8  

	

715 	4/8 

972 

3237 0/8 

A földesuri kézen maradt terület: 443 magyar hold 

19 négyszögöl 

Haszonvehetetlen földek: 	537 magyar hold 

9$ négyszögöl 

Részesedés a falu gazdálkodásra használható ösazhatá-

rából az. urbéri rendezés után:  

Paraszti kézre jutott területek: 	87,4 

Földesuri készen maradt területek: 12,6 
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&mint bemutatott adatainkból is kitiinik, az  úrbéri  
rendezés... egészében véve alapvetően nem változtatott  

a helyi parasztság gazdasági fejlődésének 1848 előtt  

kialakult keretein; csupéun az állattartás lehetőségei''  

nek bizonyos mértékü , leszükülése hatott negativan a  

gazdasági fe jlódésre: :  
♦ helyi paraszti társadalom gazdálkodási keretei  

azonban csupán a _ 8ebes-'Körös szabályozását követően  

váltak viszonylagosan állandóvá á folyóazebály,©z„á  

meglehetősen kitágította a körösnagyharsányi parasztság  

gazdálkodási lehetőségeit, hiszen az ármentesités je  

lentős nagysom 4 1013 katt hold .és 1353 négyszögölnyi  
területet érintett,_ amely eddig jórészt- hasznavehetet+ .  
lem, illetőleg csak kevéssé felhasználható terület vol  

Ennek a területnek a vizszabályozás idejében basz  

nált ért érő kategóriák alapján történő megoszlása a  

következőképpen alakult;/3111 .: 

TT~ 

 

~: 
osztály. illetőleg 	III~. osztály  

kategóriáiba tartozott /négyszögólben/  

A4-4 	b., 	44, 	a~-:, 	bT, • . a+i 
 

271 393,275 024,148 442, 465 486,85827. 376 381  

Az ármentesitett körösnagyharsányi területeken  

feltáruló gazdasági lehetőségek kialakulása azonban  
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csupán annyiban tágit.otta a helyi parasztság gazdálko-

dásának kereteit, amennyiben az rendelkezett a birtok-

bavételhez szükséges anyagi. eszközökkel. 

Agynak alapján, hogy az ármentesitett területek 

zömének birtokbavéftele alapvetően aema%gyes paraszti 

gazdaságokon keresztül, haneii az- osztatlan, közös hasz-

náála.tban maradt. területek /legeiőJ bővitése utján ment 

végbe, a. körö,smabyharsányi parasztság gazdálkodása kese» 

teinek,formálódásában sajátos, átmeneti jelenségként 

kell ezt különválasztanunk. f35! 

A  gazdálkodási keretek bővülése a későbbiek során 

alapvetően az  egyéni birtokszerzés előrehaladásától 

aeghatározottan, , nem számottevő márfékben haladt előre. 

A körösnagyharsáanyi parasztság gazdálkodási kereté-

nek, lehetőségeinek az általunk felsorolt  meghatározó  

jelentőségű, viszom lag állandő tényezője mellett  szá-

mos egyéb, kiegászi tő jielieg i,  átmenetileg érvégyesiilő  

tényezője  is volt. Ezek közül a legnagyobb gazdasági 

lehetőségeket a körösnag yharsányi parasztság számára 

/is,/ az az átmeneti ellentmondás biztositotta, amely 

a jobbágyfe•lszabaditást követően alakult ki a majorsá-

gi eredetü nagybirtok és a paraszti birtok adott gaz-

dasági lehetőségei és rendelkezésre álló termelőerői 

között.  
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7• 
Körösnagyharsány /és az egész tájegység/ paraszt 

sága számára elsősorban a környék leghatalmasabb nagy: 

birtola, a váradi káptalan hatalmas birtoktestei 

biztositották a legOjelentősebb gazdasági lehetősége 

ket A  hatalmas majorsági eredetű birtokon Ugyanis 

mivel művelését a jobbágyfelszabaditás előtti idős» 

szakban főként a kisajátitott jelentős paraszti ter 

melőerők felhasználásával biztositotték ' azt követően 

olyan éles ellentmondás jött létre a rendelkezésökre 

álló gazdasági keretek /és az azok  kitöltéséhez a tej= 

melöerők fejlettségének adott szintjén szükséges; illa» 
tőleg rendelkezésre álló/ termelőerőik mennyisége kö 

Ott;  hogy ennek feloldása átmenetileg sziikségszerüen 

usak a paraszti termelőerők egy részének további igény.» 

bevétele a  feudális és tékás jellegö fejlődés jelleg+ 

zetességeit egyesitő átmeneti rendszer  bevezetése útján 

mehetett végbe 

Az  a fejlettségboni viszonylagos elmaradottság, 

amely az adott tájegység nagybirtokait az ország nyugati 

területeinek nagybirtokaitól már a XVIII században As  

megkülönböztette, még az 1860-70-es években is jellem 

zője maradt az itteni nagybirtokoknak  

A Kőrós«eerettyó völgyében ': a majorságok hiá 

nyos és gyarló felszereltsége miatt Pelében használta a 



parasztság a rétet, felében művelte a tengerit, sőt 

felben vetette, aratta a gabonát is-g" /36/ 

A földesúri eredetű nagybirtokon kialakult emli 
tett ellentmondás mellótt, azzal kölcsönhatásban, át: 

meneti ellentmondás jött létre a parasztság termelőerői  

és az azok számára kialakitott gazdálkodási keretek  

között is  

Ennek alapvető okát  nem a  paraszti termelőerők 

abszolut növekedése, hanem azok relatív gYaraoodásq 

képezte Az ugyanis, hogy a parasztság tulajdonába 

kertilt földek mennyisége4 településenként eltérő mérgi 

tékben kisebb volt a korábban használátában lévő föli* 

dek mennyisénél; és ezen a leszűkült földterületen 

a földesúri igénybevétel alól felszabadult paraszti 

termelőerők a.földesári tulajdonná nyilvánitott föl-

dekről kiszorult termelőerőkkel együtt, átmenetileg 

viszonylagos termelőerő felesleget eredményezte 

Az igy kialakult ellentmondás átmeneti feloldása 

Körösnagyharsényban /is/így ment végbe, hogy a pad 

raszti termelőerők a gazdálkodásuk viszonylag állandóvá 
lett keretei között, a termelés adott szintjén "feles = 
legessé" vált része árúvá lett; 	. 

Elhelyezésére a v&radi káptalan hatalmas birok 
testei azért biztositották a legkedvezőbb lehetőségekét= 

mart  ennek keretei között volt a legmélyebb az emlitett 
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ellentmondis, amely végsősoron a paraszti termelőerők 

szére  "átengedett"  földterületekért jár6 
gáltatás mértékét, 6o ezen belül a pénz4 és a közvetlen 

termelőeszköz4tri, animist is meghatairortdi 
A körösnagyharsányi paraszti gazdálkodás 18443;iiat 

követően kialakult keretének  viszonylag  Alland6, - és 
számos átmenetileg  érvényesülő, kiegészitő jellegd 
tényezőjének számbavétele alapján megállapithatjuk, 

bogy ebben az időszakban viszonylag kedvező külső fel 

tételek ,  alakultak ki a tőkés jellegU fejlődés kibon 

takozásáho 

A  kibontakozás ütemére és mértékére azonban a 

heIyi paraszti társadalomban a felsorolt tényezők 

hatására végbement  változások  is jelent6s visszattal 

tással voltak« 
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~~. 

paraszti gazdaság» és társadalom alakulása  

Körösnagyharsányban a tőkés jellegű fejlődés  

kezdeti időszakában  

A Birtokmegoszlás és az agrárnépesség rétegződésének  

alakulása  

Az általunk vizsgált település parasztsága gazdél«  

kodásának keretét alkotó földbirtokviszonyok » miként  

az előző fe jezetűákben láttuk» az 186O.74mes évek forrt  

dulójára viszonylag állandósultak  

A .  helyi paraszti társadalom különböző rétegei kim=  

zötti birtokbatárok, alakulását azonban ` részben éppen  

a parasztbirtok terjeszkedési lehetőségei állandósuló»  

sónak hatósára » a gyors változások jellemezték  

Vizsgálataink, összehasonlitásaink alapjául Biz  

l853t évi birtokmegoszlás adatai szolgá1Ta&t Az egy  

kori telki állomány megoszlásának vizsgálata természe  

tesen nem ad pontos képet a valóságos vagyoni viszc  

nyokről -fi/Az állatállomány megoszlása a paraszti tár  

sadalom minden rétegében jelentős eltéréseket eredményé  

tett; a részes rendszer keretei között a szegényparaszo  

ti.'» és törpebirtokosok, a pusztabérletekkel a tehetd  

sebb paraszti rétegek nagymértékben kibővithették gazé  

dálkodási lehetőségeiket, kiléphettek a lényegében a  

telki állomány megoszlása alapján általunk kialakított  

megfelelő vagyoni kategóriákbóls/  
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Mégis, mivel mionden paraszti réteg esetében alap-

vetően éppen az eredetileg telki,állományu földterület . 

képezte a gazdasági felemelkedés alapját, ez volt a 

paraszti termelőeszközök legfontosabb alkotó ja j  az egyes 

rétegek közötti megoszlás arányait alapvetően valóságos- 

nak tartjuk.137!  

birtokmegoszlás Harsányban az 1853. évi birtok-

rendiezés, adatai alapján az alábbi képet mutatja: 

Össztel .ekszám: 54 	4/8 	. 

birtokosok szia: 22o 

2eleknagység 	Az egyes kategóriákhmz tartozó 

zsellér 

birtokosok száma 

35 

3 

2 
134  

26  

4 17 	• 

1.8 2 

6 1 

7 1 . 

8 1 

parasztságon belüli birtokhatárok gyors válto-

zásának alapvető okát a paraszti társadalomban a földek   

ujraelosztásának  imába ható tényezők felerősödése 

alkotta. 



~ 
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Ezek közűi a 70-es évek végéig' a birtokmegosztáshoz  

kapcsolódó birtokfelaprózódás  vált meghatározó, jellem-»  

ző tényezővé;  

A paraszti termelőerők viszonylagos növekedése, a  

gazdálkodási lehetőségek jelentős mértékű kiszélesedése,  

a piaci kereslet erősödése nyomán fokozatosan megeros  

dött a bóvitett családformában együtt élők, és a gas-.  

dálkodásra érett, megfelelő termelőeszközökkel rendel  

kezd nemzedékek ónálló gazdaság kialakítására irányuló  

törekvéseiz  

Az  önálló gazdaságok kialakitásához szükséges  

szántóföldet főként a meglévő, családi basznáft0an  

Alló szántóföldek újraosztásával kellett biztositanii  

azaz az önálló birtok kialakitása az esetek többségében  

a paraszti birtok megosztása árán at /vagy mehetett  

volna/ végbe; . 

A birtokmegórzék » és gyarapitásnak a parasztság  

körében szilárd gazdasági- és társadalmi alapokon nyug-

vó ;  egymással szorosan ,  összefüggő tendenciái ugyanis  a  

paraszti birtok felaprózása, megosztása ellenébe ha m.  

tottak  

Az egymással szembekerült tendenciák a paraszti  

társadalom különböző rétegeinél eltérő mértékben  vol- 

talp jelen* Ennélfogva a birtokfelaprózódás tendenciája  

az egymással szembekerült tendenciák erőviszonyainak  
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változásától függően, rétegenként eltérő ütemben és 

mértékben bontakozott k 

Az általunk vizsgált település egyházi adókányveí« 

ben fellelhető adatok alapján pontos képet alkothatunk 
a folyamat előrehaladásáról /38/  

/Az l853, 1861V ás 1862' évi metszeteink tényleges 

teleknagyság alapján készültek 1863;;t61 kezdve az 

egyházi adót a fizetett állani adók arányában vetet 

ték ki Emiatt á házas zsellérek ás az telkesek 

a továbbiak során nem választhatók szét kilón kateiti 
riákként`/ . 
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A csaknem változatlan számú birtok tulajdonosainak  

személye  azonban jelentós mértékben kicserélődött,  és 

az egyes telekkategóriákhoz tartozó birtokok körében 

is légeges változások mentek végbe: 

A legjelentősebb változások a zsellérek között 

történtek, ahol a házas zsellérek mellett megjelent 

a házatlan zsellérek csoportja is Ezt főként a házas 

zsellérek családjához tartozók /gyermekeik, vejeik, R  

stb 41 alkották, de 1861-.'ben már három4 három korábban lag 

telekkel rendelkező törpebirtokos is a soraikat gyara 

pitotta 

Az 	telekrésszel rendelkező törpebirtokosok le 
egyike korábbi $ telkes, a másik kettő pedig olyan 

korábbi házas zsellér, akit a nagy változások a te 

lekkel rendelkezők soraiba emeltek "39/  

Az 	telekrésszel rendelkezők rétegének kiala . 

kulásában és kiszélesedésében elsősorban a korábbi .  

telekrész megosztása játszotta a fő szerepet; de átmegy;_ 

net,leg néhány,: a zsellérsorba süllyedés útján megint 

dult ., jelentősebb birtokos is ide tartozott. 
A ..telekrésszel rendelkező réteg körében végi . 

bement birtokváltozások arra mutatnak, hogy az álta* 

lunk vizsgált település parasztságának legszélesebb 
rétege az 1848"at követően kialakult új viszonyok 
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között fokozatosan elveszitette évtizedes merevségét; . 

megkezdődött szétoldódása:  

A 	9 és ennél nagyobb telekrésszel rendelkezők  

körében, ebbea az időszakban birtokfelaprózódás nem  

volt' 

1872. re a birtokfelaprózódás tendenciája fokomi . 

zottabban előtérbe került:'  
Különösen a nincstelenek és törpebirtokosok rétegé ..  

nek számbeli gyarapodása szembettinft Ezen belül első.  

sorban a házzal, .  vagy jelentéktelen földdarabbal rex  

delkező "birtokosok" számbeli gyarapodása volt dinarai.  

kus  Ez  1861»hez képest 1872 »re 71 %- al nőtt,  mig a  

házzal sem rendelkező nincstelenek száma jelentősen  

csókkent . 
A törpebirtokosok számának gyors gyarapodása  

mindenekelőtt a 	telekrésszel rendelkezők kategó . 

riájában előrehaladó birtokfelaprózódással, valamint  

a bővitett családformában együtt élő, közösen gazdér  

kodó birtokosok különb ►álásával állott kapcsolatban* . 

Megkezdődött a. birtokmegosztás a 	~ .  és annál  

nagyobb telekkel rendelkezők soraiban  is. 

A birtokmegosztás a különféle paraszti rétegeke  

nél eltérő gazdasági:; társadalmi jelentőséggel  yen** 
delkezetti ezért a .  szegényebb- és a. tehetősebb rétegek  



-33-  

esetében mind tartalmában, mind megval.ósulásának . 

formájában is eltérő jegyei _voltak ■ . 

A birtokmegosztás a parasztság szegényebb ré4  

tegeinélalapjában itsta alá a gazdálkodás addigi  

rendszerét ósvesz~lyeztette a családi birtok  meg 

maradását is=_A birtokmegosztásra ezért csak fokc  

zatosen, hosszas belső harc árán, legfőképpen pedig  

az óratermelés, a vagyoni helyzet stabilizálásának  

a családi birtokon kivül eső forrásai feltárulásával  

egyidőben, vagy saak azt követően kerülhetett---so : 

Ezeknél. a rétegeknél,; nem utolsósorban az  ö 

álló birtokok kialakitásának alapjául szolgáló szám  

tóföldek biztosítása érdekében, elsőként kezdődött , 

meg a még feltöretlen legelőilletékrészek eke alá  

fogása:  
A legelőilletérész feltörése ugyanakkor elsor  

vasztotta e$ említett rétegek gazdálkodásának másik  

főbb ágazata, az állattenyésztés lehetőségéit r ez  

által jelentős mértékben leszUkitette a _ kialakitott  

új gazdaságok stabilizálásának, gazdasági megerősb  

désének feltételeit  

A tehetős és gazdagparaszti rétegekben viza*  

gáit időszakunkban a.birtokmegosztás csak -néhány  alj 

kalommal fordult elő: A kevésbé tehetős rétegeknél  

eltérően : ezeknél a rétegeknél elsősorban a korábban  
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is birtokolt földtulajdonon 	 szerzett földek  

váltak a birtokmegosztás alapjává'~; 

A osaládi birtokból . tbrtónt=rósztltetós nem  

veszélyeztette a család addig  elfoglalt  ga~daadgi~ 

társadalmi pozició já*_ A gazdálkodás megszervezése  

sem mutatott lényeges eltérést a korábbi gazdálkod  

si rendszertől,_ hiszen  a  jogilag  kül ~bn.választott c$a~► 
ládi birtokot még hosszú. ideig/általában az itj gaz~ 

daség ánálló» gazdálkodásához sziiksógeetermelóerők  

biz,034,tásitg%. e~y gazdasági egységként ke$eltókV4°/  
- 	A bérleti- és a ledolgozásos rendszer xyujtotta , 

gazdasági lehetőségek jelentős hatással voltak  a  he4.  

~ i paraszti táreadalom különböző rétegeiben .a ,  saját    __. 
földtulajdon által alapvetően meghatározott vagyoni  

felemelkedés folyamatának srehala dására 
~ 

~ 
• 	 . _~   

A  földtulajdon  nagysága áa ,  a tényleges vág'iy oni . 
helyzet alakulsáa között meglévő, történelmileg  vál~ 

toz6 tartalmú viszonyban az emlitett tényezők érvé  

xyesülése nyomán bizonyos mértókti fellazulás ment  

végbe  

Ez a .  fellazulás .  tükröződik a  földttzl.ajdan .  nagy  

sága és a tényleges vagyoni  helyzet szerinti adózás . 

alapján  történő  iell/  
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Fizetett adó 
/krajoárban/ 

20 
40 

60 

ao 

100,  

120 

Á földtulajdon sze4 
rint fizetésre kaii; 
telezett volna 

Tényleges anyagi. 
belyzete alapján 

ennyit fizet 

105 25 

153 153 

14 35 

1 30 

2 6 

1 3 

A különféle vagyoni kategóriákat alkotó adózók4 

nak a földtulajdonuk  nagysága  szerinti összetétele -a 

következő képet mutatja: /42/ 

Teleknagyság: 	annak 	egy kategemiával 	több kategőriáv 
megfelelő magasabb, alacsonyabb magasabb talacsog 
vagyoni kategóriába került /**ban/ 

A 	=  ős annál nagyobb telekrésszel rendelkezők 

vagy földtulajdonuknak megfelelő; vagy annál alacso 

nyabb kategóriákba kerültek* /Ennek legfőbb  oka  azon4 

ban az volt, bogy az egyházi adókivatósnél a legelőtto 

adót, amely e rétegnél különösen jelentős volt, nem 

vették figyelembe‘/43/ 
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A -földtulajdonnal rendelkező birtokosok közül a 

legalacsonyabb kategóriába került tulajdonosok minden 

esetben idős' egyedülálló férfiak és nők voltak 441 

A földtulajdon /illetőleg annak hiánya/ alapján 

kivethető adókategóriánál a zsellérekés 	telek 

résszel rendelkezők 87 %;a9 a 	és 	telkesek 

38 fii, és a 	telkes birtokosok 33 a együttesen, 

az össztulajdonoíoknak mintegy a fele került magasabb 

vagyoni kategóriába az egyházi adókivetés során _ 

Az  eltérések kialakulásában nem lebecsülhető jelentő' 

sóge volt az összehasonlitásainkban nem szereplő vagyo 

ni ingatlanok, - főként a szőlőbirtok 4-  vagyonfelhalmo 

zásban játszott fontos szerepének;' /á. szőlőbirtokok 

megoszlásáról lásd II számú mellékletiinketl/ 

Az eltérések fő okát azonban nem ebben, hanem a 

paraszti társadalom egésze előtt feltárult gazdasági 

lehetőségek bőségében vél jUk felfedezni; abban, hogy a 

helyi parasztság jelentós része gyorsan reagált a meg; 

változott viszonyokra és képes volt a feltárult lehe 

tőségek kihasználására 

A lehetőségek.kihasználásanak üteme 6s mértéke, 

valamint a gazdálkodás legmegfelelőbb irányának kialad= . 

kitása szempontjából a kiilőnböző paraszti rétegek/alap 

vetően termelőerőkkel való ellátottságuknak adott mérgi 
téke által meghatározottan/ eltérő fejlődési úton ha 

ladtak elóre 
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B. A paraszti gazdaság technikai- gazdasági relá- 

cióinak változása. A főbb paraszti rétegek gaz- 

dálkodásának fejlődése a gabonakonjunktúra idő ■ 

• 

szakában  

A helyi parasztság körében végbement, emlitett 

főbb gazdasági- és társadalmi változások jelentős 

visszahatással voltak a termelőerők továbbfejlődé- 

sének alakulására; 

A visszahatás főként az egyes paraszti rétegek 

gazdálkodásában./illetőleg, az egyes paraszti gazda«• 

Ságokban/ a gazdasági lehetőségek kibővülése idején, 

az uj gazdálkodási jegyek kialakulásában, illetőleg 

a már hagyományos formák kiszélesitésében tükröző-

dik legszembetűnőbben'.` 

A gazdálkodás uj lehetőségei általában a külön-

börő nagyságú paraszti gazdaságok adott lehetőségei.. 

hez /mindenekelőtt termelőerőkkel való ellátottsági 

hoz/ illeszkec3, azokat főként az adott paraszti, 

gazdaságok korábbi gazdálkodási rendszerének megfe•. 

lelő irányban.bővitettek tovább'. 

