
Kunágota kertésztelep paraszti társadalma 
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BENCSIK JÁNOS 

Nem túlzó (hisszük) az az állításunk, hogy napjainkban korjelenség, hogy sorra 
születnek egy-egy település történetét, néprajzát, földrajzát stb. bemutató mo
nográfiák.1 Örvendetes ez; kell és szükséges is az effajta társadalmi törekvés, hisz 
egyre pontosabb képet akarunk megrajzolni, következésképpen megismerni és 
megismertetni szülőföldünk történetéről, népe sorsának alakulásáról avagy déd
apáink mindennapos tevékenységéről. Eközben a teljességre törekvés miatt a 
kiadók (avagy a szerkesztők) egységbe akarják fogni az őskortól napjainkig 
terjedő roppant időt, az adott lakóhely teljes helyismereti anyagát.2 De vajon 
milyen mélységig ismerjük az egymást váltó korokat, e korok embere sorsának 
alakulását, küzdelmeit? Többször elnagyolt, sematikus fejezetek születtek, mert 
a témákat csak érintőlegesen feldolgozó szerzők kezét nemcsak a szakismeret 
hiánya béklyózhatja, hanem a rendelkezésükre álló idő, a költségek szűkös 
kerete, s nemegyszer a forrásanyag szegényes volta is. 

I. Kunágota és a kunágotaiak a telepítést követő évtizedekben 

E tanulmányban Kunágota (1850-ig Csanád megyei,3 majd Békés megye, Ko
vácsházi járás) nagyközség paraszti közösségének történetét, történetének jól 
körülhatárolható szakaszát vizsgáljuk, illetve azt, hogyan állott gazdasági, 
társadalmi és közigazgatási tekintetben egységgé, hogyan formálódott Kunágo
ta feles-kertész közössége a telepítést követő évtizedekben. Szándékunk, emlé
ket állítani azoknak a parasztcsaládoknak, akik nemcsak Kunágotán, hanem 
szerte az Alföldön a múltszázadban új otthon alapítására vállalkoztak.4 Akik 
az adott korban hihetetlenül merészek lévén, sokat áldoztak azért, hogy megül
jék az Alföld kies, de néptelen tájait; elhagyták tágabb értelmű családjukat, a 
megszokott otthont, szülőföldjüket, s idejöttek, hogy megszállják, benépesítsék 
az egykori Békés—Csanád—Csongrád vármegye térségeit.5 Virágzó növényi 
kultúrákat teremtettek, melyek közül most a dohány-kertészetet emeljük ki, azt 
hangsúlyozzuk. Több, általánosságban mozgó megállapításon kívül mindössze 
néhány településről (Apáca,6 Pitvaros,1 Ambrózfalva,8 Újkígyós,9 Mezőkovács
háza10), tudunk többet e vonatkozásban. Arról azonban kevés az ismeretünk, 
hogy az egyes kertésztelepeket bérlő parasztcsaládok honnan költöztek, miként 
rendezkedtek be új otthonaikban, milyen szerkezetű faluközösséget hoztak létre. 
Viszonylag, a legtöbbet a termelésről,11 illetve a dohánykertészek társadalmi 
küzdelmeiről tudunk.12 
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Kunágota (típusként is kezelhető településünk) már e század első évtizedeiben 
a történészek, a szociológusok érdeklődésének körébe került.13 A századfordu
ló táján keletkezett leírások még felületesen, ezért egységesnek kezelték a telepít-
vényes falvakat (közöttük Kunágotát), pedig szinte mindenik külön-külön 
történelmi-társadalmi, gazdasági képletet alkotott. Nézzük, hogyan szerepelte
tik e korai leírásokban Kunágotát! „A legutóbbi időben az állam óriási birtoka
in több új község keletkezett, melyek szabályos, czélszerű és csinos külsejüknél 
fogva feltűnőek. Ilyennek például Dombiratos, Tóth- és Magyar-Bánhegyes, 
Pitvaros, Alberti, Ambrózfalva, Kunágota, Királyhegyes és Kövegy."14 E század 
végi általánosítás és a külsőségeket hangsúlyozó leírás után pontosabbnak tűnik 
a Csanád megyei monográfia megfelelő fejezete: „A mai Kunágotát 1843-ban 
Gőcz nevű kincstári tiszt telepítette, akiről kezdetben Gőcz-telepnek is nevezték. 
A község első lakosai Arad, Heves, Gömör és Nógrád vármegyékből költöztek 
új lakóhelyükre."15 Szeder Pál így fogalmazott: „A mai Kunágota kincstári 
telepes község, amelyet 1843 év tavaszán Geöcz, kincstári tiszt telepített jószeré-
ben felvidéki magyarokból... a legutolsó nagyarányú és befejezett magyar 
telepítés volt, amely nem a telepes vagyoni helyzetére támaszkodott, hanem 
annak becsületességére és szorgalmára."16 Seres József is e csapáson haladt: „A 
kincstár e pusztát 1843 és 1875 körül népesítette be telepesekkel, s ettől kezd
ve . . ."17 Semmivel sem gondosabb az emberöltővel később írt Maday-Ше 
megyei monográfia Kunágota történetét bemutató fejezete: „1843-ban nagy 
változás történt Kunágotán, mert ekkor egy Gőcz nevű kincstári tiszt vette 
bérbe a pusztát, aki Gőcztelep néven ide jobbágyokat telepített. Ezek a jobbá
gyok Arad, Heves, Gömör és Nógrád megyékből kerültek ide, mint szerződéses 
árendás jobbágyok és lassan kezdték feltörni a határ földjét. Rájuk várt a 
környék mocsarainak lecsapolása is. Ez a telepítés lett a mai Kunágota alap
ja."18 Az újkori Kunágotáról már itt meg kell jegyeznünk, hogy nem a középko
ri, hasonnevezetű helységet folytató település; attól földrajzilag is elkülöníthető, 
de erre utal a népesség többszáz éves hiánya, s az, hogy Kunágota évszázadokon 
át puszta volt.19 Újkori története azzal vette kezdetét, hogy a Magyar Királyi 
Kamara (mint földesuraság) által a Körös—Maros síkságon szervezett 
kertészetek között az utolsó hullámban (Köveggyel, Albertivel, Ambróczival, 
Királyhegyessel és Nagymajláth-tal) telepíttette.20 Ekkorra nemcsak határozott 
céllal (az állami dohánymonopólium gazdasági hátterének biztosítása) kezde
ményezte (többek között) Kunágota telepítését,21 hanem szakemberei kimun
kálták a legcélravezetőbb gazdasági (üzemszervezési) formát is, amely részint 
kiválóan szolgálta az uradalom (kamara) célkitűzését, részint pedig maximálisan 
segítette a telepesek paraszti gazdálkodásának kibontakozását. Mintegy feltéte
le volt a kamara ezen akciójának, hogy gazdaságilag erős, bizonyos tőkével 
rendelkező zsellérek22 jelentkezését fogadják el. 

A kamara Gőcz^telepet (Kunágota) szessziós (jobbágyteleknek megfelelő kis
paraszti üzemek) kertészségként hozta létre.23 130 dohánykertész telket (ahol 
egy telek 20,6 kisholdat tett ki, a belső fundust, s a külső tartozékait ideszámít
va) hasított ki a tekintélyes kunágotai pusztából.24 A Kovácsházi-ér (fosszilis 
Maros-meder) partján kimért falut 130 kertésztelek, kertész házhely és 2 kézmű-
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ves mester házhelye alkotta. Egy-egy házhely (belsőség) területe 1 kishold (1100 
nöl), amelyen nemcsak a lakóház és a hozzája csatlakozó gazdasági udvar kapott 
helyet, hanem a telek végében gyümölcs- és zöldségkertészetre szolgáló terület 
is maradt.25 Emellett meghatározott településrészt hagytak szabadon a község
háza, az iskola, a római katolikus templom, továbbá a helyi piac számára. Ezek 
alkották a falu későbbi magját. A kertészek maguk így írták le a faluhely 
birtokbavételét: „ . . . valóságos tiszta gyepre szállván építési munkánkkal elfog
lalva, annak sem tehettünk e máiglan az illő elégtételt. . . továbbá is Dohány 
munkának köteleztetésivel is állig birok, sok foglalatosságaink miatt mais töké
letlennek tapasztaltuk az környülállásunkat.. . (amiért) a megyei munkák 
(alól). . . 4 vagy 5 évekre mentséget alázatosan (kérik)."26 A battonyai főszol
gabíróság jelentésében ezt olvashatjuk: „ . . . a kerületben csupán egy újonnan 
alakult kertész telepítvény van, a kunágotai, ezek pedig még lakházaikat sem 
készítették el egészen . . ."27 Természetesen a telepet megülő dohánykertészek-
nek évekre volt szükségük ahhoz, hogy kellőképpen berendezkedhessenek leen
dő otthonukként kimért „puszta-osztályon"; hogy ott lakóházakat, istállókat, 
ólakat és a dohánytermesztéshez megkívánt pajtákat megépíthessék. 

A kertésztelkeket (numerusok)28 művelésre árendálók az uradalomtól egy-
egy házhelyen tervezett és szükségelt építkezéshez 200 Rft-ot kaptak, kölcsön 
képpen, 5 évi törlesztésre. Részint e „külső" gazdasági segítségnyújtással, részint 
a kedvező bérleményt vállaló kertészek törekvéseivel magyarázható, hogy az 
1848 nyarán készített adósnévsorban és vagyoni összeírásban már a következő 
állapotot rögzíthették a kamara megbízottai:29 

Az összes geöcz-telepi numerusok száma 130 
ebből szerződéses bérletben volt 129 

108 fő 
90 fő 
16 fő 
1 fő 
1 fő 

132 
130 
121 
101 

A fenti táblázatból kiolvasható, hogy a telepítést követő negyedik esztendő 
(1848) nyarán a numerusokhoz tartozó belső telkeken, a házhelyek többségén 
már állottak a lakóházak; mindössze 9 esetben nem volt lakóház. Említésre 
méltó, hogy Göcztelepen sem ekkor, sem később nem írtak össze földházat 
(veremlakás).30 A paraszti építmények azonban sem az építőanyag minőségé
ben, sem az épület nagyságát illetően nem voltak egyenlőek. Erre az (1852-es) 
összeírás, értékeket is rögzítő adataiból következtethetünk, amikor ugyanis 
csupán az ingatlanon beépített építőanyag jöhetett számba értékként.31 Eszerint 
a telepen: 
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a kerteszgazdak szama 
egy numerust bérelt 

,., , .. .., két numerust bérelt kik kozul , , . , , ,. három numerust bérelt 
négy numerust bérelt 

Az összes házhelyek száma 
ebből kertészgazdák bérletében volt 
a kertészgazdák lakóházainak száma 
a kertészek dohánypajtáinak száma 



egy ház értéke: 60 vft, 100 vft; 
egy ház és istálló együttes értéke: 125, 225, 280, 300, 330 és 400 vft között 

ingadozott; 
egy ház, istálló és pajta együttes értéke: 200, 240, 300, 400 650 vft között 

ingadozott. 
Az első falutérkép tehát úgy rekonstruálható, hogy a két utca (észak—déli, 

kelet—nyugati irányban) egymást derékszögben metszette, s ezekre fűződtek fel 
a házhelyek, illetve a lakóházak. A metszéspont négy sarkára került a községhá
za, az iskola, a templom, illetve itt kapott helyet a piactér. A belterületen 
kanyargott végig a Kovácsházi-ér, amely összegyűjtötte és elvezette a csapadé
kot és a belvizet. Jellemző, hogy ennek az érnek ma sincs neve a kunágotaiak 
körében.32 1850 körül az eredeti (1844-es) házszámozást átrendezték, s kialakult 
1852-re a numerusok számozásával egyező „házi szám" rendszer, amelynek 
alapja a területet igazgató pécskai tiszttartóság által kezelt, az árendások állapo
tát rögzítő birtok-kataszter lehetett. Ekkorra (1852) azonban a házhelyek (lakó
házak) száma gyarapodott, s miután a községháza az l-es szamot kapta, össze
sen 142 számozott porta, házhely sorakozott a településen. Tehát 12 házhellyel 
több, mint az árendált numerusok száma. Mint írtuk, az l-es számot a község 
háza kapta, további 2 porta pedig kismestereké volt, a fennmaradó 9-en az első 
években betelepült zsellérek (háztalan zsellérek) osztozkodtak. Ezek mellett 
további házhelyek lettek „fölösleges"-sé a településen, melyek ugyan 2-3-4 
numerusos gazdák bérleményéhez kapcsolódtak, de azokban a kertész-családok 
nem laktak. Már 1848-ban 28 ilyen „fölösleges" beltelek jöhetett számításba, 
ahol a kertészgazda épített lakóházat, melyet aztán zselléreknek, ún. lakóknak 
adott ki használatra. Ezáltal bizonyos albérleti viszony alakult ki a numerusos 
gazdák és a „fölösleges" házhelyeiken magukat meghúzó háztalan zsellérek 
(lakók) között. 

A kamara azzal, hogy szessziós kertészei számára 20,6 kisholdas telket (szán
tó, legelő, házhely) biztosított, egy gazdaságilag erős és teherbíró, kisbérleti 
alapon szervezett telep létrehozására törekedett. Ezt a célt szolgálta az is, hogy 
a telep építkezéseihez pénzzel segítette őket, illetve vetőmagot kölcsönzött az 
induláshoz.33 A kertészgazdák által bérelt numerust 15 kishold szántóföld, 4 
kishold legelő, 1 kishold házhely és 654 nöl szénatermő rét alkotta. A kamara 
kertészei számára a háromnyomásos, vetésforgós határhasználatot látta a legcél
ravezetőbbnek, eszerint a harmadik nyomás már nem maradt ugaron, hanem 
dohány kerülhetett bele.34 Gazdaságukban a kamara határozta meg a dohány
ültetvény területét, éspedig évi 5 kisholdban. A telek fentmaradó 15,6 kishold 
évenkénti és holdankenti bérlete 2 és fél rénes ft volt. Ehhez társult az 5 hold 
dohányültetvény fele dohánytermése, továbbá a kamara a fentmaradó 50% 
dohányra elővételi jogot biztosított magának. Ahhoz, hogy megfelelően meg
ítélhessük a kunágotai telep létrehozásakor meghirdetett (és biztosított) bérleti 
feltételeket, össze kell hasonlítanunk azt a környező Csanád megyei dohány-
kertészségekben dívott (pl. 1842-es) bérleti feltételekkel:35 
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12 vft (holdanként és évenként) 
12 vft (holdanként és évenként) 
8 vft (holdanként és évenként) 
6 vft (holdanként és évenként) 
6 vft 30 kjr (holdanként és évenként) 

11 vft (holdanként és évenként) 
8 vft 20 kjr (holdanként és évenként) 
8 vft (holdanként és évenként) 
8 vft 22 kjr (holdanként és évenként) 
7 vft (és szolgálatok) évenként 
7 vft 30 kjr (holdanként és évenként) 

14 vft (holdanként és évenként) 

(Megjegyzendő, hogy a felsorolt kertészségek kisbérlői sorra feleskertészek 
voltak, tehát a fele dohánytermés a tulajdonost vagy a főhaszonbérlőt illette.) 

