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Papp Klára:

JOBBÁGYI FÖLDHASZNÁLAT A XVIII. SZÁZADI 
BIHARI MAGÁNBIRTOKON

A történeti Bihar vármegye XVIII. századi agrártermelése szempontjából 
meghatározó jelentősége volt a jobbágyi földhasználat változásának. Tanulmá
nyunk a világi magánbirtok 206 településének vizsgálatával kíván hozzájárulni 
a paraszti gazdálkodás termelési lehetőségeinek feltárásához.1 Nem térünk ki a 
határhasználat tulajdoni és birtokjogi kérdéseire. Elemzésünk főleg a XVIII. 
század első felének három (1715, 1720, 1728. évi) országos összeírásának, 
valamint az úrbérrendezés paraszti vallomásainak hasznosításával az úrbéresek 
földhasználatának formáit s a közösségek által alkalmazott művelési rendszerek 
változását mutatja be.2

A természeti környezet adottságaival korábbi feldolgozó munkánk során már 
foglalkoztunk.3 A magánbirtok megyebeli elhelyezkedése a Béli- és a Bihar 
hegység által határolt területet kizárja a vizsgálódás köréből (lásd a térképmel
lékletet!), a birtoktípushoz tartozó települések ugyanis a megye fennmaradó 
kétharmad részén (a sík vidéki, dombos és hegyvidéki tájon) találhatók. A 
megyében a kultúrtáj elvadulásának folyamata az 1660-as évektől állandósuló 
háborúskodások miatt indult meg, amit a falvak egy részének időleges elnépte
lenedése tovább fokozott. Bihar megye Váradtól északra fekvő területein azon
ban az Alföld török által megszállt vidékeitől eltérően a szántóföldi termelés 
nem szünetelt, s a települések lakói is gyorsabban térhettek vissza korábbi 
lakhelyeikre. A török elleni visszafoglaló háborút követően -  bár a Rákóczi 
szabadságharc meghosszabbította a termelési feltételek bizonytalanságával jel
lemezhető időszakot -  megkezdődött az előző gazdálkodási állapot helyreállí
tásának folyamata, hogy azt majd a szántóföldi művelés és az állattenéysztő 
gazdálkodás intenzívebbé válása kövesse.

A XVIII. század első harmadában a jobbágyi földhasználatnak három fő  
típusa különtöztethető meg:4

1. A megtelepülök a bőhatárú sík vidéki területeket tetszés szerint birtokolták 
a szabad foglalás alapján: mindenki annyit szánt, amennyi tetszik (Körösszega
páti, Csokaj, Inánd, Kokad, Monostorpályi).

2. A településnek nincs külső szántóföldi határa. Ezek a helységek főként a 
Rézalján (a Réz-hegységtől északra és nyugatra, valamint a Réz-hegység és a

109



Királyerdő közé ékelődött szűkhatárú erdős vidéken) található irtásfalvak. 
Ezeknél

a) a szántó teljes hiányáról panaszkodtak Vársonkolyos, Posa, Pestes, Össi, 
Lüki lakói 1715-ben, hozzátéve, hogy csak fiíndusuk van, s az erdőben élnek;

b) Bucsa és Dámos területét az összeírok is inkább tuguriumnak (szállás), 
mint villának (falu) tartották (1728), ahol főleg állattenyésztéssel foglalkoztak;

c) a szántó hiányát jelző helységek lakói az erdők irtásával házaiktól nem 
messze új települést is létrehozhattak (Déda, Poklostelek, Genyéte, Feketetót), 
miközben a régi falu belső telkeit is hasznosították (1728). Tinódon, Töttösön 
és Céczkén kifejezetten utaltak arra, hogy régi szántóikat ellepte az erdő, ezért 
kellett a házak után irtáshoz fogni. A fák között feltört s az állatok elől „kertelt” 
földben tartotta szántóját 62 település, de gyakran előfordult az is (17 települé
sen), hogy a házhely után irtással kialakított kertben csak tengerit termeltek.5

3. A harmadik típusba azok a falvak tartoznak, amelyek nem rendelkeznek 
ugyan szilárd telekkel, de lakosaik -  általában évi -  újraosztás alapján birtokol
tak a faluhatárból szántóföldi tartozékokat.

a) A két első (1715-20. évi) országos összeírás szerint létezett a házak után 
földet osztó települések csoportja (Széltalló, Szentlázár, Alsólugos, Királyi, 
Monospetri, Élesd). Ezeken az erdős vidékeken a szűk határral magyarázták a 
birtoklásnak ezt a módját.

b) Az alföldi területeken vagy a szűk határ (Szentandrás, Komádi, Berekbö
szörmény, Ugra) volt a fundus utáni osztás oka (1715), vagy az (pl. Sárándon), 
hogy kezdetben a faluhatár legjobb földjeit birtokolták.

c) Az újraosztó településeken a lakosok teherbíró képessége, azaz igaereje 
volt a szántóterület birtoklásának alapja. Ez azt is jelentette, hogy az igaerő 
változásnak megfelelően, ahhoz rugalmasan alkalmazkodva változhatott a job
bágy telkiállományának nagysága is. A század első harmadában harminckét 
azonosítható helység határában birtokoltak „facultasuk” szerint, de esetenként 
(pl. Sárándon) a fundus utáni és a facultas szerinti osztás keveredhetett.

