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EL Ó'S.ZÓ  

Somogy agrár-megye ma is, de még inkább az volt azeelső világháboru 
előtt  és azt  követően. Ennek a megyének a multjábál az a különösen 
szembeszökő, hogy Fejér megye után az országban a müvelt területből 
Somogy megyében volt a földbirtokosok kezén a  legnagyobb földdarab. 
Éppen ezért igen  érdekes feladatnak látszott annak a vizsgálata, hogy 
Somogyban a tárgyalt időszakban hogyan alakult a falusi napszámosok, 
félproletárok és az urodalmi cselédek sorsa.  

Ezt: a. kérdést az uralkodó osztály tollforgatói közül, - érthető 
okokból - senkisem vizsgálta meg. De az elnyomottak irástudói közül 
sem akadt egyetlenegy sem,  aki  ezt a témát tüzte. volna ki Mondaniva-
lónak.. A._nyomtatott irásokban vagy ujságókban lehet elszórtan talál-
ni. utalásokat e kérdésre vonatkozóan. A felhasználható források azon-
ban döntő többségükben levéltári vagy ŝtatisztikai természetü anya- 
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gok. Ezért munkánk szük'ségszerüen ezeken a. nyomvonalakon haladt. 
A. nagybirtok felszámolása óta sem  tett senki sem kisérletet arra, 

hogy visszaidézze azt a. nehéz sorsot, amely a szegényparasztok gyer-
mekeit a. bölcsőtől a koporsóig elkisérte. Ezzel a tanulmánnyal annak 
a. mai  nemzedékre háruló feladatnak akarunk eleget tenni, hogy az u-
ralkodó osztály-ok igényeinek megfelelő történetirás helyett áz egy-

kori 1 sz:egényparasztok igaz történetét adjuk az utódok kezébe. Hiába 
irták, hogy  a  parasztok ebben a megyében elégedettek, sorsukba bele- 
nyugvók voltak; a. leggondosabb tö.t.énethamisitás ellenére is, elegen- 
dő bizonyiték maradt arra vonatkozóan, hogy a nagybirtok-rendszer ke-
gyetlenné tette a szegényparasztság életét. Anyaggyüjtő"és feldolgo- 
zó munkánk elsősorban arra irányult., hogy a Somogy megyei szegénypa-

rasztság egykori életére vonatkozó minden még fellelhető anyagot mon- 
danivalónk szolgálatába állitsunk. Sokszor a helyszinre kellett menni  7,-- 
és az omladozó egykori  cselédházakat még sikerült, - szinte az utolsó 
pillanatban - fényképeken rögziteni. Ujra látni akartuk a ma is még 
álló egykori cselédszobákat, ahol néha több család is meghuzódott. A.. 

cselédkonyhák sem kerülték el figyelmünket. Az a nyomoruságos étel, 
/ezekb:en/amivel a somogyi szegényparasztság táplálkozott, ezekben a 

"visszatázzitóan piszkos és egészségtelen helységekben. készült. 
De nemcsak tárgyi. emlékeiben nem tünt.el simult, hanem megmaradt 

a  legidősebb  nemzedék emlékezetében is. Ezeket a visszaemlékezéseket 

szintén felhasználtuk, annál is inkább, mert ez az anyag az élet köz-

vetlen élményét adja. Tgaz, hogy ezek szubjektiv benyomások, de sze- 



rencsésen egészithetik ki a tényeket és a számokat. 	. 
Somogy megyében a. szegényparasztság gazdasági, szociálisrés kul-

turális elnyomorodásának a. fő oka .a nagybirtok tultengése volt. Ezért  
sok esetben kénytelenek vagyunk a birtokviszonyok elemzésével foglal-
kozni. A birtokviszonyok nyomán előá116 kiáltó ellentétek annak az  
osztályellentétnek a talaján keletkeztek, amely sommázottan az egész  
parasztságné;szt a nagibirtokos osztály ellentétében fejezhető ki. E gyik  
oldalon a kastélyok csillogása, pompája, a másik oldalon a nyomor  
sokszor állati szinvonalrá lealjasitott ember, ruhátlan gyerekek, a  
sovány asszonyok és lányok. A  puszták,légköre, amely a régi Somogyhoz  
annyira hozzátartozott, fülledt volt, az ott él6 .  emberek szinte egy  
külön világot képviseltek. Reménytelenség éá;< . elfojtott harag dalt a  
lelkekben. Csak akkor tárult ki ez a maga idejében is elkülönült vi-

lág :, ha sorsuk már tovább nem volt türhető..Ilyenkor a pusztákról el- 
induit.parasztmozgalom ámulatba ejtette a közvéleményt. A polgári uj'-
ságok nem győzték magyarázni az eseményeket, de az okok feltárásával 
minden esetben adósak maradtak. Legfeljebb csak részokokra tudnak 
rámutatni, a mozgalom gyökeréig nem tudnak hatolni. 

Ez a különös, a mai fiatal nemzedéknek már teljesen ismeretlen 
világ, 1945 óta nem létezik.. fiz azóta eltelt közel két évtized bebi-
zonyitotta, hogy a puszták népe jobb sorsra érdemes nép. Lekötött e-

nergiája nemcsak  arra volt jó, hogy a nagybirtok-rendszer felszámo-
lása után a saját sorsát jobbra forditsa, hanem arra is, hogy a de-
mokratikus rend.kialakitásában a munkásosztály mellett az egyik  leg-

nagyobb és leghatékonyabb erő legyen. A. szegényparasztság napjainkig 
nagyon nagy utat tett meg. Tanulmányunk ebből a nagy utból csak egy 
rövidebb szakasszal foglRlkozik, de ezt a történeti időszakot is al-
kalmasnak tartjuk arra, hogy megmutassuk a  mai nemzedéknek, milyen ö- 

rökség áli mögötte. 	 . 

Kaposvár 1964. márt. 10 	Marek János 
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1848-as- jobbágyfelszabaditds - szinte_beldthatatlan fetjlődési 
lehetőséget nyitott a, gazdasági és a társadalmi élet  mindén  terü-
letén. Bár 1848-cal a porosz  utas, fejlődés következtében nem jat 
együtt a föld felosztása, s:. ennek  következtében,  a földmilves,nép 
jelentős: részének életköralményei csak kis mértékben javultak, 
mégis a•munkaera szabaddá válása elősegitette: a. kapitalista vi-
sz:onyok rohamosabb kibantakozását mind mezőgazdaság, mind az 
ipar területén. A mezőgazdaságban a. tőkés termelési viszonyok 
megyénkben is csak az önkényuralom évei után váltak uralkodóvá. 
A_gazdasági átalakuLds- Somogy sajátságos helyzeténél fogva, va-
lamint a mezőgazdasági termelés é&technika elmaradott volta mi-
att, csak a  század  vége felé gyorsult meg. 

Az 1848.  november  20-i összeirások  alapján.  309.095 kh. job-
bágytelek szabadult fel a megyében, éá csak 667.224 kh. maradt 
az uradalmak tulajdanában./1/ 

Már  a jobbágyfelszabaditás pillanatában is nagyon  kevés: egész  

telek voltalamegyében. A. takek zőmét a fől és negyed telkeeal-
kottdk„ akik mellett igen nagy számu zsellét élt. Adattal bizo-
nyitani nem tudjuk, de_valószinü, hogy jelentős volt a szabad 

parasztság  száma is. 
Az ugynevezett urbéresek birtoka összterületének alakuldsát 

vizsgálva megalapithatjuk, hogy 1848-tól 1861-ig növekedőben van. 

AL volt  jobbágybirtokok növekedésének  egyik feltételezhető oka 

talán  abban van, hogy z 1848-ig robotrunkára.berendezkedett  nagy-

birtokos 'ók a: jobbágyfelszabaditás után  munkaerő  hidnnyal küzdöttek. 
k_munkaerőhiány oka-  a tőkeszegénység volt, mivel az önkényuralom 

időszakában  csak nehezen juthattak hitelhez. Ezt,. a nagybirtokra 
sulyos,vdlságos időszakot gyakran a ledolgozási rendszer segitsé-

gével lábolták át. Mivel a jobbágyfelszabaditás idejében is már  
nagyszámu földnélküli paraszt volt a megyében, az urodalmak föld-
jeit első sorban ezek müvelték meg. Pénztőke hiányában  bérüket  

természetben  kapták,  de. lehetséges, hogy a bér fejében a részmü-
velésre kapott föld is.  tulajdonukba. mént  At. Meg  kel azonban  je-

gyeznünk, hogy a ledolgozási rendbzer hazánkban és igy Somogy- 

ban is közel sea volt olyan dltaldnos,mint Eur6pa keleti felében, 
Oroszországban. Ez a kérdés még egyébként sincs eléggé tisztázva 

történetirdsunkbanw. 



Véleményünk pont ezért inkábbb a feltételezés talaján áll. 
A. paraszti birtok 1848 utáni növekedésének valódi okát másban . 

találjuk meg. 	 . 

Az 1853=-ban meginduló krimi háboru, majd az:. olasz: egységért fo-
lyó háboru jó konjunkturát jelentett a gabona számára egész.Eüró- 
pában. Nemcsak a nagybirtok, hanem a kisparaszti gazdaságok fej- : 

lődésdre., is kedvezően hatott. Tűin a. két_ üzemágban kiterjedtek  a 
termőterületek. A. termőterületek kiterjesztésének módja a kózle-
genk elkülönitóse majd feltőráse volt. Az 1850-es években elsza-
porodott elkülönitési és birtokperek többségének ez volt az oka. 
Tehát. a feltört közlegelők is szaporitották a. parasztság földjét. 

A., paraszti. birtok szaporoddsána, övekedésének legvalószinübb 
magyarázatát az ugynevezett remanrqlis vagy maradvéföldek 
problémája. adja. A` jobbágytelkek ugyanis különösen olyan közsé 
geknál, ahol nagyobb területű erdő vagy legelő is volt a község . 

határában, gyakori tiiia sohasem jelentettek csak 24 vagy 26 . 

magyar holdat, hanem . ett jóval többet. Egy-egy felmérés közben 
növekedést.. mutatnak a jobbágytelkek. Ugyanis a jobbágyság . igye-

kezett telkét növelni . , olyan földekkel szaporitani .,"amelyekről 
nem tudott az uraság. Somogy falvaiban pedig, mivel bőven volt er- 

és legelő erre: mindenkor nyilt lehetőség. Igy derült ki pél-
dául az 1859-es felmérés révén, amelyet hg.Eszetrházy Pál és Ka- 

posgyarmat volt jobbágyai kötött felmerült peres ügy miatt fogana-
tositottak, hogy a. község határában hatvan hold  felesleges föld 

van, amelyről urbéri szolgáltatást soha nem fizettek a vált job- 

bágyok. Ha ez igy volt Kaposgyarmaton, ahol 23 jobbágytelek mellett 
60 hold visszamaradIt földet találtak, akkor méginkák valószi-

nübb volt ez: a nagyobb községeknél ,. A. megye 312 községe eseté-

ben - pedig ; több tiz .ezer holdlat jelentett. A..paraszti birtok viszony- 
lagos.növekedése tehát ezen az uton is bekövetkezhetett. 

L .kiegyezéstól Ausztria és Hazánk között egyre jobban  stabi-
lizálódott a politikai  helyzet. Ez  kedvező hatással volt a gaz-
dacsági viszonyokra is. Egyre több és olcsóbb hitelhez jutottak a 
földbirtokosok. A.jobbágyfelszabaditást követő szorult gazdasági 

hel-yzet alól. szabaduló birtokosok és volt jobbágyaik között 
inkább elmérgesediJtt a helyzet. A . földesuri.szegényparaszti röggé, 

si viszony a parasztságra nézve sulyosabbá vált. Mihelyt a földesur 

pénzzel tudlbtt,fizetni, maga szabta meg' a bérmunka minden félté- 

telét. 
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Szabadon válogathat az egyre növekvő mvnkaerőkinálat. révén. Ezt a  

folyamatot. figyelhetjük  meg Somogyban is.. 	a U.I4D4h -- 
 

A kiegyezés utáni kedvező gabonakonjunktur kedvezően befo- 
lyásolta, elősegitette a paraszti gazdaságok fejlődését. Ugyan- , 
€ekkor elszaporodtak  a tőkés nagybérletek. A hetvenes években be-
következett agrárválság sulyos megrázkódtatást jelentett a parasa-  
gazdaságok -számára is. A.. kisgazdaságok többsége ugyanis gazdasága  
felszrelés, munkamódszer, stabilitás és egyéb körülmények folytán  

nem lehetett olyan szilárd, hogy egy-egy nagyobb gazdasági megr.  

rázkódtatást-a tönkremenés veszélye nélkül kibirt volna. . 

Az agrárválság hatására fokozódrott . a paraszti birtokok elap-  
rozócása: atparasztság tönkremenetele. L.nagyszámu urodalmi cse-
lédség és a. földnélküli zsellérek mellett már 1861-ben 5939 ne-
gyedtelkes- és negyedL telken aluli zsellér ° volt, a megyében .. 1881-
ben számuk eléri már a 11777-et. /2/ Ez a tönkremenési folyamat  
a gazdasági válság után álland 5sült. A :. nadrágszi jparcellán gaz--  
dáikodó kisparaszt nem vehetté, fel a. versenyt a tőkés nagyüzemi  
gazdálkodás nyujtotta. . előnyökkel.  . 

Felvetődik az az izgalmas. kérdés, hogy a .  szegényparasztság egy-
re duzzadó tömegei vajon elsősorban a természetes szapododásból  
vagy a parasztság felbomlásából származnak-e? - Vagy mindI.a kettő-
ből?. Kétsé'gkivül ez utóbbi felté.telezéd. a helyesebb. Azonban e kér-

dés vizsgálatánál vissza kell nyulasunk a korábbi adatokhoz :. Az: 

1844-48-ras adőösszeirás .ok szerint volt a megyében 11916 telkes  

jobbágy, 2792 házas zsellér°és 826 házatlan zsellér. /3/ '  At össze-
irások azonban csak a.kereső családtagot, a családfőt tüntetik fel,  

68 azt  is bizonytalanull Minket viszont főleg az érdekelne, hogy  
milyen.- -tömegit parasztság lépett ki a feudalizmusból 1848-ban?  
Ezért egy kis.számitást kellett tennünk. Családonként átlagban  

öt szorzószámmal számolva az adóös .szeirások alapján kb.'77 ..670. n k  

kellett volna lennie  a  somogyi birtokos és fölánélküli parasztság  

létszámának. Ha .  ehhez a.szabadEparasatság létszámát is hozzáad-

juk számuk akkor sem haladhatta meg  a  kilencvenezret. Ez a létszám  

első hallásra is kevésnek tünik annak, aki egy kicsit is ismeri  

Somogy népesedési viszonyait. Valószinü, hogy 1848-cal szabaddá  

vált földnélküli zsellérek száma a.fent .i adatoknál jóval többet  

tett ki. Létszámuk elérhette a 70-80 ezret. Sőt a birtokos volt  

urbéres parasztság létszáma is több kellett, hogy legyen. Fejtege  
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tésünk helyességét Csorba ,József is igazolja, aki a Somogy várme-
gye ismertetése cimü 1832-ben  kiadott munkájában a  megye lakossá-
gát 226.950 főben állapitja meg. Nyilvánvaló, hogy  a, fentebbi adó-
összeirások adatainak hitelességéhez kétség fér, mert nem a való-
ságot tükrözik. Feltételezésanket igazolják az 1861-es összeirások 
is, melyek szerint. 24.733 egész , háromnegyed, kétnegyed, negyed 
és negyed telken aluli volt  urb.érest.mutatnak ki, akik családtag-
jaikkal: együtt kb. 120.000 lelket számlállak a zsellérek és az u-
radalmi cselédeken. kiviül./4/ . 

Ha  az 1861-es adatokból á tizenhárom éves időtartamnak megfe-
lelő természetes szaporulatot leszámitjuk a birtokos parasztság 
létszármából akkor  kapjuk  meg: kb.. a felszabaditott telkes jobbá-
gyok számát.. Ez pedig  nem  lehetett  több kilencven-százezernél. : 

Joggal.állithatjuk, hogy a jobbágyfelszabaditáskor mára so-
mogyi parasztságnak legalább 40 %--a Földnélküli zsellér volt. Erre 
lehet-következtetni az 1900-as népszámlálás adataiból is. 1900 
ban . Somogy 345. 586 lakosa közül 113.741. a cseléd és a mezőgaz-
dasági munkás. A száz. kat. holdon. aluli  birtokos parasztság száma 
32.073 /családfő/;:öttel beszorozva 16.0. 375 26. Együttesen tehát 
273,.846 volt a földmüves lakosság száma, melynek 42 fi-a volt föid-
nélküli./ A nagybirtokosokat nem is számitottuk ide./ Ugyanezt az 
állapotot tükrözik az 1881-es/állapotok is/ összeirások is. 

Annak pedig, hogy a.birtokös és a földnélküli parasztság ará-
nya nem emelkedik lényegesen egészen-a század végéig - az az- oka, 
hogy az 1870-es évektől a századfordulóig kb:. husz-huszonötezer 
szegényparaszt vándorolt ki S.omogybál Szlavóniába. Másrészt pedig 
az épülő vasutak s az iparosodó városok, bányavidékek is jelentős 
számu agrárproletárt szippantottak fel  a megyéből. 

A mezőgazdaság átalakulása kettős folyamatot indított meg. Az: 
átalakulás hatása nemcsak abban nyilvánult meg,, hogy nagyobb a-
rányokat öltött a parasztság felbomlása, hanem abban is, hogy a 
nagybirtok isiválságba került. A'különbség csak annyi volt, hogy 
mig az átalakulási folyamat a paraszttársadalom körében gyorsabban, 
hatott, a nagybirtokos osztálynál lassabban, majdnem észrevétle-
nül ment végbe. A...kisgazdaságok tönkremenése a gazdagpataszti ré-
tegnek kedvezett, hiszen falun elsősorban ez a réteg vásárolta 
meg az elárverezett földeket. A. tönkrement közép vagy nagybirto-
kosok földjei# viszont vagy az életerősebb nagybirtokos gazdasá-

gok vagy  a.. tőkés bérlő kezére kerültek. Cask  akkor parcellázták 
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fel, ha vásárló nem akadt .. A. felparcellázott földek többnyire .a:mó-
d:osabb parasztgazdák kezébe kerültek. Olyan esettel is találkoztunk, 
- bár ez: ritkább volt - amikor a tönnement.paraszti birtokot az u-

radalom vásárolta meg. Igaz, hogy az istállózó állattenyésztésre 
való áttérés elősegitette a kisbirtokosok gazdaságának mesödée  

sét., de a bomlási folyamatot nem gátolhatta meg, mert megfelelő á1 
lattenyésztésre csak az: üzemképesebb közép és gazdagparaszti.gaz-
daságok rendezkedhettek be. A. kisbirtokosok jelentős részét alkotó 
ugynevez:ett kisparasztság. erre képtelen volt. 

Az uj: gazd1kodási .  viszonyok és a. válság hatására Somogyban l880  
és 1889 között, tehát mindössze tiz év alatt 3069 szegény és közép-
paraszti gazdaság fölött huz .ták meg a vészharangot./5/ A.végrehaj44  

tások száma évről évre szaporodott. 1880-ban.:még csak 136 paraszt-
gazdaság bomlott, fel. 1889-ben már 915. Az előző száznyolcvanezer  
forint értékben, az utóbbi viszont, 148 ezer forint értékben, ami  

azt is mutatja, hogy a. kapitalista gazdálkodásból. fakadó verseny  

főleg a kisparaszti parcellák közül szedte ' áldozatait.  . 
Az 1895-ös összeirások alapján a  megye kataszteri területe . 

1.159.246 hold. Az 1-100 kat .. holdig terjedő paraszti parcellák  
területe 368.638 kat. holdat tesn. ki. A°'száz kat.  holdon  feliig I  

birtokok területe pedig 790.608 kat.hold. /kstat .ísztika a közös  
legelők és erdők területét is ide számitotta./ A közös legelő: és ' 

erdő területével együtt a hozzávetőleges szárvitás alapján 1848-
ban kb. négyszázharmincezer hold lehetett a parasztság birtokában.  

A. parasztság tönkremenetele, elszegényedése folyamatának vizs-  

gálatánál rá kell mutatnunk arra is, hogy a fentebb emlitett okok  
mellett a paraszti birtok élettartamát az,  elmaradott gazdálkodási  
módszerek is megrövid.tették. Gr. Széchenyi .  Imre, aki több munká-
jában elemezte..  a száza&égi Somogy mezőgazdaságának helyzetét, a  

következőket irta a.háromnyomásu gazdálkodásról .:." A.gazdálkodás  
e. -.módja még: a hatvanas, sőt a hetvenes évek első éveiben is a leg-  

több községben igen gyé ~rszému birtokos kivételével a legkezdetle-
gesebb eszközökkel, mint faeke, faborona - és soksnor minden trá- 
gyázás nélkül betartatott." /6/  A.  gazdálkodás ilyen módszere mellett  

szó sem lehetett arrólAiogy éger-két uradalom példájára más egyébbél . 

is foglalkozzon a parasztság mint szemesgabona és kapásnövény ter-

melésével.  
A. ' kiegyezás F után fellendilé&_ mutatkozik a paraszti gazdálkodás . 

módjában is, de az, uj módszerek /pl.füves vetésforgó/ nehezen ho- 
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nosodtak meg. Több lett a vaseke, a  trágyázott féld, terjedt az 
istállózó állattenyésztés, növekedett a takarmánnyal bevetett terü-
let,  de még mindig: sok volt a kezdetleges földfüvelő eszköz.. Ezért 
a gabona ás más egyéb termény önköltsége sokkal nagyobb volt, mint 
az uradalmakban. 

1885-ben a paraszti gazdaságokban 19.608 vaseke. mellett 1.349 
faekét ., 7.328 vasborona mellett 8.823 faboronát használtak. Ti-
zenkét vetőgép, 27 cséplőgép, 75 kukoricamorzsoló, 3 kaszálógép 
volt a paraszti gazdaságok birtokában. A nagybirtok - érthetően 
már sokkal jobban felszerelt .. 8889 vaseke mellett csak 3 faeke, 

5.051 vasborona, mellett csak 1053 - 	volt az urodalmak hasz- 
nálatában. Gépi felszerelésük viszont mér azt mutatna, hogy egyre 
nagyobb tért hóditott akapitalista gazdálkodási forma, a tőkés 
nagybérlet. Százhuszonhat cséplőgép, 505 vetőgép, 229 kukoricamor-
zsoló és~ 506 kaszálógép volt a nagybirtokosok kezén. Azonban  ez 
sem  mondható  kielégitőnek, sőt egyenesen kevés ahhoz, hogy inten- 	'r.' 
ziv gazdálkodást lehessen. folytatni. A. helyzet ugyanis az volt., h4g 
hogy-a napszám ős aratóbérek olyan alacsonyak voltak, hogy a nagy-
birtokosok sem igen vásároltak gépeket. " Nem annyira a használat, 
hanem inkább a:kipróbálás. céljából vahnak elterjedve " - irja Széo-
henyl Imre idézett munkájában. 	. 

Különösen falun volt nehéz áttörni, a.. hagyományos háromny,.omá 
pos gazdálkodási módszert.. A.. parasztság,szivósan ragaszkodott hozzá, 
mert takarmánya nem lévén állatait az és nagy részében a legelőn 
tartotta. Néha a faluközösségek szinte,: egyöntetüen. foglaltak ál-
lást amellett, hogy aki eltér a régi gazdálkodási formától " meg 
kell a közösség nevében birságolni..'h/7t  A.  gazdák többsége ugyanis 
az ugar nélkülözésére elég trágyát. 'riém volt képes késziteni. Igy 
a' többség akarata viszahuzta az előre lépni akaró gazdákat is. 
Ezt az elmaradott talajművelési formát: a gazdálkodás másik jelentős 
ága, az állattenyésztés, méghozzá az istállózó állattenyé'sztéd;fel- 
lendülése s .orvasztotta.. el. 

A..mezágazdasági üzem e fontos ága mind a nagybirtokon mind a 
paraszti birtókon egyaránt elterjedt. Szóinunk kell róla, mert igen 
nagy befolyást gyakorolt a paraszti gazdálkodás fejlődésének to-

vábbi menetére _. Az állattenyésztésnek már kezdetben is jélentős 
szerepe volt, mivel a paraszti jövedelem nagyobb része belőle szár- 
mazott, és rosz: termés idején egyenesen áldásos :"volt. Biztosabb jö-
vedelmet jelentett mindéhkor, mint a szemtermelés. 



Somogy állattenyésztése igen jelentős volt, sőt országos jelentősé-
ge. Az állattartásnak az alábbi négy ága: a juh, a sertés, a szarvas 
marha és a lótenyésztés ;  különösen fontos szerepet játszott a megye . 

gatdasági életáben ..mEzért mi is csak ezeket emeljük ki. 
A juhtenyésztés  igen jövedelmező foglalkozást jelentett a nagy- 

birtokosok részére is. Az állattenyésztés: ezen ága. inkább a  nagybir-
tokon terjedt el. 1892-ben a juhállomány 98 %-a a, nagybirtok kezén 
volt. sem egy somogyi nagybirtokos olyan jóminőségü gyapjut állított 
elő, amely külföldön is keresett árucikk volt.  Csorba  József irts a 
mult századközepén megjelent munkájában, hogy a " büssüi Gaálok ag 
gyapját a francia Moreau gyáros drágán fizette .. A. juhtenyésztés ' 
egyes-nagybirtokosaink állattartásában fontosabb szerepet töltött 
be, mint a szarvasmarha-tenyésztés. Csak akkoa kezdett hanyatlani, 
amikor a nemzetközi piacon esett a gyapju ára, s nem voltkifizető 
a juhállomány további szaporitása. Jelentőségét azonban megyei vi-
szonylatban továbbra is megtartotta. 
A.. juhállomány alakulása.. 1852 - 1911  között:  

1852 _.1855 1870 1880 1884 1895 1911 
262189 265189 558017 449707 517187 355571 245282 

A.. gyap jukon junktura hanyatlásával szinte egyikben fellendü:7t a ser-
téstenyésztés.  A sertéshus nemcsak a jelenben, de a multban is mind 
a belföldi mind a; külföldi piacon keresett árucikk volt. Somogy ren-
geteg erdeje kitűnő lehetőségeket biz .tositott a sertéshizlalásra 
specializálódott nagybirtokosok számára. Kiig a hó le nem esett a 
hatalmas sertéskondákról nem is kellett gondoskodni. Télen aztán fel-
hizlalták őket, s. tavasszal jó áron. elkeltek a hazai vagy a nyugat-
európai piacokon. Sertéstartásra a paraszti gazdaság és a nagybir-
tok egyaránt berendezkedett. A. kisparaszti sertésállomány azonban 
mind fajta, mind pedig zsir és husértékét tekintve jóval a nagybir- 
tok sertésállomány-értéka : alatt állt. A.  kisbirtokon tenyésztett ser-
tés darab értéke átlagban 31,43 korona, a középbirtokon 38,90 ko-
rona, a nagybirtokon. 51,46 korona volt. /8/ 
A" sertésállomány alakulása 1884 . - 1911 között:  ' 	 .. 

1884 	 1895 	 1911 
170370 	254677 	3322 .28 

A.. juh ás a sertéstenyésztés mellett az állattartás egyik legfontosabb 
ága a szarvasmarha-tenyésztésvolt. Az istállózó szarvasmarha-tenyész- 



tds volt. Az i stál16zá szarvasmarha-tenyésztés elterjedésé ivel vál-
tozás állt be a gazdálkodási formában is. 0A.háromnyomásos gazdálko-
dási formát felváltja a'vetésforgós és szabadgazdálkodásos aende r  
Tért hódit a takarmánytermelés, növekszik a trágyázott földterület, 
és emelkedik a terméseredhiény. /9/ Eltűnik a  község határából az u-
gar.  /876-ban  még csak 3396 kat. hold takarmányrépát, 7115 kat. holdi  
baltacimt . , lucernát, lóherét, valamint. 8216 kat. hold biikkönyt ve-
tettek. /10/ De ez  a  terület évről évre rohamosan emelkedett.  

A. szarvasmarha-tenyésztés területén az igavonásra alkalmas, un.  
hazai magyar fajta volt eleterjed e. Az 1884-es.összeirás szerint 
110.107 magyar fajta és 4616 biva~j7mellett c sak 7873 a tarka fajta  
szarvasmarha száma. Mivel a  tarka marhák alkalmasabbak voltak a te-

nyésztésre, csakhaaar kiszoritották á magyar fajtát. Az uj marhafaj-
ták elterjeűésévai fejlődésnek indáit a Zejgazdálkodás is.  
A;-szarvasmarha--állomány alakulása 1852. - 1911 között: .  

1852 	18.70 	1880: 	1884 	1895 	1911  

87497 	127870 	127130. 	122595 	158592 	188813 /11/  

Az 1884-es összeirások alapján az összállomány 66 %-át a kisgazda-
ságok adták. A.kisgatdaságok marhaállományának összértéke. ekkor . 

9.292.106 korona volt .. Ezzel szemben az összállomány 34 %-át alko-
tó nagybirtokosok marhaállományának értéke 8.358.968 koronát tett 

. ki. Az értékkülönbség világosan megmutatja, hogy a kisgazdaságok 
marhaállománya számszerint csaknem duplája a nagygazdaságokénak, ér-
tőkét tekintve mégis majdnem egyenértékü. A-szarvasmarha-állomány  
értékesebb. része  tehát a nagygazdaságok tulajdonában volt. Az érték-
különbség azt is megmutatja, hogy a tarka marhafajta a  nagybirtokon 

terjedt el először. 
Ahogyan a  tenyésztésben háttérbe szorult a magyar szarvasmarha 

fajta a. nyugati tarka fajtával szemben, ugy szorult lassan háttér-
be  igavonás tekintetében a hi.degvé.rü lóval .  szemben. 

Az 1884-es összeirások szerint a kisgazdaságok tulajdonában 43661 

16 volt,-  A nagybirtokon, amely igavonásra inkább a magyarfajta 
szarvasmarhát használta, mindössze 7152. lovat tartott.,é/ A. nagy- 
birtokosok a lovat inkább reprezentatív célra használták. Ennek kö-

vetkeztében lóállományuk értékét tekintve jóval felette állt a kis-

birrtokosokénak. .A . kisgazdák lovainak értéke átlagban 293 korona, a  
nagybirtokosoké pedig 368 korona értékű volt. 	. 

A lótenyésztés fellenditése érdekében már a mult században komoly 
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agrárproletárt megyénkben, akiknek létszáma a háborus vesztesé-
gek és a. kivándorlás. ellenére sem csökkent,  
1900-ban  113.741 földnélküli volt a.megyéban, akik közül 48.763  
mezőgazdasági munkás, 64.978 pedig gazdasági cseléd./15/ 

Az agrárproletariárus hatalmas tömege állandó és olcsó munka-
erőt jelentett a nagybirtoknak. L'.századforduló táján indult meg h gy 
a  kivándorlás: is,  amely pár 'étex;. alatt ijesztő méreteket öltött. f,~u~ 

Az eladósodást, fizetésléptelenséget a végrehajtás követte. 1880 r 
és 1890: között a birtokvégrehajtások pénzértéke majdnam másfél-
millió korona /1.496.000/. /16/  

A. megye   gy gazdasági. életének fellendülését elősegítették az. egyre  

javuló hitelviszonyok is. A.. pénzintézetek száma 1909-ben  114.  f 
A, Magyar  Osztrák Bank kaposvári fiókintézetén kivül 17 takarék-
pénztár, 	

1 . ~ 
19 segélyszövetkezet és 77 községi hitelszövetkezet  ~nükö-; L  

dött a  megyében. A. takarékpénztárak összesen 2.017.000 korona  
alaptőkével rendelkezehbetétek összege pedig meghaladta 'a  
18.050.990 koronát.  

XXX  

Megállapithatjuk„ hogy az 1848. utáni. Somogy gazdasági és.társa-
dalmi téren egyaránt rohamos. fejlődésnek indult. Gazdasági éle-
tének profilja azonban továbbra .  is egyoldalu, agrárjeilegü ma-
radt. A  föidm.iveiés technikájában ., módjában beállt változás, a  
kapitalista termelési mód.térhóditása sulyosan érintette a kis-
birtokot és a nagybirtokot. egyaránt.  A.  megváltozott gazdasági  
körülmények hatása.'elsősorban a parasztság felbomlásának meggyor-  
sulásában jutott kifejezésre..k nagybirtok . felaprozódása ugy1át-  
szik, mintha egy időre elmaradt volna, mintha a hitbizományi rend-  
szerrel meg lehettbt volna állitani bomlását. De tudjuk azt, hogy  
ha a nagybirtok esetébén lassabban is ment végbe ez a bomlási  
folyamat, azért :állandó volt. 	 . 

A. , megye századeleji gazdasági és társadalmi helyzetét ., vala-
mint ezek fejlódésénak kimutatható eredményeit és problémáit ebben  
a  kis tanulmányban próbáljuk körvonalazni.  

a ~n 
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Somogy ars aág 	igy mondjuk rna is, nagyságát., s okr étü gazdaságát 
csodálva ennek a különleges .  tájnak.. A Ealat ontól a Lráváig nyul-
nak határai. Valahogy mind ig külön világnak tekintették. A magye 
területe tulny omárés zt a Somogyi dombsághoz tartozik. A  Kapom vo-
nalától északra Külső:Somogy, délre első-Somogy - lankái térülnek 
el. E két hatalmas tájegység mellett önmagában is zárt egységet 
jelents Kapostól délre elterülő Zselic, a Balaton-part . , a Nagybe-
rekkel, valamint a  Dráva völgye :.. 	 . 

Alig van nyájasabb vidéke a Dunántulnak, mint ez. Ligetes erdeivel, . 
változatos fe 1a zinével, amelyen s ikság halomhoz, erdő mezőhöz simul, 
csillogó halastavaival, sebes folyásu patako ma káival valóban gyö-
nyörködtető látványt nyujt a s üemláilődőnek. Hoss zu völgyei és domb 
hátai észak-dől irányban futnak. Vizeit a Kapos, a Koppány, a. Rinya, 
a Dráva ás a tealaton gyüjti össze. 

Talajai kevés kivétellel az erdőtalajok tipueába tartoznak. Ezeken 
a talajokon a szántóföldi növények igen nagy választéka termeszt-
het 6 kiváló eredménnyel. Az 1920-as statisztikák alapján a megye 
területének 53 a-át szántó,. 17 -át .erdő, 8: %-át legelő és 22 %-át 
s zőlő, rét, nádas és terméketlen  ter ület alkotta. 

"Somogyban nagyon sok ős nagy terjedelmit erdőség volt - irja Gönczi 
Fere nc a Somogyi betyárvilág cimü munkájában. Azért •válhatott köz-
mondássá, hogy nem az erdők vannak Somogyban, haneta Somogy van az 
erdőkben. Zákánytól Szigetvárig, Szigetvártól Kaposvárig s dől fe-- 
lé a Dráváig, Berzencétőől Nagyatádig, Kadarkuttól Lábodig, Iharos-
berény környéke;. Nenesdédtői a Dráváig, itt ott 35-40 km. hosszu= 
ságb a 10-15 km szélességben huzódtak ezek a rengetegek.Et - 

itt élő nép igen változatos történelmi eseményeket élt át. 
/Legs ulyosabb a török hódoltság volt./  
Szigetvár és a Balaton déli partján álló mocsárvárak csak rövid 
ideig tud ták feltartani a török áradatot ás Somogy hamarosan hó-
doltsági területté vált. 
A lakósságában igen megritkult Somogyban a "fel4 zabaditó" harcok 
után hatalmas urodalmak alakultak.; ahová munkaerőhiány miatt sok 
idegent telepitéttek. Az eredetére nézve amugy is tarka lakósság 
a török kiűzése után méginkább összekeveredett a betelepült tó-
tokkal, horvátokkal, szlavónokkal és németekkel. A hatalmas uro-
dalmak árnyékában meghuzódó . jobbágyfalvak népe szegényes körülmé- 
nyek között élt.- 
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A tölgyfatalpakra épitett, sövényfalu zsupfedeles, füstös házak-
ban meghuzódó jobbdgy  és  zsellérn6p nyomorusdgosan tengette • életét. 
E gazdag föld népének tömegében  legnagyobb  ás életmódjában legala-
csonyabb szinten 6116 osztályának szociális 62 társadalmi  körül-
mény e it, ha nem is a te lj 69 a égre v a 16 törekv ás reményébe n I ek-
szünk fe ltár ni.— 

XXX 

BIRTOKVISZONYOK 

A megye területe 67o0 km2. Lakos:edge a,z 1910—es néps zámláld.s alap-
ján 365.961 fő. I négy zatkilómáterre 55 lélek  esik.  Ez a nápsürii-
ség nem éri el 'a szomszédos  megyék  néps.tirtiségát mert Baranyában 
68 Fej'ér—megyében 6o, Tolnában 73, Vas megyében 86, Zalában 91 
fő es ik egy négyzetkilómáterre. /:17:/ Az 192o—as statisztikai adatok 
alapján. mindössze 3202 fő: a szaporül -et, s ez me,glepő. Ha a zonban 
figyelembe vesszük az 19 10-14es évek kivándorlási statisztikáit, 
a lakásság háborus ves zteségeit, a megye ors zágos átlag feletti 
elhalálozását 6s az esetleges elköltözéseket, akkor  reálisnak  
mondható. 
A megye  területe:  1.163.469 kat.hold,. amelyből 622.695 kat.hold 
53.5 % a loo kat.holdon felüli birtok kategóriájába tartozott. 
A paraszti birtok összterülete 54o.774 kat.hold, ami a megye te-
rüle tének 46.5.  %—át alkot ta . 
He  ez egy tagban lévő ás együtt loo. kat. holdat kitevő, de közs ég 
közös tulajdonát lakotó közös erdő ás legelő területét is a loo 
kat.holdon  felüli,  ugynevezett nagybirtok közé sorolom, akkor 
Somogyban a nagybirtok összterülete 7o4.815 kat.hold, ,amely a z 
dies zterüle.tnek 6o.5 %át tet te ki. Akkor a pares ztparcellák ösa z—
területe mindössze 458..654 kat.hold; a mi a megye .  területének. csak 
39,5 %—a. 
Az egY tagban lévő, de a községek által közösen has znált era's ás 
lege lő ter ülete 82.120 kat . hold. Velhas ználását te kintve ez 
82.12o kat.hold nem  sorolható  a nagybirtokhoz, mert mint terme-
lőeszköz nem s zolgálta a kizsákmányol& t, sőt a község lakóssá 
gának s zoc iális körülménye it javitotta.1 
A továbbiak folyamán tehát csak a niagánkézen lévő loo kat.holdon 
felüli hirtolot tekintem a nagybirtokhoz tartozónak. Igy a most 
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már kettéosztott birtokfajtákon, a négybirtokos és a kisbirtokon 
belül az egy főre jutó kat.holdak é záma" a következő. A száz kat. 
holdon felüli birtokos ok és családtagjaik száma szerint egy főre 
25a kat. hold es  ik, a peras ztlakoeságnál padig  minden  főre 1,6 
kat. hold. .Fejér megyében ez az arány 1.6 kat.holdat, saranyá 
ban 2 holdat 6s Tolnában szintén 2 holdat jelent. . 

A nagybirtok igazi hazája valóban Somogy volt. A megyét tulontul 
is magterhelte, amint azt az alábbi táblázat is 'mutatja. 

A nagybirtok megoszlása járásonként 192o-ban..  

Sor - Járás. 	A járás. 
s z. 	 ter. 

A nagybirt. Községek 
ter üle te 	száma 

A nagybir- ahol 	ahol 
tok %-a 	nincs 	vau. 

1. Barcsi  j. 	1o6328 ; ""55397 27 52.1 5 	22 

Cs urgói j. 	123567 63795  29 50.8 5 	24 
3. Iga li j. 	91964 38814 31. 42.2 3 	26 
4: Kaposv ári j.179573 9G561 54 5o.4 5 	49 
5. L4  ót  i j •. 	121321 78293  '26  64,5 - 	 26 
6. Marcali j. 	15875a 98774 41 62.2 3 	38 
7. Nagyatádi j.136562 77898 3o 5 7,- 1 	29 
€3. S z•igetvárij. lo3635 48:5€34 44 46.8 S 	36 
9. 	7.'a b i 	j . 	134424 68297 30 50.8 28: 

lo. Kaposv ár: v. 	7337 2282 31.1 

öa s ze Y en: 	1163469 622695 312 53.5 32 	280 

Somogy 312 közs Ege közül 28:o-ban volt nagybirtok, s es  ak 32 azon 
községek száma, amelyek mentesek voltak ettől a gazdasági t, Aldástól,'t. 

,Az előbbiek,  a9.7 %-át, . az utóbbiak pedig lo.3 %-át alkották a megye-
községeinek.- 
Vegy ük sorra a járásokat. Közülük is kiemelked ik a lengyeltóti já-
rás, ahol a legtöbb az uradalom. A járás 64.5 %-át alkotta ngyb • ir-
tok, és nem akadt a járás 26 községe közül Egyem ahol a földmüve-
lő .nép életét nem  keser itette volna az uradalmak fojtogató je len .lé 
te. Nem hiába volt ebben a járás ban a legtöbb- arató - és bérmozga-
lom, s a pares ztság szociális k . örülméqgei is itt voltak a legnyo-
mas ztóbb . ak.. 
Majdnem ugyanaz a helyzet a s zomsz6dos marcali járásban is. Itt a 
nagy bir tok 62 s-át tek e k i a járda te.r ületének. A járás 41 közs ége 
közül csak 3 községben nem volt loo kat. holdón félüli birtok. De 
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ezekben is csak azért nem /Horvátkut, Nemes kis fa tud, Nemesvid/, 
mert • ne .mes községek voltak, s különben is olyan kicsi e falvak 
hat ára, mint Móráék telke, hogy a harmadik bukfenccel már a s zom- 
szédos határba huppant .volna a játszadozó parasztgyerek. A sta- 
-t is ztika i adatok v is zont' : köny örte: le . nül b i zonyi t j ák ezekét az 
áldatlan állapot okat. 	. 
A fenti három községben ugyanis olyan kevés a föld, hogy lakosaiknak 
mindegyikére általában 1,2. kat. hold esett, ami pedig alatta volt 
az elég alacsony megyei átlagnak is.' 
Hasonlóak voltak birtokv iszonyai a nagyatádi  járásnak is. Ez a já-
rás a megye közepétől a Dráváig huzódik. Talaja homokos vály og, 
felül barna erdőtalajjal, a Dráva mentén néhol nyers öntés. Szemes-
gabona  és; kapásnövények termelésére kiválóan alkalmas, akár mint a 
Marcali járás talaja: 
A s temesg.abona mellett a talajban kiválóan megterem a burgonya és 
a dohány is. E. két növényfajta terméseredrn nyei ebben a járásban 
voltak a legmagasabbak. Az  évi cs a padok megos zlása s zint én ebben  
a járásban a legszerencsésebb. A kedvező éghajtali és talajviszo-
nyok, valamint a korabeli gazdálkodási körülmények folytán itt 
alakultak ki az első tőkés bérletek. 
A járás területének 57  %-a volt nagybirtok. 3o községe közül csak 
egy volt, ahol nem voltnagybirtok /Kisbajom/. Annak ellenére, 
hogy a nagybirtok százaléka alacs ony.abb, mint a marcali járásban, 
az agr•Arproletáriátus és . a lakosság százalékos aránya mégis na-
gy ob b. A lakosság 37.5 %-a földnélküli  mezőgazdasági munkás vagy 
uradalmi cseléd. A marcali járásban ez az arány kisebb. Itt vi-
szony lag az uradalmak száma kevesebb ugyan - ez adódik abból, 
hogy kisebb a járás és kevesebb községe is van - de jóval nagyobb 
gazdasági egys éget fognak össze ezek az uradalmak; amelyék közül 
nem egynek területe több ezer holdra rug. Ennélfogva több munkás-
kezet is foglalkoztatott. Igaz az is, hogy többet is tudtak fog- 
lalkoztatni, mert a gazdálkodási technika a a föld megraüvelének . 

módszere ebben e'járésban fejlődött legjobban.' 
A marcali• járás sajátságai közé tartozik, ami az egész megyére 
vonatkoztatva is igaz; az, hogy a megye a Balaton felé sürüsöd6 
népesedést mutat. A . riépsürizaég ebben az irányban történt növeke 
désének feltétlen az ez  oka,  hogy a  Balaton  különösen fürdőidény-
ben  kit ünő felvevőpiacául szolgált a a omogy i mezőgazdaság termé-
nyeinek. Ez a körülmény a kis és nagybirtokra egyaránt kedvező . 
határt gyakorolt. 



többi járásoknál a nagybirtok és a pa res ztb.ir t ok s zázalékos ará-
nya a megyei átlag alatt volt. Legalacsonyabb az igali járásban, 
ahol a terület 42.2--%-a tartozott a nagybirtokhoz. Azonban ismerné 
a helyi viszonyokat, a legkevésbé sea lehet me.glepő ha azt állitom, 
hogy a L alacsonyabb százalék ellenére is a birtokos vagy birtoknál- 

parasztság mégis itt juthatott a földhöz legkevésbé. Ugyanis a 
nagybirtoknak ebben a járás ban. 54.9 %-át az ugyneve tett kötött birtok 
alkotta. Vagyis a nagybirtok tul.t yomó részét az egyházi és a hitbi-
zományi birtokfajta uralta, amelyhez semmilyen módon sem lehetett 
hozzány ultii. A földnélküliek nem is remé.lhe tték, hogy akar parcellá-
zás utján is valaha: is földhöz jussanak. Jövőjüket a teljes kilátás ta-
lanság és bizonytalanság jellemezte. Nem hiába vándoroltak ki az 
első világháboru előtt ebből a járásból a legtöbben. Olyannyira, hogy 
néme ly jegy ző már a közs ég elnéptelenedésétől tartott. Sornogys zilból 
például 1907-ben  64-en vándoroltak ki. 	 . 

A bares i, csurgói, kaposvári, szigetvári és  a tahi járásokban a kis 
és nagybirtokok aránya a megyei átlag körül  mozog,  /lásd a2.Z.ol-
dalon lévő táblázatot/. Rés zletes ebb elemzésüket elhagyjuk, mert ha-
sonló birtokviszonyokat tükröznek, mint a  előbbi járások. 

F Iive1 a tanulmány célja a z is többek között, hogy a somogyi uradat--
mi cselédség, mezőgazdasági munkásság századeleji helypetét rés zle 
tesen feltárja, szükséges, hogy a birtokviszonyokat is behatóbb eleef-
tés alá vegyük. /Megjegyzem, hogy ilyen célkitüzés mellett is lehe-
tetlen az, hogy a -birtokos parasztság felvétődő problémáira ,némileg 
rá ne világitsak./ 	a 	 . 
A r zletesebb, elemzés feltétlenül megkivánja, hogy a megye járásain 
belül alaposabb vizsgálat tárgyát képezzék egyes községek birtokvi-
e ohyai. 	 . 