Úgy ítélhetjük, hogy a fenti kertészségek bérleti feltételei jóval terhesebbek, 
mint a kunágotai telepesek számára meghatározott szerződések. Érthető tehát, 
hogy a 20 éves szerződést kínáló kamara gyorsan benépesítette (többek között) 
a kunágotai puszta részét. A szerződést 1843. július 30-án írták alá azok, akik 
a telepítvény bérletére jelentkeztek Pécskán, a kamarai tiszttartóságon; s 1845. 
augusztus 28-án ismertették velük a „hely színén" is a haszonbérleti szerződés
ben foglaltakat. E telep tehát két évig szerveződött, ennek ellenére sem talált 
minden numerus „gazdára", illetve nagy a valószínűsége annak, hogy nem 
mindenik jelentkezőt fogadott a kamara, helyettük inkább azt a megoldást 
választotta, hogy egy-egy kertészgazdának két-három numerust is általengedett. 
Szerződésük 1863. október 31-én (20 év múlva) járt le, ekkor újabb, kedvezőtle
nebb feltételek mellett 6 évre meghosszabbították a bérlemény haszonvételének 
jogát, holdanként és évenként 5 ft 50 kjr haszonbér mellett vállalták a szerző
dést.35^ A kunágotaiak bérleményüket 1873-ig, a telepítvény es falvak „felszaba
dítását" kimondó törvény megszületéséig megtartották. A szóban forgó törvény 
értelmében „Kunágotán 130-an 14 holdnyi, 77-en másfél holdnyi birtokot" 
váltottak meg.36 Gyimesinél olvashatjuk (továbbá), hogy „a telepítvényesek 
megnövekedett terhekkel állottak szemben, s ezek meghaladták gazdaságuk 
teherbírását". A folyamatról Seres József szemléletes képet rajzolt:... a 
váltságösszeg... (évi 246 ft) több mint kétszeresse volt az eddigi 112 forint 
haszonbérnek . . . a tönkrement gazdák egyrésze nem tudta fizetni a magasabb 
évi bért és földjét potom áron eladta . . . a vevők nevetségesen kis összeget, sőt 
néha csak egy pár sonkát, csirkét stb. fizettek."37 Ez azonban már elvezet 
bennünket a századfordulóhoz, amely nem lehet e tanulmány vizsgálódásának 
tárgya. Mi a címben is megjelölt témát, a kunágotai feles-kertészség paraszti 
társadalmának szerveződését, alakulását, a kertészgazdák társadalmi csoportjá
nak sorsát, e „vezetőréteg" demográfiai adatait tanulmányozzuk, illetve e kér
déskör vizsgálatára vállalkozhattunk. Forrásként a megfelelő anyakönyveket, 
a község adófőkönyveit, továbbá azt a 6/1848., 1850., 1852., 1868., 1869., 1871.) 
árverési összeírást38 használhattuk, amelyekben egy-egy alkalommal a telep 
gazdáit valamilyen szempont alapján rögzítették a kamara megbízottai. Eddig 

Makó: 
Földeák: 
Lelei puszta: 
Dulovits-Dombegyháza: 
Regent-Dombegyháza: 
Geler-Dombegyháza: 
Domiratos: 
Tornya: 
Kisiratos: 
Kevermes: 
Marcibáni-Dombegyháza: 
Bánhidi-Dombegyháza: 
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nem találtuk meg az alapítók névsorát, amiért is rekonstrukcióval dolgozhat
tunk, s csupán megközelítő pontossággal állíthatjuk, hogy kik voltak azok a 
parasztok, akik Kunágotán 1844-ben hozzáláttak a gazdálkodáshoz. Az anya
könyvekből39 megállapítható, hogy az első születések 1844 februárjától, az első 
halálozások 1844 tavaszától, az első helybeli házasságkötések 1844 őszétől 
történtek, legalábbis ezeket anyakönyvezték Battonya, Nagykovácsháza rk. 
egyházaiban. 

Elöljáróban arról is szólnunk kell, hogy a telepes falvakkal, azok paraszti 
társadalmával foglalkozó történészek egyetértenek abban, hogy e telepek kerté
szei (kertészgazdái), a tényleges bérlők, e telepek paraszti közösségeinek azon 
rétegét alkotják, amely gazdasági erejénél fogva képes arra, hogy a bérlemény 
kötöttségeit magára vállalja; Kunágota esetében is képes arra, hogy a numruson 
a mindennapos életre, s a termelésre berendezkedjék. E kertészeket a későfeudá
lis társadalomban (és később is) házas zsellérekként kezelték, ez jogi meghatáro
zásuk is; mellettük azonban (Kunágotán is) csaknem a telepítés kezdetén megje
lentek a hazátlan zsellérek, akik nem vállaltak numerust, akik nem állottak 
szerződéses viszonyban a kamarával. Ennek megfelelően kertészgazdákm és 
hazátlan zsellérekre (egyszerűen zsellérek) tagolódott Kunágota parasztsága is 
már az 1840-es években. Már az első családok között felbukkantak a zsellérek, 
akik ott éltek Kunágotán a kertészcsaládokkal együtt. 

A kunágotai kertészségbe folyamatosan betelepülő parasztcsaládok kétarcú
ságot mutatnak; éspedig a kertészgazdák zömükben állandó (mondhatjuk tör
zsökös) teleplakókká lettek, s mindössze néhány adatot ismerünk ki-, illetve 
beköltözésükkel kapcsolatban; velük szemben a zsellérek, vagy lakók tekinté
lyes hányada folyamatosan mozgásban volt. Olyan esetekről is tudunk, amikor 
egy-egy család 2-3 évre azért költözött ki a faluból, mert másutt vállalt szolgála
tot, vagy éppen részes kertészséget stb. Az állandóan alakuló, változó paraszti 
közösségről mégis több pontos adatunk van. 

Táblázat Kunágota paraszt családjainak jogi állapotáról: 

évek 1846 1850 1852 1860 1865 1871 

Kertésztelkek száma 130 130 130 130 130 130 
ebből armalista kezén 2 — — — — — 
ebből zsellérek kezén 128 124 117 ? 7 124 
alzsellérek száma 7 9 ? 102 ? 25 + 

házas kézművesek száma ? 2 2 2 ? ? 
hazátlan kézművesek száma ? ? ? 11 ? ? 
kereskedők száma ? ? ? 4 ? ? 
összes népesség száma 1093 
(Megjegyzés: + csak az 187l-es összeírásban szereplő adós alzselléreket vehettem számításba.) 

Eközben Kunágota telepítvény megalakításától 20 esztendő telt el, amely 2 
évtized a kertészség társadalmát jelentősen átalakította. A dohánykertészségek 
zselléresedését (mint a népesség elszegényedésének világos, mérhető kísérőjelen-
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ségét) a kutatók behatóan vizsgálták. Lássuk ezzel kapcsolatban Oltvai Ferenc 
véleményét: „Az úrbéres helységekben jelentékenyebb a zselléresedési folyamat, 
mint a kertészségekben a hazátlan zsellérek számának emelkedése. Mindez a 
piacra való termelés, elsősorban az állattenyésztés adta lehetőségek folytán 
alakult. Míg a telepesközségekben a kamara az egy-egy telepesháztartásra jutó 
földterület nagyságát meghatározta és az új házak építését is tiltotta, ezzel gátat 
szabott a differenciálódásnak."40 Másutt ugyanő így fogalmaz: „A telepes 
községek belső helyzetét a zsellérek és a lakók viszonya lényegesen befolyásolta. 
Kitűnik, hogy a kertészség telkein nem elhanyagolható számban a zsellér együtt 
lakik lakójával. A lakó sorsa ezzel még bizonytalanabbá vált."41 Kunágotán is 
hasonló folyamattal állunk szemben. A túlnépesedett kertészházhelyekről csak 
1865-ben költözködhettek ki a lakók, mert részükre csak ekkor hasítottak ki 
35 két-kisholdas és 35 egy-kisholdas (összesen 70) házhelyet.42 A község vezető
testülete ennek ellenére 2 év múlva arra kényszerült, hogy az így házhelyhez 
juttatott zsellérek helyzetét napirendre tűzze. Ekkor megállapították, hogy „a 
nyert háztelküket mán eladták, vagy az új háztelek utáni haszonbér, s egyéb 
terhek, s az építkezés (terhének) viselésére képtelenek; többen más községbe 
több évre elköltözködtek... s nemcsak ezektől, hanem olyan zsellérektől is 
(vissza kellene venni a háztelket), kik ha bár a községben kevesebb vagy több 
ideig laknak, és a nyert új ház utáni telek minden terhek, építkezések viselésére 
képesek, de nem vők vagy a községi szaporulatából származtak . . ."43 

A község vezetőtestülete (a gyakorlatnak megfelelően a vezetők a kertész
gazdák közül kerültek ki) bizonyára okkal, de érdekből hozta meg a fenti 
döntést, illetve már ilyen meggondolások alapján tettek javaslatot a kamarának 
arra, hogy az alzsellérek „telepítésedkor csupán a jogfolytonossággal rendelke
ző zsellércsaládokat vegye figyelembe. Kitűnik e döntésükből az is, hogy a 
telepet belső ellentétek feszítették, amely elsősorban a házas zsellér állapotú 
felesbérlök és az alzsellér állapotú lakók (akik napszámosok, béresek, alkalmi 
bérmunkások) között tapasztalható. A kertészek csoportja is differenciálódott, 
méghozzá az első évektől; közöttük az egy numerust bérlők mellett a két 
numerusos, a három numerusos, sőt elvétve a négy numerusos gazdák egyaránt 
előfordultak. 

Táblázat a kertészgazdák numerusok szerinti tagoltságára: 

évek 1848 1850 1852 1868 1871 

összes kertész fő 108 107 105 85 90 
közülük 
egy numerust bérel 90 87 89 59 53 
ennek %-a 83,3 81,3 84,6 69,4 58,8 
két numerust bérel 16 15 10 26 31 
három numerust bérel 1 1 2 — 2 
négy numerust bérel 1 2 — — — 

(Megjegyzés: 1871-ben még 3 fél numerust, 1 kertész pedig másfél numerust bérelt.) 
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Itt utalhatunk arra is, hogy a kertészek saját igazságához az is hozzátartozott, 
hogy mivel a falu lakóit egyetemes kezességre szorította a kamara által megszö
vegezett szerződésük, ez komoly terhet jelenthetett esetenként, minél fogva 
minden ilyen következmény alól előre ki akartak bújni. így nem „vállalhattak" 
kezességet az 1865-ös zsellérházhelyek miatti kötelezettségekért sem. 

Kunágotán (és hasonló kertészségekben) a parasztság elszegényedése 1844 
— 1871 között kétoldalú gazdasági-társadalmi folyamatként fogható fel. Egyik 

oldalán azokat a kertészgazdákat találjuk, akik valamilyen oknál fogva (olykor 
egyszerűen haláleset) kiszorultak a bérleményből, s az így „gazdátlanná" lett 
kertésztelkek más numerusos gazdák kezébe csúsztak át. Ez egyértelműen utal 
az elszegényedésre, illetve gazdagodásra. A folyamat másik oldalát a zsellérek 
számbeli növekedése jellemzi, amely csaknem mindig beköltözés következmé
nye volt, növelvén ezáltal a faluban a munkaerő fölösleget. A (kertészkedő) 
zsellérek munkaerejére a telepen nagy szükség volt az intenzív növénykultúra 
(a dohány) meghonosítása, továbbá vetésterületének növekedése miatt.44 De 
soraikból kerültek ki a béresek, szolgák, cselédek, pásztorok is. 

Kunágota telepítvényes családjai elszegényedésének gazdasági oka a kamara 
feles dohánytermesztési rendszerében rejlett. Számukra nagyon kemény feltétel
nek bizonyult az évenkénti 5 hold dohányültetvény művelése, illetve annak 
elhanyagolása, netán megtagadása (amely úgy látjuk tiltakozásuk egyik formája 
is lehetett45) esetén a kiróható 50 ezüst forint bírság. Lassan eladósodnak a 
kunágotai kertészek, s a gyarapodó, s kamatozó adósságuk természetesen a 
bérleményüket (numerus, lakóházaikkal egyetemben) terheli. A kezdeti nagy 
keresletnek vége, a numerusok egy része bérleményen kívül került, ezzel magya
rázható az is, hogy az 1860-as években gyakran változnak az egy-két évre 
bérletet vállalók.46 

A numerusokra nehezedő terhek ellenére is a kertészgazdák makacsul ragasz
kodtak egy-egy numerus bérleti jogához, s hacsak lehetett, nem mondtak le 
arról. Csakis ezzel magyarázható, hogy 1851-ben a Herke család kezén lévő 5 
numerus igen magas áron „kelt el" az árverésen, s mindegyikére helybeli személy 
tartott igényt.47 Ezért özvegyi jogon is évtizedekig megtartották a bérletet.48 

A továbbiakban a telepítvény (Kunágota) létrejöttében és kiépülésében döntő 
fontosságú, kulcsszerepet kapott 130 numerus bérlőivel, a kertészgazdák társa
dalmi csoportjával foglalkozunk behatóan. 

II. Adattár Kunágota telepesközség társadalmának vizsgálatához 

A rendelkezésünkre álló adatok felhasználásával két táblázatot állítottunk ösz-
sze. Az első kimunkálása közben az újonnan (1844-ben) szervezett telepes
község paraszti társadalmára voltunk különös tekintettel, az alapító szerződés
ben is rögzített 130 telekre telepített kertészcsaládokat vizsgáltuk. Mely csalá
dok lehettek az „alapítók"? Az egyes családok miként rendezkedtek be új 
otthonukban, miként vették birtokba a 130 numerust? Ehhez a betelepülést 
követő évtizednyi időt (1844—45^6—47—48—49—50—51—52) vizsgáltuk 
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meg, s tüntettük fel a családok fel-felbukkanó adatait. így egy szemléletes 
táblázatot állíthattunk össze, amelyből kiolvasható, hogy pl. Bajiránszki Pál 
már 1845-ben bizonyosan a faluban élt, továbbá, hogy mindhárom vagyoni 
összeírásban (1848, 1850,1852) adott tétellel szerepelt. Azt is figyelembe vettük, 
hogy a három vagyoni összeírás (amelyből feltehetően egyetlen kertészgazda 
sem hiányzik) névanyag tekintetében igen fontos fogódzóul szolgál. 

A táblázat névanyagát (családfőket) alfabetikus sorrendben szerepeltetjük, 
így 133 személy került a táblázatunkba. De az után is kutattunk, hogy vajon 
az egyes kertészgazdák hol és mikor születtek, mikor haltak meg, házastársaik 
adatait is figyelembe vettük, mert a mozgásban lévő parasztcsaládok útvonalára 
(érdekes kiegészítő) adatokat nyerhettünk. Végezetül az utolsó adatsorba az a 
helység került, ahonnan a család átköltözött (?) Kunágotára. S még valamit, 
záró adatok gyanánt, minden családfő esetében szerepeltettük a numerus (ház
hely) számot is, mintegy fogódzóul a következő táblázathoz. 
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Táblázatok a kunágotai feleskertészek megtelepedéséről, születésük helyéről: 

sor előforduló adatai 
kertész neve születési helye éve szám születési helye 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 

1. Bajiránszki (Babcsán) Pál Pálfalu 1821 + + + + + + 
2. Balázs Ferenc M D Apátfalva 1816 + + + + + 
3. Balázs Ferenc Marcibáni-Dombegyháza 1820 + + + + + 
4. Balázs János öreg Apátfalva 1775 + + + 
5. Balázs János ifjú Marcibáni-Dombegyháza 1831 + + + + + 
6. Balázs Mátyás Marcibáni-Dombegyháza 1819 + + + + + 
7. Báló János + + + + + 
8. Balogh József Kevermes 1829 + + + 
9. Bakó Gergely Kevermes 1817 + + + + + + + 

10. Bellovai László Kisiratos 1814 + + + + + 
11. Bellovai Pál Óföldeák 1824 + + + + + + 
12. Berényi József + + + 
13. Berta András Karancs 1822 + + + + + 
14. Berta István Karancsalja 1819 + + + + 
15. Bodor Gábor Nagyiratos 1816 + + 
16. Borbély József Makó 1793 + + + 
17. Borsos Mihály Mindszent 1816 + + + + 
18. Cifra József + + + + 
19. Csatlós Pál Csany 1810 + + + + + + 
20. Csányi Ádám Kevermes 1817 + + 
21. Csordás Mihály Tápiógyörgye 1799 + + + 
22. Darabos András Battonya 1826 + + + 
23. Darabos Jakab Komlós 1790 + 
24. Deák Jakab Tornya 1818 + + + + + + 
25. Deák Márton Tornya 1821 + + + + + + 
26. Dozsik István Harkáts 1795 + + + 
27. Ficsór Mihály + + + 
28. Földi Ferenc + + + 



sor
szám kertész heve születési helye 

29. Frank János Bácstopolya 
30. Gábor András Algyő 
31. Gábor János Bodony (Heves m.) 
32. Gáspár András Bodony 
33. Hajcsár Pál Battonya 
34. Hajdara János Róna (Nógrád m.) 
35. Hangyási János 
36. Hanyecz István 
37. Hanyecz József 
38. Hanyecz Pál Pécska 
39. Hányi (Andrási) István Kömlő 
40. Hegedűs János Karancs 
41. Herke István ? Szeged 
42. Herke János ua. 
43. Horváth Ferenc 
44. Horváth Imre Tardos (Komárom) 
45. Horváth János M. Tápiógyörgye 
46. Horváth János K. 
47. Imre Mátyás Apátfalva 
48. Imre Pál 
49. Jenák József 
50. Kapás Pál Újkécske 
51. Kaszás Mihály 
52. Katona Márton 
53. Kerekes József 
54. Kisferehc Mihály 
55. Kisházi János Földeák 
56. Kis Mihály öreg Jánoshídja 
57. Kis Mihály (Székudvar) Kömlő 
58. Kis Mihály (Imre) 

éve előforduló adatai éve 
1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 

1816 + + + + + + + 
1796 + + + 
1819 + + + + + 
1770 + 
1820 + + + + + 
1811 + 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

1826 + + + + + 
1811 + + + + + + 
1800 + 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

1800? + + + + 
1806 + + + + ? 

