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Az cirtokesis osorsorgt k•stotboo Itagyaspith töttdootdook 

sonsgrstikus fplaolgoada• notioilto • slogisAsboo. A kutatis so* 

rdo to3oot8if ‚jobs ie djebe BoosetWaseke isiSd • t•issoso 4.40  

U.  itiot folladdo falusi karryasetr• gyekorolt hattloimok alga 
isoesiee fordit•tto figyelodt a kletelopUlisok problimAisft  •184. 
tart4netbs 4o ter/ibid. •oratira, Igy Sagyosjlith aiditjdmok oleo. 
stlisokor  olya*  gondolatok  is voodreltdite  boy • lasségtert4not I 

011# idsainfik talostatioimal *madly sagitodgot *Kitson O 700 

Isda1116 ktsUbsodg 	serodook omgbottlroodelhoo. 
Nos titholjak, hogy a tudosinyos igisoyU toldo1gOs4a seliett 

Igo* sitlisloOtivAd t4nyosetiant hatott osafföld osorototoo es 

deft irdlti tiosteloto  • Wm* Wow, do jöwerj• irdnt draott 

tololess4g4s0 .  is its 4roalsi Melds, a* ogiose4geo lokAputri. 

Mamas area eifeol hatott boo' 4016 itelskdati ofttorpavivokon 
*India 600sitetto o iserset, kibill•n eogköm•itieboo 'es ogre 

fiats holloktiv  jellege  la s aunktiook4 Sto(00,0 (1st os ist 
bogy Is outok egy slOsse Adleollows es 1960414e drones gylljtött 

oiess000l'koldook do wipsopil eietWe  tutu  Ula lekdiook 

WOO es foöknok •  es ojisiddimil könöttuk 0 tudosoiroos igÓyu 

feld•lgomillsoli mimes sesdkivill értiSkeo, dtboigasitd 
volt s  11441, 	el  • hivetoloo tolspitdst kössetlesul sogotift 
se 144,011 odpoo$04411 problisAlao tasting esolisoko  

VALOSortok sprint e ho1ytOrt4notirde eryik mist odőte• 
*WWI 4irlsostiok fogy hornet either, amikor • kallootift 

togegott4oU kortiositoodok 41444bo oyerUnk bottlase 
t4st eiliagyapjlittir osetakepo4ie4t kössetloota ofttlese do Is 
set WOO 10144sok tövid bonotottiodvel. A ositlefolo oistodook 
anemia$ abon es emmtuggdsbon tipikmenek soothetd *gismo 

u5imadf****14 IdifssakAigs 



A ItUrAllo,116 leviltAti f•redeek ogybeirottedwot tbbb  49  ed.. 

leseri.tion t4syso is fosestiimilsim sibseint sdesteteis 

sok Neel klogeljlik a kevetkesdkoto legyeeStda is *We telow 

pubis o Newest klissAg•kh•s hmentims  • mstelepetift essedt 

egy milalk kortdosktsode, DoebegykAmo Sakti seta, Oa fteassa 

&beset •gy vies* ads e bimetal*, t•topltde •ta* Is itt Atts 

• toles dekdeytatmestdo eilfleetAm•s volt, elefemboa 014,t9  

sort • telsj see felett mg • nalpinynoks es orgies t•tepUlAu 6- 

lot. • keeliesktdribre volt alupozva, emir* Mosembetto 14tdt, 

Is Whore It lo, Irdpeeedgo es dilervi6 eseedifdde de tesatiseift 

tee esspwrodás *Lett • riseedlt leblesekess fists& volt, eel 

lost Is jelenti, kola o esakearepos beesestity OAS oseirileldpi." 

sok t4resodelsi, Allsdesdel, emeldlis pretideAlt, e fiftetekt 

beroostAlyt ditsidbou J.flees1 vAlistkosil egotism% • Negro 

told emekeeleAst de • törtAiotal ic,useCtcot esssolisitsel eke*, 

feesedoisi seolloset tudjuk *mom követni as esoadeyek aostre$•• 
solAmbse. 

A visegAlt idOssok jail simpontbil is feet.s editeedeo• 

bet •les* • bleetolos telopitde 4v4$51 es elökeditefti mew 

eiddis nogköt42414 Ialmajláth Oct esiaitott residue Weildiga04 

Meow volt es Idolgtoreo telep do u kds$0111 tobstAbit haw 

ruh4sett kesigsseetlei egyedg közötto X leketfedgket de e tam 
lepitvitlyes jelt•sbn folusdi eeskuldnbastote Jew* e eel rem 

te kilted Otteedites ads Malls folfedosketao 

As dellekesde tisstotede • MO ‚vest sselOtt Issyms$141this 

telepial Oiseksokloi peseta' Won otthont sasiottd shessile• 

peke  egoretudaks  be a vistileföld do e Wm esoWettinek Oa 

osPróry kin plidotgre is lame. 
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I. BL - 

1.1 As else telepUl5enyonok 

Wagymajléth hatAriben e mat napig tudwnyos 15115, U 

felt5r6 régószeti deatis nem volt. Az Alföld közel eső 

terUletoin v5gzett leletmerte ős  feltáró munkák  /116d. 

mezevásárhely„ Szentes, OrochAza, Pitvaros, iiattonya, 

T6tkom160/ ellonban azimos olyon azonositsi leheteedg•t 

kisilnak, aselyekbel következtethetUnk a falu hatibénak 

eskori életre. A fUldfalozin nyújtotta letaleped5s1. le-
li•etreiek /a 7azdag vizhfilózat nyonAait El.5 ma is  Őrzik  

a kisfIbb fennmaradt tavak, erek, völzysk, sway•*  egykor  

kopesotettlin voltak  a taarossal, Körössel, fisetivel/ 

50u Iasi falu határtitan v5‘zett terepbejérde oar ír eV- 
sz4 kerUltimarwAnyleletek e ,yírtelmuen bizonyitjdk,  bogy ez 

terUlet X as eskorben is lakott volt. 1  

A terdlet else lakóit a Kiir5a kultura d51rel felhl-

zódó népeoséesoportjeivel azonosithatjuk.  lass OWN°. 

ri /i.e. 5000. i.e. 3200/ nópess5- evir isaerte • földmU-

vel5ct, az élelem rendszeres ternel5a4t, de még fontos 

kieg5szitő folalkozion volt m gyiljt6eta 5 5 kUlönöaen 

hallezat. HódmezevAsJ.rhely, Szentea hatIrlban nagy ki. 

terjed5sU telepek jelzik azt, hogy a kultúra népe nagyobb 

csoportOtan élt ecyUtt, alor5szt  azt,  h0k7 hocezú iden 

tit virult  itt.  Az étégetett guilytapeon-rögök, jellegisOUS 

61elentert6 0.4myeik arrt51 tenuskodnek, hopy dpitett 

kfthislik /kuryhók, putrik/ voltak. A  ház  körUl haeznIla. 

too ednyek feLiletét igen gyakran körönceipedesel 

plasztikus mintAkkal, nemeyezer aematikus ember- 5e a-

latalakokkel diszitették, 2 



A fulu kelati is nyuti riestin • oily vizvonuletok 

mellett hdzódó =wee, purtos r:ezekem •tőkerUlt ez6rviry-

leletek, települienyozok nem kiterjedt telepről tenuskod. 

mica  A beceipett mintjd de pl6sztlkue dlezeket viselő 

edónytöred5kek, a re/m•tos kagy16 moredvIny,  ez  5t6getett 

ErArta2oss-rOgiik, e telopiWei hu1lvd5kokkol tA.tött /tot* 

tehot'l.ec egyegkiteraelő/ gödrök fortoe bizeryitdkok e 

kultdra n6p5pek meg4elendsdről. 3  A krit telep fekvóse,  ki-

terjedóee hesonlit ez OroeházAn Se körny6k5n /PusztefiAdi. 

wilt/ előkerült telepekhez, emelyek a wyobb /Tiezdhoz 

közeleeő/ telepek keleti nydlwAnysit jelentik, egyber az 

egyee közöoe;ek közötti, air ebben e korban  is fennálló 

közvetlen áo közvetett kapcsolatok fontos láncszemeit 

rejthetik magukben, flgy tdnik, hof!y its Alföld 6a Erdóly 

korebeli n6pcsopall3el közötti kapcsolat egyik title vi-

d5kUnktin haódhotott it. 4  He ezt a kSpzeletbeli utat a 

kósőbbi korok  'Aradi dtns.jAval ezonositjuk /0WOOkáza 

Bettonye - Arad; TótkomLSs idezőhegyes • WitaMe Arod 

vonolor it ma is 'woman követhető/, 445 gggly  a  falu  kele-

ti, portosabb hotlardestin•k azólón hdz5dott, könnyen el 

in k6pze1hető ez a kepceolet e  Azt/, hosy az dt a wesabb, 

teMt viztől eldett partvonulotokon /amelyek megteleped6a-

re is alkelmmesk/ vezet kelet fel5, az geol53iaileg is 

bizonyitott, P-2.u.trie'p/ 

AS tljkőkorl földuilvelő nópesset felvAltó, elsősor-

ban AlLettert6 rózkori /i.e. 3200 ,w144,0  sow sto$065g. 

csoportok nyomaira vid6kUnkön lelközelebb Orosh4s4m buk- 
6 kunteke 
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A  zkor v6g:n 5o a bronzkor el•jdn /kb, 10. 1900 

körül/ eg5ez 1/51.-Ke1et- urlipo hatalmas nipmosgások szin-

te  Lett. Az Alföldre 	Drirlyb61 beiram16 sztyep. 

n.5pek főleg dllutteny5entők, a d6liek pedig földmilve. 

V.k voltak. A kettő sajdtoe kevereddee a földmiAve16e ds 

az Allattenydeztds harmonikun helyi kieszefon6ddelt ered. 

metnyezte viddkUnkön a brorzkor /i.e. 1900 1 •4 KA)/ 

i1ej6n. A metelepedett, 61eleaterme1ő földmilieldere u- 

to/flak e tószegi teleprel i'mert drpa, lencee, bores, cei-

cseri bors6 marodvinyok. Az dllattemy5szt5e jelentes6-6- 

re  utalnak viezont  a nacy menryisd , ben felhnlmoz6dott 

coontmaradv_inyok: tbbbfUe szarvoemarho, juh, kecoke, 

sert6e 6e e 16ceortok ro ,-yobb ariny6 je17nifte. 7  

Az előző korokhoz klpest a  lakoesi‘ eresen megszapo-

rodott. SUrUe6 , -6re jeilemző, ho'y a tro-zkor mdeodik te. 

16bel 	telopek tivolcirie erymist61 sokezor ceok n6hiny 

kilom6ter volt. Ez bizonyithat6 köze5gLÁnk hatirlban Le e  

A vaetitdllomdshoz közel  egg  lelőhelyen /me1.l6klet/ olyan 

jellerzeten bronzkori odények kerUltek elő, amelyeket 

Eitvoroson /6 km tdvoledgra/  Móra  Peron° taldlt. 6  Az 

itt  élő közösek de e piteereel  csoportnak  nevezett k:r-

zöss6c k6zöttt kapcsolat e leletek elopjin eryértelon. 

Megerletti ezt az Jo, ho.y a kdt telep trymtseal iiesseft 
fugr,6, 4K - 	 vizvorulut magaslati r5sseir fek. 

ezik 4t5rk50. Seek  •  Mee bronzkori eml5kek dlii jel. 

U7ynnakkor as eresebten keleti hat eú leletek 

ie előfordulnak a közolben. T6tkoml6son  a  Vihorsorok T ez  

terille142 /6 kilom;terre/ toliltak r6hdny olyan  sz6rvd-

nyos eeprUdisses cserepet, amelyek fetes a  sok outyeppei 
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‚47 Maras re'yi vizifdycifai ets- elhayriott 

klyaimerkei at Rfoldön 
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elemet tertalnaz5 g5ki kultúra nyirei 50 makói coo-

portjAben gyakoriak. 9  

A korai ‚makor terdletdridin as d on, askita korral 

kezdf!dött. Lzek a törzcek ez i.e. 8 6. ezAzadban 

állattertiera 40116 7usdAlKodást 4 •  $•lLossetea sztyeppei 

etilued milvlezetet honositottak me. A keleti Se nyuca-
ti 21.11e7 dramllea, taldlkozása, keveredéee etteT1 kezdve 

felgyorcalt az Alf61dön. A ke1tk dL1cok ezermatlk, 

hunok, avarok Sc a ma-yerok követik evmslist,Leletanya-

c.aik racymajlAth környSk6n naey  az  iron  előkerUltek. 1°  
A faluhetiráben Se a közel tie  rezeken 4pe5cben mee- 

a maradt kelte edényt, ezarmata 4e over ecrnytöredSkeket 

találtunk a terepjárie  során.  11  

A Wyorede megjelen5s6re utul6 nyosok kbrnytikiink6n  fel-

lelhetők. A U4k6seimeon„ 16tkomlőe, OroshAza, Gerendde 

hatdriban feltirt honfoalaliekori Se X  -  XI. ezdzadi köz-

nSpi temetek egyértelmilen bizonyitjik est. 12  PcwycIajláth 

őszak.nyursti 2,4es4r a "Telek"-nek nevezett földr6ezen 

Osiskó Andrie PAIjciben telzIltak feltehetőleg honfogle* 
14skori eirt /erre utal a csontrAz :aellett t5141b  U.  
koponya  ős ksm7yel/ as  2930-aa ,5vek eleVn. 13  
hatóbb, eft, 8 közeli bők4sodsooni AI  .  XXI. issilissdl 

templosős tel•ptil5enyomo1cka1 ezonosithatő a falu Mimi 
oldalim a vadtillomáshoz  közel  eső viazen, e bronz-
kori  teleppel átellenben talAlható Leletek hovatartosa. 

ea. Az Aa.Ury irdnyú vizvorulet K-i portjAn jól  kivehe-
tő 

 

Ungölt •dsassgyag Se t4gladarabok kerilitek el e 1967-ben  

mdlyssintis •lkolsstosto A tbrmel6k elhelyezkedése 
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ozab:lyoa épilletalaprojzot - v4lemiiny1nk szerint tem,lcc 

elopot - mutotott. FekvESee 	 hooese 6 m e  

azólecsége 4 m. úLntey 100 méterre tőle Sp őrlőkövet. 

Mrlőkr darabokat 6o jellezzetes coertiptürpdéket  tol  1]-

tunic,  umelyek earírtelmüen tel(Tül5sre utalnak. mé-pe-

dig XI-XII. századi települéore. 14  He egybevetjük e 

lótkomlóe nelekfüldjé: éo a blék4saimoon WAndon fel-

tart leletanyagokkal t  éo térkópro vetitjük /melléklet/ a 

környék  Árpád-kori  folumarodWyelt ekkor ii7eznek tönik 

állitlounk. 15 

lizembetUr az, 	a környék eUriin benépeoitatt volt. 

Iemerve elrdeink letelepedéai m6dját o  nefa lepődhetünk me 
16 assn. 	Ifj. Olsez Ernő Kerdoektlt határibon pqdául 8 

Árpád-kori  falu  maradványát alálte seg o  ami azt bimo-

n:vitja, hoy  o  nagyoaelAdok, nommitsigek  a  f,Ad kimerd-

lése  után  /legeirvel1t6 rendszer/ néhány kilométerrel o-

débb tijebb taint alapitottake  17  hnnek valószinUedge form-

dill a mi alunk •aotiber  lot as emlitett voetittillomie nel-

letti telepUléo Se a nlelek".  valamint  Koml6e, Kopince, 

békése.Imuon tolopUlésel army/re közel 0.enek eymáshoz, 

ho -11 a kapcsoL,tot eyértelmLien feltételezhetjük. 

A honfq7l3liskori temetkezési lelrbAyek és es  Árpái-

kari falvak  meradványai közötti e(!ycirtelm kepcsolatot 

községilak határában ős környékft bizonyitani nem tudjuk 

e szórvAnyoe leltskb$l. Gyerffy 056rgy a történeti for-

rásokból arra a  következtetere jut, hogy a honfog1ol5k 

mSpesebb es-Uldseiból ezitrajziosal ut5bb, cook a XI, 

ezázadban jöttek létre u kioebb Árpád-kori falvak. 18 
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Dienee Ietvir a rivisseti adotok, elesorban ez Ar:Id-

kori telo.pUldoek kL1I8 tomat!'iben me ,,talilható, a hon.. 

foslolioic vieezonydld elősaftyek do e kijrny6ken v6..

zett foltíró munkék 40 megfizyelépek /Gddoroe, Oroehd-

zo—Bák5czito1op, OroehAza—Kriotó téglar!ydr, Bók6ne5.m-

eon..Szdroz6rport/ olopjin a honfogloliekori temetkezé-. 

eok 4e ez Arpidkori folvek közötti folyometoa kepcsole.. 

tot heasedlyoz 	19 ze. 	 esető ben mi cook a rdad■ 

ozeti leletekre timeilkodhotunk, i-y  a  folyamot..jelle-,  

ot emnljak ki. 

Az itt 616 lakosok többe6c.e minden bizonnyal as 

Ajtony nemzetséghez kapcsolódott legeresebb nwilakkal 

/laid  5.  .t5rk6p/. Egyházilag  a  coanidi pilsoökség 

fennhatówlea old tartoztak PO /1c;.ici 6. JL t6rkóp/. 
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2 */ A ktisépkori falus Székcgyhdle 

A vidók rk n megtelepedett me2yereig dlotiter bek 

vetkezett eorecUntl wiltosisokot a honfoglalitet de  álla

elepitit követe esisedokben cook nagyon hinyoe adatok- 

kal kie6rhetglk nyomon *  Snnek rissben az as  *kip, hogy a 

tetárjáris Jo s török molar idejin vtesnylag • legjob. 

bun elpuestult orcságréesek kösi turto,ott, is i y irott 

ealdikei lieUlok *  mierest tivol csatt  a me yei ds 

egyhizi k6sportoWl* A irieoe ealkek. nek est e hitnyit 

viszont nea L'asoljik e r4;6szeti lei tek *  vaeLyek  eye -

kori. Wforluliss *  saint as eleze fejlsetben is tárval-

tuk, suzUn bentipeedit /de es dllund5 véltosist o  soviet 

Le magén vieele/ terilletre trialrtik. 21  

He a Ssérani.ir tére'ibe‘ o 2ely•sked6 ktlsőközipkori 

telepill3eek gyökereit kutotjuk *  skkoS  a  ké-iezeti leletek 

gyek.orisir, iből arra k;vetkeztpthettink, hogy estnte mind. 

egyiknek volt ÁrOd—kori •lőssinye, Itoricsbitza, Csomorkiny *  

Kopince is l'ereg xé.ieseti smogs kivitel nlkUl bizonyi. 

ték asellett *  bo-y Ccenid megye iszaki és észekkeleti ré-

sla t  bar  e tört5neti kutntie al. p3á'  9,5 Árpád—korban la. 

k tlannek lAtssik de cstA s XV *  esizedt61 tudunk telepilq. 

1srArefl *  eprek 	 m3r e le ortibbi időtel  lakott 

teralete volt owyinkreke ,st biz3nyit3s Revision segjegy. 

Rise is *  hogy toregen hetven mis falu népe  húzta  ass stegit 

3 tettrok köze1eit5nek hirdre, 21/a Hol lehPttek esek s 

falvak?  Minden bizonnyal a körny4ken *  Ezt hiv tott biz°. 

nyitesi a  tosAibbi rtigéeseti fe1t1r4s do a gondos terep-

bejdris* As oddisl felt4r4sok esissserlien  kevesek,  le ale-

:endoek errs *  hogy a terillet Árpédooksiri lekotteigiril 

vallott nisetilnket aegeresitedk* 
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A korbeli te1epü15si viszonyok!,t beautató t5rkt5pek 

tanulminyozAsiból arra következtethetUnk, hol,y aiiLroo-

4gok ds az öeezekötő kieetb erek partjai voltaic a 

Wilbben Lakott tErilletek viJ5kUnkön.  Kt fő vonalra /a mai 

Maros vonulatra 5e a rji iaros—Agra — a Szdrez..irre/ 

tudjuk a legtöbb települ5st felvdzolri a viiiken. üozd-

hetni, boy ez a kit  tő verrár, amelyek a mególhetéehaz 

is a lezjobb lehetSeiget nydjtott4ks s j5sv,6:tartehoz 

iv6v1zet, legelőt, v4dett ezillashelyet;  a  vizfolyAeok 

ment5n 116E6(16  partos rószek pedig,  a földaLiveliFhez jó 

termőtelajt. 

A telepill4sek követik e %5ebbi foralmoc 6tvomlok 

ryomvonslét is. A Száraz-5r lentón a legfebb lit al "Artdi 

út" volt, amely gyakorlutilag követi a volt folyómader 

vonalit ay—DK ir4rybs. A Száraz..ór aetti települősek e 

dttal“ liakóhoz 9 Komlós—Szókeayhdza..Palota útvonal-

lal Vylakhoz, mixt a aaroevölgy logjelent!feebb lobbpar-

ti w-lom6pontj8ihoz is kapeeolódtak. A rki utak nyoallony-

la minden bizornyal szorosbLyn 3vette a foly5medrek vo-

rulatőt. b?.11Aifl(e'r/ 
Közek:Unk területire vonatkozó Arpld—:ori ir oaem-

LAekrel. a:lifiltalin nem tudunk. Egyetlen abet% e korb51 

szArmoz5 oklevelee ealités, a viddk lejelaWsabb fo1,75— 

jArak, a Seiraz-5rnek  a  reve. 22  A XV. szlzadtól kezdve 

vonnak helyi volatkoz4sú irásoa amilkek, amelyekből s 

koribti 1 ,16kre  ií  vieszakövetkeztetheUnk. Az ele fel-

je , .yz6s l450—ből szArmazik, 	 erről czere .zhetünk 

tuzioirlet, hocy  a települt, Sz5keoyhzit több kienemes 

oealld, köztük s Ezőkegyhizi, re7y ős ';acsó c ,7eljdok 

blrtokoltik. 23 
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loltételeshetjk 1  ho .y a falu  Ki  riss5n 

ptidookon falu ée e ?y-i  oldalon a "Ielek"-en 

8sikegyh4sa között azoios kapcsolat volt /u 	fem. 

411hatott a ssomszAdos 4.mi/őssal 6s KopInccsal is, him 

ssen ccsk 3-4 km vila- eztja el 'licit e,2ymzlet61/. 

Eisikagyiuisa a mai telep1.116'stel rtintegy 600 miter t1vo1i- 

e4 ,ra try-i irárryban fekszik. 	 e Arise ösz- 

szetltclil helynév 	iirpid•kori orNistre v611. 2  Est 

t.5 -Incztja eld elhelyeskedárte le, mart AS ..ri-zrtcr tog. 

olyen helyen /31evizek, ősfoly6k partjai/, ahol. 

a horfo 1016k t1.1i astilideni voltaic. IP- yanezt Weitik 

me ,!. Sztirez.kiar partjft eyit5  1  c-okrem szabllyos tá-

vo1oro !orakoz6 szomoz4dos Arpid-kori falvtik, onelyek 

nagyraze o kele6k5z6pkorbas is feneillottr /1,Isd if. /2.. 

VrkéP/. keleti oldalon 1,5v6 felVitelezett teleptiloSs 

a taul falu ss413t 41 ugyancsak 600 m3terre 

rem tudjuk azonositani. Ss4kenyhizit1 m(ist tIvolcipa 

2800 miter. A kösöttilk elhelyezkedő terillet 1ern4; yobb 

r5s.ne 	 settee leaele volt, la az ma is. A 

sz4kegyhtisi oldal szinte kizár51K,  ccak le .eltet'>sre 

hoszri1h6t6, wig a  L'-'i  oldal kiv 16'ar,  olitalmoo földraLve. 

Lisre. A - , boraternesstScre utalrak a mindk5t helyen e-

lekeralt klzi malomkövek. Patkó, earkantyő, zabla =rod-

yáz'yo yiszont conk a neleksserl ismert. Urlyanceak itt 

kerUltck e16 no ,yob sz.laben íllDti  csontok, f "leg LS... 

osontok. 25 Ez viszont eity5rte1saten as Allattastie je-

lent"Ei .5t húzza aid. A term5ezetl aaj4to88i -7okot fV,,ye-

lembe v5ve va 1 5szinobt az, ho,:y e : , asenlkodttieLan es 41e-

1ettery5 - zt5E jiltszot's a dönt szerepet. 8s4keryhisit 

ezinte körtilvettők a vizok, il1etv  a  vizillitsos r5szeks 



A740  ,johilo_I Isiopionpl 

X 
o) 

, - 	1'1 1 1 1 
I I 01 

- I 
La7--  cr) 

I I 	I 

1 

1 
1 

Cr) 

coL, 

— V — 



-2/- 

.A Moroesal iisezeköttettieben 	/Nfryér/ t  aaely fe• 

kt;d5 vizekkel, u.n. forrAsokkal trkitott; Vie ry-i i• 

rányba  a KAA6Irn-y-15 9  11E.4 irAnyba a -pie Kie•td; sind• 

kettő ezikee /4W:kesn e  innen Sz6keyhiza elnevesds is/o 

esek a tavaszi iddasethen viz alatt  .l16  le'el$terUa 

let. 

,lezrev6teleket tehettink • lehetece 	reakedelsi tap.. 

oLolatokre ie. Sstikegyhise tertilet5n  a  CArk6 68 Ural 

feldben nem egy alkalolmal talAltak astistp6f . zekets omelyek 

eredett,  korát  nines mfidunkbn seghOarosni, viosont a ke-

reekedeleur"1 'anuskodnuk. Yontovmok tartjuk visitant azt es 

6rvet, hoy valomennyi környező Arodd•kori 48 W4eeköz5o1:ori 

települte viosonylag forgalma utak ment4n helyezkedett ele 

i.y az "Aruei dt" mentft 60  a  'k61 dt" k3 el6ben s  Az e• 

/ebb/  útvonal  as erd5lyi riozekkel Ustositotto  a  16zvetlen 

kapcsolatot Arad közbeiktatiedvel, ahol minden valdesinUedg 

azerint .qizdát cser4lt os  áruk  wy réese /pl. faanye2ot, 

eft , f5mArukat itt szerezhettek be leuk3se1ebb  a  lakoEok/. 

Fen feledkezhetnk meg  aeon  un  az "Aradi  ót"  mioik iriny4- 

r61 rem o  .ely am oroz4r, belsej4be, ellgaziso pedig Vorzyvd-

rod irinyiba, éssekra vesetett. KomlainAl torkollott as 

"Aradi ate ,"  a ..iak:5i  dt", amely  a ddli ir.lryLa 	Ova.. 

Temesvár/ tört5nő mozgást biztoeitotta. Az adottsicoket 

ft.yelembe vóve s kereskedelem fő tAryo e Litulejósz4g volt. 
57;6kegyhqza lek5irs, belee 61evire, a tzire'Jlalmi taeoz5d1s• 

ra  oz  ad6összeirisokb51, tizedjerys5k•kből  tudunk követkes• 

tetri. Az 1450-ben emlitett kieneme•i eseleidokLdtyde 

Lit  a  a  D5sse-fle perLezthábordt követő edlyos belső 

IT:rcokkal de külső menpr5brilt.tdeokkl terhes idekben 
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töskreantek, A Haesák vlezi.nU1 elköltöztek Szikitr° 

hdefiről, o ndelk kettr pedi jobbágyeorbe eUllyedt.  it 

bizonyitje az  1563-es  tized3egye44 comely 23 johkyot 

irt &Ems; közöttük szerepel 1197 Andrds ás Perot:ic e  ve.. 

lemint 8z5kevhizi Gergely de Jánoc neve is. 27  

Az idP:.t folyclitin  a  folu birtokoseinak ozenOlye pnk-

rem viltozott.  1536-ban  151egyhisi Nevazdi Jiroonek vn-

nak  itt  jobAgyei. 1552-ben özv. lödönfi kilent6n5, karkao 

J:trosvzdi Jiros voltaic e f:Adecurek. Ide;k5zten 

Eavezdt h1t1ens5z;be ecett, igy ezjkeyMzi r3eseit e kirily 

1559. jlimiue 1-4n Vejai Szaely Einlinsnak ós mág básom tAr-

etinek ndomiryozte. Az 1560-.0e ávek rAs6 feláben 1 ,7y °Belot.. 

tek mep a portőke 

1560 s Farkas Jimotrak volt kettl, !Cowlicks 3 4rot:flak öt, 

bay. aewdi Andrdeanak óe Flgedl Jdroenek eey-s 

egy; ködönfi Llez166 elpusztult. 

Osszetl, ens 10  porta.  

1561 s Farkas 174roevek volt hat, Szákely ixAisenek öt, 

dew. Begdincinek egy; klgedi Jinoc jobbágyai el- 

szöktek, AAtel Jároaci pedig ezeg6ny volt. 

Osezecer: 14 porta,  

1564 s Farkas BoUlizedrnak öt 5e fit, Revezdi Jimosnak 

/okt a sego r4es6t ideközben viesseezerztei n(57,y, 

özv. Szdkel:/essegl Ietvánninek egy, Sedönft 

eá di,  Kitoi JIrosó ezegft. 

C;soze,ens 12  u 1/2 port°. 
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Gyula elaste utin /1566/ a birtokosOk biztosabb vldók-

re fILI.z5dtak; Farkas BoldissArnak mug halála után moms. 

snakadt, 1:y az uratlannd vált falut Eadóazi János sgsi 
püspök királyi helytartó 1582. fetzur 24.4n Heceky György 

hevenvirmogysi sliapánnak de haey Pálnak adom:inyoste. 

Amikor azonban ezeket be akartlk iktatni, özv. Farkas 

Jánoend ós  leánya  l3orbíLa, valamint e t6bbi leányági ro 

konok alientmordottakt de a pert, amely 1589. jdnium 

6n arasdibir41 itólettel vágedött, nem  9c, hence Reetkii0 

ók myertók sego dk sem voltak aokiig tarsi a folunak, sett 

1.596- ban  Szdkiwyhásit is felpermatilk a tatd* serecsk. 

Az itt 418 jobbágyok eiletót is zegkeaeritatt4 az 1552- 

es dv. Lakosai a Lippától Szolnok irdnyiba vonuló török 

csapatok 0161 elfutottak. Tudjuk, hagy o szonszódos  Kos-

Us  házalt a törökök fel4oettók day  May  1555-be'  wok 
2 1/2  port  ja  esett adózd oli o  28  Hasonlóan járhatott 

Szőksgyhzo is, nert a lakouok auk 1555-ben son tudták 

adójuket mecftzetril. 1557-58...ban viszont már 14  házat  

irt basze  a teaesvárl defterdir; ekkor Gyulára Le beezAl-

litottek 8 frt adót / orovszky/. 

Hz utóbb1 bizonyitÓk arra u vidókünkön is kialakult 

gyekorlatra, awly ez(4•Int a falvak pipe e török iellett 

a v5gvdrakrak is adózott. Az 1552. 	hadirat utám 

menetileg jelentssn ant a ryulai várnak e15z6 

mert me-nzAit a temrIsvári (5f,. az egri Lapin adffennhatós. 

sliga /(11!°bb1 TemesvAr eteete, uz utóbbi Gyula nusek6zs1it-

hetat1ens5ge következtóber/. 29  i;ttől kezdve Váslihely 

környéknek rr.;:pe is k4tfs15 adózott. 30  A várkapitAnyok 
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eddeeedéeA olyan Ucyint5sfei at6dnak tekirthetj k, amely 

helyetteeitette e wirmagyel elmim1esivée16t, Gyula elee-

te után viesont 	dgerbel Szényitotte a kirilyi 

k5zi-azget -lea  MI megyék élitéto  A főispilnok is az ez 

/de szerinti egri feispinok  voltuk,  31  

Átmeneti fejledele, viezonylvoe r7u-alom következett 

be ez 1550-es 6vek v 	hienen e csanádi pUspök  tized- 

szedje  1562-ben 20, 1563-ban 23 jobbdayot irt beeze. Es 

ut6bbi civben nlv ezerint a következőket: Bertó Mihály, 

Csőfin Albert 5e Lőrincz, Doszpot Antal 5e Belize, 

Dobrosir Demeter és Mihály. J6zan Pciter, Koceis János, 

Kutasi Lukács, MEw,yar Albert ős Jánoe /2/, Vay András 

5e Ferencz,  Oláh  Péter, Sipos Miklée, zlei balze és 

L!"rincz, Sz5kevyhAzi Gerpely és János, Székely Peronos, 

Vida P41. 

Előbbi adatokb51 követkestethetank •  Lakosok esAmd-

re. Felesgekkel ős i:yerekekel egytItt 	átlagban 5 tag5 

coaládot számolva • 100.120 fő lehetett nywaltai Itifeeski, 

ban a 151ekez3m, Ehhez vIezonyitve nem till nay eltérée 

volt e lekosek, számában  a szomszédos Semléson /1564-ben 
20 kapu utn fizettek ed6t/ 50 az OroakésétéL délre eső 

teleüléeeken. 32  

A jobbieyok helyzete kor_iptsem volt OtYmidose Saws 
utalnak  em 1560-61-64-es porteösszPivieoks nebdt5nfi 

Liss166 elpusztult, Kitai János5 szegiley, ködönfl Pereno4 
die. sty.eiw portán 2-3 jobbdeycealád is tekhatott o  Sr. 

1181 homer maggyez6dunk, Ma ez 1562-es ős'63-ag tized-

1136142ben felsorolt jobbigyok seimAt 3esgevetjdk e 



pone egAgvivel. (MAI a  Alltoreseldlddia sgr4s1o2o000 
hleohatet. Mivel ebben es Whoa it $ebbigyadisa egyodgo 
• perta volt /sz etgAos 	tageolbloaal ettfl hegy 

lazy  3obbilgyeeD144 geodAlked•tt storbe e  •s4st oat la Ws) 
sunk kola. hogy a kalőolodad edők, esol-41tetások stall 0 
liebbAgysk scAltsittat telkabote ens** követkest4ber nett S 
tiltelhesek seise, Viezort es p1eses4sym1dere uto16 cure 

agyArtelssiod  Sue be  iltteresolAtidAto tenderoiWto 

144161411 easel thee Masse 0 potowstl otatAlphsso seadtes 
torediet Sseblere tört406 eteUe  let Illolgedi Jimoe Job. 

elsaliktelte: A portitk birtoko el iiss egyform *so 

Waraottat 010011,01A1kollv oat istAbbl magoastottsAgo0 oat** 

siaystiottiv. 

A taut** egsPoroddse  as  OS7 iskeero jut5 mAvelt 
f61dtertilot astigandAaill to Selestette,'Ss a try, rete.,  
mint o tbirtik A110006 Sslesidts is est bisernyitSse  boy  

lekocok Inkibk SS 4l1otteay4satisse fektettek seilrobb 
ea", 

trdekee,  As essayesSe* sea istassyllhetd kövelbsaltotto 
waft Suthotua a ossládrevek visswiletAbdi. A Nagy de o 
Isinueyhisi esst440$ 1450.4ea As 156,ftben Is ealttlk as lip 
Sass foram*. SS efts stele bogy term sesiddok tig•bb 
ote sekeseeek vettek att. A asesők seltaafses visoolatleAmi• 
1114tt a XVII144120 sS4OSiter djre totAlhosook • siwvolv A 
volt kiamomoo moolAda ehodelidt visaed/0o pedig ali  sas'.  
Nei* beitstheatotiothtio Othetunks kaohritsn erre bogy o 

XIII. oodsoldboall •wohlsc est segetesren ie eser e teruleter 

AsS sea Is ebbens **Islam/ Mob. 
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A csalidnevek többe6ge ma -star. loldlurk viszont bolgár 

/Dobrosin, Vida/, szerb /Deszpot/ Ss romin /01Ah/ ere-

detA is. Liegjelen5sUket eeyrászt kspcf:olatba hozhatjuk 

a ior:o:1lá ideJ ifl  itt élt és leiázott oz1ivok1w1, a-

kiknek kisi leszármazottjai lehettek, de aeggyezőbb as 

következt€A6s,  hogy  a török délvidőki megjelendaővel 

mint pásztorok húzódtak fel nyájaikkal erre a vidékre. 

A Ozékely név feltételezhet azőkely kapcsolstokat, A 

Szőkecyhizi családban pedig a telepUiés e1e6 lakóit, bir■ 

tokossit véljUk  felfedezni, 

Székagyhisa átien  ti, rövid  idei'  tartó nyucalmit a 

török csaptok me:!-megújuló timediSai, foszto: ,,etJaai boly- 

ptták msg. 1566. szeptember 1-én Gyula vire, melyet 

Kercs6nyi Liszló védeluezett, ag ostrouló törökök kez5re 

jutott. Ez Új helyzetet eredatlryezett a nőkegyháziek 5- 

let5ben is, hissen az utolsó ern, amelynek adót is fizet-

tek, elesett .  Basel as eís2 viJ6k török fennhatóeág 814 

kerlt. &let4ro, megpróbáltat:áuaira csak a török fond-

sokból tudnink következtetni abbo.n az (oetber, ha as újabb 

kutat:isok °sobs* feltirják. Magyar forrisok csak a pusztu-

lásról /Dorovszky/ tudósitarak, valamint azokról a pares 

Li,. yekrrl /az 1582-es ée 1589-es Lecsky cia liódey d'y/, a-

melyeket a tivoli birtokvadászok folytattak a ter. let me:7- 

ezerEck6rt. 

A tizenöt »Ives háború /1531-1636/ csapásai, eeseen 

pontoson a Tiazántúlra nehezed v5ezterhea 1596-159D-ea 

idrszok változtatja pusztává a  "Telek" terUletét. Es 

ekkor következett be, amikor a Szegedre bekvirt51yozott 
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tatár lovasok  a  temosvisi big parancoire  a  milinsidoo 

Koalóst is megeemmilsitettdicip 33  A lak6k Nagylielare 40 

Makőrs som•dltek. 34  

A tiStilikök 1596-ben a  stegyőben asselarosok kivei-

tel4vel -  az összes falut elpusztitották. Csanád missy* 

14 falusi telepulősén 1564-ben m6g 518 ad6fizetet  utak 

bosse s  1596 után viszont s kösWek kozul csok e leaks.* 

emmobb tisedot  fizet e Szemlek idterel tmlurk. A Nagy* 

másik s török addösszeirdeban ezsreple - 14 közagibel, 

emelyekben mig 1557-.58-bar 240 Ilia dllott e  cook 4 drte  

meg a XVII. szisedot: e ndmr ktissigban mindbosse 83 házut 

taint e török összeirdf, 35  A  falvak  pueztuldeu tehdt őri-

dai volt. A termelőerefk  dönt 6 többadge megsemmisUlt, igy 

megys terUletinek nagy roc pusztává lett. A megye 

mint közinazgatási  egyed, mcfq; a XVII , sz,zed v5F!Ag 

fenimeradto Halálos csapot ez 1686.0o török-wtetir 

dim oast tiv emikvr e mSg horr:1116 mealedrosoket ie 

pueztitottAkt Makón • bdsakat feldg•tliks 0 vdroet a 

föld:el tett6k eyen16,4141 A Woosig tblislatti putrik-

bar húzta meg magát 	MAIO rinse  több, lakatlan,  cock 

este 3:Ant itt-ott pisztortUzet 36  - irja e krftikie. 
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3.1  A Székeayházi puusto 

A török-tatár sereeek puoztitisa hooezd idere vieoze-

vetette a vidők fejlődéo6t. Egyes v31em4nyek eserint a 

101 4, szizod 120 helyedgdbil 10-15 edg lőtezett a  a 15-20000 

fftyi 1okosok , b51 200000-441 	maradt tat, 37  

Ahhoz semi kdtedg nem főr, hocy hatalmoo 5reteket 

öltött a pusztAoodds, de est nem rocodhatjuk el, hory 

15-20000 ember csak dgy (4141a$4, Ant tudjuk, hcry a XVII, 

ezázadban e mezrvAr000k csaknam 	fennmaradtak erede- 

ti állapotukban, ős az to könnyen elk5;:zelhet", ho.y e lo-

k000k ecy r5oze lakik ide mensial$401/ vises/Aft% von' 
vieszajárt  régi ottho:-Iba. As not lobe* v41etlen, hoey 

ezlzed közepSr djebb birtokszerzők  Jelentkeztek  a puczto 

te1kek5rto Szőkegyhisőt is ilyen alopotban kapták 

1650-ben a nidort61 Fodor 'Tinos So t;z5ki ;::Ster, akiket 

a j;Aszói konvent ellertmonddo n3lki;1 beiktatott. 38  ha-

oonló eset tr .Cnt a puszta Orosházávol„ Fecek6use1, az 

ugyancook Csarld megyel tömptisi ururialoA01 40 Palotával. 39  

A pumstabon valami 4letnek kellett lenni ehoz, hoy biz-

tokolj4k, 40  Eey bizonyos, hoy a környező mezővdr000k 

/Hódmezővásárhely, MEW lakosai sm oJomenekLatekkel eyUtt 

kiterjedt ál1att3rt6st falytattoko 41 set, az le elk5pae1-

hető, he7y tovaeztől őszig,  ideiglenes  lokiet lőteeitve, 

az illattartle aellett a ezLintók egv rőszót its mUveltők. 

Arra is !,oydolnunk kell, ho ' y a olu v6c1egesen calk a 

török ellent fe1szabodit6 hAborúk viszontacoiai között 

pueztult el, hosonlóan Koriceházához, ős cook ezutAn Lett 
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tnzn puazta. 42  Ezt megerciti as ez utolds is, amely 

snerint a Miabitól Mezőheeyeeic lids6d5 hely86gek a fol.. 

szoLAit5 labortlk eorán pusztultak el vtiglegesen, 43  

A probl5makör megoldása 5rdek3ben felt6tlenUl 

• kiírjuk Erdei Ferencnek e ntenyek6rdieeel" kapcsole- 

tos rlizeteit, amelyek szerint as Allettortó tame 6e e 

földmdvele; tanyo kazött a folyamatoceigot kell látni a 

törtőnelmi fejlődáo eordn. Aldtdosestja  ot  a felfogást 

e jogtörtőneti,  a aprajzi de a aVeredet vials:note is, 

szemben a közigengetási, politikusi megközeliVisoel. 44  

Ebből a m3zrpontb51 kell mezközelitenUnk a török heldolt• 

aág hatledt is. A török veszedelem  tár teljes kifejlett-

eágften telálte a közdpkori oreskot. A!!, ország lecnugyobb 

r5szón jobbázyi falvak  állottak, olyLalok, amelyeknek tAb-

:Age mir tök5letesen elszakadt a naiad S411 ssillie mat• 

tt51, cis a szabilyszerU kis kdapkori  falvak  rendj5ben 

Bet a táreedelmi-telepUliel realest .51.te vid51C.Alkön is a 

török betör6e tört.5neti katesztr5f .lje, amelynok küzvetlen 

hatása  a pueztulásban m5rhete le. Volt azonban egy továb-. 

bi  hut ea is: teljeeen dtelakiLotte az Alföld ,endilkodását. 

Ez e terUlet visszaesett az illattart:As kordba, úiy  is fo• 

galmazhatunk, hogy visazaelakult a hcr.foclolás kornak a 

esintj6re, A fejled4enek az a 4yLvJti Oldákat kövW 

amity e köz5Aorben megindult, most sieselmdt, illetve be-
adrult. Az uralkodóvi váló nyucati eaabded telepillés el-

puectult, átengedte a teret ez el nem pusztult nomád ha-

gyományd telep'5ei formáknak, elsenorben as állettenyásztée 
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a6ljeit ssoieáló tli,  nyári 8z:1115o2ek. 45  ilrAel is 

mef;kockistetja azt a vilen;ryt, ho.y a szőreinyokra sat-

telepUlt ndpese,1,7 az dllettartle mellett  földet  is m4velt, 

azaz feltörte a kordbbi telepUlós advelt terUleidnOr  egy 

r5es4t szabad fogleldsos alt/pon. 46 17L7, azonban an 4rv4nr. 

ben tdire jagrendezer de a koribbi telepei kötelftek 
'Lett sea eilhatott 41Lal1roasd. 

A tenysrendsser alakit6 tdnyezeinek vizeeilatakor 

Erdel ezt emeli kL, hogy e tanydk nay terUleten velő el-

terjellsőre 4o a tanyarendszer teljes kife3l6d4s6re a tü. 

rök Hdoltell adott alkalmat. A tört5noti kstevztrőfe a. 

zonben nem dj telepUldsi rendszerkiint tsremtette 	a te. 

nyikat, harem elpusztitott eey kifejlettebb Weis 
rendszert, 4c ezei lehetősécet nyitott az eCir,  ell. 

rendeltebb jelntladgU tanyás telepUl4ei rendozer 

d5s6hes. IlyenformAM nest ogyesevi easy kltszeri törtóneti 

esemnynek a  •stitettal tenrik, hems hosesd ós folyama. 

toe tört5ne2.mi 141846mok az eredminyele  emiközben kUlön. 

War alekitó tinyersek tsitilkoztak sajátos törtneti 

teeben. 47  

Száoe jel mutat errs, hazy Szikeybiza terUletdt Vtalls ■ 
edlva is a folytonossif!ot kell kiemelnUnk. Az bIztos a mi 

esetünkten is, ho'y a tunycodás nem ezy hullámban zajlott 

le, hanea a  konjunkturlls lehet!rs67ekkel 4c a környezeT te. 

lepil14se1c wipossig gyarapodáadval /rövid ilrre a JAi ide-

gen eredetU  lakosa"  felhdződdsival o  majd a ZTIII„  század'.  

meIndul6 szervezett telepit4s• belisivel/ e yUtt 

dőnként feleresödött„ mlekor logrongUlta Azt is fli•tembe 
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kell verrdnk, 	vid5kUnkön e tomato. intay  a Peoptla 
Valet sz6 neacsuk lez,elet jelölt  a 21M04224 6611664- 

bon, Mama mavelt földteritetet le. 
A Sadkagyhdei potato sadiliehelyeimeke  tanyAlnak 

meajelöldsőre, oe 42et telyeastoeadolisk bizonyitdcdre 
•eyeklere cook Ev7y kockisatoeisk tUn6 megyardsatet tudurk 

BMA. Az 1563-es tizedjegyedkhem ezer•ple Szulait SApetts 
Ca& őe aseyer cnviAaok navel a követkeee hdrom divestistato 
ben le fennaaradteks Sepia/ Umpire haslet kut, 

U  , bipoe  tanya,  Oldh  tanya.  A 866161 tome Semjei /mint 
Silas holy/ as  rpert nyugati eldal4m, SzdkegyhAadtól 
dAlftryegatre "AM  felőli  ate se 19504.es 'Seek •103411 te 
kivehetek voltah* As ideeek Walls ftskaleknek" emleget-

t4k eket, do eat tertottat bop teartjuk shlgobbi 6 ralu-

adl4 A  tanya  Mellott' :rpart kie416en alkalise volt as 41-. 

16116k ttli, mytki sedlidedre, 41 helyben bolt an itetsi 

tehetesig is• Ugyeassolk 8 nyugeti trieseat  s keplicei el-

dalai  a  lakói  it  mellett, vletillAsos a4lyed5e partjdnio 
leseteterillet •s414m  állt  a Sipos tanys, comely  „int
Selma holy, $414kosődtlei pont volt sokdig s helybeliek 
között, A Saikagyhdai puszta„  a  opAncsi  puszta  5e e .10. 
ki  temyAk taldlkoedel pontja,  a  hutirok sa4/4t  jelölt  
tearehety bolt ez. Forzeleme taiilkozdei holy le, sort 

tudjuk, hoy o XIX. ests64 ktIzepia geadAs ogykorekli 
esArezaelmot üzemeltetett* 48  

Az else tAlnyshelyek az :4tel gyu'utre s ItUlat Sale, 

ads steep $  *SAW Nagy Tó" körUl, tehát  a  legeleteri.:let 

6641sis keireskettek el, elorcorcem Ldboujóests 

se btamaksketime A kdsőbbi kttstook 6666664411044bes, 



- 

ulyuncsak  a kUle legelő szól;n vclt az -11h tanya is. 

SzAlils, vole •gyLitt lakhely a eleken is lehetett,  es-

sz az aTort keleti oldeldn, a belső jizAs e  *is niveL e 

"baltő die 16" 6ezak-nyw,ati szél6n, • Teleki kut le)rny(5 ■• 

kin, Ebben os /Men SzcSkeoyhAze romjai rig világosan  lát- 

htók voltak, smi vorzotta e szillacker .01. Az itt ta161- 

ható kútról e folubeliek Assonl6on e pzomozódos kopinosi 

kútr51 	 azt 411itottik, hogy az "török 

hcly5e1 it;lve /Székeciyhtlza falu ternete/ ez elképzel-

hető, sec:t azt is felt5te1ezbetjük, ho'y itt volt a sAk-

egyhéziok VA/ szAllias, amit al_ltdmoczt e jeles hely fek-

v5si kösődsánys is. Itt esen a mectelepoilei hr-lyer, e 

középkori házak szomszédakában as llottenoz.e mellett 

e földa,veléc lehetőségeivel is czimolhatunk. Gordoljurik 

eaak a c5r kzit6sőhez szi4ks.es drpdre, a törökök ltal 

mak!kedveltetett dinnye és kukorica Ptörökbéza"/ termesz-

tés;re és focyosztAcdre• 

A pusztai Alluttenyéeztée jelent -ségét hanzsulyoz- 

zik e rendolkezéminkre „1116 gy4 forricok is. Tudjuk, ho.v 

e török killzése lair, 1701. július 20-5n, e osoridi NE  -

pök /eki kiterjedt dllattenyészt5st folytatott/ jelertet-

te be igényét Sz5kevyhízira, mint puczta telekre, de nem 

as  övS Lett, harem e maroai szerb hatderségd. 49  Uayun... 

a ne-ye necyrésze is e hatérőrvidékhes bunt, Ettől 

kezlve nelayilt es út e balkini elsreorban szerb pász-

torok  el - t1„ ()MA 6113ttenyósztő, nomadiz116 életaódot 

f:kitcttak. 	helyről e a1sikra v it loroltek hotolnee 
50 emig a hetir dllataik szlmdra ki nem mer lt. 