Hogyan os zlott meg tehát a földbirtok egyes járások községein. belül? 

Az alábbi táblázat azt mutatja, meg, hogy hány olyan község volt 
Somogyban, ahol a .nagybirtok a község hat árának 6o-7o-8o-loa %-át 
alkotta:, 



s zám. 	 /0 	 io 
Sor- 	Jár 	. 	6o-7a 	7o-8o: 	8o--90 	9o-loo 	54-go 	öss ze.sen:  

1. 	Barcsi j. 	6 2 	- 	. 1 	 3 	 12 

2. 	Caurg6i j. 	2 4 	1 	1 	 3 	 11 

3. 	Igali j. 	3 3 	1 	- 	 1 	 8 

4. 	Ka posv ári j .13 2 	1 	- 	 6 	 22 

5. 	L.tóti j. 	4 7 	1 	.2 	 6 	 2o 

6. 	Marna 1i j. 	9. B 	2 	2 	 1 	 22 

7. 	Nagyatádi j. 6 7 	- 	1 	 1 	 15 

8. 	Szigetvárij. 6 7 	1 	. 	1 	 2 	 17 

9. 	Tabi j. 	5 1. 	2 	- 	 1 	 9 

összesen: 54 41 9 8 24 136 / 

1. 

 

A .  táblázatban azokat a közs égeket emeltem ki, amelyeknél a nagybir-
tok és a paraszti birtok aránya a megyei átlagot, 54 %-ot meghaladta.  

Ezek szerint' volt a megyében. 24 olyan közs ég, a re ly terúlet ének 54-6o  

%-át, 54 olyan, amelynek 70-70. %-át, 41 olyan, arely nek . 7o-8o %-át,  
olyan, amely rie.k 8o-90 %-át és ' 8 olyan, amelynek 90- loo o--áJ ,  nagybir-

tok terpeszkedett. ©ss zenen 136 azon községek száma, áme1yekben a  
megyei átlagnál nagyobb a nagybirtok részesedése. Ezek a megye közsé-
geinek 43.5 %-át, az ugynevezett nagybirtokos községeknek Pedig 48.5 
ó-át, majdnem fe lét alkotják. Ha  azt vizsgáljuk, hogy járás onként a 
községek hám %ában v olt a nagybirtok felette a megyei átlagnak, ak-
kor a járások között a követ ke z67 sorrendet állit hat juk fel. 	' 

Lengyeltóti járásban 77 %-áb:an . 

2. Mares li  53 " ~ 

3. Nagy at 	i  5o % "  

4. bares i  
44 % Er  

5. Kaposvári Y}  4o.  7  

6. Szigetvári ~= 3a, 6  t;,  

7. Ca ur gói _E1„ 38,-  
8. x'abi  30,-  tt  

9. Iga li  26x_r  

I3ai a fenti 136 közvég összlakosságának számát elosztjuk az általuk 
birtokolt föld kates zteri holdjainak a  üámával, eredményül ölyan há-
nyadost kapunk, amely világosan megmutatja, hogy hogyan éltek és  
hogyan élhettek egyáltalán a somogyi agrárproletárok, ugyanis hánya-
dosul, még egv e'észet sem kapunk.  
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A 136 község lakosaira tehát átlagban 1 hold föld sem jutott. 
4. 	9 járása közül 4 járásra; a kaposvári, a lengyeltóti, a 
marcali,, és a nagyatádi járásra é s ik a nagybirtokkal legjobban 
megterhelt községek 58 ó-a. /79 közs ég./ 
A somogyi agrárproletáriétd és a parasztság helyzetét sulyosbi.- 
totta az a körülmény is, hogy a legjobb minőségű földek áltálá-
ban az uradalmak birtokában voltak. Köztudómásul történelmi tény 
az, hogy a majorsági gazdálkodás kialakulásával a földesurak i-
gyekeztek maguknak a legjobb minőségei földet 'kis zakitan.i. Ez a 
gazdasági folyamat a jobbágyre nds zer alatt állandó volt. A jobbágy-
fels zabad itás ut ári, amellett, hogy a parasztság igen jelentős része. 
semmi földdel sem rendelkezett, az is sultiosbitotta meg&lhetési kö-
rülményetit, hogy még a földtulajdonnal birók is igen silány minő 
ságü földön gazdálkodtak, amely csak nagyritkán termetté meg azt 
a gaboname nny is é get, amelyre a családnak s züks ége volt. 

Ha a aagy 6s kisbirtok megoszlás át müvelési ágak szerint nézzük, 
szintén d  zomoru képet kapunk. A megye erdőterületének 80.8 %-a, 
a. legelőnek 56.8 %-a, a szántóföldnek pedig csaknem 5o %-a a  nagy-
birtok kezén volt. A földből élő: népet főleg a s zántóföÍd ilyen 
megoszlása érintette sulyosan. A földaélkülis ég alatt paras zti ér-
telmezésben elsősorban azt értjük, hogy valakinek nincs szántóföld-
je. A szántóföld az, amely alapját adja a parasztgazdaságnak.. Azért 
törik fel a legelőket, azért irtják évezredek óta az erdőket, hogy 
szántófndet nyerjenek, ahoZva elhinthetik a mindennapi kenyeret: 
hozó magot. A parasztember szemében hihetetlen értéke van a szán- 
tóföldnek, kivált a jóminős égünk. Nemcsoda tehát, ha S omógy agrár-
mozgalmainak is azok a járások és azok a községek a gyujtópontjai, 
ahol a legkevesebb föld van a nép tulajdonában.' E tekintetben a 
lengyeltóti járás messzemegel6zi a többi járásokat. Szántóföldjének 
$54 %-át, legelőjének 72 %-át, erdejének 91.4 %-át a nagybirtok 
birtokolja. A járásban Hács község telepesei vóltak a legreményte-
lenebb helyzetben. A közs égnek, amelyet az Inkey család telepitett 
1828-ban,  és amely önálló községgé csak 19o7-ben alakult, az 192o-
as statisztikai adatok alapján 863 holdjából 862 hold gr.Zichy Béla 
birtoka v olt. Ové volt a község területéhez tartozó legelő és erdő 
teljesen, a szántóból pedig csak egy hold volt a hácsiaké. A tele-
pesek e lőtt. két lehet ég állt: vagy kivándorolnak, vagy állandóan 
küzdenek.  létükért, a községet á' s zó legs zor os abb értelmében harapós 
fogóként körülfogó uradalom ellen. 
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A földnélkülis ég t öbb mint száz es ztendó= ~ időszaka alatt lezajló  
arató ős bérsztrájkok egész sora mutatja, hogy a község agrárpro-
letárjai sohasem nyugodtak bele sorsukba. Külső-Somogy agrárszo-
cialista mozgalma inak riács volt a középpontja.  

Hasonló volt a helyzet az ugyanezen járás-beli Ed-de községben is,  
ahol . a község lakásainak 54.5 %-a volt agrárproletár, és a közs ég  
határának 78.2 %-át Inkey Lás zió birtokolta.  Gyugy község hat árá-
nak 71.9 %-a volt nagybirtok, s a község lakósságának fele volt  
agrárprolet .r. Gamásb:an a földterület 63.7 %-a volt nagybirtok, a  
a lakósság, 54.5 %-a volt agrárproletár. Buzsákon a földterület  
68.9 %-a tartozott a nagybirtokhoz, s a Lakósság .  48.9 v-a volt  
född nélküli. A jár ág s zákhe lyűn, Lengye ltó t iba.L3 a hátár 75.4 %-e,  
7.140. kat..hold volt Zichy- Béla tulajdonában, a lakósság 44.6 %-a volt  
urodalmi cseléd, vagy mezőgazdasági munkás. stb. stb.  

A s zomszédos marcali járásban ugyanez a helyzet. Itt is találha-
tunk számos olyan közi éget; amelyben a nagyb irt ok- tulsulyban van_. 
Böhöngye, Csákány, Pus ztakovács i, Somogyfajs z, Somogys imonyi közsé 

. gek területének átlagban 70-80 %-án urodalmak terpeszkedtek. So-
mogyfaje zon a lakásság, 58.5 %-a volt földnélküli. 

A nagyatádi járásban Bálavár, Belelt, Bolhás; Hené's z, I.ábod., Ötvös 
ás Riny abeaenyő községek érdemesek emlifé s re, mint olyanok, ame-
lyek területének tulnpom6részt a földbirtokosoka z urai. Lakóssá-
guknak 54 %-a  föld nélküli. 
S igy sorolhatnánk a nagybirtokos Somogy járásainak községeit,  
tucatszám, mert még a nagybirtokkal legkevésbé megterhelt igali  
járásban is számos olyan köze éget találunk, ahol 70-80 	fölötti  
a nagybirtok részesedése. Ilyen községek: Somodor, Patslom, Gölle,  
Zimány, stb. Volt Somogynak néhány olyan -községe is, ahol a föld-
nélküliek száma a lakósság több mint 6o %-át alkotta. Eszek a modern  
hus zadik század "jobbégyközs ége . i."em mások ezek, mint községet  
alkot 6 hatalmas ürod . almak, melyekben .ugyneve zett "szabad parasz-
tot"  alig találni.  
Ilyenek: Szőllőskislak /6o.7 %/, Kereki /61.2 %/, In.keyantalfa : 
/63.3$/ '  Markóc. /64 %/,- Csurgónágymarton :• /69.7 o% ,  AlIagyarujfalu / 
/73.6 %/, Fels ős =zentiiárton /76.1 ;V,  Kivaáár /76:7 %, Sömogytar  
nóca /76.8 %/ ,  Endrőcz /82 %/ stb ■"'  

w .  
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Amint az előbbi s tat is zt ika is mutatja, a kapitalista gazdálko-
dás következtében nemcsak a paras zt i birtok adósodott el, hanem. 
a nagybirtok is. A kétféle birtok elaprózódása között csak az  
a  különbség, hogy időben máskor me nt végbe, . illetve a nagybirtok : 
elaprózódóa lasabban zajlott le. A parasztgazdaságok elaprózó-
dása r öv idebb idő alatt ment végbe, s a s zázadford ufóra már csak-
nem tel'jassé v 
 válságból való kilábolásnak az az  de zt brae.  módja, hogy a pa 

rasztság áttért az istállózó állattartásra sok paras ztgazdasá-  
got megme etett a tönkremenéstől.. iás a nagybirtokon korábban je- 
le nt meg a tarka marha, mint a partis ztga z ás ágban , a tejga zdál-
kodás ic ia  la kit ás ár a  a parasztbirtokok. nagy tömege .mégis előbb 
tért át, mint a .nagybirtok. A nagybirtok nehezen lábolt ki a v 41- 
ságból és nála az ela.pr6zódás'i folyamat elhuzódott, és csak a,z: 
első világháboru után gyors ult meg. Lezajlásában ciklus okat lehet 
megfigyelni. Ezeket a ciklusokat jelzi az 187o-18.90 közötti idő-
szak, amikor a mezőgazdaság tőkés átalakulásának folyamata :a , 

legerősebb. Ebben 82,' időben alapitanak legtöbb hitbizományt.. A 
második periódus az 19o5-1906-os nagy arató és bérmozgalmak ide-
jére esik. Az egymást követő parcellázások azt jelzik, hogy a . 

versenyben lemaradt nagybirtok felett meghuzták la vés zharangot. 
Az  elsó v ilágháboru után sok nagybirtok cserélt gazdát. A hábores 
ga zdálkodás terhét megáre zte jónéhány nagybirt okos is 	munkaerő- 
hiány, magasabb bérek, hadirekv irálás ok, s zállitás i nehézsége  • 

a pénz értékének csökkenése miatt 	eladósodott. Az eladósodás 
következtében parhellázásra került sor. Az 1929-53-as gazdasági 
válság hatására egy uj elaprózódási folyamat  ke zd. ődik, amelyet 
egys zer s mindenkorra lezár az 19$5-  
A nagybirtok elaprózódás dnak nem éppen somogyi speciális jelen-
sége s z, hogy a a zázadforduló táján mindenütt szaporodnak az 
idegenajku nagybirtokos családok. Ilyen például Hohenlohe Kraft 
Keresztély Herceg, aki a Somogys zob melletti S`zenta községben 
vás árolt többe zsr holdas birtokot. 

S zámos nagybirtokos sulyos külföldi hitelt vesz fel a háboru 
után. A külföldi tőkével megterhelt nagybirtokok száma a háboru 
után tehát emelkedik, az eladósodás párhuzamosan halad a korona 
elértéktelenedés ével. 

öa földos 
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Levélt ári adatok alapján a következő nagybirtokok külföldi adós-
ságait sikeriilt kideriteni. 

Őrgróf Pallavicini mosdási birtokát 1 .5o.000 dollár, Vasdányei 
Imre kadarkuti birtokát 5.000 dollár gr. Széchenyi Viktor kőrös-
hegyi ás pusztaszemesi birtokát 41.000 dollár, gr.Hunyadi József 
kéthelyi birtokát 1 .9.000 font, gr. Széchenyi Bertalan felsőse-
g,esdi birtokát 12o.000 dollár, gr.Széchenyi Frigyes somogyt.ar-
nócai birtokát 40.000 dollár, gr.Festetich Vilmos toponári bir-
tokát 3&.000 dollár, gr S zéche ny i: é:za erdőcsokonya i birtokát 
14.00o font és 21.000 dollár, valamint Somss ich Miklós s omogy 
sárdi birtokát 35.000 dollár külföldi kölcs ön terhelte. /:2o:/ 

Mivel az adatok bizalmasak voltak ás bevallásuk kizárólag csak a 
birtok tulajdonosától függött, feltehető, hogy  a  fentieken kivül 
jóval több birtokos  volt hasonló helyzetben. Erre különben a . fő-
ispáni irat is céloz, amikor azt mondja; hogy- a külföldi kölcsön-
nel megterhelt birtokok számáról nincsenek pontos adataink. 

A tények azt mutatj ák, hogy az elaprózódási folyamat a nagybir-
tok esetében nem járt olyan sulyos követke zmén.nye 1, mint a kis-
birtokosoknál, nem vonta minden esetben maga után az elszegénye-
dést ás a tönkremenést. Az elaprózódás csak annyit jelentett,. 
hogy kevesebb lett az ezerholdas birtoktestek száma. Más esetben 
v is iont a z elaprózódás már s uly osabb, mert a birtok felszámolását 
jelenti. Erre a sorsra a legkevésbé életképes ás a ga zdálkodás-
hoz alig értő tulajdonosok birtoktestei jutottak. 

A parcellázás két okból következhetett be. Vagy azért, hogy a 
birtokos áddss ágait törlessze, vagy nyerészkedés céljából. Az 
utót-bi általában házhelyparkellák eladás át jelentette ás kitűnő 
has znot hajtott a birtokosnak: A balatonparti járások birtoko-
sai közül különösen azok tettek nagy has zonra szert, akiknek 
birtokai a vizpartra estek, mert a balatoni üdülés feliendülé- 
sável drágán adhatták a villatelkeket. 
Pld:: gr. Hunyadi Józs étnek Balatonszárszón levő 4.16o kat.hold 
területű 

 
birtokának jelentős részét a balwto . n vize és partja 

alkotta. A köze éget teljes egészében elzárta a viztől, ás a viz-
part beépité: -se következtében a gróf ur jelentős jövedelemhez 
jutott,. 
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8.. nagybirtok válságának jelei az egyre fokozódó parcellázások, 
amelyeket azért voltak kénytelenek foganatos itani a birtokosok, 
mert  el voltak ad. ós odv a: Még a z 1929-33-as gazdasági világválság 
kirobbanása előtt eladósodás miatt a következő nagybirtokok ke-
rültek parcellázásra : 

t r.Hunyadi Ferenc s omogys zi.li birtokok 2.721 kat.hoid, őrgróf 
?allavicini György mosdósi birtokát 1.335 kat. hold, őzv. Kund 
Bélóné kaposkeres z.turi birtokát - 1.406 kat.hold, Lőrinc József 
és Windich Gyula, vásárosbéci birtokát. - 958 kat. hold, Spitzer 
Sövény Vilmos vés áros bá:c i birt okát - 7oo ka t .hold és S zácheny i 
Viktor kőröshegyi birtokát - 60a kat.hoid - parcellázták 1927-
ben. /:21:j .  

Kik jutottak földhöz a parcellázások során? Az agrárproletárié- r 
tus: semmi esetre sem. A pares zts ág alsóbb rétege szintén nem, 
mert tőke szegénységbed szegénységbe 	 szenvedett.  Általában a tiz kat. holdon 
felüli 

 
középparasztok vagy gazdagparasztok közül kerültek ki a 

parcellázott földek felvásárlói. Az  előbb felsorolt nagybirtokok- 
ra tulnyomórászt németajku telepedek költöztek. 22o német család . 

telepedett le a parcellázások során Somogys zilban, Kőröshegyen, 
Kaposkereszturon és Mosdóson. 	< 
Az a tény, hogy a felparcellázott uradalmak j avarés zét német te-
lepes ek vették meg mindenesetre azt bizony it  a, hogy még a közép-
pares ztság jelentő: része is tőkes 4egény, a zseglynparas ztság meg 
egyenesen nyomorog ,: "Mentsük meg a kisbirtokot" - jelszó alatt 
már az 1906-os évekbe-n hangzottak el szép szavak a Somogyv.ármegya 
cimü helyi lap  hasábjain. Ki is bocs ájtották az asszignátákat, 
hogy a pusztuló kis birtokos os ztályt regenerálják, de mélyre ható, 
társadalmi reformok nélktil, a„ nagybirtok felosztása nélkül lehetett— 

komolyan gondolni, hogy az előbbi módon akár ideig-áráig is 
meg lehet áli.ita ni a pares zt i os zt ály fokozat os e lnyomorod ás át. 

A parasztság tőkeszegénységét elsősorban a kőrebeli bírt okv is  zo-
nyokban kell keresni. A pénztelenségnek azonban nemcsak ez az 
egyedüli oka. Amint arra már a bevezetésben is rámutattam e kér-
désben fontos szerepet játszott még az elmaradott termelési mód,, 
a piachiány, valamint az igen költséges vasuti fuvar és  a megye 
elmaradt közuti közlekedési vis zonyai. 
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tárgyalt. időszakban Somogynak egyetlen városa volt, Kaposvár. 
Olyan városként, amely a megye felesleges terményei egy részének 
felvevő piacául szolgálna, számitásban sem jöhetett. Kaposvár is 
inkább kispolgári ás agrárjellegit lakosságát illetően, bár gyara- 
podóban volt. munkásosztálya is . De ez a munkásosztály a piac 
szempontjából nem lehetett jelentős. Kaposvár az árufelhozatal 
szempontjából fontos, mivel a közelebb fekvő községek lakossága 
által befuvarozott gabonát a kereskedők itt vásárolták fel és in- 
nszáliitották. távolabbi vidékekre. 

A  piachiányból következett az is, hogy  Somogy  gabonatermése ál 
talában nem  a "hazai" hanem inkább a távolabbi vidékek vagy a 
külföldi piacokon került felvásárlásra. 

A. kis paras zt i gazdas ág, mive 1 nem rendelke,e tt annyi tőkéve 1, hogy 
terményét költséges uton jó  piacra szállítsa, a helyben lévő gabo-
nakereskedőnek adta el. A körülményes ás drága fuvar miatt még 
gyenge terméseredmény esetén sem fizették meg a gabona árát a ke-
reskedők. 
A nagybirtok ás a nag-ybérlők lehetőségei arra nézve sokkal kedve-
zőbbek voltak, hogy terményeiket nagyobb has zonnal adják e1, mint 
a kisbirtokos. A. nagybirtok kisebb -önköltséggel dolgozott. Szálli-
tásnál gazdas ági vas utak ás megfelelő igaerő állt rendelkezés ére, 
a vas uton is s-zállitási kedvezményt. kapott. Igy terményeit távo-
labbi, nagyforgelmu piacokon vagy akár külföldön is értékes iteni 
tudta. Nagy fellendülés mutatkozik mezőgaadasági termelés és érté-
kes ités területén különösen a zután, hogy megápitik megyénkben a 
vicinális vasutakat.. A már 18&5-ben megépült Zákány.-Dombovár köz-
ti vasut a megye keleti és .nyugati rés zét kötötte öss ze:. A s zázad-
fordul.ó táján elkés zülő Somogys zob-Barca, /1890/,.' Somogys zób e- 
B.s zentgy örgy /1893/ Ka posv ár-Barcs /1 .905/, Kaposvár-. S ziget.vár 
/1900/, Kaposvár Fonyód /1696/, Kaposvár-Siófok /1894/, Gyékényes-
tiares-S zigetvár /l886-90 közti vasutak olyan vidékeket is bekap-
csoltak a megye várkeringésébe, amelyek eddig terményeiket csak 
nehezen és körülményesen juttathatták megfelelő piacra. A nagy 
vasutépitősekkel szinte egyidőben terjednek el a mezőgazdaság 
kapitalista átalakulásának legjellegzetesebb birtokformái, a tő-
kés. nagy bérle tek. 



A tőkés nagybérletek elterjedése ve lej áró-j . a mezőgazdaságunk . 

poros zutas fejlődésének. Mivel pont a poros zutas fejlődés re. . ;-
ellenességei'b ,ől fakadóan számos s zoc iális baj és más egyéb su-
ly os Somogyban is jelentke ző agrárprobléma vizsgálatának kérdé-
se is felvetődött, amelyet - sajnos ebben a tanulmányban csak é= 
rinte.ni tudunk ?  szentelnünk kell pár gondolató t a poros zutas 
fejlődés s omogyi sajátságainak taglalására ..' 	 . 

Az agrárkapita lizmua poros z utja követ Re  zté'ben bomlik fel a pa-
ras zts ág. ' A paras zts ág felbomlása és ebből fakadó számos gazda-
sági ás társadalmi probléma csak a z első v ilág.háboru után ragad-
ja meg a z egés z ors zág érdeklődés  ét. A falukutató irók ,népszerű 
szoc iográf iai irás aikon keres ztül sok 'esetben helyesen foglal-
tak állást véleményükkel a poros zutas fejlődés rendellenességei-
ből fakadó társadalmi bajok oka it kutatva: 
egyke, tulzott kivándorlás, vándormozgalmak, stb. Meg kell jegyez-
nünk, hogy a falukutató mozgalom kibontakozása, előtti évtizedek-
ben is éltek és hatottak ezek a sulyos pares ztproblémák. Erre u-
tal Révai Józef is , amikor azt mondja, hogy "A  magyar agrárkapi-
tali .zmus porosz utja a háboru előtti keserves , :v-nyomoruságos., kinos 
és lassu fe jlőd és v olt., de mégis fe jlődés v olt . A pares zts ág fe 
bomlása a háboru előtt is tele volt elfajulásokkal, beteges tüne- 
tekke 1, de ezeket ugy- ahogy paralizálta részben az, hogy a nagy-
birt ok végeredményben mégis csak növelte a mezőgazdaság termelő-
erőit, részben az , hogy a magyar ipar v is zony lag eléggé gyorsan 
fe jlődöt t. A milliós pares  zt i kiv ándor•lást, a menekülést a falu-
ból, stb. az egész magyar gazdasági és társadalmi élet általános 
fejlődése közepette alig vették észre: /:22:/ Az idézet gondola-
tai az ors zágos állapotokat tekintve kétáégtelenül helytállóak. - 

Azok a pares ztproblémák, amelyekre Révai -József is rámutatott , 

Somogyban pont az egyóldalu ga zdasági fejlődés következtében 
már korábban jele.ut ke ztek. Amit a népies irók alföldi v onatkozás-
ban tártak fel, az meg . volt -Somogyban is, héha talán még aggasz 
több jelenségek képében. Az egyke, a kivándorlás, a proletarizáló-- 
dás , alkis zolgé.ltatottság már a századfordulón megrögződött, állandó. 
halálos nyavalyájává vált a somogyi pares zts ágnak. A jelenségek 
okai a poros zutas fejlődés s omogyi saját osságaibén'voltak.: 
A p eras  ztla kosság legnagyobb a  za por oddsának idején /188o-1900-as 
övek/ váltak ki hatalmas birtoktus tek a szabad forgalomból a hit-
bizományi rends zer és a hoss zu bérleti idős zak miatt. 
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A századfordulón a somogyi nagybirtoknak több mint 5o %-a kö-
tött volt. Ennek következtében az. egyre szaporodó paraa ztság 
kétfeltételei állandóan rosszabbdotak. Az 1900-as évek Somo-
gya már az  olyan megye kápét mutatta , . mint amely lakosságit 
illetőeü tulterhelt agrárpatoletariátussal, volt feltörekvő e-
le nt ős s zámu középparas zts ága, ame ly a kisebb léti zámu gazdag-
parasztság befolyása alatt állt. Az egész parasztságra j.ellemr 
ző, hogy egyöntetűen szembenállt, a nagybirtokkal, de a birto-
kos parasztság j .obbmódu rétege lefelé elhatárolta magát a fa-
lu nincstelenjeitől. A megye felett: a nagybirtok uralkodott, 
amely megmerevedés énét fogva, különösen a köt ött birtoktestek 
miatt, mint állandóan ható méreg az erőszakos születáskorláttx- 
zásokon, a proletarizálódáson és a tulzottméretü kivándorláson 
keresztül ölte és pusztitotta a neki egyaránt kiszolgáltatott 
birtokos ás földnélküli parasztságot:, és ez a nagybirtok annak 
ellenére, hogy fe jles ztet . te a mezőgazdasági termelést, már az 
19oo-as években is fekély volt a megye testén. 
A fenti gondolatok jegyében vizsgáljuk tovább az egyes birtok- 
faj tákat.- 

nagybérletek: 	 . 

Megyénkben a száz kat.. holdon felüli nagybérletek összterülete 
187.474 kat . holdat tett ki az 1925-ös s tat is zt ikák alapján. 
Ez a terfilet 139 közs ég határában, a közs égek mintegy 44 f-óban 
oszlott meg. A tőkés bérlők száma 123 volt_. A rés zietesebb elem-
zés kimutatja; hogy  a  nagybérletek zömét, 8.9 ó-át. a'z 5oo kat. 
holdon felüli bérletek alkották. Számuk 75 volt. Az általuk bérelt 
terület pedig 167.742 kat. hold. A 100-500 kat. holdig terjedő bőr-
letek száma 48, - a bérelt terület pedig 19.732 kat. hold v olt.- 
Ha összevetjük a tőkés bérletek és a nagybirtok területét akkor 
azt látjuk, hogy a tőkés bérletek 30.1 %-át alkották a nagybir- -
toknak. Ebből a valóságnak megfelelően a zt a következtetést von-
hatjuk le, hogy a nagybirt okosok -tetemes része nem folytatott, 
vagy nem az egész birtokán folytatott önálló gazdálkodást.- 
Hogy miért? - annak többféle oka volt. Az alapvető ok minden e-
setre az évszázadok óta meggyökeresedett  aris ztokratikus életmód-
ban  volt.-  A bérlő készpénzben fizetett, a birtokos pedig megsza-
badult a gazdaság irány itás ának .minden gondjától, bajától. 
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A megyei mágnás ok azon része, akiknek birt oka teljesen vagy rés z-
ben  bérbe volt adva, legtöbbnyire hitbizomány örökösei voltak. 
Ilyenek: hg. Es  zterházy Pál t  hg. Fes te tich ` 'as tiló, gr. Zichy 
Ödön, S öhssich Miklós s tbc. 

A földbirtokosok egy része nem tudott alkalmazkodni a modern gaz 
dálkodás követelményeihez. Ezzel a megállapítással azonban nem 
akarjuk kisebbíteni azt a tényt, hogy volt .a megyében több olyan 
grófi birtok, amelyik valós ággal mintagazdaság volt . Ilyenek: 
Hoyos Mika a gr. németladi birtoka vagy Széchenyi Anta1 és Frigyes 
grófok s omogytarnóda i birtoka. 
A . hozzáértő kéz irány itá~ a mellett a tőkés bérletek igen jó jjöve-
delmet biztositottak a bérlőnek, aki a bérlet időtartama alatt 
igyeke tett mindent lefölözni, s a bérlet dijánál s okkal több ha-
s zonra szert tenni. A bérlők t öbbs ége valóságos rablógazdálkodást 
folytatott, földet és' embert egyaránt kizsarolt . A cselédek és 
gazdasági munkások helyzete a tőkés bérleteken volt a legmostohább. 
Évről évre megismétlődő jelenség, hogy az als ónyires i iMMIR-bérga z-
das ág vagy a to.ponári MIR-bérgazdas ág munkásai a ztrájkba= léptek, 
az intéző embertelen bánásmódja, az elviselhetetlen és egészség-
telen s zállásviszonyok vagy bérlevonások miatt. /:23:/ 

Személyes taps ztalatom és több volt jószágigazgatóval, intéző-
vel és cselédemberrel való .beszélgetésem és nem utolsó sorban a 
levéltári adatok arról győztek meg,  hogy a tőkős bérletek a leg-
kis ebb törődést sem mutatták a cselédség szociális körülménye inek 
megjavitása iránt . Az ilyen bérleteken legross zabbak a cselédla-
kások, legelhanyagoltabbak ás lege lmarad . ottab. bak az egészségügyi 
és kulturális. v is zony ok, a  mint  azt a megyei 1907-es alispáni 
jelentésekben is olvasni lehet. 
A bérle tLL időtartamára a bérlő nemcsak a földet, hanem a gazdas ág 
minden ingó éti ingatlan fölszerelősét is bérbe vette. Számára a 
bérlet ugy vált kif fizetővé, ha a gazdas ág ingatlan föls zerelssé-
nek fej les ztés ére egy fillért sem forditott. Nem törődött a ga z-
das ági épületekkel, s igy  a bérlet időtartama alatt az urodalom 
olyan képet mutatott, mint amelynek földje it a jó terméseredmény 
érdekében pr imán tnegmüvelik, de épüle te i a pus ztulás képét mutat-
ják.- . 
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A hosszabb időre, 40-60 évre bérbevett urodalmakban jobb körül-
mérvek voltak; mivel ezekben az es zközölt befektetések a bérlet 
hosszusága miatt megtérülteik a bérlőnek. De még igy is — a bér-
letidő lejárta után -,he a birtokos nem akarta 14jb61 bérbeadni 
birtokát, , legtöbb esetben eladta vagy felparcelláztatta. Ugyanis 
a tönkrement gardaság annyi pénzt emésztett volna fel , hogy ujjászervez/ 
se nem vált a tulajdonos has znára. Didiedig egy olyan birtokot, 
amelyet valamely bérlő 50-60 év ig has  znált , a más ik bérbe nem 

-vette. Igy ment tönkre a hires fertődi Es  zterházy-kastély és kör-
nyéke, s a lengyeltóti Zichy-család csaknem 30 . 00 kat.holdat kitevő 
urodalma is,  amelyet 1927-ben részben eladtak és részben felparcel-
láztak. 
Egyes járásokban különösen nagy volt a tőkés bérletek száma. A 
kaposvári Járásban 33 tőkés • bérlő volt. Egyedül a Mezligazdas égi 
Ipari Rés zv énytársaság /MIR/ 3t3.273 kat. holdat bérelt; Eszte'rházy 
herceg minden urodalmát J és erdejét. A járás nagybérleteinek terü-
lete 44.73& kat.holdat tet.t ki. Ez a járás kateszteri területének 
25 %-át, a járásban lévő nagybirtoknak pedig 50 %-át alkotta. 

A nagyatádi járásban 22 községben volt .nagybérlet, melynek összte-
rülete 32.973 kat.hold. A járásnak 24 %-át, a nagybirtoknak pedig 
44 ?-át tette ki. A járás legnagyobb bérlője a Magyar Német me ző-
gaudaeági rt. amely lo.lo6 kat.holdat bérelt. 
Jelentős  még a nagybérletek területe a marcali járásban /29.161 kat.. 
hold./, a csurgói járásban /19.645. kat. hold/, A többi járásban jó-
val kevesebb a tőkés bérleták s.'áma . . A kI.emel.t négy járásban azért 
olyan magas a bérbeadott birtokok száma, mer t  ezekben a járásokban 
legnagyobb a hitbizományi birtokok száma is, és tudott dohog, hogy 
ezen birtokfajtákon a legritkább esetben folyt magángazdálkodás. 

Ha nem külön külön a jár és okat, hanem a z egész megyét vizsgáljuk,  
megállapithatjuk, hogy a bérletek döntő többsége a. déls omogyi ho- 
zokon helyezkedett el. Ez azért volt igy, mert a bérleti did_ a  ho-
mokon volt a legkisebb. Itt voltak a megye legnagyobb gazdaságai: 
Politzer Géza nagykorpádi és mezőcsokonyai bérlete, Kremzir Bel 
cs a-pus zta i bárlej: e és ga zdas aga, stb. Ezek a gazdaságok már nem-
csak egyelzerüen mezőgazdasági üzemek voltak, hanem kereteik között 
mér elkezdődött a mezőgazdasági termények bizonyos ipari feldolgo-
zása• 
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Ez általában a burgonyatermelésen alapuló .szeszgyártást jelen- 
tette. A bérletek területi koncentrálódása részint rámutat a ki-
vándorlás okaira is . 

A nagybérlet igen jövedelmező ,pénzforrásnak bizonyult mind a föld-
birtokos , mind pedig a bérlő részére. A földbirtokos megszabadult 
a birtok kezelésének gondjától, egy ös9 zegben vagy megállapodás 
a  zerint kapta a bérlet díját, a  nem kellett ves ződnie a s ok s záz 
kis bérlővel. A nagybirtokosok a legritkább esetben, de akkor is 
csak kevés földet adtak bérbe a parasztságnak. A kevés földdel 
biró kisbirtokos vagy nincstelen nemhogy földhöz, de bérlethez 
is csak igen szerencsés körülmények között juthatott. 

Megyénkben elenyés zőe a csekély . a kisbérletek  száma és földterüle-
te; a nagybérlethez vis zonyitva. Egyes járásokban alig volt kisbér- 
let. 	 . 

Pl: a lengyeltóti párás ba a csak 64, a marcali járásban pedig csak 
97 ka t . hold kis bérlet v olt. 	 . 

Az  1925-ös s tat is zt ike i adatók alapján megyénkben 16.276 kat.- at hol- 
dat teli ki a kisbérletek a  zárna, és 57 községben os zlt# meg: A 
kisbérlet a nagybirtoknak csak 2,6 -át alkotta. A megyének hót 
járásában volt a kisbérletek zöme. A marcali égi: lengyeltóti já-
rásban összesen 159 kat. holdat béréltek a kisgazdák. Noopersze 
nem azért, mintha nem  szerettek  volna t bbbet bérelni, hanem egys ze 
rüen a :kert, mert semmi módon nem jutottak hozzá. 
A földbérletőrt folyó harc már elég korán, a század elején megkez-
c%dött, mintegy jelezve azt, hogy a parasztii tönkremenési folya-
mat  akkor vált. legereiteljeaebbá. A föld. lküliség egyforma sullyal 
nehezedett a megye minden re zára;' amint ezt a bérletek iránt be 
nyujtott kérvények is bizonyitják. 

1906 ős zén S ztáta és' Révfalu köze égek elöljárós ága a z alábbi kér-
vényt irta a földművelés ügyi minisztériumnak, drámai szavakkal 
ecsetelve a két község lakósságának nyomorát. 	. 
It 	ma midőn lakósságunk els zaporodótt, nagy a drágaság, kara- 
s-et Unit  nincs, megélni képtelenek vagyunk. A sanyaru ás elviselhe-
tetlen helyzet folytán községünkből a töméges kivándorlás megkez-
dődött, s attól lehet tartani, hogy alig . marad pár ember itthoh. 
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Ha a kivándorlás igy tart, röv id időn belül csak a keresetképte-
lenek maradnak itthon, akiknek a orsa koldusbot. 
Nem  azért folyamodunk, hogy Draskovich Iván gróf ur hivatalból 
kénys ^.erittessék birtoka eladására . . . alázatos kárésüak 061- 
ja az, hogy kegyelmes urunk támogatás óba bennünket rés zes iteni 
kegyes lenne, akkor tervünket siker koronázná." 1:24:f 

A tbvábbiákban leirják, hogy a pécsi kátalan birtoka eladó, de 
tőlük távol esik. Ellenben arra kérik Draskovich gróf urat , hogy 
közs égeik me llett lévő birtokából ad jon el nekik egy akkora te-
rületet, s akkor © megvehet .u6 az eladó kápalap birtokot. . 
Azonban hiába volt minden kérés és. könyörgés.  an  a gróf, sem a 
Minis zter a füle botját sem mozd itotta a két közs ég érdekébe. S 
valóban; ahogy az elöljáróság irta 	a munkabirá férfiak ás nők 
javarésze kivándorolt Amerikába. 
1907 novemberében Puska Perepe és társai, göllei lakós ok azzal 
a kéréssel fordultak a fő ispánhoz, hogy a Kegyes Tanitórend bir-
tokából 7oo fiat .hold bérletbevételét segitse e ló. Magyar tábor 
rendfőnök - akinek továbbították a kérvényt, - az alábbi levélben 
utasitotta azt el.- 

"Van  szerencsém M'ltóságodat /főis pánt/ mély tis ztelettel érten i-
1eni, hogy mivel birtokainkat melyeknek egy közel 40o tagból ál- 
ló, s a hazai nevelésügy közcélját szolgáló szerze.tescsaládot 
kell a mai nehéz megélhetési vis zonyok között fenntartani,_ a  ma-
gunk  kezelés ében müvel.jük. Ennélf ogva nem vagyunk, nem lehetünk 
abban a he lyzetben, hogy azokból a nevezett kérelmezé~k .nek 7o0 hol-
dat vagy bármenny it is bérbe adjunk. 1:25:1 
Megjegy panda , hogy a Kegyes Tanitórend ibirtókában csak Somogyban 
17.217 kat. hold volt, amelyből egy holdat sem adtak bérbe. A. 
rend legnagy obb birtoktes te, 5.27a kat. hold pont Gölle határában 
feküdt. Ha csak a somogyi b irt okokat számoljuk, akkor is a rend 
egy tagjára 43.1 kat. hold jutott. Az igen tisztelt rendfőnök 
s zerint ugyláts zik még ez is kevés volt ahhoz, hogy a "hiveknektr 
is  jusson  belőle. 
Has ontó kéréssel ford ultak a főispánhoz ''ót ujfalu és 5 zentborbás 
közs égek birái is. A Zselics zentja.kabi apátság lakácsai urodal-
mából és Tótujfalu határában levő birtokából akartak vásárolni. 
Kérésüket. az  alábbi sulyos állapotokra való indokkal témasztot-
ták alá. 
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nTÓtujfaluban jelenleg /1908-ban/ 650 lélek él. Szentborbáson 
307, amely szám évről évre s zapórodik. Ezen népesség Tótujfaluban 
66 egész telken , S zentborbáson 24 egész telken él, megfelelő 
jószágállománnyal. Terjeszkedni a két közs ég nem bir, mivel. nyau 
gatról a Dráva folyó zárja el, a többi három oldalról pedig a 
fent .emlitett urodaimi birtok veszi körül. Ha a lakosság egy része : 

nem kap megfelelő mennyiségű földet, sorsa.-kétségbeejtő les.tt 
/:26:/ 
Válóban s zotaoru v olt a helyzet ük, mert ha a  fe nt  i egész telkek-
bő0, les zámit juk a legelőt és az erdőt, akkor egy magyar hold sepr 
jut egy főre. A közalapokra felügyelő bizotts ág a kérvényt elu-
tea itott : a. 
Cs ak hármat emeitem ki a sok-so . k beadvány közül, de ezek is elég-
gé rávilágitanak a nagybirtokos Somogy századeleji gazdasági és 
s zoc iane problémáira. A s zegé y ember s omogyban va lóban s_ zegény 
volt, olyannyira szegény, hogy még könyörgés ét. sem .hallgatták meg. 
Val amenny i ké rv ény s ors a a zord elut as it.ás lett.. 

h i t b. i z o m á n 3 	bs i r t o k:  

A megye a megy is eléggé kus zált birtokviszonyait még bony olultab-
bá tette az ugynevezett kötött birtokfajták sokfélesége, s főleg 
az, hogy ezek a kötött, korlátolt forgalmu birtokok a megye terű-

let ének 28.3 %-át fogfa iták el, s be látás talan időkig kis zakadtak 
a s zabad forgalomból. 

A korlátóit forgalmu birt okok területe 19o3-ban: 

A birtok neme: 	 kat.területe: 

1. Közs égi, városi és 
t örvény ha tós ági 	 19.067 

2. Vallási és tanul- 
mányi alap 	 10.669 

3. Róm.kat. póspöki 	 20.037 
4. Káptalanok és papnöveldék 	28.590 
5. Apátságok és szerzetesrendek 	42.371 
6. Lelkészi és templomi birtokok 	4.541 
7. Hitbizományi birtok 	 2,05.022 

des vas en: 	 330.297 kat . ho ld / :2 :/ 
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A korlátoltforgalma birtokok két jelentősebb kategóriáját; a hit . 

bizományi és az egyházi birtokok alkották. 	 . 

A hitbizományi birtokok zömmel a XIX. század végén alakulnak ki 
megyénkben. Létrejöttük oka a mezőgazdaság kapitalista átalaku 
lósának mikéntjében és hogyanjában keresendő. A gazdálkodás f-
lyenformáj u átalakulása nemcsak . a kisbirtokot, -- de a ngy birt okot 
is elég mélyen érintette. A felaprózódás és . tönkremenés vas zélye 
Demokies kardjaként több nagybirtokos  családot fenyegetett. A 
hitbizomány felélesztése tehát azt a célt szolgálta, hogy a z"ős i 
birtokot, az ősi földet megóvja a felaprózódástól, a  ezáltal egyes 
nagybirtokos családokat is konzerváljon az utókor számára. 
A hitbizomány intézménye történetét illetően nem ujkeletü fogalom. 
Törvénybeiktatása I. Lipót császár ko rábant, történt. 	. 

Az  1687-es IX. t.c. kimondja , . hogy a mágnások /főnemesek/ e zerze-
mény i javaikból királyi jóváhagyással hitbizományt a lapithat;sak, 
amelynek az a célja, hogy meggátolja a nagybirtok felaprózódását 
és tönkremenetelét azáltal, hogy több nemzedéken át kizárólag a 
család tagjaira előre megállapitott sorrendben legyen örökölhető", 
s ilyen formán a családtól azt ne lehessen elidegeniteni. A hite 
bizományi birtok örököse nem adhatta el a birtokot; annak (Bsa;k jö-
vedelme felett rendelkezhetett, csak azt terhelhette meg adósság- 
gal. 
1723-ban a hitbizomány alapit és ának jogát a közép és kisnemesekre 
is kiterjes ztették, bár ezek a legritkább esetben éltek ezzel a 
joggal. Az  1862-i király í rendelet megengedte ugyan a hitbizomány 
feloldását, de ennek ellenére kevés bomlott fel.. 
A feloldás igen körülményes volta mellett akkor még tulon tul kö-

tötte a családokat a "nemes"' illúziója. 
A hitbizományi birtok felold`ása csak a XX. században vett nagyobb 
lendüle tet. 	 . 
A somogyi hitbizományi birtokok története nem mentes ugyan a he- 
lyi jellegtől, de azért szolgáltat pár érdekes adatot , melyeket 
érdemes megjegyezni. 
A századforduló táján összesen 16 hitbizományi alapitvány volt a 
legyében. Az első hitbizomány 1695. március 22.-én hg. Eszterházy 
Pál alapitotta. A második és harmadikat Festetich Kristóf 1765 
szeptember- 2o.-áii. 	 . 



-33- 

A XVII XVIII. s zázadban több hitbizomány nem is volt a megyében. 
A johbágyfáls zabad itás előtt gr.Széchenyi Ferenc alapit ott hit- 
bizományt 1814 november 1.-én. A többi .hitbizományi birtok a job- 
bágyfels zabaditás után alakult. , Az 1848:-19oo-as . évek között 12. 
birtokos tett hasonló alapitványt. Mégpedig 18.69-ben egy, s a többi 
11 187o után jött létre. .. 

Megyénk hitbizományi birtokai alapitásuk sorrendjében 192o-ban. 

1695 má.rc ins 22. 
1765 s zeptémber 2o. 
1814 november 1. 
1869.december 23. 
1871 január: 4. 
1874  október  16. 
1876 október 9. 
1877 február 24. 
18?7 no ve mber 2 o: 

1879 julitz 5. 
1885 a ug us zt us 13. 
1t585 s zeptember 2o. 
1886 január 22. 
1886 julius 18. 
1892. március 28. 	j:28:/ 

1. bg . Es zter házy Pál 
2. iólna i Fes tet ich  Kristóf  
4. gr.S zé che.ny i  Ferenc 
5. S o tas ich TéIiklgís 
6. Kund Vince  
7. gr 	ivepomuk János 
8. gr .Soms s ich József 
9. Jankov ich József 

lo. gr.Fes tetich Dénes 
11. It 

12. Véesey Sándor 
13. Vés s ey Mihály 
14. gr.Dr•as kov ich. Károly né 
15. gr.2,ichy Domokos 
16. gr.Andrássy Aladár 

w.. 