+ + + + + 
1816 + + 

+ 
+ 
+ 

+ 

1819 + + + + + + 
1793 + + + 
1807 + + 

+ 
+ 
+ 

+ + 
+ 

+ + + 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

1819 + 
1800 + + + + 
1785 

..+ . 
+ 
+ 

+ + 



SOI*" előforduló adatai 
\Cfxrifx<.'7 flPVf* születési helye eve szám JVC-I LCoZ. 11C V C születési helye 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 

59. Konti Mihály + + 
60. Kis Pál + + + 
61. Kotróczó Gergely Nádújfalu 1780 + + + 
62. Kotroczó József Nádújfalu 1807 + + + 
63. Kovács István + + + + 
64. Kovács Mihály öreg Szegvár 1804 + + + 
65. Kovács Sándor + + + + 
66. Kovács Sándor ifjú Vásárhely 1831 + + 
67. Krista Antal Palota 1800 + + + 
68. Krista György Palota (Csanád m.) 1818 + + + 
69. Kun Tamás + + + + 
70. Kunszabó Lőrinc + + + + + 
71. Lux Ferenc + + 
72. Mag Ferenc Hidegkút 1816 + + 
73. Marsi István Kömlő (Heves m.) 1775 + + + + 
74. Marsi János Kömlő 1806 + + 
75. Marsi Mihály + + + + 
76. Martha János Abzon 1796 + + + 
77. Mede István Egyházasbást 1810 + + + + 
78. Medve Mátyás Kurtics 1789 + + + 
79. Megyeri János öreg Mindszent (Csongrád) 1795 + + + 
80. Megyesi János Bánhidi-Dombegyháza 1825 + + + + 
81. Mezei István Marcibáni-Dombegyháza 1820 + + + + 
82. Moller István Battonya 1821 + + + 
83. Murvai Mihály Apátfalva 1809 + + + 
84. Nagy István Zsóri Kovácsháza (Csanád) 1823 + + + + + + 
85. Nagy József M D . + + + + 
86. Nagy József Kunszentmárton 1776 + + + 
87. Nagy József + 
88. Nóvák András Kevermes 1829 + + + 
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sor
szám kertész neve születési helye éve 

előforduló adatai sor
szám kertész neve születési helye éve 

1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 

119. Tóth József Apácza 1831 ? + + + 
120. Tóth Mihály Beodva 1810 + + + 
121. Törőcsik Ádám Székudvar 1816 + + + + 
122. Töröcsik János öreg Kömlő 1790 + + + + 
123. Varga Ferenc + 
124. Varga István B. Marcibáni-Dombegyháza 1828 + + + 
125. Varga József + 
126. Varga Mátyás Marcibáni-Dombegyháza 1831 + + + 
127. Vaszkó István Endrőd 1794 + + + 
128. Vámos Mátyás Nádújfalu 1787 + + + 
129. Vincze István Kevermes 1825 + + + + 
130. Vincze János nemes48/a Tarnalelesz 1812 + + + + + 
131. Virág Antal Makó 1802 + + + + 
132. Tót István Nógrád 1825 + 
133. Nagy István + 

Összes művelt numerusok száma: 129 130 129 
kimutatható alapító telepes (?) 108 fő 

Megjegyzés: Az 1848, 1850 és 1852-es adatok a vagyoni összeírásból valók. 



Táblázatok a kunágotai feleskertészek családi és társadalmi kapcsolatainak ismeretéhez: 

a kertész felesége születésének 
házasságkötésük éve, 

a kertész Nume
sor házasságkötésük éve, 
szám •neve helye éve helye honnan költözött 

Kunágotára? 
halála rus 

száma 

1. Vámos Rózái I. 
Tapasztó Katalin II. Tornya 1825 

1825, Kevermes 71. 

2. Imre (Sz.) Katalin Szentpál 1819 1837, 
Marcibáni-
Dombegyháza 

Marcibáni-Dombegyháza 1886 109. 

3. Géczi Katalin Módos 1821 1848, Kunágota 121. 
4. Bus Rozál Torda 1802 Marcibáni-Dombegyháza 1865 83. 
5. Morvái Teréz Marcibáni-Dombegyháza 84. 
6. Czene (Kovács) Ágnes Marcibáni-

Dombegyháza 
1820 1837, 

Marcibáni-
Dombegyháza 

Marcibáni-Dombegyháza 1865 107. 

7. Tapasztó Katalin Tornya 1825 86. 
8. Ujj Ágnes ? Dombegyháza 1867 103. 
9. Csordás Erzsébet 1823 1840, Battonya Battonya 1854 48. 

10. Szász (Czuk) Borbála Battonya 1821 1838, 
Bánhidi-
Dombegyháza 

Bánhidi-Dombegyháza 99. 

11. Lollák Rozália I. Nagyvarjas 1821 
Harmat Erzsébet II. Kevermes 1824 Bánhidi-Dombegyháza 1870 33. 

12. Tóth Anna Gyulavarsánd 19. 
13. Péter Katalin Kevermes 1823 1841, Kevermes Kevermes 1866 132. 
14. Kocsis Katalin Újfalu 1821 1838, Kevermes Kevermes 22. 
15. Pataki Rozál Mezőkovács

háza 
1820 Bánhidi-Dombegyháza 131. 

16. Bódi Anna Makó 1793 Bánkút 1873 35. 
17. Balázs Anna Marcibáni- 1822 1838, Marcibáni- Marcibáni-Dombegyháza 1892 115. 

Dombegyháza Dombegyháza 



a kertész felesége születések 
házasságkötésük éve, 

a kertész Nume
sor házasságkötésük éve, 
szám neve helye éve helye honnan költözött 

Kunágotára? 
halála rus 

száma 

18. Belkó Veron 87. 
19. Szűcs Ilona I. Kevermes 1816 Borosjenő? 

Téresi (Berta) Ilona II. Árokszállás 1831 1860. Kunágota feleség Battonyáról 116. 
20. Kovács Anna Kevermes 1821 1837, Kevermes Kevermes 120. 
21. Dudás Borbála Tápiógyörgye 1801 ? Tgyörgye Kovácsháza 1860 13. 
22. Torma Ágnes Kisiratos 1828 1845, Kunágota 122. 
23. Szabó Erzsébet Battonyáról? 1855 122. 
24. Juhász Erzsébet I. 

Tóth Rozál II. 

Bánhidi-
Dombegyháza 
Kisiratos 

1821 

1837 

1840, Bánhidi-
Dombegyháza 

Bánhidi-Dombegyháza 1864 64. 

25. Kovács Rozál Újfalu 1823 1841, Kevermes Kevermes 63. 
26. Bozó Erzsébet 1854 30. 
27. Szálai Anna Szemlak 75. 
28. Rideg Katalin 36. 
29. Bellovai Anna 1820 1838, Bánhidi-

Dombegyháza 
Bánhidi-Dombegyháza 1882 32. 

30. Imre Rozál Apátfalva 1810 Marcibáni-Dombegyháza 1879 89. 
31. Pintér Krisztina I. Nemti 1831 1849, Kunágota Heves m ? 1892 15. 

Verseki Nagy Katalin II. Gyula 1806 1859, Kunágota 
32. Fejes Katalin 1857 97. 
33. Piros Veron Palota 1821 Bánhidi-Dombegyháza 1871 119. 
34. Szálai Teréz Nádujfalu 1816 Nagyiratos 1864 56. 
35. Kiss Anna 58. 
36. Kapitán Rozália Marcibáni-Dombegyháza 79. 
37. Káli Rozália Pécska 85. 
38. Gémes Ágnes Marcibáni-

Dombegyháza 
1826 1845, Kunágota 85. 

39. Marunák Katalin Kovácsháza 1815 1845, Kovácsháza 1896 133. 
40. Hajdara Mária Róna 1803 Nagyiratos 1884 18. 



a kertész felesége születésének 
házasságkötésük éve, 

a kertész Nume
sor házasságkötésük éve, 
szám neve helye éve helye honnan költözött 

Kunágotára? 
halála rus 

száma 

41. Kovács Rozália Szeged Szeged? 123. 
42. 
43. 
44. 

Kis Teréz _ 53. 42. 
43. 
44. Hegyi Rozál I. 

Borsos Mária II. 1849, Kunágota 
Tóth Mária III. Verpelét 1802 1851, Kunágota Battonya 1856 42. 

45. Kispál Anna Kígyós 1812 1883 6. 
46. Bán Katalin (Puskás) Kevermes 1812 Kevermes 100. 
47. Barna Erzsébet I. 

Szűcs Klára (Katalin) II. 
Csősztelek I. 
Kevermes 

1820 
1831 

Balázs Anna III. Apátfalva 1817 Marcibáni-Dombegyháza 1870 111. 
48. Torobai Mária Marcibáni-Dombegyháza ? 
49. Vincze Rozália Tarnalelesz 1820 1837, Marcibáni-

Dombegyháza 
Marcibáni-Dombegyháza, 
Battonya 

112. 

50. Mészáros Mária I. 
Túri Rozália II. Csongrád 1800 Kiskecskemégy? Battonya, Kovácsháza 1873 41. 

51. Horvát Judit Nemti? 1882 12. 
52. 90. 
53. Faragó (Boka) Ilona Palota 1800 Apátfalva? Kevermes 43. 
54. Urbán Magdolna Kecske 38. 
55. Binecz Katalin 

Soós Veron Bánkút 1874 102. 
56. Venczel Rozál Boconád 1803 1867 26. 
57. Matsi Veron Marcibáni-

Dombegyháza 
1827 1845, Kunágota Székudvar 1870 130. 

58. 
59. 
60. 

Kátai Magdolna 23. 58. 
59. 
60. 73. 
61. Bencze Rozál Kenderes 1789 1870 2. 



a kertész felesége születésének 
házasságkötésük éve, 

helye 

a kertész Nume
sor
szám neve helye éve 

házasságkötésük éve, 
helye honnan költözött 

Kunágotára? halála 
rus 

száma 

62. Kovács Teréz Lelesz 1791 1840, Kevermes Kevermes 1870 81. 
63. Nyári Erzsébet Nagyiratos 1824 113. 
64. Tóth Borbála Szegvár 1812 Battonya 1864 104. 
65. Hé Katalin Kisiratos 49. 
66. Csatlós Julianna 1850, Kunágota 50. 
67. Zsája Katalin 23. 
68. Hegedús Anna Marcibáni-Dombegyháza 

1849 
1863 120. 

69. Lakatos Katalin Dumiratos 31. 
70. Gazdag Julianna Kevermes 1812 Kevermes 8. 
71. 14. 
72. Barkós Katalin 1822 1838, Kevermes Kevermes 1850 34. 
73. Nagy Klára 1858 16. 
74. Bartók Rozál Bánkút, 1842 7. 
75. Hegyi Borbála 96. 
76. Birkás Anna Battonya 1853 47. 
77. Bozó Mária I. 

Földi Julianna II. 1849, Kunágota Egyházasbást, Kevermes 1862 45. 
78. Barmos Borbála Almásiratos 1859 27. 
79. Mezei Anna Mindszent 1798 1866 51. 
80. Nagy Rozália I. 

Soós Teréz II. 

Marcibáni-
Dombegyháza 

1826 1844, Kunágota 
< 

57. 
81. Katona Anna Battonya 1821 1839, Battonya Marcibáni-Dombegyháza 74. 
82. Lakatos Rozália II. Kevermes 1826 1849 Kevermes Battonya 1900 77. 
83. Bartal Erzsébet Marcibáni-Dombegyháza 1873 117. 
84. Pintér Veron Battonya 1824 1842, Battonya Battonya 1873 40. 
85. Csejke Teréz 108. 
86. Kocsis Erzsébet Kunszent

márton 
1786 Kunszentmárton 1858 46. 



sor
szám 

a kertész felesége születésének 
sor
szám neve helye éve 

87. 
88. Szarvas Katalin Mezőkovács

háza 
1833 

89. Bakó Éva Kevermes 1801 
90. Oláh Erzsébet 
91. Rideg Anna I. 

Horvát Ágnes II. 
92. Brutyó Anna Makó 1816 
93. Bittó Anna Földeák 1802 
94. Buruzs Rozál Kevermes 1824 
95. Varga Anna Kevermes 1819 
96. Granasi Anna 
97. György (Nagy) Anna Szihalom 1805 
98. Oláh Veronika 
99. Kovács Teréz Battonya 

100. Barát Rozál Marcibáni-
Dombégyháza 

1825 

101. Német Borbála I. 
Tóth Anna II. Kovácsháza 1795 

102. Sebestyén Julianna I. 
Somodi Julianna II. Majlátfalva 1832 

103. Vetro Terézia Grosz-telep 1814 
104. Boldizsár Anna I. Pécska 1812 

Juhász Mária II. Pécska 1822 
105. Kotroczó Apollónia Nádújfalu 1825 
106. Nyári Erzsébet 
107. Bárányi Anna 
108. Brezovai (Tóth) Veron Battonya 1823 
109. Korpa Veron 

a kertész Nume
házasságkötésük éve, 

Nume
helye honnan költözött 

Kunágotára? 
halála rus 

száma 

131. 
Battonya ? 20. 

Kevermes 20. 
1850 7. 

• Földvár 
1851, Kunágota 1862 55. 

Kevermes 1855 95. 
Kevermes 1863 94. 

1844, Kevermes Kevermes 69. 
1836, Kevermes Kevermes 10. 

Kevermes 1852 ? 
Kovácsháza 97. 

1856 17. 
1846, Battonya 68. 
Battonya 1843 Marcibáni-Dombegyháza 98. 

Battonya 1842 Battonya 1851 65. 

66. 
Kunágota 1849 1860 28 

Kevermes 1852 Kevermes 80. 
Kevermes 1843 Kevermes 135. 

Martinglo-Dombegyháza 113. 
1849? 113. 

60. 
96. 



a kertész felesége születésének 
házasságkötésük éve, 

a kertész Nume
sor házasságkötésük éve, 
szám neve helye éve helye honnan költözött 

Kunágotára? 
halála rus 

száma 

HO. Katona Anna 
96. 
44. 

111. Vámos Julianna Nádújfalu 1800 Nádújfalu?! 1868 72. 
112. Baranyai Anna Majlát 1820 Kunágota 1850 Varjas 1855 113. 
113. Réti Rozália Bánkút 1864 118. 
114. Bakos Katalin Almásiratos 1822 Kunágota 1850 34. 
115. Murvai Rozália Apátfalva 1819 1838, Marcibáni-

Dombegyháza 
Marcibáni-Dombegyháza 1873 78. 

116. Vámos Rozália Kevermes 1826 1845 Kunágota 29. 
117. Bogdán Rozália Nagyiratos 1821 1839 Bánhidi-

Dombegyháza 
Bánhidi-Dombegyháza 59. 

118. Varga Katalin Kisiratos, Újkígyós 87. 
119. Kovács Katalin 1851 Kunágota 25. 
120. Fekete Veron 1873 114. 
121. Bartók (Takács) Katalin Kurtics 1824 

Jenák Rozália II. Kikinda 1816 34. 
122. Csorba Anna II. Gyula 1815 1845 Kunágota Székudvar 1867 67. 
123. 73. 
124. Nagy Anna Dombegyháza 1831 1847? Kunágota 76. 
125. 76. 
126. Pápai Julianna Kevermes 1831 1849 Kunágota 88. 
127. Árva Katalin Endrőd 1799 Battonya 1882 52. 
128. Bodor Borbála Nádújfalu 1788 1867 92. 
129. Czank Erzsébet Marcibáni-

Dombegyháza 
1826 1844 Marcibáni-

Dombegyháza 
Kevermes 102. 

130. Balázs Anna Apátfalva 1816 1835 Marcibáni-
Dombegyháza 

Marcibáni-Dombegyháza 1858 106. 

131. Turai Veron Makó, Kevermes 1855 110. 
132. Kapitán Rozália 1820 1851 Kunágota 21. 
133. ? 



A második (II.) táblázat összeállítása közben arra voltunk különös tekintet
tel, hogy az egyes házhelyeket (1-től 142-ig) miként ülték meg a kertészcsaládok, 
tehát végül is a falu (és a telepi bérlemény) rendjébe hogyan illeszkedtek bele 
a kisparaszti háztartások. Éppen ezért e táblázat összeállításának elvét a falu
szerkezetet is bemutató 142 házszám adja meg, továbbá az egyes házhelyeket 
adott időszakba ténylegesen bérlő családfők alkotják. 

E táblázatban a következő évszámokat (adatsorokat) szerepeltettük: 1848, 
1850, 1852, a három vagyoni összeírás, majd pedig a községi adókönyvekből 
az 1856/57-es, az 1859/60-as és az 1862/63-as adókivetésben szereplő adózók 
névsorai. Az 1863-as zárás azért tűnt célravezetőnek, mert 1865-ben (mint írtuk 
is) zsellértelkeket osztottak a faluban, számszerint 70-et, amelyek esetleg bonyo
dalmat okozhattak volna. Az utolsó vagyoni összeírásunk — mint említettük 
— 1871-ben történt, amiért is táblázatunkban egy-egy családfő adatainak rögzí
tésekor kitekintettünk, s arra is kerestük a választ, hogy mikor és milyen okból 
hagyta el a bérlő a numerust. Tehát arra is magyarázatot kerestünk, hogy ha 
gazdát cseréltek a házhelyek, akkor az milyen okból következett be, illetve az 
új bérlő (aki többször friss beköltöző volt) milyen jogcímen kapott egy-egy 
numeruson lakhatást.*9 Az 1848—1862 közötti másfél évtized adatait összevet
ve, már kirajzolódik előttünk az, hogy az egyes házhelyek (numerusok) bérlői 
állandók avagy változóak voltak-e. A táblázat utolsó adatai mindenütt az előző 
(I.) táblázatból kölcsönzött sorszámok, amelyek a családok alfabetikus sorára 
utalnak vissza, s ezek számunkra megkönnyíthetik az eligazodást. 