Az el,:Aisztisodott Saókegyhiza ter letőnek nezyobb ró—

sót in hesonlókőpper heeznoeitották az idegen 5a a ma-

gyar pásztorok ezurvasmarhs •  111 do juh tenyószt4e5re. A 

haeznAlet5rt h5rleti lijat fizettek. A bérlők többilige 

ideger volt: a kereekedelm folytn metTazdagodott go—

rög,  örmóny, zc koreakedők, akik b5r15at tekintve 

enirte moropol hel:yzotben voltak. Az ő kezi;kben volt a 

Ons. 5e a Vomic  drdt ie ozinto toteg5e szerint ervJtők 

vagy osökkantették. A megyei vezcAdc is panaent,..odott el-

lenüks "a görög, örminy ős egyőb 1.r&IlyV1 jövő morha-

kereekedrk amyl 	b6relnek. ho .y Aattuk a magyar 

ember teal juthot b5rletez." 51  

Az idők folyua:m központi törekv5eek eredmnyekánt — 

a k6rnyeikbe1i puaztik wyobb rósze kincetiri kezel4sbe 

kerjlt. 1751—ben, a katonai Vz.at_le me-szüntekor. s 

Szőkegyhdzi pueztit as eredi uradeloabe maztottlk be t  .5e 

ettől kezdve a kinestAr ;!,ondoekodott atnak bórbec3o.Ar51: 

Igy  Oldául ez 1755-58—ae 5vekben 45G;  l767—t1 

550, 1773.461 1776—ig 626 forint5rt adtu brbe. 52  

A dőli kinoatAri brtokokor folyó :uzAilkodiet e 

XVIII. század asodik felW1 a temeev:]zi kamarai lams. 

gat6s4 vezette. A Cvonli ieyi rEzek azdálkodisőt pe  

dig közvetlenül a ptieukal kamayai 1niiztrci6  intzto. 

Aalkor a nomesi megye es 1730-es 4vekben me-kezdhette 111— 

ködős5t, a merve egy nacyobb k' 	b1, illetve nea jelen- 

Vsebb meevirosb61, k5b61 ós három kie falutól — Bat-

tonya, Földeik ős Tornya —  állott. 53  A lenoi!yobb 

tokafi, a kireetlron lava azámottWbb newel birtokok le 
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voltak, elerlsorban a megye nyu.citi r 	ens  iu  a cAl- 

ridi pitapökség mokói, a 7'dvoyak földeáki, a Llaskovichok 

királyhogyeei birtoka. A puszták sorsnak alakullaáro 

dönt 	don a kambra birtokpolitikája hetott. 

1746-tar  e anomszcidos lemlós pusztát /134k4e/ ;:zent-

andrásrél szlowik ajkd telepeaek sadlltik 2(1-, 6e köza(5.- 

get alapitotte ott a  via/ 4oml6st6l deeekra nétrIny aztlz 

máterrel. LiAra  letelepedécilk eletti évben Coandd és  Bő-

kée megye perre mert e puszto hovaturtozdaáért. 54  A hu... 

zovona koribban •lkesdedUtt o  de a telepaiis litrejöttível 
élezedött kt stiletto hocy a hadifelkelée költeiceinek fe. 

dezósre„ a puelták b4r1rire is kivetették az adót. balta 

kétezre, as ekkori bőriere mindkAt megye kir6tte amt. Vé-

gUl nidori ltélettel Komlée WWI megyákez kerUlt. izt 

mecye vezet?!1 úy háliltlk mpg, hog, 7 *sip hint60  lovat 

ajlndékoztok a nddornek. 55  Cesm4A megyisek meg kellett 

e1é:7edn1. azmal, hogy megezereste ApAoe PasstAt, e kérzv'bb/ 

OsaneidepAa terletét. 56 A megyevillongások Mg • hövete,  
kes6 óvekbam, set e követkeső deszAsedban is feldjuktak 
Zosióe bovatertozdoldrte Ilyenkor mindig  4önt6ttek a Ssiks• 
egyházi puesto egy reles4nek eoreáról to o  

A kamlisisk bossed évtinedeken At birelték s  8z5kegy-

házi puNsta 4osski, issak-ryu.sti ries5t, ahol miivelt 

földjeik (ie leg•lgterilleteik voltak. FAlteheteleg a le-

telepedekor a pueztebstAroket rem  •llapitották meg  pan- 

nem is tudtAk megálispitsmi, mert s korábbi 
birtokosok /no meg a filvel benett terJletek határi/ OA, 

ismeretlenek voltaic. Igy k5vetkezhetett be ez a helyset. 



hogy  Konlós tr•tire  a XVIII. azizad k5zep4n 15.556 Ice% 

holdra rogott, emit st Itirny4k nagybirtokosei son néztek 

ozeAael y  killönösen ekkor, amikor litták, hoo,y • kUs... 

EL5 lak5i nvagyonukbon ez6,en eyarapodtak". A bemsra, a 

ovanddi piispök Ablikó ura/ (58 Aárolyi gel, V4e4rhe1y 

deauxa pert inditattak e kiterjedt hatir miatt, 60 eat 

w, is nyertdk. A makói Host Xoplactshoz, a via:rhelyit 

Tót-Kutelehoz, a kamara reiezét podia Sz5kegyhda6hoz 

tik vleazo. 	t a kb. 600 kat. hold as5ktryh4a1. rószt - 

idrnklrt többet la azonban továbbra to a komlóalak 

illetve le::eitették, oft v(igill 1876. Value 28ein 102.421 

forintirt megvdaitelták a kinostirt514, 57  

A XIX. °sized  •144n ss A1lottenydent4e mollett is-

mdt eure naz!yobb teret WItott e Szákogyhizi pueztAm 

a fö1daLive16c; vole e-yLtt a föld .5rt4ke is isen magnate 

emelkedett. J51 őrz5keltetI art k6t adat: 1786-ban a kom-

16siek 1CGL forintot, 1636-ban mix bcirleti diS6rt 9.706 

forintot, Cci2Tl4d me'y4be  adó  fej5 . en 693 forintot fizat-

tek Szőke ,:yhluicirt. Ekkor niár "cook mint tolog idet em-

1ecett5k azon kart, ami :or  apáik  a kom16ei határ5rt 

15.556 kat. holdftt 700 rh6nuoi forintot fisettek." 58  

Boticzletezve 1836-37..ben a az4keyhizi tereföldekirt ez 

allbbi dijoket fizett5ks 

1.1 ezdkegybAzi 4rpe -  e k6leefölde-. 

k5rt 1637 tavaez•ln, 1048 linodrt, 

9 forintjAval 

unianott /ribbon a nyomásban/ 99 

ldno dinnyeföldért 3 forintjdvul 

9.432 Ft 

297 Ft 
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2./ szEiken:házi kukosic(lölde drt, 
229 1Inc5rt 9 felantjával 	 2.061 Ft 

34,1 sz6kegyhAzi kenderföldektirt, 54 

13no5rt 3 forintjával 	162 Ft 

4.1 osékogykiisi sabfö1del7órt, 91 

1ine5rt 9 forintjAval 	819 It 

Oessesent 	12.771 It 

Több jel qutat orra, ho:y  ebben  es idften mir neviceek a 

komicleiak bUivelták e EsAregyhlni pusz ,At ip  bon= itt vol-

tak 	VdeLirhely földraUvelő tanyisoi is, valamint as 

1843-bon ittelepAlf dostegyhisiok egy r6sse is új tUz-

holy elup:dt vetette mega zókhdton. 



II. A TELEPITÉS ÉS AZ ELSC ÉVEK ZORTL'IXETE /1843-1848/ 

1. 1 A telepitvényes falvak létrejötte Csarid me-yében 

A Szókegyházi pusztán 1843-ban, szervezett kincstári 

telepités útján, új falu született Vagymajláth névvel. A 

kamara a telepeseket feles dohánytermecztésre kötelezte. 

Ez a súlyos kötelezettl75g, valamint a telepitvényea viszony-

nyel egyutt járó jogi helyzet hosszú idrre meghatározta a 

község -azdasági, társadalmi arculatát, az itt élők poli-

tikai beállitottságát,  szociális, kulturális helyzetét. 

A telepitvényes falvak, ezek között a dohlnykertész 

községek problematikája mdr jól ismert történeti irodal-

munkban. Marxist° tört:retirásunk mind országos, mind he-

lyi vonatkozásban már jórészt  feltárta azokat  az alapvető 

törvényszariiségeket,  általános jellemzőket, amelyek e hely-

s5 ,-ek kialakulását, lakossk:inak életkörülm5nyeit, a kiala-

kuló  kapitalista azdálkodásba való beilleszkedésüket jel-

lemzi. Orszác, os  vonatkozásban felttlen,.1 ki kell emelni 

Takács  Lajos, Gyimesi Sindor, Berta  István munkásságát, a-

kik többnyire nagyobb kérdéacsoporba  beleágyazva érintik a 

mi kutatási területünkön található dohánykertész telepek 

problómáit is. 59  Az  országos szintézisek mellett kiemel-

kedő értéküek azok a tanulmányok, amelyeket a vidékünkön 

él szerzők toláb6l olvashatunk. Utalni szeretnénk itt 

elsősorban Oltvai Ferenc munkáira, 60 amelyekben nemcsak 

nagyon értékes me,zrei meiállapitásokkal találkozunk, hanem 

olyanokkal is, amelyekb'l kirajzolódik a XIX. században az 

Alföld dél-keleti részén élő, lakhelyét gyakran változtató 
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mirdennepi dlete is. Az ez irányú kutotAeok 
Ig•solgit  a  mikroeleaz5eek l5tjo.!oeultede4t, ast o  hcry 
SE apró rdezleteket bemutatti helytörténeti katetdm 

gében  sat lben fozlalja as orezágoe t8evényezertie5geket is, 

Uoyanakkor eokoldalú, életezerU leirdeivel blzA)sitja an-

al* jobb meg•rtdeit. 

A Csanád, Arad, Lidkde mecyei •ekainykertíaz telepek 

rejötte összefUecdeben van uz 1810.ee dvek, majd az 18404. 

es dvek konjunkturAiie WramekáVe141 	mgyemie e frail,. 

ale hdború ős  a  kontinestais 64r1at 1cövetkezt4ben  nea 
juthatott el az ame:lksi dohlny 11:ur6pába, ős czt ozerte 

ea Ovi.Liebon új doh:lnyaltetveket 15tesltettek. A ma-

Orprorelgi teraelés is a fokcrott kereelet de oz emt?lked 

drak aellett f!ijobb lendletet kapott, (=mil le ink!,bb, mert 
a Habsburg.birodoloanok Megyerország volt e le7elkalmosabb 

doh'Inyterme területe. Az &mill 45 Amen petemviddkek 
jobti7yi de zselliki termeldedbe ez ldlitel foeve kapcso-

16dtok be ereeebb•n  O majoredgalkut már negy gonddal  °per-
vese földeeurako  Skkor indult meg Cearld, Mdkile menTe par-

tesebb, solraz t5re4gein le a  dohAnyteraeeet4e, de kez&T. 

dött a dobinykertdeeek tömeges tel•pitóse same& a  kiLatam 
tári tulajdonú földekr•e Az djonnan telepltett bertiese,  

ek rőgleknek 	•sdzudiok/ egyik Hen 15trem 

hc,  ott vilfaját alkotttik, de killönböztek pálddul  a  korAb-
bun slakutt ceon:r41iakt81, 61  

A dohlmykertdez te1epit5o  u y  szerepet játszott o 

klUedee utdm .azdátlanA Lett de az idek fo17JemAn 

o ki octir tulAdordta  került LJtalwe puszták 
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ben5peeit4e6ben le. Itt mutntkozik gag a misdeeds/ drm 

dekek mellett e telepitisek batdrozott impopuldigs 

nye amely dpper as egyik MAI mogkülönböztet!7 jeL:y a 

osongrddlabkal :, semben. A eeenidi tfi—leteket a kire:2- 

tdr  nee oestoatto enét oly n6rt6kben se udvar %edvere 

hivelnek, n irt  padiul a csongrád/okst, hanem megtartot-

t enjit r19:j.rek de különböző b5r16knek adta ki, akik a 

•zizad folymmAn eladeorban dllettevéestósro 

hoesnoeitottAk. A terUlet legeltete heeenOeltdes e XIX. 
seized  •lej5re veszitett jele21t6edgeedl. A mogn5vekedett 

dohrykereelet,  a  dohíny  4rinak rohenoe enalke-

dine többazörös haszonnal kecsegtette a f:ldtulajdonost, 

mivel viszonylag kis területen lehetett tekimtrilyee 

mennyieftet produkilni. Litnunk kell itt azonban azt 

Is, hogy 14nyez76ben elirkezett ez ideje ezeken a terid» 

leteker in an 5eszerUbb, intenzivebb gazdA.koddenak, 

melyre a kiterjedt, r57!im6di és nmgy t•rUleteiwt iny  
lő  illattartilonak is dt  kellett  WA* Az intenzivebb 

földmilve16ore azon an a kinestAri terilletek bérlői nem 

tlrhettak it egyezerre, mdr oeek esért sea, hogy bJr-

Mc voltaic, de a könnyol Sido Wedge  juthat'  földekbe 

nen ekortA adlyoe összegeket inv•sstdInis ftelyett in-
kibb a  yors haezr:ot hajtó dohdpykertisz t•lepltéct 

lasztottdk, •mellyel a földek egy sioadt inteaml, 

13snek vetették aid,  ugyanekkor  gyore de je1 ,.‚nt8s hasz- 

not in biztositottak meoknekeyminien kulönösebb befek-

tet5e n51kUl o  biomes a  dohAmykertaszek ebben as idlsen 

fcrattal de geedeek!L feleser•ldes•l le renlelkeztek, 
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cis telje:An dnerejUkből hoztik Litre 8E elvadult per- 

doh4kiyUltetv,lryelket, lekóházeikat, felvoiket. 

hz utóbbi felt5ta1 az 1840-es 5vekben a közvetlen kince-

tiri telepitóa•k idejón azzal mÓdo,Ailt, ho y a letelepe-

d5ehes a kinostfte mart földeodr micas kamatok mellett 

p5Askölosönt Midjtott. Az impopuliciós törekvős ekkor 

Orosult /0 k5erIbbi fejlealr:pt icAorve est le mond. 

hatjuk, bogy Altesepott, tváltott/ egydrtelm,len e kepi. 

taliete .ezdAlkoortai módesesekten rejlő előnyök /49 elő• 

jocok/ kihassrdlioának  •ape tAt5letesebb érvinyeeit5ed. 

vel. Ennek ez dj törekeimmok a szülötte e nagymajlAthi 

kerCezede is. 

A Caandd, Arad, Wide mogyel dohdnykertdez telepi-

t6aek obben is kUlönböztek e olvorvir4diekt61, hocy az im-

populiciós iginybel fokadóan itt kezdettől  fogva  jóval 

negobb terillet s  egy.e-y kisebb eessiő jutott a kertó-

ezeknek, Viezont a CEenid, Arad, Bék5e meeyei telepiteie 

aem egy tteben, nem ia egyformin zajlott le,  hanem  
nátviny óvtlzed alatt is me-más fázieei voltaic. TakAos 

Lajos hdrom fiziet különit el: 

1./ AS 	ecoportbe azok sorolhatők, amelyek 1813- 

Sói  kezdődően a kincstári földeket Winek terü-

letein települtek netl; e dohAmytermeeztós, de 

egyziltelAban a fAlimilvelcie 	teljeser a kertó- 

ezek key:A:en van Eic  a telepitők oeek leaser Imp-

oaolódtak be e termel..5ebe. 

2./ Külön csoportot alkotnak azok a  falvak, amelyeket 

e dohinykereakedők kifejezetten dohlnyteraesztósi 
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461101  hasa.  telepnek .lett Sea Ja  volt 

besd•tben felfedve telepitettek es 1840-es 

desk  •lejón. 
3./ V47Uk1 easz 5214116 jelleget mutat a  kineetAV1 

telepit6e,  amely negym5rt4kben 1943-ban indult mes, 

.5e amelyhez kep00015dott 1.844-$81 keed(fdren a do- 

liemyketteez Miteigek vieseavitel• le. 62 

A Calmed elegyel kinestiri területen Mee telepek  M. 
zdl az ale csoportba corolható Kisiratos, Seveslbinyl 
Dombenrhdza, 134phidy Dombegybdee, T6t-Kovicehásse 

KovicebAbell reL7-KovieshAse s  a adeodikba Donblietee, 0 

harmedikba Itegymajl4the Alberti, Ambvizfelees 11131,0070 

Kirilyheue0, .1(004cote• 

At!, 1840.4e óvek közvetlen klneeterl teleplt4eeit 

cloak r3osben  motiválta  a dohirly ár  inak emelked4se.  Ion-
toanbb volt as, ho:y n kincstár bletos dOhinytermesztő 

bAsist ()kart tereateni külföldi azl1itúsuihoz, kikapesol-

vs a Wevetit6 ket•ekedelel drán 6s bizonytalan segitstia. 

gót. tv:yenekkor a dólvidóki területek kyle Uresen  álltak, 

eddigi heeenosittieók, begy t. 1. frb5rlekrek  adták  ki a 

földekot e  wiszonyleg keeie jövedelmet hozott. A közvetis 

100 telepltdeael egyszerre t3bb hossnot is órt els  nö-

velte j8vedelmet e közvetlen kert5sz.bdrletekkel, btzto-

eitotte dotAnyelletAelit 	populnrizált.  1e0 erfteljeseb- 

ben tükröefdött • e sz41dék a bórlektől törtón6 viesea-
vlAikr1511 Ceanedepiea 1843. XI. 1-4n, 16t-Kovdeeh4ies 
de Irt;p4EovicebAsiii  U48-ban, Ref. 4ovler7hdess de Kisire• 

toe 1852-ten kernt Visage közvetlen kezeldebe. 63 
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Mémimalgosal kU,  bogy.. kinoet4116/  velő  közvet-

len filvde s vftlegeo letelepedet tekintve /kLaönösen 

s 40.-es évektől/nagyobb htztoeitékot nyajtott e lekosok-

mkt  mint a oubirenditori viszony. lqen éllt  far'  ez  a ye-

arly, ho!!y a tiibt. évre kötött szerzitdős lej:!Lrtival a la.. 

kocokat sz3lnek eresztik. A viezonylo-os nywolmot szor-

bon e lectöbb esetben etilyosabb terheket feltntet ezer-

z"dsek ellirdedoel kellett megfizetni. 

Fontos mer.legyesni azt, hogy jagilms task a  kortés... 

telepek nem voltaic rendes községek am Mlles és s megye ()- 

Mt. heettik'Jep mindent a fennélló emerzaddeek mseOlyoz. 

tak,  n&  b.t1ló pecsétjük sem volt, OrY0 is sierseddist kö-

töttek, lea váletlen mLnden ilyen helyek aeon törekvése, 

hogy rondos köss alokuljor.  szép  Oldija ennek Pitva-

ros fél évemásados kilzdelme úrbéres 1c6esd 

64 ért. 	A kössógesitst e megyei vezetés is szerette vol- 

no, !!leutr  ebe - az esetben n'6velhette volna el6bevőtele-

it, de itt UtiCiztek ez érdekek, mert he o  kircatér 

"jobbfigvyi teszi" zeelléreit, ekkor /Alien on esetben 

nen hdzhLJtott volna olyan nay jüvedelmet t!'!1(1k, nem emel-

hette  volna - e fattirlol 	ez am6,•yis 

szerzedéeek kötelesetteó:eit tetszée szerint. A mo.'75hez 

vol6 viszony sissommiteen 18e18 utn v:ltoott. A hatIrozott 

idlre kötött sammildieek 	évre, 8 évre, 12 évre, 15  év- 

re,  a 40-es 51,0 kincstiri telepilleirei 15 évre köt',Atek 

azerze'lést, de gyakran elfordult ez is, hogy évenként 

tijitottic mete ezolcA/ eleve 7vJuk::•11 hord  oztek  •zy bizony- 
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telens4F.i t6ryeet, eat, hogy MI tees a  esentrai le-

járta utln, maradhatrak—e tovibUra ie helpful. Vim 

sz6lnek eresztik 7ket. Ez a kiazollatott helyzet a 

ktnest:rnak $a a frb5r1eknek lehr:t1.7et  adott  arra, 

hogy a v:llalt terhekre Iljatiskat rekjanak, racy e nevi 

teljesit'7ket elkergessdk. Iy a telepek  laki állxnd5 

rett•s4aten 51tek °mist% hogy bizelketio illetve 

Ike% ietAllőikat, e dohinyes4tit6  hodályt,  es isehem 

lyet le kell rombolnlok, as árkokat 5s a kutekot be kell 

temetniUk, (Se nemegyeser t6Iviz idejin kell dj hel7et ke‘. 

reeriök. Az elliz6oes1 val5 fenyegetlere, illetve az 

kerg ,Iticre ekkor került ear, ha 3 b5r16 közeads mom tel-

jesitette e szerzed5cek tel5teleit /roeez term6e, termdm 
b  sze kit, stbd, illetve ha a kincsAr Vv - y a febe5r16 

mis rendeltetlet ezlrt a torAetnek, Erre  egyik p51de a 

binktItiak esete,  akiket  a kinestAri beavatkozáskor Wm. 

szaAcel eltávolitottak le4iely4Are1, bAseikot padif! le 
65

—  

ronbolták. 	IWOr-aoviceháza 18101 Meg az4rt oszlot- 

tak ez6t, sort nem teljeeitették a febrlr, Kövőr Vroe 

szerzedgeben foclalt követeláoeit. 66 

A telepiteek emberanyega a  /linos de házetlan zselm 

16rekb81, • szol:lk keteg6rilib61 került ki, A !did— de 

feddi DAUM nincotelenek (mono° 5rdekeit folytán oao. ■ 

portokbe verefdve, e meoyei hPtdrokre vel6 tektatot nélm 
kill kereatek maguknak letelepedisi helyet. Vesetik tum 

dskoltik me-, ho';y hol van a kiFeetiri föl/ieken b5r1.1e1 

lehet'ed', solyik irendátor kereo s-hirenditorokot. 
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Korleshizo eset ber nags a f6bérlő keseat4, an a kerté- 
67 azeket. 	A kLncetzlr általában hirdstia 	toboroz  

to  telepes cit. Ilyenkor as egy helys4081 gyülskaső 

csoportok vozetei magkerestók a  Ocskal ligasgetledgot, 
Iársaik nev5ben is  •ayezkedtek t  majd aláirták a :mar.. 

zWseket t  Igy kötöttek szereTdóst az albuti t  sahxdil, 

naamsjlAthi saallérek, 68  
A zsellériArsadolom  a  f6idmvesek ieni népec róteeSt 

kdpviselte viddhilakön. Szimuk kUlömög•n a XIX. eed 

e 1s8 feliben növekedett az urbirium hatdask6nt, de ezo-

rosen összeflia,76tt a konjunkturAlle viszonyokkal Ss easel 

törekvSseel t  rawly v föld szaLad birtokláadért folyt t  

nem utole6 sorban pedig e néDazaporulettal. Ez utóbbi 

jelentre ez djabb kutatok különöoer felhivjlk a 

fif7ye1met, abb61 a szempontból ie t  hogy a demogréfial ivA-

tozdacok a modern gazdaaij fejirdds /itt konkréten  a  ki-

bontakoz6 kapitalista fe3led4a/ eVfoltételeit jel ,Artet-

ték; olyan eleffeltitelt t  amelyre a ma-yar 7azdaelic cook 

• X114, •alsad mieodik felében tudott alapozni, akkor is 
e15g Witco módon. 69  

A see1lóresed4o folyamct ,Ir61 k5;let adnak az aribbi 

lAsetokt 70  

A bAsos és !ligation zselldreég 'mina az ösezmdp0O0d4 

sadzalékében /Atlagban 5  toriak  viva  ey csalAdot/ 

Me,ve 	adzes, zse1142  Házatlan  zeellór A k5t réteg 

erytt 

1777 1827 	1777 	1827 	1848 

1114160 	23 9 8 	33,6 	9,5 	6,9 	47,0 
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Csanid 174 3,99 493 798 56 , 0  
C8o2irid 1495 2095 8 98 /3935 45, 0  

'Aelkes jobbigyok ss.Ima oeslidokban 

1722 	1828 	1848 

Orozl-osan 562826 624134 

li3't5a mer!Ye 3779 7860 10653 

Csan4d megje 1591 3645 4335 

Csongrid me -lye 1674 3110 8429 

B4tegsed4a t3senteser, H6dmesqW'rhe1yer s 
eselidok •sAmtben 

sentesen 	 Vdsérhelyen 

telkes hásne hizatlan telkes hiss° hizatlan 

zsel16r spellft 

1816 497 813 549 1 0 9 1606 572 

1831 529 981 539 1109 1643 7)8 

1848 534 1 135 1258 894 1823 1375 

A környék na7yobb telepUl:;cei  közül 84k5sessbn sc 

drbéleseknek 1772mben 43,65 	1781mbeIS 54,80 

i/ 1844-bet 39 1,06 %me 61t zse115rsorbam4 	As 1844-48 

csökkende  egyik  lényeges oka oz, hogy egy n6pes coobsi 

raj ekkor alapItjs meg cassia megyiboo Alibr6sfu1veit, am 

melyet rem v.qetlenül nevestek hoessebb Ideig KismCaa-

bArak. 72  iii2k6r 1775-ben a sLellérek da esolgdk ssima 

612, 1801-ben 1174. 73  A 1ako8euk7 azimAnek rohomos röm 

vekeddedből erre követkestethetialk e  hew es a  folyamat 

rendkivill erescr bontekosett ki itt lot 1.827-ben 
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17148 11,1 , 1839—L n20644 fő, 1860wben 27449 f" volt 

a lakosok szAmo, 74 

Az adatokton jeizett tendenciik racy h tdesal 1,01. 

tak Ceonid mei7ye esel1Irnépese6.6nek alakulAsArile W41111 

v,Aetlen az„ hory  u felsoroloban ezereplő kb= imall 
evir 1827—ben is, de 1848—bon of, y:rtelmilen 

ban volt a logingssabb a zeell4rek szIfta. 	nt tudjuk, 

itt a kiterjodt, visdllisos pusztdkon kisPbb kezddOtt 

meg e telepit5e. to kiket telt3p1t.ettek? Azokat, akik 

azobed föld utAr vdey6dtak /letzorultak a te1ekr61, Lem 

Jutott  nekik föld a nápessig ezaporoddee miatt/ 5s oto- 

badon reAelkeetek munkeerejUkkel, igdelllotelkkal de eze-

e5nyee fellyserel;seikkel, okik sajtos m5don kapcsol6dhat. 

tok be az e , Tre jobban kibontakoz5 tekde Arutermel5cbc. 

r:Crekvieak lograb  cilia oz olupvető teraeleieezköznek, a 

fAxinek a me:, ozere5ee volt, mi5g ekkor is, be tudatban 

voltak annak, hogy jcrilag, Gist rem birtokolhetjik. Csak 

ez lehetett as egyetlen 6e mindent merhatdroz5 c61 a mer-

51hetde szeapontjdból le, hiezen seabed :aunkueret ebben 

az !Afton Ma . yororsda keleti r5se6n ozervezett forniber 

/seimottev6 ipuri beruhinde hijdn/ csok az allodidlie 

tcrActeken lehotett alkelmazni, ilyenformr s Csonald 

i;en újonnan 16trej:At telepek a XIX. ozizod első 

lc.vezteI cotornil voltaic a környeső úrbdroe 

közs6yek, aezővízosok zseildrydpesA-finek, kisebb 

tkbei pedir, a túl! ., esedett, haeo - 1.6 jogAlldsd szerző. 

d ,Aos köeuiekvek, A Alddk orát hoehatnink 
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a mezt!'viresok folyam,:toe n5peso5.4:!kibocsitsicair51 

/f36 ,.•,5aceaba, Lk6, Vileirhely/ t  de ca ,57 azemLllete-

sebb Tótkomlós eeete, amely az 1800-ac 5vek elejőn 

több hullimben ad népeesSeet 	yloknak, majd onnan 

a földh::iz nem jutottak 1816.ban me- -:nlapitjők 
75 roat. 	1844.-ben ugyancsak Tátkomlásről telepitett 

agy n3j-_.ee rajt a kincatir iltvaros szomszeidsi.:lba. 

Ezzel megvetette Csan4dalberti alopját. KiamCsab4hoz 

hesonlőan ennek in an twos. a  ndvaddebans Albertit 

sokflig Kie-Kom15anak neveztők a azőjhagyomAryban t   ki- 

fejezve  easel szt, laoqy honran ,-'irkezett a lenesebb 

raj.  luiljake  hogy a letelep.16 114 cealád közill 66 

kiAvettelitil Zomlósről, 34 Pitvoroor61 szirmazott e  a 

többi Mak6r61,  Vá  helyrel, Nacy1akr61 tualekezett. 

A hivatelos návh sznAlatban elfordult, hcry 

varosnak is neveztik azórt, ziert terilletát Pitvaros 

het1361 BLirtelk ki.. Ilason16 ok niatt Ambr6ztAvdt La 

illettők •azel a návvel. 76  Rajas települeiskt ala-

[cult liegyasjlith is azzal a killikbeével, ' -lry itt nem 

úrb6res kUzs5c adta  a  lei.-x.yobb !At, hanem ogy mialk 

azeredősas 	az 1814-ban telepUlt ryékor•Oomb.• 

egyhőzs. 



2. 1 A ousztq rieftsZaliziea  

Az tij telepUlón littejöttdrn o  ennek eivSr61 tbb 

nyire ceak k5eebbi forrAsokből 4rtü1hetUk. Ezek n4• 

hlny aprótU t;ved5etP1 eem aenteeek. A hlv. - taloa .yll• 

vIntartás alapján ke1etkez2tt forrAcokb51 e következe' 

ket olvashatjuk: 

fkiejlAth, adóközeig; telepittetrtt  a ca. klr. kince• 

tir 41a1 a Ss.ikegyht4s1 puszttra 1844-4k contendőm 

be: oily  telttel melletts ho;y a települtck mindem 

5vben k6teleeek 500 hold főldet loheinnye1 LeUltet• 

nl, e ezen 50U holdba terAett dohinynak icle 1;E:z4t 

n ca. klr. kincetJrnak itudni, a  teleit ekor tör• 

ti-t szerződés aLkelaival 6 kir. kineetdr fennturtotm 

te aoc:nak s term5e gaga fete 	megtiteléhea 

1 jo ot.“ 77  

2.1 ".... a noeteni less4s aldft U43. dvben s Magee 

Kinoetár  ‚ital  telepittetett Nagy MejlAth nevet Ito* 
pott e  mely omen eked, hogy  ezen  köse6. telepit4e4t 
Gráf uatjltith Gy ;rgy Ur ef 'lacy 7151t6sése mint er,orim 
ban volt alminietritor eesközölte"... 11  

3.1 wracymajlAth Itossiget • a. kir. kincetAr as 1843. 5v• 

ben tolopltóa útjAn léteeitette. .11 . 1061:57 -ev?t 

Majláth György orsolgbir6 neve ut4n nyerte." 79  
A szájha yominy esesimt es else telepeeek az 1820. 

as évok derekin 5rkeztek; az else Ivizakat 1826•ban eael• 

tik. Itib,e1:uk cask tavanztól 	tartózkodott itt 

fildbe vijt vere_lakieában voy e:irkunyhójáLan. kryes 



- 49- 

visszeenlAkezek pEerir a nelekföld" k5aVetlar r‘zon-

seldai!. , 1bao ny‘Je kehAz /t4glából k:ezUlt/ ia volt. /S. 

zek maredvdnyait,  helyt ia is ldthetjuk, de koriAct nem 

tudjuk 1eehat4roznis /Földkunyhó, illetve verenlekia 

ryoleit ngyancEek a "Toleken", a  "Teleki  kilt" mellett, 

ezen kivul a "Homokoabar", a "Kiskövet" melletti he j. 

letban,  a vult obwhiz f:ildek" me/lett, k.zel az ambr5zi 

livt,rhoz tudnak nutatLi a 	éle ktitfek. 	 czes. 

ritt a hivatelos letelepedlo e ltt ir rendes lekóházut 

4: iIett  S mai telepalés keleti r5ez'n faLl J,aajenich ut-

on/ ,;ere Mihilly, Uerecz attain Speyer -ih:ly, dagyer 

Me A kőirotireze ivekLen kdt Beranyi 4s e ,y Kidir neve-

zetil agtelepUlerel tudrek e  Rajtuk kiva m5r ,  körUlbeltil 

11 c:alid órkezett a környez v.:Iropokból, legtöbben 

hiakóról 40 Vdsirbelyrel. bis$J•gYessiat  ho  eY • letelePe-
d5st követe 4vtizedck csalAdneveirek viseglletdból Is a 

azirruzisi helyek felderitle -1 c Kiddr cli makói  is 

a Gore cenlid vdeárhelvi eredete egy,irtelnUen binenylthe-

tó; problIma levfeljebi, ott von, bogy a folyellatoec -ot 

nem tudjuk i.ozolri a korai 58 a kiebbi telepesek 

stt./ A visszeemlikezók hivatkoznak egy berköt5eil 

re, e2elye az 132(,-as 5vekben irtik a falu tört'netit. 

Akkoribar volt •lalauk olvesni est; sajros azóta gem 

holl4t4rell se.tmit eem tudnak. 8°  

Te' vőletlenul idPsUnk a es'ieli kútfATk 

seindl. A kutatio corán elekerult ezy 1.939•es acysst;r-

tireti feldolcozAdr45s kit ner.s.bgalt irisos fe1je:Ns6o 
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Ii, •s•ly•k hitelt :rdealPe alit.acztjAk e evijhocyo• 

sAmInek  eat as  lilito4t, 	nil. 1843 elertt meficescVdött e 

8s6ke:7yh4zi puezte ber6peoULIce 6j telepesekkel. Az egyhis-

törilreti munka r zcrir1t  a nu .ymujiithL gegyházközeic 1834—

bar kelct:tezett 58 1846—bar alakult it snyeet:wh .lzr.4." Fist 

timacztje 314 ez az eredeti feljeryz5s le, amely e - . 13 

dorabezrházi zselleir hieyb5r /Onz, bazo, 	tartet 

tUntett6k fel 1933 4r 1338  kitt.  Az igylArt a wild ,:ibb 

Lombegyhizi Ekklósiárek" kellett volna flzetniök. 82  

Laktik nevei 	1833 	1834 	1835 	1836 	1837 1838 

	

p(pb.á. p.b.i. p.b.d. 	pb.A. 

1. ...enyn_irt J..;noa 	 XX 	XXX 

2. Bak Sindor 	 X 

3. Kur István 	X 	XXXX 	X 	X 	XX 

4, 1.,(.2rebde Jároa 	X 	 X X X 	X 

5.14;örök ih1 	 X X X 

6 , Filár Ietv4n 	 X X X 	X X X 

7. ifj.Szamos Jároo 	 X 

8. id.Gyoreki Ferenc 	X 

9. ifj. Szepedi Istvir 	 X 

10. Diszok J5zref 	X 	X 	X 	X 

11. Gyerekl. 'lino° 	 X 	X 	X 

12. Kocels Ferenc 	X 	2C 

13. Gyenge István 	X 

P Or s 	b = tnize 	4 = irpe 

A felezés Jtásik olalin 1839 ós 1843 között tUntettft 



fol a tartozók neveit, deeeesen 37 felt. MAg maggesabb 

bizonyiték ez 1840. szeptember 20.4n kelt ire% elely 

tkrlosak as agyhér tertozásokst összegzi, de v» .yanor 

rögziti egyes esemélyek tortézkodiel helyét ir. A 64 tar-

tozó közEil 17 18 nave mellett a "Székhitre" awjel:Acis 

található. /MegjeryessUk, hogy a "Székhát" elrevezés a 

mai  napig  la ismeretez u k6zFében; azt a "Taiy.sérxel" 

párhumemosan hdlódé partoeobb terilletet  jelöli,  ahol Szék.. 

ecyhizaromJei.  is taLllhotók./ A tertoz6ko&lei helynek i1ye-

t6n megjelöldTe erre utal, hogy mir nemccak idoUlenesen 

laktak itt a dombegyhtiziek.. A 17 f6 közia kllenenek o ne- 

ve en 1833-1838 közötti feljeamistien is szerepel. Uj  A-

vok: Kowts Sámuel, Tokai ihá1y, Vinczo /Ftvin, Szoni 

4V, zsef, ,oxinka Istvánné,  Hej  u rexenc, Et0du  Jr: 

if j.  fizamosKsi JAnos és Pavel Péter. 33  

1844.461 a naymeildthi összeivieokten a 
84 aka rove . háio kivtelvel— 	szere2el. 	A domb- 

egyheizi összeirdsokben 1814 le 1843 között valv'aeryi név 

elfordul. 85  Azok zondoe!!hL elemzésélel megállapithotjuk, 

hogy a  jclett esemélyeket rem mirder évben /olykor 3 — 

4 — 6 év is kiarad/ irták össze / le,v31:1e rem tUntot-

ték fel e jccze1.r5 iven/ Dombegyhdzán. Ez erru mutat, 

hoqy lekhelyüket rys',..ran változtattik. Ee 

az 1833-1843 közötti időszakra, a'..or is 

ivynnerre s követteztetéere jutunk, de nlhány ouls fontos 

loorevltelt la tudunk tenni, elesorben a vw:yonl holy-

zetr"1: 



3.833  tis 1843 között Dtbeyhz,11 a itenkhitiek" 

közül 

Subinquilinue 

le/ lisnytirt JIros 

2./ Bak Sirdor 

3 4,1 bersb4e 

4.1 MAI Istv4m 

5./ Id. 2yorski Ferric 

6.1 ifj. Szegedi István 

7./ Diezak 35z8et 

8./ Rejdu Perene 

9. 1  Kovács Simnel 

10./ Szani J6zsef 

Mexinka Ietvámr4 

12.1  Hajdu János 

13.1  lii. Szanoeközi %Vros 

14. 1  Ptivel PSter 

15.1 Ho  Török  ULMly 

irquilinus 

1. 1 Iiur Irtván 

2./ GT ‚ raki Jinos 

3./ Kocsis Perim' 

4./ Vince Istwin 

5.1  Tokai hatiAly 

6./ ifj. SZ3MOS Jinoe 

7,1 Gyene IstvAn /öre 

fiatal is/ 

A aubillquilinua /c11r1; itt h 4,7,ntlan zsell5r/ r5teg 

ál1and6 mozadsa a aturkalehtftieirt, e aeeilet5a5rt 

jecan 5rthető. C3524dge•1 •zyLitt a tis1 /vny Vq.lettel 

is/ zendelkesel zselLis hisdban 41t; töbil esetben hajl5ksC• 

jirak 	usga 	cealidtagjainek egy rísze is munkit 

talilt; de sokkal jallemzeTbb volt ez t  hcry  falut  kivül 

/DosbegykLiza esetiAen a k4sebb iraertetgtt okok miatt 

lönZaen/ tallltak mec.31het4•t, Wszaki munkát valanelyik 

negybirtokon va_4 /avid lejtiratd bőr1591 lehstősket $  née 
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meg nem emillt eogy e m3c  tel  nem tart  pusztdkon.  Mind-

esellett  est  is rögsitemink kell, hoy v rijuk k4,yeze-

ritett “v1rdor" i1etm64 llett ezknek as emberekrek is 

volt letelessdési, osolAdi tilzhely alepitiei 

A 7 r inquilinus /bérlő; itt viesort házzal rerdel-

ken" z , eliér/ közia e visegált tic évben !linnet /Kim, 

Cyareki, loecie/ minder 5vben, nc5yet ?iodic 5-6 airlom-

mel irtck öscme Dombec,h:Isin. A.  házhelyen kl.vUl helyben 

nekik cam volt mica bIrleti lehetesijik. 

Érdekec követkestetIrre utunk, he a 'faz6khAtiekg 

kulön össz•Allitott rOvsorit rAvatitk rivIrmajléth eler 

összeirticeire. Az else 24 eorszAm alstt szereplek 

túlnyom  töt, 	nez-51th:tti": örezeren 16 fe. A !orábben 

jelmett többi n5v az utola6 aorrsimok elatt terIlható. 

következtethetürk a me,7,telepedIs iliLj5re Is helyő-

re. Uryenie az összeirók rerdrserirt házroronknt, hdzasd-

monkt5nt jértek, M4rped.i7 ha em igy van, akkor arra a kö-

yetkestetere kell jutnunk, ho sy 1043 ele'tt aAr a nez,5k-

hitiak" is sorben Vitkeztek; lef!alábbie ely tizonyos ide 

eltelte utin, mirden ve15ezinileic :, zerint az 1839-co 

az 1040-es 5vtel kesdedeer. Ekkor 	e.Ortelma törek- 

v5a05 a kLrc.ctr r5szórel t a re: lakatlan pucztik bené-

pesitése imbed munkterevel a közvetlen érutermelés .16- 

tositleára. 

117116 Pőter 184C-es nivrora e nez5khitiakkal" e::yLitt 

64 csalAdfe revt tartrze. e volt a hatven-

ötLdik, de e, lirt e!yhzfi, rem tartozhatott , La ezt e 



teljes r,vlort ösazavetjük Vagymajlith else dicUie 

összeirtiesival és DombegyhAss összeirienival, akkor merint 

(jobb  megvildgitdsban litjuk a puozto aezl11rit. Tóvé 

a dombec.,yhdzi hisazdmok az rint haladt, 513 omelyik h,s-

nak a lokói ar elkbltöztek, ahhoz (x1E:art° e tort5ze:odii-

et helve% teát azt, boy  "Ezikhitre" tivozott. ,ardekee 

mIdor a majlithi vorssimok iv a dombegyhisi de e róvdimic5- 

Le sorazimot követik, kivve közülLik  a  "azAhAtiskat", .aet 

azok  home/ebb dttelepUltek, iy a majlitht öseseirdebon as 

eler hnlyeken szcrepelnek. lehát sz dj tole/A.116-(m as ut-

odic rendje u'yt,ndi!y slakult, mint Doabe.yhds4r; akik ott 

ezelez51ok volttak, itt iv azok maraltek. Iny elmondhatjuk, 

hogy 	 . 	 utc,::nor telelt It e;:yszerre az nuts° kapitd.. 

nyok" vezr, t , L , vel, és temiesetesen  úgy,  ahcd'y e szers-

die to elarte, aert a letelepedls rendj rnk azzal is meg 

kellett e7ozni. Altaliros gyakorlat volt ez a  teleolA44" 

f'rnk!il a esoam5doe kert5ssközs4geknél, de a n,peeetb 

virosokian is as ecy helyr -1 jövefk, tile  tv  az e y 

cv,y valliedak eymdshoz közel, it/icy külön ne yed-

ben, tis•dten telepedtek le. Egyik tipikus példija ennek 

épper s hirom Dombegyhiss, amelyek mint kertőezeti te-

lepek y je .yseefighez tartozt3k, de 	 és r 

ber neaLetia4Ile kiilönb.stak eyetól. kerczibiryis. és 

lidrhidy-Dombeyhise /a -avi Dumbe,-!yhlz le Kiedor.abegyhz/ 

lak51 mind rómal katolikusok, Vy5ky.D,_mbegyhiss /s asi 

Misgyerdombezyhlze  ye 'y Peformaus Dombegyháza, ragymajLdth 

MApers3aadója/  lakói  pedie mind maayarok ia reforl'tusok 
86 Voltaic, 	Az ef:y helyr61 irkeek haeorl5képpen e rve- 



zedtek e ,y ute3ba az djratelepW Csanidepdolin is. 87  

aakó mez4vdmoa is ma-in hordorta az Jew 

.yeit. 88 

A V 6 r4•f4141 névsor 6s a nojlelthi 0188 deaseirdsOk 

ofite,44466bel  ara  a következtetSere juturk, hor!y a  db+ 

•gyhdslek item 	hulL1mbon jttels It az dj helyre. Load+ 

rdbban a usz5khit1ok" tirkeztek, akik as 1830-as:.Jvekben 

idei lenes  azállioholyen /verealuks, putri/, najd lfAa 

41-V1 sorban 5pitett házakban laktok. A kiLostirral va-

16szinlec tiventint merdjitott szere'dóosel birt4k  a Sz6k-

agyhizi puszta eay riszót, leteleped ,5sakbrl következtetve 

/a al.  Domjanich utcai  a keleti hotirrdezt. KjizA.Lik 1844- 

ben 3 kivitelvel mindenkinek volt b:irelt földje cis hAza. 

A dielis deczeirla 	rirt velük e-y utedban /az ie le- 

het, ho:y agy idnen/ telepedett le egy misik 

lir elkLilönithetr 	csoport, ekik valamilyen m6don e!lo- 

rosan kapcso16dtak a usz5kh -:itiekhosu  e  igy 	alkot- 

ják a ale telepillCk else hullimit. hz a kaposolődAs nem-

cask att61 eredt, hoy Dombanyhizily (soy uteAban /az utca 

mirdkit párhuaenoe  lakott  oldoldt kell 4rteni aletts/ 6c3 

eqy hdzban laktak, hanem elesorton „ezdseL.7i oka volt. 

Ezt a következekkel bizonyithetjukt 

Az 1839/4(J-es ró vi-file niveorben ciaszeirtak k5zUl 

Va-yanjilthon 1844-bey 

174v 
	

iyirlete 68 	(leak hiss 	se',ije 
z,i volt 	volt 	mom volt 

1./ Kovdes Sámuel /so/ X 	4/* 	 MD 



X 
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2./ Tokel Uihly  /es/ 
	xi  

3.1 Ate Istvánnd 	ID 

4.1  61rd1y JAnoe 	WO 

5./ Geer Ferenc 

6./ Vince Istvin /ez/ 
	xi  

7.1  KovAte Sánior 

B./ GeA.ors István 	CD 

9.1  ii.  Tiirök 	SID 

10411 Po  5iseb5 JJ  ()fa 	X1 
11./ ifj. Szesed1 István X 1  

12.1 id. Gy, rak1 lerenc /es/ X1  

13./ Keleaen  István 	SD 

14.1  Illhegy1 Jár , oe 
	xi  

15./ .KovAte István 	MO 

16.1 Bak Sárdor /as/ 

17.1  Szani Józ.':ef /84/ 

LB./  Jeni L:tván 

19./ ienyhnrt SinJor 

20.1  Tarcesi Xis Jinos 

21./ Lets6 Andrde 

22./ Ores 	János 

23.1  Kie Kotels Istvár 

24./ D. Szab6 Jinoe 

25./ Felfbldl :Niter 

26./ Gx,raki János /ez/ 

27./ Apnt1  Mihály  

28./ Oreg Combos .1 - oc 

X 

• 

X1 
 

ID 

1111 

xi  
ON 

alb 

OD 

DP 

OW 

X 

SIO 

X 

OP 
 

X 

WO 

X 

XX  

X X 

DP 

XX  

• 

OP 

XX  

GO 



 

29.1  Kun Istvin /az/ 	XL  

30.1  Gere!Aely i,Lih:Ay 	• 	X 

31./ Czec.16di Sindor 	• 	X 

32.1 ifj.Gyer e Mihily  • 	X 

33.1 Lelemen Mihily 

34.1 Barabde Joa  /sz/ Xl  

35. 1  Kum Istvár 

36.1 ?6vó  J1nos 	X 

37.1 Maxinks Istvdnné /ez/  • 

38./ Koteis FerPnc  /oE/  Xi  

39.1  Ltatic Jdnos 	X 
1 

40.1  GT7ri 261 

41./ Vew,y P6ter 

42./ Film' Jitos 	X 

43. 1  Loros János 	X 

441  Tokai Sindor 

45.1 aissek 1 

440/ Elezak József /ez/  Xi  

47.1  Rejlu Ferenc /sz/ X 

42*/ lekáts 11h4Y 	X 

45.1  ifj. Koteie 64muel 

5041  LorbAy JAnoe 

51./ Komlei. J . ;,roe 

52401 Xs .16e 1.  Istvin 	X 

53.1 tábiuz Istvinné 

54./ 306 lihly  

55./ Hoj ,:u J:Inoe /sz/ X 

56./ Gy;•raki 4Vseef 

OD 

OD 

XX  

XX 

XX  

X 

X 

OP 

XX  

XX  

X 

X 

X 
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57.1 D. Szob6 György 	. 	X 	.. 

58./ Oreg ?logy ‚Tiros 	. 	. 	X X 

59./ Oreg Domokos 25ter 	. 	X 	.. 

60./ ifj. Doaol,00 'Niter 	. 	. 	X X 

61.1  1fj, Ssamoaközi Jdros /ez/ . 	. 	X X 

62./ afiaxirke .lhily 	. 	. 	X X 

63.1  ,4eryh rt Jiroe /oz/ 	X 	. 	. 

64./ kivel Péter /ez/ 	. 	. 	XX 

IMP 	  

Geezesen 	21 /32,8 ./ 17 /26,6 	26 /40,6 1- / 

/sz/ nz6kbAtrell 	X X e Domb•gyhrizaa eem volt 

X 1 
a Dombe-yh4zin is 	said 34) 

volt  1r ,:694gs 

Fentiekb$1 megélinpltható ip hojy a dombezyhAziak else 

hullimival /1833.4843/ rkezek kieebb vAltozdseel a  1,0010- 

n1 differrelilto-ot lc .1.toldmiti1t4k es 6j helyre. A  tel-

jes niroatelerek közal az 1B44-et követő Öt évten 5 fr ju-

tott hozd hizhelyhes, bérlethez egy sem. Tshit ez e r5teg 

tovhbra  to valo:Aelyik Wizzal, is bőrlettel rendelkező 

zea 1/6216mi telk'n lakott 5s vele egyUtt milvelto e föl-

det, vagy idővel odéhbalt, hocy szerencsa pr5b:ljon 

jobb  is djabb helyeken. A ccok hzzol rendelkezrk gores 

alig killönbözött s teljeoen rircetelan 	aomit51. 