Ahhoz, hogy a különböző paraszti gazdaságok 

továbbfejlődésének szükségszerű és lehetséges útjait 

számba vehessük, célszerünek tartjuk a körösnagyhar- 

sányi paraszti gazdaságok terület és szántóterület 

• 
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~ 

szerint,-a jelen időben is használt mértékkel való  

megoszlásának felvázolását". ` 

A földtulajdon nagysága A tulajdonosok A tulajdonosok A földtulaj.  

/kat'.` holdban/ 	száma 	aránya az össz- don nagysága  
birtokosokhoz az össz-bir=  

	

képest 	tokhoz képest  

Nem rendelkezik földtulaj-  
donnai 	38  

1-8 kat.hold között 	5 	2,51 	0,32  

9wl0 kat. hold között 132 71,94 58,14  

11-15 kat.hold között 21 11,41 22,31  

15-20 kat`.hold között 19 .  10,34 14,20  

20-50 kat.hold között 7 3,80 5,03  

100. t00 	100'900  

A szántóterületnek a telki állomány alapján  

kialakult kategóriák szerinti megoszlását III. és  

III/a." számú mellékletünkben tüntettük fel. ' 

A szántóterületnek kat". holdakban kifejezett  

nagysága :  szerinti csoportok kialakitása — közvetve —  

fényt eret a szántóföldi gazdálkodásnak a paraszti  

gazdálkodás rendszerében, a különböző paraszti rétegi  
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gek viszonylatában játszott eltérő jelentőségére, 

és utal azokra a gazdasági okokra is,  amelyek  a 

szántóföldi gázdálkodás, illetőleg az állattartás 

,irányában való továbbfejlődésre kényszerítették az 
adott paraszti gazdaságot. 

A szántóföld nagysága A birtokosok A birtokosok ará- A szántóföld 
/kat. holdban/ száma nya az összbirto.. 	aránya az 

kosok számához vi•• összártóhoz 
szonyitva /%«sban/ 	képest /%-ban/ 

Nem rendelkezik 
szántófölddel: 38 

1-6 kat', hold között 4 2,14 0,62 

6-9 kat.hold között 134 72,46 58,44 

9--12 kat.hold között 27 14,59 19,57 

12 kat'.hold felett 20 10,81 21,37 

100,00 100,00 

Amint metszetünkből'iskitünik, a paraszti gaz» 
daságok mintegy 2/3 részben a birtokolt szántóföldek 

mennyiségé alig haladta túl az önellátáshoz szükséges 

nagyságot'. /A szántóföldek átlagos nagysága: 6 .,8 kat 

hold volt./ 



- 4o - 

A  gazdaságok 1/3 része viszonylag jelentősebb 

árútermeléshéz is elegendő földterülettel rendelke-

zett. Az itteni földek jó minőségét' a  belterjesebb 

növényi kultúrák elterjedtségét, a kereskedelm i  kap.. 

csolatok tradivióit is figyelembe véve, úgy/el/ 

véljük, nem tévedünk, ha bizonyos mértékű áruterme' 

lést a paraszti népesség zöménél feltételezünk }:` 

A vizsgálataink tárgyát képező időszak kezdetéről 

két, egymással csak részben önszevethet'ő metszet áll 

rendelkezésünkre`./ / 

A birtokhasználat arányait tekintve ezek alap- 

ján csupán megközelitőleg reális képet alkothatok 

a gazdókodásban•végbemenő változások tendenciájáról: 

A körösna: ► harsánya, határ használati megoszlása 

1850-ben a következő képet mutatta: 

A használat neme:  

Szántó 

Kaszáló 

Legelő 

A használatban lévő földterüle- 
tek aránya az össz-határhoz képest 

/%-ban/  

51.2 

25,2 

20,0 

Szőlő 	 1,5 

Káposzta 	. 1,5 

Bokros hely /használatlan terület/0,6 

100,0 
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1853-ra a határhasználat arányok a következőképpen 

módosultak* 

A használat neme: A használatban lévő 
földterület aránya 
az össz-•határhoz kói. 
pest 	/%«-ban/ 

A változások 
mértéke 

/%.-ban./ 

Szántó 69 ;4 + 142 

Rét 13,2 ;: 7,0 

Legelő 10,4 9,6 

Szőlő 0,5 1 

Használatlan 6,x,4 + 5,8 

/Az utóbbi összeírásban külön kategóriaként 

nincs feltüntetve a káposztaföldek nagysága. Továb-

bi problémát jelent, hogy nem ismerjük teljességgel 

az 1850-es adatokban viszonyyitási alapként szereplő 

összhatármennyiséget adó tényezőket sem„ ezért a 

statisztikánkban szereplőadatokat magunk is fenn ■ 

tartással kezeljük. Mégis, mivel a határhasználati 

 módosulásának bemutatott tendenciája az is- 

mert országos tendenciával alapvetően megegyezik ;  
bemutatásán—az arányeltolódás érzékeltetése ér. 

dekében . célszerünk láttuk./ 
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Az arányeltolódások országos szinten ismét tendenn 

ciájánai és az elvétve előkerült helyi adatoknak 

összevetésével kialakitható anyag—mozaik alapján . 

vázlatos a  de alapjában véve megbizható képet alkot-

hatunk a folyamat előrehaladásáról'. 

/A gazdasági fejlődés előrehaladásának ilyen  001kg 

vázolását, bizonyos alapvető helyi sajátosságainak 
VV 

 

kiemelését mintegy hidnak szánjuk a tőkés jellegit 

fejlődén megindulása és az 1880.•-as évektől egyre 

bonyolultabbá váló kiszélesedésének már sokkal in-

kább nyomon követhető periódusa között./ 

A jelen fejezetűnkben vizsgált időszakban a 

paraszti gazdálkodás szinterén végbement változások 

közül legjelentősebbnek a paraszti gazdaság technikai- 

gazdasági relációjában, az egyes paraszti rétegek 

termelőerő. ellátottságának megfelelő mértékben és 

ütemben végbement változásait tartjuk. Ezek a válto- 

zások a jó piaci viszonyok kialakulása és a paraszti 

gazdaságok egy részében létrejött termelőeszközfe- 

lesleg hatására a paraszti gazdaságban a növény tez'- 

mesztés I.avára végbement növekedési ütemkülönbséggel 

kapcsolatosat`. 

Körösnagyharsányban a gabonakonjunkrtúra és a 

kedvező bérleti lehetőségek hatására főként á tere 

tősebb- és a gazdag-paraszti rétegek gazdálkodásában 
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fokozódott tovább a  növénytermesztés  aránya;  

Gazdálkodásuk kiterjesztéséhez termelőerőik  felső•- 

sorban az igaerő/ növelésére volt szükség:' Legjobb  

minőségű rétjeiket már a tagositást követően müve.r  

lés alá vették, a megmaradt gyengébb minőségű ka»  

szálók és az egyre jobban összeszükült községi lege- . 

lők pedig nem voltak,elegendáek_a termelőeszközként  

felhasználásra kerülő igavonó llomíny megfelelő  

mennyiségben. . és minőségben történő biztositásáho zi`/ ~ 

A növénytermesztés- és az állattenyésztés kö-  

zött a termelőerők korábbi fejlettségi fokurak meg.-  

felelőilágazatiirányok eltolódásából származó problé-  

mák megoldásának két módja volt.  

Az egyik, atmenetUe járható út, a termelő.  

erők adott szintjének megfelelő arányok kialakitása,  

a növénytermesztés, és az ezzel meghatározott módon  

összefüggő állatállomány /elletőleg az annak biztos-  

sitásához szükséges legelők/ mennyisége között. ' 

4 másik, tendenciájában a tényleges megoldás,  

a szükséges arányok kialakitását nem a legelők meny..  

nyiségének növelésével, hanem a szántóföldi, takar.  

mány termesztés meghonositásával, azaz a gazdálkodás  

újj, maga__sabb fejlettsé i szintiének kielakitásával  

biztositotta:  
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Hogy az ágazati feszültség feloldása ebben az 

időszakban melyik úton megy végbe, azt az adott 

gazdaságok termelőerőinek fejlettségi foka mellett 

a gazdálkodás kürtő feltételének alakulása is jelen- 

tős mértékben befolyásoltat; 

A körösnagyha rányi paraszti gazdaságok eseté-

ben az arányproblémák tényleges megoldásának elemi 

általában azokban a gazdaságokban jelentek meg' a-

melyekben a termelés kiterjesztése alapvetően az 

árúterrmelés kiterjesztését szolgálta':/48/  

Az állattartás /elsősorban" a szarvasmarhatartás/ 

kiterjesztése nemcsak az igavonók - mint termelőesz•. 

köz - irány gyors ütemben növekvő saját szükségle. 

teik kielégitését szolgálta„ kénem az /főként a 

saját tulajdonaikon kiviit eső gazdálkodási lehető"
.  

cégeik és a piaci viszonyok alakulásától függően/ 

árúiként is értékesitésre kerülhetett'' 

A gazdaság lenditőerejévé vált állattartásnak 

a legelőviszonyok alakulásától valói bizonyos főkú 

függotlenitése azonban mindenképpen szükségessé 

vált. /49/ 	 . 

A tehetősebb paraszti rétegek gazdálkodásában 

a szántóföldi takarmánytermésztés és a földmüvelésen 
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alapuló állattenyésztés anyagi feltételeinek forio . 

málódása az 1860-as évektől jelentősen előreba-- 

1adts %50/ 

A takarmánytermesztés jelentőségének fokozó= 

dósa a gazdálkodás új, magasabb fejlettségi szint-

jének alakulása a háromnyomásos rendszer kereteinek 

széttörése irányában hatott: Előrehaladása ebben az 

időszakban még elsősorban a nyomáson kivül eső te= . 

rületeken kiszélesedett takarmánytermedsztésben rea-

lizálódott, de az 1870-es évektől kezdődően már a 

nyomásos gazdálkodás kereteiben művelt földeken is 

fokozatosan növekedett a takarmánytermesztésre hasz 

nált területek aránya: /51/  

A szántóföldi takarmánytermesztésen alapuló 

állattenyésztés felé történő haladás = a paraszti 

gazdaságok egészét tekintve - igen lassú ütemii volt. 

A saját határukban lévő és a bérelhető legelők 

viszonylagos tágassága, a legeltető állattartás 

szintjén, hosszú időre biatositotta a növénytej 

mesztés kiterjesztéséhez szükséges igaerő•állomány 

növelésének feltételeit: 

A növénytermesztés javára végbement növekedési  

ütemkülönbség felszámolása átmenetileg változatlanul 

a legeltető állattartás szinvonalán volt a legköny= 
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nyebben megoldható a harsányi parasztink gazdaságok 

többsége számára. 

Az  ujabb- és ujabb legelők bérbevétele ugyanak-

kor az emlitett tehetősebb paraszti gazdaságokban is 

akadályozta az állattartás fejlettebb, legeltető-is- 

tá.lózó szintjének kialakitását. Ebbe az irányba ha-

tott az is, hogy ebben az időszakban az: állattartás 

magasabb szintjének kialakitása nemcsak beilleszkedett 

a gabonatermesztés központu paraszti gazdaság keretei-

be, hanem közvetve azt is a gabonatermesztés irán- 

ti fokozott igény váltotta ki. Mindaddig, amíg a gabo-

natermesztés maradt a paraszti gazdaságok meghatározó; 

termelési, ágazata, az állattenyésztés is alapvetően 

ennek alárendelve fejlődhetett.  

Fékező hatása volt annak is, hogy nemcsak az 

egyes állatfajták kiválasztásában, de még az ugarba 

vetett takarmánysövények kiválasztására is befolyás-

sal  voltak a gabonatermesztés szempontjai. 

Az általunk vizsgált településben elsősorban 

a bükkönytermesztés virágzása. és elsorvadása kap-

csolódott. a gabonatermesztéshez, hiszen ezt , a ta-

karmánynövényt főként azért termesztették, mert 

...nem  élte a födet és jó buza volt. utána. u'52/' 
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A paraszti társadalom középrétegei 	gazdálkos. 

dásuk korábbi korszakában kielakult sajátosságainak 

megfelelően + szerteágazó gazdasági tevékenységet . 

folytattak. Jelentősebb tőke és "fölös" termelőesz. 

köz hiján nem voltak meg a lehetőségeik arra, hogy 

gazdálkodásukat bérbevett területekre is kiterjesz- 
i 

szék. Állattartásuk kibővitésére a községi legelők, 

és gyenge minőségű ., fel nem szántott "rétjeik összeg. 

sziülése miatt csak a külterjes állattartás szint. 

jén kerülhetett sor. . 

Mivel többségük nem_rendéikezett elegendő föld. 

del ahhoz, hogy a szaporodó állatállományt termelő- 

eszközként használhassa fel, ezeknek a rétek az 

állattartását elsősorban az állatárú eláallitásának 

vágyta inspirálta': Az állatárú előáliitásának az adott 

gazdasági feltételek között: az emlitett paraszti 

rétegek esetében, a külterjes állattartás volt a 

gazdaságilag legkönnyebben járató 

A piaci értékesités rendszeressé válásával kapcso-

latban már a 70-es évek időszakában megkezdődött az 

igáslovak tenyésztésének kiszélesitése  

Ennek az országszerte hozzávetőlegesen azonos 

időben kiszélesedő folyamatnak ., az általunk vizsgált 

településben az új, könnyű eketipusoknak elterjedés• 

se, és . a káposztatermesztés fellendülése képezte az 

alap ját'." 
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A  paraszti középrétegek fennmaradásában és gazda-

ságaik lassu ütemü továbbfejlődésében ugyanis, külö-

nösen a gabonaválság 44K 	okozta problémák szaporo- 

dása nyomán, a jelentős hagyományokkal rendelkező zöld-

ségtermesztés/elsősorban a káposztatermesztés/ került 

előtérbe./53/  

A szakértelem apáról-fiura örőklődött, a szük-

séges munkaerő általában a családon belülk is bizto-

sitott volt. Az elegendő munkaerővel nem rendelkező 

családoka rokoni munkacsere-rendszer keretében, it 

letőleg "kisegítő'* munkaerő alkalmazásával biztositot-

ták a szükséges. munkaerőt. /54/  

/A körösnagyharsányi paraszti gazdaságokban 

- elsősorban  a  külterjes irányu gazdálkodás miatt -  

a hónaposok fogadása volt elterjedve. A cselédtik 2 .
5%-. 

2 
át a helyi zsidó eredetü lakosok , 5o %-át a g és 8 

telekrésszel rendelkező birtokosok, továbbá 25%-át 

pedig a nagyobb telekrésszel rendelkező gazdák alkal-

mazták.155/ 

Ida "a nép pénzforrásának legfőbb ere, a káposzta-

termesztés" megkövetelte ., oly nagymérvű volt az is-

kolásgyerme :kek igénybevétele is, hogy "...az iskola-

tantók..... felhívják az egyházi előljáróságot, mi-

szerint a káposztapalántarakás idejére szünetet hagy 

janak... „/56/  

A káposzta mellett jelentős volt a hagymatermesz-

tés, néhány gazda pedig még a selyemhernyóte- 
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nyésztéssel is megpróbálkozott: /57/  

A paraszti középrétegek rét- és legelőföldjei-

nek jelentős  része az ármentesitést követően alkal-

massá vált a . szántóföldi gazdálkodásra'.` Ezeket a 

területeket a belvizek szinte rendszeres pusztitásai 

miatt elsősorban a rövid tenyészidajü kukorica ter- 

mesztésével lehetett hasznositani /58' 

A kukoricatermesztés kiszélesitését ösztönözte, 

hogy a közeli Nagyvárad lakosságának gyors ütemű nö-

vekedése egyre növekvő mértékű keresletet támasztott 

a sertések iránt, ' 

A sertéstenyésztés . a 	 közép.. és kisparaszti 

tulajdonosok rétegének önellátásában és árítermelá.- 

sében fokozatosan előtérbe került és a tenyésztés . 

arányait tekintve meghaladta a tehetősebb paraszti 

gazdaságok azintjét"59/  

A törpebirtokosok-- és zsellérek gazdasági te 

vékenysége, eltérő arányban, de lényegében a ledol-

gozásos. és részes rendszer különféle formái kere-. 

tében használt idegen földtulajdonon és munkaerejük 

árúba bocsátására alapult. 

Az általunk vizsgált település törpebirtokosai 

és zdellérei elsősorban a falut övező nagybirtokon 

és a Nagyvárad körüli szőlővidéken találtak munka'= 

alkalmat, mig a tehetősebb helyi birtokosoknak az 
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aratási időszakokban mutatkozó munkaerő igényét fő-

ként más településekből jött nincstelenek elégítet= 

ték ki. . 

Ennek  legfőbb oka az volt ., hogy a helyi nincs.  

telének- és tehetősebb gazdák iaunkás.+munkáltatói 

viszonyát átszövő rokoni kapcsolatok megnehezitették 

a kizsákmányolásnak idegen munkásokkal szemben el- 

érhető szintje megközelitését. ' 

A helyi törpebirtokosok és zsellérek gazdasági' 

tevékenységének végső célja a továbbsüllyedés mega-

kadályozásához, illetőleg a vagyoni biztonság illú-

ziójához szükséges talpalatnyi föld megszerzése volt. 

A tagositásy , majd az  ezt  követően kibontakozó 

gazdasági fellendülés a nincstelenek egy véld rés. 

teltének számára is elérhetővé tették a földszerzés 

lehetőségeit. Egy részük az adományozott legelőille- 

tőségről mondott le,  2-2 vékás káposztaföldek fejé. 

ben,  mások a Sebes-Körös ármentesitett területéből 

szereztek földet:`/60/  

A magas napszám és a feles-bérleti rendszer keretében 

művelt földeken folytatott kukorica- ás káposztater-

mesztés a nincstelenek egyéb csoportja számára is 

lehetőlivé tette, hogy /nadrágszijparcellak megszerp 

zésével/.a törpebirtokosok soraiba emelkedjenek. `/61/  
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Az egyre sulyosabbá váló adóterhek és a gyor-

san dráguló földek ugyanakkor már ebben az időszak-

ban  is a törpebirtokossá %emelkedés" ellenében ha- ► 

tottak és meakadá3,yozták Éxmek a tendenciának száma 

mottevő mértékben történő kibontakozását:
/62/  

A tagositáskor szerzett  parcellák egy részét 

zsellér-tulajdonosaik hamarosan "elkótyavetyélték" 

és ez lett a sorsa a későbbiek során a más módon 

szerzett földcsikok.jelentős részének 	
/63/  

Az 1870-es évektől kezdődően,, a középrétegek 

mellett a zsellérek- és törpebirtokosok rétege vált 

a gazdasági felemelkedés- és lesüllyedés ellentétes 

folyamatának másik, legjelentősebb ütközései szinte 

terévé:/64/  

A paraszti árútermelés kiszélesedése és a gj 

vagyonfelhalmozás előrehaladása kapcsán,, azzal ösz- 

szefüggésbeny fokozódott a mezőgazdasomon kivüli te- 

rükeeken :kibontakozó paraszti vállalkozások és a 

hitelélet jelentősége is. 

Az esetenként kihasználatlanul maradt termelő«. 

eszközökkel. /főként igaerővel/ végzett bérmunkák a 

paraszti társadalom széles köreire kiterjedő, tra- 

dicionális gazdasági lehetőségek voltak './65/  
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Mig a legtehetősebbek körében az alkalmi jelle-

gi bérmunkák elsősorban a bérnyomtatásra és a szám 

tásra korlátozódtak, a kevésbé tehetősek az egyéb 

mezőgazdasági munkákra és a fuvarozásra is kiterjesz- 

tették tevékenységeiket. 

Az igaerővel végzett bérmunkák körének kiter-

jedtségében megfigyelhető eltérés mellett - bár ne.' 

hezebben elkülön tően . a végzett munkáért járó 

bér- ős bérjellegű szolgáltatások jellegében is fel- 

fedezhetőnk bizonyos differenciáltságot.' 

AzLugyanis, -hogy a kevésbé tehetősek munká  járako el- 

Jenszolgáltatásában főként a pénz, a tehetősebbek 

esetében pedig elsősorban a munkaerő-viszontszolgál-- 

tatás volt az elterjedtebb'. /66/  

/Ilyen szempontból az alábbiak esetében munkaerő. 

cseréről is beszélhetnénk. Mivel az emlitett idő-

szakban tendenciájában a termelőeszközök időszakon 

kénti árújellegének kialakulását tartjuk meghatáro- 

tónak, a cserejelleget pedig - bár jellemző s első- 

sorban formai sajátosságnak, az adott időszakban 

helyesebbnek véljük a bérmunka jelleg kiemelését:/ 

Az órisái mértékű hitelhiány a felhalmozáson 

Ob a gazdaság optimális.mértékü fejlesztési lehetősé-

geinek kihasználása után is rendelkezésre álló pa- 
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raszti pénzvagyon kölcsöntőkévé alakítására ösztön 

zött /67/ 	 .. 