I 
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Táblázat a község lakóházai (s a kapcsolt numerusok) bérleti jogának, illetve a kertészcsaládoknak 
egymáshoz való viszonyáról, e viszony változásáról (1848—1871): 

ház kertészgazda (a bérlő) neve bérleti jög érvényesülésének éve joga miért utódjának sorszám 
szám 

kertészgazda (a bérlő) neve 
1848 1850 1852 1856 1859 1862 szűnt meg? jogcíme 

1. a községháza 
2. Kotroczó Gergely van van van van van van 1870 + meghal 61-és 
3. ua. (Kotroezó István) van van van van van van átadja — 
4. Kun Tamás (3l-eshez) van van van (Miklós József) elment bérlet 69-es 
5. Oszvár Ferenc van (Marsi János) elment bérlet 9Ö-es 
6. M. Horváth János van van van van van van 45-ös 
7. Oszvár Ferenc van (Marsi János) elment bérlet 90-es 
8. Kunszabó Lőrinc van van van van van van 70-es 
9. Kis Mihály öreg van van van van van van 1867 + meghal 56-os 

10. Páger Mátyás van van van van van van 95-ös 
11. Herke János van van (Páger Mátyás) adósság vétel 42-es 
12. Kaszás Mihály van van van van van van 51-és 
13. Csordás Mihály van van van van van (Csordás János) meghal fia 2 l-es 
14. Lux Ferenc van (Tóth József 25-ös) elment bérlet 7 l-es 
15. Gábor János van van van (Gábor Márton) leadta ? testvér 31-és 
16. Marsi István idős van van van van (Megyeri Mihály) meghalt bérlet 73-as 
17. Pintér Mátyás van van van (Kaszás Imre) bérlet 98-as 
18. Hegedűs János van van van van van van 40-es 
19. Berényi József(né) van van van van — József) meghal fia 12-es 
20. Nóvák András van van van van van van 88-as 
21. Lux Ferenc van van elment 7 l-es 
22. Berta István van van van van van van 14-es 
23. (Korpa Ferenc) bérlet 
24. Tóth Mátyás 

bognár-mester 
—— — — — — — 

25. Tóth József van vän van van van van 119-es 
26. Kis Mihály öreg (9-hez) van van van van van ? 

— - - • - ; _ _ — — ; — — 

56-os 



ház kertészgazda (a bérlő) neve 
bérleti jog érvényesülésének éve joga miért utódjának 

ЧПГЧ'/ЯТП 
szám 

kertészgazda (a bérlő) neve 
1848 1850 1852 1856 1859 1862 — szűnt meg? jogcíme J U I O/JCLX LI 

27. Medve Mátyás van van van vari 1859 + (— Pál) meghal 78-as 
28. Pósa Pál van van (Sárközi Ignác) elment bérlet 103-as 
29. Telek János van van van (Horváth József) leadta bérlet 116-os 
30. Dozsik István van van van (ifjú Vincze József) elment bérlet 26-os 
31. Kűri Tamás van van van van (Tóth János) elment bérlét 69-es 
32. Frank János vari van van van van van 29-es 
33. Bellovai Pál van van van van van van 11-es 
34. Mag Ferenc van (Szeles Mihály) van van (nősül) meghal nősül 72-es 
35. Borbély József van van van van van van 16-os 
36. Földi Ferenc van van van van van van 28-as 
37. Törőesik Ádám van van van van van van (1868 + ) 121-es 
38. Kisferenc Mihály öreg van van van van van van (1867 + ) 54-es 
39. Csömör Antal kovács 

mester 
— — — — — — 

40. Nagy István (Zsóri) van van van van 84-es 
41. Kapás Pál van van vari van van van van 50-es 
42. Horváth Imre van van van van (Horváth 

Ignác) 
1856 + meghal fia 44-es 

43. Kerekes József van van van van van van elmegy bérlet 53-as 
44. Simon Albert van van van (Vincze István) elmegy bérlet 110-es 
45. Mede István van van van van vari van (Mede 

Péter) 
meghal fia 77-es 

46. Nagy József B. van van van van van (1858 86-os 
47. Martha Jários(né) vari van van (-né) 1853+ van meghal 76-os 
48. Bakó Gergely(-né) van van van (-né) 1854+ van meghal 9-es 
49. Kovács Sándor öreg van van van van van van (50-es 

is) 
itt él a 

65-ös 

50. ua. (lakóházas telek) van van van vari van van 

(50-es 
is) 

itt él a családja 
51. Megyeri János öreg van van van van van van (1866 + ) meghal 79-es 
52. Vaszkó István van van van van van van -

" У М ! - - " - I • • " - " - - -" 
127-es 



ház kertész-gazda (a bérlő) neve bérleti jog érvényesülésének éve joga miért utódjának sorszám 
szám 

kertész-gazda (a bérlő) neve 
1848 1850 1852 1856 1859 1862 szűnt meg? jogcíme 

53. Herke János van van ? (Vaszkó István) adós bérlet 42-es 
54. Herke János van van (Nagy István, stb.) adós bérlet 42-es 
55. Őz Gáspár(-né) van van van van 1862 + meghal özvegy 91-es 
56. Hajdara János öreg van van van van van (1864+) meghal fia 34-es 
57. Megyesi János van van van van van ? 80-as 
58. Hangyási János van van (Bellovai Pál) van (33-hoz) elmegy bérlet 35-ös 
59. Tóth András van van van van van van 117-es 
60. Rigó Mihály van van van van van van 106-os 
61. Kis János van van van 
62. zsellérek ettől 
63. Deák Márton van van van (Luptovics György) eladja bérlet 25-ös 
64. Deák Jakab van van van van van van (1864 + ) meghal 24-es 
65. Imre Pál van van (Piros Ferencné ö.) elmegy bérlet 101-es 
66. Piros Ferenc öreg van van (Piros György) 1851 + meghal ? 102-es 
67. Törőcsik János van van van van (Piros György) zsellér bérlet 122-es 
68. Törőcsik Ádám (37-hez) van van van (Piros Ágoston) eladja bérlet 121-es 
69. Páger István van van van (Páger János) 1855 + meghal testvér 94-es 
70. Páger Ferenc (94-hez) van van van van (Páger Pál) leadja 
71. Bajiránszki (Babcsán) Pál van van van van van van l-es 
72. Szabó Imre öreg van van van van van van (1868 + ) 11l-es 
73. Kis Pál (91-es is) van van van (Soós Ferenc) elmegy bérlet 60-as 
74. Mezei István van van (Varga Ferenc . . . ) 90-hez elmegy bérlet 8 l-es 
75. Ficsor Mihály van van van van (Törőcsik Ádám 

37-hez) 
elmegy bérlet 27-es 

76. Varga József (88 is) van (Varga István B.) van ? bérlet 125-ös 
77. Moller István van van van van van van 82-es 
78. Takács Gergely van van van van van van 115-ös 
79. Hanyecz István van van ? ? (Miklós József) ? bérlet 36-os 
80. Recski József van van van (Nagy János öreg) ? bérlet 104-es 
81. Kotroczó József van van van van van (cserél 82-re) 62-es 
82. Páger Mátyás (10 csere) van van van ? ? Kotroczó József 81-ről csere 95-ös 



ház kertészgazda (a bérlő) neve bérleti jog érvényesülésének éve joga miért utódjának sorszám 
szám 

kertészgazda (a bérlő) neve 
1848 1850 1852 1856 1859 1862 szűnt meg? jogcíme 

83. Balázs János öreg van van van van van van (1865 + ) meghal 4-es 
84. Balázs János ifjú van van van van van van 5-ös 
85. Hanyecz József van (Hanyecz Pál) van van fia? 37-es 
86. Báló János van van (Babcsán Pál) 84-hez elmegy, leadja bérlet 7-es 
87. Czifra József van van (Tóth János 1859 + ) 115-höz elmegy bérlet 18-as 
88. Varga József (76-hoz) van (Varga Mátyás) van van ? bérlet 125-ös 
89. Gábor András van van van van van van 30-as 
90. Katona Márton van van van ifjú Nagy István) elmegy bérlet 52-es 
91. Kis Pál (73-hoz) van van van Vincze József öreg) elmegy bérlet 60-as 
92. Vámos Mátyás (93 is) van van van van van van (1867 + ) 128-as 
93. Vámos Mátyás (92-höz) van van van van van van 
94. Páger Ferenc (70-es is) van van van van (1863+—János) meghal 93-as 
95. Páger István van van van (1855 + Páger Pál) meghal bérlet 92-es 
96. Marsi Mihály van van (Silló Mihály) van elmegy bérlet 75-ös 
97. Pataki József van van (98-hoz) elmegy bérlet 97-es 
98. Piros Ferenc ifjú (97-es is) van van van van van van 100-as 
99. Bellovai László van van van van van van 10-es 

100. K. Horváth János van van van van (csere 101-es) zsellérek élnek itt 46-os 
101. ? (100-as) 
102. Vincze István (44-es is) van van van (Kisházi János) ? bérlet 129-es 
103. Balogh József van (58-hoz) 132-höz Berta András) zsellérek élnek itt 8-as 
104. Kovács Mihály öreg van van van van van van (+1864) 64-es 
105. Páger Mátyás (10-en van van van van van van zsellérek élnek itt 95-ös 

lakik) 
106. Vincze János (129 is) van van van van (1858 + ) — József) meghal bérlet 130-as 
107. Balázs Mátyás (128 is) van van van van van van 6-os 
108. Nagy József Md. (127 is) van van van van van van 85-ös 
109. Balázs Ferenc Md (126 

is) 
Virág Antal (125 is) 

van van van van van van 2-es 

ПО. 

Balázs Ferenc Md (126 
is) 
Virág Antal (125 is) van van van (+1855) Varga István meghal bérlet 13 l-es 



ház
szám kertész-gazda (a bérlő) neve bérletijog érvényesülésének éve joga miért 

szűnt meg? 
utódjának 
jogcíme sorszám ház

szám kertész-gazda (a bérlő) neve 
1848 1850 1852 1856 1859 1862 

joga miért 
szűnt meg? 

utódjának 
jogcíme sorszám 

111. 
Ü2: 
Íl3. 
114. 
115. 
1Í6. 
117. 
118. 

119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 

127. 

128. 
129. 

130. 
131. 
132. 
133. 
134. 
135. 
136. 

Imre Mátyás 
Jenák József (122 is) 
Rigó Mihály II. 
Tóth Mihály 
Borsos Mihály 
Csatlós Pál 
Morvái Mihály 
Szántó Ferenc 

Hajcsár Pál 
Csányi Ádám 
B. Balázs Ferenc 
Darabos Jakab 
Morvái Mihály (117-hez) 
Csatlós Pál (116-hoz) 
Virág Antal (110-hez) 
Md. Balázs Ferenc 
(109-hez) 
Nagy József Md. 
(108-hoz) 
Balázs Mátyás (107-hez) 
Vincze János (106-hoz) 

Kiss Mihály székudvai 
Nagy József 
Berta András 
Hányi István 

Recski Pál 
- - - - - - i , - - • - • - — -

Van van van vari van van 
van van van van van vari 
van (+ 1849) Szálai Mihály, Kovács István) 
van van van van van van 
van van van van van vari 
vari van van van van van (+1864) 
van van van (Lőrincz Pál) 
van vari van (115-höz) Morvái 

Boldizsár 
vari van van van van van 
van (Krista György) van van 
van van van van vari van 
van van van (112-höz) +1855 
van van (Soós János) — Antal) 
van van van van van van 
vari van van (+1855) (Virág István) 
van van van van van van 

van van van van van van 

van van van van van vari 
van van van vari (+1858) ifjú Vincze 

József) 
van vari van van van van 
van (Bodor Gábor) van van 
van van van van van van (+1866) 
van van van van van van 

zsellérek laknak itt 
van van van van van van 

Maczkó János 

meghal 

meghal 
leadja 
leadja 

elmegy 

meghal 
leadja 

! 

bérlet 

fia 
bérlet 
bérlet 

bérlet 

bérlet 
bérlet 

47-es 
49-es 

107-es 
120-as 

17-es 
19-es 
83-as 
Ü3-as 

33-as 
20-as 

3-as 
23-as 
83-as 

57-es 
87-es 
13-as 
39-es 

105-ös 



ház
szám kertészgazda (a bérlő) neve 

bérleti jog érvényesülésének éve joga miért 
szűnt meg? 

utódjának 
jogcíme sorszám ház

szám kertészgazda (a bérlő) neve 
1848 1850 1852 1856 1859 1862 

joga miért 
szűnt meg? 

utódjának 
jogcíme sorszám 

137. 
138. 
139. 
140. 
141. 
142. 

zsellérek is laknak itt 
zsellérek is laknak itt 
zsellérek is laknak itt 
zsellérek is laknak itt 
zsellérek is laknak itt 
zsellérek is laknak itt 



t 

III. Összefoglalás, tanulságok, következtetések 

A paraszti lakásviszonyok, berendezkedés a kertészségben 

Kunágota, a lakóházak együttese, maga a település, amint arról már szólottunk, 
tulajdonképpen egyszerű szerkezetből, egyetlen keresztutcából állott, s a 142 
házhely (majd lakóházak is) e kereszt alakban egymást metsző 2 utca mentén, 
továbbá a település szélén körbefutóan helyezkedtek el. Jellemző lehet, hogy a 
parasztházak zöme ajtajával keletre nyílott. Tehát a mérnöki tervezéskor is 
figyelembe vették ezt a paraszti építkezési szokást.50 

A most következő táblázatban 142 házhely (fundus) tulajdonosának (illetve 
paraszti bérlőjének), a kertészgazdáknak, továbbá a faluban nagy számban élő 
hazátlan zselléreknek egymástól függő helyzetét, portánkénti elhelyezkedésüket 
vizsgáljuk. Feldolgozott adataink az 1856/57-es, az 1859/60-as és az 1862/63-as 
községi adófőkönyvekhö\ származnak. Az évszámok nagyon jellemzőek, külö
nösen az 1862-es, mert ekkor járt le a telepesek 20 évre szóló szerződése. 
Ekkorra már két évtizedes volt a kunágotai kertészség. Az így áttekintett közel 
egy évtizedes anyag megbízható és jól általánosítható képet nyújt arról, hogy 
Kunágota parasztsága milyen lakásviszonyok között élt, milyenek voltak leg
alapvetőbb életkörülményeik.51 Következésképpen milyen család szervezeti, 
háztartás-szerkezeti, üzemszervezeti keretek között szerveződött és működött 
e paraszti közösség. Ennek számbavételéhez át kell tekintenünk a kérdéses 
három összeírás legfontosabb adatait. 

A legfontosabb népesedési adatok 1856 és 1862 között: 

évek 1856 1859 1862 

kertészgazda, családfő 103 101 99 
alzsellér állapotú családfő (személy) 
kertészgazda saját lakása (porta) 
fölös kertészlakás (porta), melyben 
csak zsellércsaládok (személy) élnek 
mesterember lakása (porta) 
községi porta (községháza) 
összes porták száma 

94. 
103 

31 
2 
1 

142 

122 
101 

29 
2 
1 

142 

99 
99 

29 
2 
1 

142 

Az idézett adófőkönyvekre az a jellemző, hogy adataik megbízhatóak és 
pontosak. Hiszen ezek a lajstromok az egykorú adózási szempontok alapján 
készültek, amelyek az adókivetés módjában (úgy tűnik) megőrizték a korábbi 
dikális adózás jellegét, ugyanakkor a bérleti viszonyra is utalás történik. Ezek
ben a lajstromokban nagy pontossággal tüntették fel az adott funduson élő 
kertészgazdát, a hazátlan zsellért, amely családok az adott portákon több 
esetben lakói minőségben tartózkodtak,52 ezért e hazátlan zsellérek élhettek egy 
háztartásban is a kertész családjával, de élhettek attól különváltan is. Nagy 
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valószínűséggel állíthatjuk, hogy akik töredékcsaládot alkottak, vagy házastár
sak nélkül (nőtlen szolgák, hajadon szolgálók, özvegyek, nyomorultak) éltek 
egy-egy kertészgazda portáján, azok gyakran a gazda háztartásához kapcsolód
tak. Mivel a szóban forgó főkönyvekben pontosan jegyezték az adózó családfő
ket, egyedüli személyeket (is), nemigen fordulhatott elő, hogy valaki kimaradt 
volna, vagy más alkalommal, kétszeresen írták volna össze. Olykor a tartozáso
kat is feljegyezték, ebből következtethetünk arra, hogy az előző években kik 
éltek a faluban, akik esetleg időközben el is költöztek Kunágotáról. 