Egy /logy= lArlye7;ea eltir5s azonban volt, as,  ho-y a cee-

11d1 tUzbely helyhez köCitte net .  A későbbi idők nivazo- 

nositdatiből kitUnik, ho-y ez a tdreen44: 	kev4s 

1•1 helyten kereete  a  megilhetial leheteratiget. 



A dcmbegyháziek második hullime következtetéeelrk 

eserint es állondó megtelepeCet bistolt6 esers-

kötiekor 5rkeztAt. 1843-ben 5s  1844-ben. (k rnz keve-

redtek  a kovicohisiakkal neforwItue c.ovicahdse/ a lete-

lepedéen51 9  bár kiseLb csoportjaik - 4 - 5 - 9 fő el-

kulönithetők. A korsi dombegyházi anynkönyvekből magiftlaw 

pitható, hosi °Eck a csalidok 	t. 1. e doabegyhislek ás 

s Immicshisiek 	lizosodtak elymAe közt. 81  1u 

tiestán a dombegyhiziakat cenk CO százalikoe po , totsig- 

gal tI.viju eltU1öriten1. 	ezgq.Irt a 63 Vs  újabb  coo.. 

portból 33 a dombfryhási t  30 e kovAcehási. A 33 fr közül 

h6tnek seamije ee:7 ,. volt Dombeyházin g  a hitiel keWnek 

Use von az táj helyen. Ha a másoOik hullim "kevert" rilpes-

aiginak helysetét az tlj helyen ösesehasorlitjuk es ele6 

hullásbon 5rkseklve1, akkor elefezör azt illapithetjuk 

meg, 	3 adeodtk ceoport tagjei sokkal nagyobb nrány- 

ban  jutottak hozzá bórlt lehetereighes. 

Nav,ymejleithon 1844-ben 

bórlete de 	oak his° 	semmije sem 

h'Azo volt 	volt 	 volt 

I. hullám 	21 fl 	17 fő 	26 26 

32,8 	26,6 	40,6 , 

hullám 	56 
	

2 fe5 
	

5 fe 

88,9 % 
	

3.1 4;::‚ 

	 % 

Az beezeir:L, okból vlezont as is me,;i1lapithst6 9  hogy es 

e mieolik hullim az e 1s6 tit 6vben csaknea 50 ass4st:116100n 
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"tovibb hullottn io  abt:or os Irtel-mben, hcr,y sokon 

elho'ytik telk-let; bonzes:en hupzonidleneen. 

NegysejlAthon ez els6 öt 5vben elhugyta 

bislosidnydi 

I. hulliaból 	16 ter 	25 % 

II. hill/AWL 29 ft5 	46 % 

ZUlnel az 6 helyükre de a faí el nem foclalt h,zhelyekre 

te1?1,Lltek 18454WU a vásirhelyiek, zrte€iek, mágoesi-

ek, 1847—t61 o iaIc6iek. 9°  Mondhotjak, hogy ők adtdk a 

bete1epit5s hormadik hullialt. As 56 esolidr6 WW1 — say 

kivételvel mintie yik b5r1ethes /füld és tads/ jutott, hi- 
te4L'b1' be(4 

ezirITIFifte ast valamelyik soe115rtdrsAtő1. 

A ILI, hulldu tjai közal nymajlithra 

érkezett 

1844—ben 	9 f6 	16,1 

1845—ben 	6 f6 	10,7 

1846—ban 	18 fő 	32,1 , 

1847—ben 	15 f6 	26,0 

1848—bm 	1 f" 	1,8 % 

184)-ten 	7 f6 	12,5 II 

öaszecen 	56 f" 	100 9 0 % 

A tdbliz tból kttnlk, hocy a harmadik hullim nipes-

a 	ilek GO 	o 1847—ben a kibontokoz6 .azdt,s0. 

idajén .4kezett. As 56 f6 közül  1349-cel  bezdr5l6c 16 f6 

tivol;ott /28,6 	illetve odto fel b5r1etét. He eat es 



ar4kyt összevetjük az ,111s6 bit ceoportival, eich)r Ent 

kell me411spitanunk, hogy  • l•gkieebb a5xtikten az el-

se csoport telepeeel mozotako'Asek, akik kialekult muL-

k;;ezervesetben, a leedeszeezokottebb csalidi köteLikben 

thkestek es dj helyre o 'Helyben narOdieUktnn  z idő ír 

cezdee4gi tiny•sők is ezerepet jAtazottek e k irkeztek 
htv.46.1 fee, ail ,- 

Whamarabb e pusztira, igy keziotben s keleti het.:trrl-

ezer a legjob!: földeket vehettók milvel4e old; több 5vben 

takarithettak be 0 tornist, aminek következtiben 

nyoe megelftöttaigre tettek Ezert Ivieőbb drkee t4reeik. 

kal cz.nben, A aisodik 5e hermadik hullAmben teleptilerk 

1843 ie 1849 kdsött legtöbb alkeloanal  csak  zyenge tnrtt5et 

tudtuk beteksriteni, smi •lsősorben a fő :Arundrinyn51, 

dohinyril jelentett mennyisigi, ainesSgi de teviteli ki-

ee5et. 
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3.1  Kik j_ttek, miért jjttek? 

4ind a sz jho:yominy, mind a hivatalos források e'ys. 

behaegs6em tanusitjAk, ho:y liagymajlAth lakosai magyoub 

r6emin DombegyhisAr61, Kovioshisir61 9  Ssenteelől, H6dme-

s"vate:rh-lyről, Mek6r61, köi:ocei pueztirA gyillekestek; 

mind megyorok is reforatusok." 91  Van kit forr'eunk, a-

mely csak DoIlLe , Th:át emliti  köz  r 1  Unk n:per,,':adtijAnek. 92  

A kettő között agoras kapcsolatot tudurk kimutatri. UlY 

viljtik, air as  ezek elopjim sou szorul ktilönösebb ms• 

cyarAsetre  as, boy a sei kösedg ngpesep!e több helyrn 

6rkesetti k5te4g kiva as tij telepUlfis logwit s domter:y• 

háziak altik. Pesthynek abt'an igeza ver, !logy "ei köze5,7 

eleirt'n n6pesittatett 0eur5d me ,yel Heforista Dombeeyhis 

kölsré .brl.n E 	í11pitrívo1mintegy al timocztja as 

elgző fejezct bizonyit:cit, de uzyanekkor eejteti ant ie, 

ez "eleinte" szével, hory kés'bt misok is jJttek. argl 

viesont rem  szól,  

1844/4=)-ben Nagymajlthon 94 numerus - eL.us e'y hiz-

ezdm uttim 25 112 hold /1100 0,-615vel 	szIntó és bel- 

ses4z 93  * talLIt gesdire. Ezek birlgi kz;zUl kimutatható-

an 58 fg /62 It/ ssdrescott Dombe:yil z_lx1 /4 f' 2-2 b;r-

letet v'Ltott/. Az er<rvuk me ,kozelitgleg olyan,  Want 

Ccerddalbertiben a tótkomlépieké 5s Aabrzfolval a  cF, nbal-

sk4. 94  Ennek alapjin akAr MajlAthot Le neveshetn5nk "iiis-

Dombeuhásinek". A ve16s4gban sokkal többem voltak a do3b- 

e-yhiziak, 	amint  as  elfse fsjesetten ie láttuk, a 

"villalkoztiket", ages a  b4xleket igen n4 :eú b3r1et nlku-

ii tirseei ,  követte as  tij helyre, -k  azok,  akiket as 



összeirAsokber lakőknak, •solganak e  sapolulmopoknok, 

allArleknek, zeell4reknek tUntettek fel es öcszeirók. 

"yilvAntortiruk nem lehetett pantos,  irt  illendő noz , ie-

bar voltak. 

A telApülie öpszlekoesóein belL1 °chimera k.ithermad 

róczt a dontre z:*yhzierk, a töbLit az egrib helyről órkez6k 

elkottik. A le:tir,ikusebb revek a czArmhz,i helyekről 

kóvetkezőks 

1.1 Dombeyhíize: Gyareki, 	rbbás„ gun, Szegedi, Kocsis, 

Gyenge, Vireze, IT6vd, Hojdu,  Át, Jenei, 

Pep, Győri, Biszak, Cudar,.Kiyósi, 

Terk6, Ltika, Dorckli, 1olax, beke, Fitos, 

Uenyhárt, Berecz, 

2./ Kovicehlza: Hajdu, /its, Kelemen Almsonból kerUltak 

ide/ t  Koocie, Kun, berez, Berea, %drök, 

Pwoston, Dékliny, Abonyi, Czövek 

Aiódmezevisirhelyrn jöttek  idol, Lrirs, 

kekete, Besenyi, 

3. 1  Hódmezőveterhelyi Menlo% tkiiklős, Kea, VirAgoo, 

lajee, ;Jere, 

4.1  Lek5s 	Ujori, Kddlr, Di6e, Szirbik, Vas, 

Faroe, Lerecz, 

5.1 Szentec: 	Pataki, Leczki. 

A "r6 	dombecyhAziaknak" • mint mór emlitettilk 

igen Wnk kapcsolstuk volt Peformátus KovAoshicdval. 

ren v5letlen, bogy gyes neek mindkít közekber gyekron 

el"fordulnak. Az összetertociet ez is er!!sitette, ho:y 
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BeformAtue Kovlcshiza lakóit Dombe 	enyekönyvez- 

ték, mert itt volt as anyee7:yh:s; Kovdeshize le:nyegya. 

hein volt. Az attel(Tiatist  követe r /us anyekönyvek  hi-

dnya 	eyiriteLmilom csak 1970-VT1 lehet me7dllepita- 

ni/ viszont forditott helyzet illt 01e .  As 1614-es els6 

dombeyhAzi i:srzeirásból as is kiderült, ho7y as uk%or 

aegtelepült kertószeket "Bittó Ur razórew irtAk 6csoe; 

azai annyit jclent, hoy u kovácehdzi telpit  Vb5r16 

egyarint alkalmazte  t  kov_cahtisi 6s e dombeyh -::zi murk's. 

eret. A hAsposigi anyo1c6nyvek el Win meatillapitható, 

hogy Battonyihoz is erős •sdlekkal kupcsolódtok. 1628 

kis 1643 között a kovicAdsiakkal 33 csaldd, a buttonyai-

ak%el 12 csalAd kötött szorosabb kapcsolatot hisenAg r6- 
, 95 A kovicshdsi esármaz4ad dombeyhiziek többake 

- mintegy kthermada 	ittelepUlt LiallAthra is. A butto- 

nyalak kösUi viszont ceek a Szemocközi cseldel k31t6sött 

4t. 

Dombeyhisa n4pezAl4ge rendkivol kevert velts cask 

abból a szem ,Antb51 homoc5n, hogy mind mcw.yar 4s refor-

mitt's. Az anyakönyvek alaWin lekoe'a a k6vetkező 

lyekrel 5rkezctts 

1./ Csandd meayes ix•ttonya, iieformdtus Koviceháza,  Kim-

13ota, Kevermee, aanhecyes puezte, 

Lakó, 

2.1 Bikós megyes Kija6a, Kürdetarcea, b3o, OrorhAze, 

OvAlevdri, Gyula, l6tkom16a, Csaba, 

Szeghalom, 

3,1 Csonzvdd megyes  Szentes, Hódmesevileirhely, 'neon, 

4.1  Arad megy•s 	Arad, Kio-Irotos, Vköshriza, Perea, 

5„1  Bihar megyes 141:1yese1onte, 
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6.1 Hont mezes rlompa. 

lAntiazok ellenőre kitapinthatók bizonyoo homo

sgyegek, kitAliAöss5ek, amelyeknek a szoros összetsr- 

tosdstit s hosszabt ideTL At kialakult munkefizervezet biz-

tositotta. Ezek a szoros kötelSkek lostipikosebban a 

munkaszerveztber mututhatók ki t  estelynek erede-

te sokkel korIbbi ilőkro nyúlik visnza /na.vcsall1i mun-

kaszervezet, nagycsaládi kötelikek problematikAje 96/. 

NagyudIdthor a szőhasználatban 	a közelmúltban is 

Wlelkotők voltak azok a kifejovek, Imelyek erre u-

talnaki pl, "Lőka had", "r5v4 hod", "borocz hod", 

litedgyasszai had", "Vince had",  "Cövek  had", - azaz 

nagyeasládra utaló kifejcz,5sok. JoIlomzeT, hoy4 - en 

a destbegyh:lzi, kovácsházi eredetil csalidok eset6Len mas. 

radt es fenn. Veyilk sorra a Oldikati Az 1831-ea domb-

egyhisi tieszairiabon Liks János neve mellett ezt talál-

juks "Ooonomicus Dominolia" /urosA .;: azekija/. A kőoelbbi 

forrásokból tuAjuk, hoy r5pou ccaláljával a ezomszódos 

nagybirtokon dol-ozhatott. A nagybittokosok pedig, mint 

siomukra hasznos munkaszervezeti (wysóget, a nacyosald■ 

dot e-yeneE-er elrnyösnek tartották, hiszen igy 	colAd- 

ffTn kereszt,1 cokakat flken tarthattak. Az összeirá3ok-

1;51 kiderül, ho:.y ezek a ocal .idok Air zsellőrek voltak/ 

nem is e legelesettsbbek közi tartoztak Dombegyházán. 

raijymajlt benópesitdeekor a kincstr 3 Lidice családnek, 

3 E6v6 ceal:Idnak is adott 1-1 numeruat, emit meg is tud- 

talc 	 tehát el , gerdtT munklskőz  állt rendelkezsre 



minde.yik esetiben /seek el loiertbi ivekb/1 van alatunk 

errs, Logy rendkivUli m6d3n eloVeodnak, és elveeztik 

fáldjUk nagy résmit/. Azt is tudjuk, hogy kincetár el-

ereorban e tehetgenbb v'llalkozóknak igyekszett bérbe ad-

ni a f:ldet. 37  Bár  ippen recymajLith ezoltiltetja oz el-

lenpéldát, ho,:y t.i. itt - a rosez földek aiott - a kevée-

bi tehet-seknak is oeztottak, Loz, hory 5k homer el Le 

vesztették térlea'nyaket /lied eiőzg fejezet/. 

A Wks es lid, a Eévé család no,?yceeládi kötellkei, 

arnak ismérvei az 1960-as évek elejéig egyértelmUen ktve-

hetek  voltak  a iai. telepilléeen. Természetesen itt az erősen 

bouló, vo:y :air felbomlott nagycsaládi közössé .et kell dr-

tenünk, amely elereorbon szokdsaiban, a munkavégzós médja-

ban, szervezetében tartotta Beg Si  eei elemAct; nye.:ea 

Le inki:b a calésios ne.yesalid is e kisceoldd között he-

lyezhetr el. A bomlAs a  Lika  coaládnál még Dombegyházán 

merkezdődötts e ,yik to'ja az anyakönyvek tandsára szerint 

az 1930-se években Kovácehizin 7rébilko_ott bérlóei lehe-

tgai'cel.BegymajlIthro törtsnt áttelepedásdk ajra blessee. 

forresztja őket, hiszen kit ,.enerició /ape és ftei/ eeymds 

mellett  kapnak  3 h -.;zhelyet és 3 numerust; mindez egyatte.. 

ser eredményezte ezt, bogy sz "dot törvény" aoki lhe-

tett a cooládtan. házhelyeik a mai telepilléo délnyu'ati 

részém, a mei LikEiczi utcában voltak. A mai telepLléeformo 

ofig mindig bioonyítékot szo1:11 a nay.ceol.adi jcllerü szer-

vezrdésre. eiszak felől egy 	nipee csel ,Ad, a Derecs 

csalAd /2 ta -:ja kopott nuclerLet 1844-ben/, lélen pedip a 



gef- 

r5v4 esslid /uk...,yoneesk 3 hrishall,lel 4E1 nu-wronged/ 
volt a szoasz51juk. Aindháros oralAdot rolgi de djkele. 

td  roiconi knpc6o1 tok filstdk, illetve  fizik *jesze. emit 
38 az seyaköryvek e ,yirtelmuen blzonyitanek. 	jhdrom 

ne'vessidd hAzaLTA kepcsolsto a k5s6btleklen több ol- 

'Alt e nipea Csövek esliddal ös a Kovicah'zir51 

e azAzsdforduló id•in 4ttelepül6 AulcsAr 4e Jocsik atm. 

lAddel. Utőbti k3t •aalid is igen n.; es rokons.1, , ot azIm-

lat 4s esatilál jelerles is. 

A r5v4 cealid e yik jeles firfi taljáról, Vt5v5 Piter. 

reel mir az elftlekben szóltunk. kinL e-y11 ,1zfi nelcauk se- 

esslilját. hane az eeytilzkőzehez .t.rtozó "nalyase-

ládot' is i-yfkezett összetartani. Lessdrmassottjaik 

nyilvin e korai tekintily  ós gyakorlat nyomAn . e falu 

legvallAsoesbb csalAdjsi közei tartoztak az 1360—as c'ek12. 

A r6v6. Czovek, L"ka 5s lielog caslidok kar.1 1 	murkskap- 

etolsto 41t tovibb a sztisedfordulótól a 60—se 6vekig abbar 

a kötelókben, hogy eeépiciskor a ctJ0. 1P-5pr51 nindi! gegy 

bondiben" dol - oztc,k. KözJlilk ker,ltyk ki évtrz dekiz 

lejobb kanalrakók 60 etst,.1. 

A Czövek is Kelemer csalidok vi: rhelyi ill.  s :went 

eredete /a "rfigibb dombegyhizi ekk16aia" anyakönyvi be-

jepyzósei elapjin/azt bizonyitja, hogy a cson,,ridi doh4ny-

kert5ez esalidok is -ljutottak Dorbogyhdziro, onren meg 

rsiymellithrs. A n4pes Szegedi cask:id  neve  is valószini.., 

ho,ey  oz oredetre  utal.  Tipikus vitairhelyi ós e:asori eV-

fordulled 	 Vireze ós a Uanyhárt ns;li ie. bálirt 
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Bárdor szerint Simeonte Szeged, Maki, Várhely ass» 

g4nypnrseetedge gyUlekezetts MArtd/yr•resegedi eredetU 

csanyteleki gAnydkat telepitetteko 99  Azt is tudjuk, 

hogy a ágoeei, 	 derebogykAai urdü1o*$ 2236" 

mated elejtin vonsotte a annka•s819  	de a asebedebb' 
5lethez szokott kertészeket tessitotte la. Isy k•rUltok 

kapcoolatbe egyes ceelidok a kelet-coanádi tolnilittekkels 

majd s közelebb Mtge Stablegyházi puestAvele 'WWI* 
slapján titbit s  nazymajlAtkiak Viefthelyi hfirkörnydki/, 

kapcsoletei - a donbegykós/ előzminyekat figyeiem-

be tv.crs - korAbbre nyanak 'isles, mint e hivetaloe 

jelvW 1843-es 4e.  I kepcsolat realitásához 

bizonyitékul ezolgta es is, hogy Református Kovicsháza 

toLopltől‘aek, LukáteMikl6enekegyikkdevolicslldtegja 

Lukáte Gergely 1794mben •aessildiet kötött e Csongrad 

grill Apple Itextésselvel. Lukiits Miklósnak ugynrakkor kap. 

ceolete v It a 1 -qi„ torontAti kestéesekkel is•  Azt  is 

tudjuk, hoy 1814-ten Ujkizyőet asegedlekkel telepitettft 

be. liti5g közelebbi kepeeolatot teremtettek a Kdrolyttek. 

akiknek 1821-ben Dombegyházán a keetilyon kivIl Mas Alt* 

tek ".... nindenfélo vezdasAgi épUletik, dgyaint Tinto** 
nek, steel4doknek Lakdest, Loveknek maven iferh4knak 

de kivált Selymee Juhoknek *Agee, Meites, illiges is 
tartós rajta 16vő Ietillói.* 1"  Birtokaik nagyobb rőszt 

O nose bal partján terUltek al, de Celny vi4dk4r a jotb 

nnrtra is ..tnyúltuk •  Igy e kertde asks Tleadt61 keletre 
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vi;IJorolva 	Ozy tUnik, hoy  o  sAmsoni 'Tertőszeil-, kb's- 

vetit5i5v•l • kerestek djebb, gimbals», kötetlenebb air-

11 lehetestieet. 

A dombogyhsiak otthoni net:51;e vajmi kev5s bepil- 

lantásunk lehet. A korabeli összeirások szUkszavd mec- 

jeyz6seib61 ia k4sőbbi feldo1rosisokb6L csek következtet- 

hetUnk nőhány konkrit t5nyre. Vezyilk sorra először  oz 

1614-1843 közötti fteseirdsok meAegystiseits 

l e/fitiaIstjApi revét az 1814-es ősszeirde az elc6 he-

1:/en euliti. 1,efolydsos ember lehetett, mert oz 

anyek3nyvek bejeofs ,5sei eserint 1833-ic a házassá-

':ok alkelmával nagyon sokszor hivtik tanurak /vaCY 

v5fő1ynek?/. Ott volt as ele nezőkhitiakg között. 

182-Lun subinquilinusknt, a többi óvekten inqui-

linusk:nt irtAk össze. 

2./  k 3rpz 12/6-tan csismadia. 1830..34 között bi-

zonyosan fistILI.L.L.E.Q41dr irtők össze wyanazon a 

LizssAmon. rem tudjuk, ho(!y folytntte-e apja mes-

ters5g6t. Elk5pzelhető, mert a mestereket mindig 

subirquiliniknI tartett5k fel es UsezcAr5k. Eh-

hez e7y bizonyitőks 1534-ben neve mellett as 

állt, ho7y Nibblöe 	lekossun. A naymalAthi 

deszeir,5sokban is nem ez:yrzer talilkozunk aszal, 

hoay a meetert valamelyik L„416 Elziban irjAk des-

eze. Bak SAndor is ott volt e "sz5kh4tiak" között, 

1944-tel pedi:1 llrlete 5s híz u volt az 5j helyen. 

3.1 Kis Jinoe  ős 1111_221=2,1 revUk iellett 1830-ten 
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ez All: "kemuli"; 1831-ens "iomuli" 5s "acilee" 

/szolzilk/, Vem kerültek dt Majlithrs. 

4. 1  Czikora Istv! , ' 1831-ben "Famuli". 1833-t31. Lim/ 

tostvt irtik öseze ugyanszon 	zlmor, mInt 

subinquiLinus. 1844-tő1 Majlithon Istvin r(:vn 2 

numerus van, de ott  találjuk  a hdzitnn ,; ,zfet 

is /nyilv4r csal4djávol egy,,tt, mert a 2 rumerust 

cook igy birták meWiveini/. 

5./ isaugliltjau 1827-ben is 28-ten mint inguili.• 

nus /love me114 irták eat, hoot "Antique ?bills 

Domini Joseph/ Duos," /ti. József hajdari ret!lose/. 

1629-33 között nem Irtdk össze. 1833-ban subl- 

quilinue. 1834-40 között nem irtdk öscze. 1541- 

tn. mirt hzhe11yel rendelkeet tUrtett5k fel. 

Majlithon is cask hiss volt 1848.14, '415t követe.,  

en nem tudunk  róla. 

6.1 Jenti trIno!71 1840-ben "tem,21omuzds". 1827-tl1  43■ 

inouilinus. kajLIthon csak háza volt 1844-t1. 

1848-ban neve mellett sat teldljuk, holm "örer", 

ezör nem szerepelt as összeiráetan. Tostv5re 

Jens/ István 1b14-te 1  1643-ig folyamatosan Domb-

wlyhisán élt Girt inquilinus; kajlAthon neki lc 

csak hizhely jutott. 1848 után ővele sem tuldl-

kozunk töbször a ruulikAban. 

7.1 .9.1gLa.L.....lieve mellett 1821-bens "1 SAS 

malom". 183-ig inqui1inuek5nt Irték össze. 1831- 

uganazon a hisssiissm ifje Gyenge lihdlyt is 



feltUntettikg AajlAtluts seek 8 WU'S At io•Itt 
helye volt 1848-ig. 

8./ Gerexidi /Garcrlielqiiilhdlvt  1324-ben "nemeses 18290  

ben "Frotentus nobilie", •gészen 1341-14 1920001094, 

IlajlAthon (teak hdzhelye volt 1848-1c. 

9.1 "VI?  kóter:'  1834 .3E3 1841 között "nemes embefro•kAnt 
irt5k öseze. 1842-te'1 nem találkozunk rev4Vel. 

tOe/ jiplof!h Istvdr:  1627-be13 ft1.1ee Emericue 

kotons; vz elirde lehet/; 1828-ben " Alen Dimiseio.. 

nalis" /elbocedtott kotona. aLndkit dvber inquilinus; 

töb:szór nem irtAk össze Dombeyhizin. Teetvire, 

Jiroe eubinquilirue, Liajlithon bőrletet kep e  

de 3 5v utAr feleljo tizt. 

U./ 1•41w Vi.os:  1331-ben 5o 1L:35-ben iE "Oconomicue 

Dominalis" /urasd 

114/,9yerre 	1937/38...ban 4s 164U/41-ben is es "Uxtld, 

goildAo". 1342-bor Se 43-bor air nem irtik öpezo 1)11b-

OgyhAsAn. 1844-ber bőrlete 5o háza van laajlthon. 1846. 

ben kdt t6r1ete volt. Teativirei is ltkA.töztek, akik 

viszont 1847-ben Aveeztik b5rlea5ryilket. 

13./ rvv Jdros:  1111-ben wysnazon e hizhelyen örec i5c fiatal; 

ef!,yik inouilinue, isik sublnqutlinus. 1933-ban e._:yikiik 

1Larkovich Ut tanyáTse". Az ifjabb szerez Erletet ős 

hiAelyet gajl:Ithon. 

14.1  Lorabis J ,Irocs  1816-tsr "tvkits";  1821-ben "ópitész"; 

1825-ben "Iitza kepit,ny". Lndvógig inqui1inusk5nt 

szerepelt. 1834.4(71 nem  irt -ik össze  Dombe -!yhizAn. Teve 

ott von a "ezőkhitisk" között. 1837/38-bon mirden ti-

zonnyal  fiát  tUntette fel ez'6esseir6 Dombe;,!yhzin, 



mint cubinquilinuat. diliejlAthon bár1•m4nyt 56 hizhe-

lyet kapott. 	 hogy 1842•ber 4s 43-ban már 

DOA irtik  össze Dombegyhásám o  F4tehető, hogy ekkor már 

mint Scsmester fiival, Istvánnal /akinek 8 neivIvel 

kősebbiekben edg találkozunk/ liejlithon ópitkezett e  1849- 

ben mdeodik birletet is Ezerzett. 

Fr, rtiekből nőhlny rem teljes 5rtőkil következt t4at von-

hntunk le Dombeyháza társadalminak tecoz5dásira. FeitUnő, 

hoey a mesteremberek esoronen k:jt6dtek e kert5szekhez; est 

bizonyitls  as .1e, hegy Lek Stindor de Wrebis 'Woe liejlAthon 

bárletet Mitt  sit et6bbi nem is e:let. felteheti, hogy Domb-

e7yhizin as 4, egy xissiben /vagy nbgy :13z.Aen/ is keWrz-

ked4ssel foglnlkoztak. 

1rdekes szinezetet *dusk a fain társadslmdEak a "nemesu 

emberek, akik már csak e ez6hesendletber 6s az beszeir5 ivar 

azok, mert ewyoni helysettik több vonatkozásban rocszt, 

mint r.Alny más bdrlertAred. A deklesszálódás, • peuporis•15. 

dde dtplit járják, tehetségdk aem futja többre egy tiJizhelynől 

Negyeejlithon• JelAllőtUk a dohinyternesztéaber it mutatja, 

hogy nenceak es 5szaki  peremvidőken /pl . Verpel5ter ős kör-

nyékn/ kapcsolódtak be az ésunövány termesztésbe, hanem itt 

ez Alf6ldön is, Taktice L4os kiemeli, hogy északon a  XVII-

XVIII, es4sedbes'e kurtenemesek kes.:;ben volt a dohányterzess-

t4s, cask e 11114 sis4ss4 elej m kerUlt it e •eolldrek '.:esőbe; 

az Alföldön s beeltiri termeest4e volt a  diSatito 	Köny- 

ry, en alképselhete; • mint  ahogy  errs Tables is Met w e  hogy 

Kelt-Csanidtan az 5szakr.51 4rkez6 kurtanemesek • • 4141r11 



/TorontAl/ 6o e Timms  m1181 /Cessadd meoye/ •ttele-

p1P kert5ezeke1 egyött • plAstiltaik it e dohnytermers-

tic tudominyát ss Itteni ses114rseeládokUa. Az 1830—as 

ivekben est a "tanitő" ezerep‘iket ir elvesztették, meet 

nix ott találjuk as yturos_l 	akiknek aUMW 

Att,doa mellett egyre jobban s -°elvi4y1z6,  cl  errzí, 
szervee ée W3zvet1te szerepkör jutott /14ods L5ko 

Gyenze 176scef/, aminek követkestiber nyilvdp TEL.;yobi: éo 

több pérzeozközre, ing6sAgrs, tökéletesebb felzereljere 

/01déell MejlIthon Gyengs löss• rövid ide ul tt két tsr-
!stet vélt, tettek ozert. 

A dombe'yhlzi ösczeiró iveken 24 eeetber tUntettók 

fel  ezt, hocay öreg ;a fiatal oci:lddfe •gyütt, egy hisben 

lakik. g.Inden err° utal, hogy a fiatalokmak men may= 

volt 	leheteedelk, anyagi  helyseta t  Mow,  

reliSeLik nem volt elég ahhoz, hogy másik esdepA,-ot slew 
pitconek. DomWyház.lr  . a esilk hatAr aiott • b5r1iei Us‚  

102 hete85c rem kinUkozott• 	Igy term5asetes, ho-,y a 

kinoatiri terUleten  nagy vonzerőt gyakor,lt  a f61d. rel-

fiu,yelhetlink arra s  hogy es Ittelepaléekor két remzedék 

/spa 5c no/ ic jött egyazerre. Majláthon mindkettő v11- 

lalhaLott egy-egy numoruct jr kaphotott kUlön házhelyet. 

Fé1dak5nt álljanak itt azo., akiknil kimutatható es spa és 

D nil  közti kaporolati 

/sir63elbss Ns" a  subinquillnue DombecyhaAn/ 

1 41 / Tokot May 

Tokaj  SAMS, /11/ 
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14/  8.  Isemas JAmos 

Ssemoe JAmos /8/ 

3.1 5. Berecz Jimoe 

ifj. Lev.cz trItoe /8/ 

Dorogi Ietv4n 

Dorogi ihi1y  /s/ 

5./ 5. Szegedi Xetván /s/ 

if 3.  asseoll ' IstvAs 

6./ lofts 'Woe 

Las SihAly /s/ 

L_Sko Andrds /s/ 

Müik p'Uk.'nt hozzuk est •ulk= több tasted, e_4t 

Vildre sgy •o$1411101,, 441 Mejltithon etkerlitt Wirlothes jut-

miuks 

1,/ Cgorski Sdiador /0/ 

Gyarekt Paer 

Gynrski JIroe 

2./ CzUrora Jőzcsf /s/ 

Czi ora Itvn /s/ 

3./ r5vé 25ter /c/ 

r5v6 11 

r6v6 Ietvin /0/ 

Sler9oz ;allay /0/ 

Berecz IstwAs /4/ 

if 3.  Lerpes Jingo 

5./ ayssie 

Oppose J5esef 



qvienge Jinom 

64,1 Wks Andriz /8/ 
Like tiihdly /e/ 

7./ Bajdu Yerenc /e/ 

Hojdu ietván /s/ 

Hajdu JAnos /8/ 

A föld egyik központi k5rd4e volt tehdt a dombegym 

hiziak 5let5ben. Hosszú tiveken át ki voltak tive a kap• 

zei flb4rlők akaratimak de a nyerisskedő, pea games tő-
zsáreknek, 	A Min•ti  dijak önktimyee feleme/dee de 

k6nyezerssillte dj, azizor6bb ezerstIdőskötieek mAis az 

1320—He 4vok Will azt eredminyeztik, hoa,y a ref. MP. 
vdoeházieknek de a dombegykAziakrek eltelepeddel ez4n-

d5kuk volt. A kót telep vesetfredge eavUttesen irditott 

lez;je ekci6t 1819—ben. Azt 1Crtik e meaye aján a ki• 

rIlyt51, hoy mivel már L:93 f6 a lakosok anima,  vala-'  

nelyik kincatiri puestim telepedh•samek me. Azt a vd-

laszt kaptAk, hogy ők ic drverezhetnek a kincetiri puii• 

tikom, he a kellő biztoeit6kokkel rendelbesnek, esez ha 
Megfelelő vagyonuk van. A kt5t telep vesetőeőga errs Is 

hdes volt, cook ezelndulhaesenok fYudelőiktől. A megy40,  

tő],  k.;rtek bizoryedgievelet. A memei bizotte4g a hely• 

eziren irta Wiese VesAgAllominyukat, mert (teak ez jöhem 

tett  •sdaltdibes Amikor a kertieze!I azt LItt4k, hogy a 

nemesi may* mom tud rajtuk eeziteni, az •löl3dr6k a 

fekormAnyesdkh•z  fordultak. Pos•onyben de Budiln, et 

lick:ahem sea tedtek többet tonal, mint hogy kivisegditat- 

- 
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tdk agyUket 58 közöltdk vein, begy e keeelei kixtio 
kokon alms holy. 103 

A föld sellett as eleseekbel követkostethetUnk 
rd 	tdinópesediesek is •sorepe volt es ittolepediew 
ter, rem ismerjUk a deekogykisink esersadesito Sisk 
t:ixte1talb61 djebb,  konkeit okokra követkeststhetsénk. 

A idajldthra dtteloptilt Ddiosoi kepcsolata nem ssea,  

keit meg Dosbegyhisivsi do KevicohAstivelf• A nagymellithi 
smekönyvekb81 tuaatjAVel lehetne a 0144ket hasn' t  de 
a dosbegyhási ha'sessigi is halotti anyakönyvek le  egy"  
5rtelmilen en1 tonuskodnekl 

1944-bot'  a mailymaj/dthi  Gyenge 	h4ssesgot 
kötött D. Ss036 Wray Sies LiOyéval  Gyenge  +Meet 
de  Toki  SAndox taruk slett, 

2.1 1E65-ben Kiss tihily 22 5mi deekagyhisi lakes 
Ales S4aue1 fOldeuves tie/ hlisees4got kötött 
lossbis Julianne 18 ives negyeejlithi 

Mikel Lfirebás Janos drve hajadom linlyiee&A 
vegepeligi adnoe AfeessiaJm1 Sindor Wee  fiai 24ves 
dookogyhis1 lokos Scree JuLlenre 	György 

esuosmester mostoha leAnys/ 18 éves nagysejlithi 

lakossels 

3./ 1866.0ben Asstalos Ietvin dombecyhAsi tires Baseball, 

firssébet /n5hsi BarsbAs János  lenre/ saysejlithi 

'Accost/ iriznysi György ezilossoster term 01'11,1 

4•1 Wriaben Vors Hadar nagymajlitht lobos /Ski Doebw 
egykisde asületott 1854-ber/  Jenái  Uzi* 011106hogyhild 



19 éves Wm's/ Ace J4nost itonybArt P41 tent* 

előtt; 

5.1 1870-ben a ref.44kowdeshis1 anye- do jot, dembegYm 

hdai  leirue,15hlis  halotti  enyskön/v4b81 érte1Unk 
Xlgyőei Zsuzsanna szoLáló /1849-ben MejlAthon ezU- 

letett/ haláldr61* 

Ecyelrre e mak61 9  timathe1y1, eeenteei beltatözőkrea 

/a htDrm;idik hulldm tarjairól/ s•mmi  olyan  ismotetUnk nines, 

emi konkrét bizoryitékokor alepulne se ldeköltözés okinek 

felderltéeére. Csak e lideebb1 id6ssek tiftténetőt lemetve 

tudunk vinezAtövetkeztetni errs, hogy e mektft•k, v'e'r-
helyiek mix az indulasnll Le tehetft•kbek voltaic, nyll- 

yin fellettet teohnlkivel, termelési iemeretekkel ren-

delkeztek; tie 185-es évektől a gobonatermesot4e 

dU15c:-5ve1 e:7Utt fokoeutossn tvették a wissigi 111Amyi-

Viet le, ez 1870-es óvek v4gót1 és a 80-as évek elejd-

tin - a hymetermeeetd• mogborosodásAtél kosive • podia 

kÖzIlUk kolhatok ki s ftimagesdik“. szimos 1,10114mysdat 
mutat arra, hou  a  makiiak, vrilelleknek a eel te. 

leplés nyucatl részén teáik voltek /pl. Gera tams, 

Gets  kút, Wdeori Ica, Seale/ tanye, Portal tenvo, etbd, 

sml errs utol, hoy a hivataloe telepUlás 1étte36tte után 

twy deroblg k±tlki  'lett éltek,  
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4.1 A földterU/ot beouztása is a !Wadi' 
Nagymajlith hivatolos telepitdee a kirestár rászá... 

rel egy idebem tört4nt s esomeetidee Ambrótsfelv,val de 

Ceenidelbertivel. Nem váletlenal neveztók e hArem köz-

sóget a kamasei saftneznilatbar "kertóeseti telepeknek/. 0,  

Wk.  falvak a terillet, a Likoseig mimeo a ;ovidálkodál 

m5djs takintetdber a mat sepia rendkival hasonló k4pet 

mutatrek. Al indeltianil puttee mArnöki felm4r4s tAEWAS 

irih .YOM helyen ceakMea teljeser azonos terttet itdr• 

tek kl a falurak, utcáknak, közetild 6pUleTekneks A  falu-

kb p ms le ac:gAn ?!rzt a 140  évvel ezelőtti  vonliaort, ass.. 

zal  a kUlönha47-el, ho,:ya telkek euröbben beópitettek. 

A foghijae portik viszont killöndeen a e&51e6 utcAtbon 

ma is az eredeti állspotot mutatják. 

A majlithi határt tvirom fordulóra /nyomiara/ ocz-

tották A keleti  oldalon e noalósi tanyák" Se  

hegyes felel helyezkedett  •l  es  elite forduló, az Ambr6z-

falvivel hotiros rőezen a  második, a nyugati  oldalon  

olgek5i tanyik" határolta r5ozer a himeedib. 4.,Lndegyib-

ben DUO titssiit holdae /1100 0 eldest/ parcella volt. B•  

zen kivül issakon, a koalóai határ felel dunevesett 

"14reos" földeket le ahrtek, amelyeknek a terillete 400 

holdat tett  ki,  igy 4-4 hold 	parcellAkat foglalt owe. 

abet. alndazt.kbel kitUnik, hogy portoesn 100 mumeraet 

Itirtek  ki.  a  határból. Ugyanigy  a  bolterdiotan  130 kiss. 
helyet jel:Atek ki •r.yenknt 1100 0 dióvel. 205 

 





A 15 évre kötött •se,18444 6Itte1aben e Ssékecy-

hisi pusztáb51 hoeserbirbe Pet* teltUiet akövetkeze. 

képpen os:Aott meg 1843-bans 106  

1100 0 815vel vlve szánt6föld 1000 hold 32,9 $: 

"'Amazes" föld 4(X., 	" 13.15 " 

rét, leoelő 400 	* 13,15 " 

házhelyek 

posvány„ ocAkes 

föld 

100 	11  

640 	" 

3,3 	" 

21,05 " 

összes•r 

dohnnysl be- 

2540 hold 

Latetende 
	

500 bold 16,45 

mind egyUtts 	3040 bold 100,00 1 

A ferti portoe adiltokból könnyd kiemisolni ozt  lo,  

hogy 	numeruere hány hold föld jutott. Tegemennyit 

1100 0 ölével vves 

• három nyomisben szInt6 15 hold /ebb"1 5 hold 

doh íny/ 

• "Limos" föld 
	4" 

• rét és 1e-e16 
	4" 

▪ házhely 
	1 " 

összesens 	24 hold 

A 640 hold poswiryos, *mikes terdletet nem ooztot-

ta fel, ennek rem to lett vole értelme. Jő iejdrete 



— — 

esetőn itt-ott egyeseri kaszáltiare, illetve legeltetésre 

h-sznoeitottdk. Rimy rduze teljesen haszontalan tesillet 

volt. A 640 holdba beletartozott • ak6i tanyák“ fella 

húzódó, mintegy 75 holdot kiteee eistillAeoe rées, ones. 

lyet "Nagy tó"-nak neveztek, velamint a közegg  alatt  hú 

zódó, •sintdm 	azikes "Kin tó"v auely 30  holdat 
tett ki, esek Kellett a tótkomlósi határtól az ambsósfals. 

vi  hatdrig húzódó, o nvtvati htr3est kettészelő, kö-

ralbelill 300 hold területit virey-dr", apely 107 ezAta-

Lan kise -nuyobb oeurgivai volt összaköttetdeben. 107  
Ezek az erek s falu  keleti  határát itezelő 'Veer 

eyel egyiltt 	s Mara:Iasi álltak kapcsolatben. "lazy 

benv eegy a  Asses ixadeleakor meosze elvezettők a vizet, 

ds e leposabb vipseket n4hdry óra Blatt tergerró cplltoz- 
108 A vizállAeoe ré,:zek  nyáron  rendazerint kiazA-

rodtak, ityonkor a 	ike 	ld m;lyen megrepedezett, 

gyfamgosen  in  alig lehetett 34rn1 rajta. A ozik 

mei falu hatArArak is minden rócz5n előbukkan, es fgt.* 
tLa)(Ten orgy terUletat csak a muoiti oldalon fails' 444 
Vizrejzilag ós telajelleskewiileg la nagy k(116/411444 

van e keleti  As a  nywati huteirr5ez kOzdtt. A keleti 

r5sz 	 304 maarreL magasabban fekezlk, tole- 
ja humuezben wise. As re-ilarae hozdeldkjAxe utal as, 

boy hamot:ot cask ezen e vdeson tilts* de tudnak b:mydsz-

ni. A ryu 'oti oldal taljeserkei.t tenlktvUl kötött, 

7yagos, szikes, mirls;  a  tQrm1V4$041 Vikony 	kiv5ve 116- 

Wiry kiemelkede,  hátr6E!zt 	könnyen kiszárad, ez6rt eye- 
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kori set klvdr. E'en a r4szes tslahtitd as dosses le-

relőterlet ős rét, a  korai Wasak dpitkezée5hes ozUk 
e5ges nidee y  gytikényes terUletak, itt láthatók 	as  is 

a vályogvető gödrök /kubik rödrök/ msredványei. Al idea• 

sc!bbek k.zLtl  mée ma is okan onlegetlk y  hogy magma kör-

nyóken rei udtek olyon szilárd vilyoot warml y  mint 

tiajlithor. ilyslasn e körryeső ilessigsk is itt lassiteto 

ték el az dpitlisséshez sziikadisa sommytsigoto A SylleSti 

hotir wleik ..irtdims a klvilómosőviz. A Igagy-drn sent.% 
szlmos helyen *Ugly viz" fLictidt a forr-:1 okból. Est S 

költilötte mew), mernyiben ta1á1hct5 "8zike6"-val °Witt 

sokáig moeler3 haesnálták. Szokie volt magymosis 1404m 

koceir elhelyezett hordókban nevi/miss s vizet  a  hásak- 
109 

A sok őr, fekedóviz 4e e közöttilk hézódó földh4tak. 

moticilták a dshánytermesztis mogborositAsát, hle4;en a 

palánlanevelőekes, a67 imkább a Watetishes, száraz 

idő esetón a 'midst/ növekedéshez sok vizre volt Goa -

edg y  kUlön ,Aen olyanra, smi azonnal k-znál  von, very 

pár ieóryomre ssiteL4ikst6; As as sal volt utolsó szem

pont, hogy es Alistoktn is v4dettebb Volt n  visas& he- 

tArolt tqrtilet. Ilyen rdalekas asaporodtak el  •eakom5drs 

s XVIII. szt6Hdban a Csongrád megyei kertlsztelepek ie41 //0  

A 406 hold "linear" föld csakhamer belterjes, azir-

te kerti mdvelée  alá kerUlt. agy rőssin takermAnyrövd-

nyekat /tokormányrépe, lucerna/, rakot, dinnyőt ős nős 
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étkezdei célokra kölest teSmasztettek, 

MAsik rissét ci kAsetble% min WISINAls gyasölcsössel 

teLepltettók be; move is  s szerint változott 

IRO. 

As 50. ,  hold dohánytöld de az 1000 h id ez1nt6 al-

kotta hízom nyomra a kincetár riLlyon 40Yelte 143e

az 2500 holdon termenztették uoonis felviitva a do. 

hányt. Egy nyom4st minder évben szeb5don kellett hagy-

ni. Ilyerkor a terilletot legeltetésre hpeznAltAk, 

mely epylittal trigyit is biztositott a földnelzo 111  A 

dohAry igy minder évben más..más helyre kerilit5 . 0Ssk 

minden harmadik dvben w,yanabba a — rerdosetIlit plhonol. 

tetett-nyomásba. 

MAgjegysendő, bogy valéjában nét:y nyasniailingesdilkode. 
hattak a me :telepill6k, mert a 400 hold glAnness föld In 
felírt egy nyomiesal• Az, hogy ennek killönleg•r helyze-

te volt l abb61 következett, ho 	est a területet 	nden 

évben felszántották, ideközönkánt trigyázták, és hossro-

sitdos is mis c4lokst szolgált* as egyre raryobb t5rt 

h6dit5 let4115z6 alattartás takf?rmányezükségletét de 
a tirolhoté, fortos emberi táplálkozási szükeiglet ,-1 ki-

el4git6 növnyfilesdgelc megtermeléOt blztositotto. Ez 

k6sebb funkciójábél ereden a házkör-li konyhokertet ie 

prItolts* Erre szUkv4r. is volt, mert as 1100 0 öles him-

helyL - i bármilyen furcsának tünik is we bin* sea. 

mit sem hassnositottek konyhaker ti.  c6lokre. A Nis körüli 



✓ es a gesde841 sift* is • aadrUskert szeret tit.:3- 

te be* A lakóhAssa k/w01 10gMagyobb tertiletet e tro16 - 

tciv foglalt  el: pajta asinek, kaslak /oscine, Fsalma/, 

kukoriessadt..k(look e  gabona'., adpars, sd/dadg Verek; e-

sek mellett holy  kellett os istAlldneke ‚task, • mow. 

totó helynek, e katnok 50 körsydkórek /ltataf, a óssii. 

L; ok  "nyxl AAdsinek", - de totadanetesen aladassit kösdtt 

e kAlekedetereknek  5a  adhiny epeafdmak• Oliskaaa misdeal 

portan volt agy kisebb, 	04114*. hasarailt dpUlet la 
• btrlevet ogyiltt 416 hailstones maidr esal4dje vogy a 

note' 12.sailok rdesdre. A portdk hAta6 vdglit a es(52s6 

utelkon 	kaausefdkkal /karma dövinarel, sArtat 

le, Oeesees4dbea űgy %Una, hagy • tervead de a kitUse! 

adrn5k as 1200 0401es hahelyekkel a földeedr1 aajoreArl 

adverok kiasittett adadt,  vagyis  as Arutermeldahes smo-

asses köted. Atesen ezőrt Ott t4ts$4, do as tinellAtio 

kereteit Lem 2141kUldshető Wald klagesdaidgok foradját 

alkotta 	awl asgfe/e/t •  Morsel* Odell kcIpdnek, 

portosaban e kepitelis4l6dd Maus* somegeddeeég tsdett 

tdkrUerd6s6nek a b5rbea46k de a *bilk 0441b0a4 

A tv:7!rbevett 3040 hold fiadterület beaarovithst6O44 

foka oloeuony szinten mozo)tto lyre a 'WO/et felocetd-

wit beautat6 siadmadatok is utalnak* A földnek ezyreye. 

dew a 640 hold poet/tiny .5(3 a 100 hold hdshely 	semml 

hoesmot nea hozott /24,35 %I* As 1000 hold szttó ős as 

500 hold dohdayföldet egyint kstl saisitentvic, mart 

ebb61 a t,-r,iletbell 500 hold 'lades tykes plimarbe 
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Oyekorleltili 	legelftertilet igy évenként 900 holdra 

r15ott /29.6 ; 71. Term!Agzeteser a nyomésos aandilkodde 

felhazyisAral ez viltozotta A két nyotaleban seghtizódö 

1000 holdből 500 holdat /16,45 It/ intensiven nUveltek 

nog /dohlnryel Ultették bet, olg e Kéttik 500 holdat 

hrgyomlryon módon hesSnositottAk4  Sajátos  litoonetst 

kipezett n 40'cj hold "lAreoe" 	sselyrek ogy miloodt 

intersiven /kertezerilen/ m0;e1tditi TehAt aizig s meta. 

'os  gesdAlkodist folytetták, addig e ter:Aet 5305 *.a 

le7eltet4oso do a ezénin 	afis hasznot /Inn  hozott;  

igy  4venkést s terbletnek 'seek 46 1.-tival /500 hold felee 

dohihy s  500 hold 'twist() és 400 hold "láncos" föld/ le-

hetett 11(77 ssimolni, tioy omen voloal bevételhez jutnek 

bétleközösség  tagjai.  Egos, itt tosoollt4k as irunölnisyti 

owl 'Mott egyáltalár létrehozták as spies telepet, de s 
kéttőbbloWl azt is me,7tudjuk, ho'y  i  dohAny a nagylle340 

lithiskrak rem jel,ntett biztos bevételi forráct o  miner 

következtber as itt ilek jvedelemszersdsi Lehattgods• 

a killterjea és istAllézó illettart43, illetve a hagyom:. 

woo földhessrositlis Igaboratermesztée/ 	tolőd(At 

oli 

111434464  a  hivatalos a:41)6kt felosztist61 kez1'7d6en, 

több 5vtizeder ét igen ert7teljesen irozhet1 volt (m e  ho -y 

nesterségesen létrehozott teleptilderel van es5. A 6zék-

egyhtizi puszta egy rissfs, egy  trapéz  niwzd hntAskorotbe, 

snook kdoop4n mérnöki portoeltdp ,-al kiirt Wixom - 

old pArhusemos - nyile-venes utca,  ezen belül agy  rewire 



ópitett hAsakbe esoritottAk e bovAzdorld edposs4get, 

amely  szinte peranceszóre az drunöv.iny tednyelim 

keütennek Megfetele•n visszte  a aeskvetelt aanksezer-

mist  keretei  k3s8tt aladeasepi eazdaigt. A telepalén 

killed kips 	napi 4lete isolate sea* viselte ezt a 

rokrstlkus tslapitietoohnikei vontlet, emit as 2re41 

kiertiri igsagattieft •rlszokolt ri. S tekirtetber eok 

nueonl:. vonás 	Wimp a Wlvid4k 	lorontál t  Imes, 

Ei4ceisaodror negyéki t.p1eLveI,sminek elnpja as. 

