
Gazdálkodás és társadalom Domaházán 
a XIX. század második felétől 
az első világháborúig 

A falusi, paraszti társadalom címben is megjelölt korszaka az 1848-as jobbágyfelszabadí-
tást követő úrbéri rendezések és tagosítások - lokális szinteken vizsgálódó publikációkban 
meglehetősen szegényes - periódusát öleli fel, melynek vizsgálata szorosan összefügg a gaz-
dálkodás kérdéseivel. Különösen igaz ez a dualizmus időszakára, melyben - Orosz István 
szerint - „a kialakuló társadalmi különbségek leginkább a birtokmegoszlás és a gazdálkodás 
különbségeire vezethetők vissza."1 E tanulmány a Borsod megyei Domaházán foglalkozik a 
földtulajdonlás kérdésével, a tagosítások eredményeivel, illetve a helyi közösség által folyta-
tott gazdálkodás viszonyaival, miközben vázlatosan kitér a hasznosítható forrásanyag ismer-
tetésére is. 

A vizsgált település a Palócföld délkeleti részén elterülő Barkósághoz, azon belül pedig a 
Hangony-patak völgyéhez tartozik. A térség történeti és néprajzi kutatása főként az 1930-as 
évekre nyúlik vissza, de már 1870-ből is találunk régészeti témájú tanulmányt Domaházára 
vonatkozóan. A Hangony-völgy falvait (Domaháza, Kissikátor, Hangony) 300-400 méter ma-
gasságú hegyek határolják, melyeket túlnyomórészt még ma is (kocsánytalan) tölgyes és bük-
kös erdők borítanak. Mezőgazdasági munka csak a völgyekben és a lankásabb hegyoldalakon 
tudott kialakulni, a földek gyenge minőségűek és nehezen művelhetők. Nagyobb jelentőségre 
az állattenyésztés, ezen belül a szarvasmarha- és juhtenyésztés, továbbá az erdőgazdálkodás 
tett szert. Jellemző továbbá az üledékes kőzetekből felépített, homokos, agyagos, kevésbé ter-
mékeny talaj, valamint a számukat tekintve egyre kevesebb, bő- és édesvizű forrás. 

Bár a Barkóság a XIX. század végéig többnyire alacsony lélekszámú (1000 fő alatti) kisfal-
vakat foglalt magában, kevés volt ezek közül olyan település, melynek lakónépessége nem ér-
te volna el az 1000 főt. Látványos növekedést az Ózd és Borsodnádasd közelében fekvő hely-
ségek (például Sajóvárkony, Uraj, illetve Csépány, Járdánháza) mutattak, ahol - főként a be-
vándorlóknak köszönhetően - kibővült az ipari munkások és ezzel együtt a bejáró dolgozók 
köre. A Hangony-völgy települései közül Sikátor (Kissikátor) és Domaháza csak jóval később, 
az 1920-as évektől adott ipari munkásokat az ózdi vasgyárnak, mivel a naponkénti bejárást 
addig nem tudták kellőképpen megoldani az itt élők. A kuriális nemesség elparasztoso-
dásával és a társadalmi átrétegződés (őstermelőkből ipari munkás) késésével Domaházán a 
lakosság legnagyobb részének az életvitelét a XX. század elején is a földművelés és az állatte-
nyésztés határozta meg, miközben más - kevésbé elzárt - barkó falvakban már ekkor kezdetét 
vette az iparban és bányászatban dolgozók részarányának gyors növekedése. A faluban az 
1900-as népszámlálás idején az 549 kereső közül mindössze 1 fő dolgozott az iparban, holott 
az ózdi vasgyár megindulása (1846) óta már több mint fél évszázad telt el. 1920-ra ez az arány 
nőtt ugyan, de még mindig nem volt számottevő: a 469 kereső alig 4%-át (18 főt) látjuk az ipari 
szektorban tevékenykedni.2 