A főkönyvi adatok alapján a következő portatípusokat különböztethetjük 
meg Kunágota kertészségben: 

a) Tiszta típusként jellemezhető az a helyzet, amikor a lakóházat a numerusos 
kertész lakja (bérli), családjával; olykor idősebb, de már adózó gyermekével, 
netán öregebb családtagjaival, özvegy anyjával. 

b) Ugyancsak tiszta típusként kezelhetjük a kertészgazdák (130 házhely) által 
bérelt porták fölötti 12 portát, ahol természetesen kivételt képez a községháza, 
továbbá a 2 mesterember lakása (a 24-es, 39-es házak). Az így fentmaradó 9 
telek számos zsellércsalád számára biztosított otthont. Ezek kamarai bérletek 
voltak. Esetenként e portákon 2, 3, 4, sőt 5—6 adózó zsellércsalád (vagy magán 
személy) is élt. 

c) Vegyes típusú az a lakásforma, amikor egyszerre 2 vagy 3 numerust bérlő 
kertészek kezén lévő, fölösleges telkek állandósult lakhelyei a „hazátlan zsellé
reknek". A kertész családja e portákon nem vagy elvétve lakott, néha elfordult, 
hogy portát (illetve lakóházat) cserélt. Ez is nyomonkövethető az adóösszeírá
sokból. 

d) Vegyes típusként kezelhetjük továbbá azokat az eseteket, amikor egy-egy 
telken a kertészgazda családjával élt, s mellettük található egy-egy zsellér (eset
leg családos ember). E tényből azonban még nem következik automatikusan 
(mint írtuk is), hogy a zsellércsalád egy háztartásban élt volna a kertész-gazdá
val.53 

Mintegy magyarázatul, hozzá kell még fűznünk, hogy a kertészgazdák cso
portja, társadalmi rétege kifelé, a falu társadalma felől nézve, többé-kevésbé 
egységes volt;54 a zsellérek azonban korántsem alkottak ilyen egységes társadal
mi réteget. Már e kategória megítélése közben beleütközünk a feudalizmusból 
öröklött szemléletbe, amely az egész kertészség történetében a jobbágyfelszaba
dítást (1848/49) túlélő anakronizmus. A zsellérek (vagy pontosabban hazátlan 
zsellérek) között találhatók a kertészgazdaságok, paraszti kisüzemek szolgái, 
továbbá a zsidó kishaszonberlok, a boltos, a kocsmáros, illetve a kézműves 
mesterek, mesterlegények.5 5 



Kunágota paraszti közösségének belső (lakóhely szerinti) 
szervezettsége; lakásviszonyok, család 

házszám évek házszám évek házszám évek 
1856 1859 1862 1856 1860 1862 1856 1859 1862 

| Î. 50. D • • 99. D D D 
; 2. Q D D 51. D D D 100. D X4 X3 

3. П D D 52. D D D 101. ffl • D 
4. D D D 53. X2 X3 X 102. D D D 
5. D X3 X4 54. ffl ffl ffl 103. + + + 
6. D D D 55. D D D 104. D D D 

| 7. X3 D D 56. D D ffl 105. X I X2 X I 
8. D D D 57. П X I X3 106. • D D 
9. X2 X2 X I 58. X3 X4 X3 107. D D D 

10, D D • D 59. ffl ffl D 108. D D D 
11. + + + 60. D • ffl 109. D D D 
12. D D ffl 61. ffl ffl D 110. D • D 

; m D ffl ffl . 62. + + + 111. D • D 
lm D X2 X2 63. ffl ffl D 112. D D D 

15. D D D 64. D ffl D 113. ffl ffl X4 
16. X2 D D 65. D D • 114. D • D 
17. D ffl D 66. D D G 115. D D D 
18. D D D 67. D X I •, 116. D D D 
19. ' D D ffl 68. ü • D 117. D X2 X2 
20. D D m 69. D ffl D 118. X5 ffl ffl 
21. • П ш 70. X I Ш D 119. D D D 
22. • D D 71. X3 • D 120. • D D 
23. D D ffl 72. D D D 121. D X3 ffl 
24. + + ' + 73. ffl D D 122. X3 X3 X3 

,25. D D D 74. X2 X2 X2 123. П D • 26. D D X I 75. D X3 X3 124. X5 X4 X2 
27. Ш ffl ffl 76. D D D 125. X I X4 D 
28. D ffl D 77. D • D 126. X I X I ffl : 
29. D D • 78. ffl D ffl 127. X3 X3 X2 
30. X4 D D 79. X3 D ffl 128. X3 X2 X 
31. D • D 80. ffl • D 129. X5 X6 X4 

132 D D D 81. П G X2 130. D D D 
í 33. D D D 82. X I X2 D 131. D D D 
34. D П D 83. D D • 132. D D D 

, 35. D D D 84. D D D. 133. LI D D 
36. D ffl D 85. D ffl ffl 134. X I X4 X3 
37. D ffl D 86. D X I X3 135. ffl D • 38. ffl • ffl 87. ffl X X2 136. D a D 
39. + + + 88. D D D 137. + + + 
40. D D • 89. D D D 138. + + + 
41. D D D 90. D • ffl 139. + + + 
42. D D ffl 91. D D D 140. + + + 
43. D D D 92. D ffl D 141. + 4- + 
44. X2 X2 X3 93. X I X2 X2 142. 4- + + 
45. D D D 94. D D X3 
46. ffl X I X2 95. X2 X I X 
47. ffl • ffl 96. D D D 
48. D ffl D 97. X2 X3 X2 
49. ffl Ш X I 98. D D D 
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Jelmagyarázat a táblázathoz: 
D kertészgazda bérleményében lévő, saját családja által lakott porta; 
EB a fentiek szerint lakott telken még zsellér (és családja) is él, lakik (lakó); 
X kertészgazda numerusához tartozó fölösleges beltelek, melyet csupán zsellércsalád(ok) lakja; a számokkal az 

adózók személyét jelöltük; 
+ kamarai bérlemény, zsellérek, mesterek lakják, ezek a házszámok: 11., 24., 39., 62., 103., 137—142-ig. 

A kertészek társadalmi rétegében bekövetkezett változások, ezek jellemzése 

A kincstár számára a kertésztelep 100%-os kihasználtsága, következésképpen 
a teljes jövedelmezőség biztosítása végett nyilvánvalóan âfeleskertészi, a telepesi 
státuszt vállaló egyén volt a lényeges, őt tekintették a haszonhúzás biztosítéká
nak; záloga pedig a kertészgazda (és családja) minden ingósága. A hazátlan 
zsellérek csupán közvetett szerepet kaphattak a kamara terveiben. Ebből a 
tényből is következik, hogy egy-egy numerust, ha az valamilyen okon gazdátlan
ná (bérleményen kívülivé) vált, újabb vállalkozó, felesbérlő használatába enged
te át. Arra nézve, hogy az újabb „vállalkozók" milyen alapon juthattak a 
numerus-bérlethez, lehettek kertészgazdákká, hogy ugyanis meg kellett-e fizet
niük az adott numerust terhelő (gyakran ez lehetett a tényleges jogi helyzet) 
kamarával szembeni tartozásokat, vagy sem, nem tudunk pontos választ adni. 
A kamara az első esetekben megfizettette az új igénylővel a telekre táblázott 
tartozások összegét, többek között Herke István és Herke János elleni árverezés
kor is ez történt. Mindamellett a kertészek társadalmi csoportja kisebb-nagyobb 
eltérésektől eltekintve, folyamatosan feltöltődött. Természetesen nemcsak me
rőben „új" kertészek, hanem az egy-, két- sőt a háromnumerusos gazdák is 
vállalkoztak egy-egy gazdátlanná lett numerus bérletére. Azt is tudjuk, hogy a 
numerusok bizonyos töredéke nem mindig tartozott az alapbérleményükhöz, 
vagyis mindig akadt gazdátlan numerus Kunágotán. Arra vonatkozóan eléggé 
pontos adataink vannak, hogy miként, mely okok folytán cserélt gazdát egy-egy 
numerus. A továbbiakban e változást kísérjük nyomon. Arra keresünk választ, 
hogy egy-egy kertésztelek miért gazdátlanodott el, avagy az új telepes miként 
juthatott e gazdátlan numerus bérletéhez. Meg kell jegyeznünk, hogy adataink 
esetlegesebbek, mint az előbbiek voltak. További kutatásra okunk és módunk 
is eléggé nyilvánvaló. Arra is utalnunk kell, hogy a kertészek személycseréje 
következtében, továbbá a 2—3 numerusos bérlő-állapot miatt a házhelyek 
(lakóházak) és a külső bérleti állomány (a numerus művelt hányada) egymástól 
eltávolodott, elszakadt. Ez a kutatásban további nehézséget jelenthet. 
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Táblázat azokról a kunágotai kertészekről, akik 1848 és 1862 között numerusuk 
bérletét megszüntették; ennek oka, kikövetkeztetett időpontja: 

alap-
névsor az elhagyás 

Sor ban kertész neve numerus ki ülte 
szám sor

száma oka ideje 
szama meg a numerust? 

1. 7. Báló János meghalt 1849? (86) Bajiránszki Pál 
2. 12. Berényi József meghalt 1849 (19) özvegye, majd fia 
3. 20. Csányi Ádám elment 1850 (120) Kriszta György 
4. 26. Dozsik István meghalt 1854 (30) ifjú Vincze József 
5. 18. Czifra József elment 1850? (87) Tóth János 
6. 25. Deák Márton zsellér 

lesz 
elment 

1856 (63) Luptovics György 

7. 27. Ficsór Mihály 

zsellér 
lesz 
elment 1852 (75) Törőcsik Ádám 

8. 35. Hangyási János elment 1848 (58) Bellovai János 
9. 36. Hanyecz István elment 1850 (79) ifjú Miklós József 

10. 42. Herke István adóssá 
lett 

1851 (69) Páger István 
(Vincze J.) 

11. 43. Herke János adóssá 
lett 

1851 ( 1 1 - 1 2 , 
53—54) 

Marsi János, Páger 
M. Nagy István 

12. 44. Horváth Imre meghalt 1856 (42) (Horváth Ignác 
(fia) 

13. 48. Imre Pál elment 1848 (66) Piros Ferenc 
(György) 

14. 52. Katona Márton elment 1850 (90) ifjú Nagy István 
15. 81. Mezei István meghalt? (74) Varga Ferenc 
16. 69. Kun Tamás ? 1856 (4, 31) Tóth János, Miklós 

József 
17. 60. Kis Pál ? 1852 (73) Soós János 
18. 71. Lux Ferenc elment 1Я48 (14, 21) Tóth Lőrinc 
19. 72. Mag Ferenc meghalt 1850 (34) Szeles Mihály 
20. 73. idős Marsi István zsellér + 1858 (16) Megyeri János 
21. 83. Morvái Mihály zsellér 1850 (117) Lőrincz Pál 
22. 75. Marsi Mihály elment 1850 (96) Silló Mihály 
23. 87. Nagy József elment 1848 (131) Bodor Gábor 
24. 96. Pápai János meghalt 1852 (?) ? 
25. 97. Pataki József meghalt? 1850 (97) ifjú Piros Ferenc 
26. 90. Oszvár Ferenc meghalt? 1850 (5,7) Marsi János 
27. 98. Pintér Mátyás meghalt 1856 (17) Kaszás Imre 
28. 103. Pósa Pál zsellér + 1856 (28) Sárközi Ignác 
29. 107. Rigó II. Mihály meghalt 1850 (113) Szálai Mihály 

(Kovács István) 
30. 110. Simon Albert elment? 1848 (44) Kisházi János 
31. 113. Szántó Ferenc zsellér + 1864 (118) Borsos Mihály 
32. 116. Telek János ? 1852 (29) Horváth József 
33. 125. Varga József ? 1850 (88) Varga Mátyás 
34. 129. Vincze István meghalt 71850 (102 Kisházi János 
35. 130. Vincze János meghalt 1858 (106) ifjú Vincze József 
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Táblázat a Kunágotára később (1850—60-as években) betelepült numerust bérlő kertészekről: 
a kertész feleségének első 

sor
szám 

numerus 
száma neve kora születésének 

helye neve kora 
adatunk 
bérletéről 

1. 4. öreg Miklós József 1802—80 Mátraballa Balog Erzsébet 1810— 1856 
2. 13. Csordás János 1838— Tápiógyörgye Miskulczik Rozál 1841—1872 1862 (fiú) 
3. 17. Kaszás Imre 1824—1861 Nemtyi Bodnár Anna 1831— 1856 (fiú) 
4. 17. Verik Tamás 1818— I. Fülöp Rozál 

II. Bodnár Annát veszi nőül (1862) 1862 (férj) 
5. 21. Tóth Lőrinc Marsi Teréz 1856 
6. 23. Korpa Ferenc 1803—1875 Csany Nagy Erzsébet 1815—1873 1856 
7. 27. Medve Pál 1821—74 Sikula Rideg Anna 1859 (fiú?) 
8. 28. Sárközi Ignác 1833— Kurtics Borbély Anna 1835— 1857 
9. 30. Borsos János 1818— Judik Erzsébet 1820—1866 1857 

10. 42. Horváth Ignác 1827— Battonya Vass Rozál 
Balog Katalin 

1831— 
1824—66 

1857 (fiú) 

11. 63. Luptovits György 1821—1861 Nagyiratos Víg Katalin 1857 
12. 65. Olasz András 1832—96 Dombegyháza Majorovics Rozál 

Det Anna 
1834— 
1845—77 

1859 

13. 68. Piros Ágoston 1828—1905 Battonya Kovács Teréz 1836—1905 1856 (fiú) 
14. 70. Páger Pál 1837— Kevermes Bodor Rozália 1837—1865 

Zsigmondi! Magdolna 1843— 1859 
15. 73. Soós Ferenc Pete Anna 1817—1873 1856 
16. 83. Balázs István 1831— Marcibáni-

Dombegyháza 
Piros Borbála 1832— 1862 (fiú) 

17. 69. Páger János 1826— Kevermes Buruzs Rozália 1828—1859 1856 
18. 106. ifjú Vincze József 1859 (fiú) 
19. 117. Lőrincz Pál Kanász Klára 1826—1856 1856? 
20. 118. Morvái Boldizsár 1820—96 Dombegyháza Nagy Mária 1859 (fiú) 
21. 121. Tóth Pál Csáki Zsuzsanna 1834—76 1862 
22. 123. Soós János ifjú 1824—71 Földeák Pap Rozália 1856 
23. 125. Virág István 1839— Makó Buvári Julianna 1842— 1862 (fiú) 
24. 126. Nagy Mátyás Krista Terézia 1862 
25. 136. Maczkó János 1811—1864 Tar (Pest m.) Gránási Anna 1811—1869 1856 



Az újonnan (1850/60-as években) betelepültek előző lakhelye: 

sor
szám kertész neve előző lakhelye éve 

1. öreg Miklós József Bánkút 1843 
2. Csordás János (apjával) Kovácsháza 1848 
3. Kaszás Imre (apjával) Nemti 1844— 
4. Verik Tamás Dumiratos 1862 
5. Tóth Lőrinc 
6. Korpa Ferenc Almásiratos 1840 

Kisiratos 1844 
7. Medve Pál Almásiratos 
8. Sárközi Ignác 
9. Borsos János Marcibáni-Dombegyháza 1856 

10. Horváth Ignác (apjával) Battonya 
Kevermes 

11. Luptovits György Almás 1854 
12. Olasz András 
13. Piros Ágoston (apjával) Battonya 
14. Páger Pál (apjával) Kevermes 
15. Soós Ferenc Kígyós 1828 
16. Balázs István (apjával) Marcibáni-Dombegyháza 
17. Páger János Kevermes 1844 
18. ifjú Vincze József (apával) Marcibáni-Dombegyháza 
19. Lőrincz Pál 
20. Morvái Boldizsár (apjával) Marcibáni-Dombegyháza 
21. Tóth Pál 
22. Soós János ifjú 
23. Virág István (apjával) Kevermes 
24. Nagy Mátyás 
25. Maczkó János Battonya 1850 

Táblázatainkból kiderül, hogy 1848 és 1862 között 35 kertészgazda hagyta 
el numerusát. Az eseteket vizsgálva az alábbi kategóriákat különböztetjük meg: 

a) a kertész elhalt 
b) elment Kunágotáról 
c) leadta bérletét, zsellér lett 
d) eladósodott 
e) eddig ismeretlen okból vált meg 

13 esetben (37,1%) 
11 esetben (31,4%) 
5 esetben (14,2%) 
2 esetben 
4 esetben 

Ugyanakkor Kunágotán nagyjából ezekben az években 25 kertészgazdát 
jegyeztek fel az egykorú források, kiknek jelentős százaléka (9 fő) bizonyosan 
családtagként került a faluba is, meg a bérlemény jogához is. Néhányan kertész
gazda özvegyét vették feleségül,56 míg mások teljesen idegenként tűntek fel 
Kunágotán. Különösen jelentős a Bánkúiról áttelepültek aránya, ezek a bánkúti 
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kertészség feloszlatása miatt57 váltak hajléktalanná, s húzódtak be a csaknem 
szomszédos Kunágotára. 