!logy e tetbk h4borilk puestitása utir e legtöbb kkiseds 

new I  tolladis ter -Jszetee rendjo óo helyi adotta4goll 

*Mint .4pült ki, hunem e huda5rnökl elvek, najd a  poll

tikal telepiuietechLikui elvek ssiaórm6rOks szerint. 112  

A hivatateeedgot, e mesterkiltsket bisonyttje a nE5v-i 

edis la, Ilegyea314th a  rendezertelep hivatalos nivadis 

korezekábon keletkesaitio 1 teklLtetben szint6n kopceo15.. 

dik e D51vidftsp it  a kamatai tisetaftviselek, birl(Tk 6s 

földesurek kördbon kielakelt hivad4s1 gyekovlstheei 113 

A XVIII—XIX. saázadbaa keleAkezett dj kftedgelt teithis 

n5ved6 von48 ai pjin kapott nevet .  Uj 114v asf,7191— 

kotiwira rerdazerirt ekkor keralt sor t  ha e falu olyan 

helyen U1t, ahol ozelfqt n47. eohoaem volt telaptilia, 

illetleg ha as ecykori telepUltia emlike as ithograi* 

ryos6 lekoesig folytoroeáginuk turt6u mosimakadise Woo 

ett feledist4 aerdit. L'y az e csoportba taktosiS  falvak  
5rL:Lal töbAsig• • Sdlvid5ken ta1AlhfAt5, AS itt látreptt 

telepltiviriyee fait/0c enen3lyn4vvel alkotott neveiben 
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non bellstt 4ksinyealteni azt a  3ogbiztorit6 funkoi-

dte snit e feudális tulajdonrendssm kielekuldsátő/ 

kesiv• as creeds Wis raisin alkalmaztak. A tökOk$81 

Viassefaglalt teruletek nagyobb vieze eia ideig ,  es a-

lma tulajdonAban maredt, 4s gasd ,:llkodó a:4erv4rek, • ka- 

ussánok  use volt ezUkAce tirtokjogdnek ilyen kulatfair!es 

kifejes4a4re, Sokkal modernehL eszközök illtak 	ran- 

delkes4are a tulajdonjo k1n7iilwAmildeimil Abbate  begy  

a telapitvónyee  falvak neveit  aisle tftegessn esemdly-

nivvel elkottik, ()been egyrc_7zt a k4nyezerite analigie 

/Os, hcry az erezda te1epJ16eneveinek ntwy r3rze eze-

nálynóvvel alakult, 	ezt  as iLtelinosen ituext mintát 

alkolmeztAk/ volt a motivAlő Unreal, simasst e kage- 

let, e  ti  tel 	az uralkodói o2a14d  tagjai,  a hivata- 

11 el ljirók ée oeelddtegjeik irint. A p4144k 

hozhatjuk a sisemesidoe terU1ete1cr11, ,malyek el,,pjdr 

ezinte rekonetruAlni Walt  az eradi 4e a temesviri kincs-

ieezt6egok czeadlyi ösezet4te16tt 114  

1./ A telepill3er5v puazte vezetékluiv 

— 	 um2.art /k4selle tekert, Are- mat 1843-ben 

tieumgarter erodi 	 igazg3t6 telepitette 

doháryoEokeel; 

Buohhera  tiemen mdt a kincetár telepitettt 

1770-71-ben, ney5t Buchberg 	komassi igesseg- 

tificigi titk4m51  kapta;  

7101100S  "orontál ma: 1753 Kr4.1 slapitOtta4 



'writ Rielp Parisi(' gr6fr61, e binel!i ktyx2rel 

igesgetdsft elrökirel kapta; 

▪ Triebewetter  /Tor,rtAl sat a temesvAlti koradaysi* 

• s tel , pt card 1  tsfirnUkr61 neveste el, ski as 
81E56 hAshelyeket kimirte; 

2./ Kereoztn4v + földrajzi kösnAv 

LaWdaidia e 	 /TorontA1 mat 1e17-ben telepitetft • 

a trőnörököerel, e kéeőtspi V. Perdinimbill 
revozték el; 

• Aurdlhige  /Torontll mat a kincutdr alapitotte 

1843-ban lingyarszentwirtonb61 veld dohinyoeokkal, 

er6f Dercewffy Aurdl tiszte1et5re; 

3.1  Vezet4kndv +-folva 
.Aakriguwja AmbrdzfelVs /Card mat 1844-ben 

tolopitstte  e  kinevtir skAr6 Ambrózy Lejoe tiEz-

toletire, ki akkor  a  towel kireatiri oz=l6s4e, 

elnöke volt" /F4nyee Ea; 

• Disvinfalvg  f,enee mat a kIncstAri rtokom 

Deachan Jdzsef kamarai admirl'Altr:5tor tolepitette 

1790 4s 1810 között; 
• iardlitf!i lva  /Togielvads 1919-ben *ON Majlith  oz.  

Lird 11. zbenjairle4re" tole0.tette a kincetd2 a Tar-

nevIl pusztire Adorovszky/i 

-4zent1pdpvtalvq  /Arad mat 1854-ben Szentlelnyi 

/ochönlein/ arEA1 p4nsilayi Igmető telepitette; 

4./ Yezet51adv +-h4za 

▪ 4elevichh .,;zo  /Torontil ado 11044-ben a klrestár 

a1t4Atotta, s nevit ez akketi himatei elrbkről, 
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elevich Gdbor 06fról kept• l 
4Jackhziza  Actrontil aas • aagyat 'ss német  do-

h:lnykert5eseket 1244-ber telepltette ide a lanes.. 

talr. nevdt em odvati kancell4ria egyik tan:locoed-

rile  gr. Meek Kérolyr61 mdtlk. 

raemejldthot  e •ssmdlyadevel alkotott revek tipusei 

közi az elefte eorollistjuke  Névalakja a korabeli irior 

forrésokor iilönböz uiéion jelenik mess NejlAth e  
Sz4ke2:04ze Yegliajlith, F6nyee Itlekm41 még 

Székegyh4za puszte, Peathy ziyeenél Székeyház. Peothy 

jegyzi nie, hoc4 "a köteégnek két féle reve  fl, a tuiejg. 

dorképpeni SsitiogyhAs 4. ey Majlith, —  helybeli •iSerw 
jed.5seel biz mlmd s két név, ores*  erte Vagymejlitk 
n4v volt össevetee. Mint Kirdly1 Kastarai pusztinek sd• 
.ar •ipusstult imékezyhls köme4W1 Szőkeeyh.isi posit* 
volt a neve, — *Wm 1843.  évben  a moeteni község tele-
pittetett rev Mejlith név aLtt, e ezen nevezet eL.tt 

volt 1848, évig. 1848, óv 61te pedig emlittetik SzAegy-

héznek, égy hcry ez ut6bbl név elott hceználjs a k6zeíc 

m hivatalos pees6teit ie • " 115  

Item véletlen, hoc's,  Peethy ii  f•lfi-yelt errs, ho7.y 

eseten a kbznapi essóheantilatben keveredett a 

nipi, azaz a termiszetes rivadic ée e hivatelos névadie, 

ueee Andrée me17AllapitAsuit figyelembe véve a következcl-

ket rövithetjUks 

la A népi nevet vfwy közösedgi 

- e közös: alkotje, betogadja vela újraalkotja: 



•  at esetünkben b•fogadte a közé kori Sz5keey. 

háza nevét; 

- a közössigi név s beezlit nyelv (demo, váltosetai 

lehetnek: Ssikegyhis, Székegyhése, Szikegyhésa, 

SsékhAt; 

• 5let5t a kollektiv •ml5kezet, es ith; 7ominyostis 

biztositjas SsikegyhAss romjai  aó g vildosan  ki-

vehettft voltek a megtelepediskor; a pleztorok is 

a tanyAeok hocrad évtizedaken At /kit 5vaz.ls: don 

át/a  környékén hl1z6dtak wog, As es Ld olctt s 

ilsdicogyhAsi putizta elnevezés day e bivotolos, mint 

a köznSpi nyelvhassnéleiben Altel'noe volt; dj 

otthon alapitisi sivindikkol o "székhétiek 4  is itt 

ütöttek tenyit, közöttük  lehettek  olyanok  l, a-

kiknek az (lee nzorosebb•n is kapeivolódhstott ehhez 

a helysighez; 

kisössdal nsvot es smberek es *grids lidsötti 4- 
vintkesiebsr, a mindennapi bessilhelyssiben bass- 

dj települée else horminc (firdbes 
/nagyjiból sz el e6 generiei5 ideTezolc/ áltvlino- 

san hasssilt volt a LwAsegyhdzo alr, ,? vez59; oz 
• 

örökvéltek meek6t4sitől viszont egyértelmüen ki- 

szorult e ktisrapi hossséletbile 

Ite/ A hivetalos nevet 

as a hatőség •lkotja, botsgsdjs tv:gy djrualkotja: 

PGrét Sajltith György the  Ő Nagy milt6eAce taint sk-

koribiva volt oduiriestritorg /Peathy/, raojd or-

nigh Lr6 writ slominyoz us a lancetis as új te . 
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1epU14enek; Wiz • megyei iratokLan is ahol  pa-

di a hivatalos nevet  kellett használni - 

koen zik a Székegyháza n4vhGav 	116 alattsl, 	ami or- 

ra utal, hoy kezdetben cask s kamarai körökuer 

volt 61talánoe /a megyei veztós "befocodta" a r gi 

nevet/ a mostmmigesen megaIkotott ade haszn_ilata; 

• a hivetaloe n4v oz irott nyelv elem. nem lehetnek 

vIltosatai, 	normatImt ragyaajldth /wje: -!ez- 

▪ fury ez az :,..sznforrott elk  cask ea örkvlt- 

e p utAr ezilArdult meil 

• ,:A.ete a hat6eds OLkényiltő4 fU 	davoilly5t törveinek, 

e köziaagntda feisibb is *WW1 szerveinek rendele-

tei szbilyozzAcs s mi esetUrkben  a kincstári szers,  

zd'is volt a legflbb törvAay, de 1648/49-Len megyei 

szab:11yozdesel ie  találkozunk; 117  

- a hiwitaloe nciv haasadlata cask a  hivataloa f6runo-

kon k:Aelewl: a köseelgi elöLjAatik 

ben e hivatalos nevet hassailtAk, ez Alt e közsög 

pece4Wn ie: WAGhLAYlvaill FILES KR 	P.",  

kösepin ey dohinylevil 2 agyadiat ken:taste:16 dahAmy-

tiivel 6e az 4vezimae1, 1843 -mol. 

A hivutalos tia e n5pi n4vhaezrlat mögött a majláthi 

katilms517 estiben mdlyen mellds5d6 Oreadalmi ellent4- 

ts feczlteks a szabtleA - ot  • o az lei mix:yak:It tiszte16, 

a hajdnni jobbAgyföldrel lee'.Loritott aseLlér b4riek de  • 

fondorlatoe, •W - or az 	sea viessaried6 kinastAti 

tie ttrt5 urak ellent4te, aindezt lvi1dgesabban majd 

oz 1846/49-es ivek esem4nyein41 L.Itjuk, 
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5.1  A ezersedée 

Az 1830-tie, 	Ink4bh ez 1840-fe 4vekbes Ceenid 

mecyiber kitortPkoző telepit4ei hulldm soldn a awe. 

tAr mir fr v!Lirepet jAtezott„ eleeorben eejAt dohdny-

termeliee fokosdee drdekdbeo. tia e törekvdis sAx előké. 

@zit. Idpise volt a doh iymonop6lius bevezetiedsok, c-

atalyst as 1850. november 29.4n  kiadott  missal milt 

wanes 1851. m4clae 1.t11 a kineetAr jaga Wad u- 
tolt. 118 

Ossalid imadben.okkor jött 16tre Wegysejldth /1843/o 

IFvey /1843/, Alberti /1844/, Ambr()zfnlva /18•4/, Kird1Y• 

heaves /1844/, AunAgote /1843/1 1843. moveber l•teT1 ke-

r::_t at kircetiri keze15eLe ApAcc. Sejdtoccr Manske. . 

(Jett a orb a Dombiretoe, analyst  1842-ben Wodioner 

Rudolf, o kinectlri dohinyesdlliticok legfebb (mbar(' 

telepitett.  Rajta kivUl mán mAr rem is telepithetett 

ekkor Ccanildbor. fieformAtas-KovAoshAzat, Tőt.Kov'ica-

hisAt /1r,egyhze/ 68 lissdkovic3hizit 1848-bon vatotto 

vieezo a kincvtilr; Dolabiratoct 1854-ten, Kie.trotost 

1852.ben,ge.7,vcr.11:Lnhezyeet 1859.ben, T6t-Banheeet 

1856-ban. iltvaroe eleve kincetiri te1eplt6F,  volt as 

1816. november 13-An motkötött eflerz6dde elpjAn. 119  

A telepitvdayek dlet4t, kötelesettedgeit e meilkiitött 

ez(.reddeek essbayostdko A nem kineetAri telepek seer. 

z?Tdősel oltis6 kötelezette5geket tertalmstok. 	djor. 

non, közvetlen telopitlusel elepitott kert;szet5:2ek kö-

zös kiiAllezettsce cz 5 hold feleo dohrytprleeettie 
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volt, aml gyekorletileg e/-7,yfrma terhot r6tt mtvdepylkre. 

A dohinyfölddm kivUli terUlet rtig .va vlszont 1,41toz5 

volts Kirzilyhegyeeen e belsőok! 1, a lohAnyföld 5, a 
120 esritcl;t: a leg•1 3 holdat tett ki; 	Albertiben p 

20 holies numerusból belsősig 1, dohi.nyföld 5, esint6 
10, l 121egelő 4 hold volt, Ugyenez volt e felocztási 

ariny Ambr5sfe1vir, 122  A necympj15thlt r lemerja. 

Szersődsiseeik 15.40 ism esOltek, lerheik közös vo-

Mee a pdasesoggitttetwis uralkod6 szerepe. A feles lo-

hAnytermeestdeen kivul  n többi földről seek p5nWrre1 

addetak. Blept5bbi u  told  miről164tő1 Algae.= küLönbö-

ző volts hol13dArt 1844-ben Albertiben 2 pone Pt-ot, 

KurigotIr 2 Pt 60 krazioAxt, Fagymajlidthon 2 Ft-ot fizet-

tok, 123  Kezdetber s hosszebb WIN kfitött szere'lós ass-

zol kecsetetett, how e b=5r1et1 dijak le huzamosabb 1- 

deig fenrmaredseks Item Igy  törtint, sari a klnectix  to 

8k .7trec8k annals 14061 flibdrlek • 0104nromon 

te m b5rlet1 iljet. 224  
A lisdr14±t1 dij 4sesego my 1200 0 

Telepitviir 

1850-ben 	1863-bar 1872-75-1g 

Peryiejlith 	4 Ft 	4 kt 70 kr, 4 Ft 90 ki. 

Albest1 	 4 Ft 30 kr,4 Ft 90 krio  5 Ft 

KIrdlyhagyes 	 5 Ft 25 kr, " 

Kunkota 	 2  it 6u kr,4 Ft 50 kr, 6 Ft 

Jogilsg kiezolgiltatott helyzetet 11.5zett e 1 e! oz 

eayetealef!es kötelezettsée, az a helyzet, bogy a L5rleti 

ölee hold utdn 
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dijek és e.yéb tartosCaok :lellsot4s44rts  s es•rsidlsi 
feltltelek moradéktaL,n teljesitéséért egysAsArt Is AO 
sollaum/ fele1A7sek voltak.  Is olkelmut adott errs, hont 

szlikok, esetőr e kincetir swag gallon ford/toe, ktharz.. 

nálja e kert6szeket. 	kell logy•sri,  bogy a  ktncs.- 

tázt toiepítősil kertiseség•kb•s - pontoc nyllvirtartás 

ős s szi!ord :fe1C-ve1et  miatt  korntsem volt arryt bo-

nyadelom e  mint a maf!drtelpItések  rövid  lejrattl 

déheinek de  gyakori  alkudozásairek id ,sszakAbor. 

A 110Ys44tbiak osirstrdisfuek tertevIlt  nem  Usurp* 
w . aipa 

pontoess14-Witiebell segysi, köse6-i 1..ttok vlessautsidft 
saib51, • k6sebt ksletkosett kimutat."„cokbillí o  doczeirésokom 

b61 és az Urökvéltedg IdleSekirak sok papirmunk4vel jdró 
illysibőle  no gig as sissies !Men és azonos körUlminyok 

között telepített szomszédos kössigek •nalég oestelbel 
jérdest rekonetruilhatjuk. 

A  5z0rd4:t as A1843-dlk óvi Jan. else!jdtel" kötöt-
125 tők 15 5vre. 	A kisőbt ketetkesett forrdeok as idetar- 

talot 20 Arbon jelk!lik tuft nrökválteág irstssrosiV. 
Pelugyay  as  111300es ivek else tolibon is sAg 15 dvria járts 
dew Una,  bogy genet kösbou lirAttestettlAk eisg  es  erstfi•ti 
sowillspodiste !ebb jel motet errs,  hoy ss sselisre  1850-
ben Willi; see,  ekkor,  milk= a dohAnytersosstis ssgte 11 41P 

ddmo ca!At foloal:iták  s  bérleti ,iijut. 126  

A OSerzedés legfontosabb pontja e lobinytermesztési 

kötelesittitéget tertalmoSts. Az 50v hold dobaly tera.;a6sek 

felét biltelerek voltak •ll•nszolp-iltatda nakill • Winos. 
társak  Atedsi. A sAeLk te/de• teem rendelkestek •ombsiss. 
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sort erre a kamera fenntartotts =Omsk sz e1ev5teli 

jw.ct. 1844 után nee tali/Iwo* olyin eeettel, bogy 
zekLen a kösségekber mie Oledrolte volne fel e dohányt • 
No orog.100ear m4g rem is, de a ssjit  birtokain  e 
tkir következ-teeen 6rv4nyt szerzett moropol he1yzet5nek. 

Az apiceiek 1844 elej4v mAg mIzsánk5rt 15 vált5 Ft 30 

kr-4rt adtAk At term4sUket e,y °Isabel kereekedenek, de 

4v v4,146, mob peneesosen irtdk, hoy "felee kertzked5s. 

re Alt slanbltatisurk a'  legnagyobb fAjdoilmurkra elrendel-

t tett, 	Wig 	rdsztinkr#511 61 nea v:Alalás esetre, 

a puest41,611 • tely6 dvi Okt6ber utolsó napjáig 1eerd6 

kitakarodás t 	 /27erhe alutt fo s 	A szeredás ismeretiben 

vili7oesn lAttik, hoy es eddigi szabad drtékesitie 

tir mfv!kötik koseiket. 

A lohánytosmeide bistoeitAse 4rdekrilben az uredelos 

boairettemott a mUmads sl6d34ims is. A termelEisi 

SONa  •tallitAsok pontoe betertásáro klaz2 felkyelőt, 

. so Igrre rerdelt iyént" 129  állitott.  Ő  kulönösen 
U7velt errs, ho7y a eseklidóben foelelt, számokkal  el-

1-tott numeruooket a  ',drift nehoey altu,szonbirbe adják, 

vacy felderaboljik. A k6svet1en telepltdeek elftt uvan-
Le gyekran elrfordult, hoy o  Odkeit terilletet a kert4— 

esek torah oestottlik•  Icy pAAlidul 011otAdepácin in a 

rendez4skor derült ki, hary "tiSOMIsiten bizonyee fuld-

1141wis4s birtokába c:ek tiltott telekfeloeStAsok á1ts1 

jutottak."  129  Az esetet a kertószek elkev!etisdvel bUn-

tetttik, kz trt(int 1845—Ler EQ.ymajl -Ithor is agyósy 
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Jénoseol, akl vere,teCs aliatt perbe keveredett, Os a 

per lefolytAisekor iljebb 'deist is ea9ltek eilene esést, 

aert  "dohány földjét nem rendeesen miveli, e i4a 11164000 

ket pedig 	a szndéföld 'Walk 2 nyott, n legsw 

lőt, z  "Ircoc" tAdet/ crisoknek alhaezont6xLe (+cite." 

Ssért ez 1845. február 17-4n Nesbit tartott stemyite 

Uri %Weft Szék 8-ik ez. itélete" el:pin Ntalitett 

Itizy6sy Jiros a kertészségbel •lmozdittetott, és mind 

a vvryons eledutott. . 130 Ugyarezer lret e vzeredée 

22. és 23. portjcirs trivatkozva 436 Ft 39 cr. magt4rii. 

tésére  kötelezte K1 -y6eyt. 

Ugysncesk Kiz:y5sy János Ugyékull tudjuk mpg, hcvy s 

telepesekkel elfogadtstták alt,  begy bérleti Viszonyból 

esdiessii valuaernyi peres ügyben ogyedUli blrAjnk us u.s. 

radaloa rdszérel kirerdelt birdeig. A ezerz6désben Le-

mont:Stoic a rendesstee t6rv6nykeséern .;e1  alávetették  ar-It-

kat  s  rt törvilnyesdknek. Kigyéey l:ozságát keresve 

hiába fordult e aegyei közgyUléshez és a nagylaki jitr.;.e 

ezolgebirőjához, 1401 a pert a kincstári Ugyv5d levele 

döntötte  el, emelyben ez  állt: "fe1ya4oddrek e tirgytéli 

int4tked6s ellen eleterjesstett panto:me helytelen, xt-

hogy fent hivott Szersedée 5-ik :ontja szerint tainden 

orvoslásokr61, évésokr61, 	ezéval minder Trvnyks.m. 

set:edelmekről kerekdede ,  is .%oedott." 

A holdeaként meghstArozott 2 /*met egy numerus 

utin 48 /A-ot do or kincstár riesive jAr5 	terto-,  

z4sokat bit rdesbes. 'Wm e1sej5n de oktéber eleején 



fillettók. A azerzedés  at is  •lfirte, bogy s hsezon-

b6rt a telepesek által sezvilesztott lakosok ssedja 
booze, tie egy aessegber tostibbitedk az uradelomask ?tics-

kira. Termitzeti csapások esetőn ez ösozeg loostilitd-

sát, elengeddeőt nem k4rhettók. 131  

A kinostár, mint földesar kUlön kikötötte, hogy a 

revile jog cook t illeti i.ae a  települ  'ens  erged4lye 

nélkUl senki nfrl nyithatott kocsnát, aiszártket, rpm 

Uzemeltethetett 	isot, olajütlt, boltot, nem frzhetett 

pálinkát, stb. Sim* Ottstmdben watottAk meg ez er16s1 

jogot a lak5k 1844 seissberit61 kulön szerzrd5sbers 

egy edosrel1 a kit*  kisest. erg/dole% vide r.:zrel 

/144kogybdeli Nagy L4bAltitb köze"  Mist es Otani kert6ez 

kasedgben felsabbi smodeles ssilett fdrillitott It6t ke-

rekti mires melee !mint Yelsebbi helyenhagyás fentorti-

ea alatt kövstkeedleg köttetett, u. fut 14mezőrs A kire 

kircot. uralslom a nevezett kortőss köSsigben ez erlési 

Joe gyakorlisAt a nevezett b5r1enek,  as drirtett &St-

kerekil mires ma/Gabes sseeneedi  oily addon, hogy es 

(Ivan, ős kerekenkiSt /10/ Tiz pforirtokat, összesen 

mind a Itőt kekikért /20/ Mies pftokat Ms= estist hup. 

sseet eey forintba al3mitvetn, f416venkint, OS OS sin-
tie:  5vbeallWell da Okt5ber eler napjelben, 6 Pdeskei 
kir. kincst. Onstirábe befizetni  köteles  legyem. 2- 

ezore Been ezerzed6o vesei kesdetőt 844 (livi N•sember 

sleeldta 4e terjed ki o fenrevezett kertieseig telepi -' 

*doe ideig, az as 1858-ik 5vi Október  utoljái ős igy 



/14/ Tisoaafty ‚Mo •  secie llomasave ta minthogy e melon 
a kert4ss kesedgmek Ateagedett tagelejin felépitve Ve  
c:7on esen helydrt e kösedg killönbüt nem fiseten4on 132  

A magvéltés  pontos fizGtóscire itt is ugysnazt 8 esigOrd 
megkötést elkslivestdk, mint a telepitési szersadds ese-

tdfent Min a n•vesett 04216 mint 8 and elatti salsa tel-
elllit6jo, Osukint fizetni ass Witt haesoalOrt kltUsött 
idere le nevA tenr4, hatalmában 411and etet sumedisadiodow 

11 per utj,in •llsrasztaltatni, és as itdletet vdat• IS 

hajtetml. 68 lgy.losond a büle mindes madly 41  vegyemw 

esebadedg4r51 9  kil1önbs4g1 lgezeirdl • fellyebbvitel. 

elseemfdle bir6i parents , tis as ellent 4llier61. •lcivetvén 
mnplt ez 1037, de 1040-ik évi 20-ik ds  18-Ik t5rvdayezikk 

5rte1n5ben akir hol tertend6 kinostéri Ursdelmi sz5b51i 

birdsia Wlet4nek. Melly slkslommel a hntos Sziatdll kris 

sstot, 	s v4grebsjtds1 kOltsigekst meefizetendlee 

A kincetir e esersedésbe tulajdonjogdAsk bistosité-

két is teleforjoltottn o  Kulön  hau:sélyozték es étengedett 

Meek nuajorségio je1leg4t. 4e  oat, hogy esok s eserző-
dines :5vek letette *tin as ursedg esebad randelkosdao aft 

U  vicensesnek. A bülekkel sat is elfogadtettdk, hOgy 
ledrbór1" jookat kavetelni nog fognek. 133  

Wisakat, pajtét 5o egyób 4pUletekst Allth•ttek  e  lalgo 
114000k4  Is seek a kijelölt beltelken, s a aserz844s 

jértdvel • mivel esok tulajdonjogo as ijvák4 volt • esom 
kot elbontani  vigy  Ntoofdror az ursdalomnak 4tencedni  tar-
toztok. 	de pajtsdpitdere het óvi tÖrlesStésre csali- 

donknt 200 vdlt6foristot kapteks Bade his utds tahdt 
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134 20 (44; forIrtot. 	Hz as összec, komatjável 

iljobk; 30 Ift -tel növelte egy..et!I Wiztart4e 61,1 kielkiatit 

A as•re'15et köteles volt •lAirni /InkAbk olfagadlie 

nert aldiáira rem mindig kertilt eoz modest @silts 

mert irni, olvien1 eokan nem tudtok, mAarAsat feihutel-,  

aastAk a s eAlasstott el4334r5koi ease/ • Oval/ a Lirle 

fe1ee4g•  III  gam 	Isit4te1Qkxe és Book help',  

lyeccelAsite a heszonkirld hltveses Is sindea 

nélkiji • jelen Szerz!Adiet 	k5ez All kerekdeden 

lamondani minden juváre szolgilsad6 eeezonyi de özvogy/ 

Igesels#1, követelőeeirel, day saints is kUltindsson ho-

somAnyArdl 001M * 135  ishAt a feles4g móg hozonAprAvol is 

felelt a katelemottsek betertirt. 

Ho a telepitirAnyes seghalt, veve ceak as mrsdalam 

hozzijdruldeval tarthatts aft a 	136  Errs leaS, 

Labor 18444849 között cask kev6o pfldit taltilunks 11$47m 

boa 86v4 Pálné, 111146.kan restyvost Yonneni is Kecokemiti 

S4m .tie1né /S6,111a4/ v41totto,At 	hArletét. ItAskalyhez 

jutott Takdte /4 .0r216 184'-bsm, Ate Istviland 40 Disaak 

Pl1r5 1846-bemo 137  

AZ 3s3zeirAsoktion fe1t6ntatett tArbl Mangy 

Istvinn4 ski a "székhátiak között ie ott 

volt 	74WD Istortnn4/ nás acirlák 	hdz5dott 

A sserze140 tartslassta milt as  •les6 fsjosetbsn 

lmlertetett tbldteria•ti heeitatiato Miss' kapcsolatban 



neg kell jegyezni azt, hqu a terilletmwságben is 

vlltozás illt be, feLtdtelezdsdrk escrint 1850-ben 

azorefdásm6dositiebee es Le hozzájárult. PsLISproy 

a következrket irtas Mliettivinek basses terdlete teems 
4082 ecc5es e 431/1100 holds*, ebből sz1rt6föld 2132 pipe 

nEirr„ e?,!y Mere 800 0 ölet %Ore me  Ily 1100 0 ölre 

v6ve = 1550 6049/1100 holdat te,  le eV 1100 0 ölével 

vive holdjlts haseadlhat6 884 hold, hensonv•hetetlen 

szik kotymányca fat e  S swint6fö1dak közt ta1álhvt6 esik 

kotymányokkel OtlyeltAsiloldját 1100 0 ölivel 'eve toss 

1570 holdet, piaca  4 Wad, tssetr 2 old, tb.* 111/  

Az eredeti ssersethistiss Vissoryltva tehát a ezint6 50, 

o  heast4ltist5  legelő  ds sdt 4114#  e haeznavehetetler te- 

Vast 930 holddal nett. VAlsmórylirk Fserirt  ekkor került 

s községhez e Uukói tanyik 5s e Xapineei puszta hLtárol-

ta ászek-nyageti viedllásos legelfterillet . a Zsikegy-

hisi pusztii r4eze volt es is -, amelyet .ppen •s4rt 

niCis pusztán-nak nevestek. Azt is látAAnk kell e fenti-

ek1101, hcry ezekkel a mr5doeit4sokkei saint újabb sds-

nöki fela5r4srs hontositierai kortilt sor t  bisomitja ezt 

ac,  hov Paltryey adatai mir  as  Utcák, dilleutak. adver-

sissek, 	Altel elfcyjnit terUletaket is tartalsas- 

sAk,  et a rzholdeket is fsItUntetik. 

Az eredeti szerzedás sldisAsdss s kial3kult gylicorlet-

sek eseeleleen P4csk4n lcelUlt  00r. Ids ceek a kert4szek 

megbizottjel  mentek  el, is ek irtAk add tdrsaik  nevezi  

Is. As issertstist  ős  ss egyeskAstl slAirdst e helysziner 
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vigest5k, rendszerint kdsebbi idepontbano 1" igy oo 

•lAir-leok több rószletben törtAnteke A szakossosaket 

iimaestjc al d oz 0 megillopitdeunk is, hogy rem agyeSaro 

re települt be a kösedg, no nog as a t5ny  le, hogy t41... 

viS idejón - 1843 jsnuir else napjaiben, vney 1842 de.. 

ember utolo6 napjeiben, vagy misik forrde szerint 

1843 times& 14Q   biztoe, hogy nen vonult boo Aradra 

minden b3r16. As else allirók a "nzfthitisk" kdpVisslai 

lehettek. PLnos pontos sizonyit4kunk orro n4svo, h077/ 
ek eg,rintleg, voey k3zöser bóreltdk-e itt a f'.:13et 

1843 elótt. Arra vissont találurk snológ eaeteket, 

ho;7,y  8  kinc:Airi telopitisek orip enres geisha 4,04- 

rile breltek földet. 	Els1 telepeseink aset5ber 

ie es tnik legvalóazinUbbnek, A Letelepül misodik 

halLAn vezetői iUo Sdndor  $e Vincze P41 lehettek • 

nyilvdn 	irtik ald a ezerz?Td5st to Nioskilio nog Winn 

is inkább, sort töbl: 4ven it Mc t31töttik be a bir51. 

fic a törvdnybiról tiEstet. A Makóról, ltdsArhelyel, 

Siontesről diresek :Itvettek bérJAIMAnyeket, ez6rt e 

Sogyse, a volt bórlef de r kinsstdri fe1ügye16 3eler16- 

tdben nekik agy3n1lo kellett seerződsiiik. Nos Moist 

viszort as, hogy nekik is oltok vezeteik • kisebb  cso-

portjaik elkülönithetik •11 akik elere me]tudakoltik, 

hol juthatrak hossd bdrlethez. Ugy tUnik, hoey e XIX. 

század folyamán Eie a huszadik cs.:izad ele36n általioe 

volt so a csoportos, kijelölt  vezet 6 dtjir törtnő 

muntavillalei for= a zsellórek 4o utódaik /kubikosok, 
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oLrifasok/ k3r'2ben. 

Mindent  ogylweetve • esersekbiebem 	kötele

settgske  Oiedenekel ‚qt a :'eles doh4nyt , r3e8zt5e I 'en 

mnpy kookiest 41 bizonytul , n helyzet elé illitotts se 

űj lakosokat. Agellett, hoiy e lohlny rendkivül iu 

i-nyes 50 nagyon 6rzikery nz idejéria esessélyeire, 

feAnillt az a veszély ie, hogy kösbejön egy elemi  00' 

P'6  /36 , 1  szárazelg/ 'logy 0 dah4my át alecconyro sell

litjk le, és nyablidmis Barad e tömérdek 4ru. Az 5 hold 

dahlmy ea5se évi segatakiltiotire le .alibu 4-5 salimóly 

keltett.  Tehdt  a kertész egdes ollalidjArs, de aft •  

zdham lakó b5r1et n1kU1i tuleatlen zcellér /seellér eau-

léd/ munkájira is sz-kek: volt. E yam munknoril 

tisról k5')et kapunk, he kiez4mit3uk, hogy semi időt 

követelt évente e növiny termeasteiees egy hold btlea 

• e nyomtatást klirtive iltslAban 6-7 munkanapnyi muve-

15st kivit évente, de e,'y hold dobányditetv‘ewIliklya 

seleitásal szerint csak 130 munkanapnyi idővel hoshatott 

klelEIL;W eredm5ryt; Iy 5 hold dohánnyel ötször 130, 

asnz 650 munkenap elfol 	 142illteir volt. 	Ea et, a szi- 

mitet ösezehaeonlitjuk a ma termesztett fajták 

munkaere-asUksélet5vel, akkor is relienok tdnik ez e 

gaimltele. A mesegazdesAgi seakemberek v5lem;nye eserint 

1 krt. hold Szabolcsi doh4ny termesztásének khi iunka- 

err-vonzata B q/kh 	esetir 162 munkanap, a- 
mely ttzzeress a kwcorica, n5yesereee a cukorrépa 
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beldmakdati 	szinksnap-riforditASSak. Közel asonoe 

Wisi sunkaertf-ezükeeklete s hezyirlobikl termfezőlőnek 

ic /17410  ó4e kdzi munkarap kh-ankeint./ 	E roppant 

tokessilielAc So u vole 3air6 villelkoz61 kookiznt l e 

seerzedis (milord megköt4se1 mel1ett,k5tezereeen neheze.. 

dett e kerCosek 	E 16g volt ev!y-k6t aikertelsn 

ezztend6, a kev ,58124 tehetn-2ek sária jobbnek  látták  fel-

adni a balri viszont, Se Afebb help= szarence5t 
ni, As ilyen jellegil szersidiseeogdsbdis becaileei 
ceak a kireattir 114*(41 hassn•t, aloft a kertdesrek minden 

ineedza rAment a "vAlisseN0 
A hoaezabb időre kötött ssesseddsből 

Wog; ismereteitk aLipjAn mindeddig tors a követkaztetde-
re jutottunk,  hogy  a kinoetSri telepit1:11 közakekban eta.. 

bil '1.lapotok uralkodtek. Biro enged kavetkaztetni a kino-
tár  rdssdx(51 a telkek kis a telep•sek /bórirk/ ezAnak 

rögsitéae, • 20..25 holdnyi mumerus nagya4g, e telkek  to-
!Abel elheesembdebt vidianak Ultimo stb. A valósdgban 
1102 Ilyee mosdulatlen sinden. A Itertdssedgekbas wade 
között 	keletilek  e  újak  között egyarinti deidel 
volt e migstició. L nozgás emberanyAt egyrdezt e Wriet 

12Abor lakők adják, mintiest maguk a b6r-

léttel  bir6k. A koral, fdiaxlők dltal talepitett helys5.. 

gekben e'Stivid id6re kötött,  vagy 6vank4nt megdjitott 

seersdddisek eel:Shan nupy bizonytalanekot aellltek; de 

Wit is de az djfgtelepitSellekaI is •lesorban a tor-

seldsi kftyner, 8Z3S a dohinytermesztSa Sa annak rand-

ki,U1 munka11'51yee  volt,  eredmAnyeate a bérik nazyard.. 
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nyú moz.74eit. 

A közvetett, tehlt nsub5rlők  által tflepitett 

1'3/yak  közuZ Kovicsh4ze •set6ben Oltvei /trove mix 

kimutstts e n6pess-id mos'a't. 144 geal1apit4s1t old-

taasztjuk 5s kieg4ezit3ük a kirestlri, tehát közvet-

ler te1eplt6sil köze6L, ek kzU1NegymojlAth népesekaoz-

gáni vizegilstdrok adetsivel, ItimutstLisunkben  as elv-',22-. 

dorlók közül a b;rlettel  rendelkezők,  a bet•lopUlek e-
set6ben pedig a b6rletet Atv4lt6k migráci6jAt rövitjük 

az  1844 4949 közötti dicalis összeireisok el ,pjúnt 

.21, Elment betelepalt Wrelt telkek 

szims 

194! 8 8 94 

1845 4 6 96 

1846 20 18 9 ,  

11147 

 

14 15 95 

VMS . 1 96 

194, 15 10 91 

Oseneen 61 58 

A vizscilt h t  v el , tt tehit ez elfoglelt b.rle. 

tek 62 %-s cserkilt pezdtit, ami rerdkivill wages arziny .  

He ez ez Utem tovább  folytst6dott voire, oKkor n6g 4 

6v eltelt'vel uirden rumerum gesditt cser6i.t volmo. A 

Wsőbbiekber Látni fopjuk, hazy es rem következett be, 

mert felhrizytak a neri kockiizetts1 34245 doh ,nytermecz- 
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tel  /1848—ben susgiagadták szt/, mAardest Makóről, 

, lyr61 tehetesebb Waft 5rkeztekt  aklknek td1— 

nyon6 többedg• tort5san nagVetette Itbát• A nagyobb ar6— 

ryd cer5141441s majd sz drUkvilltseig id•in erftedik tel 
újrs. Az anyekbny.ek vlzagalotilből sz is egydrtelmilen 

laden' ,  hogy r domber:yhisi, kovácshisl bdrlethnpy6k-

nsk  csak  egy rósze ment tovább, 	 helyten 

r dt kiszoritve helyUkról sZ addigi bAsetlin seellőre.. 

ket. 

A rzeredds letelte eI6ttl rwgyerányd mos,gis r,1'.3  Is 

utA., ho 'y es Atteleptillk 4letZtek emak Ailend6 elem. 
90 id0170.eneSe; volt, e piilanatilyi 1ebet8eig 

okos, yors kihvesnálAirs velő törekving 

A sser:Adds 4rtelmaen e birlrk elöljbailt 'Ales* 

littaks tmót, türv6nybirőt 5e eskUdteket. A go16sig es, 

hoay a kezdeti l(Plezekben tiajlIthon le, a jegystivel e. 

gyttt, a kiricotiri tlezttortók revestők ki os  •1811 dr5— 

ak tegjeit, o esersedős első soldirőit,  leii  limani 

tud6, UgyintAidsbatio seetvesdeben jArtse embereket4; As 

eler biró Kiss Stirior, törvőnyblr6 Vinose r!'11, aegbia 
sott jet!yzá Szubt5 Ferenc debreceri d ik  volt. Az else 
eskAtek köztil Görbe Jinos ir ,astud6„ Csuler Istv6n4  

Beliefs &Wee, Wirá istv4m, Tnrkó Joe, Vircze 

Hadroeski ArdrAs lretatudatlon volt, 145 

Az cloljArők folseistei k.,16 t. , rtorott a sszonbór 

e7A,onk , ti ez5toszti9s ie ueezediee mellett q  kösNve... 



delmek kezeliee, sz  állami,  közs , i, ecyh141 68 a me-

wet edik összeg,114t4ee.  l952-1:  az egyház 58 a közedg 

lie.Teit •Witt kezelt5k, 

ravel a Ii6relt fdllek ellodlilis tlra5czetliek vol-

taic, cask stAi illaui 8d5t rea fizettek; a földed6t az 

tirökvAlte4l1s a kInestár fizette. A lekocok házuk 

szea51yilk utiin azortan mInd 4118E14  mini  megyei  ad5va1 

merovottak. Gynkran aceInálás1 4e egydb közmunkakette-,  

zatts6: ,  Is terhelte Őket /aAit rerdszeitint pérzhen vAltOte 

talc  mel, sae közteher 8151 azoriban Alteldban mentesek 

voltak. Állomi 5o meyei köte1ezettc5gük az else; 4vekber 
146 5vi 126 forirt 40 kr. volt. 
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6./ A dohány 

A XIX. swilzad  első  fel4ben fortoe druT:övénnyó vIlt 

dohány eux6pal mogie1erés5nek 4c alterjedósónek  tört.  

mete Amerike felfedem4s5vel kezd7dik4  Hasat  alterjed6se 

kair4nyd: fv:yr4est ez osztrák zsoldban Alló apenyol 

kNtorik, mierésst törökök hozták be. A tOrt4netir6k 
iierneuieese 1.141 •rdélyi helytart6t 48 Apaffy Mihily er-

d:lyi fejedelmet ealitike  mint a dobany maeyororcsigi 
147 	, elterjesztiu. 	,rhóditiedvel egyLItt mekezdrdött e 

hare is e doh.;ry 40 a dohánysie ellen. Eleinte ceek g6- 

nyoltik, fenyeiett4k, Webb Onsbirsécgale bbrtörbUnte-

téssal vo,:y maLkorbdesolAses1 odjtottik 8 dohdrys6kst. 

Kezdetbon gydryrdvinykAnt nossná1t4k. Rsutén kezd6dött 

a burnótozie /a finals p011tOtt. 1)colt. IlIntositntt 

dohlryornsk  orrba  asIppent4so/0 1st követte e pipi, 

amely  a herminegves babord ldejSn Nur6pAban mogyon el-

terjedt. A XVIII. szlzad e1ej5r a csivarosis is ntit7yon 

közkedvelt lett; a ezivergyArtde 8Sholiá3db64 Spanyolw 

orsiCieb61 trdult el európai dtjdro,  nagyobb  !a5rt4kben 

basánkban a XIX. szAz•d misodik f•Wron terjedt •io Al 
1800-as óvek elejón kezlett h6diteni e dohányzós Iljabb 

formAja.  a  cierette. A wym5rvIl elterjed.lsnek  a  tllt6 
rendelkezócek CO3 tudtak 	vetni.  Wiz a XVII. end.- 
sad közeoán több orszicben bevezettók a doh1nyaonop61iii. 
unot: An:liáUen 1625-ben ,  Franciaországban 1629-ban, 

Auu.AriA'ar 1670-ben; on  osztrák e -yed5rusot 1'351- 

ber ter::es%tettók ki atk;yerorszAcre, mi ,  an 621:1.16 



mo7yer doh4ny3öved4k  1B68-ban jött /Atm. 

A doh6my elebb az uralkoddi ledvarok, trijd e Mai-

kertek  növénye  volt, cook a asilksligletek megadvekedésé-

vel kerult smint5földi termesstisbe. A XVIII. •s4zed e. 

lejón egyes  vidékeken  /Haven, 	mazy6k/ s nyosisos 

ged'tkadáco kiYUI  es' terdleteksn mAr jelentókery 

volt e asántőföldi termesstiso IbtOtt rendje, spooiális 

*Uvalde/ Wigs és s jobbAgyi asolgiltattisok mist* a 

ssésedber a jobagigysAg seek kismirtókben ter.. 

mosstett, !Wyatt seabeds» társadslmi helysetU rétoó 

gsk iftexelisták, kurtanemasek/ jétasottak font= moo.* 

pet a ten!*!sztésten. A XIX.  •sAssd elejttfl podlg 

konjunkturdlis viesonyOk lesint ogyérteltaJan sos114.0 

rek es4be ment tito 

Ahhoz, hoy n kaA, 44,1 pusstAk  Legfontosabb árunövéi. 

3404  vált  lohdny termesstiminek gasdesti.i de táreadal-

mi vonstkosisait a6g Arnys/tabbas lAstuk, astiksAges né-

bémq bioléglei és ökaléglot sejAtossCA kUlön Ss kiomelft 

ale 

A dohényt Allootions, egyéves 141147 . esdri növinyként 

1smerjakedohánysesSets4gbe tortes6  fajok  kösött EIZQD■ 

ban  vannak  többéves his nevnyek is, mint pl. a Vicoti-

ana tomentosa. Közös von4suk, boy essknem valmennyi 

faj olkeloid-tartalmd. A dohirynems•tsigbe tartozó fa-

jok  pontos !nine isseretlen. I'y es egyes irodalmi kio• 

spAosdsokban is •ltérők as adtok, A szakirodalonbelt 

,AitalAban 70-76 dohAnyfajt Selitsiski amelyek legnagyobb 



r5eze 1/51-Amerikeiben gehomos, de n' 	is 'Peden it. lend- 

szerezéeük e eok 'Usenet/ alak miett nugyon nehée, •flirt 

az eltelt kjtssis év fe/yamln alakteel ie sejtteell slap= 

sz'Amoc Joh ,Amyrendesesten  látott  napvIlicot. Ezek közül Unni 

1759-ber feldllltett mesterAces rendsgezdt 	meg, ti• 

mely leginkább megfetelt a korebeli lemezeteknek, annak e 

val5ságnak, amelyben  e dokánytereeesteis Is fejle!désnek  in-

dult, E szerint ebben az időben kit fnjt kUlönböztettek 

nog: e Ticotiana Tabakum /közönsiges dohány/ de a rieotiena 

rustioa /kepe, mehorke t  oserbely dohimy/ fejeket. 

A ativalett dehiny •gyénee ward, ec,Ovee /181,44y, mely . 

nek Gavin s levelek oevev-41ereteeektien helyezkednek el. 

A ezdr oedoein van a doh iny vIrégzeta. AInt,b61 ntrtt nö-

vény györfeloTdése /fyökér/ er'teljna. A dohnyt  vi-

szont  palántdszák, igy e klUitetett dohinynak lény•geeen 

eltérő e ,yökérrendesere. A pelárta kiszed5sekor elszakod 

• feeyökft és a llikgyökerek egy része is. Iiiiltetés Oft 
e fegyökir hoeseenti növekeddee kegektirlk /csak irestagistUho 

A járulőkoa gyökerek livnegyobb Nino • talej fele 

gi ten helyezkedik el. Bkmek kiővetkestdbem • ivir s dohiny 

m6lvan gyökerese möveiny *Pe peWttdző termeeetelatechnika 

mellett /1840-ea évek/ @okay= gybkerqe növé»yk5nt kell 

ezimitdebe venntink. 4pen ezirt gyekori eset  kivan.  He ez 

nincs me:, akkor a felső talajréteg gyora kiszáradAeo  U-

tán  a rövény einylődik, is ccak silAmy 	levelet hoz. 

A dohénylevelek 'MIAs tAg hatirok között változik. 

lA korabeli fejtik tBbbeSgánek 18-25 lmvele volt./ A 



levelek nagyske is ez5les . hstirok között sozor: fej-

titélt termesstSsi körUlsényektől, 146jArisi viszonyok. 

141 'stb. fug. Gyekorleti esesportből 3 negyobl; eco-

portot, ale néven töxai övesetet k118nböstetUnk meg: 

•186  vagy  aljlevelAt, középső ven,  dertiklevelAc, fel-

el, a'eképp hegylevelek• 

A dohiny beiges vir4gz9td, termóse egyezi7rü, ez:Irez 

tokt9rm4e. A megesk aprók, burnik, hilózatoeen recnets. 

tek, tojds mask:ask. A aeshAzben 2000-5000 sag wen. A 

dohinymagnak muges /35-40 f/ olojtartelms von. CsiréSiSm 

kor jelentes menn7iségü vizet vas?, fel. A °sire kifejt

dóeóhee 20-30 C °  közötti lemóreiklet ezUkséges. A pair- 
terevelés addig tort, osig as Ultet6ere elkelmse dlispo-

tot /pelintehorszdság 8-10 cm, levelek száms 5-7/ el 

ne:.1 

A szint6földre kiUltetett doh5ny fejle1ée5ben /ve-etz .,- 

tiv ideezek/ hl.rom peri5dust lehet elkülöniteni. Az el-

se peridusba /e mef.,ered5s idesseks/ a föld feletti r6- 

ezek  ells rejlr!dnek. A palántanek 11061 ki kell !Oleo-
tenia gyökiltslUletUk jelentes rése414 tie alkelmuzkodni.. 

uk kell e kelvezetlerebt körülményekhez. 1:bben  a ide-

ezekben e vizrek, e talajnedvességnek erdkivUl nugy je-

lentdedge von. A till eok rede•ssig, illetve 9 vizezegénys,  

:34? egyardnt káros. Befolyieolbetja e növ5ny egóess  to 
vdtbi fe31ed5sót. 

A mdsodik periódusban Irani sag e növények erirtetiswo 
sebb növekldne, ehhes WAIN, modireeedg Se tipanyes 
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esbkeicee, Mindkettő Minya befokydeoija • Lovell* 

és nagyekas A hatmadik periódusbam • legirtenw 

Eivebb a soh és a levelek fejleddse, ibben es  iddasakft 

her e doh4ny sir linyogeeen kevesabi, nadv•saigot 

rvel, az •mitteges szárassAg mAr cesk  a  MOW tördsi 

Uvell'.tek leveleinek negysAgAre hat. 