Az adatok tanulmányozása során a mezőgazdaságból élők túlsúlya egyértelmű a század-
forduló táján, holott a Barkóság ezen része már a kora újkorban is a megye egyik legszegé-
nyebb vidékének számított, ahol a földművelés többnyire csak az önellátást tudta biztosítani. 
AII. József kori népszámlálás (1784-1787) idején viszonylag magas volt itt a nemesek aránya. 
A borsodi települések közül hatnál kimutatható, hogy a lakosság több mint fele, Gelej és 
Domaháza esetében pedig közel 70 %-a (393, illetve 181 fő) nemesi címmel rendelkezett. 
Utóbbiak a tisztán kurialisták (egytelkes nemesek) által lakott falvak közé tartoznak. 

1 Orosz István: A falusi társadalom kutatásának forrásai a dualizmus korában. In: Erdmann Gyula 
(szerk.): Rendi társadalom - polgári társadalom 2. Gyula, 1987.360. old. 

2 A Magyar Korona országainak 1910. évi népszámlálása. I. rész. A népesség főbb adatai községek és 
népesebb puszták, telepek szerint. Magyar Statisztikai Közlemények Új sorozat 42. kötet. Bp., 1912.; 
Az 1920. évi népszámlálás. Második rész: A népesség foglalkozása és a nagyipari-kereskedelmi vál-
lalatok, községenként. Magyar Statisztikai Közlemények Új sorozat 71. kötet. Bp., 1925. 
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Domaházán a nemesi címet három „had"3 az Elek, a Holló és a Kisbenedek nemzetség család-
jainak leszármazottai viselték, akik a vezeték- és keresztnevük közé berakott ragadványne-
vekkel különböztették meg egymást a hadon belül. A szomszédos Kissikátor ugyancsak „ha-
das település"-nek számít. 

Domaházán az osztatlan közös tulajdonban lévő területek (szántó, rét, legelő, erdő) közös-
ségi haszonvételeinek fenntartására, valamint a közös ügyek intézésére - más kurialista fal-
vaWioz hasonlóan - közbirtokosságot (compossessoratust) hoztak létre. A nemesi közbirto-
kosságokon belül a közös tulajdon megállapítására, valamint a jogosult személyek erdőhasz-
nálati mértékének meghatározására az ún. arányosítási eljárás szolgált, melynek alapja az 
aránykulcs volt. Ennek értelmében azokon a helyeken, ahol a szervezet az öröklés folytán jött 
létre, az örökösök osztályrésze számított mérvadónak, ahol pedig nem az örökösödés szolgált 
alapul, ott a belső telkek számát, a belső és külső birtok nagyságát és a terhekben való részvé-
telt vették számításba a közös jogokból való részesedést meghatározó aránykulcsoknál. 
Domaháza tagosítás előtti (1897) és tagosítás utáni (1905) földkönyvei4 alapján a községben 
az első verzió mutatható ki. 

A földkönyvek forrásértéke vitatható, mivel kataszteri holdban megadott adatai meglehe-
tősen alacsony értékeket mutatnak például a megbízhatóbb forrásnak tekintett 1895-ös, illet-
ve az 1935-ös agrárstatisztikának a földterületek nagyságára vonatkozó, külön kötetekben kö-
zölt adataival szemben. A Történeti Statisztikai Kötetekben az 1895 és 1984 közötti időszak 
községsoros számértékeit5 vizsgálva szintén ez a helyzet, tehát feltételezhető, hogy a két 
domaházi földkönyv bár kataszteri holdban számolt, mégis szükséges valamilyen szorzó-
szám használata ahhoz, hogy a valódi értékeket megkapjuk. Az 1897-es földkönyvből és ka-
taszteri térképről kiolvasható, hogy egyes birtokosok szántóföldje gyakran több mint 30, oly-
kor pedig 60 (!) tagban feküdt. A telki földek ilyen nagy mértékű szétaprózódásában az örök-
léseknek domináns szerepük volt. Természetesen a földrajzilag szétszórt, sok tagban fekvő 
birtokok értéke igen alacsony volt, hiszen terméktöbblet előállítására ezek szinte képtelennek 
bizonyultak. 