Figyelemre méltó gazdasági jelenség, hogy a telepítést követő 20 esztendőben 
a termelőeszköz (bérlemény) koncentrációja az uralkodó tendencia Kunágotán. 
Ezzel párhuzamosan szűkül a kertészgazdák társadalmi bázisa, az elszegényedés 
pedig mind erőteljesebb méretű folyamattá terebélyesedik. E folyamat érzékelte
tésére táblázatban mutatjuk be a legfontosabb adatsorokat. Elöljáróban meg 
kell jegyeznünk azt, hogy a névazonosítás lehetőségével élve megállapíthattuk, 
hogy ugyancsak az első két évtizedben a numerusokról 81 esetben derült ki, 
hogy a kertészgazda, vagy családja; özvegye, majd fia nem engedte ki a bérle
ményt a család kezéből. A 81 numerus a telepes község bérleményének 62,3%-át 
teszi ki, amely egyértelműen visszautal arra, hogy a falu kertész rétege kevéssé 
cserélődött, s ha személyükben nem is, de családjogi szempontból több mint a 
fele állandó volt Kunágota bérlő, feleskertészeinek. 

Táblázat a termelőeszköz (bérlemény) koncentrációjának bemutatására 
(1848—1862) 

Evek 1848 1850 1852 1856 1859 1862 

A kimért numerusok száma (19,59 
kishold)+ 130 130 130 130 130 130 

A telepet bérlő feleskertészek száma 108 107 105 103 101 99 

Az egy kertészre eső bérlemény 
értéke numerusban kifejezve 1,20 1,21 1,23 1,26 1,28 1,31 

Ennek mértéke (ha csak 
a külsőséget — szántó, legelő, rét 
— vizsgáljuk) kisholdban+ + 

23,5 23,7 24,1 24,7 25 25,6 

A kertészek szűkülő társadalmi 
bázisa; a tényleges bérlők aránya 
(%) a telepítvényhez viszonyítottan 

83,07 82,3 80,76 79,23 77,69 76,15 

(Megjegyzés: a numerus területi értékébe nem számoltuk bele a házhely 1 kisholdját. 
a számítás alapjául a már említett 19,59 kisholdas „numerus" szolgált.) 

Kunágota telepítése, a betelepülő családok származása 

A recens néprajzi anyagban ritkán bukkanunk a betelepedésre, a kertészség 
megszállására vonatkozó hagyomány any ágra. E hagyomány egy része az eleme-
vekben, mint Bekai Nagy, Kevermesi Horváth, őrződött meg. Akadnak persze 
olyan családok is, melyek jobban ragaszkodtak a család származására vonatko
zó hagyományokhoz.58 Balázs György 1955-ben halt meg, ekkor 91 éves volt, 
tőle hallották unokái, hogy „a Balázs család Erdélybő jött. Meg a Gábor család 
is, Bodonyból (?). A felesége Kotroczó lány volt, azok is Erdélyből jöttek". 
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Pócsik István adatközlőm (80 éves) „úgy tudja, hogy az üköregapja a Nyírség
bőljött, előbb Mezőtúrra, onnan pedig Református-Kovácsházára, s úgy lettek 
kunágotaiak, amikor Kunágotát alapították. Pácás béres volt a nagyapám, 
vagyis munkafelvigyázó, nem ustoros béres. Három fia volt, meg hat lánya, a 
lányok, „elvesztek". Az egyik fia Arad mellett élt, a 73-as őrházban, vasutas 
volt. A másik Gyulavarsándon. Mindkettőt meglátogattam." Lényeges a Bodor 
család hagyománya, amely arról szól, hogy ők a Felvidékről kerültek Csanádba. 
A török elől menekültek a Felvidékre az ősök, s mikor visszatelepültek az 
Alföldre, csupán szülőföldjükre jöttek vissza. E hagyományokból a Felvidék 
(Bodony esetében is) és a Nyírség ténye bizonyos. Erre vonatkozóan a települők 
születési adatai igen hasznos útmutatásul szolgálnak. 

A férfiak (családfők) születési helyei: 

Csanád megye: Apátfalva (4), Battonya (7), Földeák (5), Kevermes (8), Makó 
(4), Marcibáni—Dombegyháza (6), Tornya (2); Csanádpalota (4), Bánhidi-
Dombegyháza (1), Kovácsháza (1), Csanádapáca (1); 

Arad megye: Borosjenő (1), Kurtics (1), Magyarpecska (1), Nagyiratos (1), 
Székudvar (1); 

Csongrád megye: Algyő (1), Csany(telek) (1), Hódmezővásárhely (1), Mindszent 
(3), Szegvár (1); 

Békés megye: Endrőd (1), Komlós (1); 
Bács-Bodrog megye: Bácstopolya (1); 
Bihar megye: Kisújfalu (1); 
Torontál megye: Beodra (1), Torda (1); 
Temes megye: Csákóvá (1); 
Jász-Nagykun-Szolnok megye: Jánoshida (1), Kunszentmárton (1); 
Heves megye: Bodony (2), Apc ? (1), Kisköre (1), Kömlő (7), Nádújfalu (4), 

Tarnalelesz (1); 
Pest-Pilis-Solt megye: Irsa? (1), Tápiógyörgye (2), Törtei (1), Újkécske (1); 
Nógrád megye: Hidegkút (1), Karancs? (2), Nemti (1), Nógrád (1), Zagyvaróna 

(1), Karancsalja (1); 
Gömör és Kishont megye: Harkács (1), Egyházasbást (1)'; 
Komárom megye: Tardos (1); 
Liptó megye: Pálfalu (1); 
{Megjegyzés: a földrajzi nevek után zárójelben a személyek számát szerepeltet-
jük.) 

A névanyagot feldolgozó táblázatban szereplő 133 férfi közül 42 személy 
születési helye ma még ismeretlen. Ennek megfelelően 91 esetben (68,4%) ismert 
a származás pontos helye. 

Ha most ugyan ezen névanyagot aszerint vizsgáljuk meg, hogy adott kertész
családok (kertészgazda) mely településről, netán Kunágotához hasonló kertész-
ségből települtek át, jöttek a faluba, akkor egészen más képet kapunk. 
Csanád megye: Battonya (9), Bánhidi-Dombegyháza (7), Domiratos (1), Kever

mes (19), Kisiratos (2), Kovácsháza (3), Marcibáni-Dombegyháza (18); 
Arad megye: Almásiratos (1), Bánkút (4), Borosjenő (1), Gyulavarsánd (1), 

Magyarpecska (1), Nagyiratos (2), Szemlak (1), Székudvar (2), Varjas (1); 
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Békés megye: Földvár (1), Újkígyós (1); 
Heves megye: Bodony (1), Nádújlak (1); 
Csongrád megye: Szeged (1—2); 
Pest-Pilis-Solt megye: Újkécske (1); 
Nógrád megye: Nem ti (1); 
Jász-N agykun-Szolnok megye: Kunszentmárton (1); 

Adatainkat összevetve megállapíthatjuk, hogy a tanulmányozott 133 kertész 
családfőből 81 személy esetében ismerjük azt a helységet, ahonnan beköltöztek 
telepünkre, Kunágotára. Ez az arány 60,9%-os. Az ismert 81 esetnek döntő 
többsége (76) a környező megyékhez, elsősorban is Csanád és Arad megyékhez 
kapcsolódik. Az egyik levonható tanulságunk az, hogy a kertészgazdák jelentős 
százaléka nem közvetlenül szülőfalujából érkezett Kunágotára. Azt is megálla
píthatjuk, hogy több esetben már a második kertész generációhoz tartoznak a 
Kunágotára települt feleskertészek. Ők már Kevermesen, Marcibáni-Dombegy
házán és másutt születtek. Ennélfogva számukra a bérlő, részesgazdálkodó 
életforma ismert, talán elfogadott is volt. Ezért aztán nem lehetett ismeretlen 
az a feladat, amelyre Kunágota megülésekor vállalkoztak; sőt tapasztalataik 
alapján össze is hasonlíthatták a kamara 1843-as telepítő ajánlatát a magángaz
daságok hasonló gyakorlatával! Pontosan ez vonzotta a kevermesi, a domegy-
házi kertészeket az új telepre! 

A kertészgazdák (a családapák) születési adatai alapján nagyjából két korcso
port különíthető el, határolható körül: 

a) Az idősebbek alkotják az első csoportot, azok akik 1815—20 előtt szület
tek, akik nem a környező települések szülöttei. Ők ahhoz a generációhoz 
tartoztak, amely a Békés-csanádi síkságra még Heves, Nógrád, Gömör, Bars 
stb. megyékből, e megyék falvaiból jöttek, akik többnyire családosok voltak, 
de lehettek gyermekek is, amikor e tájra érkeztek. Ezek közé sorolhatjuk: 

Balázs Jánost (1775), idős Marsi Istvánt (1775), 
Kotroczó Gergelyt (1780), Dózsik Mártont (1795), 
Hegedűs Jánost (1800), Csordás Mihályt (1799) és 
Kapás Pált (1793). 

Akadt azonban közöttük olyan idős személy, aki már nem gazdálkodott, de 
együtt élt családjával, pl. Bellovai József (1769—1852). 

b) A második csoport az 1815—20-as évek után született férfiakból áll, 
nagyjából azokból, akik Kunágota telepítésekor (1844) fiatal, egy-két gyerme
kes családapák lehettek. Ezek zöme már az Alföldön született, s kertészbérlemé
nyen nőttek fel, házasságot is olyan lánnyal kötöttek, akik hasonlóan e kertész-
ségek neveltjei voltak. Ezek közül a legjelesebbeket említjük: 

Páger Mátyás (1813), Zsóri Nagy István (1823), 
Bellovai Pál (1824) és Telek János (1824). A sort tetszés szerint gyarapít-

hatnánk. 
c) A telepítés éveiben 30—40 éves családokról azért kell említést tennünk, 

mert ezek között találhatjuk a legmozgékonyabb egyedeket. Közülük is ki kell 
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emelnünk Imre (Szekeres) Mátyást, aki 1816-ban Apátfalván született, első 
gyermekei M agyar esernyőn, a későbbiek Marcibáni-Dombegyházán, illetve Ku
nágotán születtek. Három felesége volt, az első csőszteleki, a második kevermesi, 
a harmadik apátfalvi illetőségű volt. 

Ha a kertészfeleségek születési adatait a férjek már elemzett adataihoz hason
lóan feldolgozzuk, akkor az eddig kapott származási táblázatunk tovább színe
sedik, módosul. Alább az alapnévsorban szereplő kertészgazdák feleségeinek 
születési helyeit mutatjuk be: 

Csanád megye: Apátfalva (4), Battonya (5), Bánhidi-Dombegyháza (1), Csanád
palota (2), Földeák (1), Kevermes (11), Kisiratos (2), Kovácsháza (4), 
Marcibáni-Dombegyháza (8), Makó (2), Tornya (2); Majlát (1); 

Csongrád megye: Csongrád (1), Mindszent (1), Szeged (1), Szegvár (1); 
Békés megye: Gyula (2), Endrőd (1), Kígyós (1); 
Arad megye: Almásiratos (1), Kurtics (1), Magyarpécska (2), Nagyvarjas (3), 

Szentpál (1); 
Heves megye: Boconád (1), Nádújfalu (4), Tarnalelesz (2), Verpelét (1); 
Nógrád megye: Nemti (1), Zagyvaróna (1); 
Bars megye: Módos (1); 
Jász-Nagykun-Szolnok megye: Árokszállás (1), Kenderes (1), Kunszentmárton 

(i); 
Pest-Pilis-Solt megye: Tápiógyörgye (1); 
Borsod megye: Szihalom (1); 
Torontál megye: Csősztelek (1), Torda (1), Újfalu (3); 
Тете s megye: Majlátfalva (1). 

E kimutatásában 74 személy adatait tudtuk feldolgozni, amiért is az adatok 
a 133 kertész-család 55,6%-át érintik. Ebből a több mint 50%-os tömegből a 
legszámottevőbb, mondhatjuk, hogy döntő többség Csanád megyei (41 fő). Az 
természetes, hogy az egyes házaspárok házasságkötésének helyét rendkívül 
nehezen állapíthatjuk meg, csupán a környező települések (mint pl. Battonya, 
Kevermes) és a helybeli (kunágotai) esetek ismertek. 

Egyebek mellett az is tanulságos lehet számunkra, amit a családi, avagy a 
rokonsági kötelékekről megtudhattunk. Ezek felhasználásával deríthetünk 
fényt arra is, hogy Kunágota benépesítése milyen „szervezeti keretek" között 
ment végbe, vagyis az egyes kertészcsaládok egyedül, mintegy a korábbi közös
ségből kiszakadt sejtként vállalkoztak arra, hogy egy új telepítvényt megüljenek 
vagy pedig valamilyen csoportok érkeztek. Amely vállalkozás a korabeli fogal
mak szerint is, nemcsak kecsegtető (Ígéretes) gazdasági lehetőségeket kínált, 
hanem bizonnyal a családok tudták azt is, hogy milyen gondot jelent, milyen 
töredelmes lesz az új otthon „szerzése". Mintegy bevezetésként már is megje
gyezhetjük, hogy gyakran összefogtak a családok, akiket valamilyen rokoni 
(vagy egyéb) szálak fűztek egymáshoz, s ekként határozták el magukat Kunágo
ta „felépítésére". 

— Nemegyszer nős, esetleg külön háztartásban élő fiával költözött az apa 
Kunágotára; így érkeztek Piros Ferenc és fiai, Ferenc és Ágoston Battonyáról. 
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— Telek János (az állapítható meg) 1845-ben Battonyáról nősült be Kunágo
tára, s vette feleségül Vámos Mátyás lányát (Rozália); aki (Vámos) sógorságban 
volt Szabó /rarével, s bizonyára együtt jöttek Nádújfaluból Kevermesre az 
1810-es években. 

— Törőcsik János ugyancsak fiával együtt vállalt kertészséget az új telepítvé-
nyen; fia, Törőcsik Ádám Székudvaron született (1816), de az apa kömlői 
illetőségű. 

— Takács Gergely (felesége Morvái Rozália) és ifjú Balázs János (Morvái 
Terézia) Morvái Mihállyal rokon, s együtt hagyták oda Marcibáni—Dombegy
háza kertészséget. 

— Balázs Ferenc (Md) pedig Imre Mátyás sógora volt; ehhez hasonlóan 
sógorságban voltak Bakó Gergely és Nóvák István is. 

— Bellovai László és Bellovai Pál testvérek, lánytestvérüket pedig Frank János 
(Bellovai Anna) vette feleségül. Mindhárman Bánhidi-Dombegyházáról települ
tek át Kunágotára. 

— Deák Jakab és Deák Márton testvérek voltak, s noha nem egy kertészség-
ben éltek, mégis egyszerre költöztek be Kunágotára, amikor e lehetőségről 
értesülhettek. 

— Nagyiratosról is két sógor, Hajdara János (felesége Szálai Terézia) és 
Hegedűs János (felesége Hajdara Mária) jött az új kertész telepítvényre. 

Az egyszerű eszközökkel felderíthető családi kapcsolatokon túl bizonyára 
voltak még az egymáshoztartozás tudatát megőrző, netán erősítő rokoni, esetleg 
régebbi baráti szálak is. Ebből az derül ki, hogy a Kunágotára települők zöme 
nem egyedül vállalkozott a feleskertészségre, hanem kisebb-nagyobb rokonsági, 
(esetleg még ható) nagy családi közösségekben. 

A kérdéskört lezárandó, bemutatjuk az 1848-ban összeírt kertész családfők 
életkor szerinti megoszlását feldolgozó táblázatunkat, utána írtuk az 1852-es 
névsorban feltűnt új egyedeket is. 

Táblázat a kertészcsaládfők életkorának bemutatására 

Korosztályok 1848 1852 

20 évtől 30 évig 1 + 16 9 
31 évtől 40 évig 21 3 
41 évtől 50 évig 14 2 
51 évtől 60 évig 13 2 
61 évtől 70 évig 3 — 
70 év fölöttiek 2 — 
80 év fölötti 1 — 80 év fölötti 

73 fő 16 fő 

A hazátlan zsellérek társadalmi rétegének jellemzése 

A rendelkezésünkre álló forrásokból esetlegesen előbukkanó adatok alapján a 
hazátlan zsellérek társadalmi rétege igen elnagyoltan jellemezhető. Azt meg sem 



kísérelhetjük, hogy ebből a szórt adatokból rekonstruáljuk a csoport egészét, 
amint azt tettük a kertészgazdák esetében. Ennek ellenére arra törekszünk, hogy 
jelen tanulmányunk nyújtotta keretek között is némi rátekintést biztosítsunk a 
zsellérek e rétegére. Ez a réteg sem az egyedek eredetét, sem társadalmi-gazdasá
gi kötődését illetően nem egységes, még kevésbé a telepen belül elfoglalt helyük, 
gazdasági (a kisparaszti üzemszervezeten belül avagy azon kívül) helyzetük, 
háztartás-szerkezeti (saját háztartás, egyedülálló) forma vonatkozásában. 