A soktivee id6jAr43i térkAp•k•t vizsalVe megdlleft 

.ithatjuk,  ho .y a vegetstiv Wasik /m/04 V4140, janius 

eleje 5e augavistus •Ws közötti Messed egybeesik e 

MsdArd nvoot köVete •mihmisek idessekAvale Optimális vi-

szonyok között Wadi MA as olda1261 kösstitve Volt 

isksteedg gelidthon im misfedel dohlnyt termasstani• 

Omakkagy as es optimum rem minion dirben volt .014 4* 

Mellott eft adsik talAm egy !Oka' jelantdiebb • Imp. 

folyAsold *Anyone io volt kösedgUnk SSOCihen: 444,0414 

• teiej minestige. 

A doh4ny igen pleestlua 0,0,0 is 361 elkelaazkodik 

környezetheze Ennek ellenire as Uhajlat ds a te10- 

11Serkeset az5lesigeit naheses Visell al. Nacymsjidthori 

eh ighajlati *Week ihdeiredkiet, gis t  noptimn Lies-

gif sedvesa4gterta1ms, szól/ optiallia körülminyek között 
odottok voltaic. Tien volt meg viszont as disksji-Ai 5e tam 

lajtani viszoryok között sz eseeboss, Pdldaként szt vs-

gyLk, hopy e dohlny eaet6b ,m 1 Ice sciresanyse oLdAiiiti-

aihoz 500400 liter vine  Yun ezilkség. A 'Olio *4~81 

csapadókot 48  as  amilfadet is beless4m1tva, ezt msg. 



ksOkette a növdsye A loess talsplasomyok mitt azor. 

ben est a mannylség•t sem volt Wipes felvennl. A maj.. 

.101thl batés dönte lu. mgyanis Wean lases k4mhstried, 
kötötte  rehesen asellee telajbil All. Ls a  nagyobb  sanyw 

nyiségil vizet nehssen anger'', At histilialuos, Iva** tor. 

rUl•tek/, mier4set aey segköti  a  nedvessigete hogy it do-

hdny gyökerei tipper s logkritikusebb e  sairez Wesekber 

nsa tud34k  at  heasmAtani o  Meg Oxult mi5g fir • tó-
nyes6,  ho y s talaj tdpanyeriutAmp6t/6 képossége nem 

volt 5esellenr41:ene dohiny igépplivet. A különb5116 doh my-

fajták a 7yer%!4n sevanyd, illetve a eallegee k5ahatilea 

talajokat  kedvelik. 

Osesessiiten IlwjjmajlAthss  a  feltőtelek soak gym** 

airtleSgUe  tömogdohAny alIáUit4et  tetta LOOM, raj,* 

ta ssespontb61 Legjother  a  figie  kialakult  lAjfajták  k- 

1  e Kapedohinynek Alleotlers sustioa/  a  Inti  dohlpy-

nak /rainIkettő szárese4gthiral felelt meg e  A vidéken 41- 

telanosen eltorjedt fajto ss osokhes k»zol  Alli Tiasal 
de 0 Szeedl z6see vOlt, 

A dohlnytermeest4a emialk feltétele, s sposidlis sun.. 

knee /b4rnun1ca/ 60 vale •gyiltt a szakértolem, iott 

volt s  Mr be a szekéstelmet körilltekintdes msgvimsq,d1- 

juk, akkor erre o követkestetésre kell jutnenk, hcry e 

kor  ban teljesen nincstelen, his/Alen sellfirek eet-

ben, akik itiejlthon elde nacy es'Intan hoszajutottek 64- 

relt f611116e, e esidgilkod4ei inaeretok /vale e7yatt e 

'Are- 48 hiteliAgyletek isseleto/ Wen méretekben /25 
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hold föld és a  hozzákapcsolódó -elides" imeetiesi kJ& 
nyofAak voltek..ts le közrejátazott • negyek440 
dorlésben; 	alapvető okks'Alt azt kelt witsenlite- 
tiunk, bogy ez a r4teg /amely többnyire  mindig kiseit 

meta Ar4gsetti mom rendelkezett olyan murkaesSkftwkiez-,  

lets]. /gezdaségl felszerelésirkkel/ is OszAellomány. 

nysl /biztonaigi alappel/o illetve tortaltiksloppelo xö-
viten tőkeetővsti mint a tesete%ebb Crli!Tk o  akik  egy-
egy 'Ilene-5n évet is aránylag könnyen képesek voltok 

dtviszelni. Flue/sak• vivo s fetes dohánytevaesst6s 

disease körülményeit, olyan furcsa követkestetiat• juts. 

hntunk, ho ,: y e kert'"  geedet egyszerre voltaic bissun_ 
kések de tekis klebérlrk /vdllalkoz5k/. k4t Olss 

sill  **oaten  egyik  sea oe'södött dgy fol io  begy a mAsi-
ket feledtette vs/nee pert tulutllag egy hatuadik 014. 

képzelt helyzet /v4gyi vez6relt minder kertőzt,  as 

tot, be y  bArelt földjének tulajdonosa leaving 

He e rifórditott sunkeide 	 vizordljuk e 

felee dohánytermasstilit, •kkor lem5telten sajitoe kip 

ra3zol6dik ki előttünk. A dohány cask gondos talsjelő- 

16szlt5ssel és irlisi 	munkaare-riforditeal - pa- 

lántaneveliso pelAnt4ade s  Untösie, 	tetejaa, 

Otis, fLzirs, száritás o  etende4e, stb. 	khizott 2efele- 

18 terabit, est  is cask sicker, he minden nuveletet a tia-

ra idegben,  tehát  so nee Wean, es  mom korin v6eztek, 

sent különben e termia mindedge venekleu1 silAny lett. 
Az is l'aso hogy • kinoet4s riteeirel az újabb konjuLk- 



tura idején 8  inrség mágodlacos volt • monnyledes01 .  

azeen. bár 83 átv(iteli árak egy5rtelmUSS a GUM* 

szerint d1fferenolál5dtak, s mennyisi5gi termesstie esem 

eltt tertAcA igazolja as, hoy es újonnen telepitett 

kertAsssekrek ien nry területen kellett dohnyt ter-

messteni, másr6rst az, hw,y az lgelnytelenW fajtákat 

termeeztettAk. ainesiei munkAt e sale nagymejláthi (mew 

lid gem irpeshetett 500 hold rald6n. EnnakloisonyitAaára 

•tegeadd beeettoglalnl eels hegy ecy r5v leforgása alitt 

atlysu mun!Táket kellett eledgesni u kertiszeknek ahhoz, 

hogy e kineetArral kötött sz;Irzhicrek el ,Tet tegyenekt 

lalejellkAezitie 

A eikeres tetrads Ardek6ben nacyon fortos vA.t a föld 

Eondos elekszltisft mealy már esazel mekesdt5dötto Ek-

kor v45ev;t5k as user  ele ezintásAt /mal foalmak eserirt 

e mavezártdat/o SIVesszal, közvetlen6,1 klUltetős elPftt 

kerUlt sor • MiSodikra, 5e ugyanekkor • tegeeoldEra, bo-

ronilásra, eimit5zAers. 

Am agar feltört az else' évber, a airSlez .:Intis ul-

ketadvsl 4-6 ökőrTel, vagy 4 15val vztók. A második 

ez4ntAshoz, vuoy ha harmadik is volt, ahhoz wiz kevesehL 

Allati erőt használtek. Az lgaerónek ez a nagy ig6nyb•-

vétele vatittVAnts, hoay as ecysa bilaaviisezefogjorak 

egrmassal, mert e sajt icaerő kev5enek bizoryult all err. 

ear kötött, szikes  föld  teitörée4hes. Kblöndsen az eler 

4vek követelt4k meg Megyon eel; az eyUttmdködést, hLzer 

aO! m.5:! itt-ott  •lredult parlay:ot kellett m.:oiel4e alá 

venni. 
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• Pslistesseold• 
A pelint4t neveldedvel kesd8dött e kertdesnek es a 

mentája t  amely e dohány esomdsiodig t  illetől•g bevilti. 
es boss** xdssletsibon e legnagyobb  goroLnl  

0 kellő esatiemerettel párosult tepsestelatokf:t kiván• 
tet A palintenevelde ebbs') as /damn Ogynevesett hider. 
Agyekton törtdnt• Sestet dóli fekvSsil t  en5lvddett helye-
ken kdositettilk, A Valet poxqinmy6euei tottik, leeinitot-
ták de mároluo vdedr, dprilie elj  z  rissilstAk s isagot e  

mf4d erre brdseei vókony töldriteget. KukorieeloArrel gegy 
hocur4vol körUlteritettdkt  de ijosekárs, vegy ha kirte,t,  

len fey  jött, betstertAt.lrepkösben  a vetd•  Mindig am. 
buoon volt; ilyankor többssör megloccoltik. 

A palAntAk kiewedés4re közvetlenul  •z Ultqtée előttl  
mijue Weep& de am. Ilyenkor 361 meglintöz. 
t'ka teeilletet t  hoy o'ssedde olkelmAvel gyökerek new 
hogy smogysbb edrUldet esenvedjeneko IlepoUtdeee soles law 
ben  ceeks reggeli de o km. (14181804 tovább  a Use , 

441utini *edema felet see as Ultet4enek4 	*Ode 
időben s polInták könnyebben mageredtek.  As Ultetds eltt 
utalva]. /eorh4s6vel/ meghAsták • corokatt ehovi a palin-
tdkat 50-60 oat tdm de sortiv•tságro Ultettdki S*után 
minion tövet megloocoltek. get • muntit leginkdbb  a eye. 
weak vi , astdk. Vizot koceittsl hordtak negy ddsedkban 
es isből, is s  közeli kutakb6l t  melye'.t egyes kertdegok 
Asti& pereollAitent A  faluban  méc me is o rdgi neviikön 
novesit •sok!A a kutatott  seelyek ilyen Mayen tdesUltek 
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/Ge•, ltővd, Beesei t  Kasai hit/. relttitsi•shatfts gval 

több  ilyen kt v:At sttan sz időben t  hiasen öt hold föld_ 

loesolásdhoz rengeteg vizre /közel 30 gm* sumo, volt 
szükeóg, Apdedn le ezinte minden kert4ohnek vat  'sett 

klitja a  földjén /11Alklys/4, 

• 24Övényápolds 

A polciatAistie utal kb. két hdrom hét mélvs kerUlt 

sor os ale kopilibra /gszolds/9  Bendszerint hdromszor 

v4goot•k el eat e mOieletet t  show a WAS töm7döttsége t  

gyomoesi7e szUkségessé totte• 

A doh4ry ipoldeinek két logrortosabb munktijet bug& 

*As  vagy a tettl•lhánylis 40 a koaeozda,  Vagy  hfinaljah46 

A bugAidi elkelatival a dohdny fighajtdedrak fgle 144. 

lam fe3i8de virkbuOt oltAvolitott44 hogy e esstir inkibb 

o  leveleket revelje. riryon vioyAztek errs, hcry ezt a 
munkét so kordn t  se Weft no végezAk t  mert ez kihetds-

eel volt a termite**. 

A koceozds a L•velek h5ra1jdb51  eltörő oldslhejti-

Sok eltIvolltAie. As olAsthejtdoeket t  smint onnylre  ki-

fejlődtek, hogy Wesel megteighstik, eltAvelitottlik 4. 

hindenmylazor seciamit*Itlik8 •hAmyssos djb51  kinőttek. 

Aretds 

Amikor a dohény levele betosodni kezdett hozzAfog• 

talc v  telleig. Gook as  ‚vett leveleket törték; először 

sz eljleveleket t  next itt kohledik azok érdele Se fokozs. 

toeen holed  felfelé  sivasysfte 1401  u  hegylavelekkee BS 

s &Whilst itaiue végétől ,  •ftsestis els3it61 ssopt•sts, 



elejdig, kösepUg tartott. 

A leszedett leveleket csom6kbe rektik, mejd kocsik-

Xe helvestdk d:y 9  ho-y ne Ur(5d3enek. A tör5st ez ec,, 5es 

család vdgezte, ilietőlez velamilyefi formában tev4keny-

kedett benne,'A koceikkal behordott leveleket a pajták-' 

ben helyezt5k el úy, hogy e leezirt •zelaLlre kiscsomón.. 

kint rakták le, mivel  környez 

Ezutin kezd6dtitt e lohinylevel•k sain6rra fUz4sii• 
Est a l•gkieet zysrek is 1!.!en Wyeer  tudta vieS101 11  

de nngy gyekorlutre tett amt. A love/skirt a seindrokra 

dtlepoean 50 cm hotfl , al, lindestie lev41 formijben kihe-

gyezett, kovácsoltvas tavel füstik fel, amelynek tokdben 

volt e doh:lnyseirőr akanztve. 16bbnyire 5-6 a hosesuaágd 

zsineget hassnáltak, w..:yE.-4nie s pajták sz4leseige 48 

zsinftok kesolhetősige igy kiveints se?. Eseket a pejták..i 

ben felfdggesstették dgy, hocy a zoindrokon lee levelek 

nea ártek e'ymdehozo, Itt esiredt a  dohány egiezen es At.. 

• Ceomózás 

E eunkAnAl doll% ki t  hoay volt's* drtelme as 440as 

óvee fAzedsAgos sunkineko A simogetAst ée ceon6040$ •• 

cealád zinder  tagja vdeste, Ilyenkor 6jjel-reppel dol-

goztak, hogy időben awAllitásre kdaz dilapotbe hossdk es 

drut o  iAzel a mtivelettel vdgessekadt annak az 6r1is1 

si mur!vIeret lekiite5 munknek, amely j5r5Ezt Apriliat61 

ApziLisig /s palántaneveLiatrl az italásie tvrtott, 

ird•mea nihány hozzivetleges szdaitist 'helm/ a 
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dohámytormesztée egyes fizisei!.'sk 1c:3zi munkserő.szÜk. 

e4glet6re, bory  a kialakult összkóp molfg differenoidlqm 

tebb legyen, A sz4mitás leegyez•rilsit4so órdekőben e 

pelAntásAst, bugázást, h6noljesdet /kacsosiet/ tekint-

jük egyik fázisnak, s tőrist, !Wet, cesmAsást a adsik. 

rak. hltekinttink a teleje1rkiszlt4a, tövdnyápolds, azil-

MA. munk4it61, de ezt vizsgáljuk,  horsy az egyes idesza. 

kokban hányszor kellett kizzel beavatkozni az Iru 01641. 

litáadba. 

'1J.1 Q  öl = 3,6 A egy 1190 c)öles hold 3960 B2 . A 
60 le 5o.es ditettlei mAdot fiyelombe vSve egy  holdba  
13.200 te doh.ry jutott; 5 holdba 66,0O0 t. ilism SzAmit-
vs s pelints kiszedisit, csak az Ultet6e mozzanatát, 
minds)] paltintit kitszer kellett magfogris egyszer az el-

oestAin41, amikor fektetve as Ultet4s hely4re tették 
/ezt rendszorint . a gyerekek tvcy an idreek vóces$646 

misodeL;or pedie akkor, amikor a palintizó rival a Mew 

be ültett5k. Igy tehát seek e kiUltet6s alkalaAval 132 

ezerszer kellett megórinteni a töveket. He ehhez  hozzá..  
veseziAt • legalább hdromszori loccoliet,  újabb  nosy asks 
mot  kapunk,  sal set jeleLtetts, hozy cask s pelAmtdmil 
:56 a loosol4e misfil, kit hőzspig tertott .  Ugyancsak 
rend!UvUl 	reb16 volt n bugAa4s /66  ezer  őrintős/ ős 
a minimum kAteseri koceozzis, ami több irint4ses müvelat, 

mert e hftelj hejtdsok egy-try tövön több helyen törnek 

ell', De esAmoljunk csak 132 ez9r 6rint6st; igy is e do-

hAnytermesstie oloe azdmitisi fizisAben - e loceoliat 
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nem ssdnitve — minimum 330 ezA:E.- zr kellett hossisbb, 

rövidebb  ideig kiqlorAotan kázael ápolni  a  növinyt, 

A második f-Asie e lev61munkikhoz kapceolddik e  Átieg-

ban 18 levelet tehdt e minimumot •sAmitvn egy Vise, 

egy 1100(1 ölea holdon 237.600 db, 5 holdon 1•188,000 db 

lovil termett, Live/ a  korabeli fejtik liválcsAma a 25— 

öt 1 ,J eldrte, wart többol ie saAmolhatunk. grtékesit4a.. 

ra visfant átlagban ecak 15 lev61 kerUlhotett o  Est sloe. 

pa. viva iggy holdon 198.000, 5 holdor 990000, kerekitve 

1 milli6 4rtékeeithető lev411.1 sianslkotanito Sat an egy-. 

milli6 levelet - e asállitAst, e pojt4ben • mosgst4et, 

eselVatetAst nem számitve wint h4romezor kellett 

gyerk4nt se2foz.ni  /t6r4s, fUs4s . 461 csom6siskor a simitás 

OZ88 minimum 3 Wali fisintiet AidaVat, 14° 

nig bevIltdera •lkalmered tott4k. 

A b•ialt.is 1404t • kinast*: mitts mg. Se Vendome- 

, sint Apriliebun komdetdött 41 jdnius közepag is elhősódott, 
148' Á lsvotebst ,h4rea f4lek5ppen kfA.1ott osistilyeanis 

la 	• t4k41steeen  4 , soap szln)_, mellehatft egyfor- 

, ma ragyeAgd, ösece  net Watt, ,3s kielitott ezinle- 

velek, 

2./ sztnte egimamAges, de nea egyforna nagysLigd, kev7o.. 

h4 aíp essinU kielmitott levelek, 

3 •/ a  •sokadozott, goerte, de eyártAera mág hvesnálhe.. 

Id, s ceom6be köthette: earjadohny iqeisibldtter/ 

Vsiske 149 

A smallit4shc2 a esiritózeinec,r71 lemedett ,')2 kin 
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c9om6kbe Seaserakett ieveleket febordavAgUkkel kifele 

forlitvo kb. 140 cm hostand. 4 lb /2  alul,  fe 1 6,1/ 

te  közó smorltottk.  I fAk kdt ve5(!6n beeAgde volt bogy 
• beléjUk fektetett selnőrrol a b41fAket 5e a k6zöttiik 

leve dohinyleveleket j51 öasze leheeaer ssorltuni. A 

nagylevelLi  dohányokból.  kb. 1CO kr-os, a kieleveltiekbel 

kb. 5C kgisos Welkst kdesitettek* 	mindenkor 
kincetir biztositott, molly•/ *laden termeistő köteles 
volt elenAiolni• 

A sdaseads pea belyber tbAtint. Az uradolomnak tee* 
közelebb Ap4tfelvAr volt kihelyezett felvrlf heiree 
ohov4n  kertiseek sjt fogetjukkel voltek kötelesek sift 

a 114141kmt. 4" 
A bewiltAakar gystres bid volt a aines4g•1, Sato. 

evbbec az oestAyisAseol. llyen esetben 'say iriesiskadm 
tdk Is Ono willagettottal4 	1elineeitett4lt es *Me A 
kertAaSeket több alkalommal  are pr6bditzik rAvenni hegy 
eterseesteAnyeare nmgyobe gondot ferditeansk, kUlönösea 

poidius doirinylevelekkel leeseddstik utin aeon pontosedt• 

gel bAnjersk, mint mAs dohAnytermeeztet oraCutokban rdgalw 

to •sok4s *40.. a kincet..4i doh4nykeze16 Mimi*/ aeon le-

velekdrt, mellyek rendesen oszt,lyzatokra reloostve ho-

zstnek elAls rdzett, többet fog flietri." 151  
A fietdeeell kspouolatos wields azonban (leek ig5rct 

Wt  mart a doh:lny 4re móg 1847-ken is erte krsjcirr 

Menu volt a szegedi  körsotbem. mint 1S41-ben. 152 

AS 4410 ossidlyddst AA. mdesAnkint/ 5 Ft 45 kr-t, a 
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sigadikirt 4 it 15 kr.t, 52 a ilva3dik4rt  he  F40X08 

visagálat utin hasznavehetőbek találtkitne, s el5: many-

nyiségii hibitlan Aru Dem voLna ll 	a mAsodik osztAlybeli 

Arunak  felét"  fizett4k, azaz 2 Ft 8 kr.t o  

Az eiez:imolds DOR asemé1yank4nt tört5nt, hanem "in 

solldum  a  Köseiggel vagy Tdkaatakal", amiből követke-

teen otthon az elosztásnil  ii  lakosok között gyakran to- 
153 nyodalo keletkezett. 	A bonyolult 4s revasz  kiit- 

asímitások ás levonfleok módozotait aq:.7Nnia a kart•azek 

nem cirtett5k meg pontosan. rehezen viselttik el a dohdry-

felogyelek 4s az itvev6k önk4Eyót. 'L.'s alien mindt: 

takoztak, igamed . ukDt kerest4k, de mu taldlták  a  szer-

edés 4a e korabell jc,la1kalmax4s mitt. 



To/ AS stet, dvak r'esdeedgl Bibles* 

A bleetalos telepltdet Mint' sled hat 6v gesdeeds1 

shisidt espixtetailen e dohdayjövedelea mints mosso  Mb  
a8vdayek • eleeenberi kaliezoeok •  eeek'e nelda•k 4400 
tiltieutt bultogttettAk. As cited dvekben es dlIettenydes0 

tdeeel, slot ki•sdeelte jővedeleatoredse•t memigen 
aelbetsmke  ant est  ekkor  ads e  1e7e1etektilet musks 
ses tette lehiltevd, egyenekkor a volt hinge 	b4zat1an 

seelldreknek ells volt Allealnyuko 	saint. kleArdler 

ez dneitAtist, illetve es knee btetoeltdedt de utánpót• 
leteit esotsdlte s  Az 18500es tinseleü eserialt amlbel 

elessekövetkestethetask 0 108 teada, 240 fc?oteldese et* 
totes. 14 4s P ökör Volt a kösedsb•al, 154  Az öks6k ss4m40 
ask eleceory elate 0,20 eased leivetkestetnl, kesy ea /.40 
e;ges Avskb•r steatitic, illetve fel4it4k notate 

Steentbea 	 essepostból testes eserep ju- 
tott e lids4ask•  köleesek isekből eledien sebeses ja0 
tett .  As elvetett aes jd tdeptrAe eeetta *304 genet' 
fizetett.  155  Bs est  jelentette,  bogy he  Öt  hold földet 

bevetettek his volt e slivelbete seabed ryoade/o sicker e 

retests Leman utlia seredt tr,bona  4ppen egy bet isig6 

seeldd 4,1 fejedesj4t mite. 1845-6e adtok  elepjda Attqp* 

bon psatteea 6 főt sedaolbstsnk osel:viookrt, 156  Nu 

hold Alin dltelAton  901.100 kg sesot v t-itek. Ver.yilk 

e 90 kgeet •tepuls igy 5 bold földbe 4,5 q vot'mat  kel—

Lett. Ausective, • boidenkiall •  1100 Li tiles hoLde61 
azó  .0  3,5 Maeda teradehosea asllett 17,5 isitseAt 
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tekaritottak be egy évbeL. Etbel le kellett  vonni  e kö-

vetkező 4,1 vettfoogezüks4gletet, Lgy zarsdt 13 fie 

A növdnyternesztéere de s legeltető dllattenyóost6ere 

erycTint befoly4evel volt a tArgyalt idessok időjdriea. 

1843 aszilyoe 6v volt, 157  1844— ez  ; köz•pee, 1845—ben 

49 különdeer •  1844aos •ozdlyoe 5vben evence terie volt 
58 orea 	1 - osen• 	1,846.0.1an s vi:ljusi ddr, aojd es ezt kiivW 

szirozs4g  szinte  katasztrófille helyzetet iddzett elő, 159  

1E147 is grog* torm-5et hoott; ty  1846-tól 48-16 zegszem 
kit's 	ins4g•s id.lasak volt, 16 '°  ami a nagyosjrn 

láthiak rendklvill  felfokozott  aor,:dedb61 is leezUrbető. 

Erre következtethetUrk a jitirdnyos oftbeteged4sek 6s kW. 

lörer. a gyermekh8land6adg often •zAmor4nyelb41 is  /Lied 

későbbi  fejezet/. 

• As id63árdson kivül s dohlryter:Aesstésze hetdssel 

voltak s kortabl idessekhoz viazonyitve as elaceony drak 

is, enelyek a kiviteli 5rteik catikkemisóvel  • s o 

nini, e Mmetob is olassossztj dohAny vereenyhdpeosigt• 

vel, vnlHaint e mogyesores4g1 firu hanyag kezel4s4b81 fa-
kadó  r.:eng4bb minős4ggel voltaic aeszefilisben• 161  Mist. 
ezeket egybevetve, a  lehetséges  bevelek 4e kJ/idiom* old. 

daláról közelitve, eadaltdosirk azt blonyitjAk, hogy 

ragymajlitht kastiszok ?‚fizetéssel zirtik az else at 4- 

vet. 

b e  y 	t •  ifik 

J6 temle eset4n egy hold jó t•seekiposséell földön 

8-10 q dohdry terett.  167  A =Jidda' viszonyokat issavve 



air 6 -6 q is já tusionok klsomyulto As malitett Peek* 

rp itiz,uolve As bossAvotelegesverinvokat ssimitve, es 

idejArisi körUlminyoket is figyelembe vSve se elAbb1 
ktipet kspjaks 

4v 	Tormdforedmény 
neettildee 

Lobetoft•e 
termAmdtleg 
1100 0 ölre 
iv, titve 

Lebotedges dessm 
Ural* 
5 holden 	500 hole. 

don 

1843 	ml. nem termeltek lohlryt 4111.00 

1844 	k6zepec, jó 6q  30 q 3000 q 

1645 	dyeage 4q  20 q 2000 q 

1846 	room; 3q  15 q 1500 q 

1947 	gyenge 4 q  20q  2000 q 

1848 	megtegedt4k e loh.nyternestst5st 

Ossmosen grin,* 4,25 q 	85q  S500 q 

A bevitel esempontgböl  a toles terseestdo Matt  •  
8500 mAs•Amak meek e fe14vP1 számolhotunk. As oteseeb. 

ben ismertetett Arekből AU= irkdrt 4 Ft 50 kt.04 esti• 

moles miesdatiat o  • bev4Ie1ek elakuld:it e követk•sekAp• 

pen vázolhatjuk: 

1100 0 öt toketed... 5 h ,J14 leh•tedo 500 hold le 

gem bevtitelAmek 	- eo bevdteldnek heteigee 

i/2 rtieme 	 1/2 rdsze 	v5tn1Anek 

1/2 'lose 

114, 	aos 	imm 	NM* 

1144 13 Pt NI ky 
	

67 Ft 50k? 
	6750 Ft 



1845 9 It 45 Ft 450'. It 

1846 6 /t 75 kr 33 Ft 75 kr 3375 it 

1347 9 Ft 45 Ft 4500 Ft 

1848 .. .. .. 

Oeszeser 38 Ft 25 kr /91  Ft  25 kr 19125 Ft 

Kludisok 

A  k1.jok k6zU1 a (glee tivekben a ho1derk4711 2 Ft 

bőrletl dtj, 1n16aork4rt a 6 tivra kapott, 6 %—os  karit—

tol  terhelt 200 Ft-os hisápitisi kölcer jelontette a 

legrayobb trhat. Ezek aellett a jövedolem ads, a tart-  

t6 ds a pap fizetőss, az •gyhAzi k1ed4sok, a re;7.4l4k awe. 

etra,  iskola,  Imehtis 410304/to gyiijtiitt doesegsk, 

stb. jelentettek kii445111. 163  

We.revezős 	E;t.y mamas— 

ra /P4 hold/ 

vetitve 	I.  óvre 

LArleti 

Ei.y 	1100 pi 

Cleo holdra 

vetitve 

Ezős rumerunrs 

vetitve 	1 .5vre 

dij 

lidadpitési 

kölcsön 6 % 

kamattal 

48 Ft 

35 Ft 33 kr 

2 it 

1 Ft 47 kr 

4800 1$ 

3533 Ft 

Ad6 1  Ft  26 kr 0 Ft 	5 kr 126 Ft 40 kr 

,spyét klu'i. 

eok 5 It 0 Ft 21 kr 50 ,, Ft  

):13nEeven 	89 Ft 59 kr 3 Ft 73 kr 	8959 Ft 40 kr 

Kerokitve 
	

90 Ft 	9000  Ft 
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Az 4venkgnti doh lrybevitelek As • kiedieak •gybilw 

vetése alepjdn a iehetsee kAp • kölretkeset 

ior Lehetséges dom.. !Media  agy  nu*  
h1nybev5 -;e1 5 
holdről 

sores uttia 

1543 90 Ft 

1844 67 Ft 50 kr 90 Ft 

1845 45 Ft 90 It 

1846 33 It 75 kr 90 Ft 

1847 45 Ft 90 Ft 

1848 90 Ft 

111410411•11•11m 	 

Egyenleg 

mm 90 Ft 

— 22 It 50 kr 

.a• 45 Ft 

— 56 It 25 kx 

gm' 45 Ft 

mi. 90 Ft 

Osszeren 191 It 25 kr 540 ft 	is. 348 Ft 75 kr 

A 100 bérletet alpul véve tabit en 'qső hat deters 

•aoknem 35 000 it deficittel sadaolhatiako A valAirAgbap 

•nn41 sokkal  több  ad6e84ca volt o  nagyme3lAth1 kertAss... 

tv5nek. A korEibeli forrie nzerint 1845—ben 0114u1 a 

wköltsön vett pénz de haszonbór fojiber seek nem 50 000 

vAlt6 forircttel 	 164 tartomik az aradalal Onstdrbee" 

kg set jelenti, hoy a  lakosok  en sloe Urota ivben gya-

korlatilag s•mnit sea törlesztettek a16eeigeikb51, A Wm.,  

vetkező 4vekber aeviat re' volt m6djuk  nagyobb  összepet 

befizetni, mert roraz termia volt. 

Bask as ivek a uzomazidae kert4•se6gekber ie sulyos 

helyzetet eredm nyestekt Ambr6sfelv4n Alanségst jagyas-

t 165ek fel, Cranidapiee 1140.61 Is punpseoltsik 1848 ele- 

jén, ho , y névek 6ta pr6bilják a feles dohiryteraesztist, 
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de 	hasznuk  oIrcv rajta.  166 

A klodés ég a bevtel okkor egyenlitedőtt  volna  ki 

elvileg, hu ainden vLen boldeinkiint 8 q dohiryt 4rtó• 

keeitenek. Enn•k bevétele éppen 90 	at) ezt ez optim 

sélie körillményt vesszük. ekkor 6 5v elteltével - ell-

km 0 h4z4pit4sre felvett 20 0,(J0 Ft kölggöntartozia 

letelik m pozitiv beviteli mftleg alakult  volna ki t  35 

FA 33 km nyeres4 el, gal as akkori vlesonyok között 

mix elfogséhat6 jövedelem volt. ryilvdr a kert69zek le 

igy ezimoltsk, milker s gzerzed5st ellirték. lick -:y nem 

igy történt,  eb.  an elgeeorbon nem rk, n5g000k nom is ez 

liejérisi és e toluiviegonyok okolhaték, hones e kince. 

téri tigsttestők,  akiknek  a kineet4ri bevételok növekeltm 

se a ranglétrin történő eme1ked5et is jelontette. 

Olt  adott e kinostirrak a navatijlithi  feles kert5sz-

cég 1843-t51  1848-Ig?  !Wirt 5rdemee •sémolri, mdg ekkor 

to, he conk hozziveteigges ornyokst ég nos estissgissiém 

kos portoe11 adatoket kapunk. A kingetAx bevételi tOrm 

réginak 4 cstornijit •leseszilks 

ea A bérleti dij összege 	1  évben 	6 iv elntt 

6 év alatt 104.; numerus 4.800 It 24.800 lot•Oté 

utdr kitett 

b./ A  1ohinyter..:15e cv!yik fele 

• lengsolgéltatis 

• kincetérd volt, ezt 

10 Ft/q körüli iror 4rt4• 
kesitve, 8500 q feléért 

kapott 	 42.500 Ft-ots 



—

s mleik felét is minimum 

5 It dikillönbözettel 

kiejtette, ezért kapott 

ca A zugd14 jogok hisidsChts 

kocsaa, adsativesdk, 

bolt/ kezdetben 

CD/ 20.000 Pt kblosön nyűjtásé• 

ért 6 3:4.oe kom3t . 91 

21,25'. Ft-ot. 

90 Pt 	540 ?tot. 

1.200 ito.ot • 

*lad eessecen: 90.290 kt. 

A vőitösszsget nyugodtan k•t•kithetjUk 100 ezer Fta.ro, 

mert az :Ives hitral5kok utda do minder) bizonnyol a köl-

csön után is kematos kwilattal ezimolteko A Szikegyházi 

passtdrak ilyen salon V3rtnil hassnocitisa tahlit ookkel 

nagyobb jövedelielit biztositott, mint a koribbl kérkaaddow 

si i6d: ha e komilSsiak ltol 1836-ben fisotett bérleti 

dijst vesszUk alapal s  amely 9.706  It volts 167  akkor rép• 

pen tizszeres jövedelmat eikerUlt behajteni • gyenge ter.- 

mésolodminyek mellett. Optiavilis viszonyok k5sött l 8 q/ 

holdat alapul veive 7 osak e félriesbill ée az tirkUlönbüzet-

Wq 5 41, Ellett tozibbi 8,000 Pt Mason keletkezrtt 

ma. 

A kiéni •lleatit • töldeadzsijobbilgy, Wig, ha tin? 

tetszik • tektio-bdrauakda köött  a jövedelmi vismonyokat 

tmkintve is 611491 volt: 

Aura oldslea 	Misik oldelon 

• 100•120 ezer Ft jövefielem 	stunk actlaus 2 •zrelqte 

6 év alatt 	 /191  n/o5111 •gósz h6r16- 
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kezbeeket tekixtve 20 1600, 

• take, 20 ewe! Pi WON/. bilssirks /isles dohányleSsassm 

tetSe 	 $dei 
▪ tfttic 	fildti2te400 	 tilkive/ VOndelkeSe 

WislembiSsunk4e. 

• rAd /term. eesk8s8k 	nenkeeeskösök It. eesközök 

e,7,yik slams/ 41813t5 sleet, sAsik else*/ 
nert tulajdon 10 40 0 	a asskeeeskösöknek cask egy 

f7Jazdilkod010 tivgye 21 	r4ese tekinthet. e kettiezek 
tulajdoninak, east e'404see 

4vekben esek beaserzés4re is 

vehettek  tea kölcsönt. 168 

Lcy eW ki nem fisettifts 
Wig  azok  0 kinoetiis tulejse 

don4t k6pezt6k 

ebesolut földjAxed6k be— e ,Arzolut földjAredik kifize-

,4te1e 	Vise /rleti dij/ 

6. 0 kölönböseti földjdradik mivt Igau VW, s kiilönbösem 

megyebb hdayelit is bev4- ti földpireddkrek seek sly hilm 

telelt  a feles termelte- 	nyaddbdi rtiszesellik 

tés mitt 

feudilis joesendessr 	feuliiie jegrendeseS elkeloszá- 

tAl nikapitalists gyakorlatra 

Tovaibb is skirleelhetnklk a klelekult vissonyokot e  

skint* bizonyos ketteeeet fielhetUnk aec!., emirs 'Ai 

korAbhas is ateltui-k a 17.raunk4embit11 össsetlissée.ben. 

A kerti000k ese15ben a seenőiyi taggderek aS 6014sw•eek-
n61 lestibb volta, ezen kivUl a gesdesigon ki,11/1 



'anyone, mellett a Pesdesigi kényesez neeyobb esers 

po, a bérleti forma, s kimondottan érutermelde cólJd 
ból történő dolvinytermelds, mind e feudalismuson túl-

mutató vonások. Ennyiben előremutatók, de ugyanakkor 
e tényezők e körUlmények kedvezőtlen alakulésivel  ht-

rányosan is hatottak. A eazdaslci kényszer erej5ve1 

asere714ere kényezeritett navymejléthi telepesek Icrly-
telenek mocukre venni a  gazdaágon kivali kényszer  ear-

közeit  - úrielAk amp igy felemás o  kapilelisto vonleoal 
aunt feud ails  vissonyuk mindkettenek e h4trinyét e-

gyeaitette. Isgyoldolúan e dobinytermelés jövedelmére 

alapozott  pazdaságuk •gyersúlylt ecy•egy rosszebb ter-

més  teljesen  felboritotte. KiszolgIltstotteiguk a kincs-
tézrai, mint földeedrrul ozwAben • emit viezonyuk merAn-
jci jellege következtében semmiféle állemi beav.tkozás 

nen koriltozott olyan nOretilvd növekedett, hogy 1847■ 

ben o 1..egyor Quad() Lapjain egyesek már új "rebssolre-
kartd"-t ealecettek vela kapccolatbono 169  Állapotuk, 
helyzettlk az l80-as forradelom kitörieekor mér  végleg  
segérett a rerdeAsre. As 1848-os  forduLtt51  o  nagymaj• 

láthi kert;ezek is sokat virtok. 
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In. 16404949 és  bat  na  Ta7majlithen 

torrodotom ée szabededghere hatésit e negymejlAthi 

kertéessigre nee eismgilhetjuk elesigeltes s Mill, Ces-
néd soul, tatillet4n te/Alhat6 hseen16 to2ek1ds484 SWAM 
közös sérelmet &deft. V4gye egyezerre Mirk& e f•lestrre 
a  forradalmi  esemiey•k spinint  és egyszerre Sot  tel  dlyar 

problémAket 8  forradalmi  kormé my mar* s441411  is  
mélyben htlzódtak, 411 amelyek meg•ldéme emotion mile ki-

menetelt adott voina a must sestsée4gberonak in. 

tint tudjuk, a job égyfelemsbedlt4u61 as616 t xv6- 

ryek nem intéskedt.k a mejorsigi zsellére4g, közttik a 

teispitvényesek Eore4r41. A rig óhajtott ezobadaléet 

cook as  értéree kösségsk Sobbigyel nyerték el, Unit Oa 
redm4nyeképpen Osendd megyében  kb,  T1400 mogyer hold 

emánt6 és 50.000 newer held rét nenteetat es dr1 szol-

„latok  81611 s ,, zivtiSkoak mirtecy 58,  n r6teknook  88, as 
egées birtokillom_inyzek pedle 36 százal6ks. 170 

A wye lakossiNirek ez a rim), mely "riErsi éteeste a 
törvények jólnduletét”, közvetlentil  1 48 (Ant  i  Mestke-
ző 22 •4.111044ses közeégben itte Debt lielet Illekiksily-
hoWtSt flieleblet Kövegy t  Pitvaros  t  Alberti, Ambr6efe1v8, 

MsSesibAnyl Dombegyhisst  Szaegykés fogy Ifewilenith, 
ReforsélomOsmkeeyhiss t  alnklay•Dombegyhtise t  r-gy-Kovics-

h t  ReformAt.KovtioehAss t 	 Kuri4gote 
vy ceoztelep t  ApAcs, Dump4rotes, K1e-Isateet lever-
mea t  várhw:yes 41 181dvAre In  A forradelmet sege1610. 

er valamennyinek oilje welt, hegy resides lességgét 



"örökös felavd" elokuljor it. 	emlitettU a piteero- 

stake% akik példlt mutattak az e  • .:Sl 	 folyta- 

tott hereben, ,,Ant tuJjuk, ez pea eikerUlhetett e kice-

tiri éltd•kok miatt. A m4rciael forradelom kitörésekor 

• k•rtőssek legsiibb ennyit vArtak, bogy sirelmaik 4e 

igényeik velemilyer formA,on orvocliere kertilnsk. El- 

se heiyer remAtik megolduni rerdes, sees arb4ess kösség-

gé ireió Atelekittatisuket, 

A Unimak to:yatikoesiggnek hire ne7yor hew el-
jutott e megyiben die kertéssekhes. Az ele' jelent'aebt 

reagilie  éppen  • nef7ma1lithi z4:e1lérek r6ezirea tör-

tint. 1848. mirolua 31.4n e következe felkivist int5z-

*Mc a megye kertieskeseégeiLek 

"ffemmetes gle14425•44- , grdemes ttesti tireakI 

..i.Ass !umiak minion &Wires kbeedg•l több •sásadokat 

halad6 rebazA.:Imiguktil ?Cutely haseresebodeig asom3as6 

regylelkU horfisk Altai felszabaditv .In: eryedUl am* 

kortioskösWeink oly •serencr5t1onek, kik  ezeknél  wig 
taltim nacyobb i , a alatt nyögve ez  ideig feled5konyeigim 

maradtak, Ea minder misok örömeitel indittatvn a Wi  V. 

gyei kUldöttségtel bétorittatva t  is l•giskább •ulysinkm 

től nyomatv 's elhat4rostak, hoey mirder e Cyanid Vim-

győbe kebelesett kertrient.irsainkot arany aspbAsi-unk 

inditvényostsa tekintetéből felesilitunk. 

Wily?* mAsve telyee bizodalolmmil mogkisjiik kegyelme-

teket, mint velUnk egy teher Glatt loviket, hogy tent 
kitett ssabads4r inlitvdryoztatáse (Mott laktirosiket 
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felos611tani 6e aé; es Caper kővetkese veettrnap  azaz 

4prilis 12-én regcell dákba killdöttjeik Altai v51e4- 

njUket v611ank tadetni el se mulasssáhit 

Kea. Ww,ymejláthon MAstSlus 31.4o 1B48. 

F.-nu:41:1th kössé elefljirdi is köslak6i." 172  
A f lhivásből vilii7oson k1ttlnik, hogy •  virmagyei 

kLildött /nem val6ozina, hoe5 küldötte4081  veri sz6/ 

te es előlj4r6e 	hogy a jobWyfelesabfAit6 törvények 

csak  as árbires k6issig•kre vonatkoznak.  A kertészek ecetó-

ben tehát semi vAltosie nixes' a föld t•vábbre is u lance-

tár tulajdondban ared,  a  sersgddee4 eérelmes pontjai to- 

vábbra le fennillnaks 	as  5 hold toles dohinytermeea. 

tés, a telopeink •sisiask vössit4so, limbo 
A felhiVAS segoseiftgosidedel de's skertdestAximikst tel-

es6litiecir61 bizony- Ara telogyindsem döntöttek* &less volt 

Wain a keloidali Snell*  megyei  kUldöttnek  is,  akinek 

jelenlit• “b4toritotte" a jelenlev le1cos.4, !ot, is skinek 

javaeletra törtilia4 valássintileg a kerties ktildöttek tag. 

lálkos6ja is rearksjid.thon. A esövelben nom esik as6 a 

kertissek r4gl edgyirdif  es 1421141'0e közsigg4 •lskulderl, 

ehelyett határozottan as "oreny esbbuda4a* követeliee 

411; tehát  Ők 4s Inissoseinl akfirtek ez árbáres jobbkyok 

essibedmigdb61. AAIUN e segysejlithi összejövetel eredm6 - 

syskért t6bt kössig /Csanideptics, Pitveros, 4ov4cehisa, 

Dombirstos, iievermea/ a törvényes utnt vilsestve bend- 

vay bitldöttoég űtjdii fordult goesuth-hoz 6o es 
lissmilogy ais2esterhos, 173  ra7ho esekben "öröktie, 
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Uskirem filmed eLikulieuket kink le feitétlentil 

ott kell iiitnunk e kirvények megatt is ezt, hoy ezzel 

es drbiree•khez hnson16 relezekeditiet képzeltek en's-

vi. Eiteeen ha úrb6see közeéggi  alakulnak,  ekkor a Orré. 

nyek réjuk  is vonotkoznek, Amikor azonban e  kertesek 
fö24igény4reT1 befaélUnk, IOW deetoenek kell lennUmk, 

mert nee mondhetjuk ki egyértelaUen eat, hogy minden 

kertész azonnal  tulajdonosa eseSet•tt  volna  lenni birelt 

f6ldj4nek. A legtilkt 	meseligedtek yobs's emote 

he tizonytalen helysetUk megváltozik, 4e he kedveebb 

esersadist irhatnek 814 gm Solent' es aut o  hogy  e nee. 

1101Athisk simony slisbsdigie követe15f? , nek Eon kell komoo. 

lyabb 3elentMe5,2et tulejdonitenunk.  A 	10  kérdás, hogy 
as adott köriamdayok között • Meg a forrvdalom sled 

szekassében . e kertéeseigek egy r4sze  "ne  elégedett" 

'care kicebb ev,ite5g•1 le; de annyi bisonyoe, hogy Ork 

is eserettek volna a fOldek tulajdonocal  lenni; csak  
nem 'e)tők set Myilten hengedlyozni„ A negymajletta tel. 
hiviemk ez  utóbbiban  Lithatjuk jelonteetsit, 4e eb. 
ben, holly u megye kestdeseirek fiivelmét mAS a polgési 

forrbialom abontakoséedmek kandeti időssakdben e hole—

&le lrinvitn forditottes todatealtotte bennUk helyzetak 

t.JrtIltAntlenElt 56 a vAtozde ez.liAgreerUedgét. A 

bétor kinyilMkosábben közrjAtezott ez a nyomordeég 

szülte forradelml hangulat, amity e kertitzek wisdom/it 
helysetékel eiddott az 1846.'41 kibontakos6 vAledgem 

vekben. He osSel az olialr61 IniselltjUk e nagymejlétbiw 
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•k ténikodieitosiblat es elesinteigot de a követelés 
mirtikit a tetradalou else kit betibar  úy  is jells... 
metbetjUke ligy es elaall ivek gasdeeigi problémAl ni• 

ett  a  forradalmi be/yset itt la  kialakult  /gondoljunk 

cask arts s 34 oaalatkozoti osalddra, akik 1846/47-ben 

adtdk le bitletliket, tie akIknek sins az anyakönyvek two 

ndeigs want belyben tesirsit/ t  •minek  következtében 

Igenis folmerinhettek nagyon rnditilia követelisok /s 

klasolgiltatottCia feleadmolfee, djebb földiginy a bir-

latte/ megfosztott eeuládok rt5ezire1 y  tb./. 

12.nin ear kerillt a kertássek vezetőinek 
aneYivetolált• Illsirsejlithes. A gyIlléa lefolytleir61 801108 

Róg  eddig semmifile dokumentum nem ketUlt 446. Sues he-

térozsteire aeomban kdvetkestethatUnk vármegysi ells-

pi:1:mA a mirieuteri orssigoe Ida/glen.* bizottainyhos 

int1sett április Mal tálikostotijibill se megyében a 

renl folyváct 1cedess8 állapotban v you yegtalunrég 

Jelei csak sinely kertőr-sk5esieekbes mutstkosnuk, kik 

ksmar411s4usstikor 4rendsfis•tia is dob=nytermesstés 

köteleoeig mellett bisoryes eastandikre letelopadtek. 

De esen AysitsIssaignsk Is seek as az eredménye s  bogy 

Új szeredie  Végett  as Mete minleateftem fognak fotraft 
modnise 174  

A kovdoshirtisk mijue lomis  először s awyihez fordul.'

tks "•,.. mirt bogy folyi seersődiseink f6 hassonb4,411 
uraségainkkel. jövd Sat. Mibilyket •inálnek, is as 1- 

deben tdrténhete. hogy Ofeat vetis•ink Unlink megtagedta 
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tottrek,  ho"  leesünk  a  kik '4.5000 lélekre ems.. 

peroltunk, nohe adóinkat tehetrő•Unk asevirt fisetjUk, 

ilatoniskodó egyedeket mint alis örökös helyek 

omen okbil fotysaodtunk mix lemerviitte kóteser ez Ad-

ministratióhoz, ornand el utseittatturk ileekdre a neat-

tertóhoz, de mindenkori jir:unk sikertelon maradt, és 

móc Peek try szót seril tudunk jövendd sorsunk mi volts 

felöll **AD*" 175  Idiután itt nea jártak eredmérinNel* a 

• Wixom kertóestelep képviselői fetkereatók locsuthot, a-

kitől földet kértek "örökös Wu" meRelapitósire, Kos-

suth egyeleV• meghowyte  Őket haszonbóVleknek "liglen 

r&stuk tfttoestie WW1' majdan tulejdonukk4 vélend6 ö-

sökdo :trends Attel sielitb gonloskodhntendok: 176  Amint 

litjuk, a kovdcahAsiek esetóber elősz6r vel5bcn dj azer-

sad. koiiene, de a kóebbiekben mdr Li 051jukct ve-

tik föl Koef,- uth  • M$  földet, örökös falunak* 

Kossuth tehAt igiSetet tett a kovicshrizi kertészek-

nek sorsuk jobbre forduldeira, ugyanakkor tUrsionwe  in-

tette fltet *  A tijbbi Ceem4d ewei  fo1yamod6 vlasont wig 
ig..iretet ;•em krpott ez igaze4gOgyi miniszt6riumt61* 177 

Altal4ban ez volt az eljtvis szomszédos meyytik /Coong- 

Torort11/ icirvimysettivel czember is. 178  Viligoe 

teat ea, bogy a forradalmi kormdryset a mireiust köve-

te e•Fevr;nyek sodrAben nem 	 as  (Igy jelertftó- 

Poitg e zeolidrok de volt* laytitt a telepitVimyeeek 

probl4m4je a ligheledőbb politikueok jelzései alapOn 
mAs ekkor is orazios Ugy volt. 
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A telspIttinyeseknek mint  1odl6Iie földön lek6k. 
nak 0 probaaAl • e moloreigi asolliredglel •gyött 
n ír e forradalen slat Is többeaör mapirendre kerilltek. 
L'y Z 1836. 41,1. VII. to...ben, neely  e  földsadrhos Use:- 
cl4 slazonyukst  is  nagdajegi jelleAlrek oilleiteete lo  ki. 

monclve, hckly gudSerl telken  106, va'7 bármely 'Aimee* 

puestákra telepitett  4  s föliesdr en•dainyib61 

vol , uely dri m0jors4 tell telket h:esnild seellirek, 

dri t. rtosiesIkra sieve egyedul  e  fdldeedreal teonde eze-

bed eve:40M filegnek." Liaeredtek as örökös megváltia-

nak as 1340. VII. tc . Altai rydjtott lebete (Saba le. 