A hitelszerzési lehetőségek közül az Egyház. 

kerületi Pénztár és a Nagyváradi Takarékpénztár 

volt a legjelentősebb) Az előbbi 6, az utóbbi 8 %.p 

-os kamatra kölcsönzött, több év, illetőleg 3 hónap 

időtártamra. Az Egyhá'kerületi Pénztár azonban, csak 

sok utánjárással, 6.8 hónapos késedelemmel kölcsön. 

zött, mig a Takarékpénztár esetében a rövid kölcsön 

zési idő okozott súlyos  problémákat.' Ezért a sze-

mélyi hitel as  bár legkevesebb 10 % os kamattal járt 

a legfőbb hitelforrásé vált;. /68/  

Az alkalomszerüen uzsoratőkeként is elhelyezett 

paraszti tőke az 1870-es évekig keréskedelmi tőke. 

ként is fnkionált` A jelentősebb kereskedelmi le- 
hetőségek /korcsmák, malom, húsmérés stb.../ azonban 

1870-ben  zsidó eredetü bérlők kezébe ke»ülte1 "69/ 

Betelepülésük után a falu hitel élete csaknem 

teljesen a zsidó eredetü irérlők ellenőrzése alá ke- 

riilt'.. Az ál ? andóan_ rendelkezésükre álló pénztőke 

viszonylagos nagysága és a hitel-akciókban való.jár-

tasságuk mellett jelentós hatása volt annak is., hogy 

a helyi hitelezőkkel ellentétben csak a legritkább, 
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esetben kivántak ledolgozásos kamatot./70"  

A falu hitelellátásának az összes helyi hite-. 

lező érdekeinek megfelelő módon történő biztositása, 

a paraszti, egyházi és a zsidó eredetü uzsoratőke-

érdekeinek egyeztetése 1$70--ben a "Takarék és Kölcsön 

Egyesület" megalakitására vezetétt./ 71/  

Ebben a részvénytársasági alapon szerzett vállalko-- 

zásban a részvények többsége egyetlen zsidó eredetű 

vállalkozó kezében volt, aki már a korábbi években .. 

is lényeges szerepet játszott a falu hiteléletében. /72/  

A termelésben keletkezett paraszti tőke a többi, 

zsidó eredetü kereskedelmi és uzsoratőkének, vala. 

mint a református egyházközség tőkéjének egy része . 

csupán ezt az alaptőkét egészitette 

A "Népbank" létrehozása átmenetileg a pénzkölcsön. .: 

zési lehetőségek javulását eredményezte" 

Működésének "nagyon üdvös voltat'. különösen a 

középrétegek körében vezetett a vállalkozási kedv 

megerősödéséhez A Takarékpénztár működése idején, 

annak finanszirozásával került sor 1871-ben a kor. .. 

• 

szak legjelentősebb hely i  vállalkozására . amikor . 

"...több lakos téglaégetés végett társasággá alakult. 

Tégla- cserépmestert fogadván évenként jelentékeny 

mennyiségű téglát és cserepet égettetett cserépki-- 

száritót s égetőt készittetettV73/ 
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Alapitól a helyi paraszti középréteg legin-  

kább vállalkozó szellemü képviselői voltak, akik  

elsősorban a környéken megindúlt'útépitések támasz-

totta keresletre alapozták vállalkozásuk jövőjét` X74'  

Uzetheltetése az útépitések befejezése után egyre  

kevésbé lett kifizetődővé, hiszen a szállitás ne-

hézségei miatt elsősorban csak a helyi, .  illetőleg  . 

a közeli falvak szükségleteit látta  el.~ 

Az előállitott termék kiváló minősége révén egy  

ideig még megőrizte szűk piacát, de a termelés  

kiszélesitésére, korszerüsitésére, olcsóbbá téte-

lére már nem volt képes. '75'  

Az 1873'.' évi-hitelválság idején a helye takarék.=  

pénztár széthullása az üzemsorsát is megpecsételte,  
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A körösnagyharsányi paraszti gazdaság fejlődése a  

mezőgazdasági válságtól az első világháborúig ter- 

jedő időszakban. 

A.  Az infrastrukturális változások hatása a tradicio-

nális gazdasági--területi kapcsolatok felbomlására',' 

az egyes települések továbbfejlődésére  

A mezőgazdaság tőkés átalakulása a XIX. század 

második felében a legszorosabb kapcsolatban állt a 

modern bankrendszer— és közlekedés kiépülésével. ,/76/  

Korábbi fejezetünkben felvillantottuk az 1860— 

--70-es évek fordulóján a körösnagyharsányi paraszt-- 

ság számára elérhető pénzszerzési lehetőségek alaku-

lásának képét`." 

Az infrastrukturális változások másik fontos alkotó 

ja, a közlekedés kiépülése az általunk vizsgált terű-

leten az 1850-70--es, illetőleg az 1880-as években 

ment végbe. 

Az első időszakban, a Körösszabál3 ►ozás megva 

lósitását követően kibontakozó kövesút építések je-

lentős mértékben hozzájárultak mind a nagybirtok, 

mind a paraszti birtok értékesítési lehetőségeinek 

javulásához'.' 
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Az 1880-As évek nagy vasútépitési hullóma t  az 

Európa szerte pusztit6 mezőgazdasági válság talajón', 

alapvetően természetszerüleg a hazai tőkés jellegű 

fejlődésben meghatározó szerepet játszó nagybirtok 

érdekei által meghatározott ütemben és irányban ha t*  

ladt előre/77/  

A 80-as évek nagy vaeútépitési hulláma nemcsak 

a külső piac biztositásával segitette a nagybirtokot 

a válságból való kilábalásban, hanem a rohamos gyor 

sasággal kialakuló, egységes t  országos belső piacon 

is elősegitette monopolhelyzetének kialakulását 

A nagybirtok árútömegének megjelenése a szültebb 
területre kiterjedő tájpiacon fokozatosan háttérbe 
ezoritotta a kismértókU paraszti árúterntelésen és 

termékfeleslegen alapuló gazdaságima területi kapcs© 
latokat 

Az a történelmileg változó tartalmú t  viszonyiAs _, 
lagosan azonban állandó jelleggel is birt gazdasági  

egyenstúly, amelynek alapját lényegében a területi' 
gazdasági kapcsolatokban szerepet játszó település 

sek eddig viszonylag arányosann kiszélesedő belső 
felhalmozása /és•igy az árúkapcsolatok fokozatos á1$ 
ladósulása és kibővülése/ képezte, a nagybirtok em 

litett árútömegének meg jelene hatására felborult  
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A tradicionális kapcsolatok felbomlását kővető 

időszakban a körösnagyharsányi.parasztság gazdálko 

dósát /is/ átmeneti bizonytalanság jellemezte, amely 

mindaddig fennállott, amig az új feltételek kőzőtt 

a korábbinál kevésbé zárt és harmonikus együttmüki 

dés új formái létrejöttekV/78/  

A gazdálkodás külső feltételének alakitásában, 

nem utolsó sorban á vasútápitésekkel kapcsolatban, . 

a külsg , eredetű tőkebefeketetések /illetőleg annak 

kővetkezményet/ is jelentós szerepet játszotta 

Az 1880-as években megjelenői, jelentékenyebb 
nagyságtl tőkebefektetések elhelyezésére elsősorban 
azokban a településekben került sor, amelyek a bele 
só felhalmozásban is élen járbak 9/  
Az utóbbi mindenekelőtt az emlitett települések 
nagyméretü.gabonatermesztéséhez, /végső soron a 
szabad rendelkezésre álló gazdálkodási tár kiter=+ 
jedtségéhez/ kapcsolódott, amelynek kihasználására 

csupán most a gazdálkodás ezen szintjén alakultak  
ki a szükséges objektiv-feltételek; 

az emlitett települések gazdasági fellen4 
dülését viszon ylag jelentős belső felha álozáeuk alaRT; 

pozta meg, továbbfejlődésüknek hiteligényeik kielé4 
gitése alkotta feltételéti:; 
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.A hitel iránti, különösen megnövekeddttt kereslet, 

elsősorban a felbomló tradicionális piaci körzet ha- 

tárain belül, az emlitett.településekbe irányuló, je-

lentős mértékü mrozgá.st eredményezett. 

Azon aterületen, amelybe Körösnagyharsá.riy is 

tartozik, elsősorban a felvásárló.- és közvetitőkeres-

kedelemből származó /főké,nt zsidó eredetü/ tőke mo- 

bilizálódott./8o/  

A tőkemozgás tovább fokozta  az  egyes települé 

sek fejlődésének ütembeli eltéréseit, hiszen az em- 

litett, már önerőből is gyors fejlődésnek indult telep 

.pülé.sek száméra mintegy a többi település hátrányá- 

ra biztoditotta a továbbfejlődés alapfeltételét ké-

pező jó tőkeellátottságot. 

A gazdasági fejlődés előrehaladása és az egyes 

települések közötti különbségek fokozódása közvetve a 

demográfiai változásokban is tükröződik /8l/ 

A népesség gyarapodása Harsány és más környékbeli  

falvak esetében. 1850-1900 között /185o-hez  viszo-

nyitva %-bari/ 
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A település neve: A lakosság. 
száma 1850. 1857 1870 1880 1890 1900 
ben 

41 +10 +1 +11 +14 

	

+9 	+4 47 +13 +17 

42 +18 +15 +22 +29 

+14 +37 +21 +30 +30 

+3 +26 +10 +31 +47 

+11 +36 +39 +50 +59 

i;..2 +57 +73 +167 +173 

417 +8 +1 +22 +36  

4 +9 +16 +32 +46 

Az emlitett jelenségek  hatására  a tőkés jellegti 

fejlődélgáz egyes települések belső felhalmozásából 

táplálkozó  sokszinü osirii fokozatosan elsorvadtaW. 

A  nagybirtok  gazdasági ttilatlylinak kialakulása nYek; 

min a paraszti érettermelés fejlődési lehetőségeit a 

porosz utas agrárfejlődés  általános  törvényszerds44 

gei alapvetően meghatirorták4 

As egyes települések fejlődésében mind erőseb. 

ben érvényre jutő  általános  fejlődési jegyek mellett 

a települések fejlődésifolyamatának nébány vlszo4 

lag változatlanul maradt jelenségébez kaposolódvai' 

számos kisebbnagyobb fontossigksajit io!fejlődési .  

jegy továbbra is batott-a falvak gazdasigitársadalmi 

Harsány 1238 

Szakál 716 

Mezősas 1279 

Körösszegapiti 1251 

Ugra 1537 

Barked 5269 

Komádi 2700 

Nagyszalonta 10 . 300 

BerettOugalu 5280 
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fejlődésében:':  

Lzek a másodlagos fontósságtí fejlődési sajáto44  

ságok különös erftel kerültek felszinre az agrárvál4  

áágból . való kilábalás kisérleteinek időszakában:. 

A növénytermesztés és az állattenyésztés aráxyá4  

nak,, szerke ~etének és szinvonmlának változásai: . 

A tőkés jellegű agrárfejlődés kezdeti  idósza 

kában miként arra  korábban rámutattunk a szán;»  

tóföldi miivelés kiterjesztése volt a .  parasztság  

gazdasági fejlődésének legdinamikusabb  elem4 Az  

olcsón haszonbéreih®tó földterület$k bősége ugyan . 

akkor hatalmas méreti igényeket támasztott a gaz4  

dálkodáshoz szükséges igaerőállománnyal szembeás  

gyors ütemii fejlődésre késztette az állattenyész  

tést  isá 

Az 1870.080.0as évek fordulóján a helyi paraszt;;;  

súg gazdálkodásának színterén /is/ új jelenségek  

körvonalai kezdtek kibontakozni* . 

A környékbeli nagybirtokokon a  gazdálkodás  

keretei és a termelőerőkkel való ellátottság között  
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kialakult elletmondások felszámolása 4i; a  termelő  

erők adott szintjén jeleatősen előrehaladtV82/  

Hatására fokozatosan leszükültek ás megdrágultak a 

parasztság  számára a nagybirták relattv termelöi 

er64hiánya biztositotta földszerzési lehetőségekV. 

Ebből következik, hogy a  gazdasági  lehetőségek re 
alizálhatósága tekintetében sohasem egységes pv 

raszti társadalomban tovább szükUlt azoknak a btts4.,  

tokosoknak  a karts, akik a megdrágult lehetőségeket 

feltárhattA4 

Ezek  a  változások  szükségszerüen tovább ati.4 
rüztek és az előbb felsorolt egyéb tényezőkkel 

/vasútépitések, a pistol. lehetőségek *Ss a  hitelvi  

szonyok  alakulása  stbM/ /is/  kölcsönhatásban  jeái 

lentős táltozásokat eredményeztek az egyes paraszti 

rétege4 illetőleg az egész helyi parasztsig gaz4 
dálkodásábani,4 

A haszonbérelt területeken folytatott kÜlter;,1  

jes gazdálkodas lassanként  csupán  a jelentősebb 

nagysága bérleteket szerző tehetősebb paraszti  

rétege  számára maradt kifizetődft A gabonaárek 

lassa esökkenése azanban még ezeknek a rétegeknek 

a gazdálkodásában is változásokra vezetet4/83/ 
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A korábban csaknem kizárólagos jelentőségű 

külterjes gazdálkodás további kiterjesztése /kiig: 

lönösen a gabonaválság okozta fokozódó értékesité± 

si.problémák, majd a vasútépités átmenetileg érvé 

nyesül8, további árleverő hatása nyomára/ bizonyos 

mennyisét szinten ttl egyre, kevésbé volt gazdasá 

go4 A szükséges termelőerők biztositásit egyre je 

lentősebb anyagi ráforditást követelt, nem volt 

arányban az elérhető haszonnal 

A továbbfejlődés kedvező lehetőségét ueoztett 

külterjes gazdálkodás jelentős visszaesésekkel tar 

kitott bomlási folyamatának első jele a haszoné 

relt területek csökkenkse4 amelyet á belterjesebb 

növényi kultúrák termesztésének kiszélesitése és 

as intenzivebb növénytermesztés kezdeti lépéseinek 

továbbvitele követett'/ 

A. középrétegek esetében . a külterjes gazdál 

kodás megíkedésének gazdasági következményei már 

korábban jelentkeztekW Igy a továbbfejlődést jelene 

tő gazdasági formák kialakulása . 4* időben és ttem44  

ben egyaránt megelőzte a tehetősebbek hasonló 

irányú lépéseit&' A saját földtulajdonnak az iineuii  

látást biztositó részén túl  is fennmaradó területei 
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általában elegendőek voltak ahhoz= hogy intenziY, 

belterjes irányú termelés esetében a családi kerete 
tek között fellelhető munkaerőt foglalkoztassák; 

földtulajdón felapvózódásának elörebaladása a 
zonban azt eredményeste, bogy a családon belül in 

tenziv gazdálkodás mellett is munkaeráfelesleg 

jött lótreT, amelynek foglalkoztatása érdekében ki$ 
haszonbérletek szerzése vált szüksógess 

A szegényparasztság-. és a ninostelenek  réce 

gének gazdasági tevékénységében .lényeges változás 
nem történt, hiszen a külterjes gabonatermesztés 
már- korábban sem játszott 16eges szerepet 

Az 1880-sas évek közepétől egyre súlyosabb 

gazdasági problémákat okozó gabonaválság és egyéb 

tényezők /pbldául a földtulajdonra kivetett adóter6 

hek növekedése/ az említett gazdasági jelenségek 

erőteljesebb kibontakozására vezettek- 

4 termelés intenzivitásának növekedése' a 

termésátlagok növekedése és ezzel kapcsolatban 

tio amint az alább láthatjuk * jövedel$mezős égének 

fokozódása, árának növekedése irányába hatott* 

A katW holdankénti átlagtermés az egész Sörös± 

Berettyó vidékén a következőképpen alakult:/85/ 



Termény 
/hekt6literben/ 1871'1880 

Búsa 	 466 

Arpa 	8,19 

Zab 	 12420 

Tengeri 	.. 

/szemes q tan/ 8 73 
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1881'=41890 1893 

10436 10,80 

1253 16014 

15,20 19,20 

124 3 1483 

/A kiiröaup.agsyharsányi termésátlagok -4 földek 
átlagot  meghaladóan 36 minősége miatt mind; 

egyik  időpontban kissé' magasabbak voltak;;-/ 

A föld_ Ovedelmesőségének fokozódását 

rözi egy katl hold szántóföld átlagos jövedelmének 

.alakulása s/86/  . 

Jövedelem 	 . 

/11tban/ 	18704es 	1890.»ee évek 

Nyers 	 31,20 	 43440 

Tiszta 	 19-00 	 29410 
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A kateszteri tiszta jövedelem holdankénti 

átlaga is jelentősen emelkedett 

tv 1853 	1895 	A növekedés 
aránya 
/%14ban/ 

A falu határában 
/katTholdankánt/ 4454 	5144 	1155 

Kateszteri tiszta 
jövedelem 	15482 .184491 	14194 
/aranykoronában/ 

3. katholdra jutó 
kateszteri tiszta 
jövedelem 	2,93 	3,59 	12247 
/aranykoronában/ 

/Ez különösen azért figyeleue mélq09 mert a falu 

hstárának gyarapodása elsősorban a  legelőterületek  

növekedését jelentettea 

A földek jövedelmezőségében beállott gyara4 
podás a  földek  haszonbérleti és vételi  árának  
emelkedőséhaz vezetettV 
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... a Körösr Berettyó-völgye, ahol - még 

néhány évtizede - oly cskély volt a haszonbér 

és oly potom ára volt a földnek, manapság , hazánk 

azon részei közé tartozik, ahol a föld a leg-

drágább..." állapította meg a mult.sázad végén 

az egyik monográfia szerzője. /87/  

Joggal, hiszen a föld vétei:i ára önkéntes eladás-

nál kat. holdanként 2-400 forintra, a haszonbér 

pedig általában 15-2o forintra emelkedett. 

A föld vételi árának növekedése Körösnagy- 

harsányban jelentősen elmaradt a többi környék-

beli településben végbement növekedéshez képest. 

Ilyen szempontból más településekhez viszo-

nyitott helyzete 1895-ben a következőképpen ala-

kult:/88/ 
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Azt, hogy a föld vételi ára a legalacsonyabb, 

haszonbérleti . ára pedig osakaem a legmagasabb . 

volt Körö nagyharsányban több társadalmi 

gazdasági tényező együttes hatásának tulajdon 

nitjukti jobbágyfelazabaditást követően a kör 

nyékbeli településeknél viszonylag tőkeerősebb 

harsányi parasztságnak jelentős földterülete  

ket sikerült megszereznieW ízeknek a területek 

nek egy /általában a rosszabb minőségei/ része 

éppen a belterjesebb, gazdaságosabb termelés 

igényének fokozódása nyomán ráfizetésessé, vagy 

nem eléggé kifizetődővé vált' 

A belterjesebb, intenzivebb irányba forduló 

termelés új :fokozott igényieket támasztott a ter• 

m®lésbe bevont földek minősége iránt` . 

A széles középrétegek gazdálkodásának nagy  

jóban és egészében  azonos ütemii és irányú fejlő' 

dése /a gabonaválság kényszeritő szoritása nyomán/ 

csaknem egyidőben vetette fel a minőségi földeken 

való gazdálkodás igényét; a gyenge minőségin földek 

eladásának szükségességét Jó minőségin földek 

csak ritkán kerültek eladásra, ezért a nagy szám. 

ban eladásra kerülő, gyenge minőségü földek ára 

igen alacsony: " Ugyanakkor éppen a jó mínőségü 

földek iránti fokozott igény vezetett a haszon 



270 6',7 	. 
4 540;7 

372 367 4'6 1435„6 

312 310 4 2 325 

Harsány 

Ugra 

Apáti 

bérbe adott földek magas bérleti érának kialakuló* 

sáhos 

Más, , környékbeli településekben a földné3 kitli 

és szegényparaszti népesség jóval nagyobb aránya és 

a földszerzési lehetőségek korábbi bősége idején tsz 

pasztalhat6 fokozottabb tőkeszegénrységiik miatt e 

• földszerzési lehetőségek jóval szűkebbek volta a 

föld árát j6val magasabbra verték feli: .Ebbe az igy► 

rányba hatotta birtokfelaprózódások ütemének az em4 

litett településekben tapasztalhat6 4 gyorsabb előre$ 

haladása is 

A birtokfelapr6z6dás előrehaladásának mértékére 
pontos adatók fiiján Csupán arányaibaü°f. sz egyes 

települések paraszti gazdaságainak átlagos nagyságás 

b61 következtethetünk;:  

1894ben ez a.kavetkező képet mutatta:/89/ 

Teleülés A gazdasági . .100 kathold.alatti és feletti gazdaságok 
gok száma 	száma és átlagos száma ős átlagos 	.. 

birtok 
nagysom 

bií*Gokii) . 

nagyság 
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Az eladott földek minősége ezekben a teleptilég 
sekben nem volt jelentősen jobb, a haszonbérbe adott_ 

földek minősége pedig w  ahogyan arra a bérleti árak 

b81 következtethetünk. sokkal rosszabb volt 

Ugyanakkor néhány nagyhatás település korábban el  

nősorban legeltetéssel hasznositott* hatalmas teru  
letei viszonylag  alacsony bérleti' ős haszonvételi _ 

áron hozzáférhetővé váltak más környékbeli falvak 
paraszti népessége számára i 

Az általunk vizsgált település lakossága els 
sorban a Komádii*i ős a oséffai határban szerzett 

haszonbérleteket, ahol azok bérleti Ara csupán 10  

forint col /9°  . 

iás települések határában történt haszonbérle 

tek elterjedtsége évenként és településenként válta . 

zott, ezért annak. mértékét megállapítani nem tudjuk: 

Emiatt a  növénytermesztés szerkezetének változásait 
sem tudjuk pontosan nyomon  követni, hiszen az egyes 
települések /például Kőrösna1yharságy/ parasztságé 

nak gazdálkodása jelentős mértékben az emlitett le  
hetőségek kihasználásán, más települések határában 

fekvő bérleti földek müvelésén alapult 

A szomszédos települések  és az egész Körösto 
**Berettyóvölgye. 4 1895i,  évi megfelelő adatainak 



1853 69,4 46,9 47;1 244  47 6  495 
1895 62;8 448 545 60;6 55,5 5944 

1853 to-  . tt,  0,03 
1895 1,7 1,3 O1 045, 0,6 047 

1853 13,2 22.8 12.2 22;7 37;1 12;7 
1895 7.5 14;2 12.4 12.7 32 .'4 9', 

1853 0,5 0,3 0,1 0.4 14 0;8 
1895 0;5 04 0,1 0,4 1 0,7 

3.853  10;4 248 33,2 11;7 4.1 22 9 7 
1895 248 32;8 3291 22.4 5,8 WO 

1453  6.4 3.1 6.2 19,2 947 6;9 
1895  2,3 5,3 2,9 5,2 

Sztint6 

Kert . 