A tagosítás Domaházán több hullámban zajlott le. Ennek kezdete az 1900. év, amikor felda-
rabolták a nemesi közbirtokosság erdejét. Ezt követően a barkó falvak nagy részében az ad-
digra már teljesen paraszti szinten élő kisnemesek a falu határában saját tulajdonú erdőkhöz 
jutottak, melyek nagysága a módosabb gazdáknál figyelemreméltó. Amíg a Mátrában és a 
Zempléni-hegységben a közösen vásárolt erdők, addig a Sajó és a Hangony völgyében (így 
Domaházán is), valamint némely Heves megyei kuriális nemesi falvaikban a magánerdők 
voltak a gyakoribbak.6 A változások nem hozták magukkal a közbirtokosság megszűnését, 
azonban - a már idézett - 1898. évi XIX. tc. és az 1913. évi X. tc. értelmében önálló erdőbirto-
kosságokká alakult át, mellette pedig megjelent a legelőtársulat saját legelőrendtartással. 
Utóbbi állapította meg, hogy „hány számos állatot bír el a legelő, és ezzel a számmal elosztva 
a legelő területét, megkapták, hogy egy legelőjogra mennyi legelő jut."7 

A birtokviszonyok további alakulásáról azok a kataszteri birtokívek nyújtanak informáci-
ót, melyek összesítését az 1909. évi V. tc. rendelte el a földadókataszter kiigazítása céljából. En-
nek felülvizsgálatát Domaháza esetében 1912 novemberében végezték el Kassán, az iratokat 
pedig a mezőcsáti fióklevéltárban őrzik.8 Érdekes, hogy ezek feldolgozásánál már nem szem-
besülhetünk azzal a problémával, mely a földkönyvekre volt jellemző; itt már az országos fel-
mérések községsoros adataival nagyjából megegyező - vagyis a valóságnak megfelelő - érté-
kek szerepelnek. A faluhatár (összesen 5008 kat. hold 927 négyszögöl) megoszlása ennek 

3 A kifejezés a rokonsági csoport megnevezésére szolgál, miután a nemzetségek több ágra tagolódtak. 
4 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár (további hivatkozásokban B.A.Z. m. Lt.) VII- l /c 50. doboz. 

A Miskolci Királyi Törvényszék iratai - úrbéri törvényszéki iratok 1760-1948. 
5 Földterület. Községsoros adatok 1895-1984. Történeti Statisztikai Kötetek. Bp., 1988. 
6 Petercsák Tivadar: Az erdő az Északi-középhegység paraszti gazdálkodásához (XVIII-XX. század). 

Studia Folcroristica et Ethnographica 30. Debrecen, 1992. 75. old. 
7 Petercsák Tivadar: Paraszti gazdasági közösségek Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. In: Herman Ot-

tó Múzeum Évkönyve. Miskolc, 1999.935. old. 
8 B. A. Z. m. Lt. VI-101/b. 29-30 doboz. 
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megfelelően a következőképpen alakult: szántóföld: 39,09%, kert: 0,72%, rét: 2,48%. szőlő: 
0,03%, legelő: 24,96%, erdő: 25,41%, földadó alá nem eső terület: 7,31%, összes termőterület: 
92,69%, összes terméketlen terület: 7,31%. 

A birtokívek egyértelműen jelzik a társas birtoklás elterjedtségét: a közös birtokosok száma 
a 70-et is meghaladta a településen. A birtokrészek mellett az iratok alapján már az ún. katasz-
teri tiszta jövedelemről9 (koronában és fillérben kifejezve) szóló kimutatásokat is elemezhet-
jük az ingatlantulajdonosok körében. 