AZ wt-led reset orrz ,i,:zyülésen Wnle  Sámuel joyeelatAt 

utozitottAk el, ski ast inclIteiryostat  bogy es örökvált- 

edPOt terjeeenoik ki  a en &Wee telkekre is. A rendek 
a rule3donjo6 neg•drtdedt lAtták  ebben,  iry e  nagy ellen.  

Allis Ifitleire Was  i 5doeitotte tncliteinyit dry, hogy 

• kötelese aegvAltAs a majoreAglek eeet5ben soak a be/pr- 

etty. terjedjen ki. As alcótibla töbtsice azonban m3r iy  

le  •lutealtetta  o  megAnjest 	azerződdeekbe av tko- 

sAs eond•lat:it. A lidrdds easel nie  ne. került le  naptrend

rell Xessith 1348. mArelue 6-án, es Ort5ri t5rvinyterve- 

set elt4ja aorin est kivárta, ho, y re eklak es urbArldlie 

helyek, "h;lnem minden ssers6cléei t  priellegIAlle, (maws 

álls kös.zégek, anelyek velenely fisetiesel Tenn.* a  fől-

deadrnek köt•lasee, a fisetAsok  sill  segukat eeigeúlthee- 

elke 	oo inelteiryt  is lessevesták. 179  Nat követ. 

en as ápriliel $62141nyek is seek Os tirCiri  terhek  oer.- 
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sAirtet5e4t moniták  ki,  • tel•pitványeeek viszoryolt 

árintetlenül htikw Minden seek tovibb •resit/ • mazy.. 

najlAthlek rethiv:Istinak jolostesigéte 

Six an iddliekbll Le kiderUlt  hoey n orredalom 

hire *  a törvényalkotAs tánye nem kie hetAesel volt a 

nagysajlithl kertiesekre. A ferr1116 jest helyzettel 

szembeni 41114000814euk 	irk4tL mogsztatkonott 

bon *  hogy s rzigord yzoreedéo ellenére megtegodUk e  4o-

hny teraeezt4elitt “Köveoy e Villejláth köviedgek, MitY 

Alberti, a&aAa  I  laaarie köznáisk kertieset, 184B-49.42er 

• kötelezett  2945 hold föllön dohiryt rem tereciztvEln 

58.900 fortrttal bisS4goltettak" 180 AO.. a forradalon 

utin/. Es ez ellenálláz s peruezti - a telepitványee vi-

ezorwtól  fakadó 	elendlláenak  a yik sajitos formája 

volt. Jel€Int ,Te3át ekkor őrtjük mee Icasin *  ha vdzoljuk 

e kördlmányeket, táz az előbbiakb , 1 	az 

5 bol dohárryol milyen SeMs•te malice volt. htLen UAW/ 

azt Le tudjuk, hogy ritincetérnek aiit jelentettek • so-

ját telepltikek. tiossi kell sóc terrUnk oat L,  hoay e-

zekrek a közlégieknek saints  •gyetien pinillterviss a do  -

Way volts di igy Orészt soak es ezoladitetts • megél.. 

hotAshos skUkaftes anyvgiakat. Iry látjuk csak vit4g04. 

sent  kegs allyen bitor 130e volt e dohdayt•zaesstois 

megtagadAie. A Witervig mellett °sorter rá kell mutetri 

el 08411/6 lipieze too hIczen s forrue!alom h1r9 volt ez 

• etlen bilitető *WWII asAmalus, de u7yemekkor volt 

opsy •bs•kttOislyset, ami teitOkke  sarkallta  Őket, ez 
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pedig  a rendkivill 1ebIlles4 vált, klesolitiWtott roz10-

s4,1 helyeetiik, iglemelnónk mk! loktilpotrlotiz-

mus MUM' w hot.!y as emlitett közsé:.ek 1.ak6ire felt4tle- 

hatiese1 lehetett e nagymejlithisk magrtsrtiss, hi-

esel4 at 4prI1is 12-1 összejövetel éppen ekkez törtánt, 

milks/ mix mekezdedött a palántenevel5e, és lessen e:Aos• 

d5ke  é  vált azok kUltetése a f51dekre. 

irthetd,  boy  o kinostir  at  c2e peretrl kezdve a 

mectorlásra, se7f .11omlitésige gondolt. 	t,...rvényho- 

sis nem vette pArtfogde.ibe • kertászeket, azok k.;relmei-

re s minicstdviambdt nemleges válaezok  érkeztek,  ley sax' 
n kesdeti ideleitakban 41hetett változotlen joiva1, éc 
elrottente pélisk5nt mlnden közekben lefolytutott néhány 

gyors eljárást. Prrymejliton p114ul blubb6 JAnos ée 

Gyereki "linos "mélt-Alenul minder vagyonuktul mac foss. 

tatt•kg 281  EmlLtttek panaszos leve/6101 ez is kiderill, 

holy huczonhíres fadjelket "drige Sneer vett mnuel" 

már tevetették /a levl keltezée• Janine 7.1 At elberd. 
dohinyoct vaeLe verve, mei*ötözve kielitt4k földje megmU-

velére, s tdbtieket sl ,yoo pénzbUntettissol fenyegetták; 

182  mi.rdez rem rette"tette visage es elkeseredett  kerti- 

eket ez ellendll4st61. At elkeseredés is a teljes Ittlt-

o6l7beesés hnngje érzeTdlk a k1,nest4-iri átvétel elftt 4116 

ntlytomvrásiak 2oraib61  Is "Iiindenektől meg vogymnk 

foestve, ante egy f•stot tdp1416  36 leilek, mely bennilni. 

ket ily ssonoru sirsIMMO • ma holier) semni n61k4i1 etered6 

Ugyefoqyottakat tsnk egy hasznos •z6val is ellátvo, vagy 
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aide* Overiddbat 11114kambat negtailabilkve 11" 
A DOMe  hir ballot/in da annak mead% bear 

Nempei Y6-.1sostalay .c6z 	Waffle asavial 	Moss 
bat-60611 sturillialJaboa as asikaPo 164  as lissweis 

tenant paireasteuroasalaakbaa 	 vat 	Mop 
szonsitelek gyakov166611  Is  aaataildilk tabt Weer. 
Igy a aftymejlithilk abinentirl Usynök figyelmeztottne 
alleadve B  fizottik nog sz 1847/46.as os2tondbia 444,- 
v6 salamb6rt. /85  A assass66es pleverosiak goal Soft* 
laltik ea aradaial koesalit do odopiwomi00.01"  

A regal. Selabs vulő beavaltheeist 	allsesak 
kinestAr e  balm aasgye sal 	utuatsAta a neap) 
lad Sala 1003.0bil6jét, bogy a törvdnyot 	salw 
dig ablation Allapottlat blefott,k1NAloi boommovileolOk 
gyear16.6.61 tiltsa el a lataaskat• WS' 

Utjuk WM% bogy a 1114clust követő kösvetlen 

*Wasiak sas silt al nyoutalunul een a nagpmajlétki, ma 
a  többi  kortdamosdeota• Magmozduliauk aosomas rftga es 
amigos miabon hibontakozó parsaztasagalaakaike 
wino NA Ss Slate, bee, madkv6006 a Mailiallak pi** 
lAmAtaak siolőbbi 

isoodgoo ostallos 164o0 Sinus 4 's MONA Pal moo 
téolivol as ellossiki kApvissilik agy aimportJa tantomow 

kotott Qr1,  hogy tinaagváltis titian 66:06njoa a 6140. 

polo favak falozabaduldaft A 140161014g 0116110011118 

tildads agyanoaeb MOAN/ hi nyújtott ba töTedeVjem 

vaolutot "a jobbielpieSSM, 10840 1114.00Antetillilrő1e• 
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hzen belUl e kertdezeégekkel kaposolitban e% e 

dolet folalmazódott mea t  emit Koseuth ig5rt a kováce. 

háziaknek, hoEy t. i o  jocuk less birtokukat kedvezmé-

nyes drop megvéltoni: Al ilmeégügyi minisetériun ré-
sséről .;eák ?grow kdezitett törvényjavealatot es tlres 

béri mf,radványokr51, emi e.eptember 19-4n került no or-

eséggyiliés elé. Jellooich timed:lee és a rákövetkező e-

semények miott azonon ant to félretettók o  188  A tele. 

pitvényee kérdés ceak 1649 t:iv-szin %erült isfatit  elő-

térbe.  
A negye kert5osel hittek a törvénye1kot6k j6indule ■ 

tábon, 2ti  is, de bele helyzetUktől indittetvo is 

lelkesediesel vették ki réaailket a neineterködésb61 
aajd a nipfelkelésből. Ap4eán a nens•terség ldtszáza 

88 fA volt; mAile Win k:zUliik 51 V Makfts voolt be 

kikópadere, de aretéskor i . ozokLddtik kt easel, 70-7 

helvettUk olyenok vonuljanak be,  akik  (A4r learattak. 159  

As ombrózfolvi. 	etőrsdg léteeksirs conk k6vetkeztet- 

hetUnk elv ndhiny hdnappol kénebbi iretbdls "AAlitéffi 

Lojoe Levéltárik jelentését tees!. kw! Sebzős tPlyedc 

be,o'.:ott 15 eft findzsát épen egy  darabot  eltörve, 1C:t 

putrortAsk4t, Ugh 	Nek61 syrcieregi Százados minden 

nála lévő ldnisedbet, Deuts Herman 3.4k seized bell 

nemzetőr 10 limessit, 4s e:.17  puskát 	e többi iándzeik, 

puskák  6s pisztolyok pedid a kivivők  Által  mind es ideig 

be nea edottek." 130 

Az slberti rem.,,etőrj< leikeced5s5t Ceanid virnegye 
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törvényhatásági Lads. 1848, jdlius 11.án elisserdsável 

honorálta, 4e pildsksint Allitotta s nags. lakosára e-
13, 191  

As elesmAnyeket isiserve Spezia feltátelesbetjUk, 
hogy a ask61 kiképsisen e majlAthiak is ott  voltak.  A 

ndpfelkelds hire, Kossuth szavai kiáltviny foraljbon 

hostájuk  i eljutottak: ".., keljerl fel minder,  ki cask 
karját birja is keblében beosUletes szivvel bir, e hass 
widelsére cis as  •llensh wiegseamisit4C!re w  Bemni egyesa 

kedtie az itrulókkal, kik öseseeektidtek a magyar nemzet 
ellen!" 192 A honw4dseregbe eleecorbsn asok Giant k C., Oa 

kiknek mom sok wessteni valójuk volt, an sr aosakasySio 

gdr61 Lanett ssellárrétc, amelyik leroralt a b4rlot4,  

rel va - y cads básAban  lakott,  Es derül kt a apcüi niv• 

aorből is, 133  ahol sömmel s bew4rdorlók vállalták a 

"táborba ssilleist". Az önkéntesen  beállt honvédek ugyan.* 

is napidijst koptak amey4t0I1 ős telles ellátást, ily•om 

formán a  kstonetskodAs egyeseknek seelhettist is  Jelen. 

tett. A horividek eltertásAr* ssAnt 6asseget, segyel 
iris alapjln, 	k3iséeek fitett6k be az e c41b61  alakult  

póriztdrba. A kert6szköze5,:ek  a  jelentkee djabb terhek.. 

nek /hAiadó, átvonuló katoni:43 , 44; ellátása, stb./ 
zer tudtak elczet tenni leromlott azdssági helysetiik 

miatt.  A majláthisk mAr 1848 k6sep6n ott szerepeltek a 
tartozók közötts 
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wfortosisok jegvz;ke a Wegylnki jir4abome 194 

6. Pitverse, rig1 Isr- 

Hadi 
adM)a 

frt 

ird6Us 

kr.  fit  

Semi 
addba 

Usssig 135 49 156 13 

7. Pitveros Albert 

Kertissedg 103 22 103 22 

8. Pitvoroc Amaréai 

Itext.ese6C 58 37 51 57 

9. Beókegyhaiss Vey 

Sejlét 107 6 74 22 

AS alföldi és tissántd/1 t4pfelke14e telje kibontsko-

admix. mem volt idd, mart s Honvidelni Bisottméry Jellaeich 
fmtdmével. • Maros kdmvetlen fenyegetetteigén•k m•gesU-

méeév•i tmenetileg leéllitetts, és utsoltietalan s felkelt 

tamegeket tovibbi paranagi7 lakóhelyUkre kUldte VISSIS. 195 

Is a kypkodie v  amely Ahány h5nap  alatt  t611bezör is topeen.• 

telhető volt, va16mint az ed6k növeked5ve, sérelass (Ursa 

rendezetlensége megtörte e kertk lelkessemite A O. 

••mkori njoneosást Feu fegedtkik wAr nagy rokonassar•l• 
Több helység, köstUk Vagyasjldth ifjai Is me7esöktek os 

djonmillités  •1611 196  “ssikegyhAsl Nagy MajlAti lakozok 

•leadván, hogy áltelek még ki Allitandó 3 ujonezok ki 41- 

/1tAse tekintetéből ifjaik könött sore huséet reweltek, mi 

előtt ssonbon nit tehették volro zake 'atlas 4s Nagy István 

stegesdktek 	" 	P4I VsLollabiS6 3elent46661 tud. 
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juk, hogy sig 1849 jemmlsjAbem sea te14It4k itket• 197  

Az evethen feltétlenUl klvinkonlk emmyl megj•gysée, 

hogy Zaka is Itz;gy pea az elenottebb lekosek köz4 tortoztak 

Zahn kovl_esseetT volt, 114.-y I tedint61 Wig tudjuk, 

hogy 1849-ben air kőt Witlete volt, lily  nekik  volt  fől-

tent val6juk, teh4t Amu loboteeégak, cmely as eeená-

nyek mermelis4164Ase utdm ogy blstoneigoe helysetet e-

redsanyesett some timisukre• 
_rett 

A sagysal1ithiakvas kit:moos:60= "sindem 127 lélek 

utin 2 fft", 198  am deasecen 10 főt kellett k14111ta-

nl. V-4 45-biln terenle 581 fe 199 , 185044en peli 668 
200 fe 	volt a lekerok swims. A kösdpnrányost wive 

tuk 3 fertt emdmet .  A lelkeeedás el4hanyut1ásit motets 
ja, 	7 ft sindes nehdise4g ndlkUi /az is lehet, 

ho-7 öriCnt j lontkestek/ ki4111tottek, de n  további 

3 fitAa1r61 -1.Ar a eor;:h6wignak kellett dönteni. 

Az 1848.-to 6v eltelt nnélkia t  fury killönösebb vál  
tot  hoott volna, Csupár egy dologben értek el ered-

m6nyt  a  dvegylek, negysallithiek, anbr6zlak, albertl-

ek, Wegliat emellek az ellen, holy kAsceik "oly kel-

lesetles herv.:114a 1  nevekről neveztettek el, mcllyek air-

der he keblU hassafl nevet4e4t 1151tán drdeall", cArt 
201 azok r4gi revAiin nova:Wait 1cirt6k. 	As engedAjt 

MP' el bL,_:ottsvinyt61  te g le kaptik, 4e meva n követ-

%eekippen alakult: 

Atbertl Uj-Pitvproa 

Keg Medry,irezkihise 	abve:.;y 

Kis..Fitveros 

13:14kogyház3-Sa 3lát 	lAzike;7114s 202 



Ette] kezdve új nvosatd peocAttel litték el net. 

Vagyssjlith er,;5szen 1865-lg  ez  I e nevdt hesssilts, ek-

kor egy djebb szrzedés siáirdeskor Ora es eredetit 

vetts t•l• 
As Ugyysk olyan SrteL--aben van jelente, hogy a 

ndpsos-, Alos, e kil7estárral szabeni gyUlölet ebben is 

kifejesedött. A helyi ndvhi-ozwilltban kUlönben is min-

dig Lsőkegyhása volt e falu neve, 0:7ak hirstalos Ugyek. 

ben irtik Vagysajláthsek4 A forradaloanak kellett MM.. 

vetkesmi ahhoz, hogy vftse ()gym, a  kertiesek Worsts 
ayr'Tzzön a kincatdrrel 

Az l849-es dv bekösztt4ss lass  hozott  ::yökeree vAl-

toziet az alapvete probldsik SegOiddedber. A megye zsel-

lir lakosiga cculődoIten flyelte co djabt, esesényeket. 

lelkesedés viigképp :Ades:Alt, ehelyet inkább sérelmet-

ket gyüjtötték ösvze újabb bendvAnyokban, amelyekbet 

egyre olkeeeredetteb, elssAntabb hang osendUlt ki. Az 

orsidggyilléshez és as igasságUgyi sinOstdriushos folya-

sod6k kapcoolatot Idt4)k joi4,, os ig5nyelk kielégitése de 

konv44stai kötelecoSeik teljeAt4se között. A kirések 

kösA, ez egyre hotArozottsbb földigény domborociott 

*sly egyattjárt volna as dllardősitással. 	kevermesi, 

dombirstosi de dostogyisizi lak000k emUttesen ez orez.a. 

fordulva  k5rv4nyU1cben .6st sérelmezt6k. hoZY 

Ők  "kik szersdés sollett lakván földesuralk jészágin, 

Salmi tulajdont nest birnsk s e törvénnyel kimonjott on  

bel." éti egyenl6sig seta1nes6 Otikonymigsiban alnd- 



eddig net! r6szusU1tek, minden 127 léle után csakagy, 

tint a fdldtulajdonosok k6t 6joncot köteleztettok s 

at  ki is é11itott6!." At  k6ri, "homy a szerz6d6si 

he1ys6gek lak.osi is a szabadség 68 egyenlőség Stete-

rinyeiben r6szesittessene, jelesen földjoi, Melyeket 

oddig szerztd6s uellatt iiiVtlte ös  használtak  e  mental 

rir vagy oeah az6rt is, 'logy azon fd1dekr61 Ok illitot-

tak újoncokat is igy ők vedték msg azokat, nekik tulaj-

donosi joggal adassanak 6t, vagy legalóbb az 6 boldog. 
03 ségukról is rende1kezz6k a C 	 2 irv6nyhozás." 	Ez  utó..  

bi  tehát továbbra  is az egyik  8a2alatos pontja 86;Asi. 

melknek. Hint  láttuk,  a nagymajléthi felhivésban is  vi-

lágoson  el  tudták  kilöniteni %a'Jukat az úrb6reseIALl. 

iAaguk u nagymajlithiak pedig megteleped6sUkt01 kezdve 

figyolortiel kisérhettlic a ozomszidos, meglehetösen 3 61 

6rb6res KJzség, Tőtkom168 élet6t. A Otkom16- 

hivatkozva az 1640. évi  VII.  tdrv6nycikkre mAx 

1644-ben őrőkviltsegi ezerződ6sre 16ptek Booty PU1 tőldes- 
204 	 a 4cribtek 

42:1411. 	Az 6rb6resek jogaiiViair koribban is saarat- 

tóL volna ul6rni; ez mint c61, mindig ott lebegott 

tdk.  boat,  amikor a gtdrv6nnyelN..imondott ozabadsac és 

egyen1686e jelszavait hangoztatták oresigszerte, 

inkább óhajtották, bogy "az  o  boldogségekr61 is rendel. 

kezza • törvinthosike. Az olGbb oulitutt folyamodók 

indoksikk mans. sztiewm . int Amondt6P, hogy  az'  a 

föld, ski magmilveli 68 megvédi amt. Ez pedig né: 

cow: panams. banes Sigralmsztet‘o la. 



A dossidaelliNdsk a nyilt földfosIsliaiseljutot. 
I ab töbört4j0kkel smsmben* 

so low iseembs, 5.14 mogysi blaottodspi Woos 
Math Atomise dombiratooi magyb6,16 a keistlissdket pa. 
nessoltas %Satin 1642 &boo gadjaner Adolf birld is 
ammiratosi uoet á1lodaa&  Polk smitélys meats Ms* 
tki1d6sesi kosett tot% se,00064 Morin% • lAsillsellmaiiik 
bormallsbas .0010414 1930 bold földbal 4406bb, mass 
mos 1106 6vben belt p6t16k soorp66610 szerdnt visas 

41~8101101411 #0  mar Wit év ales baboritatlamml kWh mast 
paitAs 60 votv6 love $06 bold Valet a köss6grosst er6s. 

hmeslomms1 vissastaasist akarm6 •oo• s aa‚  yeasse•  

megotassiUmisms tolimmeft es, bin4411111641 kSissOb  
Wits, mire, • aim al Is vesielt, blegY as "rdelea 
latiskoks604, a  bisenels nook=  bIal kt saillt 

•  Wyman,* ös aosilierillo tut. bogy  • itertaseek AI. 
tsa ot "AK:0 bold 1161410bisk •lfoglalése 414.11.101,11s• 
tilt** a°6  

Ammo ural Aggebestak maim dönteni*  As Oat* 
untold Mist törviriyes AlesellsOt 

NSW %Is do a eititaitött own 0400141 so ogles Whisk 
amass a *ire do • holy*. Maass stiempaillt  nip is 

saPtellee eta% at Sal e1lses011011v60 aff • Apsheisse 
ass tuft& fogisatooitsai.  As  ellen613.6st aiadjirt 
tett is Vivett•, sort tsbouir 54in mar sat  Islentotto 
Kövdr P61 rössolgibires  q. Immiretosi lakosok mint
baminoan SO 111610reg voset6so alatt • k6rddaes 300 



hold f61iet. lilyet  a ii . iteriumhoz beadott folyamodi.. 

sokan ant ez elf;tt kezökön volt huszonbri föLlet 

ok  visezaalutni k5rt5k: nea virve ez ucy kimenetellic 

me,gok hatalmival visszahanceikoltAk." 2")E5  

A kird;ses 300 hold föll vieszsfolaldea 	hati- 

rozott, r-dikIlle tett volt El  hely s6z lakói r6szíről. 

közrejitszott ebben a forroJalmi hal .Aot, 

de indit6 okot e ríci s;relnek adtnk. amelyek -loot at5 ,  

in4bb 4reztettkik hotzleAcat. A 3LP., hold földet korib• 

ban b5rletidnt birtik, de az  ik folyanAr azt adore 

akarta hosznoeitani e b,:r1r 5a vi; vette. A k6zsé;.:nck 

y ezLAmIge lett volna rti o  hiezen icy a lakoaim. 

egg azimihoz viszonyltvo a földterületot, ardrytolontdc, 
aktios vat 	 4.7)  jel•ntkpz-tt. Az rAny helyreAllit co órdekkib;Prii 

kösség1 veset5st laviltsdk, is as 63 vesetic 

eat  hajtsák vigre a foglalAst. yilvin olyan  cl le le ,. 

begett el1ttUk, hogy arra oz idre, amikor  V 4114414 --  

WA is f,ldhdz juttatju 	korm_nyzat /ilyer hirekr - 1 a 

•okf5le törVélytervezrt, Leaddrly liCszakitan hallhot-

tak/. akirorra m 300 hold föld az  Ő birtokukban lerven. 

Dombiratos, aairt láttuk, korítv,:en nagyb6r1A'é volt,  te-  

ht nem eredPti kincetiri telapitSa, henen k5s--bbi At- 

v5tel, 	 ozoknji a közrigeknól, melyek u kince- 

tAri telepit•sUek eleTtt kel ,tlkeztek. szinte 41taldnos 

tendenolak•st mutatkozott a bórelt föld területinek ki-

ceinynige, hiánya. ilAst ela)Tr.ortsan azzal momyarizhctjuk, 

ho.75  ez - ben a helyiekben er?Tcen elharopódzott a 
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földek sl!-vezorbirbe Ddee, slyly:1z jiruLt mé: a 

Felső szaporoi ..is 5c az i1land6 betelepedósek. Igy 

nagyszámd lakosedot nos tudta eltari;ani es a f61d-

tertilet, melyet e nagyb5r16 a kiiseégnek slhassonb6r-

be adott .  DoabegybAss eaet5ben is a 	‘365 .  kh 

ter letre  7r41(;  lakoe jutotnem v3letlen jeleró: 

as sea, ho.:y a kincstári telepitévek alkaladvs/  vala—

ernyi r4gebbi telepitőetl kertSsz telep jelentes 	íri  

lakosed,:ot ad minden dj.rnan 14trejött telepitv5nynak, 

ahol e legfőbb vonzerőt 3ppen  a  írelhető földterLilet 

nagysága  Jegy-egy  numerus 15-2U kat, hold  földdel/  je-

lentette, i'iiindssek mellett rd kell mutatni errs s ten.. 

dercidra is hogy a környók nagybirtoossihoz 

an a főbrlők is allodisilni próbáltek, sai ssint5n 

:15zba kötötte a 20-8e 5vektől a kestdeseket• 2°9/3' 
A közvetlen kiroctri telepit4sti 	 esetó- 

ben nem taldlkozunk a dombiratosiak5hos hasonló föld-

igónnyel /tol e  hozy növelj4k abtirelhete földterUle-

tet/. Lhelyett inkább axle kell felfigyelnilak, WV 

e  kössek lakói — s numerueok megfelelő nagveágo 

att Lc — kezdettől fozv6 	i;6re!lt földterUlet tulaj■ 

doriosai smerettek volna lenni /a  40—es  5vek elejln 

air asgedltásról sz616 törv5nycikk te volt, sőt 

körny5kem s gyakorlatban is tanui lehettek nóhány aeg-

váltásnaki. Vajon viletlen jelenedr.e as, hogy as 

1848-as óvber s nagyaajtáthiak kösUl Lenki sea mozdult 

b:Agelt telklről? /LAa4 s kordebi fe,lesetbell beauta-

tot tábl:izatoti/ Viletlen—e as, hogy Nagykaaatisam 
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az "addig elesökd6sött kertészek" 1549 ipriliaLken 

vl8azat5rnek, 5a "volt hsaikst erPenakkal elfo laljik, 

a benne lak6kat Wasakkal kiverik". 210  Hseon1ók5ppen 

v5letlen—e an, hogy Kövegy, Alberti 68 Anion% köss5gek 

eset5ben is egyáltalin nea, vagy csek n6hdry ecetben 

fordult elfT b6r1etcaere 1648—ban? 211  to ‚pp  esek azok 

helységek, amelyek a dohinyteraesstéet La me!tegadtki 

t6ny•k birtokában levorhatjuk  est  a köveLkeztetist, 

Logy s kert5ezs5gek 	nemcsak szerettek volno tu- 

lajdonoc:ai Lanni. b4relt földjUknek, hanem a forradalmi 

eseAnyek aodritun kiedrletet is tettek kara t  hogy b4Zim 

letUket sajit tulajdonukba vsgydko  Hiesen azzal, hogy 

sogtagadtik a doir'iny teraeastőadt, 4s földjeiket ais 

vetett6k be, ast a sajátjukk4st sUeelteSk 

mert 1848 5s 1849 folyeadn egy esetben sea "kirdesték 

neg.," a kincatirt61, hogy it  vesepek as  egyen nyom -dsok-

be, hunea aajdt akaratuk anerint azdntott4k—vetett6k a-

zokot. 

Visszautalva  a doubiratosiek földfoglalására, azt 

agy olan aajd'toe esetnek tarthatjuk, asely  a koribbi e  

tehát kAivetett te1epit6sU kertAz községekre jelleeső. 

A földfoglalde adaik sajdtos esetek5nt a sagymejldthiakét 

tis a é, 	— a -Joh4aytermeszt6ct segtegadó 	kincs- 

t:zi telepit6ell közs3ekét ealithetjük. He tehit tL,rve5 — 

nyes formában as eg5sz forradolmi időszak alatt sea is 

vo15su1t neg es, hoy a  földek  a  kest‘ssek tulajdonAts 

kerilljenek, e gyekorlatban azonban n5hdny eeetben, ha 

aajtos for 	on La, de 5rv5nyre jutott, 
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A másf51 4 ves szabudei. idsje alatt egYetler olyan 

trv ny sem 	Uletett, aa•ly mscoldotto volna a  kert'- 

szak  .robl5miit. Jo *wan felvetrdik t& it e k5rd's, 

ho:y ecyáltalin fo:lalkoutsk-e kell ‚flOppen a U  rel  a 

forrAalo.11 !!f_,  o ssabsAscighorc ven-tői? 

Kellett, hocv forzlalkoszanuk vele, hiss as ecymás 

utin 4rken,  beadványok 5o a küldöttségek figén k6zvet-

lenü1 as orszáLxyill5s,  Kossuth  v .v oz igeseigUgyi mi-

niszter eL kerültek u  kertezek  sirelmei. Februárban, 

márciusbon kássUltek 	terveztek, de cook 1849 ip- 

rilisában ós jdliusában, oz utolsó 6rikben igyekeztek 

lép5seket tenni enrak 5rdeketten, ho y o majorricok tár-

sadalmit, a kert4szeket djra meznyerjók afiL . :etlencda 

U.Onek. Az első jel--ntőse' irt5zkedós as  április  2044 

kormáryzóelnöki rendel-t volt. L5nlegben a forradolor 

ós  szabadságharc 	Lieje alatt ez jelentette e lez- 

t6bLet a segymejláthiakruk ós ssellirtárssikrak. A :1411.- 

usl oreziggyill6e RI-rants air net tiinhette nspirendre e 

L-zeuere Lertolan miriesterelnök budai lokleim 
a. kövellnzAfire4 nen:4,1 

tott törvnytervezetot /amelykli 	drb5resekkel egyerle 

elbírás 914 kestiltek volna 0 telvp-itvinyesek is/, mert 

először a nemzetisi t6rv5nyt vett6k elő, 1. -:y a szaba

eghorc ukies gaintt a telapitvényi k5rdiere már non ju- 

tott 

Az április 20-i rondeletnek a irert5ezekre voratkozó 

rims', a következő1c6ppen szólts  "Azon  lokosok, kik vslo-

-1p 1 y nem drbór^s helyre mint zselltirek f ldiel bias 

ró ,tazdák hnszonb5r yriy  szol.11ótok 1ekötelez5se meli• 
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lett bizonyos 	do,  televdtek le, hogy ott fel.• 

épitkezv5n rendes községekké is alukultak, habár as 

elköltözésökre azerződésLleg kikötött hat4ri1 er kitelt 

volna le, meLlartokott tlizhelvelket odahagma rem k5nyezeas 

rittethetnek e  hanem úgy ezen esetben, valemint akkor 

is, a az j.ltalok na 	as drb..lris5g meoldisa elrtt 

tött telepitici szerzrdés feltételeit nagokre nózve 

o mix felezabaditott őrb5resek  irányában nyomosztók-

nak éreznal  hogy  e az örel6aCiletlens5g, nyugtalanság 

40 inerUlta5 folyametos anyagul aso/gálva, az Me-

te hatóság, mihelyt hasorló esetek tudcmdedre jutnuk, 

• illet  felek bLzodalmát bir6 egy5nekbe1 alakitondó 

küldöttség által rögtön int:Aakedni fog, ho...„y a telepi—

VT 5e telepitettek között ideiglenesen is oily  eoyesAa 

eszközöltessék„ melly a törvinyhozásnak e r5szben teen —

de reLdelet511: a közbők5t biztocites." 212 

Azzal, hogy “me,:.ezoott tüzhelyeiket odahogyni Lea 

k5nyszerittethetnek", a kerticzek nem nyertek kielégi-

téet. Legfeljekt ezzel orra e szintre jutottak el, mirt 

amelyer a forralalom elrtt az őrb'1?es közs5gek álltak. 

bmnek a megtelepedéenek a biztorit5ka is azon'Am aft 
csak  rendeletben,  rem a törv5nyes formában 15tezett. 

A rendelet azövege a letöbb eretber elaikkwIt a megye 

és a kincstdr hivatalnokai-ok acztalán, és ilyenforada 

az eueo községek nem la tudtak létez5r5r61. A misik  i.  

'!';rlyük /a föld/ m5 ,.. ilyen kiel5j.tést se* nyert. Axpedig 

az állandóeltds és a föld cook együtt 15tezhet, ösosefligg 
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•gya4scal, 5: -  eyik  a  isik n5lkü1 nest sokat ed. 

Rem v51et1en, ho:y 1849 mijusában,jdniusában a 

beadványok djubb 	jelntkez•tt. Koviceháza, 

C 	 213oonádapdca 	mellett jdnius 22-6 a  keveraesiek is 

a miniczCriumboo forlult 	214ek. 	Felsőbb intézkedéo 

hLlnyil.ban "báró SIna Györgyel kötött szerződést k6n.. 

telek 15v4n alá irni", azt panaszolták, ho:.:y a 

deadr azomtal kötelezte őket arra, hogy 600 hold  föld-

ről "takaritsik ki term5selket". y1.1vn itt is ezer-

zedszezjs törtint /új azersJla volt, de nem i/tdk 

old/ 1848—ban vejy 1849 tact:Jena:1r! A törv5nyek hidnyow. 

etlzait 57 a reakci5 ellentAmadását kihzisználve a föl• 

desdr is akcio kozdett: eldsztir a szerződést fozad-

totta el, Ilajd annak igyekezett érvényt szerezni. 

keverAesiek is felemlitik, hogy nem keveset tettek a 

hosvéde1em6rt, mart a nylri munk -.1k beköszöntével is 

"fuv•rozcluk a katonai Allomány résnőre gyekran inybe 

vétetik". E köte1ess5te1jesit5s tudatlan virtak me-

fe1e1- 7  intézked6st a mirieztriumt61. A minisztárium 

azonban  a  me;zyinek tette  át  az Ltyet azzal, hogy "addig 

La 	a t6rvényhozio a kert6szek erInt ro!elkezend 

— a Ktolöny f. 5. 85. swim:Doan kihirdetett A94 sz. alat-

ti kormnyelnöki rendelet irte1m6ben 	tArgybar int6z- 

kedjen." iöit ttézhetett a me„e? Az  április 20—i rende-

let 5rtel1ében "az illető felek bizoialmdt biró egy5nekbő 

alakitand 1Cldöttséget" hozhatott l5tre  a  "telepitő óc a 

telepitettek közötti ideiglenes k zb5ke biztoA.tde.ira". 
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•ak  a  tovieti o 1kudozanjk, a 61 , 4-:,o1 	prob-. 

15zik szaporodilerinek alkottak újabb 

A fentiek icueretében • nagymajl:ithi kertészek 

mciltán cealődtak a forredalom és az!.)badaigharc törvény-

alkotásában. A jobbilgyfelesabaditie ceak e .yetlen pon-

ton érintetto Ck.ts  a  földesúri hotóság kérd3sében.  ía  

driesdk ezerzAelien kikötött hate/ne raegeskirt felet-

*ilk. A kés"bbieket isserve asonbez aegillapithatjuk, 

hozy a poL.,:ári jogrind 5rtelm."..:ben elrert nazad:" 

meglehetősen elni1eti ártékii volt sz'llnukra, mert a f11»- 

tulajdonoehoz filef.de5 viezonyukből ez 11.aez5 vitis 

sekben  a  aradalom fenntartotto  jot a döntzlorQ, rt  a 

veigrehvjtiera  lo. Az 1850-es 60-as 5vekben is a "le!,!- 

főbb ti5rvány" a czersődlis volt. 

A kertészek proeldeulinek sefielicise átnyúlt a duo- 

korzfiba. Az 1B73-ao XXII. t.  O.  intzkadett a te-

lepitvLinyes falvak nfalszabaduliedről" dzy, nozy enutár 

a kertlszkjzségek is több évtlzeden re,:yalajláth 
215 wages segetiltdei irat fizettek, hoia "örö-

kös faluvi", a lak000k pedig a  földek tulajdonoecivé. 

váljanak. 

Mennyivel raiskápp törtinhetrtt volna "Linden, ho 

• "felszab:Aitás" nera ey evolució,  has ezy revolt.ciő 

• xedadaye1 
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fl.  VÁLTOZÁSOK A MEP/111,4Y 6LiCkkr AZ OROKVALTBAGX 

. SZESZCIAS LitTRSJOni= 

le/ A geadeedgi diet 
A dohillayterasestde aegtagedisa is aegeellndee alepeste 

sdltoodat madadaymett a kestéestolep geadoreigi illetdber• 
S 0,4nykultdre klatnttine n terneasbe/ t•lSomino dj jet. 
leget  adott a geaddlltadienek. A 1/4t410 ereesilmW•lant kJ. 
teljesült e golionstmamstde és as éllattearlestIlet 

A  kialakult dj hotysetlim ads a41yvekot6 *Wean 
hetottak e  Igy as 1150.ea desk elejda jelentkesit do Atlas"' 
nett as Iiimiritdeokkol  as 11170.es isek elejéig tort' Warm 
lonjunktdre, mely e koribbnn mom Inmost m4St4ld1 toradaps 
•s-ksé41etet *Ames td hcrdk de hadjdratok, veleaint • 

nyncetlosurdpsi tp.tt for:lido/ea kiliontaltosde• is s kösle• 

kedds forrsdatiamoddsa les•tkestilben 4111 OA, A korjunkw 
turilis vissoryok itt belybor is együtt jiirtak • geadA14,  
kodlo kagyoninym tachnilidjdaake • find 	addjdw 

ask dtelskullcdtalo A dokAnytesimistős mosesiltAo seelied• 
dd tett egy 'roads% sal ogydrtelmüen • proaderendese, Mop 
lasuldeit oreggcnyeate e  Meek wit reams* egy teems,  hems 
egy adelltlien is teramisthettek gallon:Ito  Mt,  • 11-Inedlk 
ayolida dileadd Ilsartilste is AltslArosed edit its 1050wes 
desk voigivelp Sat sUrgette es o kialokult Maoist, t'0.:y 0 

dolamy be'tel't p6tolisi kellett. Uj bevdt•lh•s viosont 

desk a bliss teretesUleti•k móvel5n4vel de as dilettes. 
nydostdo tejleslitdedvel juthettok o lokosok. mAndobbos 
ambler!' adott volt, e teraellel technika irdltoodm /gm* 
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eke, vesborons, ekekeps, koese e 	trAgydsda 

olkslassAse, pedig gyoreitotte • kiSortekoutet. 

A edltosiis•k btsonyitticAr• &Nemec isoltelten ntitidny 

nrimesiaitist •ledgessis Mindenekeldtt ist, p6to1• 

buttn•e a gebessbevdtel •  dohány  bewitelAit? Mies User.. 

niAnk kelL • korebeli gebowdrsket de legs/dbio 

'inn • t•radeeredadnyeket. As &eking' kepcsolatben •  
Maybes kie/ekult irt4keket veessak atopul, naelyhes 36 

•ligssoddet ad eJY gondnoki •sdardde es V 52•1862 ks.11,A. 
216 ti deekre. 

As  •gyhIn tulejlesit• *grim:6 kit esdressieles jöve.. 

deism 1852.4862 k6s6tt 

k.vek Gaborobevitel 

possoryi m4r1ten 

lobone Lirtilke 

öerneenn 

1852/53 238 660 it 80 kr. 

1853/54 25 0  693 Ft .. 

1654/55 276 706 it 40 kr. 

1655/56 202 751  it 4,.... 

1056/57 260 713  it 20 kr. 

1357/50 220 6G3 Ft •• 

1058/59 212 575 Ft 20 kr• 

1559/6C 236 647  it 20 kr. 

1i36(d61 258 690 Ft 40 kV. 

1961/62 224 580 Ft 32 kr. 

(!7:cneclins 2456 6626 kt 52 kr. 
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As AtesdoltissAl sigy pesesayt 84,0 /61.5 Liter/ 

47 kilowksammok solimitve as slAbbi dtlegds .ekst koppiks 

geek 	 Sty q  'is 

sismisse 

1852/53 	1111 	S Pi 89 kr, 

1853/54 	117 	5 Ft 92 kr, 

1854/55 	130 	5 it 43 kT. 

1855/56 	132 	5 it 49 kg• 

1t256/57 	122 	5 Ft 69 MN 

1a57/58 	103 	5 Ft 05 kr. 

1F.54/59 	100 	5 F$ 75 kr. 

1859/60 	111 	$ Pt 93 kk. 

1060/44 	121 	S Ft 70 kv. 

1961/40 	105 	5 It 52 kr. 
11111111•11111111•011111111111111101=11111.111111111111111111111111•00 . 

Atlas 	113,3q 	5 lt 75 kr. 

SegAgy•sini 111,4ajek, bogy as sass dusk kun'At e  

de °Cris/41y dyer beltil is a  kulönbdst efiresekek között  

8 tenti•im41 nogyobb aftwil AvesegAmeed kell eslmaskok 

• veldeilibeft A gelemekt asimadds dvenk4st Atiscolt5 

tebit est balstt lebretsdrk. As its Moto°, ha.:3 esek 

its •isak nos tukr6sik WIWI a kAkersokedelai 4rek aloe 

kulAstit • Mit4arsatait4seek now t mote le Lask o  

es ease tsprostber besututott  S  boldly. assay. 

Waist /17,5 q. 2,5 q IWO 0 dies holdenkIst/ rsessdk 

•lspil , akkor  as  dj kbstasamys6 9966*t conek 
k4teseres5vel  /It  nyo 	towellsivol/ keil ••SOLDW4k4 

rms. 35 adiseds Svenk;nt1 t•riskeisie 96* weitik asg  
es arm*** erimyok is, ssiskrtk eserint as 1850ftes 
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di/exams aeauxersedgon • esdntéter it 58,21 -ds 
t•ruelt•k gebemdt, 13,8$ %Abis kukoriedt e  Laykerd bosom 
14e amorist • betekeritett bias memnyie50 1847 de 
1868 kesett mejlmes megkdteseresidött, 217  A anima bop 
r•klt•tt e  60 04441 sdeserdsydvel emAmolve, A011113208 egy 
numermet siqil vidw• /15 hold Wet' 3 Mos401911 is 4 
hold eltimidose fell / 19 boil esintóSil 11,5 holdet 

korekitve 12 haidot • wetettek be gabosivel. Rs tis 
Ó sitlegAbem Le • reelitsoket taken.*  ries veléesinit, 
wyents belay harmadik ayosiet /se ugerftldet/ ekkor 
mAj Modes 4ftris hoesnoeit•ttik. Zeuerve ozouben es es 
eideidook isirtAkdt, es /*UMW d11eturt4s do eels ••• 
cyLitt • teherainyteressethi 0101idtha1a4ds4t, es easstild 
egyre gyekoribt texas/del haesmositéedvel 
•eduolmunk kell, 

Semtlek IL 'yelesseviteldvel 1852'. 1862 kasött ea 

dtlesfro bevétel gebemibil sgy naserme utdm e W•*. 
keeflidppes elekulhet•ttt 

TerUlst 	 Atiestoreds 	Pt 75 kr* 
AtlegArrel 

Pgy 1100 0  hoe bolds 	395 q 	20 Pt le kr *  
12 hold A106 0 Illfre/s 4290 q 	241 Ft SO kr* 

wives's( Woods* stims 320 q 	184 Jt 

6 Iasi tamilli 

jdask levOsdea uttine 	20.0 4 	115 Ft q.t. 

treakieCtoka Atimmoss 113 Pt tlesta bevitolhOS 

juthstelt  stales birte* is as Wises sokkal  több  elate 



mint s Aehdmy ut:111 Wrod•lem, mil s looptiadlieobb 
viessayek NAM Ao /8 q/1100  O  tilos hollje/ oo9k 90 
kt.ot erodmdreembot.tt au numerue utin, A gabonetez. 
asuztlte tartimd AtAilie tobAt egyrdest blotto') bb be. 
vitelhea 	14056411a eseesdlyel SOB Wolydooltik 9 
g8boneterm4s$ 	Odrt4kbon, stet • tebdeydt, ugyamkker 
• Mae, do ktinslica ,  ea ill* • gyefte tereftdpeesdell to. 
lejom is e1tees4bet6 taradet besot*/ juttotte • lakosekst, 
Wierdost • konjusktordlio wiesemyek kör•tkestében nImi 
tabbl•tbevőtalbee• A bistanaiget I. de e többletet is cook 
fallouts • gasdAlkeede korasorUeS4400 9  •sdrt es  ötvenes 
draft adsedik t•ldt8/ 	as obséboe direket  ennél  

telealvel mossOibb bovitelekkel is amdmolh,ltmlike  

A Mai t•tlistorUleteinek betaleme •rdnyd növeked3og 

mellett ismerve se ALLailitesdu siskultipit o kukorlea 
do es drpo ret4stort11eldnek bisompor ordnyd mavekaidedwel 
is esdaolnunk  kell. Neestirotd14ftem kasedet odotok cook es 
&rim asettibon dllorak rendelkesdatinkfc, 21$  A kdt madras. 
nalm asaisbevdt•ldb$1 visegillt Us (Sober ms drpa es'. 
ss14kes mogessides • ktiv•tkese watt 
trek mr pa q Osesberitel •ndsel4k4ban 

1852/53 13,16 1/4 % 

2853/54 14,10 12,0 % 

1854/55 30,08 23,2 

1855/56 23,50 17,7 

1856/57 15,04 12,3 

1857/58 14,10 13,7 

1858/59 15,04 15,1  ) 

1'359/ 6u 15,04 13,6 



- 
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it'.' 	 es* 	15,79 

As arsbryok e visesseedeek •lleaóre le öses•emlivibal saw 

eskedóst sutetsek. A esizalókoe 'meson/As hossóestgleft 

gesso a esAstiteldi erAmyeket is takarja. H• • 15,79 

oe titles** boll/eastjUk as eresigos hipbe t  sicker 8 köft 

iretkosikot ititjuks 

Otsfulages saqayek 
Bass 	isps 	Kukorica 	Ssydb sevisyek °gessoes 

58,21 % 	13,85 	10 % 	 82,06 

Holy/ artsYek 

60% 	15,79 % 13,85 % 	10.36 % 	100,0%  

4(93je„:y5411). 11114 es orssftor o  mind a helyi sdatok musk 

beocilt ardayeksek foghet6k fel. restiekb#1 arre e beest40 ,  

keststóere kell jutnunk, bogy as &pie de e !aviaries os 

dilLotok tehersówvosdeóban -a esilles takersAmokot less& 

mites .0. s legfontosabb bely•s Alit,  s gybes est in 1e1-  

at, bogy as  1850-es  deekbes es let4116s6 ittetteStós kös-

e4gUskbes •likehe/edettsbb itlepotisw -  volt, slat WNW' 

azt CE oresógse segkeselitde slapjdn se3tet$VM4 Sit o 

apzillspittiet elAthsesst$ 	ez • Ugly le, hen es 44- 

lttek WU/ ols tgaeret bistosit6 lő volt on o  omit 61;irt ,,  

mIndes heftiest tenyhostett.  As Wilov t pedls rea lets-

tett esok a iss•/Ss tartest. aillimeek • man tabor* 

sift trinti esUbsógistei sSeIt. . **flaw* do berostio 
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ALlosAmy hasesoross lies/ aseporadds• es 185u—lp 

liv•he•n, As ebb ,/ es Weft •sisess6 hivatalos össmew 

irisok • Wiroaf1A11os4myra vonstkos6 (Watch- .t see %Wm 

Unusus*. do hdt tossiadstdell uta14s is • st, , pnrisyd 

silvokad4st tdebasstja olio 220 

As isti136s6 testing./ 411 fftog • so•mteraold• 

bentelkos4s4vo1 scores lasposolotbes Allt as illettasde 

&Weld's, •welysok 1850 441 1870 Idisdtti vAltomisoi We* 

stalk • maselandss4g1 tessal4et 4st batAsoket id. 

As i11ot14tosin slokulise 1250 ds 1870 

kogött 221  

1850 /0s, 1870 

1.6 igdsbet6 240 de 2,2 de 193 411 

8essoo 266 db 469 *lb  

Telids magyot 1011 de 238 de 72 de 

15 de 

ash k6s8so4dos 1156 de 

	

tesesitett 110. 	 wow 	 4111110 

Sonde 	ago 	374 db 	2U2 db 

OWE 	SO .. 	.. 

gusto 	IMIMP 	 •MII 	 11 db 

Mdblass 	WOO 	 OM 	 8 de 

A visoallt idOssokban • tcsydottott illatek WW1 

• logrontassbb •sesopo • 16ask volt. As edstfok *WI blob 

somyitjAltip  ho;; • lesstissok AiletaNijtaGs, gas041ko1401 .  

addjAhos • mosOkomy, Cale Ule satIsa is kiv416me 
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e1be1aashut6 16 feleit fug leginkásbo Az 6köt sib • 
negyvezee 6verb•n 36r4est kissorult e gesdeeigi We; 

✓ rb41. Oreskososs viesont o4g 1870wben le Loin segos 
volt •s •rdsyssAmsk /26 %/10  alig oaredt el a teheask4 

/38,4 ;/ si6g5tt.7 222  A kertészek a Musa biri seell4w,  

rak  egy r4eze vil1e1kos5 volt  •bber e t•kintetben i•• ' 

1104, leveikkel AsussAllitist e  fever...1st ottisito' A kos 

viosbAsl iekosok 	Obben errs spes1slisilt4k sage* 
keS, 122  imnek nymeit as 6aeze1r4eokb61 felfsillesluttS0 
MajlAthon ie. - Pil4lul 1850•ben le teidlunk •lyen tad 
saktili s eliht, ski ok 2 leve volt. 224  18700ben 
6144 nlkUlt lakosok kbnitl 6 Love volt 3 Meeks . , WO 

kettenek. 4 love lubosmskto  225  sat errs stele bogy ek 
b4r2unkit /Pave:mist  •sAmtAsi o  sib,/ 14114, 11144 
miscast a kös94g tmetilethu'AllitAssmist  es is std$40 

seestje, bogy ebben  as Wien as 6sssIolloss44 ists1640ft 
noiben 114 neb4s 16 volt. 