Rét 

Szőlő 

Logelő 

Földadó  alá  
nem eső te;4 
ralet 
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alábbi összevetése révén azonbán mégis érzékelni 

lehet a legfontosabb mozgásirányokatV 91/  

Müvelési ág 	Év  Harsény 4Apiti Tigre Komidi Mezősas Az egész 
/Az összteril 	 Körös14 
let %ában/ 	 Berettyói;i 

völgyé 

"7! 

A "szántóföldi müvelésre valÓ törekvés" e bir 
a gazdáikodás költerjes irányd  kiterjesztése  foko4 

zatosan elveszitotte kezdeti vonzerejét ;4 hosszabb 
időszakot tekintve még a  gabonaválság hatására  sem 
lankadt4 hanem egyre intenzivebbé 
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A termesztett növényfajták közötti arányok 

az 1870.»es évektől az 1890...es évekig a következő4 

képpen$ módosultak: /92/ 

Termény: Nagysága /]at'  holdban/ 
1870es évek 	1890,40 évek 

Aránya /kat;iboldban/ 
1870;.es évek 1890-es évek 

Báza 295 023 405 587 33;21 38,76 .  

Axpa 94 781 113 721 10,67 11,88 

Zab 67 113 57 439 7;56 5449 

Kukorica 167377 226 696 1806 2467 

Egyéb takar4 
mányfélék 92 035 120 205. 1286 10;68 

Amint adatainkból is kitUnik'v az egész Kör8s4 

-....Berettyó4völgye településeinek vonatkozásában a 

gabonatermesztés jelentősége tovább fokozódott 
amok fő okát abban  látjuk,  bogy a népesség gyars0 
podása vomit: egyre :Ott,  gabona ibánti igény4 wae 
Iyet a bérletek  révén  kialakult nadrigszibarcell* 

ken csupán az önellátást szolgáló gabonatermesztós 

területének növelésével lehetett  kielégiteni6 

Figyelemre mélt6 jelenség4 az Összes taker:00304 

növények  területének Jelentős  /mintegy 170 000 kati4  

holdas/ növekedése; ami korszerü Allattenyésztés 
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felé tett kezdeti lépéseket tükrözte /92/   

"Csak az a kár, hogy e haladásban a kisbirto  

kos osztálynak, mely régebben előljárt a belterjes  

kultúra terén° újabban nagyon csekély szerepe van+i ;  

Mig az uradalmak nemesebb tenyószállatokkal, jobb  

ekékkel . és egyéb gazdasági eszközékkel vető» és  

cséplőgéppel látják el magukat, addig a kisbirtokon  

minden csak a, régiben maradi  még a megváltozott v .'  

szonyok követeléseinek sem tesznek eleget"` írta e  

tájról, ars egyik  korabeli szerző, észrevéve -a gazda  

sági előrehaladás felemásságát 93/  

"A gazdaságok felszerelése csak lassan haladt;  

évról»évre csak annyi*al_, amennyit a takarékosabb  

gazda magától meg tud vonni; Minthogy a mezőgazda  

Ságban fekvő tőke..: manapság nem oly jövedelmezőt 
 

hogy a magas kamatú kölcsönt megbirná`= a kisbirta  

kosia nehezen tud hitelbez jutnii s ha jut is`  

drágán kell megfizetnie, ennélfogva a kisbirtokos  

osztály, mely még egyét évtizeddel ezelőtt  elől ► 

járt a gazdaság felszerelése dolgában:, megtakari  

tott tőke ős hitel hiányában mindinkább elmarad ez  

irányban." /94/  
~ 	 - 

A korabeli szerző a Sör`o's»Berettyó»vdlgye pew  

rasztga$daságai fejlődésének megrekedéséről rajzolt  
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sötét képet csupán a "jobb gazdák" korszerűsödő 

gazdálkodásáról írott részletekkel tudta némileg 
világosabb szinekkel enyhiteni 

Körösnaggharsány parasztsága körében is miként 

azt gazdálkodásának a korábbi fejezeteinkben vázolt 
fejlődése is bizonyitja szabadabb gazdálkodási lei 
hetőségei ás viszonylag jelentőé belső felhalmozása 

következtében a pieci árak termelése, ős mindenek 
előtt a gabonakonjunktura lehetőségeinek kihasizná* 

láss a környékbeli teleplilésekhez képest itt a pap 
raszti társadalom viszonylag szélesebb rétegére 

terjedt kii  

-Ennek következtében a helyi parasztság jelentó 

sebb rétege is képes volt a /főkánt gabonatermesz. 
téssel kaposolatos/ korszeriisitésre A  föld mivelése 
szempontjából az 1890-xes években is alapvető fontost 
ságu igaető tekintetében miként az alább bemuta 
tott adatok igazolják : szintén jelentős szintkülönb;  
ség volt a környékbeli falvakhoz és tőkés bérleiek 
hez képes 95/ 

Települést 	Fogatok '1 fogatra jutó szántó 
szám 	nagysága /kaholdban/ . 

Harsány' 	132 	 240. 
Szakál 	71 	 18 

KApáti 	167 	 218 
Ugra 	 159 	 28i7 
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• 

Csupán a paraszti tulajdonban lévő szántóto4 

rületre vonatkozvas /96/ 

Harsány 	 120 	 1545 

Település 	Minőség  szerint  Iimban 

lovasfogat ;  ökörfogat ;  egyéb fogat 

Harsány 8444 	1546 

Szakál  64,1 	19,3 16,6 

KVApAti 7699 	202 249 

Ugra 85;2 	144 0 ;4 

A rendelkezésre  álló  fogatok megoszlása Körösnagyt;-; 

barsányban 1895ben a következőképpen alakult: 

a vagyoni adó alapján is megállapithatóan oly 
csekély birtoka van ;  bogy a fogattartás nem kio; 

fizetődős 170 főnekV Együttesen és egyéb célok4 

ra /fuvarozái stW4/ kb 10 fogatot számitha47  

tunk 

4i A 333 vagyonnal rendelkező birtokos közül az 

emlitettek - Mellett 16.0 ;  de Mine  gazdasággal  

rendelkező birtokosok száma 70... A rendelkez64 
siikre  álló  fogatok sauna mintegy 3540: 

A  többi,  még nem emlitett birtokos  közül  20425 
főt tett ki azoknak az özvegy és idős birtokosoknak 

a száma; akik földjUket  haszonbérbe  adták4 
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A fennmaradó, mintegy 70 birtokos tulajdoné 

ban kb- 80 fogat volt: Közöttük voltak a 1 -egJelen .  

tősebb birtokosok és haszonbérlőkrt  

/Az összeállitást nem statisztikai adatok, hanem 

az emlitett visszaemlékezők véleményének egybeve+ 

Lése alapján alakitottuk ki' Ezért az csak-a meg + 

oszlás legfontosabb arányait tükrözi/ /97/ 

Miként azt korábban megállapitottuki a pá 

raszti gazdálkodásnak a mezőgazdasági termelés te± 

riiletén meglévő lehetőségei /killönösen a gabonavár 

ság időszakában/ a helyi parasztság Jelentős rétew+ 

gének gazdaságilag nem Jelentettek perspektiváti 

A növénytermesztésnek az égészében véve kii14 
terjesnek tekinthető gazdálkodási szinten történt 

megtorpanása a helyi parasztság egészére kiterjedő 

igényt támasztott az állattartás kiszélesítése i 

ránt; 

Az .AllatillomAny gyarapodásának mértéke alap 
Ján arra következtethetünk hogy az agrárválság 

időszakában/a földrendezési:- és bérleti lehetősé 

gek leszükitésével kapcsolatban/ az'állattartás  

lett a paraszti termelés legdinamikusabb eleme,. -  

Körösnagyharsány és néhány más, környékbeli 

település állatállománya 1884 és 1911 között a 
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következőképpen alakult  /98/  

/%4ban az 18844 évi. állomány számát 100 bak viva/ 

Település 	A szarvasmathaAllomAny 
18844ben 1895ben 1911-ben 

Harsény 	335 	+244 	+176 

Szakál 	382 	+133 	+135 

n•piti 	680 	+111  

Ugra 	1051 	'4482,6 	490 

Harsány 

Szakál ,  

MiApiti 

Ugra 

A 1 óállomány 

309 *171 +151 

113 +156 +164 

325 +140 +152 

366 +117 +114 

A - serté.sillomitn7 

Harsány 

Szakál , 	- 
nApitti 
Ugra 

271 +348 +227 

162 +400 +647 

1817 ..63  438 
1680 +220 +143 

Az illatállomány stilyénaknövekedése amint 

ez összehasonlitásunkból id kiderül az általunk 

vizsgált településekben csaknem egyidőben ment  végbe 
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és ennek a gabonaválsággal való összefüggése két-

ségtelennek látszik.. 

Az állatállomány számbeli változásai elsősor-

ban az egyes településekben végbement változások 

mértékére utalnak, bár kétségtelen kapcsolatban 

vannak a. vizsgált települések társadalmi, elsősor-

ban pedig birtokviszonyaival. Világosabb az össze-

függés, ha az állatállomány szerkezeti változásait 

követjük figyelemmel, amely közvetlen8bbül tük-

rözi a gazdálkodás lehetőségeinek alakulását, a 

gazdasági fejlődés előrehaladását. /99/  

Település loo db szarvasmarhára jutott 

ló 

1884-ben 	1895-ben 1911-ben 

Nagyharsány 92,2 64,5 79,4 

Szakál 2 .9 ,6 34,6 35,9 

K.Apáti 47,7 6o,2 141,6 

Ugra 34,8 49,8 44,2 

ORSZÁGOSAN - 42 41 

sertés 

Nagyharsány 87,7 115 164 

Szakál 42,4 126,8 211 

K.Apáti 267,2 152,4 151,1 

Ugra 159,8 435 254,6 

ORSZÁGOSAN - 153 • 152 
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A körösnagyharsányi állattartás arányai az 

adatokból láthatóan a gabonaválságot követően 

jelentősen változtat& . 
Az állatállomány mennyisége, azaz a termelés 

adott szintjén a gazdálkodásban elfoglalt Jelentőoli  

sége a válság mélypontján érte el a maximumot 

Az állatállomány szerkezetében végbement válom 

tozások /kdlönösen a .lóállomány arányának számot' 
tevő csökkenése/ugyanakkor a szántóföldi gazdálko0 

dán megtorpanására is utalnak, azaz az állatálló 
mány szerkezeti változásai végsősoron a különböző 

parat4ti rétegek eltérő gazdálkotpi lehetőségeit, 
a gabonaválság okozta súlyos  gazdasági helyzetből 

való kilábalás útját tükrözik; 

Az állatállomány szerkezetének az egyes pap 
raszti rétegek gazdasági tevékenységével való ösz . 
szef. iggése számos általános törvényszeriiséggel bie;' . 
/I],yen például az, hogy a sertésállomány gyarapoo. 
sása a szegény és középparaszti rétegek' a l64100 

lomány gyarapodása pedig általában a közép:» és gazom: 

dagparaszti rétegek gazdasági tevékenysége fellengi* 

dűlésének első mutatói:/ 

Az állatállomány szerkezeti változásaiban az 

összehasonlításunkban szerepelt különböző telepűt 

lések esetében, ezen törvényszerűségek mellett ,  a 
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települések gazdaságto társadalmi fejlődésének 04 

térő vonásaiból adódóan, számos, kisebbnagyobb 

mértékben sajátos elem is kialakul* 

Körösnagyharsány esetében a legfontosabb'9 az 

egész Allatállomány szerkezetének alakulását is 

befolyásoló  sajátosság a falu batárában  lévő  lege; 

=auk páratlanul  nagymértékű .  kiszélesedése 

Az  állattartás  tényleges jelentőségének mért6:4 

kére utal, Ós egyben  általánosan  elfogadott  össze'  

hasonlitási alapot is jelent az egyes települések 

összbatárának és az egyes  állatfajták  számándc bA4 

nyadosából alkotott mutató vizsgálat4 

/Az 1884'11,  és 1911* évi, megfelelő mutatókat9 sz 

Összehasonlitás érdekében 110iszámet mellékletünkben 

közöljük/ 

18954en ez a következő képet mutattas /100/  

Település: Hány kat* holdra jutl /db*/ 
1 szarvasmarba 	1 ló 

N*Harsány 6 92 947 
Szakál 5, 1  15,1 

KVApitti 9,9 16,4 

Ugra 1094 23,3 
Orosháza 5,8 5,5 
Békéscsaba 6,1 8,5 

Békés megye 8,4 - 6,7 
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/Orosháza és Békéscsaba adataPazért használtuk 
fel összehasonlitásurarban, mert ezek a települések 
az amerikai utas agrárfejlődés egyes jellemzőit 
mutatjaie 

A  csupán  a harsányi paraszti népesség tulaj; 
donában lévő Allatai& Ós földjei& megfelelő ari4 

nyais hány katii holdra jut? /dbS/ 

1 szarvasmarha 1 ló 

4 	67 
Jóval pontosabb, bAr  korántsem  minden részletében 
világos  képet alkothatunk; ha az  állatállomány  megr 
oszlását a 161t1lomány*::i és a szifintóföl4 illetőleg a 

szarvasmarballomym. ős a legelőterület arányai 
szerint vizsgáljukti 

Település: ,  Hány kat:hold szántóra ős legelőre jutl 
1 ló 1  szarvasmarha 	/db/ 

Nagyharsány 6,1 1,4 
Szakál  7 9 1 144 
K4pAti 8 3,2 
Ugra 10 . 6 3,2 

Körösnagyharsány esetében adatainkból kt,.42  
tiinik különösen az egy lóra jutó szántóterület 
mennyisége ős a legelők kihasználtsági foka érdemel 

/101/ 
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figyelme* Ebben a  vonatkozásban,  amint azt az 

illatállomány gyarapodásáról készitett korábbi 

statisztikihk alapján is megállapithattu4 az 
állatállomány gyarapodása az  állattenyésztés  adott 
szinte6n, Körösnagyharsányban elérte a maximum° 

Az  állatállomány  ilyen magas szintjének kiala 
kulásá Körösnagyharsinyban elsősorban a közös hasz*. 

nálatban lévő legelőterdlete szinte példátlan m6; 
retd kiterjedésével  kapcsolatos  

1853,«..1.oz képest a legelőterület 2510/34a1 
nőtt és a paraszti kézen lévő terdlethez ;izsonyi 

tott aránya a környéken a legmagasabbá válti /1°2/  
Ilyen szempontból viszgáiva a legelők kihasználiA 
sági fokát az alábbi képet kapjuks /103/ 

Település; A község terd14 A paraszti Hány kat hold 
tén lévZ osztat7 	kézen lévő legelőre jut egy 
lan birtok terd4 területak4 Wilazon legeltetett 
late AatTboldban/  hoz 	, szarvaleili ló, sertés nyitott arát.i 

nya /%'/ marha  

Harsány , 	1173 35 1,8 2,5 1,9 
Szakál  279 10,5 47 6,6 0;59 
nApAti 593 3144 2,1 2 14 
Ugra 182  247 0,7 0,8 44 

. 

A közös  használatban  lévő legelők, amint az áz á]I ' 
talunk  bemutatott  adatokból is kitdaik, telepilléseh4 
khnt eltérő lehetőségeket biztositottak arra, hogy 
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a  gabonaválság  gazdasági következményeit az 

állománynak  az  állattartás  adott külterjes szint4.  

Jén  történő gyarapitásával ellensayozzákri 
.■■ 

prösnagsharsány esetében szinte páratlanul 

kedvező lehetőségek voltak a külterjes illattartás 

kiszélesitésére* 

Ennek következtében az itteni parasztság szá 

mire az  állatállomány  mennyiségének növelése Atm4 

netileg  továbbra  is járható At,  gazdaságos  befekte«i 

tés maradt, mill a többii siiikebb  legelőjű  telepü4 

lések parasztsága egyre inkább a tejtermelő szar4; 

vasmarhatenyésztés meghonositására kényszerül* 

A közös legelők nagysága és a minőségi Anat.» 

állomány  kialakitásának igénye közötti szoros ősz4 

szefüggést a fajták  változása  tükrözi legjobbadi 

A szaraasmarba esetében az emlitett telepü4 

lések Allományának kioserélése 1911re az alábbiak 

szerint aldkul ts/l04/ 

Település neve: A nyugati  szarvasmarha  aránya 
 az összállományhoz viszonyitva 

B‘ban/ 

Harsány 	. 84 

Szakál 	645 

4ApAti 	22;2 

245 

ORSZÁGOSAN 	62,1 
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/Körösszakál esetében, a századfordulót követő t 
években szeRett "tejcsarnok" batására rendkiviil 

györs  ütemben  haladt előre a tejtermelő szarvaa.4, 

marhai4llomAny meghonosittised Az értékesitési 

hetőségek javulása  általában  jelentős, azonnali 

hatással volt a paraszti gazdálkodás alakulásárs 1105/w 

A körösnagyharsányi birtokosok közül a legte4 

hetősebbek,amellett, hogy változatlanul jelentős 

számli rideg  szarvasmarhát  tartottaki 1908  körül  
megkezdték a tejtermelő szarvasmarhao.Allomány 

alakitását 1.45  A körösnagyharsányi tejcsarnok lét4 
rehozásáig  szarvasmarhatartásuk  megőrizte sájátosi 

kettős arculatát,aely még a legeltetési rend At6 

alakitásábaa, a "''iirostarka4 és fehér marhák 

Milan csordájának=;" kialakitásában is  tükröző:  
106/  döt 

Az 1900as évek elején kibontakozó gazdasági 

konjunktúra nyomán sz Allattenyésztésben is meg -;; 

indult fejlődés-, korszerasödés, Körtistagyharsányban 

az emlitett okoknál fogva csak igen lassan, fe1e4 

Másan és csak a belyi parasztság legtebetősebbjei 

szUrétegének gazdaságaira kiterjedően halad4lör4 

A  helyi  parasztság többsége, bár az  istállózó  tar-i= 

tits fokozatosan elgtérbe került„ az ebső világ;;; 
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háborút megelőző időszakban nem volt képes a szik 

séges nemesebb tenyészállatok beszerzésére, az 

állattenyésztés magasabb szintjének kialakitására° 

A hagyományos külterjes állattenyésztés fenni 

maradását elősegiteAckedtező tényezők közvetve a 

gazdálkodás más területére is kihatottak( Ig tiy pél 
dóul az ugarlegeltetés fenntartása a háromnyomásos 

rendszer megmerevedése irányába batottV &inek köp 

vetkeztében a nyomásos rendszerbe tartozó földeken 

általában nem nyilott lehetőség a belterjesebb nM+ 
vényi kultúrák termesztésének megfelelő mértékü 

kiszélesitésére4 A nyomáson. kiviili területek /hág+ 

zikertek, káposztás kertek„ újabb szőlős kerti föl+= 

dek stbVW elfoglalása után a belterjesebb növény 
fajták termesztése emiatt a környékbeli puszták 

fordulókra nem osztott területein bontakozott  kJ-1;T- 

Az  állatállomány,korszerüsitését gátolta a 

századfordulót követően kialakult Újabb gabona« 

konjunktúra isi: /107/  

Hatására ismét a földállomány gyarapitása 

vált a helyi parasztság jelentős részének megha 

tározó törekvésévé, az állatállomány korszerisi 
tése pedig másodlagos fontosságuvá lett: 
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Az újabb gabonakonjunkturinak a paraszti gaz;;; 

dálkodásra gyakorolt hatása eltért az 1860 - 70-es 

évekkonjunkturájának hatásitól 

A szántóföldi gazdálkodás kiterjesztése  lehe- 

tőségeinek bősége  as 1870-es évek gabonekonjunktupT; 

rája idején a  harsángyi parasztság legszélesebb ré 
tegei számára lehetővé tette, hogy eltérő mérték.i 

ben ugyan a konjunktúra lehetőségeit kihasznit1U 
-,- 

hass4 A termelőeszköz iránti igény az állatállo 

many /legelsőporban a ló;.; és szarvasmathaillomány/ 

féjlesztésére ösztönzöttja viszonylag jelentős belim 

86 felhelmozás pedig a mezőgazdaságon kivüli terii4 

leteken történő gazdasági kisérletek 

sét eredményezterg 

A XXV század elején kialakult agrárkonjunktúra 

által létrejött lehetőségek  már csupán  a  helyi  pa4 

rasztság tehetősebb rétegeinek számára voltak  ki  

aknázbatók; Ehnek egyik legfőbb  okát  az képezte, 

hogy a konjunkturát megelőző évtizedek súlyos gaz,iii 

dasági kürülményei miatt a parasztgazdaságok zöme 

nem volt képes a felhalmozásra, sőt még arra sere, 

hogy a mezőgazdasági fejlődés  lassú  előrehaladésé. 
.40 

val lépést  tartson  
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A konjunktura évei alatt a korszerübb termelőeszközök 

legszükségesebbjeinek beszerzése a gazdaságok több-

ségében elkerülhetetlenné vált. 