A birtokos parasztok mellett az agrártársadalom peremén élők helyzetéről is fontos szót ej-
teni. Ezen átmeneti rétegek kózé sorolták Magyarországon a mezei munkásságot és a házi 
cselédséget, akik az újabb kori bérmunka megjelenítői. Domaházán az állandó - konvenciós -
cselédek száma meglehetősen kevés volt; ez természetesen a nagyobb uradalmak hiányával 
magyarázható. Mivel általában mindenki saját maga szerette művelni a földjeit és gondozni 
jószágait, rendszerint a család tagjai egymás között osztották fel az elvégzendő feladatokat. 
Molnár Balázs 1951-ben három idős falubelitől jegyezte fel az alábbiakat a munkamegosztásra 
vonatkozóan: „Egy családban, pl. az öreggazda rendszerint birkákkal foglalkozott. A vő, fia 
vagy menye, az a ló gondját-baját látta el. Családbeli gyermekek vagy esetleg fogadott gyer-
mek, az liba, disznópásztorkodással vagy marhalegeltetéssel foglalkozott. Családbeli gyer-
mek, iskolás gyermek a növendékmarhát őrizgette, legeltette. Legfeljebb iskolakötelezettsége 
miatt a család valamelyik nőtagja váltotta fel a legeltetésben."10 A mezőgazdasági munkacsú-
csok idején, továbbá az állatok gondozására a módosabb gazdák azonban alkalmaztak - nőt-
len (vagyis családdal nem rendelkező) - napszámosokat és alkalmi munkásokat. Például a 43 
kat. hold földdel, s 6-8 szarvasmarhával rendelkező Kisbenedek György Bertalan szerint csak-
nem mindig tartott cselédeket időszakos munkákra. 

Domaházán ebben az időszakban a rendelkezésünkre álló információk szerint a hadak a 
XIX. század elején még külön-külön legeltették állataikat. Ennek megfelelően például külön 
kondásuk volt az Elekeknek, a Hollóknak és a Kisbenedekeknek. Az állattartáson belül a le-
geltető marhatartásnak két fajtáját szükséges megkülönböztetni: amíg a csorda (szláv eredetű 
kifejezés) a fejőstehenek és kisborjaik naponta kijáró csoportját, addig a gulya (egyes helyeken 
ehelyett a barom szót használják) a tartós ideig ridegen tartott marhaállományt jelenti, 
amely a távoli legelőkön vagy az erdőkben tanyázott még késő ősszel is. Özv. Kiss Vendelné 
tsz-nyugdíjas ökörgulyára és kisgulyára emlékszik, melyek közül az utóbbit az Asztag-
völgybe hajtották ki.11 A falunak ugyanakkor három csordája volt, melyekre a természetben 
bérezett, sorkosztot (5/4 rész vagy 1 véka gabona és 1 Ft) kapó csordások vigyáztak. A csordá-
kat többnyire a Keselyűs bikk, Kaba-völgy, Benedek-völgy, illetve a Szoros-völgy, Sózó, Mik-
lós fája nevű határrészeken legeltették. A szarvasmarhafajták közül a borsodi Bükk-hegység 
más falvaihoz hasonlóan itt is a szürke magyar fajtájú marha volt a domináns, amit később a 
„verestarka" tehén követett. Utóbbit az 1870-1880-as években az arlói Fáy Manó terjesztette el 
a környéken a Rima völgyéből behozva, Domaházán azonban csak a két világháború között 
jelentek meg az első példányok. Bár a mindenkori csordások számára nincs adatunk, feltéte-
lezhető, hogy - akárcsak a vidék más településein - Domaházán is két csordás őrizte a tehene-
ket. 