Az úrbérrendezéskor nem minden település lakói vallottak a szántóföldek 
használatának módjáról. Adataink azonban a század ötvenes és hatvanas éveire 
lényeges változásokat jeleznek.

1. A szabad foglalás teljesen eltűnt, egyedül Fegyvernek (Esterházy birtok) 
lakói jellemezték úgy helyzetüket, hogy „aki miképpen annak előtte fogott... 
használta a földjét”.

2. Jelentősen leszűkült a szántó hiányára panaszkodó irtásfalvak száma 
(Lüki, Cigányfalva, Kistótfalu, Sarkad). Dámoson az állattenyésztés előtérbe 
kerülése magyarázza, hogy egyáltalán nem volt szántójuk.

3 .1769-70-ben a települések nagyobbik hányadában a jobbágyság újraosztás 
alapján birtokolta szántóját és kaszálóját (pl. Nagykereki, Nagyszántó, Tarján, 
Nagyiéta, Vértes, Albis, Baj, Marciháza, Okány helységekben évenkénti osztás
ban).
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4. Megnövekedett azoknak a helységeknek száma, ahol megkísérelték vagy 
ténylegesen be is vezették a külső szántóföldi tartozékok beltelkekhez arányo
sított állandó birtoklását.

Feltűnő, hogy a magánbirtok falvainak határán állandó telket meglehetősen 
zárt tömbben, a Réz-hegység délkeleti és a Királyerdő északkeleti nyúlványa 
között a Báródságban és a Sebes-Körös mentén a Királyerdőtől északra fekvő 
területen tüntettek fel az összeírok. A szántó itt mindenütt köves, sovány talajú, 
erdős-hegyes vidéken található, általában 6-36 pozsonyi mérővel bevetett terü
letet jelent. A sólyomkői uradalom 1765. évi összeírásának szöveges megjegy
zései (pl. Bánlakán: „a föld irtásföld”)6 arra utalnak, hogy korábbi irtások telki 
földdé történő átalakulásának folyamata áll előttünk. A huszonöt település szinte 
mindegyikéről elmondható, hogy telki földje az irtás-eredetre vezethető vissza.7

Az 1759-ben kiadott vármegyei urbárium a megyebeli nemességnek a szilárd 
telekrendszer bevezetésére irányuló szándékát tükrözte. A Beöthy család Gyap
jún próbálkozott a telkek urbárium szerinti kimérésével, de lakosai Arad várme
gyébe szöktek, a kísérlet sikertelennek bizonyult. A család örvéndi és kőallyai 
birtokán azonban keresztülvitte akaratát. Baranyi Gábor is a paraszti terhek 
növelésének eszközeként kívánta felhasználni a telkek utáni robotemelés lehe
tőségét (Micskén, Beznyén, Töttösön és Tótiban sikeresen). Bár az uradalom 
összeírása egész- és féltelkesekként regisztrálta a lakosok többségét, azok 
48,4%-ának azonban még igásjószága sem volt, nemhogy jelentős szántóföldet 
képes lett volna megművelni.8 A robotemelés ezért csak néhány évre szóló 
kísérlet maradt.

Bethlen Domokos érfancsikai birtokán felosztotta a határt (1765), majd 
kiadta, hogy „aki új házhelyet fog magának, csinállyon új irtást”. Ehhez még azt 
is hozzáfűzte: azt az irtásföldet, amit ő engedélyezett, senki sem veheti el a 
jobbágytól, míg a földesúr földjén lakik.9 Nagybajomban, ahol a „szántó földe
ket lakossaink állandóan bírják”, a tanács tagjai kiigazításokat szoktak tenni (így 
1756-ban is sor került a „föld kiigazítására”).10 A Csákyak Berekböszörmény
ben és Kőrösszegapáti területén írattak össze állandó telkeket. Sámsonban, ahol 
Debrecen városon kívül más részbirtokosok is voltak, a szabad királyi város és 
Niczky Simon részén lévők azzal indokolták a szántók „forgatását”, hogy 
állandó felosztás esetén „egyes tehetős, sok igájú gazda silány földet kapna és 
más földesurat kényszerülne keresni.” A többi földesúr (Battaházi Dániel, 
Kulcsár István, Hamari István, Baranyi Gábor) azonban az újraosztás helyett 
állandó földet osztatott. A sámsoniak vallomásai szerint a jobbágyság a maga 
számára kedvezőbbnek és igazságosabbnak érezte az időszakos újraosztást, ami 
részint magyarázhatja is hosszú ideig tartó fennmaradását. De ennek oka lehetett 
a települések lakosságának folyamatos feltöltődése is. Az úrbérrendezés után -  
amely a szilárd telkek rendszerét megyeszerte általánossá tette -  az új betelepü
lők általában házhelyet kaptak, utánajáró örökös földet azonban nem, hanem az 
igaerő figyelembevételével csak „a forgó földekből” részesedtek. Az újraosztást 
tehát bizonyos területeken megtartották.11