Ebben az időszakban. került sor a harsányi gazda-

ságok többségében a. hagyományos paraszti mezőgazdasá-

gi eszközök egy részének kicserélődésére, a korsze-

rübb /és olcsóbb/ termelési eszközöknek /vaseke, vas-

borona.., ekekapák stb.../ az elterjedésére. 

A  konjunktuta kihasználását nehezitette az a kö-

rülmény is, hogy ebben az időszakban a szántóföldi 

gazdálkodás kiszélesítésének a lehetőségei is igen 

szükek voltak.. A környékbeli nagybirtokok egyike-

másika. termelőeszköz -állományának mennyiségét és mi-

nőségét tekintve ugyan elmaradt a. nagybirtokok orsz-

gos szintü előrehaladása mögött, és saját termelőerőig 

vel nem volt képes a rendelkezésére álló gazdálkodási 

lehetőségeit kihasználni./lob/ A parasztság előtt 

ezekben a nagybirtokokon megnyíló földszerzési lehe-

tőségeket a rendkívüli magas földárak miatt azonban 

csupán a. parasztság legtehetősebb elemei tudták kihasz-.  

nálni./109/ 

A.konjunktura. - miként az eddigiekből is kitűnik 

- eltérő gazdasági lehetőségeket biztositott a paraszt-

ság különböző rétegeinek és ennek megfelelően a gaz-

dasági tevékenység más és más elemeit erősítette vagy 

sorvasztotta azokban. 
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A jómódu- és gazdagparaszti réten számára viszonylag 

jelentős tőkeereje a. válság idején lehetővé tette, 

hogy pótlólagos tőkebefektetésekkel gazdálkodását 

'oks>zerüen' átalakitstka. /11o/  

Az értéktöbblet növelésének abszolut- és relativ 

formái /a  bérek csökkentése; a munkaidő meghos.szabbi-

tá.sa.; a gőzcséplő- és aratógépek bérlése; gazdaságaik 

korszerübb termelőeszközzel való ellátása, intenziv 

növényi kulturák termesztése, a piaci tevékenység 

fokozása stb...! kisebb-nagyobb mértékben az emli-

tett gazdaságok mindegyikében realizálódtak. /111/  

Ennélfogva ezek a gazdaságok, a válságból való kilába-

lás érdekében, képesek voltak a gazdasági fejlődés 

legszükségesebb lépéseinek megtételére. 

Az emlitett gazdasági fejlődés atonban elsősor-

ban a. gabonatermesztés korszerüsitése 'érdekében tett 

lépéseikre korlátozódott, a belterjesebb növényi kul-

turák termesztése pedig csak kiegészitő jelentőségü 

maradt. A gazdaság másik fő ágazatában, az állatte- 

nyés::ztéshem, változatlanul 'a külterjesség jegyei vol-

tak a. meghatározók, és az. állomány növekedése meg-

maradt a mennyiségi előrehaladás keretei között. 

A konjunktura sem hozott. lényeges változást. 

ezeknek a rétegeknek a gazdálkodásában, bár a megnö-

vekedett jövedelem korszerübb termelőeszközök további 
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beszerzését tette lehetővér 1905-ben néhá y an csép-

lőgép vásárlására is társultak.' Jelentősen fel- 

élénkült a mezőgazdaságon kivüli tevékenységüké: 

A  cséplőgép tulajdonosai a nyári időszakra felbérelt 

munkásokkal bércsépléseket végeztettek a környékbeli 

falvakban is." A hagyományos személyi hitelakciókat 

1907-től a helyi Hitelszövetkezet által kialakított 

szervezett formák váltották fel`. ` 

Egyesek a földdel üzleteltek, mint Bereczki József, 

aki "...Kődombszigeten kivett egy 20 katasztrális 

fődet, és azt kiadta bérbe parcellánként. Ezer vagy 

ötszáz négyszögöl volt parcellánként`, 1000 négyszög-

ölért 20 forintot kért bért, 500 négyszögölért 10 fo- 

rintot".. " 

Mások az összevásárolt termények Nagyváradon va-- 

ló értékesitéséből igyekeztek hasznot húzni:' 

A gazdasági tevékenység kiszélesitése ellenébe 

a gazdaság alapja ezeknek a rétegeknek az esetében 

a gabonatermesztés maradt`; Az egyéb területeken foly-

tatott tevékegység alapvető célja, a felhalmozásra 

kerülő jövedelem elhelyezésének legfőbb területe`, a 

gabonatermesztés kiszélesitésének alapjául szolgáló 

földek megszerzése volts` Ebből adódóan a gazdasági 

fejlődésnek ezen a területen mutatkozó viszonylago-

san jelentős ,mértékü - előrehaladása a gazdálkodás 
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más ágazatainak háttérbe szorulását, jelentős mértékü 

elmaradását eredményezte, és igy az emlitett rétegek 

gazdálkodásának fejlődését is felemássá tette. 

A középrétegek gazdasági erejét a mezőgazdasági 

válság olyan jelentős mértékben meggyengitette, hogy 

az adott gazdasági helyzet  a  gabonatermesztés korábbi 

jelentőségének csökkenését, a  belterjesebb növényi 

kulturák termesztésének gyors liter ü kiszélesitését 

tette szükségessé. Ezek a gazdaságok rendkivül labi-

lisak voltak, szorosan kapcsolódtak a közeli Nagyvárad 

piacához, gyorsan reagáltak a piaci helyzet alakulá 

sára. Ezzel magyarázható a belterjesebb növényfajták 

/elsősorban.a:káposztatermesztés/ rendkivül gyors-

ütemü elterjedése; az, hogy az 188o-as évek közepére 

" ...Harsány messzeföldön hires a tengersok és szép 

káposztáról. /11 6/A káposztatermesztéshez különösen 

kedvező talajadottságok és az annak legmegfelelőbb 

káposztafajták kiválasztódásút követően az itteni 

téli- és nyári káposzta . százasé_ al"' /nem kilogrammon--

ként, hanem loo fejenként árulták K.L.S./ és savanyit 

.va is egyee nagyobb területen a legkeresettebb káposz-

tává vált. 

A piaci kereslet fokozódása a termelés további 

kiszélesitéséhez vezetett. 
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A századfordulót követő konjunktura lés annak követ-

keztében felélénkült birtokfelaprózódás hatása/ nyomán 

a káposztatermesztés jelentősége az emlitett gazdasá-

gok többségében tovább fokozódott. "Hétfőn Füzesgyar-

matra mentünk, kedden Körösladá•nyban voltunk. Szerdán 

Zsákén vagy Szeghalmon értékesitettük a  káposztát. 

Csütörtökön pihenőnap volt., mert akkor Sarkadon volt 

piac, de az me:s ire volt, azért nem mentünk. Pénte-

ken a vésztői, szombaton ismét a szeghalmi piacon 

voltunku kötvonalazta a piacokat ezeknek az utaknak 

egyik résztvevője./117/  

"Később vonaton is szá.11itottunk, vagonba raktuk.. 

Mindszentkor már  ott  voltunk 7 vagon káposztával Déva-

ványán...'n - egészitette ki egy másik visszaemlékezőr ll ~ 

A káposztatermesztés további kiterjesztése azon-

ban még a  középrétegek gazdaságaiban is  akadályokba. 

ütközött. A tulajdon adott nagysága, a családi munka-

erő korlátozottsága., a haszonbérelhető földek bérleti 

árának növekedése, a piaci lehetőségek korlátozott-

sága és egyéb tényezők hatására, a gazdaságok egészét 

tekintve, a:z adott körülmények között bizonyos szinten 

tul már nem volt lehetséges a káposztatermesztés to-

vábbi, jelentős mértékü kiszélesítése, bár a birtok-

felaprózódás folyamatának gyors ütemü előrehaladása 
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a nagyobb birtokok szétválasztása esetbben aszük-

ségszerüen elterkesebb növényi kult iék fokozott 

arányú termesztése irányába hatott. A századfordu-

lót követő időszakban azonban már elsősorban a kisebb 

birtokok további felaprózódására került sor; olyan 

törpebirtokok jöttek létre, amelyek csupán az önel-

látáshoz szükséges területtel, rendelkeztek, vagy 

csak a földbirtok keskeny sávjában maradt hel$ a 

káposztatermesztés számárat.' 

A középparaszti gazdaságok tehetősebb csoport-

jai körében a magas gabonaárak hatására  .A  fokozó-» 

dott a kevésbé munkaigényes gabonatermesztés jelen-

tősége, megindult az ehhez szükséges korszerübb ter-

melőeszköz-állomány kialakitása` Az ezen a területen 

szükségessé vált tőkefelhalmozás a gazdaság többi 

ágazataiban szükséges felhalmozás rovására ment 

végbe, gátolta azok fejlődésének előrehaladását: 

A törpebirtokosok rétege a gabonaválság idején 

jórészt eladósodott és többségének túlminkával, az 

amugy is alacsony életszint lejjebbszállitásávai 

kellett fizetnie gazdasága fennmaradásáért. 

A gabonakpnjunktura elvétve az ebhez a réteghez 

tartozók némelyikének is lehetővé tette, hogy 

-- 

 

verejtékével pótolva a tőke és a tökéletesebb 

termelőeszközök hiányát - gazdaságát megerősítse.` 

i 
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Többségük azonban, a ninostelenek rétegéhez hason144 

an 	ma's tarlójára szorult" és csak minden 

lehetőséget  megragadva tudta kiosiny parcelláját 

megtartani osaládja metélbetését biztositaniti/1l9/  

A környező települések paraszti lakosságához képest 

Körösnagyharsányban i.4- -amit azt alábbi statisztikénk 

is takrözi jóvsl  nagyobb  maradt a birtokkal ren 

delkezők, illetőleg a saját földtulajdonhoz kapcso.;. 

lódó kereső népesség aránYas/12°  

Település: .Am$1 keresők aránya A birtokosok4 
áz összkeresőkhöz 	bérlők-ős so..» 

gitők aránya a 
i összkere 

sőkhöz 1$4ban/ 

Harsény 9413 610 

Ugra 843 43,0 

Szakál 81,9 35;3 
WilApáti - 99,0 4342 

Osafai járás 87,7 4340 

/A mezőgazdasági népesség főbb csoportok szerinti 

megoszlásának részletesebb  feldolgozását lásd  Vszá  

mu mellékletünkbeeii,' =VW 
Az egyrejobban felaprőződő földtulajdon azonf=, 

ban inkább a boldogulás illazióját 4  mintsem  annak  

malls lehetőségét jelentette a harsányi birtokosok 

többségénél id0 
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Ősszegzésképpen az elmondottak alapján meggy 

állapithat juk, hogy a századfordulótól az első ,vi- 

lágháborlig terjedő időszakban -- bár különösen a . 

gabonatermesztés esetében jelentős fejlődést is 

tapasztalhatunk  - a helybeli parasztság egészének 

gazdálkodását tekintve a gazdasági fejlődés fele-

másságáról, a gazdaságok többsége fejlődésének  

lelassulásáról, elmaradásáról, a termelés egyol- 

daluságának fokozódásáról beszélhetünk'. ` 

Az  adott /országos- és helyi/ birtokmegosztás 

és a vele összefüggŐ gazdasági -- társadalmi körül-
mények között a paraszti gazdaságok fejlődésének 

gyors előrehaladását már semmilyen  konjunktura nes . 
alapozhatta me 
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A parasztság osztályszerkezetének változásai  

A tőkés 	gazdasági fejlődés általános  

előrehaladása által meghatározva,, és a fejlődés sa  

játos, helYi Jelenségeivel kölósönhatásban!'a körös.  

nagyharsányi parasztság körében 1848 és 1914  között  

jelentős társadalmi változások  mentek  végbe   
g dualizmus időszakában kibontakozótt tákés  

jellegii agrárfe jlódésnek arösnagyharsinyban '  3.s  el;  

váló a= a  m szakasza alapján a helyi társadalmi vál= .  

tozások  is  háromaegymást  követő :szakaszra különül  , 	. 
nek~.~ .  
A jobbágyfelszabaditástól az 1870=ea évek fordulójáig  
terjedő időszakbaxe a magyarországi parasztság élete ^  

a jobbág9f olszabaditás: végrehá jtásának központi kér:  

dése köra,1, Zorgotti/121/  . . 

~Z 1848•ban mozgásba hozott paraszti  . társadalom  
és a volt  lőldesári-osztáxy között a gazdasági hala;;  

dás alapfeltót®lét jelentő földbirtok kereteinek  

alakitása köri3l kiéleződött az osztálybarQ:  
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A gazdasági érdekellentétek számos konkrét prob 

lámája kö4ül, országos viszonylatbaa . a földek úrbéres 

jellegének eldöntése és a legelőelkülönitések lettek 

a jobbágyfelszabaditás végrehajtásának alapkérdéseivé: 

Ilymódon egeken a területeken vált legélesebbé 

az osztályharc is 

Körösnagyharsányban = mivel az úrbéres földek 

határai világosak voltak a jobbágyföldesúri ösz 

szeütközések gyújtópontjába a legelőelkülönitések 

problémája került: 

1
A káptalan ügyvéde, Sucze János, a község által 

igényelt legelő illetőséget, telkenként 18 holdat 

megtagadván:, s 16 holdnál többet egyáltalában nem 

ajánlván: a türelmét veszteni kezdett lakosság elé. . 

gületlensége itt-»ott zúgásban tört ki..R számosan 

voltak, kik egyáltalában nem is akartak egyezni... :. 

A többség azonban nem lévén semmi reménye, hogy a 

káptalan ellen némi előnnyel is pert indíthasson, 

hajlandó volt az egyezségre:.: ...attól tartván, 

hogy a vizállásos helyek, melyek mint haszonvehetet 

lenek, beszámitás nélkül ígértettek a káptalan által 

a község birtokába átbocsáttatni jelenben kiszáp 

radva lévén, haszonvehetőnek fognak ítéltetni, s 
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mint ilyenek a legelői illetőségbe beszámittatni, 

".elfogadta a telkenként ajánlott 16 hold legelői 

illetőséget".'" /122/ 

Földesuruk /a káptalan/ elleni pereskedés gongi 

dolatának elvetésében kétségkivül jelentős szerepe 

- volt a hajdúszabadságért folytatott per sikertelent' 

ségéne /123/ 

Az elégületlenség leszerelésében mégis annak 

volt döntő jelentősége, hogy a községi» és egyházi 

hivatalnokok és tisztségviselők nemcsak a reális 

helyzetet számba nem vevő, túlzottan radikális né= 

zetek ellen harcoltak, hanem azokat tagadva, lehe= 

tetlenné tették a reális alapon való megegyezés 

elképzelésének megerősödését is 

A káptalan a)ánlatának elfogadását az egyetlen 

lehetééges és oélszerü megoldásként tüntették fele' 

-és meg sem kisérelték, hogy a község lakosságának 

közös érdekeit a lehetőségeknek megfelelően; aűku 

útján " követkzetesebben képviseljé] 

G- 
Az "alku nélküli egyezség" elképzelése valóját: 

ban az emlitett réteg saját, külön érdekeinek érvét' 

nyesitési törekvéseit rejtette magában, hiszen az 
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elérhetetlennek vélt közös érdekekről való lemondás 

fejében e külön érdekek figyelembe vétele lett a káp 

talap elképzelések elfogadásánakafeltétele 

A közös, paraszti érdekek háttérbe szoritását 

azonban éppen a közös érdekek reális alapú, követ 

kezetes képviseletének hangoztatásával', átmenetileg 

sikerült eltitkolni, sőt igy a lakosság többségének 

beleegyezését, támogatását is sikerült megnyerni) 

A legelőelkülönitéseket, és méginkább a tagositá' ,  

sokat követően fokozatos fény derült a földesúr részé. 

re  tett engedmények és a helyi paraszti társadalom ve= 

zető szerveinek_/és bizonyos befolyásos személyeinek/ 

adott viszontszolgáltatások közötti összefüggésére 

/Máig is él például a helyi lakosság körében annak 

emléke, hogy  a  falu akkori jegyzője a tagositáskor a 

káptalannak átjátszott„ legkiválóbb földekért viszon 

iásképpen néhány hold káposztaföldet kapott./ /124/ 

Az ügy bizonyos részleteinek napvilágra kerülé 

sét az is elősegítette, hogy az emlitett rétegYcsaló 

dott a káptalani viszontszolgáltatások mértékében■■ 

Sem a reformág egyház részére jutatott földte- 

rület, sem az egyházi hivatalnokok %%''`földbeli lile= 

tőségök területre nem növekedtek az egyezség utáni 
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loméréssel oly mértékben, mint remélhető volt..."/125/  

A tagositáskor elkövetett hibák és a jobb minő-

s ,é :g.i földek megszerzésére irányuló mesterkedések a 

lakosság széles tömegeiben ellenérzéseket váltottak 

ki a káptalannal, és az annak igényeit - saját igényei 

elfogadása ellenében - kielégitő községi- ás egyházi 

vezetéssel szemben. 

A lakosság elégedetlenségének lezserelése érdeké-

ben a helyi vezetés a tagmsitáskor elkövetett tévedé-

sek orvoslásáért kibontakozó mozgalom élére állt., és 

bizonyos kárpótlások juttatásával sikerült az elégedet-

lenek tömegét megosztani. /126/  

A bizalmatlan, sőt ellenséges hangulatot viszont 

még a  közép- és kisparaszti rétegekhez tartozó bir-

tokosok körében sem sikerült megszüntetni. Ennek ha- 

tására a községi vezetésben jelentős eltolódás ment 

végbe: a közé :pparaazti réteg javára. 

láz egyházi tisztségviselők körében változatlanul a 

tehetős- és gazdagparaszti réteg képviselői voltak tul-

sulyban, a testület tevékenységében ezek érdekei marad-

tak a meghatározók./127/ 



Vizsgált településünk parasztsága körébeni áz 

előbb emlitett okok következtében kialakult ellentétek  

az átmenetileg különböző paraszti rétegek érdekeit képW 

viselő községi és egyházi testületek közötti ellen» 

tétekben öltöttek testetV 

/A "népképviseleti" alapon átszervezett önkiegés. 

szitő presbiteriumok gyakorlata tartalmában nem kü 

lönbözött a korábbitól, hiszen a "presbiterekhez 

megkivántató kellékek" a gyakorlatban lényegében a 

tehetősebbek körére szükitették a választhatóaknak 

elvben szélesebb körét:/ 

Az  ellentétek általában az egyes személyeknek 

egymás ellen vitott harcában fejeződtek ki- Néhány 

esetben azonban„ mint például az egyházi földek 

községi kötelezettségének számitó megmunkálásában 

elkövetett mulasztások és a kötelezettségek egy 

részének megtagadása ügyében, maguk a testületek 

is nyiltan szembekerültek egymással: /128/  

Ennek az ellentétnek az alapját amint  azt  

korábban is kiemeltük :- elsősorban a jobbágyfelszá-- 

baditás végrehajtása idején kialakult, gazdasági 

olitikaii ellentétek képezték Az egykori földes -% 

urával szembeni közös gazdasági- és politikai érdek 
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ebben az időszakban a helyi paraszti népesség több 

ségét egy táborba szervezte a külön gazdasági-

politikai érdekeket képviselő, a földesírrral lojá 

lis réteggel szemben: Közösek voltak az érdekeik a 

legelő közös használatának és az ugarlegeltetéseknek 

a biztositása ügyében is`. /129/  

A jobbágyfelszabaditás végrehajtását követően 
a kevésbé tehetős paraszti rétege] kiterjedő érdek-. 

közösségi:' bomlásnak indult" Egyes, elsősorban a job= 

bágyfelszabaditás végrehajtásával kapcsolatos közös 

érdekként jelentkező problémák megoldatlanul kerül 

tek ki a paraszti képviseleti szervek tevékenységi 

lehetőségeinek köréből; másokat pedig kisebb-nagyobb 

belső harcok árán sikerült megvalósitaniul s 

A gazdasági» társadalmi fejlődés előrehaladását.;  

var párhuzamosan leszűkült az érdekközösség alapját 

képező problémák köre és csökkent azok jelentősége 

is: ugyanakkor egyre jelentősebbé váltak az érdek.' 
{ 

ellentétek 

Az érdekellentétek a változó gazdasági'm társa.. 

dalíni strukturához kapcsolódva -- maguk is változnak, 

részét alkotják a fejlődésnei 
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Az érdekellentétek alakulásának /keletkezésének  

és megszűnésének/ folyamatában, az 1848.-tól az 1860' 

-sas évek közepéig terjedő időszakban elsősorban a  

feudális kor gazdasági= és társadalmi maradványaihoz  

kapcsolódó  ellentétek domináltak. Ezek közül Körös«=  

nagyharsányban az általunk emlitett ellentétek egy»  

ben a legjelentősebb ellentétek is voltakt amelyeket .  

egyéb `'' nem lebecsülhető feudális eredetü érdekel.»  

lentétek /mint az adott sorozási-rendszer biztositot  

ta visszaélési lehetőségek/ tovább mélyitettel /1"/  

A tőkés jellegü fejlődés megindulása ugyanakkor  

már ebben stz idősvakban is új ellentétek  kialakviá~» 

sához vezetett, és jelentős tartalmi változásokat  

eredményezett az érdekellentéteknek még_a feudális  

termelési mód időszakában kialakult, és az adott  

időszakban változatlanul meglévő keretén belül isi:  

Az érdekellentétek szűkségszerüen ott éleződtek  

ki leginkább„ ahol a tőkés jellegü igények  kielég 

tésének objektiv= és szubjektiv feltételei még nem  

alakultak ki - igy azokat csak a feudális jellegü  

kizsákmányolás fokozásául lehetett kielégiteni  
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Ez a magyarázata, hogy az általunk vizsgált te-= 

lepülésben egy kizárólag árútermelésre berendezkedett 

bérlő és a cselédei közötti ellentétek e település 

történetében első izben az ösztönös ellenállás egyik 

klasszikus formájában, gyújtogatás elkövetésében rob 

bant ak k1J:1 /1311  

/Meg kell jegyeznünk, hogy az emlitett bérló és 

cselédei közötti érdekellentétek nem kapcsolódtak -

szervesen a körösnagyharsányi parasztság körében vég.,  

bement gazdasági -» társadalmi fejlődéshez :  hiszen sem 

a bérlőt'  sem cselédei nem voltakfklpcsolatban a tele. 

pillés életével és lakosságával. Ebben, társadalmi 

helyzetük magasabb, illetőleg alacsonyabb szintjén 

kivül, nagy szerepe volt nem magyar eredetüknek is / 

A tőkés jellegű viszonyoknak a mezőgazdaságba' 

történt behatolása és a kapitalisztikus fejlődés elán. 

rehaladása nyomán a paraszti termelést is mindinkább 

az árútermelés törvényei szabták meg, s ez együtt 	• 

járt a paraszti társadalom belső ellentmondásainak 

elményüléséveli /132/ 
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A gazdálkodás kiterjesztésének a különböző paraszti 

rétegek számára eltérő módon és mértékben kiaknázható 

lehetőségei ugyanakkor viszonylag hosszú időre elkü.lö-

nitették egymástól az egyes paraszti rétegek gazdálko-

dásának főbb szintereit, gátolták az ellentmondások 

elmélyülő tendenciájának realizálódását: 

Az ellentétek kiéleződésére ezért elsőként a kü-

lönböző paraszti rétegek gazdálkodásának egymással é-

rintkező, vagy közös területein, mindenekelőtt a közös 

legelők használatának kérdésében került sor`: 

A korábbi fejezetekben történelmileg is vázoltuk 

a közös legelőknek az egész helyi népesség és ezen be- 

lül az egyes paraszti rétegek gazdálkodásában elfoglalt 

helyét, jelentőségét".' 