Amint az  al ap it ások sorrendje muta t j;a , a mult s zázad vége felé a 
hitbizományi birtokok száma szaporodott, s ez a szaporodás a gas-
dálkodá:sban beállt változás eredménye. 
A hitbizományi birtok területe 192o-ban 179.848 kat.hold. Ebből 
85.294 kat . hold volt saját kezelés ben, 94.554 kat. hold pedig 
bérben. A bérbeadott hitbizományi birtok 52.5  %-a az öss zteriziet - . 
nek.- 
A gazdasági gyakorlat azt itUtatja, hogy a hitbizományi örökös .csak 
nem minden esetben nagybérletként adta bérbe a birtokot. A hitbi-
zományi birtokból a - kisbirtokosoknak juttatott bérlet elenyésző - 
mindössze 9.463 kat.  hold  volt. Ez a bérlet a hitbizományi birtok 
5,2 %-a. Csak akkor és ott jutottak kisbérlethez a parasztok, ha 
nem ákadt"- nagybérlő, aki bérbe vette volna a birtokot. De ilyen-
kor is cs ak kevés és magas áru bérlethez jutott, mert a tulajdo- 
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nos, illetve a hitbizományi urodalom intézője nem a zivesen fog-
lalkozott a kisbérlők sokaságával. A kérelmezőket a legtöbb eset-
ben  elutes it ották. 
19o9-ben Marics János és társai, cs urgái lakósok azzal a kéréssel 
fordultak a földművelésügyi minis zterhe z,.. hogy eszközölje ki hg.. 
Fes tetich '.has zil.ó nagybirtokosnál, hogy a es  urgói urodalmat par-
celláztass a ki a kisgazdán között a megfelelő holdankénti bees ár 
mellett. 
"He padig nem volna lehetséges - írják - azt kérik, hogy az uro-
"d`almi földeket 6k vegyék has zonb&rbe, nem pedig a. nagybérlők, mert 
az a kisgazdáknak nem juttat, ás akiv el szemben s anyargatás nak van-
nak kit éve." /:29:/ 

Kérésüket sem a megye sem pedig a  minis  zte.r nem hallgatta meg.. 
Maros ies Anna ás társai révfalus i lakás ok v is zont a zt pancs zolták 
a megye főispánjához irott levelükben, hogy gr.Draskovieh Iván 
nagyon drágán adta a bérletet. F aps zámuk .nincs, nyomorognak s igy, 
hogy még éljenek, kénytelenek elfogadni a szinte zsarolóan magas bér-
letet /:3o:/  

A hitbizományi birtok a nagybitok.nak.  .2&.a '-át a lkott:a. Növekszik 
ez az arány, ha a köt ött birtokok másik jelentős fajtáját, az egy- 
házi ás a papi birtokot is ide s orolom. Tény, hogy a pares ztság a 
szabad birtokból is nehezen jutott bérlethez, a kötött birtokokból 
még körülményesebb volt a bérlets zer zés . A kötött birtok közül is 
a legmerevebbnek az egyházi birtok bizonyult, mert belőle nemhogy 
a kisbérlő., de a nagybérlő sem tudott bérlethez jutni. Az egyházi 
ás a hitbizományi birtok együttes területe  192o-ban  257.16o kat. 
hold, a nagybirtok 41.2 %-a. A nagybirtok ilyen arágyu kötöttsége 
teljesen kilát.-stalan jötőt nyujtott a pares ztságnak. 

Járások s zerint még , s zomorubb képet mutatott a kötött ás a s zabad-
forgalmu birtokok aránya.  
Az alábbi táblázat az egyházi ás a hitbizományi birtok katas zteri 
területét ás a nagybirtokból való százalékos rés zesedését mutatja 
192o-ban. . 
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1. Barcsi  járás 
2. Csurgói. járás 

8.879 
26.538 

17.8- 
41.6 % 

3. Igali járás 21.35b 55 	f 
4. Kaposvári járás 46.296 51.1 
5. Lengyeltóti járás 20.415 26.- % 
6. Marcali járás 45.460 49.- 
7. Nagyatádi járás 31.592 40.5 
8. Szigetvári járás 2o.111 45.1 % 
9. Tabi járás 32.774 47.9 $ 	/:31:/ 

A hitbizományi birtokok közül hg. Es zterházy Pál,. hg. Festetich 
Tasziló, . gr.. Jaukov ich Bád:áni►Endre és gr. Széchenyi Bertalan 
birtokai emelkedtek ki. .A fent nevezettek birtokai hatalmas, néha 
a megye egy-egy részén áthuz6d6 összefüggő birtoktesteket alkot-
tak, s amelyik falut körbefogták, annak fejlődését hose zu időre 
meggátolták. Tálég ma is 361 lemérhető, hogy azokban a belső- s omo- 
gyi községekben, ahol ezek a hatalmas birtoktestek huzódtak a lakosság 
kulturális, szociális és egyéb körülményei a megye többi községei- 
hez v is zany itva elmaradottabbak. Ez érthető is his zen rends zerfink-
nek ezekben a községekben sokkal többet kellett pótolni, mint má-
sutt. Herceg Es zterházy hitbizomány i birtokai 27 községben, hg. 
Fes tet iché 19-ben, és gr. Jankov ich Bésán Endréé 5 község hat árá-
ban terpeszkedtek. 
A XL. század nagy gazdasági étalakulásai következtében megfogyat-
koZótt a hitbizományi birtmkok száma is.  A  kpitalizmus gazdasági 
törvényeinek hatása alól ezt a birtokfajtát sem lehetett kivonni. 
Az 1900-as évek elejétől kezdve $lassu, de állandó folyamatként meg-
figyelhetjük, hogy mindinkább több hitbizományi birtokot oldanak 
fel, tesznek s zabaddá vagy önszántukból vagy gazdasági kényszerből 
tulajdo nos a ik. 
A hitbizományi birtokok alakulása 19o3-tól 1935-ig• 

	

1903-ban 	 203.575 kat. hold 	 . 

	

1920-ban 	 179.848 kat. hold 

	

1935-ben 	 141.000 kat. hold 1:32:/ 

E R y h á z i b i r t o. k:  
Amint arról már szó is volt_ a kötött nagybirtok jelentős  részét az  
egyházi nagybirtok alkotta. 
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Az egyházi nagybirtoknak két fajtáját különböztetj ük meg: a  papi 
birtokot, amelynek terjedelme ritkán haladta meg a loo kat.holdat, 
ás az ugyne,vezett adománybirtokot, amelynek történelmi kialakulá-
sa bizonyithatóan Somogyban is egés zen az Áspád-házi királyokig, 
pontos abban I. István király ig_ nyulott vissza. 
A papi birtok bérlet tekintetében jóval megközelithetőbb a paraszt-
ság számára, mint az adománybirtok. Sőt a papi birtokot csaknem 
minden községben kisbérleti kezelésben müvelték. Az adománybirtok, 
amely lehetett pikpöki, káptalani, apátsági vagy valamilyen szerze-
tesrendi, minően esetben saját kezelésben müvelték, abból kisbérle-
tet a legritkább esetben kapott a falu lakossága. Ezt az előbbiek-
ben  idézett ké .rv ények is bizony itják. 	 . 

Somogyban a z egyházi birtok /loo holdon felüli/ kates zteri terüle-
te az 192o-as adatok alapján-77.312 kat. hö:ld. A loo kat.holdon 
aluli papi birtokok területe is jelentős kb. 5000 hold lehet, de 
ezt adat ok hi j én nem tudjuk kimuta to l . 

4egnagy obb egyházi birtokosok voltak: Kegyes `la nitóre nd- 17.217 
kat. hold, Veszprémi Pós pöks ég- 17.036 kat . hold, Veszprémi kápta-
lan 12.796 kat. hold, Tihanyi Apátság 12.643 kat. hold. 

Az egyházi birtokok bérbeadása-sokkal ritkább mint a világi birtoké. 
A nagybérlők mindössze 9.r .97 kat. holdat, az összbirtok 12.8 %-át a 
kisbérlők pedig csak 2.552 kat. holdat az összbirtok 3.3 %-át -bérel-
ték az egyházi  nagybirtoknak. 

"Adjatok a s zizkölködőknek" - magas ztos szavak ugy látszik .csak s za-
'iak maradtak az egyház gyakorlatában. Szép szavakkal azonban nem 
lehetett meggyőzni a parse ztságot, és még kevésbé megállitani azt 
a nagy emberáradatot, amely az uj hátába indult szerencsét próbál-
ni.- Brenner Lajos és társai zs elickis fa lud i lakósok hiába fordul-
tak a S ze ntbe nedeki prépostsághoz, hogy adjon nekik birtokából ha-
szonbérletet, mert nagy nyomorban vannak, 	kérésüket meg sem hall- 

gatták. /:33:/ 

Ha az  ..141. oldalon lévő egyházi nagybirtokokat kimutató táblázatot 
nézzük, miit járt s zembetünik, hogy azok igen arány talapul oszlottak 
meg a megye területén. Az egyházi nagybirtok kb.  6o i)-a az igali. 
és a tabi járás területé''n volt. Hogy miért pont a két járás terü- 
letén„ annak történelmi oka van.--Ez a történelmi ok pedig nem más, 
mint Is tván-király és Koppány pogány vezér közti te s zeütközés, mely- 
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ből Is tv án került ki győztesen. Ugyanis István király ugy probál-
ta egyszer a mindenkorra elvágni a pogányság gyökereit, hogy 
Koppány s zékhelye könny ék.i birtokait, azok kisajátítása után java-
rés zt a Veszprémi püspökségnek adományozta. Ezekben a járás okban 
helyezkedtek a a Veszprémi Káptalan birtokai is, amelyek a püspök-
ségivel együtt közel 3o.000 kat. holdat alkottak. A legnagyobb egy-
házi jellegü urodalmak a Kegyes Tanitó.rend tulajdonában voltak. 
A piarista rend, melyet l0o6 táján alapitott Is tván király Székes- 
fehérvárott, sokáig vagyontalan volt. Somogyi birtokait. 1807-ben  
kapta. A birtokok előző tulajdonosa a székesfehérvári kus ztodiátus 
volt.. A -veszprémi püspöks ég, a ves zprémi róm.kat. káptalan ás a 
tihanyi apátság birtokai nyilvánvalóan Árpádkori eredetűek. - 

1945. tehát nemcsak abból a szempontból jelentős  dátum, hogy meg-
hozta az ors zág fals zabadulását, hanem abból a szempontbál is, 
hogy ezer éves megmerevedett feudális állapotokat szüntetett, meg,. 
Ssaknem ezer évig kellett a föld népétiek arra várni, hogy azt a földet 
amelyet ezer év fáradságos ver itékéve1 művelt, végre magáénak vall 
had fia. 

A birtokviszony.ok taglalásának utolsó részeként hadd álljon itt. 
még egy s tatisztika, amely összegezi az 192o-as állapotokat. Nézzük 
a földbirtok három fajtájának mivelés i ágak szerinti százalékos 
megos zlását.: Fontossági sorrendben a szántó, a legelő, és az erdő-
Pairtokot emeljük ki. Egyéb művelt területek mint a szőlő és rét 
a lakosság megélhetése szempontjából jelentóktelenebbckmint az előb. 
bi három ezért ezeknek adatait, nem is mutatjuk ki. Az alábbi ta-t 
lázat megmutatjta, hogy a megyei szántó, legelő és 
hány s zá za létra volk a nagybirtokosok kezében.. 

	

leo k a t. 	h o l d on  
járás 	 felül 	alul 	felül 	alul 

szánt ó 	 lege lő 

erd`óterületn-ek 

felül 	alul 
erdő 

1. Bares i járás 49.4 5o.6 44.3 55.7 75•- 25. - 
2:. Csurgó i 	" 	45 .r 55.- 65.8 34.2 76.3 23.7 
3. Iga li 	38,7  61.3 61.7 38.3 70 .7 29.3 
4. Ka  posy árin . 	43.1 56.9 40.1 59.9 87.8. 12.2 
5. L.tóti 	54.- 46. - 72. 28.- 91.4 .8.6 
6. Marca li 	" 	 50.- 5o.- 63.-- 37. - 85.4 14.6 
7. Nagy a tád 	49.4 5o..6 62.5 37.5 78.6 21.4 
8:. Szigetvári ' 	 48.8 51.2 46.7 53.3 78.6 21.4 
9 • Tab i 	40.9 59.1 5o. 50..- 78.8 21.2 

összesen: 	45.8 54.2. 56.8. 43.2 80.8 19.2 /34, 
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Ha  ezt a megoszlást a lakosság százalékos arányában nézzük, ak-
kor még s zembetünőbb az aránytalanság. Ugyanis a. száz kat. hol-
don felüli birtokosok kereső és eltartott létszáma együttvéve a 
megye öes zlakosságának csak o.67 %-át alkotja. 

Ha kis zámit juk, hogy birtokkategóriák szerint /földnélküli, sze-
gényparas zt , kisbirtokos , nagybirtokos/ milyen_ a lakosság s záza-
Iékos megos zlása , és azt, hogy az öss zterületnek hány s zázalékát 
birtokolták - elrettentő eredmény re: jutunk.  

Somogy lakossága 33,2 százalékának nem volt földje, 49.9 %-a o-lo 
kat. holdig terjedő birtokkal rendelkezett. Életmódját tekintve 
a javarésze ezekr k is agrárprolet  ár.  A lakosság 16.3 %-ának volt 
lo-loo kat. holdig terjedő birtoka, és `a lakosság . o,6 %-át alkot-
tok a nagybirtokosok. Az adatok alapján. az 1920-as évekre a kis-
birtok hihetetlen mértékben elaprózódott. A megye lakoss ágának 
83,1 %-a kezén alig volt föld. Ez a hatalmas tömeg a megye össz-
területének csak 16,7 %-át birtokolta. A kisbirt okosság felsőbb 
rétege, a j ómódu középaraszt és a gazdagparasztság kezén volt á 
földbirtok 25,6 %-a. A Jakosság. egy s zázalékát sem alkotó regybir-
tokos ok v is zont az ösS zterület 57,7 %-át birtokolták. 

B é r é s ara  t ómo zg, a Imak:  

Az adatok leplezetlenül feltárják a multat és: a valóságot. A té- 
nyek 
t' 

 tükrében akaratlanul is feltesszük a kérdést, . vajon hogyan 
élhettek a somogyi agrárproletárok, vajon belenyugodtak-e abba 
a sors ba, amely csak nyomort é s éhaéget tudott nekik nyujtani. 
Az esetek tömegét tudjuk felsorakoztatni annak bizonyitására, 
hogy a pa rés zttárs ada lom s ls ó rétegeinek a fennálló társadalmi 
renddel szembeni elégedetlensége nyiltan is kifejezésre jutott. 
Egy alulról jövő demokratikus forradalom előjelei voltak kibontako-
zóban a század eleji agrármozgalmakban ors zágs zerte. A Tanácsköz-
társ aság alatt a somogyi parasztság tesz e téren leghatározottabb 
lépéseket. Az őszirózsás forradalom Somogyban mozgatott meg leg-
nagyobb paraszttömegeket. Sajnos a történet iréaban sem s ezáltal 
a köztudatban sem vált még elég közismertté Somogy agrárnépének 
antifeudális harca. Kevés történész vállalkozott arra, hogy össze-
gyüjtse az adatokat. 
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Másrészt azért nem válhatott közismertté, mart  .méreteiben nem 
volt olyan nagy jelentőségi, hogy a közfigyelmet mér a multban 
is magára vonta volna, 

riarmadrészt pedig azért, mart  a mozgalmak számukat és erejüket 
illetően akkor érik el cs ucs pontjukat . , mikor a közvélemény ás 
a kor mány figyelmét egyaránt leköti a koa1ici .ó és a rehérvár i- 
kor mány harca, valamint az 19o5-ös oroszországi forradalom hatás á-
ra fellendülő hazai munkásmozga lom. 

Mindezen tények mellett meg ke 11 jegye znink,. hogy a s zázad ele-
jén számukban mégis hatalmas arányokat öltöttek Somogy agrármoz 
galmai. Lefolyásukban viszont általában rövid ideig tartottak ,. 
és nem voltak olyan intenzive k, mint például a Viharsarokban. 
Mibe n. ke 11 keresnünk, és miben találjuk ennek okát? :  

A kérdés megoldása v itathatatlanul a megye gazdasági és társadal-
mi v is zonyaiban rejtőzik. A gazdas ági v is zonyok némely vonását 
a z előzőkben már taglaltuk; s azokból az következne, hogy Somogy-
ban a z agrárproletariátus jogos elégedetlensége  gyakori és. erő te 1-
jes nagybirtokellenes mozgalmakban robbant ki. Legalább olyanok- 
ban, mint a Viharsarokban. Azonban mégsem igy történt. Mi ennek 
az oka? A kérdésre a paresztság társadalmi viszonyainak elemzés e 
adja még a válas zt. 

A földnélküliek száma 19oo-ban a következő: 65.000 cseléd es: 
49.00.0 mezőgazdasági munkás . kereső, eltartott.  Ez  a szám 19.2o-
ra, ha hozzászámit juk az egy két holdat birtokoló napszámos me-
zőgazdas ági munkást is kb. 12o. 000-e t is meghaladja. A cs e]éds ég. 
kereső és eltartott léts záma 5oo uradalom között oszlott meg, 
melyekre átlagban 130: ember jutott. A mezőgazdasági munkások ha-
talmas tömegei az uradalom közelében -'lévő községekben 	Egy 
egy közs égre általában 17o-2oo mezőgazdasági munkás esett. Ha an- 
nak okát vizsgáljuk, hogy Somogyban az agrármozgalmak miért nem  olyan 
inteinzivek, mint a  Alföldön, a következő megá.11apitást kell 
tennünk. 	 j 
Somogyban az agrárproletariátus egyenletesen oszlott i  meg. nincs 
rá példa., hogy két hár omezer agrárproletár vagy ett ől több egy-, 
helyben lakott volna, mint az Alföld nagy parse ztv áros albsü. há-
lunk közs égenként átlagban alig haladja meg a 3oo-at a földnél-
küli mezőgazdasági munkás ok és cselédek száma. 
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A somogyi agrárproletárok szervezetlenek; nincs is olyan mult juk, 
mint a Viharsarokban élőknek. 
Ott az agrármozgalmak zöme inkább a XIX. század utolsó évt izedei-
ben zajlik le. 
Somogyban csak a század első évtizedében rázkódtatják meg ezek a 
mozgalmak a fennálló rendszert. Ekkor üti fel fejét legjobban s 
kivándorlási láz. Figyelembe kell venni azt a körülményt is a so-
mogyi agrármozgalmak vizsgálatánál, hogy az Alföldön a kapitalista 
gazdálkodási forma kialakulásakor, uj jelenségeknek s zámitotta.k 
ezek a mozgalmak. Az uralkodó osztályt felkél zületlenül érte ás 
pout ezért megleptd. J6I lehet a pares ztság általános helyzetének 
és elégedetler.égének körülménye it és okát ismerték. Mire azonban 
az alföldi a—grármozgalmak szele megyénkbe 6rt, a megyei urak és 
a közigazgatási apparátus mér megtette  a kellő intézkedéseket e 
mozgalmak megelőzés ére.- Másszóval s zámitottak rá és felkészülve 
várták. Nem egy minis zteri leirat figyelmeztet erre azt'előrelátásra." 

A nagyobb mérvű aratómozgalom kibontakozását akadályozta az is, 
hogy a kapálási és aratási munkák id ős zakára az uradalmak nagy 
számu idegen munkást szerződtettek. /Idegenség alatt főleg más 
megyebeli munkás értendő./ Az idegen munkások csakhogy keresethez 
jussanak, alacsonyabb bérért is elvállalták a munkát. Főleg a 
szomszédos Vas és Zala megyéből és a Dráván tulról szerződtettek 
nagy számu munkást az uradalmak, mert a közelség -miatt kevesebbe került 
a munkások s zállit ás i költs ége.- 
Voltak borsod 6e_ Nyitra megyébe való munkások is elég szép szám—
ma 1. 
Hogy a .nagybirtok idejében biztosítani tud ja a megfelelő munkaerőt, 
az aratási szerződések sz uj év elején — legtöbb esetben — már feb 
ruárban megköttettek. A szerződések értelmében az aratásra elszegő 
Jött munkás köteles volt kapálást és szénagyüjtést is vállalni. Ez 
az oka annak, hogy minden esztendőben egyre több uradalom jelen-

téséből olvashat juk, hogy a határidőre sem tudott megfelelő számu 
munkást s ze re zni. A leggondosabb előkészületek mellett is rettegve 
várták a megye urai az aratás beköszöntését. 
Az aratási munkálatok megkezdése előtt a járási székhelyekre kato-
nes ágot , a veszélyeztetettebb he lyekre loves kato naas ágot ve zényel 
tek, s megerős itették a csendőrőrsöket is.  



41.-  

Állandó telefonösszeköttetést tartottak a közs égi jegy zőségek, 
a járási fős zolgabirói hivatal és az alis páni hivatal között. A főis-
pánnak ped ig naponta ke lle tt he  I yze tje lent és t küldenie a f öld müve 
lésügy i minis zternek az aratási munkálatok meze téről. Ilyen e ló 
kés zületek és körülmények-folytán természetes, hogy megyénkben nem 
alakulhatott ki az alföldi agrármozgalmakhoz has ontó mozgalom. S zámsze-
rint Vis zont annál többről van  tudomásunk. Közülük nem egyet csak a ka4 
tonaság közbelépésével tudtak elfojtani. 

Az agrármozgalmakat lefolyásuk ideje szerint három csoportba sorol 
juk: május végi - junius eleji /kapálás, s zénagyüjtés idős zaka/, 
Julius i /aratás idős zaka/, és az a ugus ztus ban lefolyó ugyne.ve zétt  
cséplős ztrájkokra.- 	 . 

A mezőgazdasági munkákra vonatkozó megyei szabályrendelet kimondja, 
hogy az a mezőgazdasági munkás,: aki aratásra szerződik, köteles a 
megállapodás szerint bizonyos hold kapálást vagy s zé ~nagyüjtsét is 
elvégezni. Mivel a meg-ihetési körülmények elég sulyosak voltak, a 
mezőgazdasági munkások többs ége vállalta ezeket a kik©téseket is, 
csakhogy keresethez jusson. Legtöbbje már február ofe március folya-
mán les zerződött. A tavas zi munkák idején aztán azok a munkások, 
akiknek több kitartásuk v olt; s akik lényegében csak aratásra s zer-
ződtek volna., a kapálást, s zénagyüjtést ca ak kénys zerből vállalták:  
gyakran megtagadták munkát . 	 . 

A, május végi junius eleji mozgalmak ritkábbak, a folyásuk csende- 
éebb is , általában az uradalom hat ára in tulra nem hatnak. A fős zol-
gabiró megjelenésével csaknem mindig lees illapori nak és a munka uj-
rafelv ételével befejeződnek. Érthető, hiszen mind a munkások, mind 
a munkaadó érdeke megkiv ónja, hogy a munka dandárjának idejére, are-
tásra a vitás ügyek lezáródjanak. Ezek a-z ugynevezett előcsatáro-
zás ok, amikor a szemben álló felek. egy más erejét próbálgatják. 
Félelmetesebbek az. arató ás cséplősztrájkok. Ugyanis az a munkás,. 
aki februárban vagy márc insban 10-11 rés zárt leszerződik, a s zer-
ződéssel lényegében zsákbamecskát vásárolt. Nem tudhatta, hogy ho 
gyan fog fizetni a gabona. Ez csak az aratás pillanatában, még in-
kább a cséplésnél derült ki. ria jól fizet szerencséje van. Ha az 
időjárás következtében gyenge a szemtermés, keveset keres,..ráfi--
zet.": 	 . 
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Ilyen esetekben szokták kérni a munkások az uradalmaktól, hogy 
a kialkudott 11-ik rész helyett tizedik vagy kilencedik rés zt 
kapjanak. Kérésüket az int ézők hivatkozva a .szerződésre, legtöbb-
s  zör megtagadták. A munkások rés zéről a válasz nem lehetett más, 
mint az, hogy az aratás kellős közepén letették a kszát. Megkez-
dődött az alkudozás,. melynek gyakran a csendőrség, vagy ha komo- 
lyabbra fordult a dobg, a katonaság megjelenése vetett véget. 

Az aratás ideje alatt kirobbanó bérmozgalmak láncreakciót váltot-
tak ki, mert a s zerződések nagyjából egyforma feltételek mellett 
köttettek az  egész megyében. Ugye zintén az  esetleges roes z termés 
sem korlátozódott egy-két urodalom'ra. 
t'Az •19o5-év  i közigazgatási bizottsági ülésen beszédet motrk ó Hayos 
Miksa szerint Somogy megyében 24 helyen volt cselód ás 90) helyen 
volt aratósztrájk. /:35:/ 

A. Somogy megyei Agrármozgalmak zömmel az 19o4-oe-as években zaj-
lottak le. A mozgalmak kirobbanás ának gazdasági okai mellett je-
lentősek politikai okai is. Az 19o5-ös oroszországi polgári de- 
mokratikus forradalom hazánkban is éreztette hatását. Fellendültek 
a taunkásmo zga lmak. A sorozatos ko rmányv éle ágok megingat ták a z u- 
ra lkodóos ztály hatalmát. A Szociáldemokrata Párt agitációs tevékeny-
sége ezekben az években már•Somogyba.n is termékeny talajba hul-
lott. Egyre szaporodott: azoknak a munkásoknak a száma, akik távo-
labbi város okban vagy éppen a Fővárosban _találtak munkát, s ott 
szervezett munkásokk4 váltak. 

A városból néha:-néha hazajáró munkások terjesztették a szocia-
lista  ee zméket . Hács község földmunkásainak példáját idézzük, 
akikről Kanyar József a következőket irta :"A Szociáldemokrata 
Párt ke zdeménye 'és ére már j6 korán, 19o4-ben mega lakitot ták a köz-
ségben a Földmunkások Szakszervezetét. A holyi szakszervezet meg-
alakulása után a megyei központból, Kaptsv árról majd j agykanizsá- 
ról., sőt a Fővárosból is szónokok, agitátorok keresték fel á kis 
falu lakóit." /:36:/ 

Az általános'"elégedetlenség és a földbirtokellenes hangulat kö-
vetkeztében gyorsa n.  terjedtek az agrárszocialista eszmék, mivel 
az agitátorok az egész megyét bejárták. Az agitációs és felvilá-
gos itó munka eredményeképpen a bér ás aratómozgalmak s zenvedélye-
eebbé váltak. 
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A csurgói fős zolgabiró jelentette,. hogy 19o2 Julius 7.-én a jég-
kár miatt Somogys zeütmiklóson 21. Pogánys zentpéteren pedig :  96 
aratómunkás tagadta meg a munkát . A karhatalom /csendőrs ág/ kive-
zénylése után sem álltak munkába. Á kialkudott 11-ik rés z helyett 
9 és 9-ik részért sem voltak ha jlahdók dolgozni. /:37:/ 

A kaposvári járás fős zolgabirája jelentette az alispánnak, hogy 
a nyár folyamán 11 helyen tört ki cseléd és bérs ztrájk. A gazda- 
sági cselédek ás aratómunkás ok sztrájkmozgalmai e. hó /Julius/ 
19. -én ke zdődtek meg. Nagyberkiben és vjfalu pusztán mind a z - ára- 
tómunkások, mind a cselédek megtagadták a munkát . Hencsán és Fel- 
s 6-Tap as zd on,  Visnyén és Jután a cselédek s ztrájkolnak. Kaposujlak, 
Tas zár, Toponár, iiállos fa, és Ka pos fő pusztán a z aratómunkás ok s ziin- 
tetté=k be a munkát. .Juliul 27.-án nagyberki kivételév el  sikerült 
felvétetni a munkát a legtöbb helyen. Ítt a szolgabiró személyes 
jelenléte miatt csak a cselédek álltak munkába; az aratómunkások továb 
ra is megtagadták. A. munkások vezetőit a csendőrség segitségével 
elzáratta,: ás sztrájktörő kisegitő munkásokat hozatott, nshogy a 
két munkáscsapat között véres verekedésre kerüljön sor, a sztrájk-
törők védelmére egy század idegenajku katonaságot vezényeltek ki. 
A katonaság meg je le née ére a e ztrájkoló munkás ok ujból felvették a 
Munkát . /:38:/ 	 . 

Az igali járásban 1905 junius 9.-én Laps pusztán tagadták meg a 
munkát, s. csak a  hatóság közbelépésére. s iker 	az e légedetlen- 
kedő munkás okat lecs ilia pit a ni. 1:39:1  

ívem különb a helyzet az 19®5  nyarán a lengyeltóti járásban sem, 
ahonnan a főszolgabirói jele nté .sek s zer int a "már tavas z elején 
megköt öt t aratás: i szerződések betartása te kintet ébe a igen rosszak 
a kilát ok." A lengyeltóti urodalom hács i aratói, a tótgyugyi gazda-
ság tótgyugyi és pettendi aratói, valamint a tardi gazdaságlát- 

ás  somogyt,uri aratói a szerződés szerint vállalt harmados 
és negyedes kapásnövényeket nem füvelik, el sem fogadják, sőt a 
takarmány kas zálást is megtagadták. 
Az urodalom csendőrökkel toloncoltatta vissza a hus zonnyolc hács 
isiunkást , akik ennek ellenére sem vették fel a munkát . A tardi 
munkások munkábaállitását már meg sem kisérelte a fős zólgabiró, . 

mert ugymond "ugy is s ikerte len le nne." 
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Az  elégedetlenség egyre nagyobb méreteket öltött. A s ztrájkol6 
Munkások magasabb béreket követeltek, s junius-. 4-re népgy ülést 
akartak öss zehivni, amelyet nagy Sándor vándora zocialis ta szer- 
vezett. A. gyülés iaiegtartás át a fős zolgab.iró nem engedélyezte. 
Erre  Junius  8:-án az aratómunkások körében nagys zabásu sztrájk 
tört ki, amely a járás 12 nagy urode lmára terjedt ki.  Az  urodalmak 
intézői idegen munkások felfogadásával próbálták a sztrájkot le-
törni. A sztrájktörők megjelenése olajként hatott a tüzre. Junius 
7.-én mintegy 2o tagból á116 kas zá.val., vasv illával felfegyver-
zett munkás s zőllőskis lak községből Ba latonbog:lárra ment ,  ahol a 
már mu.nkisba állt a  zt rá j kt ör őke t a munka abbahagyás ára kénys zer i-
tették. A sztrájk miatt 43. munkást 3-tál 15 napig terjedő időre 
elzártak: Az alispán riács és Somogytur községekben, a mozgalom kö-
zéppontjába két s zázad gyalogságot vezényeltetett. S zőllősgyörökön 
szint én egy század gyalogságot helyeztek el. A járás székhelyén, 
Lengyeltótiban ps.d ig egy század lovasság volt: A járás területén 
lévő csendőrőrs ők lé ts zámát pedig kétszeresre emelték. es a  i-
lyen körülmények között kénys oar ithették a kisemmizett agrárpro-
letariátust, hogy ujra felvegye a munkát. falég igy is attól retteg-
nek a megye urai, hogy "a jelenlegi karhatalom nem lesz elegendő 
a mozgalom elnyomására,=r'amely napról napra nagyobb méreteket ölts' 
irta az alispán,. /:4o:/ 	 . 

Az arató éb bérmozgalmakhoz gyakran csatlakoztak az urodalmi cse-
lédek is, akiknek semmivel sem volt jobb sors uk, mint a munkások-
nak.- 19o5 juniusm2o.-án a nagyatádi járásban tört ki nagyobb-mé- 
retü cselédsztrájk, mely három községre: Mike, nencse és Kadarkut 
urodalmaira terjedt ki. Megtagadták a munkát, nagyobb bért köve-
teltek a cselédek. /:41:/ 

A bér ás aratómozgalmak, cselédsztrájkok a századfordulótól, min-
den es ztendőben megismétlődő jelenségek. Egyre erősebben dönget-
ték a feudális nagy a irt okot , egyre figyelmeztetőbbek ás egyre na-
gyobb félelemmel ás rettegéssel töltötték el a megyei nagybirto- 
kosokat. Mutatja ezt az is, hogy az uralkodó osztály mér kora ta-
vasszal hozzákezdett a csendőrőrsök létszámának felemeléséhez, a 
járási s zékhe lyeket megrakta katonasággal, és a z egész köziga zga- 
tás i apparátus éber szemmel figyelte azt., hogy mikor ás hol kezdődik 
á mo zga lom, hogy azonnal lecsapjon rá. Azonban az agrárproletari-
átus egyre növekvő elégedet lenségét a fegyverek ereje sem volt kli-
pes elfojtani. Elemi erővel= tört s r,  ki 1906-ban is. 
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A közigazgatási apparátus a s - ztrájkok elleni leghatásosabb es zköz-
nek a karhatalom és a kat ones ág bevetését tekintette. "é mult év-
ben  a legha tárosabbnak bizonyult - ir ja a nagyatádi fős zolgab iró 
1906 február 14-i jelentésében - a kellő. csendőrlétszám 6s katonai 
karhatalom bevetése. Enélkül a hatóság teljesen tehetetlenül áll 
az esetleges mozgalmakkal a zeniben." Csendőrs zuronyok és katona  
felügyelete mellett folyt tehát az'°aratás. 

Ugyanezen s zeliemben nyilatkozott a kapos vári járás fősz olgabirá-
ja is, aki s zerint "ha  a politika i v is zonyok a legrövidebb időn be 
lül meg nem változnám /a koalició 6s a Fehérvári-kormány harca/ 0  
ugyhogy aratás e lőtt e ..L  orozás, hátralékos adók s zedése, a törvé-
nyek uralmába vetett hitet és jóformán kives zett törvénytis ztelet . 

vise za nem állit ják - nem ugyan az álta lános választójog érdekében -
hanem esetleg sztrájk esetén, olyan visszaélésektől lehet tartani, 
amelyek megelőzésére a hatóságok alig les znek képesek." /:42:/ 

1906 nyarán a következő jelentősebb helyeken törtek ki sztrájkok: 
Julius 16. -án a segesdi ur odalom munkásai léptek sztrájkba. Julius 
19.-én a zákányi bérgazdaságban a cselédek sztrájkoltak, julus 
2o.-án a gulyástanyái bérgazdaságban s ztrájkoltak az aratók. /Bar-
csi járás./ . 	 . 

Ugyanezen a napon 'a sánczi bérgazdaságban is sztrájkoltak a cse-
lédek. 
Szeptember 6.-án La josháza pus ztán cséplőmunkások tagadták meg a  
munkát .. /:43:/ 
Az 19o5-6`os bér és aratómozgalmak középpont ja a lengyeltóti já-
rásban volt.. Az általános elégedetlenség lángjai itt csaptak a 
legmagasabbra. - A járás talon tul meg volt terhelve nagybirtokkal. 
Óriás i urodalmak terpes zkedtek, meggátolva a falvak népét abban, . 

hogy terjes zkedni tudjon. A járás nak 64 %-át alkotta a nagybirtok. 

Az 19o7-es esztendőben még inkább fokozódott a szegénység forra-
da imi hangulata s zerte a z egész megyébe n. Már az év elején a: me- 
gyei közigazgatási apparátusnak az a legfőbb gondja, hogy kikutas-
sa a földmunkás nép hangulatát. Az  19o7-es fős zolgabirói jelenté-
sek egyöntetűen arról s zámoltak be, hogy a megyében fokozódott a 
szociális izgatás, hogy a mezőgazdasági munkások tartózkodnak az 
aratási szertődé ek megk.öté's étő1, hogy a z idegen munkása ok egyes 
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járás okban 3-4 szerte többen s zerződtek, mint az előző években. 
Különösen ott, azokban a járásokban nem szerződtek - még el, ahol 
-már megalakultak a Mezei Munkások Országos Szövetsége helyi 
csoportja i. A hatós ég.ok ugyan mindent megtes znek, hogy a munkás- -. 

védő szövetség helyi csoportjainak megalakulását megakadályozzák: 
azokat törvénytelennek mondják, mégís, amint azt a kaposvári 
járás rendőrkapitányának jelentéséből olvashatjuk: "a helyi cso-
porthoz tartozók magánházaknál összejöveteleket tartanak, a  Nagy -
ba jomban például kétségtelenül visszatart j'ák azokat is, akik kü- 
lönben hajlandók volnának arra, hogy aláirják az aratási s zerződá-
seket." /:44:/ 

Va jon mi a z aka annak a nagy izgalomnak? Az, hogy 19o7 tavas zán 
az agrárproletariátus forradalmi hangulatát  egy bizony os nyom-
tatvány terjesztése is fokozta. A ny omtatvány a cselédek és az 
aratómunkások érdekeit Egyaránt védi . . 

A Földmunkások Országos Szövetsége egy aratási szerződésterveze-
tet' terjes ztett el, amely ha:ngsulyozta, hogy 674 község 1490 kiil 
dötte véleménye a zerint a földmunkásoknak a kötendő aratási szer 
ződésben a követ kezőkhöz kell ragas zkodniuk. 

A 18' pontból álló szerződ és tervezet a földmunkások s zervezkedését 
igazolja . Font os abb pont ja i a következők` 

3. A munkások semmi néven nevezendő ingyenmunkát teljes iteni nem 
tartoznak. Bérért is 'a .szerződésben nem foglalt munkát csak akkor 
végzik el, ha erre a birtokossal esetről esetre meg tudnak egyez- 
ni.- Kimondja a tervezet, hogy ős z ibő:l tized ik, tavas ziból kilen-
cedik részért - szalmával és polyvával együtt - vállaljasak mun -
kát. Pia az aratásra felvállalt gabonát olyan csapás érné , hogy a 
megállapodott részért learatható nem volna, akkor minden learatott 
kates zteri hold után legalább 12 forint munkadij jár. Hogy az ara-
tók naponta hány órát dolgosnak, azt maguk a munkások állapitják 
meg. A birtokos rés zét a munkások arra a z időre megállapitott bá- 
rért csépelik. Élelmezésre az aratók a birtokos tél páronként és heten-
ként 3oliter buzát , 3 kilógramm s zalonnát , egy liter kását, egy 
liter babot, fél kilógramm s ót és naponként fél kilógramm friss 
hunt kapnak. stb. 

A küldöttek megáll apit ják, hogy a mai hérekke 1 a cselédeket óriás 
mértékben megkáros it ják, ugyannyira hogy a cselédek hely zete még 
az egyéb nezőga aaas ági munkás okénál is türhetet lenebb. 
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Ezért az értekezlet kimondja, hogy szükségesnek tart egy mozga-
lom meginditását a cselédmunkások érdekében.  

~i 

 

cselédség rés zére javasolt szerződésminta pont jai szerint .a  
cseléd ünnep ás vasránaponként csak jós zágkörüli. munkát tarto-
zik vége zni, de azt is ugy ,  hogy mindenú .más od ik vas árnapja s  za .-  
bad. Künn a mezőn dolgozni, #nagyis befogni reggel. 6 órakor kezd  
és este 6 órakor kifog. Ha a cseléd megbetegszik vagy gyakorlat-
ra hivják be, helyettes ét a birtokos f ijzet i. . 

Ha a cseléd gabonáját a birtokos el. neni csépelteti, akkor a cse-
lédnek 30. koronát fizet.  . 

A nős cseléd bére 36o korona kés zpénz, 4 q busa, 5  g árpa, 1600  
négyszögöl föld, családjának lakás ,  amely legalább egy szoba, . 

konyba, kamrából 4 .11, szabad tüzelő,. egy f iasd is znó és egy tehén-
tartás. s tb. 

A cseléd a majorban é's a tanyán a kkor köteles tartózkodni, ha  

munkaideje van, különben eltávozhat, s ehhez a gazda engedélye 
nem s züks éges. 	 . 

Ha  a ga 2d.a cselédjét más tanyára, illetőleg -  a pus ztából kiküldi 
Inúnkára, egy korona napi pótd ijat tartozik fizetni stb. 

Hasonló javaslatokat tesznek közzé a napszámbérekkel kapcsolatban 
is, megállapitva bizonyos 6vs Lakok legkisebb napibéreit. 	. 
A hatóság minden erőfes •itése ellenére is ezek a szerződésterve. 
zetek eljutottak az érdekeltekhe z, s kiváltották a kellő hatást 
az agrárproletariátus köréiben. Az e lógedetle.re_ég ugyan növekszik, 
de valahogy annak nyilt formájában, a mozgalmakban ez nem jut ki-
fejezésre.  
Törtek ki ugyan a megye különböző pontjain bér és aratómozgalmak, 
de ezeket a helyi hatóságok könnyen les zerelték. Az elmult évi  
mozgalmakhoz v is zonyitva ezek s okkal gyengé:b:bek voltak. Oka ennek  
az, hogy az uralkodó osztály felkészülten várta ezeket a mozgal-
mak at,  s ikerült .neki egymás tól e is zige.te lni őke t. Je le.ntős a  ze  
rege volt eze.nkivül a mozgalmak számának és erejének cs ökkenés é-
ben a kivándorlásnak is.  

Az 1907-es esztendőben vándoroltak ki legtöbben Somogyból. A,z ut  
4clrtnotetwk  

levéllel vagy az ut . lev él nélkül 	zárna alérte a kétezret. A  megye  



köziga zgatása, bár elvben mindent megpróbált, hogy cs ökkentae 'a 
kivándorlást, de gyakorlatban annál kevesebbet tett ennek érde-
kében.. Fő feladata az volt, hogy a nagybirtokosok érdekeit véd-
je. Ezt pedig azzal szolgálta =  ha a legelégedetlenebb elemeket, 
akiknek többsége természetesen az agrárproletariátus soraiból 
került ki, a megyéből futni hagyta. 

Azokból a járás okból vándoroltak ki legtöbben, ahol az e lmult 
1906-os es ztendőben a legtöbb arató és bársztrájk volt. /lengyel- 
tóti . , 6`surg6-i, tahi járás./ 	 . 

Az  19o5-6-7-es hatalmas s ztrájkhull.ám cselekvésre, szigoru intáz-
kedósekre késztette a megye urait, de ugyanakkor el is gondolkoz 
ta tta áxke t . A hurt nem lehetett a végsőkig  fes zite ni, mert a. drá-
kói s z. igorus águ rendelkezések mindi -  két.6lü fegyverek. Forditani 
kellett hát a munkás néppel szembeni politikán. Ezt tükrözi. az 
19o7 junius 27-i alispáni jelent . ém is, amelyet a földművelésügyi . 

minis ztériumnak küldtek, és amely látszólag a z erőv is zonyok reális 
elemzését tükrözi. fA munkálkodó nép széles rétegei manapság már 
a z utolsó faluban isy fertőzve va nuak szocialista es zmékke l írta 
az a lis pán -- , ás ha az egys zerü munkás , aki mág a nevét sem tudja 
le inni, nem is. érti 8 végcélt, s a vezérek taktikáját, azt minden- 
esetre megérti, hogy a mozgalom révén jobb keresetet vívhat ki ma-
gának. Ami s zigorus ágra a törvény jogot ad,  a hatóság azt mind i-
génybe veszi ás való, hogy ezzel a szigorusággal sikerült á mult 
ben a gazdák /földbirtokosok/ érdekeit megvédelemzni, kérdés azon-
ban,  hogy sikerülni fog-e ez-a ° jöv&ben is. A hatóság beavatkozása 
csak ugy járhat eredménnyel ilyen es e tb ,en,"ha a sztrájkmozgalom 
nem álltadános . A kiméletlen törvényeknél mindig , többet változtat 
a helyzeten egy kevés szeretet és figyelem." 1:45:1 

fr 	r 

Az 1907-a-as évek után r . gy méreteket, öltő kivándorlás ás a lassan 
feléledő háborus hangulat to_mpitott . a a bér és aratómozgalmak éle-
tét és c:s ökkentette számát. Az első v ilágháborut közvetlen megelő-
ző években fellendülés mutatkozott, ismét a mozgalmak teriiletén. 

A tabi főszolgabirótól vett jelentés s zerint Tolna vármegyében a 
tamási járásban /Somoggyal szomszédos járás/ nagyobb méretű aratő-
sztrájk kitörésé-re lehet követ ke zte tad.. Nehogy az esetleges kitörő 
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s ztrájkoka t a megyébe átjövő izgatók itt is feléless zék a tabui 
és ig ,ali járások Tolna megyével s zoms zédos községeinek csendőr.. 
őrseit meg kell erösiteni."" /:46:/ 

Ring Samu s örn epus ztai bérgazdaságában az aratók rés zcs • 3plés-
re is szerződtek. Mint hogy a gabona s zámitá5• on alul fizetett . 
kérték, hogy a. megállapodott rés znél többet kapjanak. Az urada-
lom a kérést nem teljes itette, mire sztrájkba léptek .. A fős 
gabiró 6s a cs ndőrsé 'g megjelenésére ás fe cyegetéseire. álltak 
csak ujból munkába. /:47:/ 

A rácegres i bérfia alas ágba nd olgozó Tolna megyei /Szakcs, Kocs ola/ 
mezőgazdas ági munkások közül 42 fő, akik még leezerz6dve nem voi 
tak, bes züntették a munkát, sztrájkba léptek. Hiába jelent meg a 
csendőrs 6g a he 1 y zine n , a . munkások nem voltak hajlandók munkába . 

állni, mert ivegró iiugó intőző olyan munkát is el akart velük v6-• 
geztetn . i, amelyik a szóbeli megállapodás on kivül esett. A csendőr-
ség a sztrájkoló munkás ókat eltávolitotta. /:4&:/ 

1912 május 3o-án a föld müve lé 's : ügy i minis zter re j t je les táviratban 
kért tájékoztatás t a megye alispánjától, hogy vannak-e a megye te-
rüle tén olyan mezőgazdasági munkások, akik  aratós ztrájkok esetén 
Junius végén, julius elején munkába tudnának állni más vidékeken. 
Makkfalvi főispán kedvező: válasza azt bizony it ja , hogy a birto-
kos osztály érdekében s ztrájstörő munkásokat tartottak kés zenlét -

ben. /: 49:/ 

A  budapesti munkástüntetések vidéki vise zhangjától féltek Somogy -
baa is. Erről tanuskódik a barcsi járás főszolgabirájának a je- 
lent . ése.- . 

"Járásom terület én - irja - a politikai helyzet; következtében ez-
ide ig még minden csendes , de éppen e z a nagy csend gy a nus nekem." 
:/5o ;/ _ 	 ' 'r 

Á hie ző fia zd as égi Ipar i Rés zv . ény társ as ág to.ponári bé rga zdas 6ga697 
me zőga zdas égi munkás s züntette be a munkát. A bérurode lom intéző-
je ugyanis a május hó 21-én esedékes egy havi'bérüket nem fizette 
ki. Az elmaradt bér kifizetése után a reál helyreállt. /;51:/ 

A. Toponár közs6 .ghez tartozó Fós zerlakpus zta inté ző je, Gyalog 	. 

György jelentette a. kaposvári járás föszolgabirájának, hogy a béru- - 
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rodalomban dolgozók 45 mezőgazdasági munkás a. munkát . bes züntetni 
szándékozik. A munkások közül Ve inhof far 	örgy 23- éves , Ve inhof- 
fer József 19 éves, Kéri Károly 2o. éves, Sánta József 23 éves, , 

Jakupánecz András 21 éves murakeres ztur i lakós a z intéző lakásán 
megjelenve bérük kifizetését. követelték. A  pus  ztán megjelent csen-
dőrjárőr a fentnevezetteket és a hozzájukcsatlakozó három táru-
kat. hazatoloncolta.,  /:52:/ 

A s ztrjkb:ói birósági tárgyalás lett, ahol a fenti vádlottak val-
lomása szerint a munkát. azért hagyták abba, mert a szerződésben 
v álla It munkaidejük le járt, és a további munkáért az intéző keve-
sebb bért ekart fizetni. 