A sertésnyájakat őrző kondások száma szintén kettő volt a faluban, bár korábban az egyes 
hadak - az előző esethez hasonlóan - saját alkalmazottal rendelkeztek. Eredetileg a konda a ta-
vasztól őszig legelőn tartózkodó sertések csoportjának elnevezése, de használatos volt rájuk a 
nyáj kifejezés is. Az 1894-ben született mezőrendőrségi törvény (XII. tc.) értelmében a sertések 
legeltetését megtiltották azokon a legelőkön, melyeken juhok, lovak és szarvasmarhák tartóz-
kodtak. A fogalmak közül utolsó a csürhe kifejezés, ami a csürhés felügyelete mellett tavasztól 

9 Változó mértékben ezeknek kb. 18-25 %-át föladó címén szedte be az államhatalom. Valójában már a 
földből nyerhető tiszta jövedelem mérnöki felmérés során történő megállapítása is egy viszonylag 
objektív mérce kialakítását szolgálta az adóztatás céljából. Kiss József-Eke Judit-Farkas Attila: A föld-
kataszteri iratok forrásértéke, kutatási-feldolgozási lehetőségei. In: Erdmann Gyula (szerk.): Rendi 
társadalom - polgári társadalom 2. Gyula, 1987.364. old. 

10 Molnár Balázs: Vegyes néprajzi gyűjtés (Arló, Domaháza). Kézirat. Néprajzi Múzeum EA: 2516.1951. 
20. old. (Adatközlők: Elek csank András, Elek tope István, Holló kande Géza.) 

11 Interjú özv. Kiss Vendelnével (sz.: 1923). Készítette: Alabán Péter. Domaháza, 2002. március 23. 
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őszig naponta kijáró nyájra vonatkozott. A csürhés bére kb. 45 kg. búza és 70-80 Ft lehetett ek-
kor. A Domaháza környéki erdőségek nagy számának köszönhetően a faluban (továbbá az 
Északi-középhegység nagy részén) az extenzív sertéstenyésztésnek a főképp erdei legeltetés-
ből és makkoltatásból álló tartásmódja terjedt el. A makkoltatás általában a késő őszi hóna-
pokban (október, november) vette kezdetét, amikor az állatokat felhajtották a saját vagy bérelt 
erdőkbe, ahonnan gyakran csak az újév után tértek vissza. 

A falusi kondásoknak - Molnár Balázs kéziratban fennmaradt feljegyzéseinek köszönhető-
en - még a nevét is ismerjük az 1890-es évekből: például az Elek sor kondása Szabó duricskó 
János volt, aki három fiával őrizte a kb. 250-300 darabból álló nyájat. „Régen kisasszony nap-
ján [szeptember 8-án] hajtották ki, s minden második héten hazahajtották, azért, hogy 
számbavegyék a nyájat és sózzanak."12 (A sózás azt jelentette, hogy a disznó korpából álló 
moslékadagjába sót is kevertek. Más területeken e helyett már állati eredetű anyagokat hasz-
náltak az etetés során.) Az előzőekben már utaltam rá, hogy Domaházán a sertésnyájakat még 
a századforduló táján is nemzetségi alapon szervezték meg. Az Elek had kondása 1890 körül 
Tajti József, a Holló hadé Holló leleszi Sándor, a Kisbenedeké Nóvák István, míg a falu csürhé-
se Kurucz László (korábban bojtár) volt. Életmódjukat és a konda legelőjárását jól szemlélteti 
az alábbi elbeszélés: „Éjszaka 3 óra körül indultak el a tanyáról [többnyire egy - gulibának is 
nevezett - kunyhóból, s gallyakból összetákolt karámból állt - A. P.], s volt 10-11 óra, amikor 
visszaérkeztek. De már 3 órakor talpon voltak. A határból a kondával csak karácsony környé-
kén, sokszor később tértek haza [a faluba ]."13 

A feleltetés során az állandóan szabad ég alatt háló nyáj nagy területeket járt be: Fáy Barna 
kondája például először Váraszóba (Domaházától délnyugatra) tanyázott, majd a Ri-
ma-völgybe vonult.14 A sertésfajták közül a XVIII. század végétől a mangalica volt az uralko-
dó. A XIX-XX. század fordulóján Domaházán az igen hamis vörös szőrű, nagy testű szalontai 
sertést tenyésztették, amely jól bírta a telet, így a leghidegebb időben is a szabadban hált; oly-
kor pedig fagallyakból készítettek számára fedetlen karámot. 