111



Sajátos és a többi településtől elkülönült helyzetben voltak a Derecske 
központtal zömében hajdűhelyekből kialakított Esterházy uradalom helységei, 
amelyek az együttesen kivetett adóöszeget saját közgyűlésükön oszthatták el, 
önkormányzatukat s a határ birtoklását számottevően csak az úrbérrendezést 
követően korlátozta a hercegi család. A derecskéi uradalom szabad hajdú álla
potot őrző településein a század elején ez az önigazgatás teljesnek látszott. 
Berettyóújfalu jegyzőkönyvében 1715-ben a tanács döntését regisztrálták a 
telkek forgalmával kapcsolatban. A mezővárosba „extraneusok” betelepülését 
is megengedték, ha azonban „külső ember” fogott fel telket, a városbeliek 120 
dénár taxája helyett 240 dénárt kellett fizetnie, mivel a lakókra háramló egyéb 
terheket nem viselte.12 Az 1720-as évekből származó bejegyzések szerint a 
„házat telkivel együtt” a tanács és bíró beleegyezésével lehetett használni. Az 
1738. július 3-án Bagoson tartott úriszéken nemcsak arról rendelkeztek, hogy a 
településeken házzal rendelkezőknek földet kell adni (bár ezt a példák szerint 
nem lehetett mindig betartani), hanem arról is, hogy a földet, kaszálót, vagy az 
örökséget csak az uraság tisztjének „hire... annak commissiója” és a tanács 
egyetértése mellett lehetett eladni.13 A Reviczky János udvarbíró által a telepü
léseknek megküldött döntés gyakorlati megvalósításáról már a nagybajomi 
tanács szeptemberi határozata is tanúskodott. A protocollum szerint pl. a Hor
váth János által szántott földet azért vették vissza, mert az engedély nélkül 
eladottnak minősült, ezért, mivel „ez meg nem engedtetik, egyiküké sem lesz a 
föld”, hanem a tanács annak adja, akinek akarja. A későbbiekben a ház- és 
telekvásárlás feltételei is változtak. A tanács döntési jogköre továbbra is meg
maradt, a vásárlónak azonban nemcsak arra kellett ígéretet tennie, hogy enge
delmeskedni fog a bíráknak, hanem arra is, hogy a contributio alól nem vonja ki- 
és a „Hercegség meg kívántató szolgálattyára is obligálja (kötelezi) magát.” (E 
rendelkezés hátterében az állt, hogy a vásárlók egy része ugyan nemeslevéllel 
rendelkezett, de jobbágytelket vásárolva vállalnia kellett a földesúri szolgálatot.)

A bajomi jegyzőkönyvben még 1803 áprilisában is hálával emlékeztek vissza 
az 1756. év főbírójára és bíráira, kinyilvánítván, hogy „adjon Isten több ilyen 
elöljárókat”, mivel akkor osztották fel a város népének felindulása után a 
földeket, s „Ház sorjában, nem pedig Nemes Curia után... a Sziget(et) Káposztás 
Kertnek, mely osztán idővel Szőllővel be rakattatván Szőllős kerte volt”.14 
Mivel a földek vásárlása utáni jobbágyi szolgáltatás teljesítésére vonatkozó első 
kötelezvényeket szintén 1756-ból olvashatjuk, azokat az osztás következményé
nek kell tartanunk. 1762-ben Szekrényes János és Nemes Péter ezért fogalmaz
hatott úgy, hogy „...háza felét hozzá tartozó földgyeivel együtt” vásárolta meg, 
ezért kötelezhető „a helységet és az uraságot illető naturalék és culinarék sor 
szerinti megadására”.

Konyáron, ahol az úrbérrendezéskor már a szilárd telekrendszer meglétéről 
tanúskodtak, 1765-ben még a tanács osztotta, vagy legalábbis igazította a 
földeket. Márciusban egy Izsó Mihály nevű kovácsnak a Kálló oldalon és a 
Halastónál lévő földjeit meghagyták, a gáborjáni útnál lévőt azonban Erdőháti
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Gáspárnak adták. Ugyancsak elvettek Csili Mihálytól egy darab földet, valamint 
öreg Pallás Mihály három darab szántója közül egyet fiának, ifjú Pallás István
nak engedtek át.