A 16 •2tes3ed4e4Sen 3s fe1bsessilAmAt-3/1 nagy eierspe 
volt a esoossédee meellogyeel néneettrtoknek, omely s 
lessy410011 embed ounkere egy riez:t is fogialkostltto•  
ispissts t•ny4seet4ve2 kiv414 k4peee4g4 igeerevel Litt* 
el e kórny4ket a XLX* csized tolyseAs de e  U. mixed 
sled MO's*, 

A t•k4slitssita etekutledbi/ errs kdvistkest•tbeftbk, 
bogy as 18504451 4vek m4.lLk feliben ele44ere le tegy4eso. 
tettek. lidos dime vlasonyi.tben eat kell megilllepitenunk, 
bogy es Alloeisy kb. 50 , 40bes se 6est114ttlet "oh 
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tejleradkok/ bistoeltotte. A tegyintott •gyedek noise,  
aserli eekken4sébes lotisr•jAtssett • 60mse s  70.e dvek 
elejn 	seskevics. es  1110/64..e. ine4ges 1480sok tis 
• le‘:!eletettilel bizonyos eArt4kU •ailkU146•6  Az lilt 416 

'lekosedg gosiAlkodAel fief/gybes pieedredkesyedat mus. 

tatas as,  bogy sir 80 1860446 ivek 'Agin a  •véjet  fej..  

*4%  eamity •liefooreen tej 0110111 • is t•spisst•tték, 
• Minden jel nrc  utal, bogy e visegAlt 20 évben e 
lekeeedg kevie tejet de tejtendket fogyeestoti. 147 
teh5s Upson. Ansaisitve s eseptetdet de as epentdet/ 
5ves Atiegbes 	őrts el e MO 3 Mott o  20 dves 
leggss west* 1(.)0-150 WNW tejet preduklit s tale s. 
gin dllesisye /as dessei,Ankbes seesep16 tehinAllow 
migysek ugyaniu 50-55 les kerld, illetve n3ver3ék rar-
hs volt/. He set a sernyledgei leetjuk es deesiekose,  

esAadval, Otter gist 14tjuk,  hogy  summits 1,5e4 41 
tej jutott (my Ms. Ss s seasyie4g Oldest seek a eye-
rekek azuke4glistit 14010140. A hotelman',  hetvenes évek 
sorozato• asibetsgmbiroWilts , os 1863wss assdlyoc 5 vet 
követen a tejesilksigletot do risaben • bdsszUke%:leg. 
tet • jsbAllottiry nekte14•4vvi1 4s a keesk4k /411141114*, 
eons •belle"/ bettlitiaivalpiteltitic. A juke* WO 
• sitkilisl•tet no1kit8 hossamatisileol *aortas  esete  
sitsg4nyeat oozed seel'CrlsheSs4g •set4ben ssAsolhutuylk, 
lent • mint k4e6il'i2 Litni focjak - a kosjumktdre  kivet-

kestiben es as Wet /Abbot 4slajdondben pdesbevdtell 
tomb Lotto A Wilt beeereettdet hdzse old vienst  es  



thin bet6;y  1870-ben  as 1156 dal:Obit 95 • f8141 
kUli •selldrek tu1 11ov/tibias volt. 226 

A sertdetert4e c  kukorica t5sh61ittelval •gyUtt 

tosott o  A tosydestdmilon • s,troort6savok es4elt6. balked 
ereditil sencelies jitesotto • 1'6 eserevet o  227  A Me 

lekos•Avialik tittplilkosisiber  fontos  t4ny•s8 volt; errs 
ate), es basisolválveksek is s segillevItkovis  keg,  a  14000.  

• seeryeib meurbit sea blAnysetto  b'ea tartjuk snobs* ' 
voldoslaisok sat, bout  1350-ben  egy derebot sea tertots,  
tek. Isktibb •ltitkelitardl, vr,:y os desseird 361rdit1ettift 
v61 vav es'.  1Isson16 east dilhot fens • job de o kecoke 

•pet6b410 lee 

Az 1870•ee dvek bbsepdig, es Or6Ind1teds me kötels.;. 

ask  110614 (vs etetsS•k vi1sp34s retiaos  olyan  laltonist 
rögsltbettünk, aselyek a eedifvoWn461 tereol4e oretdla 

joimbv kvivit11846d4s4t jelest4k body& vissonrIltim0 
too  low4ntsea volt asonbes adg beside's( a telter3•s41m 
/iittettie de a növisateriseestds ObleisfeSesitilkediss 
tekeraleyesamiglet mosterosidel/ Want. A t4018448 afigis 
mix a  60•08, 70..co leek forduld3dn le es isidaybe botott o  

amok egyik legfőbb bisonyitdke es istdlistsis eleteheirs 

dot% volts, 1370-ban gyekorletilag  eb  els4on m1466461 

vavvvVen volt leti116. Nilsen ez dvben s ftleseiSdk boom. 

Ems 90 lat4116t o  81 eclat. 65 pojtit  ittak  basis.  
A  felsorolt dpUletek slime kolulben dpilltt • 40mee Oak. 

ben milker kaceant vettek  tel  me • odlsii • lakoilekil 

ve/esint  as $0•es 6vekbene  emi%or es 411(414tesda aesesspoo 



rodotto  Korilsbi f•lipitiere vell • le, hog) 197004412 

11 intill$ kinsesni/atlunui tilt, sent n $ioságössnOw 

ir5 iv szerint hoopoe soreodook egyariers •odestatios/ 

gesdijAnsk /hdad•  osollér/ seanijn e  ve.y seek sorties 

ie juke volt. A pipit kitten 041re hoesnAltik* orotio» 

kor • aig el nos esipelt gallons tárolfoiro, es4no 
velmant  e  jakOk io • libik 

Misd e ndvdayternoentioben t  mind es illottektásben 
es istonsivi16die folynnote, vele egyiltt • kit leraelift 

el Ad Watittt Avvvhvvg v 	 tiveksen bontebebott 
ki i.ezim. A febb obvinykultdrákben ie es Alietfejokbon 
on djabb váltások jelestik est. Asian, hogy risoletekm 
be aenrink, seek otelunk mdkrimy ilven tivVinve triltDhitew 
Xs. As  180.0811 dvekbel djebb itonövénnyel o  • kneynivel 
pr6b6lkosnok • lekoeski  viltekosi sikerrot# ER ium4te 2... 

tee ijabb vAlleilkosán volt, ösunknagben • korjurkturi. 
as viltosámokbalo  velan.st asset, bogy -s tircikv.iltoi•• 
got követe•n esokeidi wilt  • főid io /oLliboti 104 
Solve  tovább'  ids/•t•ke* l•betett 	kik,,oitoni/ o  ie 
bevon akadt esokol =nicestl  lire  eselysek kinistunke ic4.• 
nyos elfoglaltság kollett Oboe ,  bogy hitlyb•s ashoodjohi 
A fleas's borookedelal forgolooke tött4s8 Imisstidadt 
maybes •lgsogitetts on o  btx,a 1663—ben Mobil La bake* 
Settik es orsmAges valeithilisstbe s  

A telspito4my else Ulm* iviben *obit • keedemb• 
turáLie viosoardikkel iseskengbon ilefkArelm Ardebv 4414 
dohány, • glum.,a  hagyma jeleatatt logroateasbh bovdtell 



forsdat  a  1akasokaokc iS93.04614  • ilesebegyso • Ils4tvao 
kösötti vomit isegdpitdoitel Wood,* o •akerripo is tel. 
sdrkdsatt es We Urea silvioyfojtdbas.' 

As dllotteoydestdobos maoiniogyeo hatAt•kdot e ldte• 
ny'est'e bantakozott ki aretioljeaon, du. hoy komoly 
beadtelt 3•2oststb 90.ee dvekbemicEnnek aservesett for.. 
raise  e todeadmposadg e  a fbjtieStO tsmidastie mezhonooitd.. 

so volt  helyben,  • mosehezpesi mdsoabirtok 14 . ' esizu1 kihe 

lyesett móntelepdne  A id mellett a  •sareesmakka, itt to 

• tejeld  fajta  tartds• volt a leajalentesebb e belterjes 

geaddlkodde kiboatako,4aAbon. 
lieadeattf dgezatkint s sAlAsodstorseastdo Aflame, pet.. 

kesselyea, odreardps e  burzony ,1 kiteljesedds• •  falu  batik& 
oak keleti oldelde /Volt foldsosetöldeb6 teloaint e os818 
Ó a gylbsöloofolk telepltde• • mgyenosak e keleti oldalon • 
adott  Újabb  leketeedget es diaitereeldeba tartdne I:mkt:Ada:A 

bekapesolddIkokee. f4tkon15a tdridastArd$a ista 1095•bens 

"••• 0 Meld•& piacor !Igor j5 keletje  vas as Osiltett sAAft 

ofttildbmek melyet r;asint a saksiak do a osearsdd neay . 
najldthiak, tásaist WA' • bisáti avdbok de szerbek nacy 
nerayiei.:belt beressok WO 229  

A kerookadeteli Nivolabbi 4111 • bloolebel pleat  visit's. 
riagdebe ogyarint be ekspeolts • tolepitirdayt. As Arurow5n, 
as else dctill Madge • $41001S •piocokre kerUlt. at es utat 

rem tadjak prom kevetmie A pima forgalam kBaelbLi zt$. 

esi wissont agydrteisNos kirojseldisek • korabeli forró• 

•ekkil, mLiedenekaleftt  a  Osenoki onimeldsokbile 230 
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As elm! kit dvtisedben Alednak volt rendkleal skes Web* 

E;100 	mint igengbitiel ogysignak /kineatdvi 

tii•40, do texedesetoima 4471• gist  •14181140* Piaci *at. 

riamk. Nei amok . vett killesdabota. bogy b•jleati kayo 

volt ilvddly de es Altald k5o8tt •  gamin de e sadiresföis. 

egyestinte Alej/Abb es Loa ow  togiI ANA,. 
tal Aldtkoaliee atisibowee. Satitomm ANA/ kspcsolődott 
u r.Aumago  Wegyiek 	Nooks ogyan000k kelacuseet'Alv 

56 eloolieg katatte augdboe • feints he Abaft* elsixen* 

delteno  MAnakiraa  helyről  as Alutilesigek WW1 es dyitm 

beedt•kbas satikedgeo tionyeg bessessliet 3.Ie/40U • leg. 

sagyobb aennyleig•te esa/Istt 86, • eeeliruk t  e fdb31 

tekaikok eitalk lognagyobb eelucent. A fame** 

Met Ifirol, kocielest bor volitottdk le, 

As 11160..ee -:Afirktel Aoki he Idtkoalde plea' waksidas 

akeeddiSti oft a keseekeaelal ktidset 	*Ott* 

As 1863-ni  4vekt$1 Titkoalda kesvolltdedtol Ofolohdoo 

vonás' is öse40110tt cisecorben • gob000pAoogs 44, og 
lotlasAIokon keresatill. litkoelds es4,11 'Olt jeloatiet  

mert  in  rigyor ookfillo Are opetifit mold%  kis 111411etbent 

• oall4tblek •teeerben nevdnyi do Atioti or•do$U tondo. 
ksket vittek ides  0 kokitleiak 	kdatipall de °Miters. 

odkeket 6rt4kositettoke  slat liodiddill e hintleg 'nett de 

forott subefdtdbet5 gyik4v081, sirok461 kéestat tAs•li• 
edtimpokei, • kaoissak, ket4keydrt5k, kcitileeek, lake**,  
coke  aeotel000k do SsUestök produktuM% 231 

A kereskeifflos Mari ldneoluto  es 6148 ditimedbas 



ezek sAlisbea 	ki. Azt ligyisy alines persryaadtil 

tudjuk  hog, iteladrds ads es e2s8 deskaer is volt. 2" 

sylAvdetsidea ass kisdpUl•tbsso Csak ss 1870wes Cosmos ,  

Webs** teldlkostukk e (litre kissült dpulettsl, 4 Is 

laud, I kwyh4volip 2 pincdvel ds •gy 	2113  

A telaoselliebdi is követkesik4 kegy es dpaletnek ready. 
fagedd jeliesti volt.  A eel altos ddlayugati rdesds hew 
lyeskedett . 41. As CessoiSi 	IS is klderille  kodY kdt 

Mike/y•as sum 2200 CI 82  fekildt e tpitdoe es 50..es tivek 

v'gSz* a i9wes dwelt 4,104re tehet8 4, A it/Am:Alt Addesek-
ben es' lush  kell  s Mutt tatt4e8 italklairdasol is. 

Sdeediesdk liteidedial • 90mosivekle nen tudunk. 
VegyeskOrisksdAssli its a1s8 missistepeaa feUsgysdct 
1864w1181 teiditteks ameiyes Crop Bernhard kereeked8 ecy 
esdalAt diiitett  ki  az ecyhds Siesiss rdairolt tip/treks. 
rőt. 254. AS Uslet milvieveldes keribasn jött ldt,s0 
adgpolig as Wes ivek fatal t•lodbent  agsbc=uskonifinktuse 
kiboatakozásizek lielia. Bit tiasestja old os 18570es 
ndpesda/diale ezyik slots is *  aely seesint ads e‘ar kereco' 
Ulf lit a tsmilens. "5  Oropnsk e asks% Gelid kar•skedefkw 
kel volt kerAteolotes eisidesial  ‚So lisketit Stitt ide. A 
saidd keresheddlatt a stsassdies kftsigekben is WI* 1848 

utia essodtdk /stele...al. A keSeskedelmet  Makó körey4k5n 

8k ursitdk4, 2dretebbi seilekkell liesg•dhen kepaseiddtek. 236  
Ortop k4eibbi *Wei. s Mint sestdd tegjel Tdtkosideen, 
Sendthon s  Asksisea is Albertillea testettek lean Milos 
1st. A neelventi, kelfteked•l•a aellett aokilg Sit is 



- 4 - 

vdadookereekedde is, steely flag es erddlyi terilloteks,  
he knpccolts a  falut.  A 90.0ee 4vekben elakitettdk 01 
telnplés ktisepds a pieeteret. Heti pieeet 'mantes mom 
tudtek aivhonosItspi e  8 tousles le adz welt, igy esok 
oevtibes volts pies twee. 
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l•k nydjtésissi wig negforgettek. Jelisms6, hogy s 
Miss sesters5.:st is 40.118 tiov4ksnys5get is tolytsti 
Sexes iimossel ditto* rokonsiglisn, ski maga is fog I.).. 
kosstt kdissénamplittokkel. 1$66.01ess es dj salsa issi* 

tie's* 700 P$ kilesört myljtott. 24* Ugyeassek • setelto 
isitisbes v•tt Psi kAosört as sieljivi•ig 700 Pt ere.. 

jilg $1066,0  fsbrudr 13-6r otes aejUtkt kolysig contijdeLl 

Törők 	Arm% sitséltel." 243  Es • nidaset a kuL;n- 

iwiposit bet= is sejétos slat,  de day Idtwilike e sodkaD 

sig tistinyt borltott o  valsaslrest shrugs htlecr16 CS G 

term Ss, soaker a  kössigi sinjirisig is es  ca.hdsi 

(1.33rais tosttileteirek nyujtottsk  hitelt  1854- 

ben. 244  

A felsorolt 	s köss' @Owl gssésségét dirint6 
114,0400k Weal sihdayro konkrét viLl est  odnak. As  egyik  
es, hogy  a  WU  amI gesdesAgl 047844, de k 11-killft 
• silisikoz51c geseseAgS egyedget fo numerusok/ is kitelft 

• sesényski  snook k3vetintitélmon hiteligénysosk  voltak.  
A visit* it sestelspséis$81 kezdve bitelortentiltek sal. 
take  abbot közvstiendl Aisite sejétos formless/ kepis 
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Us!. oci_aok Blatt aladlg folYanotrnon 14400011 06  Ötven  dv 
alert elholdlott Osssasem 1509 fR, ds  •flask seek 14 

volt 50'? Matti. As srday ogyeassak as slimsony Moo 

logitetkort tukTöste  As 50 ds Mott sliall4lossttek kw. 
asgosslAss fdlAvssAsedos Osaseeltdsbon as stibit kdpet 
sststjot 

40 iv MAW. 
SO di, feletti 
70 iv Matti 
GO dr 

Watt' 

HMI* 
ts 	It. .  

8f 	S it 

26 fe 	34 !I 

4i, 	35f  

34 t 	33t  
	assmorrirtimmormlime 

Osemoseat 	109 f6 	114 fi 

A vise/Olt 50 3vben Utz& e'y natal mid lakegeow 
gel Ofterit$ te1e01404001 Allaak sompabea, shot s Undo,  

motes isseposo444 dlasalkAvis Ages miss smi a telopUlds 
toodiosi fainesvollies sesepeslijib61 voiholideosi 
gel big. Ss • flvtal telukasesedg essabsa mom adlbUISal 
• Walt% 2akoss4g Allaadd maseds4t# Offordlftds416 W40. 
peosigkopesoutla elefterbelliessadd amo Sefton tale. 
Otiosival mass*,  de oras4gbetiror teldrfk . asdlsket le 
toltivies 1957eben p4l4Aul e fslaben tertliskod6 46 ' 
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Anna' 90 smiseléke  14 isee amok. tgovAbbi %es 
20 alatti fietal/ Wean munbeal belysigtft 

éskesetto florseadbea lestöbben a lesoessédes 25tkom• 

16stil /8 W.  • wessiakersetét 	Watt kites* 

joist/ itelasii 7 tele  Itiambil. 5 fee kustiestaiiiii 5 tile 

Pitsesositirl 4 tő. Dar *  RossloshIkattil 3 MI 

Awed this•e, BéAs /Gyula/. Osem014011 sogyikel /Sumo 

tsa eillsosectedsbely/ is étlesstske teldiunk osombil 

issokstii jött ilényeankésekat is: pt. Jeakin4si1. • 

pitervisdri e  • kdostski 	is • ter0Ye1orszka 

filtwillőt. A 6001014 70-qle de s 110.fte évekbei ehbiz hew 

sonti kaddiNt seetaisk ri osonelli spaseitedetok vimust 

lame 

 

Is 'As es 	ssialtésektil is witiv4nvoli5 

he') ea a  sesigés WNW. test. Telelt  1113 lath  boksposo* 

Mott e XIX. /*deed sAssilk foldbes to1ytot646 nape 

emigéeokee is wlyrimil • asitelopilit•k 'Wy e  lisr3sSI 

es  ideigionseen itt tertiskedi idecon sanliesse /el.& 

O b5ae gyessoksurkosve, s4,4114 

A tobesség sollési esesstitele is e toedlail ksINO0 

smlésso. 1114stSe aépoossises stele 252  

1850 	 1B57 

•ouldtus /boisét/ 65) fő 	713 tő 

issuss‘iikus 	G  fel 	4 el 
Sobtolikos 	 3 VI 	9 II 

SOWS 	 • 	9 t 

451.48 	 e• 	1 VI 

Neson16 terAt•nellit tigiollietlink ass al seasotts4411 

SesseSitelbil le. 251 
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1850 	1$57 

Megyek 	661 VI 	113 ti 

Selovik 	6" 	11"  

Zei 	 ti 

Resist 	• 	IN  

Iesesstles 1 te 

	

A twat  .tote 	sotoissoUlt lekovAgre vonatkot. 
wk. A Waikulgisan ossil Mails Wiled terkikb tell a 

k4Ps out  • ant es /Moos odstOWS allsok • wipe. 

sok le tortiskoitek folyamatesat a  kasoisbos• titkoso,  

lie töttikkitItits, e sij becyom !try, kor obeli •••••6114. 
inotomplogo, se any•könyvok egydrtelni4n tessObtift 

nek milli  lury e 70.es, 800os deokton iss aft lskikb 0 
90woe Moldier' esipociod itlisystun' ki• • olseateibos • kW* 

oslosik Vissigtki011 41,  testiskollett NOSIAthal. 

A dohánytarmeastie eentoodise std. • kopiltalistO 
gesdeeds klto13esedie4fol mitt West.a wi2tos4.060. 
fiay#Lketesk oft e Soolbitt4Vos4S1em sitossilisibets 
Mona oseslilve e kit *Upset. Sites. • bielettol 

tontelkosek As s bislot siiksli hisses és !Cal tlan 

oso114,0 sitogo t•4yesetosen Ivor** keoathete e ante- 

Oka istleolekbos Lao A sessiAlkediel silo 0 
nunkSOSMOSOte set 00 osetbe0 e ese14d1 bloom/at. 

vitriol Is (wok s csopOrtek Ew.or00112 latedtek egysisktoto 

A gsbonekorjurktAro, • Waft de hlts1 146104,0 kit*. 
Mies, est Oaktilteig sesbet6os semi's* ssiteseguam 
to ezt 0 (morel bitoblbetio 	s kit siteg k5s6tti 
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távotods owe iskAbb aitt4 taesda skkee  lett os seen.. 

bietUae, sulker • b4,18k ■ geld talepeeemiluek Avesnett5k 

aesakst. de igy jesties ie segkölönböstotettek  Lettek. 
A ••■11Astirsolho1ea. veie ogyett a  falu  tizea4elnl: ok  

töb64.4ev6lb4 e bosegosttdet UMW; bemutatás0 eUst 

kd de Des is • tosIttAseket 	AbrAselAshee 'reset- 

no. A velásigban ion boryolatt lálleslabetAaok uosigettk o  

fermált‘k a  falu  egAas trsedaluAt o ' Sgytk Sates sea volt 

olyan hamoadulo mint shoo sz köls81■■ Wealth Tekisteuk 

At elősear bAslilk helysetAto 

A bérlettet rendelkesek mina 18504170 

kösött 454  

bads** 1850-hen  viesagyiso  041Okkoado 44 416o6 

tott etányuk 	8esseisishos 
nyitva 

1050 	)7 f6 	100 % 

Li57 	73  fe 	91'44 % 

1870 	70 f6 	72,16 % 

Peatlekbei ogydetelue tene•roist a MAW* taillte• 

rUlet kevesebbek tremin koneentallAtotte tehát nett e 
2.03 birlettei rendelk4844 miss. Odes At elntt Usesesen 
28 %.4■10 Avoekdat itlegosen 194 1000ke1 Osökkeat ■ bided,  
Ilk aware A MA. ems ■ gabenstermeestds jeleutitt" 
obbou its lefosakbes ■ lestmtt IlevAtsti tereAste ter 010  
amilliotjahs bogy ■ gatellkodds fitignatain readkila 
sOfteljel besSeateAlieAst telyinut StasAdott 1■4, Vass. 
1ey lejitsedott as no Altatteariestiaben Leo 



A asommomewhe dllominy /teats, bond/ miaow ,  

Ws • b4r/8k k m6tt 255  
1850-bon 

WW1 Nimes • 	1 db 20 31b 40 SD 

seine  birtok  b•* 

97" 	3114' 	54 ter 24 18  7 14' 1 AN gab 

100 	3109 IS 3505 	24,74 0 7922 % 1903 

1370.1sen 

70 fe 	34 t 	1 t8 19i 	5f 	3 fe5 

100 5 4807  7  11943 	27,14 7914 % 4,28 	1942 % 

Ierlereteo, ho,a, 185044ms vlaaseyltve 1$70010 ldayao 

gee aoakkenéa blivotioloott be• osovvosassbo dlisedits 

boa. Igy tolAn side esoobotisebb os bogy o bdadit tub*. 

desdbos ldve 78 db bes81 /8 16 s fOtiadllani asaliirek 

do • pep tulopow vc1t/ 11 db. es Allgood* 111111mv 4 

oabov4 volt, vas, ez, 'afty 9 te mondhatta soiddsok es 

Zosaillaalilly 41 %ad% 

A lIbtak m ...,olvalti4ito e lo(Srletk köztitt 

1050-ben 

tunas 1 lcvo 2 love 3 lot; 4 love 5 lova 6 love 7 low 

/ova 

5 f 	3 18 2014' 	4014' 	231' al ti 314' 

5,15 	3,1 	20,61 5: 41,2 	2341 3.1% 391 

1870-ben 

5t4' 	amo 	12 	20 14' fl it 	de  • 	3 " 

7,14 ' 	1744 	2R,6 	 MAO _40  4.1e 
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1250-bor  200 di, 1070*.isen 234 de Id volt a bőrlek 

tiamitikmibmW1050-ben • 4 de VAL 1iva1 rendelkesdk 

So 1111assiny 43,4 	birtdk e  mis  1870-ben  64 9 2  f•dt. 

Mdi elftebsladottabb konoestsioldt muted a  juhAllo- 

megeeetdee 1870ftte19 . •A 70 VI bist18 Mail seek ttr-

miseklettetnek volt Juba, tehit • bdrlifk  451,7  selseldied44 

Seitiveml Dasegdesa is =gas koreantrielisi telLb, 

A julallemAsy megoseliza • Wilk Matt 

187Ci-ber 257  

Juho yen 140 All 11-30 de 31440 db 51 lb telett 

desseeons -ovmeers Oceneeens thoeseeens öaseeeftet 214 db 

1061 lb 19 de 	243 	5*5 lb 

32f6 	4 f" 	11 fe! 	*321 	4 It 

100 	12 9 ) , 	34937 	40.411 	129 5 % 

As Boozes 110116 e:  neaed• /17 te mindeskomitt as 

illomlny 70 eziee14kAvel, uses 799 Irrabbido 115  eat JO' 

lentette 9  ho'  y as djouner j•lestkeel korjunktdrdra rk 
'MU* 104:-7vorisobban modiste  de  ik  voltak kipmlek 
Mgt 10,fsgatni s 4y41111 es 11', A legtehetelebbek lidOd 
Illetoztek Asből • •sespOotbd1 tz t  het, Wank 'SF Nib 

1144th sycacnnk podia 2 bArletc volt. WW1 se 14emsho 

futialve es.lmolhetesk •  solidi ssissesdsi Ovoldlok ley-
&WW1 ol•ttileselkeddedve/mo emit a kftedgl vesetf tee-
1001stekbam jdtesott eselrep0k le blewilt. A Olds. MAgori, 
Lila, iteseesita•. lei, WW2 seelddSksSesnekedfitt tekln. 
tdlye a gebeestonessibieben fir se Attottmdestiabos 
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slksissoett ksvosovUbb gesdilks4441 losevotelksok de 
tegedesetesee 	yesol tslistokuknok e0/t ledisörhete. 

A talc tArcodelminek What Selestes gifts s NW* 
loot 	h !sus de ?Wallies ssel/Avok, s ssolsas 
Sepcm4sonok kulegdeldjoi ll Us • feleorolAsbil is 
a104 bogy 00 • tAssimig ass volt bosom* sops is Wks. 
Wt. soot • jowl aftkill8nbösstetde is *in• isidibb sit 
silos h•tstto as mg teraAssateoer a gesdesiga 4144 
viltowles, As 8soolskeesdges Sol .1 snook 0 sisank *4* 
tagnek iss orlon a1s4le subsssod köztil 0irkult.110066- 
soiltőles basemli Wit as 	sestsispedionil 1o. As 
geese. Weee, 7010e• 4volitss s sebons$00100ent5o La war.. 
Agy leAsysito • méissmksosit. airt annak 14040 0 410.0 
Wm. 11040wmisolal, ekorask es destlekosedgon 1'61811 

ssAmorisyskst  skims as AtesimitAmok utl ,  as Mimi 

isipst imp3skt 

As 3ses1.1100041 Megoes14Ba 

1950 	1857 	1870 
16/8 is sseiddju 485 fő 474 fM 420 fő 
idles de Wientlen 

leelids. eseige •  

sepesimee 	183t$ 282t'! 249t4  

A isstsetssebb sdatoket os 18704.eo Boozelide tvri-

tittoitemo A *doges Wail k-160befigoket te Iti tudjuk 
Maur 27 Wises 00101140t WW1 OHas. 

skik belett 	ryonl. kulasksdt  a allims***86041* Wive 
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belt* 
whAles kivul sommills so. volt S Masks kötöttia van 

) enáltS villetkosi /volosilyos sostossigot um! 
semis Ao 2 mandril 

se*  egy  dlosviijo ‚Ott 4 28sok, 

• 1 Alessi. beeebe 4e 1,446 job volt e bIrtotAbort 

2 Mobs 

- 	olosr63o volt 4 Mobs 

OVOk love volt 4 tea*, kösUilik 4 tovo 2 tesoke  

sans% 2 outdo esrusal 

4. leve 444  •gy4b VesAge  3 Mots kAulltik 1 love 2  N.  

sol4 5 l*ve 2 flnek. 4 love I Mob. 

2fibb  $ol abut am  hegye  Mau meolliveknek cask 
Ogy *isms dolOsott Allandi aollogiAl bslytbs• Allaseb 

seek 1-2 ulna Libee  36es4g341 volt. Asokot estate aft 
sisillog stook bAA kötötto asjlAtb046 a.. kb, 135... 

164 taboo es Id8blas atrAen val69airtisig eserlat  Meat. 
beaus, Virt At dolgesali, A BOweige  90woo 11,40kbem 

alyssum* Scsehagyee tilisatto a legtöbb ranesteleit 
Aubersdpe tereesit4, 4111 •ubsegyis bete44144W, eurl 

lett esembes arkirdlyireariel llsekovicts btrtokro to el. 
Alta 1444,444643m0 As oslltott 13 00444 4ict444$4 

•lefeverbes • seelsate sepos4aosek 4eepeet34iek 4144.140 

jam' b000lilltAtto Nos la • több tibot irosdelkoSSki, 
akik e rasa.** de egydb b4vsembe rivals estate Seas 

16 vilialkeedbdit Alta. A alsosto/os bAses ssot14110 
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Waysetlitit sallan sltisi • h4zem 404114 witielkoz6 

helyzet* is. 

A 27 h4tqa• sall4rss•144 Wiwi 11 olyan Wimp 

41te  ohoi  e lek6k4s *ellett dn. advert kiskds /klu-
afeetti szoba lp 	be/ is volt.. Bias vagy e natal ha- 

seak4  agy  agy  mialk sallisess144 400  Wowhee amps 

moss 24 Ilyss t Maw pestit WINO dole's 411 11 kisss 
sse114res ktal Ws 9 WU 4, 4 814116 1,411elkad 
tm.ott rojtuk4 

A nuiy:elmosoko  sselig414 Woo* alkotta.  fala  

tdreedziainek legeis4 s4tes4441 A smilak 46 s Wag* 
afts a ses4Ute kozastillyb41 kezUlt  kJ .  I t404111m5  
vAltostS oseportókr61 portgis bdpei rejsolmi tithet•tiosto 

Steesetzeo a fon-Lelkateitésekkol kspossastie ss 
kAes, 'Wet, dmelyet  as &Maze 441  as 12720$11 gialmixds 
tasteless* 

1851 

Mematsz1es4gt 801010111011168 	St VI 
Zwesuzleti ceplaminklis 	4 tő 

ss01441 	22 fő 

2•posizas 	58 fő 

Sulk tile 14 4von foWl 

Usti 	6 fő 

Íves  miss 	75 tő 

leasiisse 	9, to 



1601141rov esolgAlatot taijesitek 	17, te 

SU* • Us/skald orasegssias40 bdruunkdeok b4P0  

Ik  *sot, Walk as alkevstkos8 Astisseek Leto 

hisystettsób distit Alik moje. A évektel kW!,  

lUk keriansk ki es stet gy4ri munkAsoke Ttrsatslailag 

ek jsisstik halytAvs ** esesekatel !tepees* es  ipes As e 

nesOlgasessAg köstitt o  

Sajtioso, ir:..en GC* Nitwit  •tkotttik e falu tAreswo 

delmAn Wales 8E4116 vAllalkssAkt  seas as iporesik 

As a kersokseek• 1657.40r 7 /Pero° 4c 0:7Y im***11014. 

1870-bon 6 iperos 	egy kersskedd 51t a Waimea. As 

iparral foglalkostik Inorossa köt"dtek • masegvmstsmAp. 

hos e  kesd•tiles flints miadegyiknok volt Wrists is, 

tOoss AVSkimu. 40 fits es  50.-es Almtven is es tite ős 

florlostoreAg vat es,  amslynsk savoin tetwaes twosov.. 

Is tab•ttmk exert, t4ell•timi 	prooperilt smios- 

mastaxadig is. A kos jollegsotas ktpsissliri is megvoltuks 

WNW% ssslAd. Ki'ytey tors* itiame. A 60loge 

Asoktel e as/nArok tekimilAty* ant 40* me*Yor. MO 0 

kov4ssok4 Ss • tajto hisrsrehla is a komjunkttlya As 

• aunkaasnkösek viltosiodt ktivetts• 

A stbAny tee hisstsiroki vessittrAtes kesd•ttri 

Oleo volt a kinss*Ari tellimelee 0  Me UAW. 30*Ym 

se sommillyAbss. As fmkAnyuroviess idojAis ent.auk 1*, ,T0t• 

eel  /k5attik egy kslestvel/ eyerepedett. tultdrs 

közvetiSisse  • gastseAgi tsruAsssle 4* kössAgi. Uy 



,t00— 

int5ad• bomyolitdse ai tt szerepek es ell•ntaeadiaók 

•llendire is ösesesedgdben positi, bolt. Ss  elől e  Bach. 

tersest  •ryakilt misers de Braun Oyesste kiractiri 

Uprold volt Cask a kiedtelo A pep s tenitó. • PleisS 

anzuk is gesdellkodtek e  rdszukre bisteeitatt 1040 hold 

Man.  A tnritőnek 7 dissrója, legysftek 	tehene, 

2 diszOin g  fity mAllesee, a pepnok 6 lova, 3 tohene (io 

2 disan5ju volt 1870-ben, 258  A gondilkodie een•lit ut6k41,  

ki wile& fuverostatott is. 

A kesok tilesedalmi dletdben edgbemene viltesisak 

kiisul es olrce"akeer .alttetteken ktvUI. rendkielli 'Awes 

gee ferdulatat  jelentett  a jest báltosde as örekedlikail 

asessedde spee3t4stivel. A helyben tejdtasódd thisdela 

tej  Wile  • snook  •llenfire g  hogy engAn Viselte a kor teas 

deseidit • eeek ezt k6vetOrer g  tehAt a moloernee 	a4iP 

aelik  folikor találkozott ée Utvöedött mild gasdesógi, 

nind jog oldalról  •S  angyavorozi kopitaliste tirades,  

iltali.tm struktdr4jdvel. 
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3./ Szecitlio körülmények, egószségügy 

A kertésztérsadalo14 :Andennapi életéről, 

rére/ uár az eddigi eletazésból is elképzelhető képet al-

kothatunk magunknak, inkább segit az életkörülnények 

Hogralsslisibmn OS, be es istuteruelésre alapozott aunka-

végzés bsmutatáss utim  a  siiiikebbea vett Lozgasterato  as  
otthont anna? életét is alegvizsgáljuk. 

A puszta tegszállásinak benutatitsakor  ár  szóltunk 

arról, hogy a negtelepülök vereNlakbaban és tapasztott 

sirkunyhókban putriban éltek. A környék kertészfal. 

vainak történetében awl egyedi elenség volt ez, álta. 

Urban az evész Délvidéken és  e  al)-4in  elk  vidékd tea-d-

istal* is fontos szerepdk volt az ilyea 60144nyelioseic 

woos, 1114 település létrejöttekor. 	A Magytakláthra 

települő dembegybialsk is iserték ezt az életformát, 

hiszen mint  láttuk  sg/ részük a déli területekkel 

közvetlen kapcsolatban all% de Dombegyhistin is sari°. 

san ilyen la4tAban éltek. &A, a  kertészeft mellett 

1834..ben aft ügynevezett "putri kortaia"  is volt. 261, 

J 'ind  a  földbevájt varmsk o  mind a sérkunybilk s kertéssélst. 
ódnak., azaz az  állandó  maagisnak, belywiltostatissik, 

az ideiglontaadigaak, mint illandósult élotr -.6dnak a 'Vol. 

épitnény•l" voltaic .  Magéth osetében sea kisért  az,  hog/ 

a hivatalos usgtolspoillst követeen is több esslid élt 

nlég ilyen körülmiayek között. Aegerösiti állitimunkat 

egyrészt a azi4balyaminy, .1161srészt az analóg esetek, 

ugyanakkor loglikallse is  következtethetünk  errs a 



tényre. A helyi levéltéri forrásokból /•106sorbea a 

iratanyagából/ az derUl ki, bogy az épitkezések 

1843. at követöen még több drew  ét  folytak .  AtrJenetieég. 

ről  tehát továbbra  is boamilbstaik. • *Mot nélkUlf 

"1110Médhad n  pedig szinte mobidis 	osillémon la. 

kott, rendszerint valamelyik bérlő portáján kezdetle. 

SOs épületben, putriban, illetve udVarl kiehishOM4 

Abel volt - a kOMPibano Az  udvari  Wrists áltslimosia 

elterjedt volt .* Mahan, agenal egyik.mitaik  portán  Wig 

LAI is nes$81ilhatetks 

ssOissymminy oserint a TeleLföld avossédeigiban 

a rAeetelepedtst kdvettSen aft hosszú ideig r4egvoltak a 
veretalakások. hulk visitant Seek a bérlet nélküli zsel. 

lérekiti lehettek, nert a lArlettol rendelkezők kölcsönt 

kaptak a hézépitésre. A amemsLedos Tétkomlóson is tu-

dunk putritelepről, éppen a települis délkeleti részén, 

a középkori falu tössomemédeigébou Ezek  as 6n. "aklo" 

a "szegényebb  sorsúak  lakásául szolgollbski l  114, anneal 

vették neviiket, hoop keritósük többmylrelbelmi dudv4- 
61 . ból 411ott,. 2 	községi 	1854mben rom. 

holtutta los Mist. b beg, fontee eeeireptik volt a nines. 

IOWAN* WidavismeMpelmok modoldisibes,  t  az is bizo. 

nyitja, homy sorsibm Is volt. 

Az analóg esetek LA/11.k része a MINA tolkón kiale. 

kitott átmeneti ozállásokra vonatkoziko'Ammatmmarási. 

ak ósozeirása l44-ben . 3 évvel a megWevalés uttin - 

Née; oz,floci putri bpitlényra oziasit  he,  osok közül 



néhány a bérlők nurvrusin volt. Ugyancsak ebből az 
összeirásból durül ki, hogy a 186 nunerupból 120 nu. 

aeruppa Kilt his 4414, 262  Az udvari kisépületekrs, 

mInt  fontas seellftsaillásokra ajabban Hereseg May 

hivts fel a figyelmet. 363  Ugy 	bogy mew* 

HódiA2z6vialárhelyen, hanen környtkén is érdenos lenne 

behatóbban foglalkozni ezeknek az ópitnényeknek a 

rendeltetésével. Sajátos településképek ra:zolődninak 

arqelyekről leolvasbató a tároadalmi Altessadie 

ör4épo. 

A helyilse kislakalt fejledési feminist* kisztis4. 

séhez az ösSO01260116  adatait  vettük alapul. 

A házak és a cealidek irsdriamk alakulása, 

amok viszonya az összlakessig ös a Worla 

asdatbss 11150 - 1870 között 

1850 	1857 	1870 

Házak maim 	105 db 	109 db 	131 Lib, 

Casladek BOB& 	153 	147 	13 
aseslakasaig miss 4dO te 	7:,- 6 f6 	669 f6 

bérlők  IMAMS 	97 fő 	79 fő 	70 f6 

A hiSzu'l,. sztIlLtnak 5yarapodisa egyértelmilen bizo. 

nyitja a folyalutas épitkezést. A osaládok szánanak 

csökkenéeóbel viszont arra következtethetünk, hogy 
egyre több mollör jutott rendes lakáshoz 

az idők folyai3án. Az 	akönyvek tandeaes szerint 



ezeknek a Mum zselléreknek a ease mesteleNdést 

k5vett,en hooszabb.rövidebb ideig bérlettel rendelkezett* 

Tetuat a Wizen zse1110,0k rötegs follOsateean alai:ult kis 

1870.ben 27 11,01 	élt a felehes4 As 1870-ea adaw 

tok nélyebb elesSieiból kiderdl e  Mgr SS leseeir6 as 

udvari kishésekat is lakiléptilotnak Vinton* Me &SSW* 

een 24 esetben. As Oseseiró 	SMOrint  valemesspi OSOk 

seobiliból Ant. A 24 kletés kösül 11 a házas sill'

Selkéne 1;3 pedig a bérlök telkön élit e  összesen 73 le 

labett benniik. Lgy-egy ilyen  épület  be1s6 lakterülete 

adadőssze 6.6 m2 volt. A fekvti alkaleSSOSSASia 

Wormán esaL a tepaeztott tuthely fért el as awn 

sarokban. Az udvari kiabázak jelentösége as idők !alpha, 

min  csökkent.  ft/0 a családok és a him* ssinimek Gomm 
szevetéséből követkestetheelft• ftedstben a ninosteleis 
földnélküli zsellérek saillAke  It sedate kizárólag 

késübb inkább a telektule44100011 	Maas gyereekellow 
nek else átneneti osollid1 otthoma lett. St utébbit 

támasztja  alá  z tény IS, bogy 160Q.bon a 24  kisház  
közül tizben 3 f6„ nyolcban 2 1°8 lakott. 

A  házak  is a családok szénának alakultiaöböl eat is 

latjuk, hogy a megtelepodést Lovetó 1)166 évtizedben a 

lakosság rendkivül összozsaoltan élt a lakóépületek. 

ben: ugy esalidra l8b0-ben ittlagesis 0,68 lak.óház ‚ju-

tott elms is saidlidOkaft alig tbbb mirt  fele élt  refl.. 

dos lakAibms. 31 10 eSiSelékuk ideigleMea udilláson, 

verem., patriépületben, udvari klehisbese kiben. 



Pool:oat alkothatunk magunknak az cast) évtized nyouo. 

risigos lakésköriamienyeirCal akkor, ha leirjuk a kora. 

beli bérlők lakőházét. Abban  a  szerenosés helyzetben 

vagyunk, bogy szinte pontosan megrajzolhatjuk as 1840. 

tom 661 ai; 1850.es  években  itt élt kertéazek lakásinak 

belső képit, met 1972-ig  csaknem változatlan  Allapot. 

ban még fennállott a aai Szabadsig utca északi részén 

az a ház, anely  nég 1843.ban vagy 1844-ben 6pUlt, 68 

anelynek lakója Gera  i4ihály  volt /lais4402,60u kap. 

nelléklet/. Pala 200.210 en magas döngölt t&Id vagy 

14914p, "vertfal". Tetözete fából 6. ni4b61 Sszült, 

a fUsta1vesetitax4 "sAmbad kki4y" azolgált. Padozata 

danelt oases föld, Beosatis* a következős 4 X a. 

es gmba éu 4 .X 3.aa konyha l  aninek csaknev felét a 

"tüztétr" én  a  usmibad kitmóny" filatelvezető 

ioglalta el. A konyhónak  abból  a részóból f'Itötték a 

szobabsn tslálható kemencét is. ;and a szobit, mind a 

iit uzInts kettisválwiztotta a nestergerenda, amely 

alatt csak lehajoiva lehetett ',Uizlekedni. A konyhából 

két ajtó nyilt: egyik a szobába, a násik közvotienill 

az udvarra. A  szobán  egy, az utcára néző kisablak biz. 

tiAtt;At n6 11 világosságot  belső  térnek.  Az épület 

hosszában, a konyha után közvetlenül mir  as istálló 

következett. Ennek egy részét az l?60.as években 

rának alakitottak lit. A tulajdonos Allitána szerint, 

al  az 1960.au óvekben még lakta ez épületet 5  as élel-

Aiszai. tárolására korábban a Iakóépületttai esemben 



6116 tapasztott wkaahonbirt" használták. Ezt vékony 

faágakból fonott 4n. urózsefal"-ből épitették, 

nek két oldalát  sárral betapasztottik. SNI a középon 

maradt légréteg niatt jál saftetelt, és nydron pildé. 

ul kellemesen hiivös  levegőt tartott belilrÓ1,  igy az 

ilalaiszer•k tárol6Sibes 	körtilMOIDVAIS, blow 
tositott. Ahol nagyobb méretii lbembórt"  61,1001004 

a  gabonát  is ebbsb tsztettibe A gmboa 	 4114. 

cébként as  első  évtizadben feleg a tapasztott és 

lUről kiégetett wiforen° Ssolgilt. 

A kertészek - mint tudjuk azemos terülotü  telket 

és azonos monnyinégil kölcsönt /200 11/ kaptak ház-

pajtaépitésre, igy nem valészina s  bogy hisolk fornA.: 

nagysága között lényeges kultinbsések lettek volna. 

Gera-féle his igy ssilka viseli asks* a  tipikus von&sc-

kat, ae1yei  i többi kertész otthonit is jellemezték. 

A negialapitást alátériaeztja alg  az a tény is, hoC4 

legtöbb épületet uayanazok as amber(ik . a  Barabás  test-

vérek, illetve a Barabás család épitették elere meg. 

határozott negközent6106SSONOS be ;át. Isy teat 

az első idealisation a zsebamkonyhAs kertész lakiaokban 

oak nagyon szükemen fért el a népesség. 

A csalédi házak °led évtizedben ntálnéposodett" 

voltára konkrét adataink vannak Kecskeméti liihály jegy-

ző jóvoltából. 261' 14,-be n a falu lakossága !„,61 fd 

volt, igy családonként vagy házanként átlsaosan 6 fót 

szimolhatunk. bar es is igen magma lélekszám egy 4 X 4 



es smslakban. 37 bistan visitant hatnAl is több ashes 

Alt. kesiibbi seinitisainkat és az analóg  eseteket  le 

figyelembe véve, helyesebb day fozalmaznunk, hogy 37 

numoruson vac! %taken hatnál is több ember élt. 

‚Italia non valészinil l  hog, az itt tömörülö 311 fő 

/u telep lakessisisah 4Iloms/  közül  mild as filtelunk 

leirt lakóhiStipelbes lilt, Sit Sainte teljesen biztos, 

bogy koziatik kerültek ki azok,  talk a gildkunyhők, 

putrik, udvari Rishrizak lak6i volti. An smlitott 37 

telek  népességinek ms0OssLAss  a kövstkaző volt: 

Meemilisk 

4186104 	7 011 8 fő 9 tő 10 IN lessail több Osszesen 
311 fő 

"elk* 

MAW 10 12 10 	 37 

legtöbbon /12 fő/ laks Amdmis limes ös Ossiame 2IWige 

320es, valamint /11  tő/). Szab'  Abu 4414M11  Né 
telkén éltek .  A többi nipesség te1kosh4St1lielleSSUISS 

a következö volts 

ftesillyek 	 assossem 
mime: 	6 fő  5tÓ 4t  3 fö 2t 	270 

104hek 

Mims: 	17 	18 	14 	6 	2 	57 

ftbevetve a két kimutateet o SegalapithatLuk, hotzi 

a telkek 77 Nimén 101161 obits' Allskir A issitimbb le. 

hetősége sem Mott term tehit snag heir telepit. 

SSW lekosaAsu admasft0O9 ChM,  embern megilletö 
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klivUlmoimpik kbz5tt 41jans A WOW) kett4os1akilen dis se 
14411g1enss szitlisokon vetatt Agy helyett seek • Mere 

isiqvitett awame V  y -.zias As as ass tweltott 

IsWebok eseigA.tsk pleenrhstylile Igy 2124; itlegbon 2,5 

Ssetotestast 4s S Ugkebediternyi levee $mtotto  

Wawa • tamel y  east is e till bisepektes e  kis  Allapteop 

Villettl soots lievegOvirendkiltil bigamy elksesnilidetto 

egyerekkee es e Moen esigetelis is Vimelvesetie slatt  

tentssevint itmeivesedett felekkel is tossop646 

telilkosotte  eel a killörib6S8 bekt4k2amek is vitas* tea 

myéestelepivi ‚Alto Me* Orel* gig sestlin 041, ear WO 
vi•oilAs tsimplites a tiontAlkodAs teet4tosettego, a voces 

Weis /isett 14061  Ittak, amelybe uz evin ei7riitt ilserYa' 

*VMS enyozokot is iss1•moaatt/ 9  ez egyoldeld 

tale mmetl olda/At bovit6 moessrsei tasillisse V4014 O. 

mely esdnoe botegols kősokosignek tiptalsje volt, ssis 
Wm& s viselveset4s, centorrele lessoldatiameige e fist* 

lesen lemsk•tites egiessigileyt. Wiest ellitite a bets' de 

OS sgiess4ges sabev•k 41/kUldultieduek klAmm A- 14 mthir,  

setsiteses smobiben sejlott le e miti14o, 	Apoltdk s 

betegeket  Az igen may gyakarisiggel Ut kdv•tkesett 

e !ladles-et tell tiro kar4la3rlysk kasött nee emodilkazhtAL 

oxen, htry miaow fest6s8 betessAget eiaute lehetatler 

volt iekelleilmia 

A 71310 moaned kt5sepin Mejtaithon mentelspiat mdmotiok 

eds itseeldlis beralmilays se oted Avtimedbeu 21.424•1110 

*eon hossalitett es ion wdromok kftryilida kielakult 

proiotallogroda Alispetla•o  A Me  hozta  litre ezt 
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a telepet 1/14 NW a kertésztelep tifejezée is minm 

dig hordozott segéban egyfejta ideiglenes jelleget, 

snit  csak  erősitettek a határozott idör• kötött szer. 

södések. 

As 1850.es évek sleOmak Csenéd megyol viazonyaim 

:61 Son sötét képet feet lab/WM les "..• vizok sem■ 

bilytalansiga, gyakori kértékony 6rvizakil  goavday064 

jirvinyok, vidtki kórok ... a vIdéti ao0Osigavitine#610 

114/ ta epidemieae annul* /éves járványok/  kórok  a Mars 

bali  föld és gőzköri /telluxicus és atmospherions/ hew 

téseknak„ wint fb tlinyoalknak az eredriónyeA,.**  AS /Vim 

viz többnyire  salétromos  tortOmi is izde jó 20,100) 
viz egyedül Nagylakon vaa, az is a lizzosból faked •.. 