Eredetüket illetően két hazátlan zsellér csoportot különböztethetünk meg. Az 
első kategória tagjait vérségi kötelékek kapcsolják a feles kertészekhez. Lehet
nek idős, özvegy szülők, bérletre még nem ülő fiú gyermekek, beházasodott vők, 
elárvult unokák, magános nagybácsik, nagynénik. A második kategóriát azok 
alkotják, akik ilyen vérségi kapcsolattal nem rendelkeztek, ellenkezőleg közvet
len környezetükben (Kunágotán) „idegen"-nek számítottak. Ez a különállás 
azonban nem végleges, megváltozhatatlan tény volt, mert az özvegy kertészek 
benősülhettek egy-egy zsellér családba, de effajta „vegyes" házasságról a fiata
lok körében is tudunk. Noha általában a házasságok is rétegenként köttettek: 
vagyis kertészfiatal kertészcsaládba házasodott, mesterlegény mesterember lá
nyát vette feleségül. Feltűnően kevés az idegen helységből való benősülés, illetve 
a kiházasodás (bár az utóbbi nehezen kutatható terület). 

A kertészségen belül, a termelésben betöltött szerepük alapján az alábbi 
hazátlan zsellér csoportokat különböztethetjük meg: 

a) Egyedülálló férfi vagy nő,59 aki egy-egy feleskertész bérese, kocsisa, szolgá
ja vagy szolgálója lehetett.60 Munkaviszonya a kertészgazda kisparaszti üzemé
ben folyamatos volt, szent Mihály naptól (szeptember 29.) szent Mihály napig 
állott el szolgálatra. Személye úgy is kapcsolódott a kertészháztartáshoz, hogy 
e család gondoskodott ellátásáról, alkalmasint együtt is étkezett a családdal. 

b) A családos zsellér már külön háztartási egységet alkotott még akkor is, ha 
a gazda házhelyén, esetleg azzal egy házban lakott, ahol az egyik (rendszerint 
szegényesebb, igénytelenebb) helyiségben kapott helyet. Ezt a típust nevezhették 
lakónak is. A kertész háztartásához aligha kötődhettek ezek az idegenek. 

c) A kertészségben (Kunágotán) élő hazátlan zsellérek között azonban olyan 
családok is találhatók, akik nemcsak kétkezük munkájából éltek, hanem részes
művelést vállaltak; részibe kapáltak, arattak, nyomtattak.61 Ha helyben ilyen 
munkaalkalom nem akadt, akkor a településen kívül találhatni őket.62 A bete
lepülést követő két évtizedben ők is csupán kertészbérleményen lakhattak. 
Lakók voltak, akik (esetenként) más családokkal együtt éltek egy-egy házban. 
Az ilyen egymásmelleit élő „zsellérek" legismertebb típusaként emlegetik a 
„közöskonyhán" élő cselédséget. A dohánykertészethez tapadt egy helynévként 
is ismert elnevezés, a Hatrongyos; talán onnan ered, hogy hat család élt egyetlen 
nagyobb épületben, közöskonyhán.62 Ha Kunágotán ilyen hatos konyha nem 
is, de kettes vagy négyes előfordulhatott. 

d) Külön kezelendő a napszámosok csoportja,63 akik a mezőgazdasági (külö
nösen a dohánykertészetben) idénymunkákon keresték kenyerüket. Ők vállal
ták az alkalmimunkákat is, mint a kéziszállítás, házimunkák stb. 
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Táblázat 20 leggyakrabban előforduló, s jobbára állandóbb zsellércsalád adatainak feldolgozásával 
Sor
szám családfő neve születési 

helye, életkora feleség neve születési 
helye, életkora 

honnan jött, 
hol lakott előbb? 

1. Bódi Ferenc Tajti 1794—1864 Básti Judit Kovácsháza, 1845 
2. Boruzs András Kevermes 1827—73 Surányi Lucza Nagyiratos, 1830 Hk. Kunágota, 1846 
3. Buvári József Szekszárd 1789—64 Bénák Ilona Csanádpalota, 1840 

(fia) — József Kiss Julianna Uo. 
4. Csusz János Bodony 1813—1863 Mikoltai Judit Bodon, 1809—68 Bodony, 1846 
5. Farkas József Bodon, 1800—1871 Fehér Anna Bodon, 
6. Farkas György Nagy Erzsébet Bodony, 1836 
7. Farkas József Bodon, 1828—1902 Palásti Erzsébet Tsztmárton, 1832 Kunágota, 1849 
8. Farkas Enok Bodon 1834—1905 Maczkó- Rozália Battonya, 1837—904 Kunágota, 1854 
9. Farkas István Bodón, 1799—1859 Csomós Katalin Bodony, 1829 

10. Forgó Pál Mátraballa 1781— 
1859 Sipos Anna 1799—1847 Ballá, 1841 

11. Gedai András Szántó 1812—1863 Tricsik Márta Zsidovecz 
12. Hajcsár János Mdegyháza, 1835— II. Korpa Julianna Kunágota, 1858 
13. Harján János — 1852 Túri Erzsébet Csongrád, 1802 Kovácsháza, 1842 64 

14. Lóczi András Kál 1821—1859 Albert Anna Bánkút, 1852-ig 65 

15. Vérségi Nagy István Kígyós 1811—1861 Boros Mária Kígyós 
16. Pászti Mihály Boruzs Márta Mátraverebély, 

1820—77 Kevermes, 1842 
17. Rúzsa Ferenc Földeák 1809 Sinkó Klára Újfalu 1808—64 
18. Sank László 

(apa) — János 
Hajnácskő, 1829— 
Hajnácskő, 1781— 
1856 

• 

19. Söreg József Csomor Anna Mezőhegyes, 1851 
20. Szántó Donát Kisköre, 1825—90 Fonad Erzsébet Mátraballa, 1831 Kunágota, 1850 

(apa) — János Sürü Erzsébet Kisköre, 1831 
Kevermes, 1844 

21. Szécsi Ambrus Tarnaszentmiklós, 
1828—1881 Tóth Rozália Tarnaszentmiklós 

1834—1866 
22. Szűcs Illés Kiszombor 1838— Kun Veronika Pécska, 1839— Kevermes 

Megjegyzés: Névváltozásra példa a 10-es adat: Trincsik vagy Szonder Márta (később így változott: Szonder = Sándor, születési helye Zsidonszki (Sáros m.), Zsidovecz 
(Galícia). 



E táblázatban mindösze 20 hazátlan zsellér család adatait dolgoztuk fel. 
Kiválasztásuk szempontja az lehetett, hogy jellemző, a kertészekkel össze sem 
téveszthető családneveket vegyünk figyelembe; továbbá azokat, akik gyakrab
ban fordulnak elő az egykorú forrásainkban, illetve tanulmányozásuk valami
lyen oknál fogva tanulságos, hasznos lehet. Természetesen, csupán a mezőgaz
daságban foglalkoztatottakat vizsgáljuk, mert a kézművesek elemzése egészen 
más kérdéseket vethet fel. Lássunk néhány nevet: Csuz Ferenc, Farkas Enok, 
Szécsi Ambrus vagy Szántó Donát annyira jellemző nevekként ítélhetők, hogy 
bizonyos szempontú bemutatásukra még visszatérünk. Táblázatunkban két 
családra figyelünk. Az egyik lehet a Farkas; első adataikra az 1840-es évek vége 
felé bukkanunk. Valószínűen a jobbágyfelszabadítás után sodródtak BodonyhóX 
(Heves m.) Kunágotára. Két idősebb férfi testvér kisebb-nagyobb gyermekekkel 
érkezhetett, kik közül többen itt kötnek házasságot. A másik a Szántó család; 
ők Kisköréről (Heves m.) származtak el, közöttük is több felnőttre bukkanunk. 
Az is természetes, hogy e zsellértáblázatunk adatszegényebb, mint a kertészeket 
bemutató táblázataink voltak. Ennek oka egyszerűen abban keresendő, hogy 
a hazátlan zsellérek nevével többnyire az anyakönyvekben találkozhatunk. 
A kamara különböző céllal létrejött összeírásaiban alig fordulnak elő. Munká
jukra elsősorban a kisparaszti (kertész) üzemekben, avagy a Kunágotát környe
ző majorokban volt szükség, azért a kincstár szakemberei kevés figyelmet 
szenteltek rájuk. Tömeges jelenlétüket első alkalommal 1865-ben veszik számí
tásba, amikor a zsellérházhelyekre akarják e családokat telepíteni. E családon 
(olykor csupán magános személyek) származását is igyekeztünk számbavenni. 
Talán a legjellemzőbb korszak az 1849—1859 közötti évtized, s akkor is a 
házasságkötési adataik alapján ítélve. A szóban forgó évtizedben a Kunágotán 
kötött (s a battonyai rk. egyháznál anyakönyvezett) házassági bejegyzéseket 
vettük figyelembe, mert ekkor már eléggé pontosak a házasulandók személyi 
adatai. 1848 januárja és 1859 januárja között 124 házasságot kötöttek, ebből 
az általunk kiírt adatok száma az összesen 248 személyből 124 egyedre vonatko
zik. 

A továbbiakban helységenként és név szerint mutatjuk be a kunágotai zsellé
reket a már említett szempontok alapján. 

Csanád megye: Apáca (Tóth 1), + Apátfalva (Kótzi 2, Kerekes 2,), Battony a 
(Fűzik 2, Szabó 2, Telek 2, Kovács 1, Fülöp 2, Simeon 1, Vincze 1, Maczícó 
2, Kovács 2, Márta 2, Murányi 2, Megyeri 1), Földeák (Sándor 2), Kever-
mes (Bakos 2), Kisiratos (Fekete 1, Tóth 2), Nagykovácsháza (Nagy 1, 
Pataki 2, Harján 1), Kunágota (Petrovits 2), Levés (Kovács 1), Magyarpécs-
ka (Gál 1, Kapitány 1), Marcibányi-Dombegyháza (Bordás 1, Varga 2, Imre 
1, Tóth 1, Nagy 1, Katona 1), Makó (Juhász 2), Nyéki-Dombegyháza (Sütő 
2). 

Arad megye: Borosjenő (Vaszkó 2), Nagyiratos (Rigó 1, Rigó 2), Nagyvarjas 
(Katona 1), Sikula (Varga 2), Simánd (Krista 2), Szederhat (Kovács 1), 
Székudvar (Hányi 2, Német 2). 

Temes megye: Gáj (Gyenes 1), Kisszentmiklós (Nagy 1), Majlátfalva (Kis 1, 
Baranya 2). 
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Torontál megye: Csősztelek (Kucsora 2), Kiszombor (Szűcs 1), Módos (Géczi 1), 
Obeda? (Kapitány 2), Újfalu (Marti 1, Rózsa 2, Rúzsa 1). 

Bács-Bodrog megye: Bacs (Morovits 1), Bánomfalu (Soós 2). 
Csongrád megye: Hódmezővásárhely (Kovács 1), Szeged (Vutsi 1, Herke 2), 

Szentes (Vonyatzki 2), Tápé (Nyári 1). 
Békés megye: Bánkút (Csik 1), Endrőd (Vaszkó 2). 
Pest-Solt megye: A Ipar (Pásztor 1), Kunszentmárton (Nagy 1), Tápiószentmárton 

(Palásti 2), Újszász (Szabó 2), Uri (Szabó 1), Kiskécske (Kecske), (Hangyási 
1, Kalázs 1, Kunc 2). 

Heves megye: Adács (Mede 1, Földi 2), Bodony (Farkas 1, Kerekes 2, Pintér 2, 
Farkas 2, Farkas 1, Balog 1), Csány (Iván 1, Szakái 1), Dormánd (Bicsky 
1, Bicska 1), Erdőhegy (Binetz 2, Péter 1, Füzesabony (Hidvégi 2), Kisköre 
(Szántó 1, Szántó 1, Szántó 2), Mátraballa: (Oláh 1, Albert 1, Alberti 2, 
Forgó 1, Dudás 2, Kerekes 2), Nádújfalu (Szabó 2, Földi 1), Tarnaszent-
miklós (Tóth 2), Tiszanána (Kiss 1), Verpelét (Petriny 1). 

Borsod megye: Mezőkövesd (Kovács 1, Kovács 1), Négyes (Csörgő 2), Szihalom 
(Póczos 2, Bódi 1, Kis 1), Tard (Lévai 2). 

Jász-N agykun-Szolnok, megye: Árokszállás (Kiss 2), (Kenderes Tóth 2), Kisúj
szállás (Borots 2). 

Nógrád megye: Kistérenye (Molnár 1, Bálló 2), Nemti (Kaszás 2, Pintér 1), 
Nógrád (Juhász 1, Tóth 1). 

Gömör és Kishont megye: Ajnácskő (Szabó 1, Sank 1), Barac (Csák 2, Csáki 2), 
Sör eg (Szabó 1). 

Hont megye: Bél (Malik 1), Majlát (Kiss 2). 
Bihar megye: Derecske (Szilvássy 2). 

Megjegyzések: + a zárójeles nevek mögött az l-es férfire, a 2-es nőire utalás; természete
sen a helységnevek azonosítása egy-két esetben bizonytalan; Ponyvahát helység (Csatlós 
2) ezért kimaradt.) Nem lehetett kikerülni néhány esetben a kertész családneveket, itt a 
helység vagy más adat döntött. 

A hazátlan zselléreket származásuk szerint bemutató táblázatunkat tetszés 
szerint gyarapíthatnánk. Azonban már is bizonyosak lehetünk néhány rájuk 
jellemző tényben: 

a) Már Kunágota alapítása előtti évtizedekben mozgásba lendült zsellér
családok leszármazottai költözködnek tovább a (Csanád, Arad, Torontál és 
Temes megye) tájon. 

b) A történeti Magyarország olyan megyéi, mint Gömör, Hont, Nógrád 
érdekeltek elsősorban e paraszti vándorlásban, ahol már a XVIII. században 
világos jelei mutatkoztak a parasztság túlnépesedésének, továbbá Heves és Pest 
megyéket érinti e vándormozgalom, mint az Alföld délibb tájaira irányuló 
költözködés átmenő területeit. 

c) Kunágota esetében e folyamatot vizsgálva azt állapíthatjuk meg, hogy a 
kertészségbe költözött hazátlan zsellérek között sem a Felső-Tisza vidéke, sem 
Erdély nem szerepel, és alig jöhet számításba az Észak—Kelet; Borsod, Zemplén 
megye. 
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A házas zsellérek társadalmi rétege, különösen is annak bizonyos csoportjai 
rendkívül mozgékonyak, amely megfigyelés mind Kunágotára, mind a környező 
településekre egyaránt érvényes. Úgy ítélhetjük meg, hogy e szegénysorsú, nagy
számú zsellérség már (miután elszakadt a termelőeszköztől, a termőföldtől) 
elszakadt a lakóhelytől, az otthontól (szülőföld) is, rendkívül labilis fogalommá 
(ezzel együtt érzéssé) vált a szülőföld számára. A máról holnapra „tengődés" 
volt egyetlen életcéljuk, s ha a szükség úgy hozta, akkor évről évre új helyre (itt 
település is lehetett) költöztek, hogy szolgálatot (munkaalkalom) kapjanak. 

A most következő táblázattal az a célunk, hogy a Kunágotán belül bemutas
suk egy-egy ilyen személy (család) mozgását. 

Táblázat a kunágotai hazátlan zsellérek házhely (porta) szerinti településen 
belüli mozgásának bemutatására (1855—1865) 

1 26 51 76 101 126 
2 27 52 77 102 127 - .. -
3 28 53 78 + 103 + - 128 
4 29 54 H 79 104 129 + 

5 - 30 55 80 + - 105 + - 130 
6 31 56 81 106 131 
7 32 57 82 107 132 
8 33 58 - 83 108 133 

9- 34 59 - : 84 109 134... Ч — 
10 35 60 85 110 135 

11 + - 36 61 86 111 136 
12 37 62 87 112 137 - : 

13 - . - 38 - : 63 88 113 + 138 - . -
14 39 64 89 114 139 
15 40 65 90... 115 140 - .. -
16 41 66 91 116 141 
17 42 67 92 117- . - 142 
18 43 68 93 118 — 
19 44 69 94 119 

2 0 - . - 45 70 95 120 
21 46 - .. - 71 96 121 
22 47 72 97 - .. - 122 
23 48 73 98 123 
24 49 74 99 124 
25 50 75 100 125 

(A számok a házhelyeket jelölik, a nevek után levő évszámok értelemszerűen a rendelkezésünkre álló adatokra 
vonatkoznak.) 