Megállapitottuk, hogy a paraszti gazdaság előtt 

átmenetileg kiszélesedett gazdasági lehetőségek kiak-

názásának a legelők fokozottabb kihasználása, az iga-

vonó—álloiány nagy mértékü gyarapitása képezte az a-

lapját. Ugyanakkor az igavonók számának gyarapodása 

szükségszerüen a müvelésre alkalmas legelőterületek 

feltöréséhez vezetett, azaz az állatállomány az egy-

re  szűkülő legelőkön koncentrálódott. 
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Mivel a legtehetősebbek állatai által elözönlött 

legelők a szegényparasztok— és nincstelenek rétegeinek 

létfeltételét jelentő állattartást veszélyeztették, 

"... évről—évre egyre erősebben hangzott" elégedetlen-

'ségük. " /133/  Követelésük — a legeltetés szabályozása — 

nem esett egybe az egész középréteg alapvető gazdasági 

érdekeivel és ellentétben volt a gazdagparaszti réteg 

lényeges gazdasági érdekeivel`. ` 

Ezért a középparaszti réteggel korábban kialakult 

érdekazonosság és együttmüködés — tartalmát tekintve —

megszünőben volt.' 

Ugyanakkor a középparaszti rétegek a legtehetőseb-

bek rétegével szemben meglévő és szükségszerüen, folya-

matosan létrejövő másodlagos  érdekellentétei /elsősorban 

a közmunka és az egyházi adók kivetésének az egyes pa-

raszti rétegeket különféleképpen'érintő szempontjai— és 

arányai kialakítása körüli harcok/ megakadályozták a 

közép— és gazdagparaszti rétegek teljes érdekazonossá-

gának, együttmüködésének kialakulását. / 134/ 

Ez egyrészt a középparaszti réteg önálló község-

politikai arculatának megerősödése irányába hatott, 

másrészt az egyre nagyobb számú szegényparaszti réteg-

gel való együttmüködés bizonyos elemeinek fenntartásá-

ra is kényszeritette azt. 
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Mivel a közös legelők haszhálatának szabályozása 

ügyOben a középparaszti réteg sem volt egységes, az ér-

dekellentétek — és azonosságok hálójában vergődő veze-

tés nem volt képes határozott cselekvésre. Miután fele-

más döntéseit "... a juhot tartó gazdagabb lakosok el-

lenzése ." miatt keresztülvinni nem tudta, a helyi la-

kosság szegényebb rétegeinek tömegnyomása arra kénysze-

ritette, hogy felettes hatóságai bevonásával, népgyülé-

sen fogadtassa el azt. / 135/ 

"A legeltetés szabályai azonban, bármennyire szük-

séges lett volna azok szigorú fenntartására, csakhamar 

érvénytelenné lettek'.`" /136/  

A közös legelőn tartható állatok számának a telek-

nagyság irányában történt szabályozása csak a gazdasági—

fejlődés adott időszakának viszonyaira vonatkozó szabá-

lyozást valósitotta meg, és figyelmen kívül hagyta a 

termelőerők szakadatlan fejlődését. 

A gazdasági—társadalmi változások közül elsőként 

a birtokfelprózódás /a bővített családforma szükség-

szerü felbomlása/ tette kétségessé a szabályozás ered-

ményességét, hiszen az állattartás a megosztás révén 

kialakitott birtokok mindegyikében fokozott jelentőség-

re tett szert. 



A szükség, vagy a haszon hamarosan a paraszti né-

pesség minden rétegét a kellő következetességgel soha-

sem vigyázott korlátok áthágására késztette.' 

Az újult erővel fellángolt ellentétek olyan más, 

hathatósabb megoldást követeltek, amely mindegyik pa-

raszti réteg érdekeinek megfelel:' Ilyennek — a gazdál-

kodás adott szintjén - csupán a szomszédos, nagyhatáré 

falvak, kiterjedt legelőinek haszonbérbe vétele igérke-

zett. 

A haszonbérbe vett legelők, bár átmenetileg az ér-

dekellentétek enyhülését eredményezték, ugyanakkor azok 

elmélyitése irányába is hatottak, hiszen "'... a jószágok 

ismét megszaporodtak, s a három év /a bérleti időszak 

leteltével a község határára szorulván vissza, 

a legelő ismét szük lett'." "Évről-évre erősebben hang-

zik az elégedetlenség" és "... kezd emelkedni a panasz 

azok ellen is, kik a közlegelőt elszántás által szüki,-

tik.`'.'.`" sőt "'..''.' néhányan még az egész határ útra méré-

sét is emlegetik már':" /137/  

Az ellentétek ilyen foké kiéleződése a helyi veze-

tést arra kényszeritette, hogy jelentős anyagi áldozatok 

árán is állandósitsa a környékbeli puszták haszonbérlését.' 

A pusztabérlések állandósulása olyan jelentős lehe. 

tőségeket teremtett az állattartás kiszélesítésére, hogy 



a paraszti érdekek ütközésének legfontosabb szinterén 

hosszú időre elcsitultak az ellentétek.' 

Mivel a paraszti népesség Körösnagyharsány lakossá-

gának túlnyomó többségét alkotta, ez  egyben az összes 

ellentétek legfontosabbikának háttérbe szorulását is 

jelentette és az egész falu társadalmi életét is jelle- 

mezte'.' 

A tőkés jellegü fejlődés előrehaladása azonban ha-- 

marosan jelentős változásokat eredményezett a körösnagy-

harsányi társadalom életében, s ez ujabb gazdasági— és 

társadalmi ellentétek csiráinak létrejöttéhez vezetett'.' 

. A paraszti társadalmon belül a legjelentősebb, anta-

gonisztikus ellentétek kiéleződésének alapját a földnél-

küliek rétegének rendkivül gyorsan végbement kiszéles0-

dése teremtette meg: 

Ennek a folyamatnak gyors előrehaladásában a tele-

pülés belső gazdasági—társadalmi fejlődése mellett nagy 

jelentősége volt a nincstelenek nagy számban történt be-

településének 

A betelepülésekben, a folyamatosságon belül, a 

mennyiségi és minőségi tényezők alapján két szakasz kü-

lönül el; az 1860--es' és az 1880 --as évek időszaka':' 
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A  betelepülések elsősorban a zsellérek országod: 

méretű un. u belső népvándorlásához* kapcsolódtak. En-

nek kiváltó okai: egyrészt a tagosítások és a gabona-

konj»nktura nyomán egyes területeken kialakult föld-

hiány ás főként. a Alföldön kialakult. munkaerőkereslet 

kölcsönhatásai másrészt a gabonaválság. és a gépesítés 

nyomán, valamint a vasutépitések.időszakának be.zárulásE 

követően ujabb területeken kialakult viszonylagos munk€ 

erő felesleg - 

** A zsellérség végigjárta az országot, s'ahol 

csak egy talpalatnyi hely is kínálkozott ., rögtön gyöke-

ret vert benne 	irta erről Féja Géza.11381  

A betelepült zsellérek pontos számát me :gállapi-

tani nem tudjmk. Mivel ezek többségét szlovák- és ro-

mán eredetű betelepülők képezték, a. nem református val-

lásu lakosság számának gyarapodásából - közvetve -

következtethetünk, a betelepülők számára is. Ezek száma 

187o-ben mintegy 90, 190o-ban ge .dig llo körül volt.l13c 

Hasonló eredményt kapunk, ha a népesség átlagos 

szaporodásának és: a lakosság gyarapodásának különböze4 

téből próbálunk a betelepülők számára. következtetni. 

/A születéslétszám.átlagát - GalLlaez. János alapján -

40-nek, a halálozások évi átlagát 27-nek tekittettük./ 

Az 185:7-től 187o-ig terjedő időszakban a természetes 

szaporodás megközelitőleg 7o főt tett ki, mig a lakosa 
ság 



száma 135 fővel gyarapodott. /14°/  

A  lakosságnak  ez az uj rétege / az un. jövevények/ 

száma nem volt  különösen, jelentős, hiszen mindössze 

az összlakosság 8-1(4-át alkotta. 

Társadalmi  jelentőségüket elsősorben az fokorta, 

hogy ez a hosszu  ideig,  idegennek maradt, a helyi társa-

dalombg való beilleszkedés lehetőségeitől elzárt réteg, 

a szociális gondolatok  hordozójává,  később a szocialista 

tank terjesztőjévé vált. /141/ 

Hatására az általumk vizsgált időszakban a. helyi 

nincstelensk rétege is fokozottan kiszakadt a szokása-

it, életfelfogását egyaránt meghatérozó református egy-

ház befolyása alől. 

Az. 186o-as évektől kezdődően, a  polgárosulás igé-

nyének fokozódása nyomán, megkezdődött az iparosok- és 

kereskedők csoportjának számbeli, gyarapodása is. /142‚  

Miként korábban emlitettük, Körösnagyharsányban külö-

nösen a zsidó eredetil kiskereskedők száma gyarapodott. 

187o-ben, családtagjaikkal együtt már az összla-

kosság 3,5 %-át.  alkották. 1145/ 

Az 1848 1914 közötti gazdasági- és társadalmi változd-

soknak második szakaszát  az 188o-as évektől az 19oo-as 

évek elejéig terjedő időszak képezte. 
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A gazdasági változások nyomán végbement társadalmi 

változások iránya jól tükröződik a lakosság foglalkozás 

szerinti megoszlásának alakulásában`: 

1870 és 1900 között ez számszerüleg a következő 

képet mutatja: /144/ 

Ossz— Kereső Eltar-- Mező— Bir— Köz—, 
lakos 	tott 	fiazd`,'. to— szol- 

kere— kos gálat 
so 

O 1359 914 	453. 	894 272 6 

0. 1453 835 	618 	798 193 8 

Ipar Keres— Köz»- Nap- Se- E-
kede-. le- szá— gi— gyéb 
lem és ke— mos,_ tő 
hitel dés cse- 

1é4, 
mun-
kás 

	

2 	10 	— 622+  — 	2 

	

14 	7 	4 303 302 4 

á z a l é  k o s a n /az összlakossághoz, ill'.' az összkeresőkhöz viszo-- 
nyitva/  

O 100 67,5 32,5 	98 29,7 0,6 0,2 1,1 	— 68,2 	-- 0,2 

O 107 59,1 40,9 94,3 23,1 1 1,6 0 ,9 	0,5 36 ,5 36 ,5 0 , 2  

A legjelentősebb változások - amint a táblázatunk-

ból is kitünik — a birtokosok kategóriájában mentek vég-

be '. Ezek számának csökkenése főként a törpebirtokok fel--

morzsolódásának a gabonaválság idején felgyorsult üte-

méhez kapcsolódik'.' A gabonaválság ugyanakkor a bővitett 

családformában együtt élő családtagok különválásának 

tendenciáját is gátolta, sőt annak ellenében hatott, 

hiszen a birtokmegosztás az adott körülmények között 

az esetek jelentős részében veszélybe sodorhatta a meg--

osztott birtok tulajdonosait. 
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Ezért a válság idején háttérbe szorult az ujabb parasv 

ti nemzedék jogilag önálló gazdaságainak kialakitása, 

vagyis a gazdálkodás irányitásában végbement nemzedéke 

váltást nem követte annak jogi elismerése, csak az elő' 

bi nemzedék letünés.e után. /Lás.d Vi. számu.mellékle- 

tiirket/ 

A nehéz gazdasági helyzetből való kilábalás réte-

genként eltérő uj érdekei számos ujabb érdekellentét 

kialakulására is. vezettek. 

A legmélyebb ellentétek a birtokos parasztság és 

a cselédség, illetőleg a mezei munkásság között jöttek 

létre, hiszen a  válságból való kilábalásnak, a termelé. 

si költségek cshkkentásének egyik fontos - és az össz- 

birtokosság számára legkönnyebben megvalósitható - té-

nyezője volt, az emlitettek fokozott kizaákmAnyolása." 

A legtehetősebb meghatározott munkáknál az átlag*. 

nál magasabb bérek. fizetésével /és különösen állandó 

kulcsmunkásaik jobb bérezésével/ növelték a munkain- 
,1146, 

tenzitást is, azaz a relatív-  kizsákmányolással is élte) 

Akizsákmányolás,fokozódása azonban nem vezetett 

az emlitett ellentétek: olyan.mértékü kiéleződésére, 

hogy az a helyi társadalom életére jelentősebb hatás- 

sal lett volna, 

ennek egyik oka, az  volt,  hogy a környékbeli nagy-

birtokok, jelentősen elmaradván a gépesitésben, válto-

zatlanul nagyszámu munkaerőt alkalmaztak, és a munka-- . 
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igényes uj növények termesztésének kiszélesitése is 

tovább növelte a munkaalkalmak számát.. 

A nagybirtok jelentős munkaerőszükséglete objek- 

tive. gátolta a minkabérek nagymértékű leszállitására 

irányuló gazdagparaszti t .örekvések. realizálhatóságát. 

A parasztgazdaság és a faluban megtelepedett ipa-

rosok- és vállalkozók közötti ellentétek első itben 

a gabonaválság idején éleződtek ki olyan mértékben, 

hogy nyiltan napvilágra. kerültek /147/ 

Am  párbér kivetése körüli vitákban a gazdagparasztok-

kal szemben a helyi parasztság egyéb tétegei is a bir-

tokarány,,•lagos kivetésre irányiló törekvéseket támo-

gatták. Ezek a törekvések a gazdagparaszti érdekeket 

képviselő presbitériumban hamarosan háttérbe storultakx 
/1484 

de végleges rendezésükig nem kerültek le: a napirendről. 

Ebben az időszakban a. falu társadalmának minde n . 

rétegében, különösen pedig a szegény- és középparaszti 

rétegekben jelentősen meggyengült a református egyháak . 

korábban az élet minden oldalára kiterjedő, meghatá-

rozó. befolyása. Ennek egyik közvetlen oka az volt, hogy 

a helyi egyházközösségi vezetés figyelmen kivül hagyt a . 

az adózók nehéz gazdasági helyzetét;, csupán az egyhá-

zi irányitásban részt vett szegényebb adózók terheit 

könryitette, másokkal szemben viszont kiméletlenül 

fe:llé:pett.1149/ 
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Az egyház: tekintélyének csorbulását eredményezte 

az is, hogy más hitelnyujtókhoz hasonlóan, a gabona-

válság idején igen magasra emelte a kamatlábat, nem-

csak a készpénz.hi.telek, hanem a gabonakölcsönök ese-

tében is, ami elsősorban a középparaszti rétegnek és a 

szegényparasztok- és nincstelenek körében keltett visz-

szatets.zést. 

Különösen élénk ellenérzéseket váltott ki a nincs-

telenek.rétegében a presbiterrumnak az a határozata, 

mely szerint "...kellő bizt.ositékot nyujtani nem tudók-

nak, jó kezesek nflkül, semmi esetre sem szabad egy 

szem buzát sem kiadni...'15o/  

Az egyház tekintélyének csökkenését_ a felszinen 

elsősorban a gabonában fizetett párbér vegyes, szemetes 

buzával való fizetése és a vadházasságok elharapódzása 

t .iikrözte, de  ennek jele volt ai is, hohy az egyházi 

tisztséget viselők körében, a. tisztséggel való vissza-

élés első izben magát az egyházközséget.kárositotta 

meg../ 151/.  

A.gazdasági- és társadalmi változások harmadik  

szakaszéban /az.első világháboruig terjedő időszakban/ 

végbement jelentős társadalmi változásokat alapvetően 

a kedvezőbbé vált gazdasági viszonyok határozták megy 

Az általuk vizsgált, település lakossága.foglaiko-

zá.s szerinti megoszlásának alakulásában ennek hatása 

a következőképpen. ttikröződik:/152/ 
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• 

Ossz—. Kere— El—,_ Mezogi- Bir— Köz-
lakos— ső . tar— kereső to— szolg. 
ság 	tott 	kos 

Ipar Ke 
res-
ke d." 
és 
hitel 

Köz— Nap- Se- E— 
le- szá— gi— gyéb 
ke— mos tő 
dés 

1414 	539 814 550 	234 7 	17 8 	2 199 124 2 

alékarányosan  /az összlakossághoz, ill'. az összkeresőkhöz viszonyitva/ 

104 42,2 57,8 93,4 39,6 1,2 	2,8 1,3 0,2 . 33,5 21,2 0,2 

A változások — szembetünően — a birtokosok— és 

segitők, valamint a napszámosok— cselédek— és munkások 

rétegében voltak a legjelentősebbek`.` 

A birtokosok— és segitők  rétegeiben végbement 

változások összefüggése szemmel látható." A. bővített 

családforma felbomlásának, a birtokfelaprózódási ten-

dencia előrehaladásának a korábbi évtizedekben komoly 

akadályokba ütköző realizálódása a megőgazdasági kon-

juktura hatására szabaddá vált, rendkivül gyorsan ha-

ladt előre: 

Más, kisebb jelentőségü tényezők /pl ' házrészbér-

letek stb`.'. ./ mellett, ez volt a fő oka annak, hogy a 

birtokmegosztások ellenére az egy házban együtt élő, 

de önállóan gazdálkodó személyek száma nőtt.' 

1870—hez képest 1911—re az ezirányú változások 

a következő. képet mutatták:/153/ 
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Év Adózók Egy házban élő adózók száma: 
száma  "1 2 3 4 és több 

1870 378 127 176 75 . 