Az uradalom mezővárosaiban a tanács maga határozta meg a határhasználat 
rendjét. A szántó és kaszáló területén kívül az ún. közönséges földek tilalmasak 
voltak, vagyis a tanács által kiosztott vagy állandóul birtokolt föld mellé abból 
senki sem foghatott fel a tanács engedélye nélkül, nem bó'víthette ilyen módon 
a határból való részesedését. 1765-ben például a konyári senatus döntött Varga 
István ellen azért, mert a „Nagy Korhányon innen lévő földjei között való” nádas 
rétet magáénak akarta, holott az „régi usus és praxis szerint” a közönségesek 
közé számláltatott. A nagybajomiak sem fogadták el Ujházy Nagy János men- 
tegetődzését (1745), hogy „sehol sincsen földe, azon kívül, akit a tilalom ellen 
meg szántott”, s miután bizonyították, hogy minden fordulóban van földje, a 
tanács 3 Rft büntetéspénzt fizettetett vele. Ugyancsak hasonlóan jártak el Föl- 
desi Gergely ellen is (1738), aki olyan kaszáló földet szántott fel, amely „váro
sénak és közönségesnek ítéltetett”. Gál Jánost pedig azért idéztették törvény elé 
( 1743), mert „hiradatlan kiskertet fogott”. Őt még azzal is vádolták, hogy a nád, 
amivel a kertet elrekesztette, „a halak uttyát ... el fogta”. Berettyóújfaluban 
1791-ben arról kellett határozatot hozni, hogy senki se merjen „csak maga 
fejétől, hatalmától... vezéreltetvén csak egy barázda annyival is nagyobb földet 
fel fogni Birák Hire nélkül”, ellenkező esetben ugyanis a bírság mellett még 
termését is a köznek foglalták le. Az osztályföldek és fogott földek kettősségé
nek megmaradását anakronisztikus sajátosságként lehet a XVIII. század végén 
értékelni.16

A lakosság számához képest szűk, vagy a természet által korlátozott faluha
tárt esetenként puszták bérletével bővítették. Komádi és Berekböszörmény 
mellett Berettyóújfaluban is adott volt ez a lehetőség. Orosz István a mezőváros 
gazdálkodásáról írott tanulmányában éppen arra hívta fel a figyelmet, hogy ez 
esetben a település határa és a puszták (Herpály, Újlak, Szentkozma, Szomajom) 
egy egységet képeztek, amelyből ereje szerint részesedhetett a földműveléssel 
foglalkozó lakosság. A megye magánbirtokos településein a XVIII. század első 
harmadában ez több helyütt is előfordult. Félegyháza lakói Kozma, Gyapoly és 
Kerekegyháza pusztákat bérelték (1728), ahol a két mezős határt kétévente 
művelték. Bakonszegen, ahol a mocsaras határ miatt egyenlően osztották a 
házak után a földet, bérelt földön vetettek, kaszáltak és legeltettek. A puszta
használattal hasonlóan bővítette határát Sarkad (Össi praedium), Tarján (Bese
nyő és Mindszent), Asszonyvására, Nagykereki (Ádámi), Kiskereki, Magyarka- 
kucs, Gyapjú, Diószeg, Vásárhely és Izsópallaga (Besenyő), Szentmiklós 
(Mácsa és Rövid puszták) stb.

A század közepéhez közeledve a birtokosi szándék éppen a puszták szabad 
hasznosítását gátolta. Ahol az eredeti tulajdonos közvetlenül a közösségnek 
árendált, ott -  legalábbis a század első harmadában -  fennállt a lehetőség, hogy 
a pusztákon termett szántóföldi növények csökkentik az összeírható termelvé-
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nyék körét, s az ugyanott tartott állatok sem szerepelnek az adózás alapjául 
szolgáló kimutatásokban.

A helységek által használt praediumok jó része a század elejétől fogva 
kaszálásra és legeltetésre szolgált, vagy ahogy példáink is mutatják, a vetés 
mellett erre is igénybe vették. Számos eset ismert, amelyben a települések 
határviszályának okaként is a pusztahasználat jogosságát vitatták. 1735. április 
18-án Inánd és Cséffa lakóinak Kistelek puszta használatával kapcsolatos vitája 
azzal kezdődött, hogy a cséffaiak szétvagdosták a szomszéd falubeliek dinnyéit, 
mondván, hogy arra a földre nekik van joguk.17 A tanúvallomások szerint a 
tönkretett dinnyeföldek határt képeztek a Kistelek pusztán, amelyet viszont 
mindenkor az inándiak élték „marháikkal és kaszájokkal”. Hiába volt azonban 
a helybeli és környékbeli öregek, kerülők, juhászok vallomása a pusztahasználat 
hagyományairól (10-18 évet igazoltak a vallomástevők), bizonyos, hogy az 
inándiak nem birtokolhatták azt háborgatás nélkül. 1779-ben a határukon lévő 
rossz földek miatt a falu lakosai földesurukhoz, Csáky Jánoshoz fordultak. 
1780-ban további részletezését adták kérelmük okainak. E szerint az úrbérren
dezés során, a földek kimérésekor „minékünk a soványa adódott, kaszálló rétünk 
Parlag földekből méretődnek, a száma megvan, hogy fertályosok, de soványság 
miatt termése egy esztendőbe sincsen, nem különben legelő mezőnk sincsen”. 
A lakosok dézsmaadási kötelezettség nélkül kérvényezték a pusztát, tehát való
ban a szántóterület bővítését is el akarták általa érni.18 A közeli Mezőgyánon, 
ahol a Vátyon (Vatzon) nevezetű pusztát használták szántóföldi művelésre is 
(1777), a készpénz fizetése mellett contractus szerinti szántás, vetés, kaszálás, 
hordás a „geszti major kertbe”, favágás stb. szerepelt az ellenszolgáltatások 
között.19 Nemcsak a pusztán használható terület kijelölésébe kapcsolódott be 
tehát folyamatosan az uradalmi adminisztráció, hanem a személyi függés növe
lésén túl a szolgáltatások körét is bővítette.