1913. máj us 24.—én a ny ire°s i bérga udas ágba elszegődött munkás ok 
közül 17 megs zökött. A  vizsgálat s zer int a munkaadó cs ák részben 
fizette ki járandóságukat. /:53:1 	 , 

A göllei urodalomban loo magyar éQ 8o horvát munkás tagadta meg 
a munkát, mert az urodalom megs zegte a s zerződés t.  A csendőrs ég 
közbelépésére stikerült a s ztrájkolákat lecsendes iteni. A mozgalom 
állitólagos okozóját, egy Segkovec .nevü horvát muakást hazatolon-
coltattak. 1:54:1 

Ugyanazon év nyarán a göllei urodalomban ismőtelte.n hérmozgai.om 
robbant ki.  Hus zonkét horvát munkás hagyta abba a munkát. nehogy 
társaikat is a munka beszüntetés ére birják a csendőrs ég az uralom 
kérésére a csomai állomásra kisérte őket, és vonatra rakta. /:55;/ 

A háboru alatt munkaadó és _ munkás .között jobban elmélyült az e1- 

le.ntét. Sok munkáskéz hiányzott, a igy kereslet mutatkozott munka-
erőben. A munkában levő gazdasági munkások helyzetét is a háborus 
körülmény türhetőbbé, elviselhetőbbé tette. Az 1915 év . i harmadik 
negyedévi közgyülés alispáni jelentésében olvashatjuk, hogy "g 
megye területéről a háboru miatt 11460 gazdasági munkás és 4:228 
gazdasági cseléd hiányzott, akiket pótolni nem lehet. A népfelke-
lők és a had is zolgálatre be hiv ottak ha zabocs átás át kérik a minis z-
tériumtól. A munkaerő pótlására ugyan érkezett. 8.000 hadifogoly,. 
de ezeket állandóan őrizni kellett, mert s zöktek. .K.és leltették az 
aratási munkálatokat az ujraéledő` bérmozgálmak is. - 
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Toponáron a közerőként kirendelt munkások tagadták meg az enge-
delmességet, de a hatóság által történt "figyelmeztetést' után 
munkába álltak. 
Julius 9.-án özv. aál Dé'nes.né batéi gazdaságában a leszerződött 
helybeli aratókléptek s ztrájkba. 

Mezőgazdasági Ipari Részvénytárs as ág rácegres i ga zdas ágában a 
les zegődött béresek junius 25.-én a munkát bes zü.ntették, de a 
hatóságnak és a karhatalomnak s ikerült munkába állitani őket. 

Gr. Hunyadi János somogys zili urodalmában az aratógép mellé le-
s zerződött asszonyok ás lányok léptek sztrájkba - magasabb bért 
követeltek. ,  
Itt is a hatósági és karhatalmi beavatkozásra volt s züka ég. /:56:/ 

'q; • 

1907-1914 között még számos bér és aratómozgalom robbant ki; 
s zámuk a százat is meghaladta. Az  első v ilágháboru . alatt, majd 
a z azt követő időszakban - nem eeámitva bele a dicsőséges `fanács- 
köztársas ág 133 napját - a bér ás aratómozgalmak csaknem .megszünv 
tek, illetve ritkán bukkant fal egy-egy. 	 . 

A mozgalmak élénkülése ás szaporodása közeledő világválságot meg-
előző években keltette fel a figyelmet ujra. De ezek legtöbbje 
kapcsolatban volt a ivagyatádi féle földreformmal. 

A b é r m o  z a 1 m a k okai: 

Az okok, némelyikére a dokumentumok  ismertetésekor ugyan már rd-
mutattam, de nem árt a bővebb elemzés sem.- 

A bármozgalmak alapvető öka mindenesetre a  birtokmegoszlásban  ke-
resendő. Somogy egész páras zte ága - vagyoni helyzetétől függetle-
nül - gyülölte a nagybirtokot, mert a z mind ig léttét fenyegette. 
Az ellene zany  azon paras zti rétegek részéről a legnagyobb, akik- : 
nek léte függ a nagybirtoktól, d:ee~ ugyanakkor a gazdasági kényszer 
miatt ki is vannak neki szolgáltatva. 

A kapitalista bérleti rends zer elterjedésével rosszabbodott az 
agrárproletariátus sorsa. Kereset i v is zonyai megváltoztak. A 
tőkés bérlő nemcsak szemtermeléssel foglalkozott, hanem igyekezett 
bérletét belterjessé. is tenni azáltal, hogy az állattenyősztés 
mellett ipari növényeket is termesztett.. A belterjesség több mu.n- 
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kát ós munkást igényelt, de. Somogyban még igy is több v olt a 
munkás., mint a munkaalkalom. 	 . 

A nagys Lámu mu:nkásnépre igyekezett olyan s ze:rződést ráerősza-
kolni, amely ugyanolyan feltételek mellett több munka elvégzé- 

, 	9ét irta elő. 
Igy ragas ztották - és elős zör a tőkés bérleteken - az aratás 
szerződések melle azt a kikötést is,.  hogy csak abban az esetben 
kapnak aratást, ha•előzőleg kapálást és takarmány-begy űjtést is 
vállalnak. Ha  alá. is irtók az, ilyen feltételű azerzdd.éseket. a 
munkások, az csak a munka a ktualitásánál derült ki, hogy elvégzik-
e a plus zmunkát, vagy se m.  

Az általános elégedetlenség növekedésének egy ik okaként a z. egy- 
oldalu kereseti viszoni- okat  kell tekintenünk. 

.A mezőgazdasági munkás ,csak az év bizonyos napjait tudta munká-
ban tölteni. A, munkában töltött napok évi átlaga Somogyban kb. 
17o. Természetes, hogy a munkanapok alatt minden mu.nké szere 
tett volna ang{y it  keres ni , hogy a gys zámu családjával ne kelljen • 
éheznie. S:a jn.os ez nem mind ig, °őt csak ritka esetben s ikerült, 
mert a bérlő vagy a birtokos diktálta a felt ételeket, akiknek 
Somogyban is elég munkástartalék állt rendelkezésükre ahhoz,, hogy 
le tudják s zor ita.ni a munkabéreket . Ha ne.m a  ikerült . a s omogy i mun- 
kás okkal való megegyezés, akkor idegen munkásokat fogadtak, mert 
azok is akadtak bőven, akikkel aztán tets zés s zer int köthették 
meg a szerződést. A somogyi munkás kétoldalu ké.nyszerüeége tehát 
s z oka annak, hogy 'WS oniogy ban mind ig nagys zámu Vas , Zala , Borsod, 
Zemplén, i■!yitra vagy é Lopen szlovén munkást taiálnr.k. Az a somogyi 
s ommds, aki szeptemberben vagy októberben hazavitte bérét, jól 
tudta, hogy ugyancsak sokat kell neki és cs alád jának a  zükölköd.uie, 
hágyo tavas zig kitarts on az élelem. Igy is s ok zsellérház ablakán 
kopogtatott be az éhség ugy tavas ztájt.oRitka zsellérház volt, ha 
ugyan akadt;. ahol ismerték volr-a a napi kéts zeri főzést. 

A téli munkanélküli hóhapok a z agrárproletárs ág. s zervezkedésének 
hónapjai. Ilyenkor kovácsolódtak eggyé a gondolatok. és az aka-
ratok.. Ilyenkor határozzák el, _hogy milyen feltételek mellett 
s zegődnek el .  vagy kaphatnak munkát. 
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Az aratógazdák. már január - februárban gyüjtötték "a bandát",. to- 
borozták az aratókat. 

Az agrárproletariátus . - a s zázad elején Somogyban még s zervezet 
len volt Csak a s zoms zéd os közs égek fogtak össze, de gyakran még 
azok sem, mért nagy :volt  a munkaerőkinálat. Kezdethen még ellen-
álltak 	és ez már a szervezkedés jele. 	, jobb feltételeket kö- 
veteltek. Mikor aztán a mankaalkalom fogyott, vagy az urodalom 
más községekből hozott munkásokat, betört a derekuk. Nagy  a gazda-
s ági kénys zer hatalma, s a cs aládnalyis meg kellett élni valamiből. -  
Kény telenek voltak a multévinél rosszabb feltételeket tartalmazó 
szerződéseket is elfogadni. A gyülölet forr, igaz egyelőre még csak 
belülről, mert a munka még véss zer van. Előleget kérnek az uroda-

lomtól, hogy kitartsanak. S igy megy e z mindig évről évre. 

Gyakran szerepelt a bérmozgalmak kirobbanási okaként az aratás i  
zerződések bonyodalmass ága, kétértelmüs ége.  Erre brazovale Kálmán 

is rámutatott, aki szérint "a munkások azt sem tudják, hogy-mire 
vállalkoztak, amikor a szerződést aláirják.".  Az a té.tly , hogy a 
s zerződés t s okféleképpen is értelmezhették, v iss za élns ekr.e adott  
alka lmat a z urodalmak . nak. Erről győz meg be rnünket Vajda Lajos 
esete, aki a Zalaszántó községb.ez tartozó Körmendi ,pusztán volt 
aratóga zda. E pusztán dolgozó 54 aratómunkás a március i s zer ző-
dés értelmében arra vállalkozott, hogy kaszaerőként két hold ta-
karmányt /bükkönyt/ levág és öss zegyü.jt. Az aratógazda ugy értel-
mezte a s zerződést;' hogy kapaerőként váli'blták a munkás ok a két 
hold bü hit' öny levágását és öss zegy üjtée ét. Igy kétszer annyi muri 
kát kellett volna végezniök a. munkásoknak, amelyet megtagadtak 
és sztrájkba léptek. A z urodalom a z aratókkal 37° koronáért le-
kas záltatta a takarmányt, amely öss zeget aá aratógazda béréből 
lev oszt. /: 57:/ 	 . 

Az aratógazda, ha a munkásai jól ddlgoztak, az urodalomtól jutal-
mat is kapott. Talákozt.unk olyan esettel is, amikor a gazda. és 
a munkásai között tört ki nézeteltérés - nyilvánvalóan olyankor, 
amikor jutalom reményében a szerződésben kikötött munka elvég,zé- 
s 61161 több munka elvégzésére  akarta rászedni munkás a it . A  z ara- 
t ás i szerződésekis a me zőga odes ági munkásság kiszolgáltát otts ágát 
t ükr özték.' 	 . 
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Rubidó-Zichy Ivn nágocs i urodalmában a nyitna megyéből hozott 
aratómunkások szintén s ztrájkba léptek, mivel a z urodalom 
tézője a kialkudott munkaidőn tul is dolgoztatni akarta őket.' 
Takarmánykaszálást kellett volna végezniök, de tnegtag.adták. Az 
urodalom panes zára csak akkor álltak ismét munkába, mikor 
Weisenback Iván báró,. babi fős zolgabiró csendőri kis érettel ő-
ket erre kénye zeritette. 1:58:1 

..V.. 	,ifi. 

A saját kezelésben lévő nagybirtokon jobbak voltak a mezőgazda-
sági munkások munkafeltételei, mint a tőkés bérleteke,. A tőkés 
bérletek közül is ki kell emelni a MIR. gazdasági munkásszer ző-
désh, amelyek igen embertelen feltétatkák mellett köttettek. rsem-
hiában a MIR-bérlet urodalmaiban volt a legtöbb bérmozgalota. 
Legt öbb esetben még e. megalázó feltételeket tartalmazó s zerződé-
seket sem tartották be. 	 . 

A s zerződés szövege kimond ta, hogy a munkásokat május. hő 15-től 
október 1-ig terjedő időre fogadják fel. fia azonban a résztény-
társaság ugy kivánja, kötelesek a munkások már május l-én is 
dolgozni., és ha szükséges november 2o -ig is munkában maradni. Ez 
idő alatt; május, junius, szeptember és október hónapban, kas za-
birá emurakás oknak 4o krajcár, kévét hányni képes legényeknek 
vagy nőnek 3o krajcár; juliva és augusztus hónapban .kas zabiró 
munkás. nak. 6o krajcár, nőnek vagy legénynek 4okra jcár napi munka-
bért fizet készpénzben a társaság. 	 . 

A munkás ok a '  fent-emlitett idő alatt kötelesek a munkaadó által 
rendelt munkákat: kas zálást, kapálást, aratást, gabonahordást, 
répakapálási, répas zedést, kukoricatörést és minden más gazda-
sági, raktári, magtári s egyéb munkákat is a has zonbérlet bár-
mely gazdaség,ában nspo.nta virradattól késő estig, ha kell ünnep 
vagy vasárnapokon vagy éjjel is pontosan és szorgalmasan elvégezni. -  

Ha az 1880-90-es,. évek aratási szerződéseit vizsgáljuk szembetünő 
azok egys zerizsége . közérthetősége. A munkavállalást illetően 
kevesebb, kikötést tartalmaztak, mint '' századforduló utáni szer-
ződések. Ennek magyarázata abban van, hogy a feudális maradvá-
nyok felszámolásában a nagybirtok lassabban lépett előre. Az 
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uj termelési vis zonyok csak . az 1900-as években váltak teljessé. 
Azaz a gazdálkodás belterjessé'.válása következtében "felborul-
tak a növ ér terme lés régi arányai. A kapás és takarmánynövények 
jelentősége a szemtermelés rovására -megnőtt. Ezeknek a növények-
nek az ápolása, a kaszálás és betakarit . ás a rés zes aratolk in-
gyenmunkájára volt alapitva." /: :5911 

A nagybérlők és a na gybirt okós ok jövedelmüket nem az által gon-
dolták fokozni, hogy beruházásokat es zközöltek, hanem a tulmun 
ke feudális re ,nds zerü követelésével. Természetes, hogy ez a til-
takozás különféle nemeit váltotta ki a somogyi  agrárproletariá- 
tusból. 

A szerződés betartása azonban több s zub jekt iv és objektiv körül- 
ménytől függött. 	 . 

• szerződéseket általában t6lutáján; . tavasz elején kötötték. Hogy 
azoknak pontjait a kikötés szerint teljes ite ,ni fogják-e, abban 
• munkaadó éppugy, mint a munkavállaló aratógazda biztos nem. le- 
hetett . . Közbejöhettek holmi elemi csapások: fagy, jégverés, as zály ', 

esőzés, stb.. amelyek már eleve irreálissá -lették a' vállalt mun-
káért járó béreket. Az elemi csapások feltétlen a munkásokat suj-
tották, még olyan esetben is, ha az urodalom 36 s zándékot tanu 
s itott. A soks zor 15-20 pontból álló szerződés fogalmazása olyan 
bo .w . olult formában kés zült, hogy azt az aratógazdának is r  amint 
a szerződés záradéka is megjegyzi - tolmács magyarázta el.  A mun-
kások legtöbbje 36,. ha a nevét le tudta irni. ivem értettek á pa-
ragráfusokhoz, amelyeket ugy lehetett csürni 	csavarni, ahogy a 
munkaadó 6rdeke megkivánta. Az aratómunkások előtt csak egy cél 
letegett . ; a mezőgazdasági szezonmunkák idején főleg az aratási 
munkálatok alatt 	annyit keresni, hogy családjuknak,, ha s zükösen 
is,  de a következő évig legyen miből megélni. 

A jövő évi kenyeret viszont csak az aratás és a cséplés biztosi-
totta. A kapálást, kas zálást éppen ezért: nem s zivesen, csak kény- 
t zerből" vállalták.. A bérmozgalmak többsége pont ezért a kénys zer-
munkák idején tört ki. 'Ősszel kevesebb mozgalomról van tudomásunk, 
hiszen akkor már a munkások többsége megkereste a télire valót. 

A. szerződésben vállalt munkaidő lejárta után fizették ki a mun-
kás okat. Az  ős zi agrármozgalmak vagy azért törtek ki, . mert a z 1 
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urodalom jogtalanul v iss zatartotta a munkás okat különböző pót-
munkák elvégzése miatt vagy azért, mert a bérből indokolatla- 
nul lev ont. A z őszi agrármozgalmak ritkák, e ls zigeltek, inkább 
helyi jellegűek voltak. _ A fenti_ okok miatt kitört mozgalmak is 
a legrosszabb es ethen birós ágon végződnek. 

A munkás és munkaadó közötti vitás ügyekben az 1895: II. tc.pa-
ragrafusai voltak a mérvadóak, melyek szerint a törvény nem 
engedi egy ik f élnek sem a másik megkáros it ás át. De lám a felme-
rül t  vitás ügyekben a munkaadót s ohasem vonták felelősségre. 

A  munkáss zerződések kikötötték, hogy a munkaadó köte les t is zta 
s egés zséges helyeken elhelyezni munkásait. 'fények garmadával 

tudjuk bizony itani, hogy ezt a pontot sohasem tartották be.° Sok 
urodalombau az állatoknak különb helyük volt ,, mint az idénymun-
kás okna k,.' 
gy akran panaszkodtak a munkások az egészségtelen, rosszelszál-
lásolás i viszonyok miatt. A panasz orvoslás ára intézkedés a 
legritkább esetben történt Az 19o7-es törvény ugyan kimondja, 
hogy nemcsak a ga zdas ági cselédeknek, hanem  a ga 2das ági munká- 
s oknak is köteles a birtokos egészséges lakást , illetve s zállás-
helyet biztositani. Ezt a törvényt, amelyet 1917-re minden birto-
kosnak, akinek birtokán egés zségtelen lakásviszonyok uralkodtak, 
végre ke llett v olna ha jtani, mivel tiz öves határidő v olt a  zab-
va, 1945-ig sem hajtották végre.  

Rends zentelen és nera volt idelégitó a gazdas ági munkások élelme-
zése sem. A gyakorlat_ a z v olt , hogy a kialkudott élelme xt. /ha 
élelme zéss el vállaltak munkát/ az aratógazda vette át egy .tétel 
ben, ós os ztotta ki a munkás ok között. 

Sok panasz érkezik arról, hogy romlott az étel, vagy tárolás i . 
hely hiján el fog romlani. Az is előfordult, hagy hiányosan ad- 
ták ki a z ételt. stb. 

A rengeteg . ok közül csak néhányat emeltem ki, mint amelyekkel 
á bérmozgalmak esetében találkozunk. A mozgalmakat kiváltó 
ezen okok eredője, amint a példák is bizony it ják - a munkad6k- 
ba a volt.  
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Utoljára hagytam a mozgalmakat kiváltó okok közül azt, amelyet 
a hivatalos kormányzat szociális izgatás:nak neve zett. Kétségki 
vül Somogyban is találkozunk ezzel a 'jelenséggel. Az  is kétség-
telen, hogy a mozgalmak többsége hátterében ez a skoc.alista 
izgatásnak nevezett feiv ilágositó, agitációs munka 612. Agitá-
ciós tevékenységet azok a munkások tudtak végezni, akik mint a 
szociáldemokrata párt aktivói s ze.rvezték a vidéki munkásokat., 
vagy a helyi munkásszerveknek voltak tagjai. Ez utóbbiakra a 
somogyi agrárproletárság kevésbé s zámithatott 

Somogyban a század elején, a nagy bér és aratómpzgaima.k idején 
nincs számottevő ipari munkásság.. 	s olyan város sem, ahol 
az ipar nagyobb s zámu munkást tömöritett volti. Kaposvár, a  me-
gye székhelye ekkor indult fejlődésnek. lads gyára, mint az egy 
cukorgyár - nincs. Ennek is csak idénymunkásai voltak, akik nem 
sorolhatók az ipari'munkásság törzsgárdájához, mivel övenként 
változott összetételük.- t'éhány kisebb üzemen, a járási s zékhe-
lyek némely ikének s zes zgyárain, malmain, fürés züzemein kivül 
nem v. olt egyéb . gyár.- 	 . 

Az 1920-as népszámlálás szerint, a husz emberhól többet foglal-
koztató üzemek és gyárak száma 36. Eszekben összesen 1931. munkás 
dolgozott. 192o-ban .csak négy mlyan gyár vagy üzem volt a megyéc 
ben, arra ly száznál több munkást foglalkoztatott. Ezek: Barcs, 
fürés.züzém /184/: Nagyatád, selyemfonó és cérnagyár /103/ Kapos-
vár, vasuti-mühely /208/ cukorgyár /29?/• 

Mivel a somogyi vas űtak is zömmel csak a z 1890-es évek után épül-
tek, a közlekedés igen körülmény es volt. Feltehetően a fenti gyá-
rak munkásai is elég szerve zetienek voltak s mozgalmaik - mert 
tudunk róla - inkább ga al as ági j ellegüek voltak. A barcsi fürész-
üzem munkás a iák bérmozgalmán kivül egyéb munkássztrájkról a s zá-
zad elején nincs tudomásunk. A meglévő gyér és eléggé szervezet-
len somogyi munkásgárdát tehát még a mustban sem igen vádolhat-
ták azzal, hogy izgató tevékenységet folytat a  agrárproletari-
átus körében. 

A s omogyi agrárproletariátus meg' nem járta be az országot munka-
alkalmat keresve, mint az alföldi, mert á megyében is akadt mun- 
ka . - 
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A s zoc is lista es pék •távolabbról érnek. Somogyba. Akkor terjed- 
nek el,  mikor a kapitalista gazdálkodási v is zonyok a legerőte 1- 
jesebb kibontakozásban vannak, s ennek követke ztében a földes ur 
és 'az agrárproletariátus közötti ellentét a végsőkig feszült.-  
Az egyre fokozódó el;zegén33edés és elégedetlenség elősegit i a. 
szocialista eszmék terjedését. Az egyre élesedő osztályharcban. 
mind öntudatosabbá válik 'a somogyi agrárproletariátus. Ezzel 
egyidőben indul meg szerezkedése; 	 . 

8_ sztrájkmozgalmak okainak kutatása közben az a kérdés is fel-
vet ődhet , hogy vajon a munkások nyári keresete biztos itotta-e 
azt a minimális élelmet, amely akár egy közepes létszámu paras zt- 
család fennta±tálához elengedhetetlenül szükséges. Tudjuk, hogy' 
a cseléd és munkáscs a ládoknál nagy v olt a szaporaság. A család 
érdeke is ugy kiv ánta, hogy minél többen hozzák haza a kerese 
te t . A s za pores ág nemes ak a kilátás talap s zoc is lis kör üimányek- 
ből fakad, _ hanem ez összefügg 	egrárprole.tariátus általános 
szellemi e layomorodottságával, a tudatlan ággal és kulturálatlan- . 

ságga1.- 	 . 

Szomoru á .l .lapotok ezek, amelyek sokszor tragikus események 
tó oka 	A gyermeknevelés ugyanis ezeknél. a családoknál. titközik 
a legnagyobb nehézségbe. Megszokott és nem jelentett családi 
tragédiát, ha  a  nyolc-tiz gyerek közül három-négy meghalt. . 

A zsellérek, nincstelenek családjai körében állandó vendég volt 
az éhség. Éhezett a gyermek, mert a családfő nem tudott eleget 
keresni. thezett a felnőtt, mert kellett a sok kicsi, éhes száj . 
nak. Nagy on ráillik Illy ge.  Gyula Lélek és kenyér cimü munkájában 
tett megállapitása, amelyben azt mondja a zsellérekről,. hogy 
"tartalékja senkinek sincs, abban az ér telemben, ahogy a város; 

kamra fogalmát szinte. nem ismerik. A  kamrában, ha ilyen helyi'- 
ség egyálta lán van, csak a nyáron keresett buzi zsákjai árvás-
kodnak körülbe1 fl a tél közepéig,, nagyritkán a sarokban egy ha-
lom krumpli." /:6o:,/ 

Nemcsak a téli hideg, clie az éhség is kinozta a falu s zegényeit. 
19o2-ben harmincegy somogyi közs égnek kellett kiutalni me zőga-
das ági segélyt, hogy az éhezők között szétosszák; nehogy a me-
gye szégyenére éhen találjanak halni a falu s zegánye i. . 



59— 

Az alispáni hivatal által erre a célra forditott &000 koronát 
a követke ző járások községei kapták. Ezekben a közs égekben volt 
a legnagyobb az agrárproletariátus száma. 
1. Csurgói járás: l000 korozta: Belezna /511/, iserze . nce /600/, 
Gs urg6 /370/,, lnke /3oo/, Somogy udvarhely /400 ;/ 

2. Iga l i járáe : 12oo kor o na: Somogyacs a /53o/,. Ecseny /51o/, 
Gölle /1300', Patalom /15o/,, Po-
lány /37o/, Sze ntgálos °kér /6:50/. . 

.3. Ka posvári jártfia : l000 K. Bárds zent lás z16 / 	/, Kadarkut /7oo/ 
Ka pos mér ő /46o/, wivagyba jom /18 oo/, 
S• án.t os /256/, . . 	 . 	 - 

4. Marcali járás: 600. K . 	13a lat onüjlek,. Csömend, Keleviz. 

5. iqagyatád i járás; looci K. Bélavár /177/,'háromfa /258/, fie- 
. 	res t,nye /222/, Tarany /201/;` U izvár 

/212/. A.-nagyatádi járá'e an a záró-
jelbe tett s unok csak a keresőt 
jelentik. 

6.' Szigetvári járás: 5oo K. Lengyeltóti járás 500; korona, 

barcsi j. 50o korona. 

7. Tabi járás 12oo korona: 	d.ánd, balato nkereki, alato.nkilit , 
Ságvár,. S zólád, Tab.  /61/ 

Az akció révén pár ezer .nincstele.nt megmentettek ugyan 1902 telén 
az éhségtől, de ezzel magát a krónikus éhs éget még nem s züntet-
ték meg. Az minden télen, ha nem is olyan keményen, mint a rose z-
termésii években, de azért csak sanyargatta a s zegényeket. Megál 
lithat ták-e ilyen a kc iókkal s z egyre jobban e lharapod zó kivándor-
lás i lázt , amely tavas ionként a nincstelenek hatalmas tömegeit 
huzta - kereset ás melhetés reményében - az uj haza, Amerika . 
felé. 	 . 
Somogy déli részében a bares i , cs argói és a nagyatádi járás dél-
s zlávlakta községe inek lakássága s zenedet különösen sokat az 
éhins égtől.- 
E három járásban a hitb izo .mányi urodalmak egész láncolata fogta 
körül a közs égeket . 
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A lakósság ujabb birt oks zer zéshez nagyon nehezen vagy egyálta-
lán nem juthatott. Ezért terjedt el, az emlitett járások jóné-
hány községében, ott, ,  ahol vallásfelekezet szempont jáb .ól refor-
mátus volt a lakósság többsége, az egykézés. Ezekben a községek-
ben e káros szokás következtében a családoknál csak egy gyermek 
születhetett. A vagyontalanabb délszláv ajku lakósságnál vi- 
s zont szapora v olt a gyermekáldás. Gyakori volt a 8-10 gyerme-
kes családok számé. 
Az ilyen családok többségének szociális körülményei kétségbeej-
tőek voltak. A családfő számára egyszerűen fizikai képtelenség-
gé vált a z, hogy ennyi éhes száj számára keres ni tudjon. iia ko-
ra tavas ztól késő ős zig robotolt, akkor is segélyre szorult. A 
munkában töltött napok száma ezekben a járásokban a megyi átla-
got sem érte-el. Az év nagy rés zét tétlenségben v olt kénytelen 
eltölteni.. Gyakran -panaszkodtak a drávamenti községek nincs telep-
je i, hogy a hitbizományi birtokokból nem kaphatnak bérletet, s 
igy kereset és kenyér nélkül kénytelenek tölteni a telet. Egy-
egy rossz eszteadő valóságos katasztrófát jelentett számukra. 
Régi levéltári akték között kutatgatva került kezembe az 19o4. 
szeptember 24.-i bizalmas főispáni jelentés, amely a s zázadele:ji 
Somogy mindenapi életébe és jele ségeibe enged mély bepillantást. 

A nagyatádi járás három községében: Bétaváron, rieresznyén és Viz-
váron bee zeirtók azokat a családokat, akiknek nagyon kevés élel-
mük volt; mássióval éhins ég előtt álltak. 
Segélyre s zorul.ók Vizváron:  

napszámos: 14 család, 66 fő, 	kereső 	14 fő 

	

zsellér : 24 t' 	1~5 i: 	a 	2? "  

	

féltelkes: 2 " 	18 " 	 3 (s'  

	

negyedtelkes '  lo it 	76 _ "" 	 12 " . 

	

negyed telken aluli 9 " 	63 " 	" 	l0 " 

összesen: 58 culád 348' fő kereső 66fó  

Bélaváron:  

naps zámos: 23 család 1o2 f6, 	kereső 23 fő  

 

zs e llér: 	2o " 	99 " 

összesen: 43 család 201 fő  

 

2o t., . 

  

43 fő  



naps  zálúos : 
zs ellér : 

•12  család 
• 13 
	It  

70fŐ, 
•60 

14 fű 
17 tt 

kereső 
tt 

takarmány 
remélhető tengeri 

bortermés 

• 3 q 
	

tt 

: 4 q 	tt 

. 5  

12 K. 
44 K. 

15o K.  
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He r es z ny e :  

összesen: 	25 caáiád 	15o fő  keres a` 31 fő 

Megjegyzi a jelentés, hogy "ezen telepesek némelyike már most 
is /1904 őszén./ élelmis terek' hiján van; a legtöbbje pedig, mi-
vel erősen el  van  adósodva hitelt sem nyerhet: rövid idő alatt 
ki lesz szolgáltatva a z é-hinségnek." /:62:/ 

növeli a fenti községek családjainak ny omorus ágát 
s következtében még vet őrnagjuk sincs 
is,. hogy az inség még a jövő: év folyamára is 

lis zt; b,urgonya ás  bab kios ztására lenne s zükség. 

E. Péter családja /5 fő/: meglevő rozstermése: 2 q ára: 2a K. 

a taves zi jégveré 
kilátás van arra 
kihat. 
Főleg .'ze ir, 

az is,  hogy 
1 	igy.  

234  k. 
Összes adóss ága: 400 korona . 

Szántó Gy bray :  családja /6. f 6/ 
meglevő ro zstermés e : 3 q ára 42 K. 

takarmány : 5 q " . 2o K.  
re mélhe t  (5 '  tengeri  : 3  q  at- 	33 K. 

bortermés : -7  hl "' 210 K. 

3o5 K. 
Összes adóss ága : Boo korona. 

Pálfi. György:  családja. /3 f ő/ 
meglevő r ozs termés: 2.. q tire  28: K. 

	

takarmány : 6 q " 	24 - K. 

	

remálhet ő tengeri : 2 q rt 	22 K.  
bortermás "s° 5  hi  1,-  15o i. 

224 K. 
Ös s zes- adóss ága.: 15oo korona. 



- 62 -  

Az adatok amellett, hogy feltárják a tényeket arra is rámutatnak, 
hogy nemcsak a föld..nélküli agrárproletariátus t fenyegette állan-
dóan az éhínség réme, hanem a gyengébb eg.zis ztenciáju birtokos 
paras ztságot is . Más egyéb szempontból is figyelemkelt őek ezek 
az  adatok. lud juk, hogy a b irt okos parasztság tekintélyes rés zét 
alkották a z ugyneve zett s zegé.nyparas ztok az 1-5 holdas ok. Ezek-
nek többsége jövedelmét ugy toldotta meg, hogy nyáron leginkább 
a nagybirtokon munkát váil.ált. A . fenti állapotok arra is fényt 
vetnek,. hogy Somogy bán a me zoaa zdas ági munkabérek ra3gyon a1acsoyy  
szinten álltak. ezt. annál is inkább állithat . juk, mert a s zoms zé  
dos megyékben: Baranya,. Tolna és Vas megyében ha kevesebb ..na pot  

is t öltenek munkában a me zőga zdas ági munkás ok mégis többet .keres -
nek .. Os ak Zalában voltak alacs ónyabbak a bérek.  

Megy énk, valamint a többi megyék mezőgazdasági munkása inak a  mull:  
kában töltött napjai át lagkeresetét a követke ző táblázat: mutatja,  

gyermek 	átlag. 

63 fillér 	282 fillér. 
58 	it 	 275 	It  
69 	lc.. 	289 	' o  
6? 	.r, 	 30 3 	It  

58 	t :t 	. ~ 56 	+t ,. 

65 	' t.r-. 	
. 	285 	u- 

64 	t► 	290 	•t'  /63f  
A, 

Az 19o4-es inséges es ztendő bebizonyitotta, bogy a  mezőgazdasági 
évs zaki naps zámbérek alacs ony mivolta következtében  a me zőgazda- 
sági munkás ok minimális életa zi.nvona la sem biztos itot t. 

A napi megélhetésen kivül bclölük semmi másra nem telik. Bármine- 
mü tartalék felhalmozása lehetetlen. Az agrárproletariátu s munka- 
idő alatt is egy ik ra pról a másikra ézt, és még akkor is éhezett.  
/Az ételek fajtáját változatosságát - helyesebben sablonosságát -  
kalóriaértékét most nem is vizsgá:ljuk./ •  

Az előbbi három példára utalva - bizonyitottuk, hogy az ínségesek  

/19o3-ban/.  

férfi női 

Barany a: 125 fillér  94 fillér  
Somogy :`' 129 " 88 tt 

Tolna: 129 t•.  91 

Ves ~prém ~ 140 • . c±', - 96 6,  

Za la:  115 - 	c,c-  83 , it  

D unán  t ul : 128 91 ►U.  ' 
Ors zágos 133 c!' 93 '`!" 	' 
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minden jövedelme, amit egyáltalán pénzzé lehetett tenni, sem 
volt elegendő 86 adós s ág t örles ztésére. A  na ps zámbérekből nem 
lehetett adósságot fizetni. 

1911-ben  a mezőgazdasági munkás ok és nős ga zdas ági cselédek érv i 
bére koronában számolva a következő összeget tette ki: 

Ga zdas ági munkás 	 Ga zdas ági cseléd 

ii- aranya: 

férfi 

53o korona 

n6-i 

344 korona 588 korona 
Somogy : 496 tr $23 ''' 600 tt 
Tolna:. 525 tv 309 t±, 623 tia 
Ves zpr 'm: 535 tt ` 294 " 614 tv 

Zala : 420 it 264 't 588 tt 

1911-ben  a legalacsonyabb munkabérek a nagyatádi járás ban v ol-
tak; a hol egy  férfi munkás évi 410 koronát, egy nő.ilunkás ped ig 
277 koronát keresett. A háborus hangulat fokozódásával együtt 
emelkedtek a munkabérek is, de a meglhetés semmivel sem lett 
könnyebb, mert emelkedett a közszükségleti, fogyasztási cikkek 
ára is. 1913-ban a férfi mezőgazdasági munkások évi keresetének 
átlaga' 568: korona , a  női  munkás oké ped ig. 362 korona v olt. Egy 
kilógramm cukor ára 17. 2o. korona, egy kilógramm só ára 3.6o 
korona, egy teljes férfiöltöny ára 27 korona, egy gyermeköltöny; 
ára lo korona,. egy éves süldő malac ára pedig . 70 korona. D e . 
me nay i más egyéb c ikk ke ile t t egy munkás cs a lódnak ! Ha os a k 5 ta - 
gu /két felnőtt, három gyerek/ családot. ves zünk figyelembe, ak-
kbr is  lehetetlen. énnyi keresetből megélni. 	 1  

Ismert, hogy a mezőgazdasági munkáé bérének csak kisebb hányadát 
ka pta kés zpónzben. He az 5 tagu család, amely ik keres etének öss z- 
értéke 600 korona v olt kés zpénzbe n viszonyt csak kb 200-250 ko 
ronát tudott keres ni egész évi muunkájáva 1, a fenti érv is zonyok 
mellett vajon mit tudott vásárolni? 1em is emlitve azt az igen 
gyakori esetet, hogy a kereset jelentékeny része az elmult évi 
adós a  ágok t.örles ztás ére ment el. 



Ez az oka annak, hogy már a t 6 beállta előtt a családok százai 
s zorultak segélyre. A háborus hangulat fokozódásával a nincste-
lenek életkörülményei még bizonytalanebbá váltak. Nemcsak az el—
s 5 v ilágháboru előtti és al atti évekre jellemző e z, hanem a há-
boru utáni évekre is. 
1919. augusztusában még csak 321 család; 12oo fű volt munka és 

.kenyér nélkül 1922—ben  már 12oo családfő és 3690 hozzátartozója 
tengődött has ontó körülmények között. Katas ztrófá/is a helyzet 
a lengyeltóti járásban, ahol egymagában 3428 ellátatlan volt. / . :65:/ 

A munkanélküliek ős ins égerek megeegitóse céljából ind itott ezó 
les körü t árs adaimi akc jóból pont azok akarták magukat kihuzni, akik— 
nek azért volt akkora vagyonuk, mert a szegény nép éhezett. A 
megye mágnásainak lelkiismertlenségére jellemző az a közönyösség., 
a felelősséget és gondoskodást másra átháritani akaró ügyintó-
zés, amelyet fallián yula főispán ős a földművelésügyi minis z- 
ter államtitkára közötti levélváltás tükröz. A megye a földmüve-
lésügyi minis ztériumra, a minis ztérium a megyére háritgat;a az 
ellátatlanokról való gondoskodást. A főispán kórvénnyel fordult 
a minis zt ér íumho z az  ellátatlanok megs eg .ités e ügyében; 
mire a következő válas zt kapta : 

°`Remólem, raéltósá,god módját fogja ejteni, hogy egyes  kisebb  e- 
lentőségü, 

 
 s esetleg társadalmi uton is enyhithe tő bajok orvos— 

lása végett az állami segitség igénybevétele elmellőztessek.t¢ 
/136 család 700 tagjáaek Ohe.zós ér 51 volt s zó./ /:66:/ .  

1 _i s é a : . 

Akarva— akaratlan  a század elejétől fogva a megye közigazgatási 
ős ga zdas égi problémáira k homlokterében a léts zámában egyre s za-
porodó agrárproletariátus helyzetének megoldása állt, helyes eb-
ben  ez okozott gondot a megye urainak. úrősödt.e.k a bérmozgalmak, 
s zaporodott a földnélküliek száma, évről évre több v olt a me tő-
ga zdas ági munkanélküli. Egyre több és több kis paras zti parcella 
jutott a tönkremenős szólőre. Fokozódott  a kivándorlás. A kora- 
beli sajtó, a S o mogy v á rme gy e hasábjain hos s zu cikkekben boncol- 
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gatták — pers ze dsak a fels zinen botorkálva — holmi firkás s z  
ujságirók a pares ztké rdés t . A megye közgy ülés én is egyre több  
s z6 esett a földkérdésről, a birtokos és földnélküli paraszt-  
ság helyzetéről. Egyesek egész bátor hangot ütöttek megye témák  
vitáinál. A megyei parasztság érdekeinek "harcos" s 206.9. zólójaként : 
lépett fel az 19o7—es. övekben Szabó. István ., Csok6.ny ai gazdagpe-
ras zt és néhány has onló gondolkodásu .társa. 
Az Q felléptéig. a megyei közgyüléseken nemsok s ikerrel esett . 

szó a paras ztság problémáiról. Szabó István éleshangu javasIa- 
tait kezdetben megdöbbenéssel fogadták és lehurrogták, de némely 
arisztokratára kétségtelen hatással volt. A .tények g ilt és őszin- 
te elismeréséről még .nem volt szó részükről. Az viszont kétl égte-, 
len, hogy a probléma fontosságát az uralkodó ősűtály is -mind inkább 
átérezte. Ha nem is ny iltan,. de befelé, önmagának e lis merte:, hogy 
a status quot már nem lehet sokáig fenntartani. Tettre, cselekvés-
re a zonba a csak az aris ztokrác is vagy o.nos  a bb és  haze f ias a ' bb réte-
ge volt képes-.° . . 

Herceg .  Fes tetich Tas zii6ról, a  megye  legnagyobb mágnás áról igazán  
nem mondható e 1, hogy szimpatizált volna a s zegórj néppel. Azon-
ban a körülmények hatás ára igen jelentős lépéseket tett.. Egyik le-
velében, amelyet a földmüvelésügy i minis ztériumnak irt arra kéri . 

a minis zt . ert, hogy hitbizományi birtokainak irtásterületéből  
Bélav ár, Háromfa, 5 zeata és Tarany közs égek kisgazdáinak os zt-
bass In  ki bérletet. 	 . 

"Én kinek alkalmam van kiterjedt urodalmaim népét ismerni — ir-
ja 	naponta észlelem és tapas ztalom, hogy csak ugy tudjuk e'zt 
a népet idehaza tartani, ha részére földet adunk, amelyen mun-
kálkodva maguknak és családjuknak anyagi függetlenséget 65 36 
módot tudon-k  biztositani. Ugyanazok a bajok, amelyek meg vannak 
Vas és Zala megyében még fokozottabb mértékben vannak meg. Somogy-
ban, ahol a nagybirtok még több, mint a másik két megyében.— 

A_földhiá.ny érzékenyen~ ujtja a környékbeli munkásnépet, .annyira,  
hogy ha itt nem tudunk nekik a megélhetésükre módot nyuj . tani, a  
ha egyetért őle .g nem gondos kodunk es zközökről, amelyekkel egzin-
tenciájukat idehaza bizt os ithatják, ugy féla6, hogy azon a vidéken  
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már szühen lévő  amerikai  kivándorlás még az előbbieknél is na-
gyobb méreteket fog ölteni." /:67:/ 

/Fee tetich Tas ziló herceg. Vas és Zala megyében 011ár ás Vasvár 
h tárában fekvő birtokait, 21.000 kat. holdat az előző években 
felparcelláztatott./ . 

Fes t e t ich `i?as siló szavai igen s uly os ak. na  mér  egy igazán nagy 
á'ris ztokrata kénytelen azt bevallani, hogy sz agrárprole'taxiá 
tus érdekében tenni kell valamit, földet kell neki adni,, mert 
különben kivándorol; akkor valóban suly os válsággal küzd a  rend-
s zer. Vajon ez a gondokodásmád jellemezte-e a többi megyem mág-
nást? 1i1y ilv ánv a ló, hogy .nem .. Könayü Fes t e t ich .nek a maga s zá'ze-
zer kiöld jóból felparcellázni 2 'l.000-et - mondták - de mi a ma-
gunk párezeréből ezt nem tehetjük meg. . 
A z tény, hogy a megyei b irt okosok, akiknek többsége törvény ha-
tós Agi tag  volt,  s a megyei közigazgatás minden fontosabb poi-
cióját betöltötte , les tavazott és eluta, itott minden olyan ja-
vas 1st ot , amely kiváltságos helyzetét, vagyona nyujtotta előnyeit 
a legkisebb mértékben csorbitotta volna. Mi gondja volt rá, hogy 
a megye százezer földnélkülije sz év jelentős részét munka és 
kereset nélkül, éhezve és szenvedve tölti. Ez a-r{y omor minden 
fajtáját kipróbáló hadsereg  létszámában évről évre emelkedett. 
Az  alábbi táblázat a cselédség és a mezőgazdasági proletárság 
léts zámalakulását mutatja  19o0-192o között. 

1900 	 1910 	 192o 

cseléd mg. munkás cseléd mó.munkás cseléd 	mg.munk ás 

2o.796k. 26.282 k. 2o.204k. 23.735 . }'s. 19.456 k. 33.456 k. 

44.182e. 22.281 é. 44.838e. 24.666 e. 36.949 e. 26.286 e. 

64.978. 48.763 65.o42 48.4o5 56.4o5 59.742  

113.741 . 	 ' 113.447 	116.147 	/:68:/ 

19oo és 1910 között lényegében nem emelkedett az agrárproleta-
riátus létszáma. A létszámemelkedés elmaradás ária k oka a kiván-
dorlásban v olt.: Ugyanis a s zázadfordulótól 1910-ig Somogyból 
az utievéllel kivándóroltak száma meghaladta a lo.000-et. Az 
idevonatkozó statisztikai adatok sem  teljesek, mert .nem rög- 
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zitik azoknak a számát, akik utlevól nélkül vándoroltak ki; 
pedig az igy kivándoroltak száma is meghaladta az évi többszá-
zat. Az 1910 ás 192o-as évek adatai sem reálisak, mert nem bé- • 

kebeli, hanem háborus állapotokat tükröznek javarészt. A lakós-
ság háborus veszteségeinek jelentős százaléka szintén az- agrár-
proletariátus soraiból került ki. A felsorolt körülmények figye-
lembevétele mellett még igy is s zembetünő a földnélküliek s űá.-
mának s zaporodása, amely Ay  ilvánvalóan azt bizony it ja, hogy a 
fennálló társadalom gazdas ági v is 2Jonyainak velejáró jelensége 
volt a földmüves lakósság fokozatos elszegényedése. 

Somogyban az 1920-as állapotoknak megfelelően egy négyzet.kilóm6-
terre 55 fő esett, ami azt mutatja, hogy megyénk elég ritkán la-. 
kott terület volt. Egy főre átlagban kb. 3. kat. hold jutott-. Ha 
csak a földműveléssel foglalkozó lakósság számához mérjük a me 
gye területét akkor egy. főre 3,6 hold juta A nagybirtokon élő • 
urodalmi cselédek és a nagybirtokon végzett'munkából élő mező-
gazdasági munkásokra fejenkint a nagy%birtokból kb. 5,5 kat.hold 
esett:. Mógis a társadalomnak ez a legelmaradottabb rétege, amely 
a legmostohább körülmények között tengette életét. 	. 

A z 192o körüli években. Somogy öss ziekós s ágának 33 a—át  az  agrár-
prole  tar iátua hatalmas tömegei alkották. 
A mezőgazdasági munkanélkülis ég  megyei előzményeit vizsgálva 
tiiegállapithat juk,, hogy a munkabérek a jobbágyfels-zábad it:ás után 
egy ideig emelkedtek. A világpiacba való bekapcsolódás, s az 
hogy az európai piacokon keresett árucikk volt a magyar bdza, 
jelentősen fellenditette • a földbirtok jövedelmét. A jobb munka- 

. móds zerek alkalmazásával jobban. kihasználtat a föld termőerejét, 
a buzakereslet pedig emelte a-z árakat. 

A .me zőgazdasági munkás ág munkaviszonyaira kedvezé sen hatott a z, 
hogy 1S4& után a nagybirtok gépes itése csak lassan haladt előre , . 
ás igy egyes mezőgazdasági. munkafolyamatok L okáig elhuzódtak. 
A cséplés például késő őszig biztositotta a munkaalkalmat. Az 
1870--es években bekövetkezett agrárválság azonban megváltoztatta 
a helyzetet. A birtokos ok igyekeztek kés zpénzkiadásaikat csök- 
kenteni. 
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Ezt elsősorban azzal érték el, hogy kevesebb munkaerőt alkal-
maztak, s az alkalmazottaknak is lecsökkentették a bérét. 

A válság évei után fellendült a nagybirtok gépes itése. A gépek 
les zerzés ével és alkalma más óval egyes munkafolyamatok időtarta-
ma  jelentősen lecsökkent. A gépesités hatására növekedett és 
egyben olcsóbboZdott is á tnunkaerőkinálat. A. tőkés bérletek s za-
porodás áva 1 rohamosan cs ökkent a kisbérletek száma , mivel a 
nagybirtokosnak kifizetőbb volt, ha nagybérlőnek adta bérbe bir-
t okát . 

A válság okozta anyagi nehézségeken a birtokos osztály azzal 
próbált segíteni, hogy feltörték a még közös legelőket , vagy 
erdőt irtattak, hogy a termőterPiletet ki tudják terjes zteni. 
Ezzel viszont megnehezült a szegénység állattartása, akiknek 
s zarvasmarhái a z év nagy rés zében legelőm tartózkodtak. 