A táblázaton feltüntetett hazátlan zsellérek neve, előfordulás évei: 

Alattyáni Pál, 1856, 1857, 1862, 1865 (jel: ) 
Buvari József, 1856, 1857, 1859, 1862, —64 —:—.— 
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Farkas Enok, 1850, 1856, 1857 
Major Pál, 1856, 1857, 1859, 1862, 1865 
Pászti Mihály, 1856, 1857, 1859, 1862 
Szántó Donát, 1854, 1856, 1862, 1865, + + + + + + + + 
Szécsi Ambrus, 1854, 1855, 1856, 1857, 1859, 1862, 1864 + - + -

A kézművesek és kereskedők csoportja Kunágotán 

A kertészség alapokmánya, a telepesek és a kamara között létrejött szerződés
ben mindössze 2 mesteremberről esik szó, éspedig egy kovácsról (Csomor Antal) 
és egy bognárról (Tóth Mátyás). Ezek kaptak egy-egy kishold házhelyet, és 
szinte a település évétől szerepelnek a különböző forrásokban. A földesúri 
hatóság nyilván csak az ő munkájukat tartotta elengedhetetlennek, fontosnak 
a kertészközösség tevékenysége (itt úgy is fogalmazhatnánk, hogy a paraszti 
termelés) szempontjából. Ettől függetlenül, szinte már a telepítést követő évtize
dek végétől egymás után jelennek meg a parasztság részére dolgozó kézművesek, 
mesteremberek. Ezeket alább egy összefoglalásban bemutatjuk, hogy képet 
alkothassunk a paraszti igényekre is utaló kézművességről, illetve annak termé
szetéről. 

Ripler Lajos szabó (1849 évben) Beschiczki Gáspár ács (1851) 
Szűcs Imre kovács (1855) Dobra Pál takács (1855) 
Darabos Jakab szűcs (1855) Kiss József „Túzok" takács (1858) 
Hettelbeck ? köteles (1858) Fejszl Ádám köteles legény (1858) 
Kovács József kötelesinas (1858) Bagaméri Károly ács (1858) 
Szabó József takács (1870) Kovács József takács (1859) 
Reiner József takács (1870) Krista István csizmadia (1870) 

Adatainkból az derül ki, hogy Kunágota telepítésének első időszakában 
feltűnnek a kertészségben a kereskedők és a kocsmárosok (vendéglős) is. Több 
alkalommal kiderül az róluk, hogy szegedi, makói zsidócsaládok ezek, akik 
két-három évi bérlemény után kiköltöznek a faluból, s helyüket új bérlők 
foglalják el. Név szerint is ismerünk néhányat közülük: 

Langfeldser Joachim (1857), Lövy Sámuel kereskedő (1857) 
Koch Sámuel vendéglős (1867), Stern Fülöp mészáros (1867) 
Ignácz Pál kereskedő (1867). 

A cigányokról keveset tudunk. Úgy látjuk, hogy egyetlen család, a Balogok 
már az 1850-es évek elején feltűntek a telepen. Feleségeik neve után (Padi, 
Bartyi, Zámbó, Kovács), továbbá foglalkozásaik alapján ítélve (sármunkások, 
muzsikusok) magyar cigányok jelenlétére következtethetünk. Anyakönyvezé
sük ténye is erre utal. A vándor életmódot folytató olácigányok családi adatai 
aligha kerülhettek be a korabeli anyakönyvekbe. 
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18 Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára. Pest 1851. II. 280. 
19 Oltvai Ferenc: A Csanád megyei telepes községek társadalma és igazgatása a XIX. század első 

felében, (in. Tanulmányok Csongrád megye történetéből XIX. század, Szeged, 1978.) 95. 
20 Uo. 81. 
21 Gyimesi Sándor: A telepítvényes falvak „felszabadulása", (in. A parasztság Magyarországon a 

kapitalizmus korában 1848—1814) Bp. 1965. 154. 
22 Takács Lajos im. 144. 
23 Szeder Pál im. 35. 
24 Uo. 10. 
25 Csongrád Megyei Levéltár (CSML) Csanád megyei nemesi közgyűlés jkv. iratai, 1934/1846. sz. 
26 Uo. 1365/1844. 
27 Miklya Jenő im. 22. vö. 
28 Békés Megyei Levéltár (BML) Battonyai főszolgabíróság iratok, járásbírósági peres iratok, 

1189/1851. 
29 Vö. Bodor József: A 100 esztendős kevermesi r. k. plébánia és templom története, 1935. 5. 

(Kevermes népi etimológiája). " 
30 BML Battonyai főszolg. ir. járásbír. peres ir. 1018/1852. 
31 A lakosság nem kontinuus voltára nézvést fontos e tény! 
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32 Lásd BML 1018/1852-es iratkötegben. Utal e tényre Oltvai Ferenc is 1978-as im. 99. 
33 Gaál László: A magyar növénytermesztés múltja. Bp. 1978. 478. 
34 CSL Csanád megyei nemesi közgyűlés jkv. ir. 1523/1843., 1524/1843. 

Hasonlítsuk össze a kertészgazdák által bérelt „numerus"-nyi szántóterületet a Csanád megyei 
jobbágy telkek nagyságával: 

szántóföld holdakban rét kaszás 
I. II. III. IV. jó közép rossz osztály 
36 38 — — 20 20 20 

Az összehasonlításból kiderül, hogy a több „numerus"-t bérlő kertész azonos, vagy jobb gazdasá
gi helyzetben lehetett, mint az egésztelkes jobbágy. 

35/a A kamarai bérlet 220%-os emelkedése messze fölülmúlta az 1858-as (100:105-ös arányon 
nyugvó) pénzreformból következett névértékváltozást. 

36 Gyimesi Sándor im. 202. 
37 Seres József im. 8. 
38 BL Kunágota község kapitalizmus kori iratai. 
39 A kunágotaiakat elsősorban Battonyán anyakönyvezték, de előfordul bejegyzésük Mezőkovács

háza rk., és az almáskamarási rk. egyházak anyakönyveiben is. 
40 Oltvai Ferenc im. 1978. 79. 
41 Uo. 100. 
42 BML Kunágota jkv. 1852—67. 10/1867. sz. 
43 Uo. 49/1867. sz. 
44 Lásd a dohány vetésterületének növekedését. Miklya Jenő im. 25. 
45 Körmendi János: Adatok a Csanád megyei dohánykertész községek történetéhez 1848/49-ben. 

Békési Élet 1973/2. 
46 Lásd a Luptovics, a Lőrincz, s más bérlőket. 
47 BML Battonyai főszolgabíróság ir. polgári peres iratok, 1189/1851. Vincze János 2 numerust 

vásárol úgy, hogy 1054 ft tartozáson túl 250 ft-ot fizet. 
48 Lásd Berényi Józsefné, Bakó Gergelyné, Martha Jánosné bérleményét! 
48/a V. ö. Soós Imre: Heves megye községei 1867-ig. Eger, 1975. Tarnalelesz, 463—466. 
49 Az első évtizedben előfordult a numerus elárverezése is. Ilyen eset fordult elő Herke Istvánnal 

és Herke Jánossal is. Numerusaikat Vincze János, Marsi János, Páger Mátyás és Nagy István 
vásárolta meg. BML Battonyai főszolg. polgári peres iratok, 1189/1851. 

50 A lakóházak között igen nagy különbségek lehettek. Egyik forrásunkban ilyen építményről esik 
szó: „Egy tengeri szárral fedett, vert falból építve lévő házikó, és egy ugyan azon fedelű és falú 
istállócska. . ." BML Battonyai főszolg. polgári peres iratok 1860. 3148/1860. 

51 Tóth János: Népi építészetünk hagyományai. Bp. 1961. 10. 
52 A viseletre vonatkozóan is vannak (közvetett) adataink: „Kapás Imre battonyai születésű, 21 

éves, nős, gyermektelen, napszámos, kunágotai lakos . . . öltözete csizma, kalap, báránybőr 
kozsok . . . " és „Kovácsik Andrásné, Judik Rozália, 30 éves ányási születés, rk., férjes, 3 
gyermekes, földvári pusztán lakik . . . öltözete . . . csizma, tarka rózsaszínű ruha, prémes női 
kacabaj.. ." és „Papp Julianna 30 éves, battonyai hajadon . . . női hosszú ruha, nagy kendő . . . " 
BML uo. büntetőperes iratok, 791/1858. 

53 Sank László hajnácskői születés, kunágotai lakos, rk. 26 éves, bérelt házban lakik. BML uo. 
703/1855. 

54 Vö. Oltvai Ferenc, im. 1978. adatait, 
55 „ . . . a község telepítése után 10 évvel Kunágotára költözött Kisházi János utazási igazolványá

b ó l . . . Bánkút községből utazik feleségével és öt gyermekével. Magával hozott 10 köböl búzát, 
4 köböl árpát, 2 véka tengerit: élelemben. Házibútora 2 ágy, egy láda, egy asztal és konyhafelsze
relésekből állott. Gazdasági eszközök: egy kocsi, egy eke. Marhákban három fias tehén, egy 
meddő tehén, egy három éves tinó, egy üsző, és három ló. Készpénzvagyon: 40 váltó forint 
ezüstben . . . " Szeder Pál, im. 12. 
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56 Dobra Pál pécskai születésű, kunagotai lakos, 56 éves, rk., nős, 2 gyermekes takács mes
t e r . . . BML uo. büntetőperes iratok, 1855. 871/1855. Tóth Andrásné, 34 éves, aranyhegyi 
születésű, kunagotai lakos, dohánykertész, nála lakik Dobra Takács mester . . . " Uo. 998/1857. 

57 „Ezekhez járult még átmenetileg Bánkút, amelyet József nádor vásárolt meg a királyi kamarától, 
majd bérbe adta a szegedi származású Wodianer Sámuel nagykereskedőnek, aki itt szintén 
dohánykertészfalut alapított (1843). Ez a település a mostoha körülmények folytán egy évtized 
múlva feloszlott. Bálint Sándor: A békési magyarság szegedi csoportjai. In: Szántó Kovács János 
Múzeum évkönyve, 1961—62. Orosháza, 1963. 117. 

58 Adatközlőim Bodor György, +1981, Pócsik István 80 éves, Miklósné, Nagy Mária 62 éves, 
Balázs Antal sz. 1925. kunagotai lakosok. 

59 „Kiss Róza, Kapás Andrásné, 21 éves, gyerekes, 4 évvel ezelőtt kunagotai lakos, Vincze Jánosnál 
Farkas Enokkal 1 egész évig együtt szolgált . . . " „ . . . Farkas Enok, Heves megye, Bodonyi 
születésű, 8 év olta kunagotai lakos, rk. nőtlen, 20 éves, szolgálatból élő . . . vallja, hogy . . . Pa
ger Mátyás, mint volt gazdám, engem elcsapott... BML uo. bűnügyi iratok, 42/1854. 1854. 

60 „Tanú Tulkovits Anna 45 éves R Cth Heves vármegyében Kápolnán született, kunagotai 
lakos . . . előadja . . . A Tanú reggelihez ült f. hó 11-én éppen (a többi házi néppel egyetemben), 
a vádlott Murvay Mihály a kocsmából részegen hazajött.. . Tanú Simon Erzsi 28 éves férjezett, 
Heves megyei Aldebrői születés, Kunagotai lakos . . . " BML uo. 1852. 1127/1852. 

61 Kriszta Antal „palotai születésű, 5 év olta kunagotai lakos, rk. 53 éves, nős, földmíves, 1 
numerusa van, 5 év olta Kovács Ferenc pusztáján feles . . . Kun János battonyai lakos, Kriszta 
Antal részese . . . Barta István battonyai lakos 1852-ben volt Kriszta részese . . . " BML uo. 1853. 
176/1853. 

62 „Nyomtatáskor, az Arad megye Harkályi pusztán kunagotai lakosok Szánthó Pál és fiai, 
társaikkal együtt részes nyomtatóim voltak, 11 köböl tiszta búzát elloptak . . . Olasz Mihály 
cimbora volt a nyomtatásban, s úgy állapodtak meg, hogy 12-én nyomtatják, az ispán csak 13-án 
adta, s ők elhozták a nekik járó 12-edet." BML uo. 1856. 597/1856. 

63 Kocsis István . . . bodonyi születésű, kunagotai lakos 36 éves . . . napszámos, 4 gyermekes . . . ; 
Széles Mihály 55 éves, rk. györgyei születésű, kunagotai lakos, napszámból élősködik, vagyonta
lan, nős, 4 gyermeke van, szélmalomba Lőkösházára ment őrölni. . . ; BL Uo. 1855. 799/1855. 
Uo. 1856. 479/1856.; Rúzsa Ferenc 45 éves rk., nős 2 gyerekes, földeák születésű, kunagotai 
lakos, zsellér, 2 rossz lova van, írni-olvasni nem tud, napszámból é l . . . " Uo. 1854. 451/1854. 

64 A Harján család Oltvai Ferenc tanulmányában is szerepelt, 1820-tól folyamatosan. Mezőko
vácsházáról telepedtek át Kunágotára. Oltvai Ferenc: Mezőkovácsháza község telepítése és 
fejlődése, 1814—1849. In. Emlékkönyv Mezőkovácsháza alapításának 150. évfordulójára. Mko-
vácsháza, 1864. 88. „Özvegy Harján Jánosné Túri Örzsébet... kunagotai lakos, özvegy 3 
gyermek anyja, semmi vagyona, napszámból él, lányát Rozáliát fél évre pesztrának adta a 
dohányfelügyelőhöz . . . " BML uo. 1855. 948/1855. 

65 Lóczi András, Heves megye Káli születésű, 9 év olta Bánkút és 2 év olta Kunagotai lakos, 33 
éves, rk. nős, gyermekes, jelenleg pásztorságból é l . . . a helység csikósa . . . " BML uo. 1854. 
99/1854. Lakásuk a 141-es házhelyen van, ez és a 142-es pásztorház! 

66 Csomor Antal Heves megyei ballai születésű, 37 éves, rk. 3 gyermeke van, kovács mester, háza 
van, numerusa van . . . " Uo. 1855. 1135/1855. 

67 Lövy Sámuel izraelita kereskedő . . . makói; Koch Sámuel... izraelita, szegedi a felesége, 
ő . . . Zaharon született. BML uo. 1858. 582 és 515/1858. 

62/a Hatrongyos földrajzi névként előfordult Sövényháza és Hódmezővásárhely határában. Szend-
rey Ákos: Csongrád megyei helynevek, in. Népünk és Nyelvünk, 1929.1.234, 233., Hatrongyos 
(Hat-Rongyos) egy 1781—82-es összeírásban: Takács L.: Dohánytermesztés . . . , 53. A Tisza-
csege határában lévő Nagymajor urasági tanyán is volt egy Hatrongyos nevű majorrész, ott 
azonban (mint mondják) hat kisméretű „kukás" házat jelöltek e névvel. 
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Die bäuerliche Gesellschaft der Gärtnersiedlung von Kunágota 
(1844—1871) 

von: JÁNOS BENCSIK 

i 

Die Tabak-Gärtner Siedlung von Kunágota, bis 1950 zum Komitat Csanád, heute zum 
Komitat Békés gehörend, (ursprünglicher Name war Goezt-Siedlung) entstand in den 
Jahren 1844—1845. In das Besitztum der Kammer wurden Gärtner angesiedelt, um auch 
durch die aus dem Tabakanbau stammenden Einnahmen die Einnahmen der Staatskasse 
zu erhöhen. Die 135 Familien, die im Siedlungsjahr nach Kunágota kamen, hatten sich 
teils aus den Komitaten des Oberlandes auf den Weg gemacht. Zu dieser Zeit wurde das 
unter den Türken entvülkerte, zerstörte Zentralgebiet — so Csanád und Békés — von 
Siedlern überströmt. Die in Bewegung gesetzten Bauernmassen wurden noch lange Zeit 
hindurch nicht seßhaft, und sobald sich dazu eine Gelegenheit bot, machten sie sich 
erneut auf den Weg. Kunágota (und gleichzeitig auch andere Gärtnersiedlungen) wurde 
unmittelbar vor der Revolution von 1848 besiedelt. Die Familien, die hier ihr Unterneh
men aufgriffen, waren nicht selten aus einem zweiten oder dritten Dorf oder Siedlung 
in diese erneut aufgeteilte Siedlung gekommen. Sie waren in kleineren Gruppen (oft im 
Familienverband) nach Kunágota gekommen, um als Tabakgärtner das Besitztum der 
Staatskasse zu bearbeiten. 

Die Siedler wurden alle unabhängig von ihrer vorherigen Stellung zu Pächtern, und 
produzierten in Miethöfen. 

Auf sie dehnten sich die Leibeigenenbefreiungs-Gesetze nicht aus. 



AZ ALFÖLD ES PEREMTERÜLETE 
A kunágotai kertészgazdák születési helyei (zárójelben az adott kertészgazda házhelyének szá

ma). 
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KÖRÖS—TISZA—MAROS SZÖGE 
A kunagotai kertészgazdák betelepülését bemutató térkép, bejelölve azon helységek, ahonnan 

Kunágotára költöztek (zárójelben az adott kertészgazda házhelyének száma). 
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