Bár a század első harmadának országos összeírásai szerint 24 településről 
állpítható meg, hogy kaszálás, legeltetés céljára vett igénybe praediumokat, a 
század második felére mégis jóval bonyolultabb kép tárul elénk az árendálás 
viszonyairól. Csökken azon falvak száma, amelyek egész pusztát bérbe vehet
nek. A bajomiak például, akik 1740-ben még árendálták a csépányi „Guja-járó 
földet”, s az ottani kaszálót is a communitás osztotta, az úrbérrendezésre már 
azt voltak kénytelenek bevallani, hogy a közösség hasznára a helység határából 
engedett szántóföldek (10-12 köböl) végén lévő kaszálót is elvesztették, mivel 
„a Mlgos Uraság fog (arra) ezután számot tartani”.20

Előbbi példáink is mutatták, hogy az uradalmi adminisztráció (valamint a 
zálogbirtokos megyebeli nemesség is) contractus alapján engedte be a pusztára 
a lakosokat. Az úrbérrendezés után a puszta területének részeire külön szerző
déseket kötöttek. A Csákyak a Kenézi pusztán nemcsak az ugarföldeket osztot
ták tengeri alá, hanem a téli legeltetés mellett a „nyári pascumot” is bérbe adták 
(1790-ben pl. egy nyéstai Gál Mihály nevű gazdának). Külön létesítettek árendát 
a Kis-Tóti puszta erdejének makkoltatására, vagy a körösszegi halászó vizek



használatára is. A Károlyiak bihari birtokán szintén külön árendát határoztak 
meg az erdőhasználatra.21 A genyéteiek az uraság Csonka nevű erdejében úgy 
makkoltathattak, a helység „szegénységét tekintvén”, hogy Matolcsi György 
inspector utasítására a sertések behajtásakor 17 Rft-ot, majd Szt. Miklós napján 
Báthory György udvarbírónak még 18 Rft-ot kellett fizetniük. Ennek elmaradása 
esetén az udvarbíró „a sertéseket bé hajthattya, és mind addig ki nem boncsájtja, 
valameddig ezen pénzt le nem tesznek”. A kécziek a „Fancsal, Haraszt, Csere 
halom, Csókás, Kész, Nagy és Szer Halom nevezetű Erdőkben” hasonló felté
telekkel kaptak árendát, 65 Rft kifizetése ellenében.

Az uradalmak, a birtokos gazdasági érdekei korlátozták, hogy a helységek a 
pusztákon próbálják pótolni a határukban romló termelési lehetőségeiket. A 
bírák ezért azt kívánták elérni, hogy -  ahol ezzel a módszerrel korábban nem 
éltek -  az irtás révén bővíthessék a lakosság megnövekedése és az allodizálás 
miatt beszűkült termőterületet. A faluhatár használatának szabályozása (földek 
osztása, kiigazítása, pusztabérleti és irtáslehetőségek megszerzése) a közösség 
alapvető feladatai közé tartozott. A használat módját a közös döntésre alapozódó 
művelési rendszerek határozták meg.

Forrásaink itt is a három országos összeírás szöveges megjegyzései és az 
úrbéri kilenc kérdőpontra adott válaszok.22 Az 1692. évi kamarai összeírást 
nem csupán a sietség okozta pontatlanságok, hanem az a tény is kiiktatja az 
összevetésből, hogy (Diószeg kivételével) csak az őszi vetés adatait tüntették 
fel, vagyis nem tartalmaznak összehasonlításra alkalmas közléseket. Sajátos, 
hogy míg az adózók körének meghatározása szempontjából az 1715. évi a 
legkevésbé felhasználható, a faluhatár művelésére utaló szöveges megjegy
zései az 1720. évinél elfogadhatóbbak. Könnyen elképzelhető, hogy az utób
bi felmérés készítői éppen az összeírásban résztvevők körére koncentráltak, 
s ezért elhanyagolták, vagy felületesen kezelték a határhasználat módját. Az 
1728. évi összeírással, annak megyebeli elemzésével Perjés Géza és -  újab
ban -  Bársony István is foglalkozott.23 Az összeírás szöveges megjegyzései 
viszonylag pontosan írják le a művelés alá vett földterület jellemzőit. Sajná
latos, hogy az úrbéri kérdőpontokra adott paraszti vallomásokban a művelés 
rendjéről nem mindenütt emlékeztek meg. Ez azzal magyarázható, hogy a 
hatóságok elsősorban a korábbi contractusok vagy urbáriumok felkutatására 
és a szolgáltatási gyakorlat változásainak kiderítésére törekedtek, a földhasz
nálattal kapcsolatos kérdések megválaszolását pedig a jobbágyi közösségek 
igyekeztek a termelést gátló, akadályozó, vagy meghatározó tényezők ösz- 
szegzésére felhasználni. Ezért egyik félnek sem fűződött érdeke a művelés 
formáinak pontos felméréséhez. A század első három országos összeírásában 
tehát esetenként egymásnak ellentmondó, az úrbérrendezéskor pedig héza
gos, nem az egész megyére vonatkozó adatközléssel találkozunk. (Tábláza
tunk ezért csak a fő tendenciák jelzésére alkalmas!)
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A művelés formái a magánbirtok falvaiban