A mezőgazdasági munkanélkülis éget a válság évei után átmeneti-
eg könny itett . ék a meginduló vas utépitke zések. fialóban csak  át-

menetileg könny itették, mert mihelyt befejeződtek, kb. 19o5-6-
os években - a mezőgazdasági proletariátus semmivel sem élt 
jobb körülmények között, mint a válság évei alatt. Mutatja ezt 
az is , hogy a legerőteljesebb bérmozgalmak 1905-6-ban törtek ki. 

A mezőgazdasági munkaalkalmat vizsgálva igen sajátságos, s ta- 
lán csak Somogyban megfigyelhető jelenségekkel találkozunk. 
Melyek ezek? 

A kutatásaim során arra a meggyőződésre jutottam, hogy a s omo-
gy .i agrárproletáz csak a legritkább esetben hagyta el a megyét 
munkaalmat keresve. Akkor is inkább csak télen. Ebből azt kell 
tanulságként levonnunk, hogy a mezőgazdasági szezonmunkák ide-
jére a nagybirtok tudott biztos itani elegendő munkaalkalmat az 
itt élő agrárproletariátus számára. Sőt ugy láts zik, mintha a 
somogyi mezőgazdasági munkások el sem tudnák látni a munkát; 
ugyanis minden esztendőben nagys zámu idegen,. más megyebeli mun-
kás t is a lka lma zt ak a a omogy i uro da láma k. Főleg a s zoms zéd os 
megyékből, Vasból, Zalából, de a távolabbi 13ordod, Heves ős 
rayitra megyéből is hozattak munkásokat.- 
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1922-ben pl.több mint 3000 idegen munkást szerződtettek a so- 
mogy i nagybirt okosok. Vas-megyéből 1673-at,. Zala megyéből Boo-
at, Borsod megyéből 514-et, és neves megyéből 12o-at.. /: 69:/ 

Vajon miért? Mindenesetre nem azért, mintha a somogyi mezőgaz-
dasági munkások nem tudták volna elv óge zni , vagy nem akart ák 
volna vállalni a munkát. rdem a hiányzó munkaerőt kellett' pótol-
ni Somogyban. 
A nagys zámu idegen munkás . alkalmazásának okai mások. Nemes ak 
azért alkalma ztak idegen munkásokat, a nagybirtokod ok, mert le 
akarták s zoritani a növényápolás, az aratás vagy a betakaritás 
idejét, hanem főleg azért, hogy ny omás t, ga zdas égi kényszert gya-
koroljanak a megyei munkás okra, e zzel is elejét vegy ék a bérmoz 
galmakz ak.- 

Minél több idegen munkást alkalmaztak a somogyi urodalmak, a 
bérek annál alacsonyabbak lettek, annál s ulyos abb lett a helyi 
munkások helyzete, mag. jobban növekedett kis zolgáltatotts águk. 
Más megy ék munkásfeleslegét - célzatosan - igy s zippantották 
fel a somogyi urodalmak. Az idegen megyéből jött munkás csakhogy 
keresethez jessnn, a_ birtokosra nézve sokkal kedvezőbb feltéte-
lek mellett, alacsonyabb bérért is s zivesen' szerződött. Nem 
ugy, mint az a munkás, aki jól ismertőr a helybeli viszonyokat..
A birtokos rés zére mindenesetre hasznos volt az idegen munkás ok 
alkalmazása, mart az alacs onyabb munkabérek által még a fuvaro-
zás i költség is busásan megtérült. . 

A helybeli munkás pad ig kézi telen v olt alacs orw abb bérért s zer-
ződni ennek következtében, vagy elvállalni a többletmunkát is, 
csakhogy munkához jusson. A munkáss zerződések alapján kimutat-
ható, hogy különösen 192o után a me zőgazdas ági munkások lény ege-
sen kevesebb napot töltöttek munkában, mint az 1900-as években. 
A munkanólküli napok számának növekedése nemcsak arra mutat, . 

bogy a gépek alkalmazásával megrövidültek a munkafolyamatok, 
hanem. arra is, hogy egyre több, egyre nagyobb lett az a munkás-
hadsereg, amely a földbirtokon v állalt munkából tengődött. A 
munkanélküli napok s zámával tehát növekedett a munkanélküliék 
s záma is . 	 . 



A megye népsürüségi adataiból arra következtethetnénk, hogy 
ilyen nagy megyében, ilyen alacsony népsürüség mellett idegen 
fogalom a munkanélküliség. Mégis a korabeli u js ágok, s zolgabi- 
ról, alispáni jelentések, pancs zos levelek arról bes zélnek, 
hogy még aratási munkák idején is sokan munka nélkül voltak. 
Gyakran olvas hat juk, hogy az urodalom néha még akkor sem alkal- 
mazott helybeli munkásokat , ha sürgős munka elvégzéséről volt 
szó; inkább idegen munkaerőhöz folyamodott. A földbirtokosok 
ilyen eljárásáról tanuskodik a kaposszentjakabi aratómunkások 
panes zos levele. 

"Mi szegény kaposvári és kaposs zentjakabi aratómunkások - irják - 
akik 5o-6o éven keresztül toponári és a fészerlaki gazdaságban 
kereetük meg a mindennapi kenyerünket, most kizártak bennünket 
a munkából, nem engednek aratáshoz jutni. Idegen munkásokat hozat-
nak, akik magyarul nem is tudnak, és azt mord ják az urak Pesten, 
hogy mi nem akarunk dolgozni. Pedig a dolog ugy áll, hogy igen- 
is  dolgoznánk. Kértük, már a munkát karács onykor, de nem adták 
oda. Most sok kepés arató marad kenyér nélkül, Nálunk most rá se 
tekintenek a földmunkás emberre. Földünk nine , lakásunk sincs, 
kenyerünk nincs. Mi lesz gyermekeinkkel?. Hat havi munkára is 
szivesen elmennénk, és  itt hagynánk családunkat, de sehogy sem 
kell nk." /:7o:/ 

Nagy  zámban alkalmaztak szlavon aratómunkásokat is, akiket hiá-
nyos nyelv ismeretüknél fogva s oks zor becsaptak. A z idegen nyel 
vü munkás ok alkalmazása, mivel öss zefüggött. a Horthy-korc zakban 
uj , raéledö nacionalizmussal, még .nagyobb, elkeseredést váltott ki 
a helybeli munkások között:. 

Amelyik munkás nem tudott aratást vagy cséplést vállalni, azt 
jelentette, hogy egész évre családjával együtt kenyér nélkül 
maradt. A me zégazdas ági munkás oknál tehát egyedüli létfeltétel 
a cséplés és az aratás. E. két munkaalkalmat igyekeztek megragad-
ni. Olyan. munkát, amelyet napszámban kellett volna vége zni, nem 
azivesen vállaltak. Ha el is vállalták, csak kényszerb ól, s é-
lelme zé s nélkül amint erről már s zólt urk. 

A háboru után Szaporodott a száma a kényszermunka: kapálás, s zé-
nagyüjtés, végeztetése miatti panas zjfoknak. 
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A. munkanélküliség miatt sok család. éhezett . , s ez komoly gondot 
okoz a megye közigazgatási apparátusának is. jságcikkek foglal- 
koznak a munka és keresetnélküliek helyzetével. Az alispán rende-
letben kénytelen figyelmeztetni a fős zolgabirókat, hogy tegyenek 
jelentést járásaik munkanélküiieinek s zámáról. Igy derül ki, 
hogy 1920 nyarán - a z előbbiekhez has onló ga zdas ági körülmények 
folytán Kaposvárott 427, Sávolyban 40, hélavárott 40, Öreglakon 
6o, kereső munkás és családja maradt munka ésK kereset nélkül. /:71:/ 

A levéltári iratok közül olyan is akadt, kezembe, amelynek tartal-
ma látszólag ellentmond az- eddigi taps ztalatainknak. 

Az  1922. április 18.-án ke lt csurgói fős zolgabirói jelentésből ol-
vashatjuk, hogy Mayerhoffer Ödön inkéi bérgazdaságában nem volt 
helybeli vagy megyei munkásokból fedezhető' a munkáss zükséglet, 
ezért hat hónapra Zala megyéből szerződtettek 76 munkást.: /;72:/ 

Ugyanakkor a következő év április 10-i megyei öss zes itő jeÍ.enté- 
sek alapján családtagokkal együtt 3.141 volt a munkanélküliek szá- 
ma. 
/reg kell jegyeznünk az igazság érdekében azt is, hagy aki ápri- 
lisb .an a munkanélküliek listáján szerepelt, nem jelentette azt, 
hogy nyárig nem szegődhetett el. Vis zont az is igaz, hogy május-
ban már a legritkább esetben szoktak hatási szerződéseket kötni, 
mivel minden birtokos igyekezett már a tavasz elején a megfelelő 
munkásgárdát biztos itaai. 

A lá.ts zólag egymásnak éllentmondó jelentések, hol munkanélküli-
ségről, hol meg munkaerőhiányról s zámolnak be. Mi a magyarázata 
ennek a szokatlan. gazdas ági jelenségnek megyénkben? Mi a z oka 
annak, hogy egys zer munkaerőfelesleggel máskor munkaerőhiánnyal 
találkozunk? A  probléma megoldásának nyitját akkor keressük he-
lyes uton, ha mólyrehatóbbsn elemezzük azt, hogy a gazdasági é-
letben beállt változás milyen hatással volt a megye korabeli tár-
sadalmára, elsősorban az. agrárproletariátusra. 
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A cselédség léts zámának alakulása 

1910 

1910 és 

192o 

I92o között : 

cs ökkenés  

1. Beres  i járás. 5.571  4.982. 589  
2. Csurgói 	re 5.242 4.395 847 
3. ~Í,ga1i 	"- 5.458 4.912 . 546 
4. Kaposvári "- ~ 11.o39 9.542 1.49 7  
5. Lengyeltóti 7.657 6.455 . 	1.2o2 . 

6. Marcali 	FF 9.345 8.418• 927  
7. Nagyatádi "  7.884 6.916 968  
8. Szigetvári`= 5.964 5.193 791  
9. 2'a b i. 	" 6.34o 5.298 . 	1. 042  

lo. Kaposvár  város 522 294 228 

öss zea en: 	.65.042 	56.40,5 	8.637 	/:73:/  

Amint tehát a táblázat is mutatja az uradalmi cselédség léts záma 
1910-ben kereső eltartott együtt 65.042 volt  . 192o-ba n léts záinuk 
56.4o5-re es ökke nt. A  as  csökkenés 8.637 f ő: Enny iv  el  alkalmaztak 
kevesebb cselédet 192o-ban az uradalmak az 1910-es állapotokhoz 
képest. Tiz év alatt az uradalmak területe nem cs ökke,nt, legaláaá- 
is annyival nem, hogy ennyi munkás vált volna feleslegessé. A cse-
léds ég háborus ves ztesége it nem vehetjük figyelembe - pedig jelen- 
tős v ö1t e z is - mart  his zen a me zőga zdas égi munkáshadseregből 
mindig fedezígi tudták az uradalmak a s zükségletet.' A cselédlét- 
s zám cs ökkenés ének oka a z, hogy a na gybirtbk fokozatos gépes ité-
sével a z urodalmaknak kevesebb emberre var. szükségük. A fölös le-
ges cselédséget egyazerüen menesztették. Fejtegetésünk helyessé.-   
gét igazolja az, hogy ugyanebben az idős zakbat . a mezőgazdasági 
munkásság léts záma emelkedést mutat. 1910-he.z viszony itva amikor 
48.401 volt a mezőgazdas ági munkás ok léts záma /keresd. eltartott/ 
1920-ban már 59.742 fő. A gyarapodás 11.610 fő. Ny ilvánvaló, hagy 
azok a .cselédek, akik feleslegként s zerepeltek az urodalmaknál 
zselléraorbs süllyedtek. A mezőgazdasági proletarizálódás ezzel 
az uj jelenséggel lényegében kétoldalu. folyamattá vált már az 
első v ilágháborut mege lő ző években. Nemcsak a tönkrement kis és 
s zegényparas ztság duzzas ztotta léte zámá.t, hanem a z ela zegődni nem 
tudó cselédség is 
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A mezőgazdaság gépes it.és e nem egyenletesen mint  végbe a megyé-
ben. Azokban a járásokban ment végbe gyorsabban, amelyekben 
legtöbb v olt a tőkés bérletek száma. Ilyenek: kaposvári járás, 
ahol 192o-ban 14 .97 cseléddel alkalmaztak kevasebbet, a lengyel-
tóti járásban 12o2-vel, a marcali járásban 927-tel, a nagyatádi 
járásban 968-cal, a tabi járásban pedig 1o42-vel alkalmaztak ke-
vesebbet, mint 1910-ben. 

A mezőgazdasági munkásság léts zámgyar•apodásának 74,64-át az el—
s zegődni nem tudó cselédek adták, s csak 26 %-át alkották a 
tönkrement kisbirtokosok. 	 . 

A mezőgazdas ág gépes itése 1910 után vett nagyobb lendületet:. 
A cáeléds ég léts zámalakulása is ezt: mutatja. 19oc-ban ugyanis 
64.976' a cselédek száma, tiz év alatt,. 1910-ig. lo76-tal növeke-
dett számuk, annak ellenére, hogy néhány nagybirtokot az 19o5-
ös, 1906-os években felparcelláztak. A felparcellázott birtok-
r61 elköltözött cselédek akkor még nem váltak mezőga zdas ági 
munkássá , öne r t el  tudtak s zegődni. ruy ilv ásva ló, hogy akkor még 
igen kezdeti s t.ád iumban volt a nagybirtok gépes it és e, a igy 
s züksége volt munkaerőre. 1910 után lényegesen változott a hely-
zet, ívem a háborus válságban kell keresnünk a cselédség léts zám- 
cs ökkenés ének okát, hanem a gazdálkodás átalakulásában, amely a a 
háborut 'Hegelőző" években rohamos fejlődésen ment keres ztül. 

A s tat is zt ikai kimutatások alapján 192o-ban csak a ka posvári já-
rásban 1497 fővel alkalmaztak kevesebb cselédet mint tiz évvel 
korábban. na ugyanezen évek között vizsgáljuk a járás mezőgazda-
sági munkásaim k számát, azt tapes ztaljuk, hogy az csak 97 fővel 
s zaporodott. Mi lett a rengeteg •  els zegődni nem tudó cseléddel - 
vetődik fel a' kérdés? Többféleképpen okoskodhatunk. Vagy els ze'-
gődtek más megyék , járások urodalmaiba', vagy a hadives ztes ég 
számlájára irhatök, vagy a közelfekvő városban találtak munkát, 
ésetleg kivándoroltak. A több lehetőség közül valószinü, hogy 
mindegyiknek köze van a "me zőga zdas ági munkásság csekély s zámbe- 
li gyarapodásához. Legnyilvánvalóbbnak mindenesetre az tonik, 
hogy javarés zük kivándorolt vagy elköltözött a megyéből illetve 
a járásból. 	 . 
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Azért állhatott fenn inkább ez az eset, mert a városba költözés 
Már azt is feltételezi, hogy a cselédek némelyike össze tudott  
kuporgatni valamelyes összeget, s azon telket vagy házat vás á-
rolt a város perifériáján. Kétségtelen, hogy valami igazság 
ebben is van, de a cseléd kereseti viszonyai, a konvenció érté-
ke ehhem vajmi kevés lehetőséget nyujtot . t. 

Maga zárvoltuk a megyében lévő zsellérházakat és házrés zeket is. 
1910—ben a megyei zsellérség tulajdonában 5005 ház illetve háe-
rész volt. A házzal bir6 zsellércsaládok száma kb. 5000. A háznél-
küli zs . ellérca aládok száma pedig. 4000 köri l volt.  Ez az arány 
nem változott tiz év mulva sem. 1.920—ban 6670 gazdasági munkás-
családnak volt saját háza és kb. 500o család  állt ház nélkül. /:74:/ 

A zsellérházak épitési anyaga általában vert fal, nád vagy esup9-
tető, döngölt agyagpadló,, kicsi és rosszul záródó ablakokkal. 
A cselédházak épitési anyaga általában tégla, de ezek többnyire 
tulzsufoltak és egés✓ségtele.nek. 	 . 

Annak ellenére,_ hogy az agrárproletariátus a megye területén e-
gyenletesen os zlott meg,. életkörülményeik tekintetében /lakás, 
munkaalkalom, munkabér, művelődés stb./ mégis különbség volt  a 
megye egyes területei között.. A birtokosok rés zéről megnyilvá-
nuló velük való törődés, ellátás, munkaidő; szállás, bánásmód 
más volt, azaz emberibb volt a birtokos• saját kezelésű birtokán, 
mostohább az egyházi birtokorri és néha törhetetlen a hitbizományi 
bérleteken. 
A mezőgazdasági munkásoknak attól függően,. hogy milyen birtok 
mellett feküdt a község; ahol éltek, más 	más volt a sorsuk. 
Ugyanis a gyakorlatban általában a legközelebbi urodalomban vállal-
tak nyaranként munkát.. 

Külön e lb irálás alá tar t oznak a zok a mezőgazdasági munkás dk, akik-
nek házuk vagy házrészük volt. A gazdasági kiszolgáltatottság s u-
lyát ezek könnyebben viselték. Az egy községben élő és házzal bi-
ró munkások munkaalkalma állandó volt.  R'ájuk a községben lévő 
urodalom mindig azámithatott. Ezek számára az urodalmak gyakran 
házhelyeket is ' biztos itottak, hogy letelepitsók őket és ezáltal 
biztos its ák az állandó munkaerőt. Ilyen község volt Felsősegeid, 
ahol 491 mezőgazdasági munkás  élt, és akiknek 46 házuk volt. 



1920 
lé is zámno-
v eked és . 

1417 
765 
955 

97 
2833 
1757 
1356 
844 

1586 

11610  1:75:1 
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A helybeli Széchenyi Bertalan gróf urodalmá.nak voltak állandó mun-
kásai. Kisbajomba, 2?3 munkásnak 68. háza volt. Lábodon 366 munkás-
nak 64 háza volt. Inke község 268 agrárproletárjának tulajdonában 
29 ház volt. A megye községeinek többségében, amint ezt a statisz-
tika is  mutatja  / 94old.a1/ . 
A munkásság jelentős rés zének nem volt saját háza. Az alábbi táb-
lázat a mezőgazdasági munkásság léts zámá:t és a tulajdonában lévő 
házak számát. mutatja 1910 és 1920—ban. . 

1910 
léts zám 

1910 b.en 
háza van 

1920 
léti  zára 	. 

192o-ban 
háza van 

1•F• 3499 281 4916 423 
2.Cs. 4105 42o 48.7 0 5oo 
3. I. 4477 498 5432 721 
4.K. 7645 781 7738 765 
5.L. 3568 323 6401 703 
6.M. 6463 586 822o 908 
7.A. 5390 577 674 6 717 
8.5 z. 4147 . 398 4991 53o 
9.T. 6508 862 8094  1148 

lo.Kaposvár2659 277 2334 255 
•••••■•■•■•■■■••••■ 

48461 5003 59742 -6670 

Azok a mezőgazdaági munkások, akik házzal, házrésszel vagy ki-
sebb parcellával rendelkeztek hosszabb időre, például május 1.—
től október végéig tartó munkára nem akartak elszegődni. Ha  mód-
jukban állt csak .aratásra ás cséplésre szegődtek. Ezek áz agrár-
proletáriátus legharcosabbjai. Addig nem álltak munkába, mig a 
földbirtokossal alkudni lehetett. Azonban mihelyt az urodalom 
idegen munkások után nézett, azonnal a láirt ák a szerződ,  t . Min-
den évnek ismétlődő jelensége ez a huzavona, ez az alkudozás, 
amely ugy április vége felé — a tavas zi munkák kezdeté a rends ze 
cint a földbirtokos javára oldódott meg. 	 . 

A mezőgazdasági munkanélküliség első vomait már az 1905-6—os 
nagy arató és bérmozgalmakban felfedezhetjük. 



— 76 — 

A mozgalmak kirobbanásának egyik okaként szerepeltek. 

1 mezőgazdas ági munkanélküliség általánossá válása az első világ-
háboru alatt nem következhetett be a sok behivás miatt.. Sót a me-
gye mezőgazdaságé sulyos . munkaerőhiánnyal küzdött. 

Kevés a munkás a járásokban - irja Iúakkfalvy főőispán egyik jelen-
tésében. Átlagban a megye munkásainak 6o %—a vonult . be katonának,.  
Van  olyan község a nagyatádi járásban, arról ez Ho —90 ó. A megle-
vő munkások meg tul magas bért követelvek. A leszerződöttek inkább 
részért, mint pénzért aratnának, mert drága -a liszt, s egy hold 
gabona learatásáért csak lo-13 koronát kapnak. /:76:7 

A munkanélküliség arcnál sulyosabb formában jelentkezett: a Tanács-
köztársaság bukása után, az ellenforradalom első éveiben. Állandó 
aggasztó jelenséggé vált, amelyet holmi társadalmi akciókkal vagy 
adminis ztrativ uton nem lehetett megy züntetni. Annyira foglalkoz-
tatta a megyei közvéleményt is,  hogy az 1922. julius 9.—én mega-
lakult Aleódunántuii IIezőgazdas i Samara közgyűlései is 'gyakori 
napirendi pontként tárgyalták. . 

A kamara feladata lett volna a földművelés és állattenyésztés fej-
lődését elősegiteni a megyében olyan. formáh, hogy szem előtt tart-
ja a kisgazdatársadalom érdekeit is. Megalakulásakor emellett még 
programjába vette a munkásnép helyzetének javit,ását is. Azonban 
amint azt a. későbbi kamarai jegyzőkönyvek tanul it ják, nem hogy a 
munkásnép, de még. a kisg.azdatársadalom problémáit rein oldották meg. 
A kamara célja egyedül a közép ás nagybirtokos réteg megerősítése 
volt. Tevékenységét e cél megvalós itása érdekében fejtette ki. 

Hiába követeli bodor György az 1922. augusztus 9—i kamarai közgyü- 
lésen, hogy °trendel.et ilag móndassék ki, miszerint az urodalmak és. 
munkáltatók le w zerződtes ebek addig idegezne helyekről munkásokat, 
amig a helybeliek le nem szerződtek. Mert nem volna szabad, hogy 
rideg e zárvitásból más vidé'°kek és országok munkásaim.k fogialkóz-
tatás ával s uly os b its ák , a helybeli munkások amugy is keserves éle-
tét.": 	 . 

Isiitványozta, hogy törvényhatóságilag mondassék ki,  hogy arató-
gépet ne lehessen addig dolgoztatni, amig az aratásra munkások 
jelentke zidek. Igy cs_ ökke..nte.ni lehetne. az ellát atlanök s zámát. 
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t éhány hónappal később a megyei közgyülésen törvényerőre emel-
t6k• ezt a javaslatot, aminek következtében számos nagybirtokos, 
mint például Kund Gusztáv Somogyfajs z-i birtokán is 2o arató-
gép hevert használatlanul a s zinben, mert küiönnben több záz 
munkás nak nem tudtak volna munkát biztos itatni.. 

Ilyenformán a megye sulyos társadalmi problémái kihat ottak a 
mezőgazdasági életre és gátolták annak normális fejlődését. 

A  háboru után ujraéledtek a bérviták és aratómozgalmak, bár kö-
:lei sem voltak olyan élesek mint régebben. •A bérviták rendezése 
végett  Pál György szociáldemokrata vezér arra kérte a kamarai  
közgyülés rés ztvevőit, hogy válasszanak egy a zükebbkörü bizott- 

. ságot, amelynek az lenne a feladata, hogy szabályozza a fennálló 
és a tényleges állapotoknak megfelelő munkabéreket. Ugyanis ke-
vés az általános ártelemben vett munkaalkalom - mondja •- és s o 
kan alig tudj úk a mindennapi kenyerüket megkeres ini. A közgyűlés-
nek oda kéne hatni, hogy s zünjenek meg a t ul alacsony' munkabérek, 
mert azok mellett - u.gymond 	családot neon .lehet. eltartani. 

Gr.rioyoa Miksa a kamara elnöke a javaslatot elutasitotta, mert 
szerinte l'ez a kérdés nem a kamarára tartozik" - mondja. Ugy 
láts zik a'-.kamara t is zte1etreméltó elnöke megfeledkezett arról, 
hogy ezzel a kijelentéssel .valójában saját szavait cáfolta meg., 
önmagának mondott ellent. Ugyanis a kamara alakuló közgyűlésén 
1922 augusztus 9.-6n •még arról s zónókolt, hogy a 'kamara hiva-
tása a bajok orvoslása, s kötelessége a harmó.niátlenutartani 
a munkás és a munkaadó, között.." 
Nyilvánvaló, hogy az utóbbi szop s zavak valóban csak hangzatos 
kijelentések voltak, tett soha nem r  követte őket._ . 

A . nagybirtok gazdálkodási módi zerében beállt változás minden 
pozitiv vonása ellenére sulyosbitotta a mezőgazdasági munkás-
ság helyzetét. Az, hogy a szemtermelés mellett mind inkább tért 
hóditot.t az állattenyésztés , s zükségszerüen maga után vonta a. 
takarmánnya 1 bevetett területek növekedés ét, 6s a s zemesgabo,na 
vetésterületének cs ökkenését.. 

A vetésterület csökkenésével csökkent a munkások kereseti lehe-
tősége. is. 
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A birtokosnak nem volt annyi munkásra szüksége, mint amikor a 
gazdaság csak-szemtermelésre volt berendezkedve. Az egyre na-
gyobb tért hóditö állattenyésztés a cselédség munkáját növelte. 

Az  e ls zegődés i feltételek az ő számukra is s uly os a.bbak lettek..- 

Az 19o7 XLV. t. c. a gazda 6s a gazdac ági cseléd közötti jogvi-
s'zony s zahIályozás áról s z61ó 4. -a kimondja, hogy : "A szolgálati '  
se-zerződás feltételeit a törvényes korlátok között' á felek sza-
bad egyezkedéssel állapitják meg. A szerződésnek a törvénnyel 
6s a törvényes jogkörben kibocsátott rendeletekkel és szabály-
rendeletekkel ellenkező megállapodásai érvénytelenek." A törvény-
adta lehetőséggel élve Somogy törvényhatósága is kiadott egy 
szabályrendeletet, amely a következő GAWASÁGI RENDET irta elő a 
cselédek rés z6re. 

8z 190&. évi gazdasági szabályrendelet főbb pontjait emeljük ki, 
amelyek s zerint: 
1. A cseléd köteles a gazda vagy megbizottjainak vagy felügyelők-
nek ellentmondás nélkül feltétlenül engedelmeskedni. 

2. A cseléd köteles a gazda minden vagyonára hüségesen felügyel-
ni ás a lehetőség s zerint megakadályozni, hogy abban mások is 
kárt. okozhassanak. 

3. A cselédnek tilos ugy hétköznap, mint ünnep  ás vasárnapon en-
gedelem .nélkül távozni. 

4. A cseléd a birtok bármely gazdaságában dologra meni tartozik . . 

7. A cselédek rendelet szerint  éjjeli őr szolgálatot is tartoznak 
teljés iteni. 

17. Tilos a cselédeknek lakásába és a gazdaság összes épületeibe 
szorosán vett családjához nem tartoz6 egyént a gazdaság kezelő- -

jánek előzetes engedelme nélkül ., ha csak ideigleta.sen id. befogadni. 

A több mint 19 pontból álló szabályrendelet pontjai közül 14 a 
cselédség kötelességeivel foglalkozik, ás csak 5 tartalmazza a 
cselédség gazdasági béreit illetve jogait. De nemcsak a férficse-
léd volt kiszolgáltatva az urodalomnak, hanem annak családtagjai 
is.  
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A cseléd felesége, idősebb családtagjai és gyermekei biztos és 
ölcs.ó helyhez kötött munkaerőtartalékot jelentettek az urodalom 
e zámár a . 
Ilyen cs a ládtagokbó . l, gyermekekből ás öregekből állott a z urodalmi 
cselédség legjobban kizsákmányolt, fái, sőt negyed konvencióért 
dolgozó része. 

A s zázad. elejétől sulyosbodott a gazdac ági cselédek helyezete, de 
a Tanácsköztársaság bukása után még m hezebbé vált 1919 őszén több 
urodalom, azon a cinien, . hogy kommunisták voltak - felmondott cs é  
lé d.e .ine k.  . 
Gróf Zichy Béla lengyeltóti urodaimgból az elbocsátott cselédeknek 

35 családnak - 1920 a: zent György rn. p j áig ki kellett. költ özniök 
lakásukból. i;77:/ 
Hasonláképpe`n járt el gróf Hunyadi József a marcali urodalomban 
s zolgáló cs eládeive1 

A Tanáosköztárs as ág bukása utáni mezőgazda: ági munkanélküliségnek 
általános_ ga zdasági okai mellett speciális politikai okai is vol-
tak. Az inflációra hivatkozva egymást- követik a sorozatos cseléd-
elbocs'ájtások. A cselédbér, a gabona ugyanis valutáris eszközzé 
vált,.. ráz u.rodalnak gazdálkodása nat urális jellege miatt adóss á-
gukat. könnyebben tudták fizetni. A földreformmal szemben kezdet-
ben azt hangoztatták 	célozva a sok elbocsájtott. cselédre, - hogy 
az urodalmak fels zámolása nemzeti katas ztrófa lenne, mert .nem. 
lesz munka. Ez egyben alkalmas volt arra is, hogy a földreform ne

•lépje Cula törvényes kereteket .- 

A mezőgazdasági munkanélküliség. okait kutatva. megállapithatjuk, 
hogy bár a fels orolt okok léteztek, de csak szórványosan ág fő-
leg a tavas zi . és a nyári munkák idején öltöttek konkrét formát, 
pancs zos levélben, vagy s tat is  ztikai kimutatásban. 

A tavas zi, nyári és a koraőszi időben az agrárproletariátusinak 
csak kisebb- s zázaléka maradt munka. nélkül Kétségtelenül ez is su-
lyos gazdasági ős egyben társadalmi bajokra hívta fel a figyelmet. 
A közvélemény is az 'ezen idős zakok munkenóikülijeiről .s zerzett 
inkább tudomás t, ha irt egyáltalán a sajtó róluk. De arról aztán 
senkit nem tájékoztatak és a megye vezetői közül igazán kevésnek 
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fájt amiatt a feje,  hogy  több mint 6o.000 mezőgazdasági munkás. 
/kereső,. eltartott/ az év jelentős rés zében, 5  hónapon keresz-
tül munka és kereset nélkül tengette életét. • Atrói, hogy vala-
mi uton-módon meg kellene oldani e legnyomorultabb és egyben 
leghas znosabb népréteg helyzetét a korabeli polgári sajtó is böl-
csen hallgatott. Olyan probléma volt. ez, hogy anélkül megoldani, 
hogy a földbirtokot föl ne osszák, nem lehetett. E krónikus ké-
ső ős. ztől tavasz derekáig tartó munkanélküliségnek kettős oka 
volt. 	 . 
Első: és kétségtelen oka az elmaradott egyoldalu gazdálkodási vi-
s.zo.nyokban volt. 
Somogy mezőgazd.aeágára is rányomta bélyeget a kapitalizmus sa— 
játságoe hazai vállfaja, a feudálkapitalista gazdasági rend. A 
fejlődés üteiie pont e sajátosság miatt és az általános tők. őkes ze- 
génység miatt lassu. A tőkés nagybérletek kialakulásának körü:lméa 
nyében nagy szerepet játszott a mezőgazdaság tőkes zegénys ége. A tőit 
kas zegénység oka viszont az elmaradott gazdálkodási módban volt. 
Ahány birtokos, ahány bérlő, az mi red mind eltérő módszereket és 
technikát alkalma zott. A z egységesebb gazdálkodási a 13 érés ok csak 
az első v ilágháboru után alakultak ki elsősorban a nagybirtokon, 
majd a kisbirtokon is.  
A rügybérleteken inkább szemtermeléssel, mint éllatte.nyés ztéssel 
foglalkoztak. ? s zemtermelésre való berendezkedés nem igénye 

 beruházásokat a bérleten és különösen jó termés esetén 
rövid. idő alatt nagy jövedelmet. biztositot.t. Az állattenyésztés 
korc zerü gazdasági épületeket: istállót, pajtát, silót stb. e en-
nek megfelelő beruházást kivánt. A tőkés bérlő csak abban az e 
setben áldozott ilyen célra, ha legalább 4o-5o évre vette bérbe 
a birtokot. 
Kimondottan nagyüzemi állattenyésztés inkább csak a magánkézen. 
lévő urodalmakban folyt . S zép számmal voltak ilyenek is. His zen 
Somogy állattenyésztése már  a mult században ors zágos elismerést 
vívott ki. magának. A jeles ebb állattenyészetek közül is  kiemel-.  
kedett gróf Soma ich--Imre hetes i, báró Inkey Pál iharosi, gróf 
Hunyadi József kéthelyi, gróf Zichy Aladár lengyeltóti, gróf 
Széchenyi Andor Pál marcali, Liróf n.oyosa  Miksa hémetladi, Kund. 
Gusztáv s:omogyfajszi, Somseich. Miklós somogysárdi, és herceg.. 
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Festetich Tasailó berze.acei urodalma. /:78:/ 
8z állattenyésztés térhóditásával az urodalmak vetés területének 
nagy rés zén a szemes gabona mellett takarmánytermes ztóssel fog-
lalkoztak. Ipari mezőgazdasági növények közül, külöisen a ka-
posvári cukorgyár üzembehelyezóse után 71894/ egyre jobban elter-
jed a cukorrépa termesztése. A talajminőségnek megfelelően kez-
dett; tájjelleget ölteni Somogyban a dohány, a burgonya és a  ken-
der.  

Mivel a mezőgazdaság tulnyomóan szemtermelésre volt berendezkedve, 
az őszi betakaritás i munkálatok után egys zerüen képtelen volt mun-
kaalkalmat biztos itarai. Az  emlitett ipari növények termes ztése még 
olyan csekély területen folyt,' hogy a mezőgazdaság profilját nem 
tudta megváltoztatni. Nemcsak a század elején, de még a harmincas 
években is a s zemtermelés jellemzi Somogy me zőga zdas ágát. 

Sajnálatos gazdasági helyzet uralkodott, munkaalkalom s zempontjjá 
ból az ipar területén'is. Jóformán nem is s zámbavehető mind terme-
lés, mind pedig foglalkoztatottság szempontjából. Egy -két kivétel-
től eltekintve Somogy ipara is me zőga zdas ági jellegü és fejletlen. 
A megye hét járásában tizenhárom olyan iparvállalat, üzem vagy tég-
lagyár volt, amely 2o-nál több munkást foglalkoztatott. 

Járások szerint a következő üzemek, gyárak voltak zárójelben az 
üzemek száma: a barcsi járás /3/, cs urgói járás /if,, kaposvári 
járás /2/, marcali járás /2/, -nagyatádi járás /3C,W's zigetvári 
járás /i/, tabi járás /1/: 	 . 

Jelentősebb iparvállalatok: Nagyatádon - selyemfonó és cérnagyár 
1o3 munkással, ksares on Taningyár és Gő zf ürés z 184 munkással. /Itt. 
emlitem meg azt, hogy a megyében működő fűrés züzemek közül a bár-
cs i volt a legmgyobb. Általában ez az iparág. elég fejlett a megyé-
ben. Ugyanis a megye területének 17 %-át erdő borította. Az. 1920-
as s tat is ztikák alapján 2o4.000 kat.. hold erdeje volt Somogynak. 
Sajnos minden fejlődés ellenére sem mondható kielégitőnek erdőgaz-
dálkodása. A e zaks zerü erdőgazdálkodás , faliterme lés fejletlensé-
ge miatt  az .erdészetek a mezőgazdasági munkák szünetében sem tud- :  
ták foglalkoztatni a munkanélkülieket./ 

Az  igali és a lengyeltóti járásban egyáltalán¢ nem volt olyan üzem, 
amely 20-nál több munkást foglalkoztatott volna. Kaposváron kivül 
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az előbb emlitett: 13 üzemnek összesen 571 munkása volt. /: 79:/ 

A. megyének Kaposvár volt az egyetlen városa. Kaposvár a horthy 
kors zakb.an ke zdett fe jlődn.i. Ipara fe jlet.le n, . annyira, hogy 
még a városi munkanélkülieket sem tudta foglalkoztatni. Munkás-
os ztálya csak az 1920-as években kezdett kialakulni. Az 1920-as 
statisztikák alapján 23 olyan üzeme volt ;  amely 20-nál több 
munkást foglalkoztatott. /N agy 	gyárai: 0ulkorgyár, Tégla és 
cementgyár, Vas ut i mühely, már az előbbiekben emiitettek./ 
A város 'munkásainak léts záma 136o. ' eh.át a megye .munkásainak 
t.öhb> mint 75 -a Kaposvárott volt. A z ipari munkásság léts záma • 
a megyében 192o-b,an 1931 fő. A több.- mint százezer agrárproletár-
hoz viszonyitva elenyészően csekély. 

Az  ipari munkásság a a zámitások alapján a  megye lakósságának 
0.05 %-át alkotta  a  éppugy, kialakulás óban mint, összetételében 
igen tarka képet mutatott. A  század eleji néhány bérmozgalom 
ellenőre is a szervezetlenség ás munkásöntudat hiánya jellemez-
te ezt a munkáas ágot. A jellemzés alól bizonyos fokig kivételt 
képeztek a kaposvári munkások, akiket a helyi szociáldemokrata 
pártszervezet gyakrabban tudott mozgósitani. Ilyen körülmények 
közepette természetes, hogy .az ás ztől tavaszig tartó idős zak a-
latt nemhogy a mezőgazdaságban, de még az iparban sem találha-
tott munkaalkalomra a mezőgazdasági proletárság. 

'alán az általános munkanélküliség következtében virágzott ki 
egyes helyeken a háziipar. riáziiparáról hires községek voltak 
és még ma is azok: buze ák, Balatonszentgyörgy ás Karád, ahol a 
es ipkekészités a házis zőtt .esek készit és e, a varrás a kosárfo- 
nás és a fafaragás mestersége egés zen magas müvés zi szintet ért 
el, és a közs égeket még külföldön is ismertté tette. 

A  hosszu téli estétken tartott  bee  összejöveteleken hányták, vetették 
meg sors ukat a községek s zegényei. 11ámelyek , a bátrabbak a  leg-
elkeseredettebbek vagy talán csak azok, akiknek volt valamennyi 
ösa zekuporgatott pénzük ilyenkor határozták el, hogy tavaás zal 
utrakelnek csapatostul akár a vándormadarak. ős ztól tavas zig 
bujkáló kiv ándorlás i ügynökök járták a közs égeket, a tavas zt éjt . 

meglódult a falu. 
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Volt olyan közs ág, arany,_ S omogys zil — ahonnan egyszerre fél-
százan is utrakeltek, s .talán örökre elnyelte őket Amerika. 
szerencsésebbeket  visszahozta a szülőföld,. 'a vissza "nem térté-
ket senki sem siratta. 

Igy vált a kivándorlás valóságos mépbetegséggé. Különösen azok 
a hivatalnokok látták igen aggas zt:ónak, akik nap mint nap ta-
pasztal.ták,. a falu jegyzői. Azért javasolta az igali körjegyző 
is,  hogy "a kivándorlás csökkentésére egyedüli célravezető  in-
tézkedés lenne, a kereset állandó biztoeitása, mert igy a köz-
ségi lakósság tulny omó része az év hat hét hónapjában jut csak 
keresethez, a többi időt tétlenül, kereset nélkül tölti' el, mert 
sem nagyobb urodalmak nincsenek, ahol télen át is mámi napszá-
mos karesethez juthatnának, sem ipartelepek nincsenek, sem gyá-
rak. A jövőre való kilátások Addig. valóban s zomoruak. Fánzhiettly  
miatt nincs semmi forgalom, sem ingatlanban sem jós zágban, a  
pénzintézetek és mágnások mereven elzárkóznak a legminimálisabb 
hiteligények kielégitésétől is.  A  kamatláb szertelen emelkedé-
se és a könnyelmü • gazdálkodás miatt  sok ingatlan kerül árverés-
re, amely szégyen elől sokan Amerikába• menekülnek." /:8o:/ 

F ö l d kér d~ é s 	f ö l d 

 

re  f o r aj  

Földesur ás jobbágy,. birtokos és paras zt, földtulajdonos és föld-
nélküli között állandóan harc folyt a történelem során. E harc 
his tóriája hoes zu évs zázadokra nyulik v is  za, s kezdetét • a magyar 
történelem során kb. a pénz ás majors ági gazdálkodás kialaku-
láss idős zakában kell keresnünk. Azóta szinte állandó folya-
mattá vált a jobbágytelkek elaprózódása, a parasztság rétegező— 

• déle és tönkremenetele. Rohamossá ez a folyamat mégis csak] 48. 
után, az uj termelési viszonyok kialakulásával vált. 
Azonban az 1848 előtti ás utáni paras zt.ság között jogi és poli-
tikai szempontból is különbséget kell. tennünk. Mig 1846 előtt 
a .paraszt politikai értelemben elnyomott tömeg volt, addig 1848 
után a birtokos. parasztnak. van.  szavalati 'joga. /Más kérdés az, 
hogy ez a jog igen korlátozott./ 1846 előtt a paraszt nem lehe-
tett tulajdonosa a földnek, utána igen. A földbirtoklás joga 
lényegében csak papiron volt  meg, sőt a poroszutas fejlődés 
következtében mind többen vesztették el földjüket,. s ennek kö- 



következtében politikai jogaikat is, his zen a válas ztó jog cen-
zushoz volt kötve. Ezért más jellegii a földesuri és paras zti 
ellentét, mint l&46. előtt. EZ az ellentét most már nemcsak gaz-
da° ági, hanem politikai is. -. f öldbirtokoss.ág mindig _ is tudatá-
ban volt ennek. A parasztság viszont, mivel politikai tényező-
ként .csak 1646 után jöhetett s zárvitásba, őrlődött a gazdasági. 
téren való versenyben, örökös nagybirtokellenességbe vonult. 
Minden gondolata a föld volt . A  paras zti önt ud.a tos odás els 
somogyi jelei 8 közép és f őleg`a gazdagparas ztság szervezkedésé= 
ben jutnak kifejezésre. 

Száz .ninc.stelen agrárproletár közül, ha tehe.tné•96 nem feled-
kezne meg a földről; irja Illy és gyula a Lélek és kenyér c imü 
munkájában. . 

A  század elején komoly alulról jövő mozgalom indul me.g Somogyban. 
A kis és középparasztság, egyszóval a kie birtokos társadalom sz6-
özólójaként lépett fel Szabó István csokonyai biró, Nov ak János 
sandi biró és Varga Dezső darányi református lelkés z. Viharos köz 
gyűlések zajlásának s zinhe: .lye ez, időtéjt. a somogyi megyeháza. 
Földet a népnek! 
Le a hitbizománnyal és a papi birtokkalI 	 . 
Változtassák meg az 19o3 IV. t.c.-et, egés zits ék ki vagy uj ki-
vándorlás i törvényt al.kos s snak,. mert a zt. nem lehet türni, •hogy 
az állam elősegitse a kivándorlást! 	 . 
- Ilyen, közbekiáltások és hozzás zólások hangzottak el a közgy ü-
léseken - irja Somogyvármegye 19o7 február. 5-i száma. 

i.ovák János. és Varga Dezső s zomoruan álla pitotta meg, hogy az 
állam nem törődik a földmüves •n6- ppel. Az utóbbi hangsulyozza, 
hogy :e . kiv é.nd orás i láz csak akkor s zünne meg, ha annak okait ,  
megs züntetnők. Erzelmes szavakkal vázolta a birtokos osztály 
sanyaru helyzetét, amelyet különösen a kötött birtok tett ne-
hézzé:. Ma is érdemes felfigyelni arra, a javaslatra, amelyet 
a kmzgyülés elé terjes ztett. A következőket javas olta elfogadás-
na. "Somogy vármegye törvényhatósági bizottsága hazafias aggoda-
lomma1 "tapas ztálja a kivándorlásnak óriási mértékben való terje-
dését, s miután tudatában van. annak, hogy ezt csak a nép föld- 
s zerzédi vágyának kielégitésével és a birtokokra nehezedő terhek 

9 
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kön .nyitésével lehet megakadályozni, elhatározza, hogy a követ-
kező feliratot terjeszti a miniszter elé: 

1. A hitbizományi rends zer megs zühtete . ndő. 	 . 

2. A  kincstári,  valamint alapitványi birtok mezőgazdaságra al-
kalmas része parcellázandó. 
3. Nagybérlet 5oo iioldon főül eres engedélyezendő. 
4. Az állami eredetű papi birtok csak kisbérleti rends zer sze-
rint. kezelhető. 
5. Az adómentes létminimum megállapitásával és a II. os ztály 
kereseti adó eltörlésével. uj kates zteri becslés alá-pján a föld-
birtoknak, ugys zintén mindenne .nü örökségnek, fölfelé fokozatosan 
emelkedő adóztatása hozassék be." /:81:/ 

Amint látjuk. — az akkori viszonyok mellett —elég radikális ja-
vaslattal. álltak elő i'iovák János' és társai. De ők sebe a földnél-
küliek, hanem a kisbirtokosság hangját hallatták. 
A tufa jdonvis zonyokba ők sem akartak beleavatkozni:, csak egy 
kics it meg akarták s zor itani a nagybirtokosokat. A javaslat kö-
rül nagy vita támadt, amely a közgyülést csaknem bbtrányba f.ul-
las ztotta. A  törvényhatósági bizottsági tagok nagy tömegét alko-
tó megyei dzsentrik és mágnások az Ősi birtok ős az ősi jog —
ránt i orvtámadást láttak benne. Gondolkodásuk valóban nem ter-
jedt tul saját önző egyéni érdekeiken. 	 . . 
A javaslatot egyhanguan elhangzása pillanatában el is vetették. 
S"'zab6 Is tvánék szereplése, ettől kezdve napirendszerü volt. Köz-
gyűlési beszédeik a kisgazdatársadalom és a nagybirtok közötti 
egyre élesedő "harcot" tükrözték. Hogy rajtuk kívül Somogynak 
százezer nincs'telenje'is van  — ki törődött. vele — a vitatkozó 
felek ugyan _ nem sokat, de ez csak később derült ki. /82/ 

Azzal azonban, hogy célkitüűésükben a kigazdák megerősité'sért . 

harcoltak lényegében a nagybirtokot gyengit . ett:ék. A tőkés nagy—, 
bérletek elleni és' a kisbérletet támogató, programjuk a nincste-
leneket is segitette ,mart ennek keretében azok is hozzájuthat 
tak volna: egy—két holdas bérlethez. tudjuk, hogy Nagyatádiékat 
jelentős agrárproletár tömegek is támogatták.' 



Milyen módon oldódhatott volna meg a földkérdés? 
A.  parasztság tő'kes zegénys égé közismert  volt.  tia hitel utján pénzt 
hez is jutott, volt-e megfelelő mennyiségü szabad föld, amelyet 
megvásárolhatott volna? Fiatárt szabhatott a földvásárlásnak az 
előző két feltétel mellett az is, hogy hogyan alakult a föld ára. 