1911 417 116 198 82 21 

S z á z a t ékarányosan: 

1870 	100 	33,5 46,7 19,8 

1911 	110,2 27,9 47,6 19,6 4,9 

A birtokosok számának gyarapodása tovább fokozta 

a birtokosok egyes rétegei közötti vagyoni különbsé-

geket 

A református vallásín /igy a település eredeti és 

állandó birtokosainak rétegét alkotó/ birtokosok az 

egyházi adókivetés alapján a következő kategóriákat 

alkották: /154/  

Fizetett adó nagysága 
/Koronában,/ 

Adófizetők 
száma 

Az összadófizetőkhöz viszo-
nyitott arányok /%-ban/ 

5—ig 42 14 
10 39 13 
20 54 18 
30 41 13,8 
40 39 13 
50 23 7,7 
60 23 7,7 
70 17 5,8 
80 6 2 
90 6 2 

100 3 1 
100 felett 6 2 
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A helyi  birtokviszonyok 

tott vagyoni kategóriák 

Adózók kategóriája 

1-40 koronáig 
/törpe-és kisbirtok/ 

404+80 koronáig 
/középbirtok/ 

80 korona felett 

figyelembe vételével kialaki-

az alábbi képet mutatják: 

Száma 	Az ölsz-adózókhoz 
viszony itott ará 
nyuk /%0-»ban/ 

176 	55,1 

102 	34;1 

21 	6;8 

Amint az a bemutatott statisztikákból is kitűnik' a 

birtokosok rétege rendkivüli mértékben differenoiá1ów 

dotti 

A helyi paraszti társadalom vagyonnal rendelkező 

részének a törpéi és kisbirtok alkotta szegényparaszti 

réteg lett a legjelentősebb rétegévé: Bár a paraszti 

középréteg felbomlása a századfordulót követő időszak 
ban meggyorsult;  a gabonaválság időszakában megerŐsö 

dött birtokmegőrzési kényszer konzerváló hatásának 

eredményeként ez a folyamat nem vezetett a középréteg 
jelentőségének lényeges csökkenéséhez! A helyi pá 

reszti társadalom -- a jelentős változások ellenére 

még az 1900-as évek elején is megőrizte fejlődésének 

lagsajátosabb jeg~yét ., a középréteg szokatlanul nagymérgi 

tékü gazdasági- társadalmi ás politikai jelentőségét! 
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s legvagyonosabbak. csoportja gyarapodásának, 

gazdasági:.- és társadalmi jelentősége fokozott mér-

tékü növekedésének a gabonaválság idején tönkrement 

kisbirtokok elnyelése, majd a század elején kibon-

takozott.konjunk .t .ura bittositotta gazdasági lehe-

tőségek kihasználása képezte az alapját / 155/ 

Heterogenitása: miatt azonban ennek a csoportnak 

ön6116 drdiekei érvénysitésére irányuló törekvései, 

a községi irányitásban játszott szerepe nem növe-

kedett egyenes  arányban számbeli gyarapodásával,. 

sót átmenetileg háttérbe is szorult./156/  

/Ennek jele volt az egyházi adózás egy évti-

zeden.keresztül vajudó emlite.tt problémájának megol-

dása is../ 

Gfazdaségilag ttigyan nem volt önállá, de a meg-

felelő rétegek befolyása alatt állt, annak hatá-

sát tiikrözve mégis jelentős társadalmi erő volt a 

felnőtt, de vagyonnal nem /vagy még nem/ rendelke-

zők rétege is. 

Ennek nagyságát a felnőtt, de állami adót még 

nem fizetők, illetőleg az egyházi személyi adót.fize4 

tők és az állami adót fizetők számának különbsége 

adja.. 
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1911-ben a felnőtt koru és, mái egyházi, sze .-  

mélyi: adót fizetőknek 29 %-a, 12o fő tartozott eh-

hez a réteghez. /157/  

A napszámosok- cselédek- és munkások rétegé-

ben végbement. változások közül legszembetűnőbb  

annak számbeli csökkenése. 19oo és. 1910 között szá-

muk 35 %-a1 csökkent. Ez döntően a. mezőgazdasági  

munkások számának csökkenéséből, azok elvándor-

lásából adódott.  

Más, környékbeli település hasonló rétegeivel  

összevetésünk a.k .övetkező képet mutatja . :/158/  

Település:. Napszámos Cseléd /ház ~i cs. is/ Mezőgazd.-i munk  

19 oo 1910  l9oo 1910 19oo 1910  

Harsány.:  1  57 51 226 147  

Ugra: 53  MIS 183' - 193 ..  

Szakál: 8  5o - 90 ~  

K.Apá',ti 1  35 - 170  
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A közeli nagybirtokokon a konjunktura kezdetekor 

megnövekedett munkaerőszükségletet a munkaerőkinálat 

hamarosan leszükitette, illetőleg időszakossá tot. 

te= /159/ 

Ezért az 1910--es éveket követően az elvándorlás üteme 

lelassult, és iránya is jelentősen módosált1 hiszen 

elsősorban a közeli Nagyváradon és a környékbeli, 

nagyhatás óriásfalvakban mutatkozó munkaerőszükség» 

let vált az elvándorlások kiváltó okává;; 

1911 és 1914 között csaknem kizárólag a legsze-

gényebb réteg férfitagjai vándoroltak e1 Ezek 60 %=a 
Nagyváradra került, a többiek Komádiba' Gyiresre!° 

Szeghalomba, Srkadra és már környékbeli falvakba 

telepedtek át /160/ 

A napszámosok- és cselédek számábaPailtozás 

nem történt: 

A mezőgazdaságon kívüli keresők száma «► bár az 

összkeresőkhöz viszonyitott arányuk 1900-hoz képest 

5,7 firól 694 %-ra nőtt lényegében változatlan 

maradt!.i? 
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Az emlitett gazdasági-társadalmi tényezők a te-

lepülés demográfiai viszonyait is jeletetősen befolyá -

solták': A lakosság számának csökkenése mellett -- a 

környékbeli falvakhoz képest - visszaesés következett 

be a természetes szaporodás tekintetében is Az 1900-

-1914 közötti évek átlagos születési és halálozási 

számai alapján ez a következőképpen alakult: /161/  

Település nege: A születések-halálozások A természetes 
szaporodás évi átlaga 1000 főre 

Körösnagy harsány 31,5 24,2 7,3 

Ugra 24,9 14,2 10,7 

Szakál 78,0 44,0 34,0 

Körösszegapáti 42,7 26,8 15,9 

Országos átlag+  37,0 25,7 11,3 

A körösnagyharsányi parasztság gazdasági fejlődé -- 

se, annak egészét tekintve -- miként azt korábban megál-

lapítottuk - a századfordulót követő konjuktura idején 

sem volt képes a fejlődés minőségileg számottevően ma'-; 

gasabb szintjének elérésére ." 

A gazdasági fejlődés megrekedése kihatott az ál-

tala meghatározott, vele kölcsönhatásban lévő helyi 

társadalom fejlődésére, megakadályozta a polgárosodás 

előrehaladását is 
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Hasonló következtetéseket vonhatunk le, más kör-

nyékbeli települések társadalmi fejlődésének, a né-

pesség: fogl-lkozás azerinti megoszlásának változásai 

alapján is. /Lásd VII. számu mellékletünket./ 

k paraszti  gazdaság sorvadásának, megrekedésének 

elháritásához, a. társadalmi fejlődés előtt. 6116 kor-

látok lebontásához az egész magyarországi társadalom . 

á.talakitására, a meglévő feudális maradványok, első-

sorban.a nagybirtokrendszer felszámolására volt szük-

ség. 
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számú IV:  

melléklet  

1884ben  

Település: Hány kat holdra jut 

1 szarvasmarha 

/db/  

1 16  

Harsány 15,1 16,6  

Szakál .._ 6,8 23,1 
 

K~:Ap~ti 84"5 4,8  
Argra 	. 8,6 24,8  

1911--ben  

Harsány 8,7  ~ 10,9  

Szakál 5,0 14,0  

KF.Apáti 16,3 11,5  

Ugra 9,5 21,6  

A főbb állatfajták arányának alakulása Körösnagyhar  

sányban és néhány mást  környékbeli településben  
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J B GYZ $Tg S . 

~ 8sab6 Iászló: Munkaszervezet (01 termelékenység a  

magyar parasztságnál a XIXAXV. . szásadbaniV . 
Szolnok 196 10  

Oonsriptiones decimáram corn*  Bihart; _ 16880  ~. 

kamarai ltV_ és Oonsriptio pr+ocessus Szalontaienais  

171?~ ~iA,~s°~ . Bihar i:egye leváltára IPW~ 4f~~~ 
valamint Erdei Aranka t Adatók Körös aagyharsány p  

rasztságának történetéhez  (yula ~  , 1961 .  2  o 
Erdei Arankának azé eredeti lakosság egy részének  

megmaradása vonatkozásában mutatkozó határozatl  

síkgát /a mii 2€ oldalán ennek a lehetőségnek a ta  

gadása, a 331,0 oldalon pedig a, régi szabadság  emlék 

kének továbbéléséről irottak közötti ellentmondás  

feloldását/ a továbbélésre vonatkázó lejegyzett és  

máig is éta szájhagyományok /lásd erre Osomor Jánosa  

Körösnagyharsánilv mezség. és egyház története .187: 

készOlt készirata  .290. t  Békéscsabai Munkácsy Mihály  

M4zeum Adattára 587/1969 1 ,sz / figyelembe véte  

lével,. csupán. az eredeti lakosság egy része . megmar,  

dásának elfogadásával vél j k feloldani:..  

A.  Rörösnagyharsányi református egyházközség irat4  
~: 

tárában;~ Harsány község folyamodványa az 179041, . 

évi orazággyíüéahes: hajduszabadsága visszanyerése,  

tárgy ában0 	 . 
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Varga Jánoss Jobbigyrendszer a magyarországi feude4 

lizmusk6sei nzázadaiban0 1556‘176* 
• 

Budapest, 1969t 313t0, dg 

Erdei Ks 34. la 234 

Consriptio Domestica ComV Bihariensis Szalontaiensis 

1752/53i 
	

, 

Csomor Jánoss 1Wit,  76o A szerző adatait megbizo 

hatóságuk  miatt a történeti irodalomban for4 
rásként fogadják 4 

• 

8, &many helység  úrbáriuma  D$11. Bihar Wmegje 140-i) 

IV*4 1/d nee:- 

Gonsriptio Domestics Gota0 Bihariensis Distsictus 
Szalontaiensis Anno 1723, 1731. 152/53i 17630 
IV 	4oa. Statisztikink a legfontosabb ter 
Melőeszközök mennyiségi  változásainak  körvoi; 
nalait t rözi Ugyanakkor nem lebecstilendő 

az egyéb állatfajok (Ss gazdasigi  ágazatok  kt‘ 
rében végbement mennyiségi viltozások  jelen  

tősége sem 

UV &vial k s 	21o: 
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Lásd Harságy helység urbariuma és Callacz Jánosa  

ion©gráfia a 8örös4Berettyó4vblgar ármentes~ 
 -.. 

téséről és ezen völgyben  alakult vizrendező  

társulatokról. Nagygárad,.1896* 	526~~o;  

Az 1828i évi ösazesités adatainak feldolgozá4  

sát Ruzeás Lajost A baranyai parasztság élete  

és küzdelme a nagybirtokkal. 1711'i184  

Budapest, 1964.E a.. műve 1261= oldalán bemuta-  

tott módszere alapján végeztük el .á valóságos  

viszonyokat elsősorban a  bevetni szokott föld  

terület mennyisége tiikrözi •  az állatállomány. 

száma nem .megbizható  

14 Gallaoz J!« II 	I`'ki° 326 ot,  

13::  t7somor  J.: . iam• 78i,`o• A begécei pusztán  lévő szán.  

tóföiab€íl 1813-ban 230 köblös tavaszi y 196  

köblös őszi vetés használtatott:   

15f. .  Csomor J°..! 	EyQP
e A kocsmabérlés jelentöségére  

az  1820:' évi birói számadás alapján ki3vetkez~ 

tethetünk "Csaplár. Gergely János lukrumot  

adott be 611 mond hatszáztizenegy forintot":  
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164 A Harsényi rer,0 egyházközség Ajándékozáiii KönyveT 

KiRefliEgyh Irattiriban és Osomor Js i";tV 

56.#.57Tei, valimint Dávid Gyula: A nagyharsányi 

e*TreforMT egyházközség története: 

totta es kiadta:  Dávid  Gyula/ Nagyvárad, 1902T 

11T oV 

17 A Oonsriptiókban szereplő névanyag, valamint 

Erdei  A4S i,xn 20:101 alapjára 

180 Körösnagybarsány Család könyve, 1870T /ősszeálli4 ,  

totta Osomor Janos/ KVBeriAlgyhT IrattéraT Á görög4 

keleti vallnaák a helyi bérlő moan  nemzetiséga 

oselódei  voltak, nem  tartortak az  állandó  lakosség4 
• 

hozV A zsidó eredetii népesség ilyen mértékii megtE4 

lepalése az 18504ies &trek végén kezdődöttO Az egyéb 

vallásnak főkent a  helyi közigazgatás alkalmazottai  

voltak'  

19 , Az emlitett tényező fontosságára Balogh  István:  A 

paraszti miivelődés,41  tanulmánya /A parasztsig 

Magyarországon a kapitalizmus korában 1848 

1914T SzerkTs Szabó IstvánT IIVkW Ilt14  tanul.* 

mán  41o./ bivta fel a figYelmünket 
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A hajdúszabadság visszaszerzésére inditott pereknek  

és a helvét hitvallást tartó predikátoroknak Betbien  

Gábor által adományozott nemességtik elfogadtatására  

inditott perének összef lggéseii kapcsolatai egyelőre  

nem tisztázottai A jobbágy4arasztí mozgalmak eszme  
mei megalapozására gyakorolt butásukat azonban két  

ségtelennek tart juk: lid er ~ről s"Az 1807~ ess~tex~  
- 	 ,     

~ ~  
dőben, febzO 274n Tek~:~ Safi Bihar Vármegyében t  Várad  

Olasziban folytatott Pereket itélő Törvény sszékénee  
_ 	•. 	 ~ 

jkveV VAeelagyh‘ Irattára*  

21 A jobbágyparaszti népesség egyes, tekintélyesebb  

képviselőinek kiváltságolása, az egyházig és községi  

hivatalnokoknak különböző juttatásokkal való serrle  

gesitése, megnyerése eredményeként például az 1840  

sas évek kezdetére a robotszolgáltatás  v.sszaálli ► 
tálára irányuló földesúri törekvések megvalbsitásá  
nak kedvező szubjektiv feltételei is létrejöttek  

Körösnagyharsátgbab• lásd a A nagyharsány i ekklézsia  

elől járóinak végzései 18164iiti.3,  Az 1810 július  6 i 

bejegyzésW 	e ptigyh Irattára  

22841 1 Keresztelési, Házassági. és Halotti .anyakönyvek  
anyagainak tanúsága szerint a házassági kapcsolatok  

döntő többsége az 1800 ►s évek elejéig a környékbeli  

re falvak magyar anyanyelvű népességéhez kötődött  
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Nem magyar anyanyelvit és nem református vallásé  

szomszédos falvakból csupán a legszegényebb rétegek  

házasodtak  

23,► Az iskola tanszerekkel való felszereltsége 18734an  

például igen jónak mondhatt4 Az ihkclai.Könyvtár 121  

kötetének mintegy harmada vallásos je,legü, másik  

harmadát a kor műveltségi szintjének megfelelő szó::  

rakoztató olvasmányok alkották, utolsó harmaduk  vi» 

szent az akkor korszerű gazdálkodás különböző témáit  

ölelte fel! /Kertészet, méhészet„ fatenyésztés, 8e' 4  
• 	,  

lyemhern3►óten►é .sztés stb4/ lásd*AA°i ~►8ef  
Irattárad Vegyes tartalmú iratok: 13O o A nagyharc  

eányi népiskola Könyvtárában lévő könyvek a tansze  

rek névjegyzéke:  
A falu lakossága feletti felügyOlet, a"rend fenntar ' 
tásának"eszközei között a..presbiterium előtti peai  

tencia tartsa, bot, pénz! börtön, a váradi várban  

katonának ádás, kizárás és kitiltás szerepelt , 

A VII parancsolat ellen vétők penitencziájának eme  

lékét a templomban ma is meglévő "szégyenkő" őrzi  

2/ Statisztikánkban az 1731v,1  évre a Oonsriptio Domestica  
megfelelő adatait, a továbbiakra pedig a Keresztelési,  

Házassági és Halotti Anyakönyvek minden év végén gén  meg+ 
adott népességszám közléseit használtuk fele  
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25 lásd erről a gt száma': jelzetben felsorolt Consriptio  

Domesticák megfélelő adatait, valamint Harságy helyséf  

urbariumát és a Keresztelési, Házassági és Halotti  

Anyakönyvek  utalásait A zsellérek átlagos életkora  

1769-ben 32 év volt. 62 	20 és 30 év közötti. 

26t Kimutatásunkat "á történeti statisztika forrásai"  

8zerk s Kovacsics József, Budapesti 1957:; 4 maii 416k  

óldalán közölt megyei adatai és az Urbariális tabella  

megfelelő adatainak felhasználásával készitettük e_  

• 

27 Csomor J: i.m ?9o' A telekreültetett zsellérek  

száma 28 volt, a zsellérsorban' 618 paraszti  

népességnők mintegy 2/340 Ugyanakkor jelentős  

maradt a commenitásnak, az egyháznak és a f614.  

desurnak a szolgálatában álló népesség ni.nos  

telenjeinek száma: A Keresztelési Anyakönyv  

1760-1780 közötti megfelelő adatai alapján meg.  

állapithatő, hogy a született gyermekek mintegy  

30 ,4 atyjának neve nem szerepel az urbáriális  

tabellában] Ezek többsége minden bizonnyal a.  

bővitett családformában együtt  é1 . , ónálló bi,r ► 

tokosként /még/ nem. szereplő egyének alkották t  

de jelentős lehetett a nincstelenek`, szolgák  

száma idt . 
~... 
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25;;; 	=A= Bihar megye térképtá.raV Fiar-sóny helység ha.;  

tártérképe 1815:_  

29` Száaitásaink alapjai a Urbáriá.lis tabellák, ille  

tőleg az 1853 évi űrbóri rendezés adatai szolgálta  

Az utóbbit "A kdrősnagybarsányi leányiskola építőse . 

kor elhelyezett iratok" 'ból vettük át_ Az általunk  

feltárt igatanyag a Békéscsabai Menkáosy Mihály  Mú 

zeum. Adattárában, 597/197oltsz  . alatt , található  

Berend WIván=Aánki Gy  orgy  : . S.ázép4elet4Burópa gaz. » 
dasági fejlődése a 192O`: . században.~:t  

~. 	 . 

Budapest ,  1:969~  

IIrbérrendezési egyességlevél a korösnagyharsámi  

leányiskola épitó$ekor elhelyezett iratok464 . 

32: uo:` " ..'.liasznávehetetlenségek neme alatt az értvén4  

amisem számitás, sem legeltetés képpen eddigelé  

sem használtatott;.. A kiosztott földek  után  

":fennmaradandó határbeli ősszeg birtok okvetlen  

egy tagban:`.. az uradalom részére fog maradni "  

33V Gallium  Jánosi:. Monográfia a Kar iss=Berettyó ölgy  
ármentesitéséről és ezen völgyben . alakult víss  
rendező társulatokról';;: 

Nagyvárad, 1898.:1  I : 
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3114 Gallaoz J*4 i.ui. IIVk*6O6o -1-; _ 

35J A közös használatban lévő legelők gyarapitásának 

mértékére esupán az 1855* és 1895V évi kateszterek 

ben közölt adatok alapján következtethetank* Az 18950 

&fit kataszter szerint a legelőteralet kat*holdban 1.173 
magyar holdban 	140( 

A  legelőterdlet 1853-ban magyar holdban  972 

A legelőtertiletgyrapodása:494 magyar 

hold• A legeitifeltörések miatt :to ujonnan szerzett 

).egelőieralet jóvtll.jelentősebb lehetett* 

Gallaoz 301 im. 

37 Véleményünk megegyezik Spire György: A Pest megyei 

parasztság 1848 előtti rétegződéséhez* Századok, 

1958 62o. és Orosz István: Egy borsodi falu bir 

tokviszonyai a jobbágyfelszabaditis után 	Tör;ft 

ténettudományi Intézetének Évkönyve I 1902i.11(*6 

kifejtett nézeteivelV 

38V Egyházi adó főkönyv 1853.; AVORef*Egy*IrattárábanV 

‘394 uo* 1862;re egyikiik 

delkezettV /K;;',a84W. 

2 másikuk sár telekkel ren4 
-7" 
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Nagyharsány község Család könyve 3.873 /Csomor János 

összeállitás4/ 18624 ben egy 18754oban pe4 

dig  egy egésztelkes  gazda részeltette fiát birtok44 

bat A gazdák  változatlanul  a  legtehetősebbek  között 

maradtak, örökösiik pedig átmenetileg  a  középrétegek  

sorait gyarapitottWO. 4aláluk után egyikők örököse 

ismét egyesitette a osaladi birtokot, másikuk pedig 

saját örökösének adta it az addig  általa használt .  

birtpkot* /141S./ 

Az Egyházi Adófőkönyvadatai alapján: A. r.'RefÚgYbO 

Irattárába4 

4n.  UPi 

43  Egyházi gyülések jkvet 3.8594..188n Az 1873ti47 május • 	• 	. 

iilés jkireV A r.lieradighti Irattirában' 

44V A Wier; Egyka Irattárában0 

Csomor eit iFiV141 l64 o. 