Szarvasmarha és sertés mellett a falusiak jelentős hányada tartott juhokat, annak húsáért, 
gyapjáért és nem kis tejhozamáért. A vásárokon eladott bőrökből szintén jelentős hasznuk 
származott. A domaházi határban szinte kizárólag merinói birkák legeltek, mely fajtán belül 
Magyarországon leginkább a fésűs merinó honosodott meg. A faluban a paraszti juhtenyész-
tés tipikus formája valósult meg, melynek értelmében a juhokat (is) tartó gazdák közösen fo-
gadott juhász irányításával szerveztek nyájakat. Ezek általában tavasztól (Szent György nap-
jától, április 24-től) őszig (egyes feljegyzések szerint néha még télen is, egészen karácsonyig) 
tartózkodtak a határban. A vagyonosabbaknak 100-200, némelyiküknek ennél is több juhuk 
volt. Szintén Molnár Balázs kutatásaiból tudjuk például, hogy a betyárkodásairól elhíresült 
Petkó István mintegy 500 felesjuhot tartott, melyek számára először egy gróftól bérelt legelőt 
két éven át, majd özv. Holló Bálintnénál volt, akinek évi 600 Ft ún. zöldbért fizetett. Végül 
1914-ben Csobánkópusztára költözött, ahol rövid idő alatt újabb hat ház épült. Csobánkón 
egyébként az 1912. április 22-én kelt Domaháza község házjegyzékében már 180 bejegyzett 
házszám szerepelt. Répáspusztáról 1926 szeptemberéből van hasonló adatunk az ingatlantu-
lajdonosok névjegyzéke alapján: itt 96 házszámot tüntettek fel. 

Lótartásról Domaházán nem igazán beszélhetünk. Ezt bizonyítja, hogy a határban soha 
nem volt ménes, vagyis mindenki (már aki tartott) a saját magáét őrizte. Az ökörfogat jelentő-
sége korszakunkban végig (de később is) döntően meghaladta a lófogatét. A tenyésztett álla-
tok számára vonatkozóan az 1895. évi első magyarországi általános mezőgazdasági összeírás 
(az 1895/VIII. tc. alapján) az egyetlen forrásunk. Ennek tanúsága szerint a faluban ebben az 
évben a lófogatok száma összesen csupán 13 (ebből egyes: 4, kettes: 8, hármas: 1), az ökörfo-
gatoké viszont 60 (ebből kettős: 47, négyes: 13) volt. 

A földművelés jelentőségét a Barkóság egész területén csökkentette az a tény, hogy a falusi 
lakosság önellátását sem tudta minden időben kielégíteni. A XIX. század derekán a község ha-

12 Molnár Balázs: i. m. 14. old. 
13 Molnár Balázs: ugyanott 
14 Ilyen messzi területen történő teleltetésre a falusiak ma már nem emlékeznek. Nyilvánvalóan ebben 

a határmódosításoknak is szerepük van. 
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tárának kb. kétharmadát borította erdő, így a szántók területe elenyésző volt. Fényes Elek 
1851-es Geographiai Szótárában mindezek ellenére szorgalmas földművelőnek nevezi az itt 
élőket, akik kellő mennyiségben tudnak ezen a vidéken - mintegy 760 holdon - termeszteni 
búzát, kukoricát, árpát, zabot és burgonyát (a 3183 kat. hold kiterjedésű határban a szántók-
hoz 1809 hold erdő, 539 hold rét és 75 hold belsőség tartozott).15 