Csend a locsihanmalftbbs Mikón agy köNbiznak vale) 

tér kijelölve, do .1104 DOMR1 ópűlot nincsen .4k# Os 

adios megyében egyetlenegy közkerh4z ass 1410a0Sko As 

was községekben található  szegény  botogok)legigelt 

amObilibms s könydr.adományok Atján bejött eldrAily 01100 

ből Aseltatnak .4040 

Oxvosi szenélyealt  a  wow* biome. bossokormo I 
hároL, nebész volt.* allig  

Az idézet is a owei irstanyag ie bizonyitja, hogy a 

aogyiben  ebben  az Womakbas Woo *oak elkezdődött az 

•,48zségua1. hálósat kiépitóelee 	A majlóthiak még 

nagyon Mk OM At ass UMW'S* osakszer4 orvosi 

edissaigedit gteldligesitéssel. Ahhoz, hogy 

se bektivothamon, elősebr orssigesen meg kellett 



alkotni az 11376.  évi  1Y. törvionyt, away soosstkasi 

viszonylatban is sz sdott történelmi kotagyik loc. 

korszerUbb egészség4gyi törvielp *melt. es egész nagyar 

a6p kultualis t  ezociallz. sdieseigOgyi telemelkedituét, 

az egtezektudoratany körszerii erednényeit felhaeznélni 

kivanó, haladó gondolkodisi orvosok küzdelmének ered. 

win/ek‘nt. :..zabillyzati pontjai között megtaléljuk 

ndazokat a tennivslókat o  anelysk i4Sj1ithon is megol. 

disra vártak* a hatómisokut intéskedésekre kötelozi; 

a kisebb községek kesileen kötelesek körorMeat alkalmazni; 

ugyancsak közösen tartheftek emiligenőttAllőirja a jar. 

ványoe betegségek bejoientési ketria$14,41101  a jár. 

vényokkal kaposolatos higiéniée te004iket; intézkedik 

halottakkal, temetőkkel kapeselatos; tennivalókról, 

A kötelező ninleoltileról, as tOWOOdiszségierről, a 

hét ‚yen aluli gyermekeIT köte1eaifia0Wkaal,0116aáról; 

elrendeli as eg6sze6gre értalmas poavainyak 4111 nocsa. 

wok leeaapoliait y  kiszéritésit. stb. 2.  A tiirvény 
Apraritiee Min az illetékos töwvéngyhatóságok, köz. 

WWI' 
 

• SI eireanlnyek  'ellett  koriantee• tudtak  ab. 

ban a esellenben tev6kenyhedni5alnt a törvénytervezet 

kiesit0i. A kie közagek fejletlen kulturials Itte moeto. 

wayegi viszonyai, az elmaradott ezes36304 köror. 

vosi illéeokra megialapitott eleeeetly illeitsények m‘g 

hosezi ideig akadalyal voltak snegfelelő 	oggeez- 

ségüwji ellitaenab. A szemasidos ko ..vtészkösságekkel 

egyat Aajlátilon is wok as 1891U.oe évektől forditottak 
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7,egfe1o1e figyelmet  at egiassdailve a törvényben elő-

irt  szervezeti keretek, axes a pitvarosi  körorvosi 

lés negvalésitéséval. lést megelőzően, a 80-as években 

csak egy jelentős •rsdMényt emlithettink megt a ezakkép• 

zett báltik aikelmesőSét. Az 0 tseikompoist körüket  is 

azonban alapvetően a  6040es években 4111 a 	évek ele- 

jén szabilyezták körültekintően, 	niikádiladk foltét. 

leit is obben az időszakbam biSteeltottdko 169 

As általurer: vizsgált idémakbaa tehát a amovessett 

egészSégügyi ellátásnak nyons MU volt a köseiligbee• 

g',;r6glitits ée a negol6zés a népi gyógyitie, illetve ku-

ruzalás szintjén 411t. Azlbrvesok" rendszerint az .dó.. 

sck voltak, akik j61 isnerték a gyógyfilveket és a gy6gy.- 

mddokat. Két területen alkalnaztak kiterjedt gpigyitást: 

SS embernél ts 	állatnál. 14indkét esetben 	Wow 
nil  szokás  is vegyült a baj elhiritisi médjibe* Azaj- 

azonban geologies vallottákAmagukénak a Isebeatt, 

mlndig azt hangoztatték, how ezt a szomszédos szlové-

kok hrepeuztották  rá" a  itteni hiszékenyekft. 270  

sifttelopedéstől az örökvilSeAsig ter3ed8 időszak 

prostIN bitekeinek igazi oka mint minden korban 

ssociilie-easdeségi-tirsadelni körillményekben és nem 

kis mértékbon az éu az egészségilgyi kultmrim 

latlansagban gyökerezett. A  dönt a ok a szoctilissems-

dasági.téreadalmi tényezökban kereasnal itt is a ken. 

junktdrára alapozott gazdaságban. As ade•• idikomakbun 
a mindennapi életben 18 minden ennek vole elAxemdelve. 



4 - 

Legtipikusabb pflda erre az egészeégügy területéről 

a rendkivül magma gyermekhalandósitc és az időnként 

fellingoló, de iblsamatoaan pusztitó fortbző its Jar. 

ványos neghstogadlimek. Igaz, hogy as 1850-es, 60-as 

évfit  konjunkturális  labstöségeinek idején a szociá- 

lis igerillményekben itteneti javuldaók vöglosmatioke  de 
alapvetően Ley) befoly6soltik a kialskult eg0ssoft0gpi 
viszonyokat. 1,,gyik ilyen váltosés  a  lades! 4114 sass. 
bák szálinak gyarapodása. 

A nagán- és középületek esimének a1am 
kulise 

1870-ben 271  

.2o. ony. 	It Awl Cask lei.,  100002 
nuk ba  b 	ze *Aim 	Wu swims 

lő 	magAt 

' 

67: 1ct 129 174 10 62 90 SI tag 

Illet 6 17 	6 	6 

' , 6;41411,  

cen 	135 191 115 68 97 82 131 	669 ti 



A kétenabius labia* Mimi 	emelkedett erve 

az időre. 201, sled se ed, lakosra jutó 14041110144114 
And a plhanósra Nsolgi16 tarület  növekedett.  A Sam*. 

összeiritsok és az ópületSOONeirások összevetésébol esp. 

értelmen kidur1l  hoc Mammal a tehstiliebb bárlők rein. 

delkeztek kétszotio Ukases'. A mitsedlk  Szoba  bővit. 

rainy a konyha folytatásában, vagy kamriból történt át. 

elakitie. MO utóbbira azárt gondolhatunk, next a 44 

kétszotie lekdis közül 2G.hoz 1870-ben nen tartozott 

kamra.  Ezeknél ás nég 47 esetben a tárolótér s e-

repét a kashembdr biztellitotta. Nyilván a  aHtk szo-

ba kialakitása az istéllék ápititslovel egyidőbet. 

Ont. A jóazilk;ok szállialikSzvotlenill a satoodik szo-

ba  vagy - ahol no,, volt .  i onyha után következett az 

épület hosszában. Azzal, bogy az állatok as istéllózó 

tartás következtében közvotlenül a szoba as a tallyhu 

folytatésibmn voltak  elholyezve, 4jabb higiSmOm prob. 
2 lame tilOtkezetts A.Titegy 100.10 .4011 4041940sUritve 

érintkezett  nap tiint nap egyntissal a pihenötár, as 

litkozóhely, a térolótér, az 104116, a viznyerő 

hely /az  ásott 	az sativiz 4111 a hulladék 

trégya tárolótér. Mhos járult ilág as a  változatlan  

tényez6, bogy a  nyugati asél llandóan  aSauna hord. 

ta az kr dörnyikán elh•lyezkeck SOO hold NOSSON0e9 

vizallásos rész baktériuN és virustemyószetét. XIV 

tehát az elsó jelentbsobb donjunktbra Adején bizonyos 

1 ,ennyiségi előreldopések tbrOtItok, de az adtszségtigyi 



kultlira és a folvilégositis Wolfe miatt a mineldft 

viltezésnak u táplálkoziosu Oks a Vaiskodéson ki. 

vel •  a nomait sem  találjuk  mow A *ants váltazatm 
asiesoftent helyzet rössititeda* a spermekhalan. 

4164111 	a felnöttek körében előforduló betemialek 

sélyebb elemzését követjUk nyomon az anyakun 	*Om 

404646vel. 272  A tandem:1141k jobb kiszUr860 (0404boa 

Iseőteiten az örökviltságot követő élikee ti ittilio 

kintjUk, tehét a telepUlite első 50 *Minsk salwasig• 

ügyi viszonyait its annak - elleasőtt kutatjuk. 

A gyermekhalandóség &Waddel' 1604•1894 

között évtizedenkénti bontilizzi 

*Fmk 

 

l ump. 	Wm. 1 évtöl 2 évtia  • 	8 illvt81 

tál 	1"i'  2 évig 4 évig 881 	16 61,16 

ő 	 7 ivitts 
1844.1850  $7  fő 32 tő 

1851.180, 74 fó 41 MI 
1861.1870 76 fő 24 fő 

1871.1880 74 fí  29 fő 

1881.1890 99 ft5 32 fő 

1891.1894 41 fő 21 tő 

Osaseasns 403 fő 179t8 

AránYokg 39,5 A'. 17115  01 
Osszee alha1é1ozések milms 1021 tő 

()oozes uzille Umiak 1111.1111 	2163 fő 

A tilbli2.atb61 eirértvL aims kitiinik, hogy a gyurviek. 

27 fő 20 fő 1110 tó 20 fb 

25 1% 17 fő 14 Se 9 fő 

22t6  18 fti 11 fő 16 fő 

26 fb 16 fő 10 1% 23 fő 

26 fő 26 fd 15 fő 13 fő 

21 tö 17 fij 13 1'6 15 fő 

147 t6  114 fő 82 fő 96 fő 

140 111 124% S 	9.6 
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halólesetek zero /42  esetek  57 %.a/ a szülöst 

lendl követő 441,6vos idöszakban  következett  be. Be a 
tény isattelten "Isazavezethotő a h*glénés viszonyokra 

és az egészségügyi kultara rendkivill OlSONOny voltára, 

hhez  kapcsolódik szorosan a szülő nak problénija, te. 

betetlenségg. A legtöbb esetbon segiteft Makin vagy a 

rokona"  egyik idősebb nótagja jelenlétiben k6t sa6k 
között, litteritett zsikon szülte. A vistilitonlékstientik 

azerint n,64 as 1320-44 6vek a2446n is több esetben es. 
281 a nódszervol  hozták  viligra WOOnsküketo 273  A 

salkeasft segito6ghiányasdattapakori volt a Wisrso 

$444.4 legyengülés, ogisegisedvi 14,0006104 
at a vigilant 5(.) év alatt 23 osetben esek Civello*. 
Ulm a WO. le boait• Men kis veszélynek kitéve 
as ompeklinek temilikes SOOrint née a 45.46 (Wes 

elk is  vilis WOO gyernekeket. KösUluk 4 fő méti-

er's its vérfolyás következtében =shag,* 

Az egyen betegségek előforduldei makorisisit 16 

!Ives korig 1844 és 1894 között 411 411061  táblásat  iu. 

tat  Ja:  

altellft  I nap- 6 NS- 1 6v. 2 61,0 • Ow. do. ams.  

MegeOVON,  t61 6  naptól  től  01 A tit $41 sae* 

else  kánapi 1 6vig 2 We 61Ke 41441  4I• ass  
ids 

Halve. 

sz‘iletés 	7 
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OP 
	 If 
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lenség 

77 

Sinylődée 50 
	

59 	46 
	

36 	19 
	

29 239 

Kelevény 156 
	30 	19 

	15 	4 
	

4 22q 

Nehézség 	55 
	

9 	

• 	

69 

Nyavaja- 

törée 	16 	3 
	

2 	OD 
	

▪ 	

21 

Himlő, 

vöröshinlő 12 
	

21 	21 
	

20 	15 	5 
	

94 

Kolera 	2 
	 1 
	

2 	2 	10 
	

23 

Vérhae 	3 
	

7 	6 	3 1 	4 
	

24 

Toroe;gyik 	8 
	

14 	21 
	

22 	16 	13 
	

94 

Tüdbgyulla-

&le 

Asztkör 

Patios 

Forró-hideg  

láz 

Tüdővész  

Epe, mitj 

Riikfene 

Dagadozie 

Vizibetegség 

Bale set  

Osszeeitve a legjellemzőbb gyermekbetogeégek  kö. 

az első tiz helyen a következők  voltak;  

1. Sin- 2. Kele- 3. Himlö, 4. Toroi;.. 
vöröshim. lődés 'Any 	 gyik 
18 

Előfor- 

dult e- 
	239 228 
	94 	94 

setek szália 
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6.Nehizg• 7. Tüdb. 8. Uri. 9. Kole. 10. Ferrol.- 

	

ség 	visz 	has 	re 	hideg 

Elő- 

fordult 

	

eeetek 69 	26 	24 	23 

azium 

Az unitkilue de a nyavajatörés utón a 13. helyen  állt  

a baleset. Miselepő ez a nosy 'aim, különösen az 1-2 6- 

vesek közötti ami Set mutatja, hogy a szülöi felügye. 

letre kevés gondot fórditottak. A mezei nunkák idejér. 

az idösebb testvér gondjaira bizták őket, vagy olyan 

ie elbfordult több cloothano bogy a határban kocaikerék-

hez k6tötték, illetve  derekát'  földbe batik a gyerekot. 

Az összavemodg egdosaigüggi viszonyainak elousiedso, 
az elbforduló  betegségek  amoportositgioitra több Wadi*. 
tot készitottünks  4.  oz. táblázat  ella  at 5.6. .3.  oz. 
táblázatok. 

lizekről  világosan loolvasható az utols6 nközépkoa-i" 

bategodeaok, a kolerinak /1849.461 6 évben in puszti. 

tote s  • lagtöbb  áldozatot 1849.ben és 1873-ban ezedte/ 

katasetodlikat okozó pusztitioa, do teljes rész- 

lotommiggol  elénk  tarul 1853-tól 35 liven koreeztül a 
mar  ntepbetogeknek, a tildoviosnek a hatásu. Ha on 

otillobihoz rift hossiteaazuk az egyéb tüdő. de légúti 

mmobetegedimoket Addögyulladás, torokgyik, fulladoz4e, 

smatkör/, akkor  világossá válik elöttünk a szocidlis 

körulményok és az ugészségügy közötti összefüggée. Az 
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AS okok tolderitiodadl toradeseteoss ado soldalr61 in 
kömilitkotaaks igy pilddal  a  dekAmytermeastd• Woad. 
migkArsoltd battiest • dolvigysda negyadrvu eitajeddae, 

sok porrel Ord Isegyeateraesstée, as ogisaadgiaism 
ldgköri viesonyok, stk., de • logelarratibb-foaaafto 
visit skis as eight jelentio ktt Halting Sit • kotta
WI *noel Oblyamositeek is, ataelyek 10111111111401 • Wade. 
alitokion swept, logtöbt Vireo's's* 411 folltiad WOW" 
ség gyakori oldeardalds4ra stefolydasel 'OA mime 
eabarnek sal*, de kiilönesen vediroa WOO tertdat bum 
•aosadfoldos4,4141, 'Obeid dlleti anyagelikali ditistkeade 
da  a  talarns Alldadnak vAtozleam, s mplies Ileta,;0" 

images deske.b. odlLat  'ital  tört4nt ragAllysila.04# roeen 
lesegebesit nedvei helyekoni tertSzkodis•o Odlosertiti. 

lea, roves t4ldlboz4s9  •zerfelett/ eelsagfeasitio..." 274  

A szoetilie t  0gdosodgligyi kbrillmények kösdAdamb* 

ban is a kibootakoad  kapitalista gasidemigi élet ea.* 

eadikes tepadtek seem asdlakkale bons gyökerestak, 
ogpanok . or vioaaskotattak r44 MUNOCUt tertaetot 
mitts • bstaboli Wett  saint, oselynek ez epAeze5... 

taritiotdn •bben as "(Men ode labibb • koreervA16, 
seintentartő, nos pedig es 	AMIIráltoz. 

tet5/ szerepe domborodott  ki.,  



4.1  Oktnt4e1gy 
A korebeli aa3l4thi onb•r gonds2kedAse6d3'nek4 tsar 

ti , esistjAnek ailyebb elPusiedre ninee lebeteefigUrk. 
lapetire seek kőv•tkaztetni tadurk esokb61 e forrAsok:b61, 
• aely•k •  tud3t es•rv•sett befolyAsolAeAra 
eaybiistIgy vonetkosieks 

AS Altelunk vlessAlt idessekben se lekoteUgy eseveiv 
••n AsesetonAdott es egybisls ' vellAel seeelAssets OtelV,  

tissals  3s a kuleileAg•kben le kifejesedött nib es lilt» 
'Awn is, :iert 18440t81 több liven At egyetlen Apiilet s  
*soak lo ny ragyobb essbkia esolgAIS lekelAnebs laskilew 
nob ie kin4 hAskseks ebben es ipilletben fit odsedik esega 
MAI,* de a hossAtertoe6 konybAbens  kensiken, isistt • 
tenitA, egyeserseind Aimed de last* les 275  A hárloe 

tankot'  ogyesit44,61011 far eleve követkost•tbetink  es  oks. 
tattles  nevoid, estavenelire• 

A negte1epoi6nt követe ISSesek klelekult helysetérel 
as maitett sogyel balAtitteAgi jetentilis elopjAn rejnols. 
hatunk reAlis Wets 1943.  APrille 34641111•01141‘th hőt* 
t3A köldötteAge *temples As ()stole 1•/ApithetdeAre trim 

vc1r,tet6 köttetigek Mimi* *Ascribes* seglteAgArt 
sodett BAnbidl Alberthess  °seal fuggy* elispAn54beito 
KArtAks  hogy uz 1791. Awl  XZTX. te. 1.4.10 Arte1m5ben 

•ay "lefty* köldőtteAg•t kendeljer rig  erek  Ardekebens 
boa • helyeslaen vlsegAlje seg • feltAtelekets is Sea 
• syssmsksk ssaletkkel switt isal sktotist Mosses 
ldeig 	 as  kAntelenittereenekes 



A killtöttetg mAjuss2.4r visivz;16dottala$14111bem. A Imams 

neghivott e  Novice J6ssef kinostAIL Ugy4se • s megyet aft-

hIv4s •1len4re 40nei jeient sego tttel fUgi etientil u je• 

tiosteletire 04/ti tbeakviensk Szt4iteit  ezt  o  bcia 
• boom 16 holt Mho% aboapiomme pups 61 Ostroiadmio 
talk,* fiasttio Umtata 	mutatott kit% Ass61 slasout 
net *W e  hogy es isholodpitia la ttli•edr late1ese30, 

lett vols. on I777.i Pdtio eititteel seatinto  2"  Set, 

Asmyelt foglamasiesta t  • tosakome 50.000 eilt6 toxint WI-

cean* de hassone5ei tettazia •11em4re. javaeolje es tijobb 

terbak vAilia4gAts 41.4,40 ilmintesonAltst sissist a termite* 

tea'  8 dohiny is gabom41161 0  • meehatanyt•etősbel, timmist 

BA, targitsben 1411040 36 Itereentil kettis *styes matea 

beesnA46/ tely•sen eaminyllks bogy *ask tömött 

• re•ithda mtrititlandle emit' aloof aeyagekkii iciaaltousb 
tit, fől fogjtk tipltedog 

As Iskoltbor f•lyi tartolal BUM 	 3e1entio lion 

•eeetord Wet fasts ahem ktise4gben, pillehet Wane 60• 
70 enimra none askeléte jtehetó növenddkek vonnoks  Waits 

titz oskola mind a milt mind gem debar Ursine tiletto 411; 

All  jelenleg  Lae rRt a lakomb4 *ambit Sleljtett klefi• 

v6n, ode nyl/stkostuk, hogy  e  neitsal 	Mee old 

grormoteiket  slut  sea is fagjAko faritklok isAut legki-

*ebb bisetalmuk elms, mart Az meat Mindenbe owatida, 

a' Leboeok Watt esmdkleall batalmat gyektittla • 0 

'motes". 118234,6kket etryettirttltg *aeon 0 !cantatas 

uradolon tiestatige elett etilasko4114 	Wilt Wen Is 
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Mist regott lAstivia vAtkAdet eooportosca 1,46•1066 
romilottetüllket misdealt., do  '1ta)y'ns Isimokit 
Uldbotoo. A testt6 irdistaAre est  h-e'  !et. to  I a* 
aorraobek cocolAce nos Omsk , asc61 sea tehet. AmA, 

ebnit#, eassftessiad J•A446 teshe1tet461r• taft Ls 
fölriateds bogy jogysilMayest Oppen seamit mom ,0454, 
aetose Ookolorbie de egyelsocre fordttatt bbltodgab fog,  
'Ott sprimoddst etirastataL sea tees° 

A tele leilmeekAsek teradesioteo lacy* volt, bogy 
Lo10014160 toseSAMer s  teni$61+ do peolokla Isaac. 46 tlio 
robc4olik smot to magyarrdsbetd, boa  • t•lop4146 Slope 
bipoorrigitio asAltdodadt wow& to btsarryttost olr,rtdk. 
Miail000ttott slat WAS kertUtsAayto not to psAabo kell 

remlialte boa obson es Ideboa air smsgyeosecto gis a **cyst 
orkstieolflot KL1118ttedg* asaktiplask oirodaday•bist •• • 

Misdate keitskt metal to egy*. gyalarabeas !Walkups 
tolla  sipOtetdo 0014aAjtort. A "Ws seveltioft• Ogyow 

1614111toic 042466 bArras trrAsyban Malts 04C 0 
11104Stalitt  es  loketel dpilictek Motoottdoo. Upset% 
tacttilk.olkstaesise Eic. 3 testtvinyok loketAbe 1,64.4rak 
blitOottAosio Wytiviis mottwAti t4nyeek4nt  hatott  as 
11145staa ttedott oresagoo ormolatycsdo, nyets04 ochOlow 
vea• 11,1  Ss. 

A tekboldold tArreke4e  lesik'  salts ettosdoe  a  800 
4611041 egye tips teems 44 wejat tessost amardelt 018,44 
anmek lestebb  eke.mean 1,14414004 11060186Wit PoiLl 

kert344k8004g4kbes Motabott botriotboa kerwrendel Ste 
oci,.osen a  tenttőbdpoio togyetikossiget • Willett tout• 
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%6k kliviss  • tmitil risetdosk rendesstiscsége o  halyis• 

lec polls  • geoddikedée. snag 0 kircettlirt érdekek stalma 

battled-in,  •  beajeaktdre gyms klbseondldea t  

TIA:60414 iekeleiyUlet *wit 	244.tet volt s amp. 
eégbene  Sot ems* La tudjeks  hegy Xmakeadtl MAhAly tank* 

tó.jogys8 eseroddisa kit dare esigt, de eft 18460 dosille 

24'4el /um. tvölgy sitAs/ miss L.  elkelaustik tordbb. eli  

Us as dpulet esenben kesiletben e Mimeo funkeidbil slog. 

Gorham s Week Ugyelnek bonyolitifids0 /gondoljunk *Mk 

as elof dvsk tenniv0161r•S •gers814me Ugyeke  !Owlet.* 

higdpitdeeki, köioearök lobontiso, iofinsti dijek beesm** 

os, pantos mearirtartiask isitektolkisee etta de 

at  •410kto ass/silt, isms 	ektetliers •  A terit60jogyi. 

as  simdensepi saskijit is • hiseetial Suis$61349 kötetio 

Ls. As desseirdeskből eat Is tedjoh, hegy mellett eég 

bdrletén  U  gestithedett. Aimee !Meta* van tehét eat 
feltételesok5 bogy gmakesulti as else  övekei e kinestdr 

eskers volt ails elfljdrékkol ogyiltto As sreds/amok  I.  

lyem emberre "sit ssUkstig•, ski  • k1rent4rl hJezrok e-

hejtioit tirtaits •ledlegsesek. Létrunk kell Poacher 

ant Lee hegy e !NW" hivatal vimoldom mom 0 yedi jeleam 

eég 

 

•  kort4ashisede•kbee• snook Mt te oto volts eZYtk 
us, ho y es lekotemeterOmek eek helyen Lea volt bibs 

tesltv 0 usgélhetiellk e await hAtetel nélkUle  • ami• 
stk. hckzt • k5s044ek s Ouse% he UMW teendgket 

vdasetto  keno  •ltarteni sea volts* Wpm*•  279  A segy• 

amopitki %stole *skier a  egyonereatad jegyiply fisettleo 
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es 	jotiotiookbil Anti 

1*  Kies pins betVon oses GO wilt' forint 

240  ?/ole k6b51 kliso megtiostitoo io merle 

3*  2701c kAtell dtpli olog4lostitvo do seem 

ito not hold föld , foo144t moo ounkdltot 

5*  lit öl Woo sooloo* mar kit 81 movos do kit 41 

es' lie 

6. 140 81 Vsek 

7. Mlad•o assooktil t411 ram Ws*, 1 41 v4ke &Poo 
20 kr* 	do  egy  °sifts 

8*  Kit ties 'Ada min 14401480 
go  Kdt (sortie mrdst legal4shr IS°  

Oossoh oonlitiool s pirdilkaor ivoakinti fisotdoit 

is 	itteklibt•nil 

4. Mee pins anln mum 100 114116 forint 

to 

 

15 smog tisorkit köböl mostiostitott Mrs, wars* 
egy11411 went k6te1011 

3. 19 Soso Murat köböl Arne negtiostitve 

4. Vy010'hold Mad*  solybil kit  holdat  0 No  M. no  R. 

k. Uwololostil kOgyo1ook81 biro kit ballet pang 

Suomi or bessig •d 

9, ildt 51 blits oftime ,  mely kit 41 segos *  k311 OS 
seilse 

6. Igo al tgzek 

7. Isketioist 2 101 30 kr. Oiltibe 

B.  Nototti poodlkototóért an 30 kr. 
9. Comostoldedrt  34  kr. v41t6b. 
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N. 	dosob smiths aria  Ingyen  itgell•tties 
11, 	dorsh sends sydvi ingyen legeltettle• e  a" 

SgydstelsUen kltUnik es bessehesonlit4abd1s  bogy s 
ten1t61 de °gybes  3egys81 fisetde tgen sitesea7 gone 
Optisale körUladnyeh kösött seesse  alatta  netadt a koro 
tdosok 4414, b•vdtolipok to iteirdblat esdmitdssisktom bisoo. 
mflusttuk, hota sorsitlis kdellmAnyeit Matt sladon ker.. 

ties 100 It learnt Otedelesse tsbetett start/. Seek oft 

tdn nos viiletlen, bogy 'vendee tanitőtgo sees kipactt 
tonit6t sdg bossed  Ideig  non  tudtak  etkeliwital lieWthon s  

lecekelAttal sea tudtak meav4Ini e osors84ds 14134614g0 
2145 10:7.4n 0 usgyol vosotdo s jdruist esotgebisőt Oast. 
tattoo, ho y a vadeekodd dosstositi hadhos tegyen  port.  
toe k1wissad1Aet. 282  A eso1goblv61 vLsesild ifildöttode 
• taksoft do o tonitd kOsiAti D zoteltőr ,et 1cyeke, nott 
•ietelten1, do mikes osovosAsso Wu,  tel  s kdsdtiotik 

stok000k 2901sa 24 eilsnibe dj toolti togoddsdhos styes* 

tok 	293  Igy 1044•1Ien gtenit‘nek oasseTeraind SW* 
e zek  Saab'  Tomes Dobsossomi tosuldte vailasststies. "4  

Ugyo - cook *Ickes sprodadtsissk tddhasilsg siwillositotott 
Tleatnintee logy., athAyeStsdkohtetool, hdtdoos soorgoo 
(Met köt)ttek, sort  tudjuk,  hogy 1949-ben one 00041 gr. 
hlziadAld gyLÁUe MU/roasts követkomtiben read•s loo2k4gm. 

nek sendeltetett Tötk bánsel. Ugyan osier a gyindeen tent* 

soh ogyssoresind jogysdasok Pop Lojoe." 285  

1852.4en e kesadg de es egyhis Swat kiltesvilosSim 

tettik. Not köV•tesn elndegyik kialft Moat. to otlesi 

gyendt, de tiltdets dattle A WV. 141'411441  04,114.111001 
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esombee ogrdrtelegen Went, bogy sag több dyes dt ea 
• kii18evilde seek advisees volt. As Ovid116 köse441 14t0 
risk (teak riesben  voltak  see • felt4telei. As fiep soma 
amok e Itiesdet 41st wegszervesdob esempontjáb51 érlskee. 
Noma midst le sort edg wyenebben es 4vben • tenitdi 
bivistslt  Is kil18evtil8estottAk plogyel hiveteledle 286  
Beodest4k e keee4e1 e/813dsdede riset4e4ts e :leyenek 

300 Ptimst, 16 köbei Mad*. 16 köböl drpdt 4e 4 61 Mt ,  

e birth** 24 It-ot ,  es etidese48nek 20 Ft.et. es •Mew 
tokrsb  12 fleet edtek. 287 Iselesett volt • pep 4lettam .  

✓Lilehrse is, sort idth 8Aseel eft 113834mbee Le kues6 

ben sUbblette Iel  Vdtoaderask eserist  ebben  köersjit• 
snot* eds e Uteri teltitelek tokeestee jevulise le. 
1846/411•ben f•ldititettdk • kernneldbet. Serge Huse 4s 

Hernias Istwin p■mtlig öpesscen 360 11.04rt fe1‘pitett4k 
• 12 81 bossed. 5 de 1/2 dl eadlesedgit. 2 dl meg , seled 

tespieset  is bdtersetel le kUsttettek belie. 299  Iseto 
lett  rendes  lelb4ss1  tik  le 14tesett• As oktetde f•ltiteoP 
leinek 3svuldedbar seploe, n.e rtgetthetek liven m;rvti 
vAltoeilsok e  As 11150.4, 4vsk elejde loslugyei moig ftecle-
hetile ilispetbee live *labels  • 18se4gbierdLe •*duo'. 
be. oboe' TS  gyertek  /41  fi'  4s 34 Wiwi/ 34s. •  
us sleet else& eledbb °catalpa  •serint sioestven. 290 1661. 

ben lo seek •ey lekoisdpUlot Alt% e tenutők elides 82 
volt. an 1870.4sn de 1871,44m  as •gy reskadoz6 

pUlstts TT illetve 7. lebolebeteles tenuld jutott  akik  
kisia 12 illetve 14 •adltelds see 3421  lekoldbeil a 



• Vilna Is reedoserint osek Set. 4ithaltd1 Sat. 
2,1 (44-augo 	Wes volt eandl jobb • helyset es öviltvAlt•• 

*del esersdOds negkötdodnek IddosekAben 	ekkor o  ore 
mikes a kibentekoed gosdevagi vilsig bOvetkostdbos • 
filldjeibet mogviltd telepttOnyenek telj•son eleddeed .« 
talk. As salt segyel tenUgyt jetertde • keirtdolleSedgok 
ten4y1 bolysotter1 a 16vetkes -kat 11.10: *I ndpt I t  mely 
sits 6 4vois siesmoild% 	lgtinyoe vivo. • twigs sa•LA34* 
vel debeseset dolgoeva *es Wes del betoloseti ttseten* 
gel, teljesitwal•  • renflisoree 10kolds$1;tAst ads *skirt 
Hs Whet kirlolbstetion silleorral 101144414214. Sulet • 
n4p sperneksinek whim& elits 1111 WI 188 ,140000 
Pram* mesteield 81t8sdkkelio US Seek stdn rem ess#414. 
kosba■tank *SO% hews a tanit611 sipsulamelt wit k a klitno 

coot. Amookesiti Stbays Saab' Poresos top Lejos utilt 

1852*bon okaternAgre megvAlleostetott Sasestri atblitife" 
1853* Apritiodbes bokftotbssett h.1U. ntAs MAW NM& 
Veto gydrly "volt Ittobii tanitd hosetobt Wendas to-

sltdsable SW.  4wi1is 54.044 8 114k4sto $4,ssett1 he. 
lydre Tdeirhelyrdlo a 8Ardst Itsm toldlimitd tilnYet  les  
ko14 - 1 Ssetd Use 5vkasett1 	114101840414 olloSords 
vOete  ágy  e falsbellek, mint e 	iress$441 assérta, 

62.40* lekolakerte • SeiekolAt sisbiSott bl  u kincs. 
tArtd1 bepott f'idds, ANS 	SSOMOSifeleibsie es is. 
kelds (YOSekek foneieldot oktettistbs% 199  811446 WM,  
bee  blimits14141 Issoniette  48 Writs ositisstse 10-6n 

1,041v4rt 'Anal wiefthelYi tonYla UAW. eillowststtAb 



eft. 45t 18110sibes Kolddr 	viltotte, de 8 lepoessids,  

ba tenv4s4 1iely4bo kesetott 1879 ,41en 88016k1 ildsoas" 

dseldki 18110•110a 	ra  t;voimikts igy ssoptembor 14048/ 

ryilme lojaa, ceam44,61 dekesett teait' v•tt• At a risk* 
toredgete  2" 

8seb6 Imo Li dyes elkot8 mükfddes mindeshdypon 
eaelende 
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e  koresok oktetimagyillsok irtdkeldookere 01Yom 
tanit6 V01119' skin** neeelaismkAje *ebb 4etlaedre Mow 
totte  TewitvAnyetnek kese ore's& o kOsterek, utoilk e514 
laaboset4 Metal WM* nog feelltee  epee. nytisfot 

Wiz *Mee SessUnr•to s pértAkon Wirt elan,  kart• sstla 
•yeAle eater tenet* e eseleakesicc, sedeksboh keen% 
Minden siverbes  a  diessfil 	 -dorttit Ultett014 
A etimooe !Woks say r4eallt esel -vel 6s &flanged's' 
telepkt•tt4b be. Minden Pa Ore *stet. ho:17 D AMU.,  
kediiet  I.  8seb. bonositotte eqs kesedgbem. Tiow4ks4r6  
e4g4meke  nev•lttaaskildnek &Wm 8ppes Orson volt, bogy 
felismerte kelyben e tenitd legrortoeabb bigetileal 

renektiret votes Waal tolt4telsit kbatitt as elkoti 
aunkiailo  gYekesIoti  ‚let alto leheteedg•k tueetea err. 
°saves/sire 4e absesnilliebes e hasionlkueebb e  maw,  
rIbb 41(ithiet/a4ayek aegtereat4ebe neveinl e tenitv40 ,  
nyakete  Mistoles tolided8s4mek Ott so* eoltjak• 

okot Ammetimks  emety tOesdeva kiestettos egylit 

es lorels 4pilietőnek fteltehettleg a vole et7, re441 
slats 4114 UAW &skis* let read ival elhanyagolt 
Alienate, a  süib . peed ass hogy / 375 eAreiamibee 



s kOssigi e16134r6sAgs sass sddiri tevókenystitidt ses. 

sibs sivei as iskolakartet elvette jegyel kortnsks 297  

Alkot' sankAjdask lAbgessbb gyiw.10  v it igy WNW s 

bess4gi vesetek önkisys wads. Plaseb egyhermadrdss 

ktvdteldvel Cru visseskapts as lakolo e kertets/ Bicker 

air az 6rakvilts4g asgbdtdas napirenden volts icy toads. 

*lass sladervak fald h•lysst4k •  Midst, amok birtok14.. 

sdt•  • essfsdsts asesibs vottik  a  taddst ds s savo16ut. 

1114g ardaltstts is tat s fajta bsillit6ddst 0 kibontskGzó 

gezdasdgl viledge 

As  II68.. zuvu. t8e4sy vdashajtóadnak idessakds ,  

bass Miss Adtvbs hulittit kevet6en s  Saab' Imre emote sgy 

Mutt tipikaerek tunika  As Atles le (10v:sites költe4gvet66. 

be  hivatkozva  Inmost torditott e nó oktotAers, es uses 

pdestór  elette Wirsigisk sea trIfitsk ss iskoldvalg es 

orybdsi iskotilt sseperedAss is asgaleposetlen volt says.,  

gilsg, fetvets asellemas s tsaitdit törekvóe• gyekrwa 111., 

bebtt gabdsrbes  298  AllajlAthsa kialakult belyist ass 
volt tligial sit  alól.  As lthis  as sub s kesslAsóbsa 

volt. 11146.461 agonies az **AA* salmi esej• segfogyetw 

kossilt, set kiserUlt 0 latkar•kil ssdrezmoloa tedgóadwail 

nbes 

 

as WU& vissozt a köss44 ‚esetés ses840ti see 

417 pollinsi betapisAto  slat gesdosAgi • ept units,  

vs* pl. AisiltjAk as salk smisossuslest  as egyhistill, 

kitisotik as sigyhAs addssAssissis egy rtissits  ss  114 
lattsjtat aschonesitAss drdsbdbsa tejtiesta spedllstro ,  
bat temydastenek,  stb. Ittalloseksollitt as isboldrs 



ma a  firdessaksig east& dtiltastek • hőenizi, 0/810,411 
L. INimbes s katutssesel *vistakaddag l'ejim es Um 

- tole Apalste segvaagyast 4.1 tearoom teasakaAtio Mar 

s kose441 •141,16111 tettok Wallatot • kl3selt4ass. 1199  
A konimit 	r't  a  Wok sdasboal  'se  tetgast tolls* 
(1314daltisAt. seek 11171140 	*I • 16 tie WU* 

Uj 4014110 suir betltdiata amebas Wm& 
it orstowdowl sai IMAM*. Ak lakolada 147 nob* 
Woes 4,sk 	ssolult el eboltpeatatils as Meese 
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24)./ MI Mato. irstsi. BeirStelek e  WA. Murals 13. 

244./ WRIX Maim irsts1.ftigtotr4sy 1954 (*Ulm,  22. 

24540/ OSMI. IV. 54/151/b.. 1511b. 256/b roass$14th 1550.0 

18579 de'  1870 491 wipeasidgOessoirdssi.; fossid sew 

eye Zbalgasgetiei alsottOgisek.1891, in .  Pailslidae 

says  11opet4t61. Al 1890. :vi 115posds1d1is tea 
*dotal. 11. 

2416/ Migyosovosde tOelidssts 18484550. 4/4 it.. If" AIM 
247,/  U1  3sillet4si ss 'yokönyvek 15444895. 

god giesIbity.s  es  1876. Omit kussöbds. Oisatid 141140* 

GeopseAsi ,Itst ivkuiyvc,  15760 

P4)•/ 	WisessAgi sayskanyvok 18444699, 

250.1 OSML IV. B. 181/16 155lioss wipssAsioditio. /Ossdst 

254/ 'nu saimm.. •11'7061490k. 1144441195, 

2521./ OAM10 IV. 2, 151/b.. 151./b. roeyssjIdth 1950.44, 
liffhp: did aliposeigőasseisdast 

25,e/ 	0, 

234411  U.  0. 

255./ U, o. rAgymejUith 1550. do 1570. 	jőissisassisow 
Lidos/ 

25d.r11. o. 

257./ Os 0. 

258./ OMIL Ssaysolatb 1670. dirk sdpssodew ds Vas*. 

fomeitiss 

2534./ tekiles• Dehipytesseestis os•  11. 84 1,07. 

•• 



'41 - 

20,./ 0041dess TdSksalis so. is a. 1 046 

2620/ Want noblimplemestés so. 1. e W. 

	

263,/ Hereon UMW 	•selddek Bids•OvAsAr• 

helyen . 43 0 is es Ifler 

264,1 Mai Valyasaitb 1850., 1857., LIM 4ft esestio 
IsAsel 	

• 
265,/ caw, GUIs le. 1• 1589/ 1849. WASY manAlat bass 

Wirtissek Wpm* fssave 	Xviskomdtbli 

Mth1  3e  ye (Mole 

2664,/ Ifj* Palulfors Megyeroreede djabb 

L. 1413)013d. 
Ofiall ceva,  141  S.  2064/1844 2157/1847. 33M1*47, 

NW' Iti.264,04 • 'Wan  • gaidnyte'  gm Wolof'  klislotfti 
otiesetigagridil• Wisigesdosdel 40 1041 

	

' Ilioyiddo4440 Bps 	$54043. 
269./ Dr. Negro listres Sol4kköopv • 0o4opesoti 1111r441 

Maass Tudgeimyegr•tes *most buotAmook m61t$661 
de 3•1•84,416 nett. • Mawr Orvooi ZbvidAdi 
tdronloto Sp. 1896, 97449911, 

270.1  114miletesebbot 144 •ievenek 1$65•6013 irk Ildsho 

isetwo dolgosotalts adal4kek Ineptz töstilsetabes 

Ó aliptOsAbles. 14404344 

Ma MIL Sagyasjidth 1870. SO 4,4141tbossigriala• 

272,/ WUZ **WU seyekbarrok. 18444905. 

rr3 •/ TOMS, On. Vrtaendi 	)05.14o0s  akt  ga  SS 

	

Ily  aides  .sülte 	aeraelotit OLS dir 190 kb• 
gitt 



Me/  tt3.  Pirjess Zatemoods A kialinlis k6r- de sykytur 

hisikemy,s. Orrostenbellgatdk de syskor16 orvosok 
lary•iball eldsvo. flenkUn tireulst Iowa.*  ft. 
IS,44 18. MI 3441 52. 54. 51. 167.. 

21,40/ can Gov.. a4 	1501/1845. as. ssgrel kUldötteha 
Selo/ads NOWPW /stvrir kin1öttt0 , 1 slang  Oserssaw 
Ws Istria tedgyv5d, plate' Antal tairvénybiró l  
Una J6sest sij• i vsf 	Jubilissi Antel 	rotor- 

miltus 1alk4ss 
276./ Em.inti tore: A moipoktet4s 	Coma MilleYó.' 

ken a refermkorban. Magyar Psdstiiiis 1971/1444 
. 	so. 122, 

VW 14 0. 120•141. lisobsites  is újonnan telopUlt Ir  

selsskössigskrs vonetkozans CSUL Csvm. 11411paevolő-
el Zutattsel 18384848. 1'6pneve14si 3ssynőkZnyv 
1-3/11143. 

278./ 	Presoltert jegyeebanyv 1848-2895. 2. 
279./ SmA1t61 A 114gobto,do Wrists 	a, 126. 

280./ Obla celmo  ite to 19101,18454, •. jelentős ootteb• 

totes 
2814 U. 04 
OW OWL corm. k. I. 343L/1645. 
MAW OM Cava. k. 1. 685/1646. 
2646/  flu  Prsiblteri jegysekbryv 1848.4895. 

'SW oo 

2944 U. 0. 

287d ifi, Pelugroll logystoresk tog43obb toist4so wee 
1.. .11. 343. 



Me/ IMS/ bet* 1868-18 38. 1883. novenimot /ftlie kelt 
atiss4nyee4ei 0sers4dis 

IOW  sasi  Zeetok 1836-280•  1847. $asuilk 24 ,06 kelt 

escriddise 

Mid 1.13.  lialegyeys sogyesore wig . leedjebb 1•114.6 ••• 

11. *14 24% 

Mod van Melee tststel• 484/1861. 

Im•fsala mrici tDtl. lgyhaliemagyel kisatildsi 308.7.410  
tikpaok  1170, 18714,44stleettkal as114kl•tek, 

fifis/ OWL Coosa *Iwo ktsiolagetAel alseiteivinek 

'Itot4•• • siniest4riumkos 080, 'ekes 15. 
ma IOU Pr•ebiteri jegysekbily, 1948-1895•  
rise/ 	Ma* tiret•i• 1869, swum:Au* 5.4 30471164' 

kfteoi tietek 1868.48C3. 1875. március 30-1.  je-r. 

BMW** 

296d MI Pitesalteri jegyzek6471* 111410095. 
29/4 PRIX Irate* 1868-18Bg.  1 875. obeiss 30140 kelt 

istWillnyv• 

296./ A Peassigusek Smskesetvesetin•k  50 41*** itsviA2*11** 
VA10 ,stott dokumeatemOk• Ileib • todsoliesok 
itisokesesweset••  Up,  11170. 740. 

29),/ WRISI Wes Lretelor Aublemagyol 	jegysik,  

könyw o  1871. nov•abor 8, 

3000/11311 Males  hetet. 	köSalaisi 3ogys80,  

kanyvt• 1872. •Wiwi 16 



- 

3014 Isaystorss4 törtit•ts 1646•1890.* •* 412. 11110■0 
302./ 0,1ssslo A tel•p1Wqms fol,0441* /0, se 201# 
303.1 OSS19 loluestin t•lspltv4ryee lems%,,ek Offtwilto* 

seles*** t. a, 54$5/1630. 	kftromdsl•A• *Sett 

sdlesssko  

304/ fyisesis A te1spisw4nyes  telek  oos  14, • 101, 

305*1  0/11ID Allspisi $4,1estds 0sonA4ivAxessy0 

mil es lel). dirboil* 5* 

306d  U.  0 ,0 1874. 4114 7, 
307., 104 8. 

308dfilL IlrostAir1 tolityltirőnyss kösedook 5rekvAltsie 
Sys **.  1 4,  a. 41 0 ass  

30941/ O. 4141 $485/15110. eso  körrend•istre tadott Waselek 

310d U. 44 09 sae 
31141/  U.  041  loo, es, 

314/ Gyiresis A telopitlhisrm halm* silo I. 114, 201. 
IOW U. •• 
3140/.0116 KASOSSAW1 tsispItirdsyss kössek 4,1414114,  

go4-11 	141 so 25046 Aso 
)150/ U. oo  21. Z.  

)104/ CSSL Coonofte yo Kösi ,ostr.tisi fiLsottelinnk jo-
tsst4se csan4detrassys 	otirl 1076. 

317d filline XimostAaleiepitv4ryea k6sewek örakvtItob 

16.. L. S. a, Si. 

318d IOW Isstft isie-ss. MS* dpr1110 20.4s kelt 
mastsalls 

.n)./ GM A ktriestaist .eteptWarta keisigek BrilkwAlt4. 

040***  L. So 511/1855.1 2238/1855o  

32ca MU Usti* 1868-93, 18P8. fehram 2.6 %sit Itsboo 



led* 

321./ COL A klneetArl telepltednyee kasedrek brBbs 

wdltedgee o. t.  S. 2497/1886. es. WIMSYslatelli* 
tort rondelet 

322./  U, a, 47. 

223./U. 6. 
MN*/ U, ott 
325./ U. as 
326d u*  0,11 

32741  11, So /9854, a43ue 13.mda kdesolt ktmetetie 
111 44513itth telepltinfoyee Maeda  •son lekseetras 
akik  elles Or8kvAt,•4gl bdtroldk bebejtAse irdst 
I  OgrokajtAn tagge torsideeikre e rösigesgettiel 

binOttedg 41te 1  elreadettetettes 

32ee,  U. a. 11/2855/11186. es. swot köllgeseetisi 

blsetteita betdroset 

3214/  U.  6. 
330./ U. 	419st1ss* incip de es Ise% Mime 25n4S 

kelt begrendoteto 

334/ go 414 2065/ise5•  es. 

334/ °yawns A taiepltirdnyee felesk ..• t• se' 204. 

A rdasUgyl intdakeddeek teeibbi nomet4t le • 
'mks stogie fes1el$0 bees*. 

333.1 Osirkd Gyergy de neje retakl Srsedbet 6520/1922. 
es. irldistos tesadel •Ate444•  és kitemsatai 
Natalia elegise veicnint Bernet ilegyer eft*,  

0k gamettaflOhilm. I. sip 362. 



V1/4 14paelLik1et•k 

Vogyajlith /1452414'1 Wimple be/ye a sell 

Gamed Begydbes 
26/ Swerskst& odArtyok •  falu  keleti oldotAs totAlbstd 

/*Melyet /piteerool c'o , ort/' 
361  litdosindowldskowi do  Árp  d.koxt Sdisytörtridbek 

Sol* Wen 41dolda tolAlbotd telftfetytel 
461  dielftd tesiddbek • feltdtslesett ArpAileksti fools 

belydel 
5411 Soak** At as Isparta* 
6 411 A Woe make* 1[1s.t60  

76/ A killse Illssywtdo, eels sefirms • Mae jArAss 

set Sulkse legole os Mule Ord** tail/SUB 
9#/ 8sik**, visit/Aso. rise s falu  dossksysseti ends 

106/ As ode kuisok winos. • 0•re4441•  his /Meet& 
14.04, 

/la As első hAsek *Tikes a illossetilo hAs /.SO esS/ 
2 261 Maus As Aelem t roldsize alkaloses kosksmbAs 
1301 &lets tArui if ra tattainee ksohosb44 
146,/ easidkok* hisixv 1...!Ads dobdsy owlet 

'sloe A Umeidgoebb 1841-et sold 

1561  Korea; • kdt osdleR iSdkors6 hobb*tdolol /7950 
bit ssAressik# • kösdpo'ben olojet tow$44S0 

16./ Pyomistimmll hossatilt levitlas e kit kisebb 

forgotd wills, e bossolaystil o kaselsokd tilts 

1761 twibutoos 4e sosbokyd, sindkette fb61 kleStilt# 

isőviset tottettoik binning • soes1 suakdk swat 



ted Konyhsi e431104 dlistAnydrok is saordp Wiest.* 

issuri' es 1990.es iirsktfi 

19.1 Liman ti& is ishodelnes fesik Arstat4s Wrest 

tostottek Moan,' 

inammennyt telvitol 1962 lc 1965 Watt 

bissults 41 Wen 14Cut5 t -yet ~DO 

tulfAlonibon vonn014 
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15-65/1983.  	bksz. 	Tárgy:  	Körmendi János 

doktori szigorlata. 

Dr.Szantó Imre elvtársnak 
	Melléklet: 1 db disszertáció 

tszv.egyetemi  tanár 

Helyben 

Professzor Elvtárs! 

Börmliqi .Jánosl Naiymajlith története megtelepedésétől az Mellékelve 	 •4••••••••••••••••••GC 

.örökváltsági szerződés ekötéséig 	............... 

cimü doktori értekezését tisztelettel felkérem, hogy azt  megbirálni 

sziveskedjék. Legyen  szabad Professzor ElvtArs szives figyelmét fel-

tivnom tanácsülésünk ama határozatára, amely a birálat elkészitésének 

és benyujtásának legkésőbbi határidejét a kézhezvételtől számitott 

harmadik hónap utolsó napjában állapitotta meg. 

A mellékelt értekezést a birálat elkészitése után sziveskedjék átadni 

tanszéke könyvtárosának  leltárba  vétel és a könyvtárban val6 elhelye-

zése céljából. 

1983:áPr.18.. 
Szeged, 	. . . . .  . 	...... 

"vrv" 

P " 

dékán 

A kiadmány hiteles: 

4,‘..e. 600—   
főelőadó ..... 

Kapták: .  Dr.pz fantó . Imro prof:  ... 

Dr.Kristó Gyula prof. ...........  
	

. 	társbiráló 