a falvak száma és százalékaránya

év összesen egynyomás kétnyomás háromnyomás nincs szántó nincs nyomás

1715 117 4 3% 49 41% 13 11% 35 29,9% 16 13,6%

1720 109 7 6% 77 70% 20 18% 4 3,6% 1 0,9%

1728 157 18 11% 89 56,6% 16 10% 12 7,6% 22 14%

1769-71 62 11 17% 35 56% 16 25% nincs adat

átlag: 11 9,2% 62,5 52,5% 16,25 13,6% 17 14,2% 13 10,9%



A faluhatárok szántóföldi művelésre alkalmas részének korlátozás nélküli 
„felfogása”, a szabad foglalás a parlagoló művelésnek kedvezett. A közösségek 
művelést meghatározó szerepe a szántó hiányával jellemezhető faluhatárokban 
sem érvényesülhetett. Az újraosztásos szántóhasználati forma az, amelynek 
megjelenésével a falu nyomáskényszert alkalmazott a szántóföldi növényter
mesztés és az állattartás szükségleteinek megfelelő legelőterület biztosítása 
érdekében.

Az 1715. évi összeírás megjegyzései viszonylag szűk körben utaltak a 
korlátlan földbőségre, ami a szabad foglalásnak és a parlagoló művelésnek 
kedvezett. Például Kokadon „aki mennyit tud, annyit bír”, Monostorpályiban, 
mivel nemrég települt be, „mindenki annyit szánt, amennyit tud”. Inándon a föld 
annyira elegendő volt, hogy „kinek hol tetszik, ott szánt, azon a földön arat és 
kaszál”. Még azt is hozzáírták, hogy az első feltörésbe tavaszit vetettek, azután 
őszit. Kólyon az összeírás időpontjában kezdték a határt művelni. Az először 
felfogott földeket tetszés szerint művelték. 1720-ban azonban már kevés földről 
és egy mezőről emlékeztek meg, s 1728-ra azt regisztrálták, hogy sem szántó, 
sem rét, sem legelő nincsen.

Wellmann Imre a parlagoló rendszer legprimitívebb formájának tartja az 
irtásföldeken folytatott kapás művelést, amelyet leginkább az erdős, hegyvidéki 
területek pásztorkodó népessége végzett, kölest, zabot, illetve tengerit termeszt
ve a ház körül kiirtott földeken.24 Ilyen falvakat bőségesen találunk a Réz-hegy
ség és Királyerdő közötti erdőség területén. Ezekben arra hivatkoztak az össze- 
íróknak, hogy vagy nincs szántójuk, vagy csak a kertekben vannak földjeik. 
Sitervölgyén például megjegyezték, hogy a falut lakó románok a kertjeikben 
vetnek kukoricát. 1720-ban Borzikra hivatkozva (hogy e falu határa megegyezik 
a Sitervölgyével) két mezőt jeleztek, 1728-ban viszont ismét azt olvashatjuk, 
hogy „csak irtások vannak”, ahol tengerit termesztenek. Nyilvánvaló, hogy a 
Borzikra vonatkozó közbülső utalás megalapozatlan megfigyelésnek bizonyult. 
A félreértelmezés tipikus esetét szolgáltatja Genyéte, ahol 1715-20-ban három 
nyomást véltek felfedezni, 1728-ban viszont kiderült, hogy az erdőben irtottak 
földet maguknak, ez a szántó azonban igen kevés és rossz volt, ráadásul igaerő 
hiányában kézzel művelték. 1770-re annyiban változott a helyzet, hogy a szántót 
már két fordulóban használták, bár ezt is kevésnek tartották, s hasonlóan szűk
nek és a Hosszúaszó nevű patak által „elrontottnak” ítélték a falubeliek a 
kaszálót is.

Táblázatunk is mutatja, hogy több településen jelezték: nincs szántójuk. A 
később szőlőföldjeiről nevezetes Dédán 1728-ban azt is leírták, hogy földjeiket 
igásállatok hiánya miatt nem művelik, lakói pedig elhagyták a települést és az 
erdőkben laknak. A helyzet feltétlenül megváltozott, hiszen 1770-re itt is két- 
nyomásban használták a határt, kaszálójukról pedig (hacsak a Berettyó árvize, 
az iszap el nem rontja) már el is adhattak a szénából. A Margittától északra fekvő 
Lüki (v. Liki) helységben is az erdőből irtották a határt, maguk a lakosok is
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„erdőben laknak” (1715). Bár 1720-ban itt is telkek utáni felosztást jegyeztek 
fel, az 1728-as év összeírói szerint viszont „semmi szántójuk nincs”.