A megoldást az irtásos gazdálkodás jelentette, hiszen gyakorlatilag ez volt az egyetlen 
módja a szántóterület bővítésének. Paládi-Kovács Attila kimutatásai szerint azonban néhol az 
1920-as évekig elhúzódó erdőirtás mégsem a megművelhető földért zajlott elsősorban, sokkal 
inkább a kivágott fákért, melyek egy részét szekereken Ózdra vagy a mai Szlovákia területén 
fekvő Ajnácskőre szállították, másik részét pedig felvidéki szlovákok faszénnek égették ki és 
vitték azután a csetneki kohóba és az emődi malomba. A faluban mindenki részt vett a mun-
kában kb. 1 holdnyi területet felvállalva, melyen az erdőt kivágta és a következő évben meg-
művelte. Mindez már egybeesett a palóc nagycsaládok felbomlásának időszakával.16 Az er-
dőirtásnak káros hatásai is voltak: a talajt voltaképpen szabadon pusztíthatta az erózió, emel-
lett fokozatosan visszaszorult a vadászat. 

Az 1890-es években (és még legalább 60 évig) a domaházi határ művelése háromnyomásos 
rendszerben történt (őszi gabona - tavaszi gabona és kapás növények - ugar), s a faluközössé-
gi szervezetnek megfelelően a kötött gazdálkodás (nyomáskényszer) volt a jellemző. A földe-
ket rendszeresen trágyázták, ami az állattartás jelentőségét figyelembe véve nem meglepő. A 
XIX. században az aratás még sarlóval történt, s főleg asszonyok végezték a férfiak segédleté-
vel. Ezután a gabonát csépelték (kézi cséplésről van szó) és lóval, esetleg tehénnel, ökörrel 
nyomtatták (vagyis a gabonaszemeket kitapostatták); a szekérrel történő nyomtatással itt 
nem találkozhatunk. A nyomtatásos eljárás a jószágra hárította a munka jelentős részét és ter-
melékenyebbnek bizonyult a kézi cséplésnél. A faluban mindkettőt alkalmazták, habár a 
cséplés inkább a síksági részeken volt igazán megfigyelhető. 1900 körül a sarlós aratás végleg 
eltűnt és a későbbi tagosítások is újabb változásokat hoztak a gazdálkodásban. A gabonát a 
Rima-völgyben található vízimalmokra (például Serke, Rimasimonyi, Feled) hordták őrölni; 
Domaházán volt ugyan vízi- és szárazmalom, ezek azonban az 1890-es években eltűntek 
(előbbi a víz hiánya miatt). 

Korszakunk falusi társadalomtörténetének egyik központi kérdése a kisnemesi réteg és a 
parasztság közötti választóvonal fokozatos eltűnése volt, melynek révén a paraszti sorsra ju-
tott nemesség múltját ma már csak néhány helyi tényező alapján követhetjük nyomon. Ilye-
nek például az egy-egy település lakosságának körében elkülöníthető településformák, a jól 
megfigyelhető építészetbeli vagy viseleti különbségek, házasodási kapcsolatok, valamint a 
kultúra és mentalitás terén megnyilvánuló eltérések. Szabad György pontosan e paraszti tár-
sadalomba beolvadt réteg kapcsán hívja fel a figyelmet arra a jelenségre, miszerint a birtok-
rendezést követően Magyarországon a köznemesség számarányának megfelelően és viszony-
lag gyors ütemben tagozódott be a törpebirtokosi réteg soraiba, viszont társadalmi tagozódá-
sa - a nemesi falvak tágasabb határával, a nemesi telkek nagyobb mérvű szétaprózódásával -
meghaladta a jobbágysorból szabadult parasztságét is.17 A tanulmány e társadalmi csoport 
életmódjának, korabeli életviszonyainak kutatásához próbált adalékokat nyújtani egy sajátos 
- kisnemesi többségű - település vizsgálatán keresztül. 
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