A föld minőségétől függően 1887-ben  Somogyban egy magyar hold ára 
loo - 120 forint volt. A századforduló táján a föld ára fokozatos 
emelkedést mutat. 19o7-ben mér 2 .00 -.300 forint egy magyar hold 
fttaii .  A községek közelében v is zont 400 - 500 Ft.  Egy  hold jó rétért 
óoo forintot .is elkértek. Egy holt] termós zőlő ára l000-12oo forint  
volt. Egy hold legelő padig , 150-160 Ft. Egy hold negyed telek "ha 
ugyan van még . eladó sz'les e világon" 	35oo - 4000 forint -ir"ja 
a S omogyvármegye 1907 április 12-i száma. 

A nagybirtok a kapitalista gazdálkodási mód elterjedésével még 
jobban. megmerevedett. Az igen nagy területeket elfoglaló hitbi-
zományi urodalmak valósraggal megfolytották egyes falvak népét. A 
kötetlen birtok felparcellázás ára v is zontit csak akkor kerülhetett 
sor, ha a birtokos eladósodott. A parasztság ilyen alkalmakkor is 
csak akkor jutott földhö4, ha nem akadt másik birtokos vagy bérlő, 
aki egy tagban vette volna meg a földet. Ha vevő hiján mégis 
felparcellázták az urodalmat, akkor is néhány házhelytől eltérően 
a birtok javarészét a közép éss a gazdagparasztság vásárolta:  fel. 
Honaan lett volna ugyan pénze a nin'stelennek., mikor még betevő 
falatja sem igen  volt.  A kisbirtokosok sem bővelkedtek pénz dolgá-
ban,  legalábbis nem mindenütt, mert amint szóltunk is mér róla -_ 
az 1927-ben felparcellázott urodalmakat is naggyából sváb  telepe-
sek vásárolták fel. 

A parasztság általános tőkeszegénységének volt jele az is, hogy 
nem annyira földvásárlásra, hanem inkább béxiats zerzé.sre töreked-
tek. Ezt b izony it ják a század eleje óta egyre jobban szaporodó 
kérelmek is. Mivel a birt okos ok egyéni kérelmezőkke 1 sem bérlet 
sem vétel tárgyában szóba sem. álltak - ennek következtében egy-. 
egy község lakossága állt össze, hogy egy tagban kérje a bérletet 
vagy a földvásárlást. 	 . 

Vass János és társai alá ótapas zdi lakósok : árffy t5éla hencsei 
urodalmából loo. - 12o kat. holdat vennének, mert kevés a föld 
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és nyomas űtó a helyzetük. 7:8 .3:1 

iiirt üyör•gy ós társai kishoboli telepes gazdák aziránt folyamod-
tak a földmüvelésügym miniszterhez, hogy az albertirsai takarék-
pénztár által Molvány község határában Lejosfa pus ztán kiparcel-
lázott földből megvenni szándékoznak 8o-- go holdat, de pénzük 
annyi- nincs, hogy holdját 54o koronáért ki tudnák fizetni. Köl-
csönért folyamodnak, amelyet sohasem kaptak meg, mert ugymond 
"Állami 

 
kölcsönt ily cé:lu hitel hiányában/nem engedélyezhetek" -

földmüvelésügy i minis  zter. /:84:/ 

Drávaszentmárton község s zi.ritén földet szeretett volna venni 
Fes te.ti.ch  Imre. birtokából, de annyi pénze nem lévén, amenny 
kellene; hitelt meg semmilyen körülmények között sem tudott sze-
rezni. Igy a birtokvásárlás elmaradt.. /:&5:/ 

Nemcsak a s zántófö.ldhiány, de a legelőhiány is sulyosan érintet-
te a parasztságot. Az  187o-es  évek válsága következtében a föld-
birtokosok még a maradék legelőket is feltörték. Némely község 
teljesen legelő nélkül. maradt. A törekvő kisgazdatársadalom ál 
lattartása igy megnehezült. A •le-gelőhiányori a közlegelőtörvény 
sem segithetett. Az ur•odalmak megmaradt legelőin meg idegennek 
tilos volt legeltetni. A kispar•as zti állattartás fellendülésével 
különösen élesen vetődött fel ez a rrobléma. ` Fiikrözték ezt az e 
tárgyban beadott folyamodványok is. 	 . 
Orda község beadvf-ínyában a főispán támogatását kéri, mivel Jan 
kovich 'T'ivadar birtokából szeretne venni megfelelő területet le-
gelő céljára. Kérvényét elutae itották. /:86:/ 

Pettend pus zta /ma már közs ég/ lakossága i iczky Lás zlót61 legelőt 
vagy szántóföldet avart venni, de a gróf erre 'nem volt hajlandó, 
mert ugymond "a pares ztok fizetés képtelenek. Vettek a mult évben 
is 3 hold földet ás azt sem tudták kifizetni. tvi 40 korona 4o 
fillér részt sem tudraak összehozni." 1:89:1 

Fehér Ferenc és társai wzente község lakói azzal a kéréssel for- 
dultak a földrnüvelé.sügyi miniszterhez, hogy Festetich 	ziló 
herceg hitbizományi birtokából kapjanak bérletet. Kérésüket .1u- 
tasitották. /88/ 
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A kérvények ügyében a legtöbb esetben dönt-és sem történt. Kése-
delmesen intézték őket vagy egys ze.rüen minden intézkedés nélkül 
irattárba he lye zt ék: Meghallgathatta-e egyáltalán valaki a sze-
gény nép kérését., amikor a nagybirtok érdeke ugy kivánta,. hogy 
ilyen panaszok és kérelmek a nyilvánosság elé ne kerüljenek. 
Ritkák azok a birtokosok, mint a fehér holló,. akik önszántukból 
is tettek valamit. 
Az 1900-as évek táján nagybirtok stabilitása is megingott. A gaz-
'das ági válság után. eladósodó nagybirtok fela.prőzádás ának első je-
lei, méghozzá koncét jelei a század elsó 'étitizedében meginduló 
parcellázások. 

A kérvényekkel, amint láttuk semmit nem ért cl a paris ztság. 
kra j on mit remó lhe te tt a z a lka loms zer ü parcellázás októl? Konkrét 
választ kapunk, ha megvizsgáljuk a parcellázások körülményeit é4 
hátterét. 	 . 
A parcellázás kettős okból következhetett. be. Vagy eladósodásból, 
Fagy has. zone.zerzésből, spekulációbál. Mindkét esetben egy-egy• 
urodalmat, vagy annak csak egyik rés zét parcellázták fel. 

A birtok eladósodásának előzménye. a. hitelfelvétel ás a. fizetés-
képtelensége. A somogyi földbirtokos ok gyakran fordultak magán-
hitelezőkhöz is'. A hitel fejében valamelyik urodalmukat vagy an-
nak pára záz holdját kötötték le. Az öss zeg vissza nem fizet ése 
esetén kénytelenek voltak parcelláztatni. Az ujságok hirdetéseiben 
gyakran olvashatjuk a hitele ző nevét aki a`gy'parcellázás ok révén. 
nagy has znot vágott zsebre. A parcellázók, álltalában zsidó ke-
reskedők, jól ismerték .a-  parés.zts ág gondolkodásmód ját, aki inkább, 
ha s züks 6g volt rá inkább hitelt vett fel,_ hogy földet tudjon vá-
sárolni mintsem elszalassza az amugyis ritka földvásárlási alkal-
mat .- 

Az apró házhelyekként vagy egy-két holdas parcellában elárul i- ,  
tótt föld a spekuláció következtében. hihetetlen magas áron. kelt 

birtokosabb ,paris zts ágnak boldogságot, másoknak a költs ön-
kért pénzen vásárlóknök a magas kamatláb miatt néha,, nyomort. ho 
zett.'- 

A nagy has  zon láttán azt némely birtokos maga is hajtott végre 



nyerés z.ked.és céljából has onló parcellázás okat . A törvény azon 

ban Katarosan befagyasztotta az ilyen manipulációkat. A spekulá - 

ciós és termós zetes parcellázás ok száma 19ors-9 tájt szaporodott. 
el..- 

19o9-ben a csurgói járásban Inke közs égben S zeged . y. Sándor Darvas —

pus ztai birtokán 1o&2 kat. holdat parcelláztak szét üzlets zerüen. 

Az igali járásban, Somogyges ztiben ues zti Rezső birtokos. 256 kat. : 

Hold  ját Schles inger Albert és József kaposvári keres kedők parcel- 
látták üzlets zer üe n. - 

A kaposvári járásban; Vis-nye közs égben 332  kat. holdat, Várda 
községben loo kat. holdat parcelláztak Weinberger Mór  illetve az 
el.őbbi.Schlesinger ás társa..  

lengyeltóti járásban,. Vi$ L közs.égberi Darvas Dezső földbirtokos 
530 kat.holdat parcelláztatott fel. 

A marcali járásba, namesvid közsógben a Stefaits-föle birtok 33o 
hold ját: és Vese köze égben a cos zkovits -féle birtok 12o hold ját 
Ring Lipót ás társa, kaposvári cégek parcellázták. A rétnek hold-
ját 400 kor onáér•t, a s zántóföldet pedig. 3oo koronáért. 

A nagyatádi járásban .ivagyatád községben Lelbach Keres ztély János-. 
majori 5oo kat.holdját parcellázta Fleiner Samu kaposvári cég. 

ikében Gróf S orms s ich Andor 15oo holdját Ring Lipót ás Samu kapos-
vári cégek parcellázták. Kutas közs égben € is z Ede 57o hold ja ke- 
rül ugyanerre a sorsra. .,a 

A tabi járásban a legnagyobb taéretüek a parcellázás ok. A nagymé.- 
retü 

 
parcellázás ők okát a-óban látom, hogy  ebben a járásbán a leg-

mostohábbak a gazdálkodási v iszonyok a tata jfels zin elég válto-
zatce t  sok az erdő, a domb, a nádas, a rét. Termőtalaja lős zös, 
felül erdőt.a.laj. A  tárgyalt időszakban különösen nem kielégitőek 
a közlekedési és s zállitás i v is zonyai. A Kaposvár - Siófoki va-
s.ut lassan. és nehézkes en  épül. 1908-ban°m6g. csak Felsómocsoládig 
kész. Sok volt a járásban az egyházi birtok.. Gazdálkodás i viszo-
nyai lassb-nan fejlődtek, mint a megye más járásaié. 

Zala  köze égben az. 1617 holdas Zichy birtokot, Tabon ás Torvajon 

Perezel Béla 1790 hold as birtokát, Ádándon Saczger Géza loo hold- 
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j; átt, Zamárdiban a bencés rend 6o holdját par•cellzták. /:89:/ 

Ismételten meg kell jegye zniznk, hogy áitalába.n véve a z egész me -
gye területén végbemenő parcellázásokra érvényes az a megállapi- 
tás, hogy a kényszeritő körülmények mellett a •parcellázások e-
gyik más ik ösztönhője az üzlet., a. nagy haszon reménye. 

A fellelhető adatok alapján 1.909-ben. Somogyban 8887 kat. holdat 
parcelláztak. Feltehetjük a kérdést, hogyha esztendőnként ismét-
lődtek volna meg hasonló esetek, vajon mennyiben járultak volna 
hozzá a parcellázások a felun i lakosság földhiányának megoldásá-
hoz",„ Jele ntett-ű volna valamelyes javulást. ez a f öldmüve lő nép 
életmódjában? természetes, hogy nem! A közép és gazdagparas zti 
réteg. dzámára ta tán. igen, mert annak vagyona igy szaporodott. vol 
na. Ugyanis az eladott  földek java részétők vásárolták meg. A földe 
nélküliek továbbra is azok .maradtak, akik voltak - s zegények, 
nyomorultak. 	. 

19oo -tól. 1914-ig megyénkben kb. I5000 kat. hold.at  parcelláztak 
fel. Ebből az urodaimi cselédek és mezőgazdasági munkások sem-
mit sem vásároltak. A néps zámlálás i összeirások ugyanis kimutat-
ják, hogy e két előbbi réteg Íéts záma, még ha levonjuk belőle a 
termés zetes szaporodásnak megfelelő létszámot, akkor is emelke-
dik,. nemhogy  as  ök.kenne. A nincstelen tehát nem tudott földet van-
ni. De nem tudott az 1-5-holddal rendelkező s zegénypares zt sem. 
Birt okára hitelt aem kapott, de nem is mert fölvenni. Gazdasági 
fölszerelések hiányában nem is tudott volna megművelni nagyobb 
birtokot anélkül, hogy el ne adósodott volna. 

A viszont kimutatható a statis ztikai adatokb61, ho gy  a közép és 
gazdagparasztság s záma emelkedett. A ,parcellázott földek fölvé-
sártói inkább: ők. 

pasas zti osztály jellemzéseként elmondhatjuk, hogy vagyonilag 
ezek. szerint nem egységes . A zo.nbarm a földkérdés tekintetében 
egis égésen állt. s zeniben a  Elegy  birtokkal. Légyen az bármilyen 
vagyoni állás u, földnélküli vagy gazdagparas zt, mindegy ik s zen-
vedett, illetve gyűlölte a földbirtokot. 

• A századfordulót 61 a v ilágháboru kittréséig különösen a lo hol 
don aluli tulajdonnal  bird  parasztság körében gyorsul meg a 



— 92 — 

tönkremenési folyamat. A ments ük meg a kisbirtokot — sajtószólam 
konkrét társadalmi mozgÉlmat takar. Szaporodtak a gazdagyülések. 
ilagyatá.diék a kisbirtokos parasztságot igyekezték tömöriteni, 
akiknek szervezkedése a hatóságok figyelmét. sem kerüli el. :néhol 
véres öss zetüzés ekre is sor kerül. 

19o9 február l8'.—án 	meskis:falud és Nagybajom közs égekbe:n a köz— 
ségi biró, a pap, a tanító é's több gazda által szervezett népg.yü-
lést a marcali és a kaposvári járások fős zolgabirái betiltották, 
mondván, hogy az törvényhatóságilag nem engedélyezhető. Azonban 
a kisgazdák hivatkozva szabad állampolgári jogaikra a népgyülést 
még—is össze-hivták, amelyet a marcali járás fős zolgabirája csen-
dőrökkel zavart szét. A csendőrroham aktalmával szuronnyal egy 
ember életét oltották ki. A ,parlamentben AtagyatádiSzabó István in4 
terpellált e tárgyban, és követelte a hiznösök felelősségre. vonását. 

A kisgazdatársadalam tömörülését volt hivatva szolgálni a Magyar 
Lobogó cimü lap• is, amelynek. korabeli hasábjai élénken tanukodnak 
a kis és nagybirtok között. folyó harcról. Az alábbiakban közlünk 
egy vers jellegü irást, amely a fenti lapban jelent meg és amely-
nek nem annyira a formája, hanem inkább a mondanivalója ad há ké- 
pet a korabeli p arás zts ág helyzetéről és gond okodásmód jóról: 

Földmive lő kisga zdatárs aml. Mindenhol a te erődet látom. 
Verit éked áztatja a földet, neked semmit más nak terem többet. 
Pár hald földed buval szántogatod, de gy ümölcsét mégsem hasz-
nálhatod.. 
f ara.. jut abból a vigadozásra, százan kérik, mind ráköltöd másra. 
Jön a jegy ző a sok adót kéri, Pap, ta nit ó, csősz, a a pás ztór-
nak méri. 
l j'j.eliőr, haragozó s mások, valamennyi hoz egy vagy . két zsákot.. 
A fogyasztás, jég, tüz, biztositás; apaállat beszerzés. és tartás, 

középületek goadozása; mind fizeted, a nem bizhatod m&'ra. 
Hát még mennyi nevezendőt kifizettél végig egy es ztend& . 
Ha a kutyád ugat a házvégre összerezzensz, már megint pénzt kér-
nek. . 
Amikor mér minden kifizettél, házad körül széjjel tekintettél,.. 
kincs kent' ér a ragad számára; mind ,  beraktad a mások szájába. 
S zomoruan. mégy a takarékba, pénzt veszel föl ősi birtokodra. 
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S a piacon buzát yes zel érte családodnbk, s. magadnak félévre. 
`Több terhed lesz, s évről évre igy megy. Te fizetel mig csak 
birs  • mimade.nt, el is esel, már a dobost látom, mines •nyugdijad, 
koldulhatsz barátom. 

e dolgozzál véres verej tékke 1 , munkád d.iját mind. más ok vették 
el. 
I e.m lesz minden dolgoznod továbbra, üitariázhats z a jobbik ha 
zába 	 . 
A magasból a legkisebb urig összefognak téged r•ugni,uzmai. 
Térj eszedre kisgazda barátom! Szervezkedjé.1, melegen ajánlom. 
Béczy Nagy István kisbirtokos iolvány. /:9o:/ 

Az első világháboru alatt megnőttek a gazdas ági bajok, tovább 
fokozódott a falusi lakosság proletarizálódása. 1 enicsak a nagy-
birtok küzdött munkaerő hiánnyal, hanem a pares ztság is. Ezen 
okbeli vagy eladósodás miatt sok pares ztparcella került dobra. 
A konjuktura kihal ználái a háboru alatt eladóvá lett földeket ö-
sszevásárolták. A háboru alatt Somogyban is emelkedett a kulák-
birtokok száma, s  a háborus veti zteségek ellenére is növekedett 
a mezőgazdas ági proletárok s záma. A fegyveres szolgálatból kis 
falujába hazatérő nép azt. ta pes ztalta, hogy most már még hát-
rányosabb helyzetbe került. 
A háboru vége felé valóban forradalmi hangulat uralkodott a fal-
vakban. A forradalmi hangulat első hulláma 1918 ős zén söpört 
légig először Somogyon, amikor az olasz frontról hazaözönlő kato-
nák csoportokba verődve fosztogatták a földesuri kastélyokat 
és a kaposvári üzleteket . Hiába papa.s zkodtak a sértett földbir-
tokosok, ki mert volna ellentállni az áradatnak, ha mégoly tör-
vénytelen tettekr-e is ragadtatta magát. A késői Dázse-unokák 
keltek föl, és nem kértek, hanem ragadtak." .....S zörnyii a nép, 
Ha fölkel é s nem kér, de ves z, ragad" - mondja Petőfi.. Méltán 
idézhetjük a költő szavait, mert az 1918: őszi eseményeire jól 
illenek. 
Ebben a történelmi pillanatban torlódtak össze azok a tényezők 
mind egyszerre, amelyek emlékezetes történelmi események kia 
lakitó i lettek: A parasztság évtizedekig elfojtott nagybirtok-
elleni gyülölete fékeveti ztett elemi erővel robban ki, amely 
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párosult a kielégithete t le n földéhséggel. A szocialista es zmék 
gyors elterjedése, az elves ztett háb.oru miatti keserűség, az 
uralkodó osztály tehetetlen: ége és gyávas ága, a kormány balra-
tolódás a:  mindezek a tényezők oldahatottak Somogyban is, hogy 
már 1918 decemberében megalakultak az első termelőszövetkezetek.  

lila már tudjuk - ha bids zkék vagyunk is. rá - hogy a .termelőszö-
vetkezetek kialakitása bármenulir.e is előremutató volt 1918 
ős zén, de abban a történelmi pillars tben korai v olt., s fenntar- 
táluk a Taadc s köztárs as ág idején a tanácskormány hibás paras z4--
politikájábó.l. fakadt..  

A termelős zövetkezeték alakitá.sa a több mint százezer somogyi 
égrárproletár érdeme. A történelmi körülmények figyelembevá' 
tele mellett megállapi*:hatjuk, hogy Qmogyban a nagybirtok fel-
számolása másként nem is mehetett volna végbe mint csak ugy, 
hogy az elkobzott nagybirtokot egy tagban bocsájtották a szegé 
.ryek rendelkezésére. 

.Móricz Virágfakadáshoz hatonlitotta az agrárproletárok ö.ntevé 
kcnys ége folyamán megalakult termelős zövetkezeteket. 

Vajon az agrárproletariátus spontán elképzelése, vagy ujra törek-
vő, uj gazdálkodási formát létrehozó fantáziája következtében 
jöttek létre ezek a szövetkezetekT. 

-E .  tanulmány bevezető részében szóltunk már arról, hogy egyes pa-
rasztkategóriák tulajdonában mennyi és milyenfajta gazdasági fel-
szerelés volt. t-ud.juk, hogy az 1-5 hold ig terjedő birtokkal ren-
delkező szegényparasztságnak alig volt gazdasági felszerelése... 
Birtoka megmüveléséhez legtöbb esetben költs önes zközt, leggyak--
rabb.ao igaerőt vett igénybe. Főleg az igaerőben mutatkozott 
nagy hiány Somogyban. 
A háborus károk és vesrztesség®k még ezt. a gyenge igaerőt is apas z -
•tott ák. 
A háboru után még a gépi fels zerelésü nagybirtok sem tudta min-
dig üzemeltetni gépeit üzemanyag hiánya miatt. Ilyen körülmények 
között ha a nagybirt ok s zét oszt de. Ara  kerül sor a mezőgaadasági 
munkásság egyáltalán nem tudta volna megmüvelni •a földjét. Ugy 
járt volna,, mint Földhözragadt János faóra Ferenc novellájában. 
Nem tehettek mást, mint öss zefogtak az urodalmi cselédekkel, s 
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az urodalom gazdasági es zközeivel együtt kezdték müvelni az 
egy tagban maradt földet. Furcsa ténye ez a történelemnek,, 
amikor az urodalom föld jét nem osztják ki, hanem elzavarván az 
is pánt és tiszttartót, érintetlenül hagyva mindent, a  nép  irá- 
nyitja tovább a munkát. Külsejében tehát megmaradt az urodalom, csak 
belsejét illetően telitődött meg szocialista tartalommal. 

A somogyi agrár prole tar iátue nem  önmagától,, hanem a külső ga zda-
éági kénys zer hatás ára egyes ült. 1918 ős zén termelőszövetkezetek 
be. 
A termelőszövetkezetek megalakulásának, életének ás felbomlása 
körülménye inek problémái még nem eléggé. tisztázottak. Erősödésük 
illetve gyengülésük majd s zártbomlásuk függvénye v olt a- tanáde-
kormá.ny erős ödés éné k , gyengülés ének ás bukás ának: S zétos zlásuk-
hoz jelentősen hozzájárult a belső ellenforradalom.. aknamunkája 
mellett az is, hogy az agrárproletariátus tudatilag még nem érez-
te magáénak a közös vagyont, ha részesedett is annak javaiban. 
i osszabbéletüségük esetén reálisabban tudn4nk értékelni őket . 
Mindenestre megalakulásuk is nagy .jelentős égű.. 

AZ ellenforradalom terrorja .nem ismert határt. Főleg a gazdasági 
cselédek s zenvedtek tőle sokat. Ird okolatlan, mondvacs inált okok 
miaX$tti felmondás utján tették munka ás hajléktalanná; a csalá-
dok•. égász sorát. Igy kerültek szabad ég alá a marcali és a le n-
gyeltóti cselédek. 

Azt. azonban a hatalomra jutott ellenforradalmi rendszer sem ta-
gadhatta, hogy ha uralmon akart maradni, akkor tudomásul kellett 
Vennie, hogy Magyarors zágon van •és létezik az a hárommilió föld 
nélküli, amelyről mindig olyan bölcsen hallgattuk uraink. Volt, 
és élő valóság volt. Akarva, akaratlan, ha egyelőre tenni nem 

de bes zélni kellette a földkérdésről. 	. 

A , földreform s züks égességét ás minél előbbi végrehajtás át egyre 
-jobban sürgették az 192o tavaszán ujraéledő agrárs zocialista. 
mozgalmak. A háboru következtében ugyanis a partis zti s lay omoro-
dás még, nagyobb méreteket öltött. A föld ás házhelyigénylő 0477- 
vények és. beadványok özöne érkezett a Földmiivelésügy i Minis zté`- 
riumbs.. rAáe egyéb eulyos körülmény folytán a kialakult belpoli-
tikai helyzet a földreform bármilyen  .formáb:an.  történő végrehaj- 

tás át. clodázha-tat lanná' tette . 	 . 
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A háboru utáni első kérvényt megyénkből Somogykiliti nincstelen 
telepesei irtók a földművelésügyi minis zternek, amelyben házhe-
lyeket. kértek.- . . 

1920 március 8 -án kelt leve lükben kérik, hogy a község határá-
ban  fekvő veszprémi káditalan birtokából háztelekparcellázást el-
rendelni s zives ked jék, inert  amint irják, - 117 önálló kisbirto-
kos, földmunkás és kisiparos  nem bir lakást, illetve lakóházat. . 
Olyan kevés a lakáé, bogy a betelepülő már csak valahol az is- 
tállóban vagy kocsiszinben huzhat.ják meg magukat. 

A feút,nevezett urodalomnak 8 község határában 500o holdja volt, . 
mely a község határát teljesen körbefogta, igy a község terjes z- 
kedés ét egészen meggátolta. A községtől távol, a szőlőhegyben 
5o-- 6o család rés eben földbevájt odukban lakott. 1:91:1 

`falán még nyomasztóbb: a helyzete a gamási nincsteleneknek, akik 
az 1920 .március 24.-i levelükben a következőket irtók.. "tamás 
községben lakunk mind a 37 csa lád, akik 324 1é14kbő:l állunk. 
Dacára, hoggy semmi .nemü területünk nincs, kérjük a ivagymáltóságu • . 

Magyar Földmüvelés ügy i Minis zter urat, nekünk, nincsteleneknek 
•háztelket és legelőt kiutalni méltóztassék azon területekből, 
ami 

 

G8I116.8 község határát körülbástyázza." Panes zolják továbbá, 
hogy a lat;- ibérek igen magasak, a hogy agy• urodalmak ideg-en mun.-
kásokat hozatnak, pedig azért a bérért ők is elvállalnák a mun-
kát. /:92:/ 	 . 

A tapsonyi hadiözvegyek azt kérték, bogy  legyenek kegyesazivüek, 
a helyzetükön segitsenek, mert nyugclijuk nagyon kevés a mai árak-
hoz: "Fa  nélkül és kenyér né és me z it e le nek vagyunk a kis ár-
váinkkal. Segitsenek egy kis burgonya és egy kis tengeri alá va-
ló földdel;  bogy  legalább ,azzal pótoljuk a kenyerünket. Ne hagy-
janak bennünket, hogy mi is a háboru áldozata legyünk."' /:93:/ 

A földhirtokreform ügyét tehát sehogysem. lehetett elnapolni. Ez 
ügy a huszonnegyedik órába érkezett .dönteni kellett. 

A történelem kényszeritő körülményeinek nyomására 1920 'május 12.-
én a kormány _értekezletet kiivott össze a fenti tárgyban. 
Az értekezleten Rubinek Gyula földművelésügyi miniszter elnökölt. 
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Elismerte, hogy valamennyi nemzetgy ülési képviselő lekötelezte 
magát választóinak a földbirtokreform javaslata mellett. 

"Az utolsó pillanatot éljük /már mint az urak/ - mondta Rubinek 
és ha a szociális békét a falun biztos itani akarjuk, amint hogy 
ma,, midőn ez a század szociális gondolatokkal terhes, a  a  s zo 
dália jelleget viseli magán, ezt biztositanunk kell, akkor az 
utolsó perceket éljük, amidőn nekünk ezzel a reformmal a közvé-
lemény elé kell állnunk." 
"yyomatékosan hangsulyozza azonban, hogy "senki ne foglalkozzék 
azzal a gondolattal, hogy a nincsteleneket; akik megfelelő erővel 
a földek megműveléséhez nem rendelkeznek, most egys zerre birto-
kosokká lehet tenni. helyes, hogy házhelyet kapnak,. csak ne akar-
junk belőlük erős zakkal birtokos osztályt cs inálni.." 

lem, ettől nem kellett Rabinek minis zter urnak tartania, mert a 
jelenlévő urak: Prónai ú-yörgy báró, Sokorópátkai Szabó: István,.gróf, 
Sorinas ich Lás zló, OMGE elnöke, CsernÖch János. biboros hercegprimás 
stb. r_et ezért jöttek az érteke zletr•e , hogy a nincs telenekbő1 bir-
tokos osztályt cs ináljarrhk. 

Prónai szerint a földbirtokreform érdekében nagy propagandát kell 
kifejteni. Egyszerre nem kaphat mindenki földet . , és "legfőként 
senki sem gondoljon arra, hogy ingyen fog földhöz jutni. A propa-
gandára szükség van, már csak azért is, hogy ezen a  réven -a ke-
délyeket megnyugtathassuk." 	 . 

Sokoró iátka i S zabé Is tvá.n is ny iltan szint vall, amikor azt mond-
ja, hogy "az a párt, amelyhez tartozni szerencsém van arra törek-
s zik ,. hogy a prasztság forradalmiságát lehűtse és ismét a rendes 
kerékvágásba terelje." Kellett e ettől többet mondani? . 

sernoch biboros szintén megnyugtatja Rubinekot , hogy a földre-
formjavaslat olyan, mint amelyet bár lehet a nemzetgyülés elé 

és t őle a nn.ak elfogádás át kérni. /94/ 

A rubinek-féle földbirtokreform - tervezettel, amint azt néhány 
hozzás zólásból is láts zik, a földbirtokos os ztály egyetértett. 
ny ilvánvaló, volt, hogy ez a tervezet burkolt formában, de vége- 
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redménybe.n a nagybirhokre.nds zer megerősitését szolgálta. "Ennek 
a tervezetnek másik célkitüzése az volt, hogy mindörökre -elve-
gye a dolgozóparasztság kedvét a földtől. A földreformot meg 
kellett: csinálni azért; hogy a földosztó agrárs zocializmus ató- 
piáiból a magyar paraszt ör ökre kiábránduljon." /:95;/ 

No,  de ezt a tervezetet egy Ribinek még kevésbé egy Prónai nem 
terjeszthette a nemzetgyilés elé. 8e kellett tehát fogni a' 
nincstelenek millióinak szemét, de ugy, hogy a földbirtokos ré-
teg s e károsodjon. Embert kerestek, akinek néps zer•üsége, s zárura-
zása, s főleg neve még nem kompromittált, akiben nég bizik a nép. 
Meg is találták hamarosan. N.agyatádi Szabó István,, aki ekkor 
állt népe zeriis ége tetőpontján vállalta is .  ezt a fe ladatot, mert 
amint. tudomásunk van róla elég demokratikus földreformtervezet 
volt már akkor tars olyában. 	. 

Nagyatádi; ki a SimonyiSe.madam Sándor kormáoy ban közélelmezési 
minis zter volt 192o augusztus• 17.-én a '2e_leki - kormány föld-
művelésügyi minis ztere lett.; 18.-án már be terjes zti a Rubinek 
féle - földreform-javaslatot. tuyilvánval6an hosszabb tárgyalás 
előzte meg ezt az aktust. 	 . 

A zzal, hogy. raagyatádit kineve ztélit öldművelésügyi minis zternek o  
illetve elfogadta ezt a poziciót, a földbirtokos mágnás oknak 
ikerült a kis gazdapárti ellenzék méregfogát kihuzni. 

A zonban a miniszteri széket nem adták ingyen. Nagyatádi ezzel a 
kézfogással legalább 3 millió kates zteri hallat, s legalább 
3óo.000. szegény parasztcsalád boldogulását, s nemkevésbé. saját 
becs ületét ejtette ki kezéből.. Tettének következményeit . a tör 
ténelem ta láb, de akik benne biztak sohasem bocsáthatták meg. 

1920-ig. töretlennek mondhatjuk utját. A  'ram t folyó kutatások 
több fényt fognak deriteni előbbi tevékenységeire és szerepére 
/ de azzal, hogy vállalta a minis ztereéget 	nyiltan. beht5dolt 
á z uralkodó os ztálnak bár a pa ras zti tömegek még ezután is biz-
tak benne . 
A  Rubinék -féle földreformtervezet közel sem volt olyan demok-
ratikus mint a 	ez atádi-féle,. s végrehajtásának körülményei 



- 99 - 

óriási has zriot hajtottak a földbirtokosságnak. lagyat-ád.i mind-
ezt jól tudta, de egyéniségéből kifolyólag már mim léphetett 
vissza. Ebbeta volt tragédiája is. 	.. 
Pártja, az Ors zágos Függet lens égi és 46—as Gazdapárt 19o9. no-
vember 29.—én  szentgá.l.on bontott zászlót és. programorjában 8.2; 
általános, egyenlő, titkos gélas ztójog .kivivása mellett. a feu-
dális maradványok /mellet.t/ megs züntetését ;  a progress ziv adó-
zás bevezetés ét, a--80 0  k,oro.nán aluli jövedelmek adómentességét, 
ingyenes népoktatás kiv ivását, a. latifundiumok és' a holtkőzi 

• birtokok állami megváltását is zászlajára tűzte. /:96:/ 

Ha csak a somogyi agrárproletár és földbirtokos partis ztság 192o—
as  helyzetét és hangulatát vizsgáljuk, abból is csak azt a kö-
vetkeztetést tudjuk levonni,. hogy ezt a programm.ot a földművelő 
nép minden rétege egy formán támogat. La,  inert  megva lós ulás'a ese-
tén még a.z urodalmi cselédek is jobb körülmények közé kerültek 
v oln i. Itrthető v olt tehát raagy at éd i Szabó István épe zerüsége. 

A Rubinek üyula által tervezett; földreform ezek után ivagyatádi 
cégér alatt jelen meg. 'oevezziik most már m.i is igy.: 	 . 

A XXXVI. t. c. 1. . .kimondta , hogy ''Ennek a törvénynek ez a cél- 
ja, `'hogy a magyar-földbirtok. megoszlását helyesebbé tegye.: E vég-
ből ez a törvény a lehetőséghez képest előmozditja a. földszer-
zést, főleg azok részére, akik a föld gondos és szorgalmas mü 
vélésére képesek is és hajlandók is ;  de eddigi v is zonya ik között -
önhibájukon kivül földhöz nem  juthattak nem juthattak.'`'. 

Nagy hühóval megtörtént a földreform beharangozása, amelynek so-
rán az  ors zág 16 millió kates zteri holdjából igénybe vettek 
946. 662 kat.holdat, az ország területének 5,$ —át. Az öss zes 
szántóföld, rét , lege lő /22,6 millió hold/ 7,4 %—át. 

A földreform alkalmával Somogyban igénybe vettek 7o.:3o6 kat.hol- 
dat. Ebből 2.800 kat .holdat házhe ly nak  osztottak szét, és, 
67.50E holdat pedig önálló parcellákként: adtak át. Házhelyhez 
jutott 9.597 család — átlagban 470 négyys zögöl. Földhöz jutott 

34.835 cs a lád átlagban 1,9 kat . holdat kapott. 
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Ha  együttesen  a  zám.oljuk a földhöz ós házhelyhez jutottakat, ak-
kor csak 1,5 kat. hold föld jutott egy-egy családra. 

B földhirtok-1^efgrm 	 inEavei vis  zonvla,tiaLn  a követ- 
: kező : 

Jár áe 	 iröldhöz  házhelyhez 
jutottak s záma : 

A. juttatott föld- A földhöz 
birtok házhely, 	juttatottak 
ter.kat .holdban. 	köziil egy fő- 

re es ik. ' 

1. Barcs 	j.  2422  1426 695o 433  1,9  
2. Csurgái j.  4115  948 7470 273  1,5  

3. lgali j.  3416  619 5773 155  1,4  
4. Ka posy árij . 4713  1046 993o 342  1, 7  

5. Zengy e l t  ót i j  3512  888 . 	5780 241  1,3  
6. Marcali j.  5593  1904 . 	841 .0 522  1,1  

7. nagyatádi j.  4544  1185 9861 379  1,5 	 ~ 

8. Szigetvárij.  3022  762 8162 262  2,2  

9. Tab 	j.  3498  698 .  5170 167  1,2  
lo. Kaposvár  v. 121. - 26  0 1 2.  

Osszesen:  34835  9797 67506  28.00  1,9 átlag _ 

Bz 1927-es gépegészségügy 23.s zára alapján e z 192o-as náps zámlálás  
adatai szerint 	volt a z ore zágban 	 . 

földn.é'lküli mezőgazdasági munkás 	kereső 	eltartott összesen:  
749.169 	779.420 	1,528':589  

5 hold nál kisebb birtoka mező- 
gazdas ági munkás : 4o7.947 419.882  827.829  
gazdasági cseléd:' .  225.129 377.975  6o .3.104  

1 , 382.245 1,577.277  2 ,959.522  
Az  összess 	ős termelőssel fog-  
lalko zók s záma 2,118.145 2,304.120  4,422.268  

Ezer adatok alapján megállapithatjuk, hogy az összas lakosságnak 

37 
 

%-át, az őstermeléssel foglalkozóknak pedig  67 %-át a s zorosan 

vett gazdas ági munkások tömege alkotta. 
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tlet kör ülményeiket, szociális helyzetüket vizsgálva tudjuk, 
hogy a  társ ad a lom ezen rétegei éltek a legmostohább v is zonyok 
között, támogatásra leginkább ezek a zorultak. Ennek ellenére 
a láts zat-földreform adta lehetőségektől is ezeket fos ztották 
me.g leginkább. 

A földreform-törvény nyilvánosságrahozatalável beigazolódtak 
azok a 'akós. za" hirek, hogy a népet becsapták. Az  eis-ikkas ztott 
földreformot• nem lehetett az 1924 évi 'VII.. törvénycikkel sem. 
pótolni. Nagyatádi is érezhette ezt, mert az 1924 május 25-i 
szigetvári kisgazda nagygyülésen igenes ak most magát mondván,. 
hogy "mé.e fél es ztendős harc előzte meg a póttörvény megjele- 
.née ét .--és a végrehajtás kör üli nagy bajokat." /:9&:/ • 
Az általa emlitett másfél éves harc lényege az volt, hogy a z 
uralkodó os zt ály még a • póttörvény ellen is tiltakozott. Ezt iga-
zolja az OM,IGE vezérkarának az a kijelentése, hogy a földreform-
novellának" S--.ok sarkalatos , veszedelmes pontját s ikerült lefa--
ragní és mérsékelni." Milyen .eredményekkel járt ez a mérséklés 
nézzük! 

r7 földreform következtében megnövekedett az egy - két holdas 
törpebirtokosok száma. Megyénkben 1910-től 1.930--ig a 0-tól 
lo kat. holdig terjedő birtokok száma 25.023-rói 34.773 —ra nö-
vekszik. A különbséget főleg a 0-5 holdig terjedő •törpebirtokok 
léts zámgyárapodás a adta.. 
A birtokos  parasztság számának növekedése azonban ne.m járt együtt 
a  parae ztedg élets zizivonalának emelkedésével. g törpebirtok nem 
hiztos ithatta a nagy obb s zágiu parasztcsalád megélhetését és igy 
a tulajdonosa kénytelen v olt, bérmunkát. is v álla lni a .` zoms zédos 
nagybirtokon.. Amellett., hogy a földbirtokos a földreform következ-
tében megszabadult. rosez minőségű földjétől, amelyet magas áron • 
adott el, a helyi munkaerő lekötésével biztositani is tudta az 
urod alom munkás -s züks ágletét:.. 	 . 

A földreform során igénybe vett földek kifizetréséti nem kezdték 
meg azonnal, hanem 1928--ra hallal ztották, amikor jóminős égü 
pengővel fizethetett a. föld.hözjutt.atott. 
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Az igénybe vett földeket ráadásul alaposan felértékelték. "Ugyan-
is a földbirtokost a kates zteri tiszta jövedelem minden koroná- 
ja után 6o pengő kártalani .tás illette meg. 1 földhözjuttatottaknak 
52 év alatt egyenlő rés zletben kellett volna a megváltási árat 
fizetni.  Az  é • vi . törlesztésrészlet a megváltási ár 5;-a volt, 
melyhegi kezelési költség cimén még 0,4 %-ot hozzá-s zámit . ottak. 
Ha  az igénybe vett: földek tiszta jövedelmét lo aranykoronában 
azámitjuk akkor is ez évi 32,4o pengőt jelent, ami az akkori bu-
zaárak mellett is elég sulyos teher, de a válság éveiben, amikor 
a buza mázsája lo pengő; alá szállt egyenesen teljesithetetlen. 
Közismert, hogy az ugynevezett reformföldek átlag-termése 6 má-
zsa volt. 	 . 

A föld megmüv e lés ének költségei nemegyszer többe kerültek,. mint 
termék értéke..A földhözjuttatottak hamar kiábrándultak a föld- 

reformból. A végrehajtás, émely igen lassan és körülményesen folyt 
első éveiben hangoztatták már, hoc a földművelő népet. becsap-

ták, a törvény rossz,. az. ig6reteket nem váltják be. /:99:/ 

Az urodalmi cselédlép' köréből is szép számmal jelentkeztek föld-
igénylők. Azonban a földreform végrehajtásának körülményei és a 
vele kapcsölatos visszaélések miatt, annak ellenére, hogy kizá-
rási ok  nem forgott fenn, tehát jogosultak voltak, alig jutottak 
földhöz. A felbiztatott /parasztság/ cselédség azonban kereste a 
maga igazát, s emiatt több megtorlás érte a birtokos osztály rá:- 
szóről. A visszaélések 6s a föld.esuri önkény áldozatai lettek a mar-
cali járásbeli kopárpusztai cselédek is, akik a földos ztó bizott-
ság eljárását sérelmesnek tartván az OFB-hoz mindannyiuk földhöz 
6s legelőkhöz juttatása érdekében póteljárás elrendél6se iránt 
1924 március 26.-án kérv ényt .nyujtottak be. 
Amint •ir.ták •- 'tKérvónyük a mai napig sem nyert elintézés t'', való-
Szinüen a hatósági informálódás alkalmával az ellenérd.eküék /föld-
hirtokos ok/ rés zéről adott kedvezőtlen válasz miatt. 

Esengve es türelemvesztetten vártuk az intézkedést -irták, 	d;e 
pillara tban már kénytelenek vagyunk Kegyelmes Urunkhoz panasz-

s zal fordulni annál is inkább, mart igénylőként jelentkezés ü .nk 
miatt boss zuból nag.yrészünket meRfos  zt ottak kenyerünktől. 



— 1a3— 

Földönfutóvá tettek benaünket nagyszámu családjainkkal,: s most 
még azzal is fenyegetnek,  hogy .április 24.-én a lakásból is ki 
kell hurculkodnunk az is ten. szabad ege alá, jól lehet ugyanak-
kor három óriási munkásház márad teljesen. üresen.. 
Azt is értésünkre. adták, hogy még aratási munkára sem- alkalmaz-

. áak bennünket. Remér4telenizl a legs ötétebb jövővel nézünk far-
kas zeraet. Rajtunk immáron csak Kegyelmes Urunk nagyle lküs ége 
segithet. /:loo:/ 

Azonban "A.  Kegyelmes Ur" gondi már sokkal nagyobbak voltak, 
mintsem á" köpárpus ztai cselédek, hajdani válas ztái, sorsával 
törődött volna. Szorult a hurok a nyaka körül az élelmis zereng.edá-
lyek papája miatt. tlemhogy másokon, de saját magán  sem tudott 
aegiteni. nagyatádi a nép bálványozott minis ztere - intézkedést ,  
;nem igényel jelzéssel a beadványt irattárba helyeztette.. 

Belezná.n 	csurgói járásban - végre sem hajtották. a földreform- 
törvény re ndelke zéeét....A z Altmuis ta sank  tulajdonát képe ző csak-
nem 3000 holdat kitevő birtok egy rés zét szabad kézből adták el, 
a más ik rés zét pedig kés zpénz ellenében parcellázták ki. 

"Ez okból r•o.1kantak, hadiözvegyek,, árvák, .nincstelenek, törpe és 
kisbirtokosok kimaradtak a földreform áldásos j6téte ményé1161, 
azórt, mert a t öbbny ire s Legény lakós s ág nem  re ndelke tett megfe--
le lő pénzze. 
Brinner Ferenc közjegyző, a bank megbizottja 	annak juttatott 
földet:, akinek akart, vagy aki őt megvesztegette. isztelette1-
j.esen kérjük a s.zabályszerü. igénylés elrendelését és lefolyta-
tását. A  község területén még ezer hold os ztatlan birtok van, 
amely a?^{nyira el van hanyagolva, hogy parlagon hever" - irják 
pancs zos levelükben a belezet i nincs te le nek.  

Az ugynevezett láts zatföldreform immel -ámmal történt végrehaj- 
tásáv 	az elle.nforrad.almi rendszer magát leplezte le. Egyben 
az is nyilvánvalóvá v ált, hogy még. ilyen korlátozott igényü föld-  
reform végrehajtásához sincs meg az ereje.. 

A nagybirtokrendszer fennt-maradt, sőt megerősödött. A loo . kat.-
holdon felüli birtokosok kezén maradt továbbra is a föld. 4614 . %-a. 
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~ .. .isetnnizett, becsapott földnélküliek százezreinek a további  
nyomor maradt osztályrés ze.  

X X X  

Ez a kis tanulmány nem öleli fe 1 a somogyi paras ztság .  /általá-
ban a parasztság/ egész "problémakörét. stiagy obb részt csak  a z 
ur•odaimi cselédség és a mezőgazdasági bérmunkások életkörülmé-
nyeinek néhány fontosabb kérdésével foglalkozik. frinti ugyan 
a birtokos pares ztság néhány problémáját is , de ezt nem is le-:  
he tett volna elhallgatni anélkül, hogy a tárgyalt témaköröket 
ne  próbáltuk volna kimeriteni. Igy sem került sor még néhány 
olyan_ fontos kérdés megválaszolására, mint ez urodalmi cseléds ég  
és munkásság lakásv iszonyai, a mezőgazdasági naps zám—bérek, a 
cselédkonvenció, a kinvádorlás,. valamint a földnélküliek, cselé-
dek, mür,káso .k kulturális és egészségügyi helyzete. stb.  
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I.Barcsi ,j "rás  

1.Babócsa  

2.Bakháza  

3  .Barc  s  
4.Solhó  

5. Darány  

S.D.gárdony  

7 .D .  pálfalva  

3 .Drávasz ent  es  

a.Drávatam.ási  

1 ~ ) . 2rdő"c  sok  onya  
1 

 

L. F.  sz entanárt  on  

1 
 

2 . H.  sz entgyö rgy  

1 
 

5. I  stvándi  

1  .Kálmáncsa  

1 
 

S.Kas. dombó  

1 
 

5.Komlósd  

1 
 

7.Lakócsa  
1 

 

3.P4terhida  

1 
 

a.Potony  

2 
 

D.Rinyaujlak  

2 
 

L.Rinyaujnzpe  

2 
 

2.Somogyarac$  

2 
 

3 .S.tarn6ca  

2 
 

t.S.visonta  

2 
 

5.Szentborbás  

2 
 

5.Szulok  

2 
 

7.Tótujfalu  

3 
2945  

389  

6159  

2002  

1344  

324  

1006  

517  

508  

2290  

1798  

1536  

1014  

1415  

559  

530  

1134  

600  

743  

578  

309  

426  

1252  

797  

384  

1758  
629  

5292  

777  

6 643  

4099  

5033  

1408  

1459  

847  

1246  

10603  

2790  

7131  
5268  

8623  

2277  

1202  

4948  

1098  

2042  

4419  

1686  

1188  

13820  

4945  

1480  

4140  

1817  

331 	50 	2 42  

320 	94 	1 31  
doe 	 OM. 