A sólyomkői uradalom 1713. évi összeírásának szöveges megjegyzései alá
támasztják az 1715. évi országos összeírás határhasználatra vonatkozó közlése
it. Kövesd, Brátka, Lók, Bánlaka és Lóré falvak Trencsényi Ferenc váradi jurator 
szerint a havasok közt fekszenek, a termésre való földet és a kaszálót is a telkek 
után választották le, azt művelik, így szegényen élnek. Pestes, Fekete Patak és 
Csarnóháza esetében a határ jellemzése hasonló, azzal a megjegyzéssel, hogy 
az erdők jó kaszálási lehetőséget nyújtanak. Szántót csak Tinód, Lugos és Élesd 
mellett írtak össze.25 Az uradalomról 1717-ben készített újabb felmérés viszont 
sajátosan nem az 1720. évi országos összeírás adatközléséhez áll közel, hanem 
sokkal inkább az 1728. évihez. (Különbséget tesz Alsó- és Felső Lugos között, 
az előbbin két nyomást jelezve, Bánlakán két mezőt tüntetve fel, 1717-ben és 
1728-ban is stb.)26. Mindez az országos összeírások között megerősíti az 1728. 
évi forrásértékének hitelét, ugyanakkor utal arra is, hogy az uradalom helységei 
fokozatosan tértek át a nyomásos gazdálkodásra. Pestesen pontosítja az országos 
összeírás közlését, ahol csak arról értesülünk: semmi szántóföldjük nincs, csak 
ahová kukoricát vetnek. 1717-ben közölték az összeírókkal, hogy új telkeket 
bírnak, viszont Tinódon van néhányuknak földje, de nem fizetnek utána kilen
cedet, csak egyösszegű megváltást.

A szántóval egyáltalán nem rendelkező Komádi a Sárrét mocsarai között 
feküdt. A saját határt legelőnek használták és csak kendert vetettek, a szántás
vetés szinte teljes egészében a pusztákra maradt. Csaknem azonosan jellemezték 
a szalontaiak is határukat, hozzátéve, hogy még a legelő is csak a „bornyú 
csordánknak való”, ezért a jószág nagy része is a pusztákra maradt. A fél- és 1 
mérföldre lévő praediumokon aztán „kiki érdekéhez és tehetségéhez képest 
szokott szántani”, a földeket újraosztották, hogy „nyíl szerint esendő részek” 
meglegyen.27

A parlagolás irtásos módjához hasonlóan ugyancsak a szűk határ, a termé
ketlen, vízjárásos talaj volt az oka az ún. egynyomásos gazdálkodás elterjedé
sének. Szunyogdon pl. 1728-ban leírják, hogy évről évre ugyanazt a földet 
művelik. Az egy nyomással élő falvaknál gyakrabban jegyeztek fel trágyázást 
is, az ugar hiánya miatt ugyanis az állatok nem járhatták a szántó egy részét, 
ezért ennek pótlása vált szükségessé. Az úrbérrendezéskor különösen a Réz
hegység északkeleti nyúlványában fekvő néhány településen (Várvíz, Papfalva, 
Svábolaszi, Berettyó-Széplak, Almaszeg, Felső-Derna, Alsó-Derna, Cséhtelek) 
írtak trágyázásról, s ezek közül csak az utóbbi három használta határát egy 
nyomással. A nyomásrendszer mellett természetesen a talajadottság legalább 
olyan kényszerítő erő volt arra, hogy a lakosság trágyázással javítsa a termőké
pességet. Nem véletlen, hogy a felsorolt falvak közül Almaszeg, Papfalva, Alsó- 
és Felső-Derna, valamint Cséhtelek gyümölcsöt, pálinkát és faszerszámokat 
azért vitt a Mezőségbe, hogy ott búzát vásároljon érte. Félegyházán, még 
1770-ben is csak egy calcatura szántó volt a határ szűkössége miatt (ahol a
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legtehetősebb gazda is csak 4-5 köböl vetéssel rendelkezett), az „trágyázás 
nélkül” megtermetté a kétszeres búzát. Viszont a lakosok maguk is megemlítet
ték, hogy ellátásukhoz a faluhatár nem lenne elegendő, ezért kell Dietrichstein 
gróf pusztáit árendálniuk. Ott viszont (Kozma, Gyapoly, Kerekegyháza) már két 
mezős határt tartottak (1728).