46P. Maday Alt Békés megye városainak és községeinek 

történetw. Békéscsaba, l96O 2664 oldalin 

zölt adatai nem tekinthetők teljességgel meg•4_ 

bizhatónakT /KaiaV/ 
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Az állattartás méreteire utalnak egy a szerző 

tulajdonában lévő 18554Éből száraszó vagyon 

leltár adatai: 

"1 -» egy Szekér Szin tizenkét Marhának való óllal 

2 ' egy másik étska Ólam 10 Marhára való" 

4&' lásd erről: Fél Edit--Hofer Tamás: Az átányi gaza 

dálkodás ágai.' Néprajzi Közlémények.' Bp 2.964 

VI/2 1464o 

4g " Gallacz 	557. o}; közölt adatai alapján 

50 • 1869ben "Wil'a 4 holdas temetőkert egy harsánya 

lakosnak ismét haszonbérbe . adatott, aki káposztát; 

árpát és burgundit termesztett benne" 

A körösnagyharsányi leányiskola épitésekor elhe- ' 

ly ezett iratokból: Békéscsabai Munkácsy Mihály 

Múzeum Adattára 597/1970 itsz 

51 Gallaoz 
	

#mellékletében közölt adatok 

alapján 

.Bittó Gergely /Körösnagyharsány, Kossuth tér 9/ 

visszaemlékezéseiből': A szerző gyüjtöttelV Az em 

litett jelenségre FólHofer iVmV 20`:°04 közölt 

megfigyelése hívta tel a figyelmünket!,) 
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530 Az 1880.es évekre Harsány már wW:*Wmesszeföldön 

hires a  tenger  sok és szép kiaposztáról%tudósit 

erről Wagy Sándors Bihar4Ország /Nagyvirad 1885/ 

O 

, 	- 	_ 	- 
Wive 177 oldalán 

54w Petróozi Sándor /Körösnagyharsány, Vasút u 21/ 

visszaemlékezéseibőlf41 A szerző gyűjtése: 

55  Az adatokat Nagyharsány község Család könyve 

/Csomor János ősszeállitása/ megfelelő adatainak 

felhasználásával készitettilt: 

56V Egyházi gyűlések jkvewl 459 *4 Az 18651i július 

12041 ésaz 187724 niáju 27i ülések jkv4, 

A KiReriE6W::Irattárábad:, 

57 Csomor  i 	51;o l857ig jelentős elterjedtség.4 

nek örvendett a dohánytermesztés isV uVd4'‘' 1354 

ás a körösnagyharsányi leányiskola épitésekor 

elhelyezett iratok "Foglalkoznak a szántásvetésen 

kivül baromtermesztésse4 káposzta, hagyma s más  

kerti növények termesztésével, szőlőmivelóssel a 

váradi hegyen és több gazdának lévén szőlő az 

birtokta" 

- 	
- 

Gallacz tWalt0 1-040, 554o 
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59 .̀: Petróczi Sándor  id.  visszaemlékezéseiből 	, 

Csomor . i: m:  151.(41  

6lV Amint erre korábbi fejezetünkben , is utaltunk, 

Egyházi Adókönyv adatai alapján megállapitottuk; 

az egyes paraszti rétegek közötti birtokhatárok 

/a .nincsteleneket is beleértve/ a jobbágyfelsza. 

baditást követően hosszú ideig nem 000000X 

merevedtek viszonylagosan állandóvá, 

62 A felemelkedés és lesüllyedés ellentétes ten- 

denciái érvényesülésének arányaira Sándor Pál 

/i.m 103:'0:/ gondolatai hivták fel a figyel. 

münketti 
\ 	 ,. 

63 Az egyébként reális gondolkodású szerző /Csomor/ 

igy it erről _: 	. 

"..`.több zsellér, birtokába jutván a részére ki-

mért földnek azon rögtön túl adott, eladván azt 

15. 20V 30.' forintért, mely tényök a zsellérek 

nek tényleg igazolja, hogy... ha ki akarnánk 

vinni, hogy birtok egyenlőség legyen: minden 

hétben vagy legfeljebb minden hónapban új föld 

mérésnek kellene lenni:" 

Csomor i:'m:' 151. o' 	 . 
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640 Sándor Pál i m 1034046:-  

65t1  Egyházi gyűlések jkvv05.4  1859 Az 1885: 

ülés jkve AHVVRef;agyleV Irattárában 

A nyomtatásért fizettek: az árpa szalmáját 

búzából ' 5 keresztért 1 vékát 

16i 

66i Petróázi Sándor idV visszaemlékezéseiből'.' 

670 A jelenségre Gallacz isiim Igy: K 553:o+ találunk 

utalásokat Harsányi érvényesültére az icti visz 

szaemlékezések alapján következtethetünk 

68F Egyházi gyűlések jkve¢ 1859 W Az 1866t május 

lilés jkvellA R''Ref - Egyh Irattárában 

69V A körösnagyharsányi leányiskola épitésekor elhe 

lyezett iratokból: Békéscsabai Munkácsy Mihály 

Múzeum Adattárában 597/19704 ktsz, 

"A zsidók bérelték a kocsma i  malom° halászat` 

húsmérés mellett a község 3 sessió földjét is" 

70 Petróczi Sándor id' visszaemlékezéseiből 

71c A körösnagyharsányi leányiskola épitésekor elv? 

helyezett iratokból 
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72;0 A körösnagyharsányi leányiskola épitésekor el;.; 

helyezett  iratokból0 Az 1825 óta környékbeli 

pusztákat haszonbérlő kereskedő 18484‚an telé4 

pült be a faluba4 megvásárolván az  ispáni  lakoti 

74! Uo "Az itt égetett téglából épültek a vizesi-4 

gyingrai országúton lévő kőhida44 ,40 

75r idyii  Imre  /Körösnagyharsány'i Kossuth tér 94/ 

visszaemlékezéseibőlQ d  Molnár  Balázs gyüjtése , 

19610 	A Békésosabai MunkAosy Mihály Múzeum 

Adattárában 308/1969i lts4 

"Két szekér  szalma  meg 4 fre,s kellett :-; oszt ezer 

téglát  igettek Az ittvaló tégla jobb vót; mint 

a gyámlii" 

• 	 " 

76i;■4t Berend TO Iván4ánki GyörgYv4mU 475 c 1A 

ebben a kérdésben Berend ViiiIván‘Ránki György itm* 

valamint  Sándor Pál 1J4,,m4 284i4 kifejtett 

nézeteire támaszkodtunk. 
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78 Ez az  átmenetileg  érványesülő negativ hatás 

országos méretekben is megfigyelhet(4! lásd ex 

ről Berend VavAnRAnki Qyörgy iti,mW 9 

79'4, Ebben az időszakban a szomszédos Komádiban két 

gőzmalom; takarékpénztár hitelszövetkezet ős a 

szegedi Kenderfonó rostkikészitő telepe; 

Nagyszalontán három téglagyár gőzmalom és 

és két takarékpénztár jött létreV 

Magyarország  vármegyéi  és városai 19001 

Bihar vármegye ős Nagyvárad 

80 Figyelemre méltó jelenség, hogy a tőkemozgás 

mintegy hálószerüen neat végb4 A  kevésbé Jelen:  

tősebb tőkétiközvetitő kereskedelem a nagyközs6g4,, 

gekben, Járási központokben, a jelentősebbek 
Nagyváradon  koncentrálódtak A Cséffára és 

Szalontárakerültlf%helyizsid6X-eredettné4 

pesség száma felére csökkenti 

81% A statisztikánkban felhasznált adatokat: 

Sipos Orbán: Biharvármegye a népesedésii vallási  

nemzetiségi és közoktatási statisztika szemponto 

jábó4 Nagyvárad 1903V C müvéből vettük étt, 
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821-; Gallaoz J2.mV Lac. 554oli7 

83 A fejlettebb nyugatmagyarországi területeken 
'44 amint Sándor  Pál imüvéből megtudjuk /253o/ 
mar ekkor előtérbe  kerül  a tejgazdakádásra való 
törekvás Körösnagyharsányban ez rats körülmények ;,.  
között:i jelentős  perióduskülönbséggel rneat végbe* 

84 NOittó_Gergely id visszaemlékezéseiből0. 
. A visszaemlékező  családjának  gazdálkodása-a 
legtehetősebbek  gazdálkodásának  mintegy  
modelljét adjaii 

85  Adataink Gallaoz i.mt. ri."`4 558o  közölt ada,4 
taiból származikii, 

864-: 

87i Gallaoz iti■t1 IkW 5610 

80:1 A Köröaeretty&ovölgynek 1895ii évi gazdasági 
összeirása4 Közölve: Gallaoz i:1311  I4 

mellékletébeniV 

809W ősszeállitásunkat "A Körös-Beretty&svölgyi terü 
letnek a birtokok tagysága szerinti megoszlása" 
/közli Gallaoz ik44 VI számú mellékletében és" 
A 12;; korona országainak mezőgazdasági statiszti.;; 
kája 	440;o: közölt adatok alapján készitet:4 
tük  elv.  Az előbbiben megjelölt 10 katiholdnyi 
birtokhatárt : annak nyilvánvalóan téves  volta 
miatt  =4-4 100 katV holdra javitottUir: riaii/Sra 
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9a:1  A Körösgaerettyó4völgyének 1895V évi gazdasági 
összeirásaV /Gallacz iVmV IIVszámú  mellékleté  
ben/ és Petróczi 8Andor /Körösnagybarsány,Vasfit 
u/ vtsszaemlékezései alapján?: 

93i Gallacz iVmV IVkV 534f:lo közölt adatai alapján 

92u A KörosBeretty&-völgy szántóterületénak 
nAlati kimutatása /Gallacz iVr4 DAY 557*.55WW 

Gallacz iVmV 	55200: 

920i UVoV I:la 5530 

9W A magyar korona országai mezőgazdasági statipz 
tikája IIVl 334W, valamint Gallacz i'VmW 

55V0V 

964 Gazdaoimtár 1897 33 

97Vii összeállitásunkat a jegyzeteinkben szereplő 
valamennyi visszaemlékező véleményének egybd4 
vetése alapján állitottuk össz4i 

98V Magyar Statisztikai Közlemények Uj sorozat 41040 
590$341 Allatösszeirás 1914 és "Kimutatás a 
Körösaerettyóvaa 1884 évi AllatallományA4 
ről" /közli Gallaoz 12124 Vth3zAmA mellékletében! 

99 összeallitásunk az előbbi forrásokból származó 
adatok  alapján történt0 
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1000 A Magyar Korana,Országainak Mezőgazdasági 604 
tisztikája.ItWi 33'o  és Gallacz 
55d4i..;om közölt adatai alapján 

101 lásd erről Szabó Ferenc: Békéscsaba mezőgazda 
saga az_örökváltságtól az első világháboraig _ 
/18464914/ 0:4  tanulmánya  161T4 kifejtett vé*:4, 
leményéW /Tanulmányok  Békéscsaba  történetéből 
Szerk: Kristó Gyula és Székely Lajos: Bekesw 
csabai 1970W 

102 Számitásaink .a Gallacz 	II számú mellék 
letében közölt adatokon alapulnde.' 

103 4  Magyar Statisztikai. Közlemények Uj sorozat 
41 5904592oT 

1044 144 

105 Naittó Gergely /Körösnagyharsány; Kossuth tér / 
visszaemlékezéseibőlV A szerző gyüjtés4 

• 

106 Petróczi Sándor id t:' visszaemlékezéseiből 

107:1 A Gallacz 	IVIcT 553.oV,Jon irott megállapi.4 
tásait az Altalunk gyüjtött visszaemlékezések 
teljesen alátámasztjákV Különösen szemléletes 
képet alkothatunk, ha egp-egy paraszti$ réteg 
gazdálkodásának lehetőségeit az adott réteg 
modell—gazdasága vizsgálatával végezzük eafIV 
Erre Félpágofer: Arányok ós méretek az atányi 
gazdálkodásbarVés háztartásban c müvében 
/Néprajzi Közlemények XII0;44/ találunk j6 pad& 
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108t összehasonlitáskbppen a termelőeszköz4ellittottW 
Wig egyik lényeges alkotójának, a szarvasmarhaia 
és 16Allománynak két környékbeli nagybirtok teÉ 
rületébez viszonyitott arányetutatóit közöljük: 

Gazdaság: 	Hány  kati holdra jut? /dbV 
1 szarvasmarha 1 ló 

Harsán 	parasztság 4 5,7 
Asztalos Antal . . 
haszonbérlő 11,7 26;9 

Babó Zoltan 
haszonbérlő 7,9 4846 

fLUX;0;i Mezőgazd:Statisztikája II 	GazdaciM 

tár 1897 3340oon közölt adatok alapján/ 

A gazdaságban használt fontosabb gépek ás esz1;4 

közök között csupán egyetlen 16komobil olyan 

gép, amely minőségileg különbözik a paraszti 

gazdaságokban használt gépektgr; 

109;;; A földvásárlásokba Körösnagyharsány egyhimi 

Adófőkönyve l9U c iratban találunk adatdkat:4  

A visszaemlékezések alapján részletesen is 

rekonstruálható a tamási pusztán nyiló földM 

vásárlási lehetőségOk lezárulását követő 

szakban a legtehetsőebb gazdáknak kisebb föld 

szomszédaik birtokának megszerzéséOrt inditott 

könyörtelen harca; Ebben az  időszakban  alakult 

ki Körösnagybarsányban az asap 100 kat:holdat 

meghaladó  paraszti gazdasági lásd erről:Egyházi 

gyülések jkve';191Wiljalius 16»i ás aug;64i jkveiti 
A WalefEgyhIrattárábamV, 
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11M A paraszti gazdáikodás egészét e kdrszakban 

jellemző  elmaradottságon  belül a gazdagparaszti 

birtokok  nokszerübb" gazdálkodására  Sándor  Pil 

i250; kifejzett vtleménye hivta fel fió 

gyelmünket* 

114 NOittó Gergely id; visszaemlékezéseiből* 

A szerző gyüjtéseV 

112ti Naittó Gergely ás Petróczi SAndor 

emlékezéseiből; 

115i Egyházi gyülések jkv0: Az 1907V február 17i4 

ülés  jkve1 A IGRefEgyhIrattitrában'; 

114V Petróozi  Sándor  id  V visszaemlékezéseiből 

11%1  Weil 

11E4,  A  káposztaföldek  kiterjedtségére  csupán  közvet 

Ve, elsősorban a visszaemlékezések összevetése 

alapján következtethetünki Az ebből az időszsk 

ból származó adatokat /közli Gallacz Wm* rijszi4 

ma mellékletében/ is figyelembe véve a  falu  ha 

tárában lévő káposztaföldek nagyságát mintegy 

'5060 katholdra, a más települések határában 
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haszonbérelt  káposztaföldeket  pedig mintegy 

3640 katholdra boostilhetjii14 Igy 80400 kat  

holdra tehetjiik az összkáposztaföldek terüle  

tének nagyságá4 

1174 idVNyiri Imre /Körösnagybarsány, Kossuth tér / 

visszaemlékezése': Gyüjtötte: dr4 Molnár Baláza 

A Békésosabai  Munkácsy  Mihaly Mázeum Adattárg 

ban 301/1969V1t.szti 

11Si U}o ifV Nyiri Imre  visszaemlékezése 

119,W Petróozi SAndor  id visszaemlékezéséből 

1204 Magyar Statisztikai Közlemények, Uj sorozat 

48414 1910V évi népszámaálás BpV 

Az adatokat szempontunk szerint átosoporto 

sitottuk és százalékban fejeztük kii 

1214 A parasztság Magyarországan a kapitalizmus 

iorában 184849144 /Szerk:1 : Szabó István/ 

Bp 4 1969:i I Für Lajos: JObbágyföld4arasztföld 

o tanulmánya 35';o1* 

lásd Csomor 1'4;14; 14544646; 
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123v  Wo 1541o: 

124V Für Imre /Körösnagyharsány, Arany 44  uV 17:/ 

visszaemlékezéseiből: A szerző gyüjtése 

125V Egyházi  gyűlések jkve-'4; 1859 ,;-.; Az 18601 

17.i ülés jkvet: A KVIlefV Egyhri,  Irattárában 

126. körösnagyharsányi laányiskola épitésekor e1. 

helyezett iratokból és Csomor i:m: 

127* A presbiterium összetétele az 1859v IN84 egy0 .4 

házi gyülési jkv:tandsága  szerint :  

•  Telek 	Tag 	Átlagos telek. Az összteike4 
nagyság 	nagyság a presl seknél 

bitereknél 

3 

4 4 

2 

+ egy községi tisztviselő 

Az 1860vdeo:30.án "népképviseleti" alapon tör. 
tént átszervezés után: 

2 	2 

4 

5 

4 

3 
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2 /A r  telkesek rokoni kapdsolatban voltak Me', 

idősebb presbiterekkel/. A községi vezetés ösz 

szetételére a községi biró személyére tett uta4 

lások,  valamint  Csomor 1::411 203Voldalán lévő 

felsorolás alapján következtethetünkil 

1280 Egyházi gyülések jkveT 1859 4 Az 18611 április 

14 ,én, az 1862 május 5én és az 1877.j január 

7..én tartott ülések jkveV1  A Ref.Egyliarattárábad 

. ....... • 	• 

129:1  Lásd erről Gyomor  ia 148WoV 	község lakos4# 

alga, a határ minőségét vetvén okul: a  fordulón4 

kénti gazdálkodást, s a legelőnek és az urada.,  

lomtól ugyan külön, de magok között közösben 

hagyását ozélravezetőbbnek lenni  véli" 

130V Vegyes iratok,. 41VszV' A 1CReA;Egyb:.  Irattárában.  

131?''0; A körösnagyharsányi leányibkola ápitésekor e1.0 

helyezett iratokb61'; 

132i1 A parasztság Magyarországon. /8zer1cihSzab6 

István/ Bp 1965:' 

Osomor i40,41  16444 
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134'4; Egyházi gyülések.kire 1859:4' Az 1873:-  május 134 

ülés jkvet-: "I44" 4az épitkezési költség birtokarányk. 

lag•.. vettesék kii kibagyatván a legelőadóki a 

jószággal biró egyháztagok egyébként is szolgit 

latot teljesitvén az épitkezés körül:J:" 

A K44- Ref agyhi; Ira ttárábant4i 

135.; lásd Csomor i14° 164J.41ol: 

136. Csomor t:di( 

1370 Csomor 	uVoV 

138:i Féja Géza: Viharsarok 34644' 

l39Y Körösnagybarsány Család Könyve /összeállitotta: 

Csomor János/ A KVRet4i,Egyb43-  Irattárábanil 

lO Gallacz iu 	31(4o:' ós Sipos imT 

141y Semjényi Gyula /Körösnagybarsány, Rákóczi ui4437./ 

visszaemlékezéseiből A szerző gyüjtésel0 

1421 A parasztság Magyarországam. /Szerk:Szabó Istvin/ 

1965.Bp 	Rácz  István:  Parasztok elvándrolása a 

faluból d4; ' tanulmitnya - IIkt 526d 
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Körösnagyharsány Család Könyve /összeállitotta: 

Csomor János/ 18736:i A raieffagyhIrattárában 

144. Statisztikánkat a Csomor Janos által összeálli 

tott Család könyv, valamint az 1900V évi népszám 

lálás adatai alapján állitottuk össze Q 1870ben 

a kereszttel jelölt rovatban szerepeltek a nős, 

de még szüleikkel együtt 618, nem önállóan gazó. 

dálkodó gyermekeik 1.4 /11441Srd 

145.1  Sandor  Pál i.m. 289o4.4,  

1464': Petróczi  Sándor  /Körösnagyharsány,Vasút u 	/ 
visszaemlékezéseiből A szerző gyüjtése'.°  
Békésosabai Munkácsy Mihály Múzeum Adattára 

639/1971. ltse. 

141X; Egyházi gyülések jkv4 Az 1891'.' május 17i  ülés  

jkve.- A KTRefagyh'arattárában 

1484' ,EgyhAzi gyülések jkv4 Az 1903T VI t: 28-i és az 

1904: május 29-i ülések jkve;b1  A rater:E:gyWarat.tan 

149 Egyházi gyülések jkve'.' Az 188641 február 

ülés jkve'. A Ka/ef.Egyht.lrattárában: 
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150 Egyházi gyülések jkvelri; Az 1901:4eoember 

ülés jkve444, A KiatefEgY4Irattárábanli:. 

151 Egyházi  gyűlések jkve: Az 1887i,k szeptember 18.A.; 

az 1888*: május 6,,d; és az 1888';; január 16-i ül6,4 
sek jkve'i; 	A K:llet'agylearattárában 

15241 A WSztV Korona OrszágainAk 1910 évi 
, 

Számllásaq$' 567i0* 

153:,  Körösnagyharsány egyházi Adófőkönyve 191141 

A KVRef:Egyl* Irattárában4 

154°. 14o: 

155. MioviS Földvásárlások 

156V Egyházi gyülések jkveV Az 1903Y afinius 28.i 
. és az 190W május 29i ülések akve0 

A KVRetagyleii Irattárában 

157 Körösnagyharsány egyházi Adófőkönyve 19134,1 
A Kialeft:' Egy241  Irattárában 
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158: összeállitásunkban az 1900 és az 1910: évi  

népszámlálások megfelelő  adatait használtuk  

fele  

Petróczi Sándor /Körösnagyharsányjasút ü /  

visszaemlékezéseiből. A szerző gyűjtése." 

Békéscsabai Munkácsy Mibály Múzeum Adattára  

639/1971y ltsz 

160`: Körösnagyharsány egyházi Adófőkömvei Adófőkönyvei 1911  

megfelelő adatai alapján  

A KV lef Bgyb .. Irattárában:  

161'' A népmozgalom főbb adatai községenként 1900' 
t : 

=196: KB Bp#~ 19680  

Az országos átlagot a Magyarország története  

Bp. 1964. IIVW 178: ó`` ról vettük át  