I.Csurgói járás  

. Alsok 
2.Bagolasánc 
3.Belezna 
4.Berzence 
5.Csurgő 

6.Cs.nagymarton 

I 

1  
1039  
760  

2538  

2.113  

436  

26  

302  

935  

254  

109  

337  

723  

416  

105  

1049  

1 22 

2 7E  

3 
 

3i 

2 5;  

1 4C  

3 
 

4'  

-ic~- e~ 
J~ 	5 	'1 	d' 	Cl 	,1 	 f  

3056 	795 	238 2233 1129 393 	131 	4 4;  

538 	- 	39  - 

4296 	605 	359 2850 2243  

2401 367 148 1550 805  

2267 1575 125  - 	 - 

1019 	74 . 60 	315 	169 	3  

834 121 	55 1008 818 	- 	-  

455 12G 125 - 	- 	- 	-  

635 107 214 763 	35C 	19 198  

5436 832 3059 5823 2736 	561 1966  

1364 625 100 813 418 194  - 

5053 246 1244 4490 3147 	75 948  

2699 762 883 1298 216 	41 825  

4446 	559 2583 6170 2958 363 2145  

1548 114 181 1133 864 	49 	22  

716 132 108 - 	- 	- 	-  

1885 	425 1622 3433 1149 	184 1503 	1 69  

5 50 106 212 - 	- 	- 	- 	-  

1050 312 232 1296 644 201 226 1 64  

2637 469 733 3421 2064 385 596 	1 75  

1051 177 119 751 466 	95 	19 1 44  

786 92 102 318 275 1 5 1 26  

7267 1215 3437 13819 7266 1515 3437 1 10  

2251 967 908 1574 353 330 767 4 31  

683 302 147  1006 442 206 	80 1 67  

3321 	90 325 245 191 	17 	- 	1 56  

779 	232 473 1033 	456 	3 426 1 59  

1 22  

1 GE  

2 61  

1 54  

1 2E  

2 62  

1 24  
2 71  

1 49  

Összesen: 	32,946 10632859023 11921 17931 55397 29397 5290 13433 32 52  

721  2493  1136  450  281  552  

1018  3332  2028  151  401  1541  

1516  5376  2459  373  1571  2030  

4093  9446  4713  1297  1339  4934  

4724  7263  4172  t417  1211  2935  

545 2576  674  4  1418  1219  
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) 165 32 5027 10 135 371 MT  301 140 172 329 194 24 37 33,6  
- 	9 71 6 - 	- 	14 24 - 	- 	7 	6 - 	1 13,1  

4 113 52 181 11 134 279 149 326 120 82 493 363 7 53 21,6  

9 164 25 274 4 73 168 79 173 111 182 246 340 37 46 41,8  

3 187 73 159 8 24 22 19 21 89 81 161 7 5 22 43 20,5 
 

0 34 25 50 1 16 31 	9 10 11 10 24 18 3 5 18,8  

4 30 - 	- - 72 158 58 113 116 97 184 161 12 24 51,2  

4 75 9 62 2 17 19 	3 	4 	9 14 38 44 1 11 17,2  

0 27 8 37 - 41 119 23 35 40 40 17 38 5 2 22,2  

6 103 86 113 3 185 345 223 430 113 73 280 126 11 24 46,2  

6 172 29 256 11 20 27 17 35 158 369 41 44 40 21 76,1  

7 82 38 117 6 163 4 13 185 364 127 56 138 83 18 21 50,1  

1 152 54 147 - 42 82 18 11 104 64 121 35 11 21 18,2  

3 80 40 80 2 178 324 162 373 41 156 147 88 18 11 53,9  

7 37 19 	52 3 54 103 	54. 103 30 1 6 	29 23 1 3 37,3  
5 	46 30 	39 1 15 	24 17 17 	9 	7 23 	7 1 4 12,0  

2 115 18 161 1 54 162 41 58 64 126 76 50 15 13 19,8  

D 77 20 69 - 19 23 15 18 	3 - 	16 18 - 2 11,2  

8 58 20 111 - 49 85 44 90 40 	3 53 19 1 6 27,7  

2 54 24 44 2 83 173 76 132 44 22 63 	7 4 2 48,1  

4 58 15 43 4 22 40 19 31 35 17 11 	3 8 - 20,7  

4 46 16 55 	5 	4 	8 	4 10 44 35 	74 97 8 25 43,7  

- 3 21 - 264 665 253 514 106 22 163 32 - 1 76.8  

4 85 76 84 2 34 43 41 30 35 29 64 34 10 13 21,2  

4 24 10 43 - 39 69 9 16 59 25 9 12 7 5 12,0  

5 104 180 126 12 38 26 31 '2 6 42 49 76 57 7 7 10,8  

7  58 10 86 3 	4 	3 	5 	2 32 39 27 38 10 17 11,4  

4 2147 931 2708 102 1784 3737 1715 3267 1713 1786 2904 2012 281 . 423 30,04  

i 91 58 91' 2 20 18 15 4 15 	10 47 	7 - 6 10,1  

1 101 24 144 4 41 92 46 57 115 65 142 63 17 15 30,2  

g 203 24 233 5 56 105 60 99 66 68 214 138 8 29 33,7  

t 320 25 525 31 162 453 145 387 290 274 411 285 47 82 30,5  
31 131 44 187 15 147 340 140 256 80 102 276 192 23 41 18,1  

) 63 37 65 2 11 6 8 11 15 16 9 10 7 3 6,9  



7.Csurgósarkaa 324 83.9 401 21 18 - - - - - 

8. Gy6k4nyes 2487 7646 2927 12k., 1292 2158 1115 22 926 2 2 

9.Iharos. 1033 4545 1448 313 2127 2694 419 222 1303 2 5 

1 0.Iharosbervny 1811 3976 3767 262 3992 6766 2644 132 3503 2 7 

1 1.Inke 2020 7361 4073 318 2078 4913 2771 257 1508 1 6 

1 2.Inkeantalfa 915 3913 2158 305 498 3694 2033 763 393 1 9 

1 3.Liszó 332 4482 1616 457 1709 2722 621 366 1547 1 6 

1 4.MihAld 1402 3329 2082 437 331 789 464 67 171 2 2 

1 5.NemespAtró 772 2130 1322 127 139 - 

1 6. 07rti1os 1056 3455 1069 27 1073 1120 295  .1 755 1 3 

1 7.r at 593 1379 725 53 342 - - - 

1 8.P og4nyszentp. 750 2239 1150 312 347 1268 581 136 301 1 5 

1 9.Porrog 670 2458 1193 205 574 497 161 - 322 1 1 

2 0.Forrogszentk. 756 2378 1435 21 490 243 180 - 1 1 1 

2 1.Porrogszentp41 233 613 403 7 64 - - - - - 

2 2. Sand 902 1295 750 133 31 - - - - - 

2 3.S.bűk1,'jsd 431 20 54 1412 134 129 418 2 5 7 67 55 1 2 

2 4.Somogycsicsó 762 2449 1624 136 301 1743 1103 130 220 1 7 

2 5.S.szentmiklós 1910 5432 2721 342 621 3096 172 3  524 475 1 5 

2 6.S.u3varhe1y 2056 7320 2697 328 3243 5410 1761 268 2314 1 7 

2 7.Surd 1067 3314 1320 394 849 1711 720 74 740 1 4 

2 8.Szenta 1014 11694 146G 1293 2168 10389 839 815 3168 2 3 

2 9.Zákány 2178 2680 1124 109 660 964 234 65 483 2 3 

38696123567 54579 9056 35347 63795 24576 5965 26979 36 5 

I;>a1i járós 

1.Andocs 1631 4989 3352 254 612 2162 1292 143 432 2 4 

2.Attala 1150 2159 1526 242 74 390 207 101 74 1 1 
3.Bonnya 929 2541 1733 64 382 - - - 

4.Büssü 995 3219 2233 103 362 1351 1276 129 251 2 5 

5.Cs.oma 925 1463 856 96 114 592 240 60 112 1 4 

6. Lcseny 1010 2289 1887 27 60 273 238 24 1 1 

7. Felsómoc.= ol ,d 1138 2324 1951 126 200 1395 932 37 164 2 4 

8.Fiad 279 640 485 46 - 457 362 47 - 1 7 

9.Fonó 5,33 1737 1219 65 237 677 3 76 14 200 - 	 3 

10.3adács 375 223 173 

11. Göll e 2301 11394 3776 1193 269 7772 5833 1124 267 4 6 

12.IEa1 2169 6396 5148 218 348 1257 

- 

1038 96 54 2 1 

13.Ka pos2ula 603 1783 1305 179 30 - 26 _ 1 

14. Kg ra 302 935 432 6 390 471 271 2 162  1 5 

15.Kazsok 565 1375 1607  29 33  14 112 16 1 



~ 

L  
L  
3  

206  
201  

118  
103  

137 15 112  

333521 848 4453 

93 46 174 
t 145 41 154 

L 24 62 77 

L 74 30 86 

L 78 14 69 

3  74 49 111 

3  45 27 87 

5  4 2 30 

3  47 43 41 

L 60 15 67 

r 202 108 153 

132 108 153 

5 83 38 81 

~ 21 7 24 

T  67 29 96 

).  37 
t' 	62  

16  

59  
30  
25  

59  

3  
28  

39  
49  
9  

27  
12  

38  
43  
14  
26  
20  
17  
27  
23  

33  
24  

57  
300  
112  

179  

235  
64  

137  
182  
136  
169  

92  
94  

95  
119  

35  
129  
62  
61  

237  
333  
139  
129  

9  
4  
D  

2  

7  
) 

) 

7  
~ 

7  
~ 

3  

á 

r 

28  

253  
87  

143  
175  
40  

124  
178  
140  

115  
64  

71  
99  
93  
30  

108  

4 6 5  8  17 19  38  29  6  15  23,1  
29 75 114  42  32 107 100  181  77  38  45  13,3  
5 62 128  52  70 94 90  83  58  41  23  25,4  
3 165 399  153  316 49 59  114  82  2  14  36,7  
7 127 313  126  288 159 248  181  . 87  57  29  33,8  
3 110 241  115  286 13 18  114  64  7  4  63,3  

45 74  31  56 25 11  26  12  1  1  14,2  
7 32 66  32  46 129 153  152  135  12  48  41,3  
1 10  - 7  1 22 22  32  16  2  8  7,2  
4 7 11  8  3 8  14  23  17  1  5  4,8  
1 4 11  8  3 26  18  21  13  1  3  7,5  

56 130  54  109 91  62  69  23  13  9  26,0  
6 11 15  11  9 58  54  21  28  17  9  10,3  
3 17 15  18  13 49  46  15  3  11  4  6,5  
3 7 4  10  12 14  i1.®  /9  15  *I  24,0  
5 14 10  23  9 116  77  56  40  13  8  14,2  
2 55 96  28  33 46  29  26  9  1  19,9  

1 101 253  81  195 22  7  69  10  1  46,6  

20 105 215 94 212  102  73  167  89  15  25  29,4  

9 70 166  61 114  217  231  247  296  58  47  30,0  

5 45 71  60 115  61  37  78  32  2  7  26,7  

4 95 181  63 L84  100  49  47  13  18  6  22,4  
15 19 35  20 36  16 21  100  49  1  13  9,4  

277 1675 3567 1519 2376 2122 1983 2978 1892 420 500 23,68  

4 83 169 99 155 114 190  166  210  58 53 37,5  

1 24 59 30 51 52 81  155  95  24 56 28,8  

4 27 23 21 24 78 173  95  107  23 35 25,4  
6 68 150 73 81 70 45  180  74  12 20 41.0  

1 34 67 28 53 26 11  19  13  3 3 12,2  

3 32 53 22 22 79 129  330  145  17 60 51,4  

2 96 196 87 208 120 93  187  139  21 53 54,6  

5 18 29 20 35 59 60  21  21  16 6 34,8  

2 32 74 38 74 14 15  32  25  2 8 28,7  

1 2 - 2 3 7 11  38  56  - 	12 26,4  

- 	308 759 322 721 256 70  251  68  14 15 48,6  

17 85 120 101 168 34 29  102  114  6 28 22,4  

1 12 12 13 5 23 29  10  10  8 1 6,3  

r 23 34 22 46 19 34  37  39  7 10 47,7  
2 13 17 13 14 21 27  47  34  11 14 19,1  



16 . Ki5bárap  ti 	1143 5000 2381  97 1381 1994 464  27 1426  1  3~ 

17.Kisgyalán 	453 1361 1029  132 7 617 458  101 7  1 4:  

18.Magyaratád 	1037 2666 2135  133 73 119 930  39 72  2 4V  

19•~iklósi 	755 1316 1177  57 263 -  
2O.Patalom 	313 717 580  33 4 541 461.  35 4  1 7!  
21.P olány 	351 2237 1668  104 159 911 719  30 87  1 4C  

22.Ráksi 	755 2624 1662  45 643 1040 442  20 544  1. 3S  
23.Somodor 	982 3052 2309  213 321  2741 2087  202 321  1 8S  
24.Somogyacsa 	1210 3993 2145  244 1089 1631 468  60 961  1  12  
25.Somogydöröcske 	772 1374 981  237 319 236 -  236  1 3c  

26.Somogyszil 	2353 6780 5006  247 659 2842 1795  230 559  2 41  

27.Szabadi 	530 1438 381  153 142 636 399  69 122  1 4i  

28.Szentgáloskér 	1230 5158 4059  223 452 3155 2360  171 405  4 61  

29.Szorosad 	393 1124 538  69  235  265 -  260  1 2;  
30.Törökkoppány 	1314 4432 2431  101 1262 1406 190  - 1150  3 31  

31.Zimány 	322 3175 2784 100 56 2030 1830 118 - 2 6;  

30423 91964 63952 4846 11196 33::14 24785 2982  7920 42 42  

Kaposvári járás  

1.Bárdudvarnok 	1748 5063 3244  455 565 3976 2053  343 529  5  7~ 

2.Bat6 	632 1762 1382  60 67 901 766  33 40  1 51  
3.Bodrog 	710 2572 220  83 27 667 561  55 - 3 2~  ,  

4.Bósz6nfa 	859 4646 2255  289 1549 3253 1271  213 1465  2 7C  

5.Cserénfa 	475 3107 727  153 2242 2125 13  - 2071  1 6E  

6. Csombárd 	467 1564 1254  87 14 1272 1041  50 - 2 81  

7.C6losfa 	797 3423 1906  433 587 2295 1357  219 456  1 6E  

8.Hajmás 	419 1940 804  230 662 954 205  83 629  1 44  

9.Hedrehely 	1184 4512 3269  246 368 1492 1060  139 163  2 3°7,  

1O.Hencse 	1111 3016 1599  296 480 822 279  54 400  2  21  

11.Hetes 	997 4636 3358  168 517 2340 1417  156 515  2 54  
12.Jákó 	873 2899 2094  323 171 1829 1405  204 170  2 6;  

13.Juta 	889 3344 2461  342 194 442 334  25 - 1 1'  

14.Kadarkut 	2237 6328 4234  801 202 2943 2057  308 142  6 4E  

15.Kaposffred 	1241 3419 2578  179 304 1634 1153  70 258  1 4r,  

16.Kaposgyarmat 	225 1903 325  105 1294 1301 - - 1294  1  6c 

17.Kaposhomok 	540 1868 473  122 909 913 13  19 357  1 4E  

18.Kaposkeresztur 1031 3597 2124  412 557 1406 549  234 478  1  3< 

19.Kaposmérő 	1407 3332 2  191 334 1404 334  72 298  2 4]  

2O.Kapossz.benedek 562 1717 1107  213 35 108 36  1  6~ 

21.Kapossz.jakab 	486 303 136  45  - - - 

OEM 

22.Kaposszerdah. 	494 654 441  87  - 
IMP • 



- uo ~
7 

 

6  63  71 99 5 46 74 28 45 48 32 94 86 21 41 22,1  
6 52 17 48 - 32 67 32 60 21 5 35 4 - 	1  23,9  
4 30 30 94 12 75 131 90 173 100 57 103 33 17 30 43 ,7  
0 42 47 53 1 18 17 12 7 43 55 37 53 3 21 15,1  

12 6 26 3 30 75 34 70 46 20 35 17 11 3 49,3  
1 7 33 97 - 44 106 25 29 110 133 231 94 31 43 44,5  
3 64 45 69 10 3u 59 33 59 47 53 90 95 8 24 28.2  
2 17 3 39 1 90 222 92 230 112 131 118 106 3 5 28 45,1  
3 39 51 131 - 34 65 32 67 159 205 183 229 5G 72 66,3  
6 73 46 96 1 35 17 13 15 77 93 50 67 23 19 19,2  
6 158 90 239 5 152 316 109 210 68 40 114 92 3 15 22,3  
9 59 25 42 1 30 66 29 60 23 12 40 29 6 12 29,8  
3 28 26 109 3 180 405 134 312 168 106 128 30 16 9 53 , 2  
7 22 27 28 - 14 15 10 20 11 7 5 7 3 1 10,7  
g 109 64 140 6 32  60 37 52 126 151 1G7 97 29 25 22,3  
5 47 4C 39 2 34 223 75 167 107 '34 7$ 15 20 3 40,7  

12139 1245 2345 99 1773 3685 1676 3236 2241 2236 3123 2309 498 721 34,0  

5 132 36 195 14 146 330 151 349 155 69 186 170 7 28 49,9  
9 42 16 63 1 42 92 42 90 3 7 5G -12 47 15 16 35,0  

3 37 51 83 1 28 71 39 67 22  T 69 65 1 14 33;3  

2 35 26 54 - 89 191 39 147 74 24 1G9 43 6 16 45,2  
. 9 61  6 75 11 18 34 6 9 70 34 19 26 7 10  12,6  

9 17 5 47 - 56 129 60 124 42 225 70 26 1 3 59 , 7  

8 47 30 57 - 75 /74 53 115 26 51 68 37 4 5 35 , 5  
8 37 23 35 - 22 23 19 22 30 37 49 39 11 14  30,3  

~ 10s3 41 134 2 52 98: 61 103 101 42 96 68 24 25 27,0  

7 72 19 57 4 63  40 68 131  8 48 85 61 3 14  31,0  

3 53 59 68 3 110 278 116 246 40 28 60 20 2 5 44,2  

42 27 43 6 81 184 96 213 45 28 63 35 5 4 47,2  

D 90 63 96 2 74 133 50 89 124 60 83 48 10 12 3',4  

7 105 85 180  3 146 313 148 305 112 141 195 112 26 24 34,0  

3 i1S 20 157 7 70  161 71 120 202 167 104 56 23 7 $8,3  

29 11 25 - 9 17 7 1 1 2 6 - - - 	62,0  
3 21 29 52 - 13 21 12 11 59 83 61 41 36 12 23,3  

1 101 43 124 1 66 125 27 137 108 106 108 83 46 36 36,4  

117 53 124 1. 66 123 74 136 157 135 115 105 22 13  30,64-  

3 36 53 43 3 17 16 15 5 13 11 37 6 5 4 10, 3  
34 7 5i - 3 3 2 4 51 70 109 52 15 19 34.4  
- 9 64 5 - - 2 4 - - 30 3 7 - 3 14,8  



23.Kano5ujlak  539 	1551 994 149  96 742 432  94  82 1 4  
24.Kereseliget  1394 	3380 2026 4L4  427 1943 1048  341  326 2 5  
25.Kisass.zond  400 	1674 1284 167  75 628 533  39  46 1 3  
26.Kisberki  329 	368 282 11  won, Min- 

27.Kiskeresztur  251 	321 284 18  

28.Kiskorpád  971 	3073 2486 189  106  1258 944  132  85 3 4(  
29.Magyaregres  771 	2444 1599 27  440  922 433  18  357 1 3  
30.Mernye  1492 	4504 2315 308  698  2060 1134  249  531 1 4  
33..1'Jtező c s okonya  1298 	5337 3590  323  827  2524 1765  141  398 1 4  
32.Mosd6s  1080 	3517 2378 166 256 1946 1379 109  216 3 5  
33  .Nagyba  j Am  4970 20760 10555 4565 2713 10694 4713 1946  2710 14 5  
34.Nagyberki  1067 	3306 1779 356 568 2042 1055  248  475 1 6 : 

35.0rci  435 	1822 1311 135 121 1153 859  127  85 1 6'  
36.Patca  195 	370 320 47 353 327 9  315 1 3 '  
37.Sántos  479 	1639 717 119 548 763 207  16  517 1 4t  
38.Simonfa  621 	1677 1073  18 104  - - 

39.Somogyaszal6  892 	4023 3051  193 359 2271 1659  187  274 1 5E  
4G.Somogigeszti  1041 	3770 2561  258 431 2230 1510  18  352 2  5  

41.Somogysárd  1950 	6311 4313  509 713 4072 2644  341  592 1 6i  
42.Szenna  972 	4-31 1773  494 2156 2 2 54 111  25  2017 1 4(  
43.Szentbal6zs  532 	240, 122  67 1437 1568 178  9  1361 1 6  
44.Szilvássz.m.  339 	1225 306  35 84 107 64  7  15 1  

45.3zomajom  1759 	4741 3278  310 300 1090 903  104  - 1 2'  
46.Taszá r  763 	2832 1921  420 8G 1630 1143  248  31 1  5'  
47.To  ~on;r  2526 	7198 5010  440 406 4871 3250  437  396 2 6'  
48.Tóröcske  531 	4717 887  97 2355 3025 193  3  2791 1 6i  

49.Ujv6rfalva  629 	2125 976  360 442 1088 353  162  403 2  41  
50. Várda  494 	1796 1561  53 40 1149 1049  42  32 2 6 ,  

51.uisnye  1063 	3483 2010  276 488 1783 940  210  465 2 5:  

52.Z5elicki5falud 643 	4532 1373  306 2832 2776  2743 1 6:  

53.7selickislak 631 	2078 676  148 1074 883  333  1 4:  
54.Zsel&cszentpál 574 	1809 629  219 796 675  Mao 674 1 3'  

51015 179573104827 16747 ~53  90561  45012 7740 23948 90 5  

Lengyeltóti j6rás  

1.Balatonbo3lár  1873 	3695  664  390  1365  361  296  4  2  5 4  
2.Balatoncsehi  541 	3375  1635  6.32  3083  1182  534  1  7  
3.Balatonlelle  1525 	5731  1312  411  217  2046  341  396  207  3  3  

4.Balatonösz5d  621 	2714  848  229  48  1975  407  170  43  1  7  
5.Balatonszemes  838 	6173  1165  479  379  5183  563  333  379  1  3  



"T3 
,.444 - 

? 39 31 40 - 46 113 41 •78 43 26 71 26 10 13 441 
3 72 25 152 3 62 184 68 164 198 234 135  127 72 39 35,4 
t 22 23 3G 3 29 57 34 62 48 59 34 31 5 5 40,2 
L 22 13 55 1 15 32 9  10  40 73 30 12 15 5 18,5 
T 10 14 32 2 3 - 4 3 4 3 9 14 1 2  11,9  

25 25 70 2 86 189 83 141 40 69 75 44 3 4 35,3 
L 72 42 1asi 8 37 88 33 68 70 73 63 37 25 13 26,1 
3 110 33 165 6 79 210 80  169 28 32 135 113 9 33 33,3 
5 87 61 138 8 113 294 124 194 166 111 71 1 8 31 1 31,3 
i 84 39 93 1 82 206 76 147 67 52 76 '42 7 8 31,6 
) 242 220 370 12 342 361 340 653 294 375 483 464 46 81 39,1 
3 67 42 102 2 58 160 72 160 60 93 80 24 82 13 31 ,5 
t 46 13 37 3 48 124 49 102 41 60 5G 11 2 2 48,7 
3 23 17 27 I 9 13 6 6 5 4 5 2 1 1  9,7  
L 57 24 53 1 13 24 9 16 73 49 36 21 16 5 14,1 
3 63 43 68 - 12 20 13 15 18 22  49 40 6 14 13,8 
3 98 51 281 7 58 130 52 101 19 6 120 24 1 15 33,3 
2 33 28 101 1 118 269 165 252 159 135 105 112 23 20 55,1 
1 57 28 210 7 234 376 203 445 223 172 211 230 27 56 53.4 
5 195 23 162 1 40 83 17 31 120 155 64 43 42 22 15,9 
5 45 18. 47 - 37 92 30 73 19 4 29 11 - 1 26,9 
3 61 21  49 1 14 4 6 8 15 4 9 2 5 2 7,4 
t 142 60 197 17 54 134 60  109 102 39 93 4G 32 17 17,2 
9 82 14 72 - 71 185 73 167 30 13 51 19 2 3 40,5 
¢ 144 38 216 4 193 50 ;, 583 408 281 245 289 140 42 49 40,4 
7 57 27 59 - 6 27 12 27 23 32 37 54 6 19 24,5 
5 31 39 75 3 24 40  18 36 58 58 79 53 - 2 30,4 
T  42 18 51 3 51 110 46 99 44 36 37 29 12 6 42,7 
5 130 33 137 4 64 132  58 97 88 48 155 111 8 8 39 ,6 
3 77 24 64 10 10 59 153 33 78 34 17 33 8 5 24,4 
L 44 21 7 3 - 8 6 5 3 23 40  2Q 15 14 4 6,3 
2$ 68 6 77 5 2 5 2 3 23 36 52 42 11 7 17,2 
23779 1842 5252 180 3313 7726 3184 6358 3972 3673 4554 3184 781 765 33 ,8 

2 9 4 27 3 60 164 5 10 3 5 34 51 156 9 27 11,8 
5 32 3 46 2 68 128 1 1 51 15 59  110 6 4 31, 6 

88 28 129 36 103 180 38 186 41 60 142 100 7 21 . 	40,4, 
g 57 15 65 - 29 86 31 71 24 28 99k 45 9 17 38,6' 
5 34 10 60 - 63 123 54 132 66 58 56 57 13 13  35,7 



~ .-  
	

'2761 	879 
279 572 
667 175 
581 2994 
455 1039 
48 238 
140 219 
994 546 
2017 423 

299 - 

303 111 

	

30C 	254 
270 134 
185 128 

733 1353 
335 236 
503 1817 

	

776 	223 

	

190 	71 

	

758 	12 

	

66 	162 
14906 12835 

6.Buzsák  2476 10089 4006 

7.Edde  665 3565 2319 

8.Fonyód 1279 8182 429 

9.Gamás  2430  10630 6036 
10. Gyugy  1116 4286 2268 

11.Hács 432 863 486 

12.Kisbereny 332 1313 847 

13.Látrány  1486 5 301 2776 

14.Lengyeltóti  2791 9111 5084 

15.0rda 542 1938 761 

16.0sztopán  1291 3798 2902 

17.Öreglak 1584 3135 1676  

18. P amuk  527 2076 1380  

19.Somogyjad  1174 4351 3462  

20.Somogytur 1336 7968 4520  

21.Somogyvámos 1426 4343 3231  

22.Somogyvár 2496 7543 4143  

23.Sző].ősgyörök 1204  3183 1753  

24.8z5'őskislak 517 1351 331  

25.Táska 964 4953 1110  

26  .  Vi  sz  301 1044 646 

31867121321 56890 

Larcali  j rás 
1394 	4529 

10951 

1059 

722 

1.Ba1atonber:ny 

2.Balatonkereszt.1673 
3.B.szentsyörgy 1421 3552 1780 

4.Balatonujlak  940 1653 385 
$iBize 375 1021 392 

6.Boronka 564 2406 1501 

7.Böhönye 3092 11247 6003 

8.0 sákány  794 2803 1371 

9.Csömend 403 1504 221 

10.  Felső"zsitfa  707 3466 1558 

11. Főnyed 310 1012 258 

12.Gadány 927 3501 1872 

13.Hollád 761 1011 558 

14 .Horvátkut 831  373 653 

15.Hosszuviz 342 1227 584 

16.Keleviz 431 831 662 

17.Kétnely 3770 10913 4261 

6950 

2785 

7488 

6806 

3054 

362 

956 

2675 
7140 

1066 

973 
1378 

1487 

1840 

4924 

2374 

4915 

1793 

301 

2955 

409 

1933 

1713 

514 

3434 

1449 

432 
590 

1145 

3659 

249 

701 

856 

1032 

1650 

2368 

1672 

2290 

797 

467 

- 

352 

2234 

250 

363 
321 

281 

48 

83 

575 

1325 
92 

81 

185 

225 

- 

373 

233 

455 

593 

136 

386 

3 

374 

543 

175 

2662 

1049 

238 

219 

502 

406 

- 
101 

254 

67 

- 

1830 

243 

1633 

204 

71 

6 

16 

4  

1 

5 

5 

4 

1 

1 

3  
3 

1 

1 

2 

6 

1 

7 

3 

1 

1 

2 

1 

2 

6~ 

7f  

9:  

6:  

7:  

9  
7;  
5(  
7€  

5;  

2!  
5S  

7]  

42  

6"  

54  

6  

5E  

5;  

5S  

3  

73293 30712 10737 11731 62 64  

2785 212  152 246 1  6 

9273 470  514 269 1  

3424 1402  296 737 1 9  

241 139  3 93 1 1  

264  48 213 1 2  
1160 620  134 41 2 4  

9007 4684  749 2839 1 8  

1945 599  230 466 6 6  
1185 554  207 306 1 7  

2640 1072  170 1120 1 7  

654 73  381 - 1 6  
2024 388  126 988 2 5  

375 221  95 - 1 3  

- 

377 99  96 147 1 3  

370 306  5 28 1 4  

7323 2015 2050 1933 1 6  

	

405 	361 
1380 327 
411 912 

	

175 	269 

	

166 	276 

	

230 	41 
1010 2363 

	

264 	555 
271 306 
257 1143 

442 22 
304 107 5 

	

234 	42 

	

60 	20  

81 250 

	

21 	29 
2206 2094 



223 54 250 14 108 262 38 200 155 227 426 497 25 100 43,9 
44 33 23 - 	106 243 78 200 27 13 54 30 - - 54,4 
79 3 84 19 40 99 33 90 93 149 190 207 6 37 40,6 
140 70 165 7 228 535 211 5a3 238 174 322 276 26 82 54,3 
64 12 79 5 102 275 121 260 3 2 44 113 57 3 17 49,4 
15 24 82 1 24 51 19 53 49 33 25 44 20 2 30,3 
24 4 42 - 9 7 12 6 22 11 57 22 4 13 29,2 

123 52 150 2 93. 220 102 183 73 44 216 103 13 71 47,7 
42 20 102 10 290 634 301 612 129 134 160 171 25 23 44,6 
29 14 60 7 10 11 13 3 56 55 23 10 17 3 9, 
66 55 98 3 98 2 44 71 126 33 26 33 67 6 11 26,9 

125 22 165 15 101 225 116 218 67 47 126 108  4 16 35,8 
31 10 43 1 54 163 115 90 50 53 68 26 9 7 56,7 

101 74 91 3 113 245 91 163 95 54 131 91 22 37 40,5 
8c 62 123 2 151 363 129 229 76 76 118 64 16 14 39, 
75 47 115 13 116 268 104 246 115 93 131 137 31 27 43,3 

127 53 183 15 174 365 164 341 1c2 122 258 339 32 63 44,9 
72 15 109 5 3c,  170 144 105 47 32 52 79 1 3 31,6 
61 5 73 4 49 124 51 118 14 22 70 75 - 22 60,7 

146 14 171 1 24 35 22 46 36 55 193 143 15 52 41,9 
15 22 17 - 29 60 29 4c 31 33 27 37 4 6 47,5 

1912 731 2552 173 2322 53352193 4262 1315 1753 3250 3151 323 703 40,37 

191 5 195 13 30 56 29 53 40 64 77 1c, 5  10 27 18,9 
176 18 113 3 69 163 33 171 98 73 145 103 5 12 30,3 
123 3 140 6 110 224 111 194 34 39 150 109 6 23 39,8 
112 10 131 12 6 10 13 17 127 159 160 131 38 60 34,1 

35 19 40 1 7 8 14 9 6 6 12 11 3 2 12,3 
43 32 61 1 50 135 55 70 31 38 41 22 7 3 33,3 

205 41 317 17 202 554 239 536 140 158 496 376 15 120 54,9 
55 9 81 4 65 166 57 117 46 58 147 117 7 23 56,4 
28 13 50 - 33 80 32 56 23 38 22 5 9 1 28,2 
70 9 58 - 36 217 32 174 35 27 34 14 - 2 43,c,  
42 2 43 - 25 59 22 43 5 11 21 28 3  3 36,8 

75 19 132 5 77 193 70 168 25 28 146 103 6 25 51,4 
97 3 139 3 12 26 19 45 107 104 56 60 31 16 25,0 

97 11 153 6 3 2 1 - 72 34 40 43 24 16 10,1 

- 17 31 - - - 	11 18 - - 12 14 - - 16,1 

36 17 73 - 14 34 25 36 23 39 31 76 7 20 50,6 
256 28 367 23 275 706 268 534 268 313 364 325 53 50 39,5 



gi• i15` 4  

18.Libickozma 994 	3993 1613 778 1019 2024 598 129 177 2 5C 

19ZRarcali 4637 10770 4636 675 3737 7410 2747 326 3518 1 62 
20.1:iesztegnyő 1726 	7661 2753 739 3341 5722 1571 423 3266 1 74 

21.Nagygomba 1520 	2318 1845 75 - 1032 708 11 - 4 36 

22.Nagyszakácsi 1869 	3903 2801 274 163 347 273 136 18 3 8 

23.Nemesdéd 1561 	3847 2393 395 314 417 249 72 45 3 10 

24.Nemeskisfal. 293 	367 258 7 
J 

25.Nemesvid 1707 	2916 1827 239 70 - 

26.Nikla 1371 	4059 2596 652 66 2025 1406 300 62 3 49 

27.Pusztakov6cs. 1527 	7717 5383 588 857 5789 3916 438 857 15 75 

28.S6vo1y 1063 	5072 17 42 1763 710 4027 1219 1497 650 1 70 

29.S.fajsz 947 	3173 1397 549 785 2099 702 409 449 1 66 
30.5. fehéregyh. 431 	1204 691 - 170 532 311 97 14 1 44 

31.S.sámson 1044 	2742 1371 118 461 707 295 30 288 1 25 

32.S.simonyi 426 	2713 948 220 1369 2481 702 212 1288 1 91 

33.Szenyér 1008 	3521 1597 57 1429 1731 524 89 976 1 49 

34.Szőkedencs 813 	2846 950 489 901 2167 614 390 865 1 76 

35.Tapsony 1956 	6359 3414 458 1224 3932 2157 177 1104 1 61 

36.Tikos 304 	479 306 5G 44 105 98 1 - 1 21 

$7.Tötszentp41 891 	4557 1333 1106 33 2917 452 796 - 1 64 

$8.Varaszló 541 	2112 692 36 695 1490 441 10 606 1 70 

39.Varjask6r 714 	3678 1300 819  1970 249 364 - 2 53 

40.Vése 1683 	5866 4027 761 458 3992 2741 580 442 4 69 

41.Vjrs 930 	3385 905 1076 488 2806 371 799 391 1 72 

48746158758 71833 19887 29029 98774 35701 12548 24793 73 62 

Nagyatádi járás 

4755 1795 127 	2029 	2135 	161 72 	1645 	1 44,9 1. Alsósegesd 1068 

2. Bélavár 818 3912 109 5 461 1323 2355 578 $a351 i1140 1 73 

3. Beleg 693 3150 1725 344 718 2378 1437 179 644 1 75 

4, Bodvica 561 1338 890 75 131 330 242 10 31 1 25 

5. Bolhás 1099 5460 2705 506 1451 3821 1686 762 818 5 70 

t. CSököly 1615 5070 3636 449 30 115 103 - - 1 2 

7,  Felsősegesd 2523 8008 4903 439 1650 4144 2346 184 1200 1 51 

8. Gige 1140 4238 2855 310 364 2232 1572 226 198 5 52 

9. Görgeteg 857 3344 1932 333 530 511 342 38 41 1 15 

I,O.Háromga 1807 5866 3371 389 1350 3616 2095 350 810 1 61 

11.Henóz 873 3724 1763 327 1025 2727 1099 235  953 1 73 

12.Heresznye 810 1664 1025 188 217 443 197 40 205 1 21 

13.Kisbgjom 831 2376 1463 381 - - - - - 



L3 	130 	52 	81 
238 	50 	495 

?7 	103 	36 	143 
?6 	115 -- - 
35 	211 	72 	239 
)2 	120 105 	145 
8 	41 	12 	42 
i8 	141 	59 	221 

19 	114 	32 	149 
12 	13 	44 	80 
10 	122 	12 	137 
:9 	33 	5 	103 
2 	42 	14 	49 
i4 	112 	44 	146 

k4 	28 	4 	49 
14 	119 	22 	156 
.6 	91 	7 	125 

19 	205 	24 	249 
5 	43 	2 	53 
7 	134 	36 	268 
3 	40 	2 	44 
10 	121 	- 	- 
11 	In 	35 	222 

:4 1115 	10 	127 

rT 4268 935 5457 

: .5 	106 	26 	192 
9 	60 	11 	130 

.5 	46 	13 	78 

.0 	78 	17 	78 
9 	74 	9 	106 
:4 	218 134 	201 

90 	54 	233 

,4 	103 	47 	157 
9 	57 	50 	107 

.1 	194 	27 	235 

.6 	31 	20 	45 

.2 	65 	12 	127 

43 	104 	44 	114 

2 65 

47 203 

1 132 

- ?3 

4 44 

3 60 

10 11 

8 42 

6 78 

3 199 

9 83 

3 80 

1 23 

1 23 

28 45 

24 42 

11 54 

19 98 

a 	3 

24 65 

1 54 

- 26 

7 146 

6 	56 

319 2770 

3 29 

- IG 

2 75 

- 20 

- 108  

11 22 

8 195 

1 86 

2 41  

14 105 

2" 96 

11 10 

4 27 

- 16 m  

167 	52 	112 	109 	100 	87 	46 	14 	5 	29,9 
480 	169 	411 	148 	151 	279 	193 	26 	27 	22,7 

303 	95 	226 	214 	236 	181 	223 	32 	44 	42,0 

180 	61 	142 	120 	107 	157 	137 	23 	27 	32,7 -  
68 	42 	47 	147 	161 	176 	212 	34 	51 	25,5 

71 	49 	59 	116 	163 	167 	140 	34 	45 	26,6 

18 	13 	20 	28 	58 	43 	32 	9 	12 	1,0 

88 	31 	35 	119 	123 	79 	69 	28 	15 	12,5 

187 	83 	132 	79 	100 	110 	86 	6 	17 	30,0 

533 	241 	471 	106 	85 	111 	53 	3 	2 	57,4 

154 	74 	113 	29 	21 	91 	20 	- 	8 	28,5 

226 	91 	245 	52 	98 	.111 	109 	18 	23 	58 ,5  

68 	33 	53 	7 	11 	43 	55 	3 	14 	42,9 

30 	25 	47 	41 	83 	44 	46 	11 	11 	15,5 

123 	50 	135 	24 	14 	27 	11 	1 	1 	52,4 

99 	36 	79 	80 	31 	119 	89 	14 	23 	32,o 

161 	64 	135 	20 	34 	74 	58 	5 	19 	40,7 

279 	110 	245 	209 	202 	2G9 	189 	39 	31 	30, 8 

5 	- 	- 	11 	28 	36 	28 	3 	8 	21,0 

115 	28 	61 	92 	69 	43 	36 	8 	9 	18,3 

135 	59 	147 	30 	9 	26 	12 	4 	3 	45,1 

45 	31 	48 	19 	36 	62 	17 	6 	15 	20,7 

324 	145 	276 	132 	115 	159 	98 	29 	44 	40 : 3 

33 	54 	111 	43 	14 	107 	74 	12 	41 	35,3 

6575 2782 5636 3060 3343 4545 3675 586 908 	34,53 

24 	21 	11 	88 	140 	173 	145 	43 	66 	32,8 

34 	- 	- 	113 	206 	218 	260 	39 	67 	58,4 

153 	75 	159 	48 	36 	65 	43 	3 	5 	49,5 

59 	19 	32 	37 	31 	64 	77 	7 	20: 	34, 2 

256 	86 	217 	131 	88 	120 	57 	13 	19 	43,7 

 

1 

36 	31 	24 	102 	126 	109 	92 	17 	24 	15,8 

456 	187 	415 	113 	196 	285 	196 	36 	46 	42,8 

230 	88 	179 	122 	101 	136 	36 	31 	20 	42,9 

62i 	31 	43 	103 	55 	111 	30 	33 	33 	30,9 

215 	69 	173 	171 	149 	101 	97 	17 	18 	24,3 

258 	95 	181 	15 	12 	107 	56 	1 	14 	50,3 

18 	7 	13 	104 	142 	99 	131 	38 	14 	30,9 

26 	28 	9 	99 	85 	130 	143 	43 	68 	37,3 



l
q

~i 
•~ 117  

14.Kivadár  493  3683 1947 414 621 3532 1823  415 621 4 9  
15.áonyi  491 1117 1117 122 441 1152 511  118 350 1  
16.Kuntelep  732 2433 1590 247 23 4 263 131  39 361 8 1  

17.Kutas  1449 6305 4110 673 693 4018 2606  370 690 8 6  

13.16bod  1927 10162 5632 1006 2489 6843 3429  942 1943 1 6  

19.ltike  1295 5136 2836 715 919 2542 1077  137 826 2 4  
20.Nagyatád  3914 4376 3053 - 703 2102 1236  229 418 1 4  
21.Nagykorpád  1333 5822 3442  302 823 360G 2227  415 496 1 6  

22.Őtvős  701 2793 1839  273 347 1352 1280  135 323 2 6  
23.Rinyabesenyő 759 6293 2879  759 2327 4809 1761  759 2011 8 7  

24.Rinyahcsszuf. 380 1399 838  l 367 559 355  14 30 1 41  

25.Rinyakovácsi 350 1684 843  378 - 419 74  48 143 1 2  

26.Riryszentkir. "1305 5731 2913  404 1234 4252 2037  243 1031 1 7  

27.Szonogyszob 1737 8314 2362  605 3707 5082 876  359 3259 1 6  

23.Szabds 909 3123 1961  342 161 1442 912  132 112 2 4  

29.Tarar}y 2331 3982 4122  177 3497 6385 2659  158 3 011 2 7  

30.Vizvár  1480 5749 3078  395  1 ~62 3739 1726  330 1059 1 6  
56369136562 74220 116o0 30643 77898 36578  7290 24099 53 5  

Szigetv6ri ,jérás  

1. Almamellék 13C0 7783 3129  523 3294 2641 1847  263 3141 3 3  

2. A.keresztur 574 2266 1227  178 671 1219 634  47 452 4 5'  
3. Basal 191 706 467  53  11 - 

4. B. asszonyfa 968 2901 2225  122  210 368 380  17  56 3 1:  
5. Bürüs 323 2703 1236  412  745 1995 827  302  700 1 7'  

6. Csertő  642 2475 1647  244  216 1576 1100  147  176 1  6' 

7. Drávafok 798 4184 2629  552  192 1332 718  30G  117 4 3:  
8. D.kereaztur 590 1284 556  3.03  43 607 262  175  - 1 4'  

9. Drávasztára 1094 2808 1460  492  113 2109 1010  383  112 1 7  

10. TEniróc 649 1958 1255  276  332 1520 840  276  325 1 7  

11. Gyöngyösmellék 615 1562 998  145  40 267 60  94  - 2 1  

12. Hobo]. 854 2962 1961  209  254 1556 1053  93  372 1 5  

13. Kisdobsza 352 1740 682  306  384 812 194  97  379 1 4  

14. Kistamási 215 772 422  118  10  - 

15. Magyarlad 283 789 442  78  104 - ONO 

16. Magyarlukafa 405 2255 967  152  889 1727 63;  47 833 1 7  

17. Magyarujfalu 258 883 536  32  118 - 

18. Markóc  203 972 675  61  33 - 
19. Merenye  556 2285 1291  72  76 1404 1037  72  76 1 6  

20. Molvány  433 2386 1673  213  64 920 650  86  12 3 3  

21. Mozsgó  1426 3777 2096  247  796 246G 1270  219  706 1 6  



103 270 96 221 39 14 40 20 - - 	76,7 

44 - 41 81 47 98 2 3 30 17 1 5 39,1 

22 *44 90 2 24 33 15 26 49 70 37 86 18 23 29,2 

74 55 93 6 155 303 141 239 148 77 164 110 13 14 48,6 

74 41 127 2 248 550 221 433 110 96 . 209 157 26 64 52,9 

68 75 143 16 79 122 75 146 93 91 76 63 6 4 27,8 

69 22 160 10 110 263 111 205 62 72 223 177 15 33 18,4 

117 43 112 5 141 295 122 289 166 109 128 34 12 9 42,0 

55 49 119 1 75 189 69 124 39 7t 95 1L0 17 2G 58,2 

13 37 60 2 38 219 109 201 54 69 101 34 2 3 58,6 

40 32 24 - 33 55 23 32 13 7 29 18 2 6 26,3 

33 22 58  4 12 27 13 17 29 36 50 25 8 5 30,0 

51 13 87 10  125 275 122 269 214 147 233 133 42 25 58,0 

121 19 185 8 115 265 117 253 160 82 175 72 25 21 34,5 

52 30 53 1 72 160 66 160 70 :0 124 51 20 4 44,1 

258 10 296 18 123 284 148 259 237 167 244 170 36 33 35,2 

113 27 171 110 183 69 137 55 46 157 103 8 29 31,8 
2538 983 3566 143 2433 5401 2301 4615 2736 2604 3888 2858 577 717 37,56 

59 44 101 - 108 224 95 177 148 176 176 111 6 6 43,0 

36 23 26 1 50 105 59 124 4G 20 55 18 5 4 44,6 

24 18 18 2 12 16 9 3 6 1 6 3 13,6 

:3 73 96 3 53 146 31 32 67
.  