Táblázatunk adatai arra mutatnak, hogy a tendencia nagy vonásokban a 
megyebeli fejlődési irányokkal azonos, az egynyomásos művelés területének 
növekedése mellett csökkent a parlagolás, s túlsúlyra jutott a kétnyomás alkal
mazása, amely az állattenyésztés számára oly fontos legelőterületet is megfele
lően biztosítani tudta. A magánbirtok falvaiban 1728-ig egyenletesen növeke
dett azon falvak száma, amelyek a kétnyomással éltek, s a tendencia hasonló 
volt azún. egynyomásos települések esetében is. Az összevethető adatokat közlő 
települések számán belül, a két- és háromnyomásos gazdálkodást folytató falvak 
növekedése némileg eltérő a megyebeli arányoktól.28

A magánbirtok falvaiban láthatóan magasabbak a kiindulási időszak adatai, 
1728-ban pedig mintegy 10%-kal nagyobb e települések között a két- és három
nyomást folytatók aránya, mint a megyei átlagok. A kétnyomású rendszer, 
amelyben az ősziek vetésterületét viszonylag gond nélkül lehetett növelni a 
tavasziak rovására, igen alkalmas volt a paraszti háztartások kenyérgabona 
szükségletének biztonságos kielégítésére is. Az 1728. évi országos összeírás 
adatai alapján Perjés Géza számításokat végzett annak megállapítására, hogy a 
különféle művelési formák szerint hogyan változik az egy háztartásra jutó 
gabona mennyisége.29 Következtetései szerint is a kettős nyomás esetén búzából 
(és zabból) legnagyobb a termés, háromnyomásnál viszont a búza, rozs, árpa és 
zab egy háztartásra jutó egysége egyaránt magas. (Egynyomásos művelésben a 
búzatermés a háromnyomásosnak háromnegyede, a nyomás nélküli települések
nél ennek csupán egyharmada.) A paraszti háztartások gabonaszükséglete így 
egyértelműen a két- és a három nyomást igényelte volna.

A megyei összeírások, amelyeknek rovatait a dica szerinti adózás szempont
jai szerint állították össze, a családok adózás alá vonható tagjait követően az 
állatállományon kívül elsősorban a gabonafélék terméseredményeit, a szőlő és 
kaszáló területét, majd a lakosok jövedelemforrásait stb. tárják elénk.30 Ezért 
úgy véljük, ezek a vármegyei összeírások, az uradalmakban készített conscrip- 
tiókkal kiegészülve alkalmasak a paraszti -  elsősorban önellátó -  termelés fő 
tendenciáinak vizsgálatára. A megyei adatfelvételeket az 1723. évet követően 
(előtte ugyanis csak járásokra, s nem a megye egészére maradtak fenn összeírá
sok) az úrbérrendezésig terjedően általában tízéves időközönként tekintettük át.

Az egyik legszembetűnőbb sajátosság, hogy a búzatermő települések száma 
-  minden ingadozás ellenére -  végig magas a század folyamán. A másik, a 
határhasználattal és művelési rendszerekkel egyaránt összekapcsolható szük
ségszerűség a tengerit termesztő helységek szintén kiugróan magas aránya.
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to
о Szántóföldi növényeket termelő 

települések arányának változása 1723-1763

Év
Búza Árpa Rozs Zab Köles Tönköly Tengeri

falvak* OSSZ. falvak % falvak % falvak % falvak % falvak % falvak %

1723 130 92 86 61 41 29 117 83 39 27 9 6,4 134 95

1735 78 95 90 48 9 4,8 150 80 45 24 19 10 186 99

1743 169 92 116 63 17 9,2 160 87 56 30 24 13 180 98

1753 104 98 71 66 8 7,5 86 81 18 16 4 3,7 100 94

1763 141 94 54 36 16 10 111 74 7 4,6 3 2,0 145 97,3

* termelő falvak
** az összeírt falvak százalékban

Megj. A magánbirtokon 1723-ban 140, 1735-ben 187, 
1743-ban 183, 1753-ban 106 és 1763-ban 149 település adatait 
írták össze.



A megjelölt évenként összeírt, s a magánbirtok fennhatósága alá tartozó 
települések közül a termelő falvak százaléka a kenyér- és takarmánygabonák 
elterjedtségét mutatja. Ez egyértelműen azt igazolja, hogy nemcsak a termés- 
eredmények igen magasak a búza esetében, hanem minden felmért évben 90%- 
on felüli a búzát termelő helységek száma is. Hasonlóan a tengerihez, ami azt 
jelenti, hogy ez utóbbi nem csupán az irtásfalvak növénye volt, hanem a 
szántóföldeknek a gabonaféléktől elkülönített részén, de a század elejétől szinte 
mindenütt előfordult.

A kenyér- és takarmánygabonák belső arányai -  terméseredményeik átlaga 
alapján -  a következőképpen alakulnak:

A százalékarányok nagyon óvatos becsléssel az átlagos vetésszerkezetre is 
utalnak, s megerősítik a művelési rendszerek és a jobbágyi földhasználat elem
zése során tett megállapításainkat.

búza: 49,4% 
árpa: 16,2% 
rozs: 2,4% 
zab: 7,2%

köles: 2,2% 
tönköly: 0,2% 
tengeri: 22,4%

1 2 1



A magónbirtok R epü lései (Ш А )

1 2 2



JEGYZETEK

1. A vizsgált települések a megye helységeinek 43,67%-a -  Dányi Dezső -  
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