91 103 29 17 17 20,1 

35 14 37 1 29 64 26 53 22 27 18 - 4 1 29,6 

47 14 63 4 56 137 72 123 66 37 40 36 11 9 42,2 

63 38 62 3 52 101 30 53 48 40 70 65 15 13 39,7 

37 5 96 - 23 55 27 57 78 44. 31 31 16 12 24,7 

91 11 138 10 69 150 72 128 122 78 201 218 16 68 6,6 

19 - 77 - 40 112 37 73 167 160 195 227 34* 51 82,0 

30 19 40 - 28 64 25 23 73 50 93 77 13 17 35,4 

81 55 58 1 53 107 39 74 84 33 105 56 27 22 30,9 

37 10 62 1 17 4 11 11 4 15 15 1 14,7 

29 20 29 - 8 8 8 6 19 13 17 11 7 5  . 19,1   

21 18 36 1 6 16 9 2 2 ' 	31 12 2 9 23,3 

31 15 30 . - 41t. 93 41 48 13 6  66 12 2 1 41,2 

35 18 36 1 8 14 5 7 4 7 3 - 73,6 

17 20 19 10 4 5 3 4 5 1 3 64,a 

81 28 69 2 46 97 56 139 23 14 52 16 1 5 47,3 

32 28 43 - 30 41 38 84 8 19 29 7 4 2 36,5 

83 11 167 25 75 193 62 135 129 167 212 129 50 24 44,7 



22.Na,ydobsza 658 2283 1494 174 166 760 576 91 - 1 3 
23.Nemeske 501 1914 1133 399 56 1205 795 259 21 2 6 
24.Németlad 1048 3929 1950 598 801 2924 1439 498 693 2 7 
25.N6metujfalu 750 2294 1489 349 47 1718 1024 348 16 1 7 
26.Pata 366 952 608 135 - 168 146 - - 1 1 
27.Patoafa 714 2618 1473 104 601 1368 904 30 227 1 5 
28.Pettend 301 1044 387 190 296 474 91 90 254  12,4 
29.Poklosi 358 1224 833 76 94 - - 

30.R6vfalu 208 1347 514 111 298 1022 412 278 1 7 
31.Somogyapáti 490 1766 1214 196 45 976 810 79 4 1 5 
32.Somogyhárshágy 1182 4507 1948 413 1435 2510 781 229 1306 1 5 
33.Somogyhatvan 644 2346 1427 318 239 800 546 60 156 1 3 
34.Somogyviszló 438 2199 1396 387 75 901 716 97 75 1 4 
35.Szeritlászló 945 2272 1412 245 131 763 468 98 65 1 3 
36. Szigetvár 5348 4432 2862 484 54 1398 948 8G 49 2 3 : 

37.Ször4ny 203 942 546 218 53 - - - 

38.Szulimán 972 2372 1744 358 302 705 438 167 32 2 2 
39.Teklafalu 737 1926 1478 101 121 1781 1362 101 12G 1 9 
40.TótszentgYörgy 362 1283 762 294 
41.Várad 254 2361 1421 262 343 1998 1251 171 330 1 8. 
42.Vásárosbéc 1012 5018 3153 432 989 3214 2001 58 874 2 6. 
43.Zádor 588 3157 2037 392 269 483 343 68 - 1 1 , 

44.Zsibót 624 1493 844 31 202 903 616 26 165 5 61 
31437103635 59699 11055 15412 48534 28189 5173 12122 58 4 

Tabi .iárás 
1.Ádánd 1709 5314 3762 630 78 2884 2138 261 31 1  5 
2.B.eridréd 1881 7523 3579 835 2444 3738 1309 180 2078 1 4 
3.B.kiliti 2494 11648 5197 1216 442 7732 2363 956 412 1 6 
4.B.szárszó 1039 5712 1522 393 220 4091 537 260 83 2 7 : 

5.B.zamárdi 1192 9162 1589 1243 1131 8160 923 790 1131 2 8 
6.Bálványos 1273 4122 2938 347 192 1881 1419 274 41 1 4 
7.Jut 557 1904 1165 248 - 144 113 16 - 1 
8.Kapoly 1048 3950 2394 190 982 1786 759 111 861 2 4 
9.Karád 3667 13017 7748 331 3388 6457 2815 246 2920 5 4 

10.Kereki 503 2512 1099 2204 1810 2181 2090 152 1010 1 8 
11.Koppónymegyer 743 2105 1774 47 14 1319 1200 14 - 1 6 
12.K6r5shegy 1565 5965 2114 480 924 2972 639 255 359 3 4 
13.Kötcse 1739 6113 4813 228 266 2573 2292 105 13 4 4 
14.N4gocs 1191 4115 3405 210 395 1926 1608 87 127 1 4 



3 65 47 

6 165 58 

;3 157 	63 

15 67 	22 

'.4 62 	31 

■9 50 	47 

!4 47 	44 

7 91 57 

~ 155 132 

1 48 	4 

.1 24 	45 

9 92 46 

;-6 123 	92 

:4 33 	43 

91 1 55 109 130 91 1 

27 - 66 124 61 136 44 

61 17 127 274 111 243 66 
73 - 58 138 55 116 79 

19 5 33 63 19 28 9 

71 3 49 76 48 90 69 

29 - 6 6 6 4 12 

58 - 9 11 6 9 1 

30 2 8 16 12 14 37 

54 - 53 100 49 103 21 

107 8 78 168 77 161' 178 

72 3 40 54 36  51 64 

53 3 33 67 43 52 48 

35 3 43 119 57 111 32 

237 14 36 208 91 142 205 

20 - 8 5 5 13 14 

86 7 56 93 38 56 56 

69 - 61 138 49 93 55 

51 1 15 33 19 30 15 

24 1 35 102 3 5 64 13 

1- 9  2 96 207 99 195 39 
73 1 24 46 32 33 51 

54 22 62 111 53 99 34 

2871 148 1920 4064 1388 3305 2320 

97 11 119 286 119 276 85 130 235 

179 13 95 234 71 138 91 139 251 

173 19 182 376 135 300 173 251 243 

102 2 72 163 70 125 79 74 150 

84 2 44 111 78 168 62 64 77 

118 2 101 251 94 213 122 180 128 

48 6 46 72 25 23 11 7 9 

10  10  42 85 46 87 87 131 172 

328 3 207 445 181 358 266 425 387 

45 12 30 79 41 85 29 43 91 

154 6 63 143 50 130 99 134 104 

114 7 59 129 73 113 89 148 155 

151 3 153 317 144 296 105 183 159 

79 1 95 203 98 193 62 110 95 

30 87 11 

14 24 16 

17 37 17 

10 55 12 

LI 33 25 

16 84 15 

24 21 28 

38 40 39 

4 10 2 

19 38 26 

52 52 31 

24 55 22 

31 35 39 

	

~6 69 	28 

	

56 222 	39 

	

?./. 15 	18 

K2 68 44 

r 53 	13 

	

?8 40 	39 

	

4 28 	8 

	

'.4 106 	70 

	

i5 40 	37 

	

4 55 	9  
i52188 1070 

32 	75 

59 	36 

12 152  
1827 2962 

24 3 9 33,8  

23 16 11 21,1  

170 5 62 76,0  

2029 393 530  52,4  

188 21 60 47,8  

239 32 78 37,2  

256 60 66 34,6  

87 26 49 41,6  

109 12 21 36,1  

164 48 40 47,0  

12 4 2 12,4  

100 32 51 33,6  

352 102 101 34 ,8  

91 10 28 61,2  

90 36 22 56,3  

143 24 36 30,9  

135 23 35 42,2  

61 34 14 37,5  

2 61 34 -  7 	48,0 

14 28 4 2 2 	45,7  

52 91 72 4 12 	49,3  

75 86 55 7 6 	41,6  

13 25 37 3 6 	32,5  

26 57 36 5 15 	32,3  

4 10 10 1 1 	10,0  

- 27 19 - 6 	17,0  
20 31 19 14 6 	32,0  

17 18 14 3 2 	57,5  
45 62 67 14 8 	31,0  
71 77 56 11 13 	34,2  

34 39 34 9 7 	3843  
12 26 6 5 2 	21,2  

164 328 177 34 65 	13,8  

7 5 6 3 - 	14,9  

82 110 77 26 18 	23,9  

64 49 7 2 - 	26,9  

6 20 8 - 2 	21,3  

1 11 1 - - 	43,7  



43  

34,  

J .á rA  s  ek :  
1.Barcsi j. 32946 106323 

2.Csurgáij. 33696  123567 

3.Izali j. 30423 91964 

4.Kaposvárij.51015 179573 
5.L.tóti j. 31867 121321 

6.1 ;7arcalij. 43746 153758 

7.Nag„vatkli3.36369 136562 

8.8z.v4ri j. 31437 10363 5 

9.Tabi j. 38054 134424 

10.Ka ~:osvár 	29610 	7337 

Összesen: 3691631163469 

gx222xX- 121 .  

15.Nagybábony 807 	2391 1689  111 272 953 673  4 

16.Nagyberény 1724 	4020 2510  297 771 1319 590  105 601  1 

17.Nagycsepely 953 	4012 2121  239 1046 1554 456  40 963  1 

18.N,3m,,tegres 510 	1601 1399  6 37 642 597  5 31  1 

19.Nyim 530 	1456 1052  54 139 922 660  26 137  3 

20.Pusztaszemes 433 	1742 950  29 636 1166 612  21 476 1 

21.S4gvár 1599 	6717 2750  766 2509 3745 1001 425 2:_10  1 

22.S6rsekszőllős 366 	1137 926  103 5 121 101  19 - 1 

23.Som 774 	2639 2015 22 9 105 971 801  116 - 1 

24.Sz abadhi dv.5g 2131 	7631 60 57  775 - 4738 4122 40 1 

25.Szólád 1029 	3473 2065  177 53; 977 3,04  69 433  1 

26.Tab 	. 3236 	4486 3205  360 167 1708 1237 124 166 2 

27.Teleki 495 	1400 386  239 - 234 192  23 -  1 

28.Torvaj 1270 	2362 2262  293 36  - 

29.Zala 590 	2751 2205  154 93 -  
3C.Zics 951 	2894 2480  75 1403 1237  29 -  3 

58054134424 77271 10559  17935  63297 31592 4109 14133 43 

39,  

32 , 

38 , 

40  

63 , 

66 , 

55 , 

10  

36 , 

62 , 

28,  

38 , 

16,  

59023 11921 17931 55397 29214 5290 13433 32 5  

54579 9056 35347 63795 24576 5965 26979 36 5  

63952 4346 11196 38814 24735 2939 7920 42 4  

10482T 16747 32953 90561 45012 7740 28948 90 5  

56390 14906 12835 78293 30712 10737 11731 62 6  

71833 19837 29029 98774 35701 12548 24792 73 6  

74220 11660 30643 77898 36 573 7290 24099 53 5  

59699 11 .055 15412 48584 28189 5173 12122 58 4  

77271 10559 17935 68297. 31592 51 '09 14133 4$ 5  

3593 66 	1173 2282 534 95 1135 2  

625387 110703204454622695 236943 62936 165295 501 5  



-122- 

5 	87 	- 	- - 32 	77 51 78 	30 37 90 106 2 27 40,3 

L 104 	47 	172 12 36 	102 51 55 	230 375 290 ;22 110 91 41,6 

5 	73 	56 	89 7 44 	58 36 70 	75 125 105 72 42 32 29,6 

3 	54 	36 	82 3 15 	33 19 23 	11 21 19 31 6 6 16,7 

38 	15 	49 1 26 	49 37 50 	67 69 76 61 14 15 42,3 

? 	40 	19 	57 1 31 	87 42 94 	18 35 65 91 7 17 59,8 

)  159 	50 	168 7 89 	162 89 149 	185 192 210 266 52 95 44,6 

- 	- 	27 	34 5 18 	39 12 15 	68 99 17 36 - 21,8 

L 	55 	38 	51 2 45 	79 48 88 	97 78 62 54 29 14 32,5 

3 	93 	47 	195 12 87 	235 178 374 	102 151 234 189 17 59 45,7 

122 	36 	167 13.  
37 	92 25 47 	63 107 130 91 26 25 28,5 

3 	77 	43 	102 8 108 	237 111 209 120 200 183 245 38 46 23,1 

) 	19 	32 	43 5 8 	23 14 27 	42 75 74 44 17 24 32,1 

T  115 	77 	Tao  8 12 	14 28 13 	63 120 132 181 20 48 27,9 

3 	69 	32 	58 4 18 	39 6 5 	70 99 41 54 12 17 18,0 

5 	43 	39 	42 3 65 	136 56 118 	31 69 75 64 6 2E 32,9 

22332 1325 3121 138 1984 4356 2078 3220 2637 3871 4059 3935 862 1143 34,9 

4 2147 	931 2702 102 1734 3787 1715 3267 1713  1786 2904 2012 281 423 30,04 

5 3521 	848 4453 277 1675 3567 1519 2376 2122 1983 2978 1892 420 500 23,68 

L 2139 1245 2845 99 1773 3685 1676 3236 22241 2236 3123 2309 498 721 34,00 

2 3779 1842 525 3 130 3313 7726 3184 6358 3972 3673 4554 3184 781 765 33,87 

D 1942 731 	2552 173 2322 5335 2193 4262 1815 1753 3250 3151 323 703 40,37 

7 4268 	935 5457 319 2770 6575 2782 5636 3060 3343 4545 3675 586 908 34,33 

5 2538 	983 3566 143 2483 5401 2301 4615 2785 2604 3888 2858 577 717 37,56 
5 2188 1070 2371 148 1920 26064 1888 3305 23 20 1827 2962 2029 398 530 32,00 

2 2332 1325 3121 . 188 1984 4356 2078 3220 26 37 3371 4059 3935 862 1148 34,90 
5 	169 	60 	306 18 180 	342 120 174 1069 1590 1093 1241 277 255 8,87 

425023 997033126 1647202044483819456369492373534666334562628650036670 31,4 

/102/ 
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— 123 -  

Barcsi járás  
. Bares 	2 2239 1773 275 - 118 118 -  
. Drávagá"rdony 	- - - .T - 172 169 3  
. Erdóesokonya 	I 1325 1133 534 - - -  
.  Fe1s6szentmArton  - - - - - 813 418 194  MINK 

. Homoksze.ntgyörgy 2 3232 2837 75 1 137 137 - 
► Istv . ndi 	- - - - - 343 133 41  

,  K61m ncsa 	1. 1982 1662 113 - - - -  
► Kastll3roadombÓ 	- - - - - 129 122 -  
, Lakócsa 	1 600 259 72 - 1231 865 111  

, Potony 	1 1296 644 201 226 -  
, Som:ogytarnóca 	4 1957 1184 541 23 - 
, Szentborbd:s 	1 1006 442 206 80 - -  
, Szulok 	- - - - - 10 10 

, Tőtui  falu 	1 1033  455  3 426 - -  
15170 10440 2020 761 2953 1977 349  

Csurgói jdrás  
, Ragolos::.nc 	2 644 553 26 - 436 ;97 - -  
Belevna 	- - - - - 252 163 39 -  
Berzence 	1 1679 858 517 10 991 452 214 167  

, Csurgó 	1 2937  21 1 3  254 105 - - -  

GyAényes 	1 169 15G 7 - 834 365 - -  
Iharos 	1 335 72 - 244 - - -  
Iharosberiny 	3 2~' 897 1874 46 733 - -  ONO. GINO 

Inke 	2 2158 1674 159 - 654 654  

Inkeantalfa 	4 3249 2036 763 - 47 47  

Lisző 	1 1163 621 366 - 1 1 - -  

rtilos 	- - - - 295 295  

Pogányszentpóter 1 967 531 136 - - - - -  

Porzokszentineily- - - - - 248 180 1  

Somogycsicső 	, - 590 514 16 - - -  

Somogyudgarhely 	1 1278 79T 215 23 937 862  

Surd 	2 953 717 43 41 - -  

Sz.enta 	1 628 396 - 432 482 • -  

ZAkány 	- - - - - 41 13 28 -  

4 19645 12961  2598 1206  5313 4411 332 167  



I^;ali ,j  á rás  
.• 324  

Andocs 1 312 240 10 - - -  ., -  

Csoma 1 420 240 60 - 172 - - 112  

Fia d 1 457 362 47 - - - - -  
Gölle 2 1994 1727 164 - 25G 230  

Igal 1 472 387 46 - - - - -  
Ráksi 1 496 442 20 - - - - -  
Somodor 1 2308 2035 182 -x - - - - 

Somogyacsa 1 670 469 68 - - - - -  
Somogyszil - - - - - 97 96  

Szentg1oakr 1 1223 706 98 376 449 449  ■11 GEM 

Tőzfii kkoppány i 614 - 629 92 60  

ZimAny 2 1324 15?4 118 - 256 256 - -  
- 	10810 8131 313 1005 1316 1091 - 112  

Cap  o  s.vári  

1 742 533  32  49  SWIM aMM Bárdudvarnok 
Bo:3rog 1 284 219  35  MED ONO 

Bó s.z nfa 2 3253 1271  27_3  1465  - - 
MOM 

Os.erdnfa 1 1332  1871 243 13 - 200  

Osonie4rd 2 956 766  50  - 316 275  - 

Saosfa 1 2295 1357  219  456  

Hedrehely 1 1180 794  158  166  

Hetes 1 347 298  

Juta  1 442 384  25  
Kadarkut 2 1438 1057  154  100  

Kaposfúre:d 1 1597 1116  70  258  37  

Kaposgyarma t 1 1251 -  1244 50  50  
Kaposkeresztur 1 1406 549  234  476  

Kercs eliget 1 597 335  104  14  25 23  

Kisas.szond 1 268 246  22  133 133  

Kiskorpád 2 695 553  56  46  

•Magyare~,7res. 1 922 433  18  357  - — 

Mezó"c sokonya 1  1957 1178  141  398 537 587  

Mosdós 1 127 125  

Nagybajom 2 976 539  129  67  
Nagyberki 1 1567 1055  243  13 4  

Sántos 1 718 157  16  517 50 50  IMM 



125 - 
Somogyaszaló 	1 1898 1286 187 274 373 373 
Somogysárd 	1 1782 1248 175 47 - - 

Szenna 	 1 2254 111 25 2017 
Szentb.alázs. 	1 1430 40 9 1361 138 138 
Somajom 	1 850 663 104 240 240 
Toponór 	 2 3970 2955 346 
Töröcske 	1 3025 193 3 2791 
Visnye 	 1 524 342 95 
Zselickisfalud 	1 2776 - - 2743 - 

NNW 

Zselickislak 	1 33 - - 833 - 

Zselic sz ent.pál 	1 616 - - 615 59 59 
44738 19903 2522 18513 2264 1073 309 

Len l  '_te i járás 
Balatonszemes 	1 909 563 333 
Buzsak 	 1 932 57 273 64 64 
Edde 	 1 2242 1713 250 
Rbnyó d 	 2 1594 350 170 33 
Gamá s 	 1 532 436 79 
Gyu,mr 	 2 1356 1025 136 IMO 

Látrgntiy 	 2 1822 856 574 
Lengyeltóti 	1 564 276 232 
Pamuk 	 1 333 255 35 MIND MEW 

Soaloay jad 	1 1840 1650 
Somogytur 	2 1523 956 262 142 
Somogyvámos 	1 1525 1191 221 
Visz 	 1 270 235 3 6 

15497 9543 2568 181 NO 

Marcbli jár4s 
BAlatonbereny 	1 453 L12 152 
Balatonieresztur 1 1142 470 514 
B. s.z entgyö rgy 	1 2637 1402 296 
BóhOnye 	 3 6914 3946 625 1771 97 97 

Főnkre d 	 1 654 76 381 

Kithely 	 1 1412 1067 154 
MesztegnyS 	1 1949 1459 227 

Nemesdéd 	1 125 95 11 8 

fiikla 	 1 291 136 13 1 



. Pusztakovácsi 	6 

. Sávoly 	1 

. Szőkedencs 	1 

. Tikos 	1 

. Tótszentpál 	1 

. Wse 	3 

. Vöörs 	1 

1266 

4027 
2167 

105 
300 

3299 
2415 

1047 
1219 

614 
98 

300 

2294 
371 

46 
1497 
390 

1 
- 

336 

799 

31 
650 
865 

- 
- 

386 

- 

- 
MED 

OEM 

- 
-

- 

- 

10•11. 

29161 14856 5497 3762 97 - 97 - 

Nagyatádi járás 

• Alsősegesd - - - - 10 10 - .  - 
. Bálavár 	2 1023 420 127 - 692 1'8 224 - 
. Beteg 	1 1734 1437 179 - - - - - 
. Bolhás 	2 3249 1379 639 695 - - - - 
. Gsököly - - - - 105 38 - - 
. Gige 	2 1606 1025 216 173 120 120 - - 
. Háromfa 	2 2187 162G 330 - 506 463 20 - 
. HenS z 	1 2727 1099 235 958 - - - - 

. Kivaa6 r 	1 250 216 16 2 - - - - 

. Kőnyi 	1 1152 511 118 350 - - - 

. Kutas 	2 601 396 110 31 - - - - 

. Lábod 	3 1994 1354 384 - 228 215 13 - 

. Mike 	3 2304 1077 157 600 - - ■ - 

. Nagykorpád 	1 '3600 2227 415 496 - - - - 

.  Ötvös 	1 1209 838 23 264 - - - - 

.  Rinyabesenyő 	1 165 105 35 - - - - - 

. Rinyhosszufalu 	1 559 355 14 80 - - - - 

.  Rinyakovácsi 	1 419 74 48 143 - - - - 

. Rinyaszentkirály 1 3220 2027 243 - - - - - 

.  Szabás 	1 855 540 103 - - - - - 

Tara ny 	2 2379 1338 144 - 966 321 14 37 
. Vizvár 	1 1740 1114 530 - 619 612 - - 

32973 19672 3901 3792 3246 2437 271 37 

Szigetvári járás 

Burús 

, 

 

Csertő 	1 

- - 44 44 

.13116 1100 147 
. Drdvakeresztur 	1 607 262 175 

• ftwaltttafi 	1 567 423 43 - - - - 



— 127 —  

i.  Yreve  2  1404  1037 .  72 76  OMM 

~ . Potosfa  1  1368  904  30 227  

Rá;vfalu  1 511  412  

t. Somog;yapáti  1  976  810  79 4  MIND 

►. Somogyviszl6  1  901  716  97 75  

Szigetvár  1  224  185  3  91 83  

 .:yz
~

ö
T
rény 48 43  

~ • ~ t , ~ tmcn  79 8 28 18  

.  Zádor  

. Zribót 
9 8  

4 690 453 17 154  

8614 6307 660  539 271 186 23 18  

Tabi járás  
Lddnd.  . OMM 

-  43 43  
.  Balatonszárdzó  1  716 334  260  

.  Kard 4 1194 1080  159 9 

.  Kötcse  1  292  269  16 

.  Nágocs  57 31  

.  Nagycsepely 1 ' 	577 597  5 31  

. Németegres  1 642 456  40 IMO 

.  Pusztaszemes 1 785' 606  21 110  

.  Som 1 971 801 116  - 
MOW 

.  Szabadhidvág  2 4119 3552 397  — 551 551  

.  dzólád 1 526 304  69  

.  Tab 1 310 281  - 4 IMO 

.  Zics.  1 636 577 24  116 105  

10818 8907 1107 134 767 730  AMM MIS 

Kaposvár város 1  436 185 48 151  

. Barcsi  járás . 15170  30440  2020 761 2953  1977  349  — 

.  0 surg6i járás  19645 12961  2598 1206 5318  4411 332 167  

.  Igali járás  10810  8181  313 1005 1316  1091  112  

.  Kaposvári járás  44738  19903  2522 18513 2264  1873  -  309 

Lengyeltóti járás  15497 9543  2568 181  - 

.  MYTarcali já rás  29161  14856  5497 .3762 97 97  — 

.  Nagyatádi járás  32973  19662  3901 3792 3246  ?1,37 
 1 37  

.  Szigetvári járás  8614  6307  660 539 271  186 28 18  



- 128 - 

Tabi jérds 10818 8907 1107 134 767 730 
Kaposvár város 486 183 48 151 - - - - 

Ósszesen: 187912 110945 21734 30044 16232 12755 1077 643 
/103/ 
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D . Szenta  

L. Zákdnv  

hg.Festetich T. 
jr.Zichyy Ődön  

— 129 —  

Barcsi. ,iárás  

1. Z&v'di  

Csurx5i .iárá;s  
Alsok  

Berz enc  e  
Csurgó  
G surgónagynart on  

Gyika,pes  

~: rtilo s 
Poorgszentkir‚ ly  
Somogyudvarhely 
Surd  

I~tli já.rgs  
Gölle  
Kapospula  
Kisgyalá í2  
Sz ent gálo skA  

Törökkoppdn,Y  
ZimAny  

Ks osvári járás  
L. Cserúnfa  

ffedrekely  

5.  Hetes  
.Kaposfi,ired  

KE.p  o  s gy : rmat  

i. K^posujlak 

. T7.a7 °are.,res,  
3. Me75csokonja  

EszterházaL  1298  343  

Keszthely 
1f 

ff  

ft  

ff 

Zákány  
ff 

Keszthely.  
tl  

Zákány  

Keszthely  
Zákány  

1298  

552  

4854 

2935 

549  

1062  

1096 

1120 

243 

5410 

1fti 
5302 

949 

1679 

2935  

169  

— 
— 
— 

1278 

953 
628 

- 

343  

991  

834  

295  

248  

987  

11  
482  

41  

Eszterháza  
If 

nmetlad 

Eszterháza  
ft 

~ 

23794 

2021  
30  

617  

1672  

634  

1293  

7642 

1745 

1223 

634  

1042 

3928  

250  

449  

256  

Eszterháza 

N ~~metlad 

- Kaposu jlak 
Eszterháza 

Kaposujlok 

Eszterház a 

6272 

2125 

1180 

1688  

1634 

1309 

742 

922 

2524 

4644 

1882 

1180  

1597 

1251 

— 
922  

1937 

955  

243  

37  
50  

537  

hg. szterházy  Pá1 

h;;.Festetich T.  
R 

tf  

tf 

It 

gr.  Zi cky Ő  dön  
It 

hg.Fertetich T. 
It 

gr.Zicky Ődön  

hg.Eszterház.i Pál  

gr.Fertetich K.  

gr.Somssich L.  
hg.  Esz  L erház i  

ft 

gr.Somssich L. 

hg.F,szterházi P.  
it 

hg.Eszterházi Pál 
ft 

~r.Festetich K. 

hg.Esz.terházi Pá 1 
ff 

n 

1.  
2.  

3.  

4.  

5.  



►r 	 ~ ► 

►r ►► 

■ i3Q ,. 
gr.Festetich S. 	D=.:g 
	

510  

hg.yszterh zi P. ys.zterh_íza 	768  
n 	 rt 

	

2271  

Somssich M. 	Somo,17sárd 4072  

hg.Lszterhzi =. Eszterh`za. 	2254  
n 	 ►r 	 1568  
n 	~ ► 

	

1090  
n 	 810  

gr.Festetich K.ás V.IQ ;zaetlad 4061  

hg. Esz t  ~rh-íz i P.  Fszterháza 5025  
Somssich M. 	 Somogysárd 	975  

gr. Festetich K.  Naetla d 	824  

hg.Eszterházi P.  Lszterhdz ~, 2776  

510  

	

713 	50  

1893 373  

1872  

	

2254 	—  

1430 138  

350 240  

810  

3160  

	

3G25 	—  

524  

2776  

83 	333  

675 	615 	59  

Balatonkeresztur  
B1atonsz entgyörgy  

hg.Festetich T. 
r► 

Keszthely  9273 

3424 

Böhöncre  gr.Festetich S. Dlo 9007 

Felsóz sitfa  2640  

F5riy ed  hg.Festetich T. Keszthely 654 

Gad^;ny  

Nagysza kicsi  

1Lrsey lajos 
rr 

F. z  s.itfn 

► 

483  

69  

Puszta kovácsi  Kund quszt4v .:yom o gy fc .1  j  s z 1027  

gr.J;_.nkovich B.L. Cretgla k 621  

aa voly  hg.Fe7.tetich T. Keszthely 4027 

Somogyfajsz Kund Guszt-~.v  .lomogyfa jsz 2099  

654  

MID 

4027  

1142  

2637  

6914  97  

. Na  gyba  j  om  

. S ntos  

. Somogyaszaló 

. 3omogysdrd 

. Szenna  

. 3Z entbaláz  s  

. Szoma  Jon  

. TOponr  

. Töröcske  

. Ujvdrf2lva 

. Vi sny e  

. Zselickisfalud  

. Zaelickis1ak 

. Zselicszentfal 

Lenr;yeltóti ;hands  
Juzs zk 	gr.Jankoviczh B. 

Gam -.  

Kisberny 

Lá"tr íny  

Creglak  

SomogyPd 

So.3ogyvr  c ~os  

Kund Gusztrív  
r.Jankovich B.E. 

~r.ija.nkovich B.F. 

gr.Festetich S.  

gr.Jankovich B.E. 
hg.Lszterh_ázi P.  

Kund Gus3t4v 

38636 

: ;. vreglak 5403  

Somogy fa jsz  932 

Öreglak 3015  

Öreglak  956  

D_Wg 
 

1452 

Creglak  1360  
i,szterháza  1340 

Sonogyfa. j sz  1768 

17226 

29954 1777  

932  

1154  

1340  

1525  

5451  

Ma rcali jÚ rgs 



NIMO 436 	436  Lszterháza 

Ka~~~~osu,jlak 	225  
711 	486  

hg.Eszterházy P.  
gr.Somsiich L.  

Kaposvár 

► Samogyszentpál 	hg..úszterházjt Pál  

: Tikos 	hg.Festetich T.  

. Va rjaskár 	hg.Eszterházy F.  
Wse 	gr.Fectetich S.  

Vérsei lajos  
í _,Störs 	h,g.Fest.etich T.  

Na gy^t .ádi ,járás  

. Alsósegesd 	gr.ázéchenyi B.  

hg.Ferteti..ch T.  
°r.Fértetich 3. 
a,Festetich T. 

gr.3z6chenyi B. 
hJ.Eszterházy P.  

h;.Fest stich T.  
7,,r.2estetich ~ . 
gr.Festetich K. 

„ hg. ~.sz terhr:1zJT 1-,  

Y,.Festetich T .  
tl 

Uzi :;tv `:ri jánas  
~3üriis 
Csertő  
Drrávasztára  
Gyöngyö smell :'k  
Magyarlukafa  
Merenye  
Németlad 
Német.0 j  falu  

Révfalú  

ai;;etvár  
Tekla falu  

Várad  

Eszterháza  
Keszthely  

Eszterháza  
Dág  

F.zsitfa  
Kaszthely  

2917 

105 

255  

926 

85? . 
2806 

300  
105  

— 

926  

857 
2415  

,  

41190 19977 97  

Fele3sege o  3 2135 10  

Keszthely  2855 1023 692  
S,?: ?  ~  2378 1734  
Ke~ z  thely  1571 1571  — 

Felsóseg esd  4144  — 

usz t erbáz a  752 752  

Keszthelye  3616 2617 76  

115?_ 1152  
NImetlad  2539  

Lszterház a 419  419  
Koszthely 6177 2379 966  

t 
3739 1740 619  

31477  13387  2363  

Szigetvár 1995  41111.  

Csertő  1576 1366  
Sellye  2109  

Szigetvár 157  — 

r.7  pertó  
t1 

1779 

1'_0 6 
567  

1106  

W 	etla_ d  829  
Szigetvár 1715  

Sellye  1022 511  

Szigetvár 1174 MIN 

I t  1731  

. Baavár  

. 3eleS 
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1. Barcsi  járás 	- 
2. Csurgói járás 	- 

3. Igai járás 	- 
, 

- 	1298 

- 	25794 

- 	6272 

- 
7642 

4644 

343 

3928  

. 	955  
4. Kaposvári járás 	- - 	38636 29954 1777  
5. Lengyeltóti járás 	- - 	17226 5451 -  
6. Maceali járás 	,  	- - 	41190 19977 97  

7. NaEyat.ádi járás 	- - 	31477 13387 2363  

8. Soi;etvári járás 	- - 	17244 3550  

_9. Tabi járás 	- . 	- 	- - -  
10. Ka)osvár város 	- - 	711 486 _  

bsme:.,en:  - 	179848 35091 9463  

/104/  

~;- 
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I. Barcsi járás 
1. FdIs6szentmarton Vaskaszenti!ártoni apátság 813 - 813 

2. Lakócsa Zgelicszentjakabi apátság 3433 600 1234 

3. Potony " 	 " 1296 1296 
4. .Szentborb€s tt 	

" 1006 1006 
5. Tótujfalu " 1033 1033 MIL 

7531 3935 2047 

II. Osurgói  .iárá.s 
1. Berz enee 
2. Miháld 

r. kat. egy="z 
Bp-i központi papnövelde 

133 
611 
744 

II. fali járás 
1. Andocs ;ndocsi Sz. Ferenc-rendi 

zárda 
124 

Vesztpr6mi r. kat. püsp. 2038 37.2 

2. '.ttala Magyar kegyes Tanitórend 390 
3. Fial Vesztprii r. kat. püsp. 457 457 

4. Fonö Magyar Kegyes Tanitórend 677 - 

5. Gölle n 	" 	" 
5270 

6. Igal 

7. Kisbárapáti 

VeszprEimi r. kat. püsp. 
tt 	 It 	tt 

472 

1994 

472 

- 

8. Ralcsi tt 	 t. " 1040 496 
9. Somogyacsae n 	tt 	t< 1631 670 
10. Somogyszil r. kat. egyház 121 97 
11. Szorosad 
12. TörökkOApánY 

Stesz.pr4ni r.  ka t. püsp. 
t! 	 " 	M 

256 

616 92 
15036 2407 189 

IV. Ka posvári járás 

1. 0somb6rd Sz.-Benedeki prdpoTtság 925 609 316 

2. Hetes " 652 347 
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3. Kaposhomok  Magyar  Kegyes  Tanitórend 913  

4. 1'aTernye  I 	 It 	 I t  
2060  

5. Orci  n 	n 	n 
1153  

6. Patca  Sz.-Benedeki prépostság 327 

7. Tasz 6r  T..a:;yar Kegyes Tanitórend 1630  

7660  956 316  

V. Len7yPltóti ,járás  

Magyar Kegyes Tanitórend 
rt  kat. egyház  

Magjrar Tie "yes Tanitórend  

1975  

101  

1113  

1. Balatonöszöd  
2. Buz  sák  
3. Gams  

3139  

E . T:Tarcali járás  
1. TMolld1  ysztergomi r.  k-t. főkáp. 375  
2. So7Logyfeh6regyh.  n 	 I t  532  
3. 3omogysa'rmson  3p-i központi papnövel áe 707  
4. 3  z  env5'  r  
I . T  apson.y  

Esztero:ai r. kat. fókáp. 
n 	 I  " 

1731  

3932  

7277  

CI.Na,zzYatádi 	'árős  

L. C sököly r. kat. egyház  115  
115  

C. Szigetv6ri  ,j ár3s 
L. Kisdoboza  .:a 	ar Kegyes Tanitórend 312  

2. Na_:ydoboza  It 	,1 	lI 

n 	 , t  

760  

5. Pettendl  474  WIM 

t. Dr6va keresztur  PI-CA  r. kat. káptalan 607  607  
i. Szigetv fr  Szigetvgri r. kat. eo-vh.  224  224  

2867  331  

Tabi ,V;rás  

L. 3alatonkiliti  Veszpr .~í-li r. kat. kápt. 	7732 
 



155 
?. Kapoly 
. Karód 

Tikanyi apátság 
r. kat. egyház 

1734 
122 

Veszpr6mi r. kat. püa:p . 5662 1201 MOP 

Naaberiny VeszprSmi r. kat. kápt. 1319 
L  Nagycsepe 7y Veszprémi r. kat. püsp. 1554 577 

Sá3vár Vesz .rani r. ka t. 3745 
'. 
3 . 

B.zamárdi 
B . en drP d 

Tihanyi apátaJ,S ; 
f 	 R 

7068 

3788  
32774 1773 

Barcsi járd,s 7531 3935 2047 

Csurói járás 744 

► , Iali j órás WINO . 15095 2407 189 

Kaposvári járás  7660 956 316 

Lengyeltóti járás 3189 

Marcali járás 7277 

N,:, 'ratádi járás MED 115 

L 3zizetv ,7ri járós 2367 331 

Tabi .i árus 32774 1778 

Ósszesen: 77312 9907 2552 

/105/ 
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JEGYZETEK  

1. Kanyar József: Elsikkasztott földreform - Megvalósult föld-

osztás Somogyban 1920, 1945.  Bp. 1964. 9 lap. 
2. ifj. Széchenyi Imre: Somogy vármegye közgazdasági viszonyai. 

Bp. 1892. 39 lap 

3. Mérey Klára: Somogy megye mezőgazdasága 1790-1848. Kvár. 1962.17 lap 

4. Lásd a 2-es jegyzet 40 lap. 

5. Lásd a 2-es jegyzet 35 lap 

6. Széchenyi Trnre: Somogy vármegye közgazdasági viszonyai. Bp. 

1887. 2 lap. 

7. Lásd a 6-os jegyzet 4 lap. 

8. Hirsch Alfréd: Somogy vármegye gazdasági monográfiája. Bp. 1900 66 1. 

9. Lásd a 2-es jegyzet 26 lap. 

10. Lás" a 2-es jegyzet 18 lap. 

11. A táblázatot Csorba József, ifj. Széchenyi Imre és Hirsch A1t-

3'réd munkáibdi állitottam össze. 

12. Csorba József: Somogy várhegye ismertetése. Bp. 1857. 84-86 lap. 

13. A kimutatást Csorba József, Széchenyi Imre és a 14agyar Stat. 

Közlöny  Bp.  1911. Állatszámlálás cimü kötetéből állitottam össze. 

14. Lásd ̀'a 2-es jegyzet 26 lap. 

15. Magyar Stat. Közlemények 1900. Bp. 1903 

16. Lásd a 2-es jegyzet 35 lap. 

17. Magyar Stat. Közlemények Bp. 1910. 48 sz. 

18. K.ti.L. közigazgatási tájékoztatd 1925, Gazdacimtár Bp. 1925. 

19. E munka 105-122 oldalán lévő statisztikából állitottam össze. 

20. Főispáni bizalmas iratok 52/1927 

21. Somogy vármegye adattára Pécs 1937. 98 lap. 

22. Révai József: Marxizmus népiesség magyarság Bp. 1948. 223 lap. 

23. A megye legnagyobb tőkés bérletét, a MIR-t a magyar finánctőke 

leghatalmasabb pénzintézete, a Hitelbank alapitotta. Ez a bér-

let egy  célgazdaság volt, amely az ugyancsak a Hitelbank tu-

lajdonában lévő Kaposvári Cukorgyárat volt hivatva szolgálni. 

Ez a nagybérlet Somogy megye legjobban  kezelt gazdaságainak 

egyike volt. Itt jelent meg a megyében az első gőzeke, nekik 

volt a megyében első siementhali tenyészetük,stb. A bérlet vew 
zetői mindig kitűnően képzett szakemberek voltak. 

24. K;;L; Főispáni bizalmas iratok 59/1907 
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25. K.Á.L. Főispáni bizalmas iratok 149/1907 

" 	8/1909 
31. Az 1925 ös gazdacimtár alapján állitottam össze. 
32. Hirsch A. mrimnkája 9 lap, Gazdacimtár 1925, Magyar itat. Köz-

löny 1935 I. köt. 99 sz. 

33. K.A.L. Főispáni bizalmas iratok 2/1910 
34. Lásd a 19-es jegyzetet 
35. Kanyar Jársef: Somogyi parasztság, somogyi nagybirtok Kvár. 

1957. 12 lap 
36. Lásd a 35-ös jegyzet 8 lap 
37. K.Á.L. Főispáni bizalmas iratok 84/1902 
38. K.Á.L. 	tt 	85/1905 
39. K.Á.L. 	 111/1905 
40. K.A.L. 	 111/1905 
41. K.A.L. 	 111/1905 
42. 	 36/1906 
43. K.Á.L. 	" 78-93/1906 
44. K.A.L. Alidpáni iratok 	1/1907 
45. Somogyvárnegye 1907 junius 27. 
46. K.Á.L. Kaposvári járási főszolgabirói iratok 4269/1912 

47. K.A.L. 	t1 

48. K.Á.L. 	" 

" 20/1912 

26. K.A.L. 	" 	 " 	 " 12/1908 
27. Lásd a 8-as jegyzet 14 lap 
28. Révay Lexikon 10 kötet 140-141 lap 
29. K.Á.L. Főispáni bizalmas iratok 9/1909 

30. K.Á.L. 1/ 	 it 

it 

/t St  

tt tt it 

it  tt 

K.Á.L. II t l it 

i t tl 

4651/1912 
It 	3104/1912 

49. K.Á.L. Főispáni bizalmas iratok 19/1912 
50. K.A.L. 	it 

11 	 it 	 it 

51. K.Á.L. Kaposvári járási főszolgabirói iratok 

52. K.A.L. 	ti 	 11 

r 53. K. .L. 

54. K.Á.L. Igali járási főszolgabirói iratok 

55. K.A.L. 	it  

6552/1913 

6552/1913 

7939/1913 

3548/1914 

3828/1914 

11 11 

it  

11 11 

tt 	 it 	 ti 

56. K.Á.L. Közgyűlési jegyzőkönyv 1915 III. negyedév 

57. K.A.L. Kaposvári járási főszolgabirói iratok 5001/1911 

53. Somogyvármegye 1912 junius 18 sz. 
59. Király István: Fejezetek a Somogy  megyei szarvasmarha-te-

nyésztés történetéből Kvár. 1962. 44 lap 
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60. Illyés Gyula: Lélek és kenyér Bp. 1940. 21 lap. 

61. K.Á.L. Alispáni iratok 26/1902 

62. K.Á.L. Főispáni bizalmas iratok 128/1904 

63. Mezőgazdasági munkabérek Magyarorszá gon 1903-ban. Bp. 1903 

64. " 	1911-ben Bp. 1911 
65. K.Á.L. Alispáni iratok 4019/1924 

66. K.Á.L. Bizalmas főlspán.i iratok 128/1904 
67. K.Á.L. 	" 	2/1910 
68. Magyar Stat. Közlemények Bp. 1900 II I  1910 II I  1920 II. 
69. K.Á.L. Alispáni iratok 7791/1922 

70. K.Á.L. 	" 	"ti 	7791/1922 
71. Somogyvármegye 192C junius 8 sz. 

72. K.I.L. Alispáni iratok 7791/1922 

73. Magyar Stat. Közlemények Bp. 1910 II I  1920 II. 

74. Bp. 1910 II, 1920 II. 
75. " n 	Bp. 1910 II, L920 II. 

76. Főispáni bizalmas iratok 28/1915 

77. K.Á.L. Alispáni iratok 7316/1919 

78. Lásd az 59-es jegyzet 19 lap 

79. Magyar Stat. Közlemények Bp. 1920 II. 

80. K.I.L. Igali járási főszolgabirói iratok 6517/1912 

81. Somogyvármegye 1907 február 5 sz. 

82. Az az 1921-ben tett kijelentése Nagyatádinak, hogy "pártomat 

legelőször 14 évvel ezelőtt _;azdapártnak neveztem el, hogy 

abban  nemcsak a kisbirtokosok, de az azokkal e gyütt müködni 
akaró nagyobb gazdák is részt vehessenek - riyilvánvaldan régi 
óhaját jelentette a pártvezér miniszternek. Olyan bizalmasko-

dó hizelkedés jellege van. Nyilt lepaktálás jelleüü árulás is 

ez, hiszen pártjának mindig az volt a burkolt célja, hogy 

egy tálból cseresznyézhessenek a márnásokkal. mezért nevette 
Bethlen Istvánt is olyan gráfhak egyik beszédében, mint aki 
a " népies irányzat igaz őszinte képviselője". Kétségtelen, ho gy  

az ilyen nyilatkozatok párthivei között seri öregbitetek te-
kintélyét. Az osztályérdekek elárulását nem lehetizett büntet-

lenül elkerülni. 

83. K.Á.L. Főispáni bizalmas iratok 12/1908 

84. K.Á.L. 	os 8/1909 

85. K.I.L. 	11 	8/1909 
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86.  K.Á.L. Főispáni bizalmas iratok 8/1909 

87.  K.Á.L. "  "  " 12/1908  

88.  K.Á.L. "  "  "  2/1910  
89. K.Á.L. Alispáni iratok 	76/1909  
90. K.Á.L. 	" 	" 	13/1909  

91. Parasztsors - parasztgond Bp. 1960. 22 lap 

92.  

93.  

" 

► ' 

~ 

I  

Bp. 1960. 

Bp. 1960. 
25 lap  
27 lap  

94. Az ellenforradalom hatalomrajutása és rémuralma Magyarországon  
1919-1921. Bp. 1956 309-315 lap 

95. Kádár Iván: A munkásosztály helyzete a Horthy-rendszer idején 

Bp. 1956. 74 lap  

96. Pölöskey Ferenc: A koaliciő felbomlása és a Nemzeti 1.1unkapárt 

megalakulása 1903-1910 Bp. 1963. 54 lap 

97. Lagyar Stat. Közlemények Bp. 1935. I. 99 sz. 

98. Kanyar József: e lsikkasztott földreform, megvalósult földosztás  
4. 1964. 31 lap. 

99. Incze - Petőcz: A dolgozó parasztság helyzete az ellenforra-

dalmi rendszerben Bp. 1954. 6 lap. 

100. Parasztsors - parasztgond Bp. 1956. 52 lap. 

101. " 	Bp. 1956. 6G lap. 

102. sszeállitottam a közigazgatási tájékoztató lapok, az 1925-ös 

Gazdacimtár, a Lagyar Stat. Közlemények Bp. 1910. 48-as száma 

és a Magyar átat. Közlemények Bp. 1920. II.- ének adatai alpján. 

103. Az 1925-ös Gazdacimtár adatai alapján állitottam össze. 

104. A közigazgatási tájékoztató lapok, az 1925-ös Gazdacimtár és  

Hirsch  Alfréd 8,27,-es pontb an  idézett munkájából állitottam össze.  

105. Az 1925-ös Gazdacimtár alapján állitottam össze.  

i gyéb nyomtatásban neejelent forrásanya r~ 

Hollós István: Magyar szociális problémák a statisztika tükrében  
Pécs 1939.  

Lenin: Az agrárkérdésről I-II. Bp. 1950  

Marx-3ngels: Válogatott levelek Bp. 1950  

Három év a  magyar  :mezőgazdaság politikájában Bp. 19(9  

Agrárius: A földkérdés megoldása Bp. 1922. 

Brázovay Kálmán: A dunántuli aratómunkás és cselédsztrájkok 

Bp. 1906. 

Dr. Katona Mór: A magyar családi hitbizomány Bp. 1894.  



-140— 

Czettler Jenő: magyar mezőgazdasági szociálpolitika Bp.1914. 

Mailáth József: A mezőgazdasági launkáskérdéó Bp. 1920. 

Erdei Ferenc: A magyar paraszttársadalom Bp. 

Takács József: iúezőgazdasági munkáskérdés Bp. 1921. 

I.yka Döme: Adatok a jelenlegi nemzetgyülés müködéséről Bp. 1924. 

Király István: Adatok a parasztság felbomlásának kérdéséhez 
Századok Bp. 1952. 

Iieller András: Cselédsor Bp. 1937. 
Csák István: Lássunk tisztán a földkérdésben Bp. 1939. 
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