KEMECSE.
Szabolcs vármegye északi részén, a Nyírség szélén fekszik Kemecse.
Határának egyharmadrésze észak felöl átnyúlik az 1882-ben létesített
Lónyay-csatoma fölötti Rétközbe, Nagyhalász, Tiszarád és Vasmegyer
közé. Ezeken kívül keletről Nyírbogdány, délről Nyírtura és Nyírpazony,
nyugatról Kótaj határolják. Területéről gazdag bronzkori halmazlele
teket őriz a Jósa-Múzeum. Innen került a vármegye egyetlen avarlelete
is. Belterületéről a XVI— XVII. századból két nagyobb éremlelet van
a vármegye múzeumában. Régi okiratokban Kemeche néven fordul elő,
így tatárjárás előtt 1205— 35-i Váradi regestrumban, 1290-ben a Bánffyoklevéltárban, 1332— 37-ben a Pápai tizedjegyzékben, 1452-ben a Leleszilevéltárban. Ez utóbbi helyen őrzött egyik 1424-i irat praediumnak
mondja Kemecsét.
Róm. kath. temploma 1332-ben már fennállott, azonban a XVIszázadban a reformátusoké lett. 1809-ben újraépítették. Papja 1332-ben
Péter, 1359 táján Lőrinc. Pap dombja, valamint a három, különböző
helyen lévő Pap rétje helynevek amellett szólnak, hogy a köznemesek
jövedelmi forrásokat ajándékoztak egyházuk részére különböző időkben.
A történelem 1272-ben említi először, ekkor kapják a Balogh Semjén
nemzetségbcli Mihály fiai IV. László királytól Kemecsét Abod, Oyk,
Zokol, Busái és Jék birtokokkal együtt. A Velics Antal által lefordított
török kincstári defterekben 1572-ben 15 ház és templom után adózik.
Kemecse határa, területe — az által, hogy egyharmadrésze északon
az alacsonyabb Tisza árterébe nyúlik át, két harmadrésze pedig 6 méter
rel magasabban fekszik — érdekes átmenetet képez a Rétköz és Nyírség
közt. Kisebb része tehát a Rétköz jellegét viseli magán, vagyis nádasok,
lápok, állóvizek, rétségek fognak közre kisebb-nagyobb szántóföldeket;
nagyobb része pedig a Nyírség állandó sajátosságát, tulajdonságát mu
tatja, vagyis a szél által hordott homokhegyek, buckák, gerincek mélye
déseket vesznek körül, melyekben összefutó csapadék vízállások, tavak
keletkeztek, de amelyek időjárás szerint átmenetileg vizöket elveszt
hették. A község rétközi vizei összeköttetésben voltak az áradó Tiszá
val, a nyírségiek pedig csak a csapadék és talajvízből táplálkoztak.
A rétkőzi rész síkvizű tavai: Bertény 40 hold szikes vizében tiszta
kárász volt, Fertő 10 hold szikes vizű, vizes időben hal is volt benne,
Görbe szék 8 hold, szikes vizében néha hal is volt, Kis szék a Görbe szék
től keletre 4 hold szikes vizű tó, Sóstókét részből állott, az északi nagyobb
265

24 hold és a déli kisebb 8 hold fehérszínű, csekély mélységű szikes tóból,
Toppantó 2 hold nagyságú, kétágú szikes tó.
Nádas, gyékényes, kákás, sásas rétjei: Bácsi rét n o hold, vizében
nagy mennyiségben volt potyka és kárász, kisebb számmal csuka és
tathal. Balázs rét 20 hold, közepén nádas, kákás, szélén sásas terület,
halászták is. Hosszú zsombékos 10 hold halászó víz, a nád bokronként
volt benne. Kukulló rét 45 hold nádas, kákás, hala6, posványos, vizes
terület, ritkán száradt ki. Nagy láp 90 hold nádas, halas hely. Pap rétje
a Tapogatós-tó és Lukács-hegy között 2 holdnyi kákás, gyékényes. Szán
tás rét 14 hold sülevény, vagyis avas gyékény, káka, nád, gaz volt benne.
Erek: K is Kemecse ere a Nagylápot kötötte össze a Kukulló-réttel,
Kőper ere a Balázs-rétet a Nagyláppal, Mikó ere a Tapogatós-tótól ment
a Bácsi rétbe, olyan mély volt, hogy az ökör úszóba ment át rajta, nagy
halfészek v o lt; csík is volt benne. Ördögárka a Kukulló-rétet a Fertő
vel kötötte össze.
A nyírségi rész tavai: Büdös tó 1 */* hold, emlékezetre kákás volt.
Halas tó 8 hold szikesvizű halastó, Kerek Mága 35 hold síkvizű szikes tó,
ritkán hal is volt benne, Kerek nyár 12 hold gyékényes, kákás, vizes terü
let, K is Ludas tó 4 hold nádas tó, K is szék a község délkeleti végénél, a
Malomere közelében, annak keleti oldalán, alig 1 hold. Kis Zsadány
20 hold halastó, Nagy Ludas tó 30 hold halászó tó, néhol nádas. Nagy szék
3 hold szikesvizű tó, Punamosó 3 hold szikes tó, Tehenes tó 3 hold kákás,
szálanként nádas hely, Tizedes tó 10 hold kákás, fűteléket termő vizes
hely, sok pióca volt benne.
Rétek: Bee rétje 65 hold gyékényes, kákás, nádas terület, kevés
(20— 25 köblös) tisztása is v o lt; egy öles mély vizében hal is volt. Büdös
rét 5 hold csekély mélységű vizéből száraz időben kiszáradt a hal. Vizes
időben kákát, nádat termett. Pióca sok volt benne. Darvas rét 20 hold,
nem mélyvizű füves, vízibürkös, csattogóval benőtt terület. Disznós rét
laposa 80 hold nagyságú terület, emlékezetre kaszáló volt. Hosszú rét
35 hold nem mély, szikes rét, csetkáka, zsombék nőtt benne. Maga rétje
5 hold mély kákás hely, nád is nőtt benne vizes időben. Sok hal és pióca
volt benne. Német rét 6 hold kákás, foltonként nádas terület, vizes idő
ben hal is volt benne. Pápaháza rét 30 hold zsombékos, szállingó nádas
terület. Pap rét a Tizedes-sziget fölött, 6 hold halas hely, káka, nád, gyé
kény, fütelék nőtt benne. Pióca is sok volt itt. Pap rét a kótaji határnál
12 hold, emlékezetre kaszálták. Pipa rét */* hold szikes kaszáló.
Kotymányok, vagyis homokdombokkal körülvett kákás, nádas,
gazos gödrök, kisebb mélyedések: Aranyos kotymány i 1/* hold, Bíró
kotymány 1[* hold, Dörgölő kotymány 2 hold, Gyóriné kotymány 1 hold,
Hosszú kotymány 2 hold, Kárászos kotytnány 1 hold síkvíz, sok jó hal volt
benne, Kásás kotymány 1 hold, Pipa kotymány 1 hold, Basa kútja 4 hold
víz, mely nyáron kiszáradt, Rakottyás kút i 1/* hold nagyságú dombok
közötti vizes terület, fűtelék nőtt benne, Karabó árka 1 hold gödör a Nagy
Mága mellett. Mága farka 2 hold mély gödör.
Erek: Malom ere, Túra határából jött a kemecsei határba, előbb a
Nagy Ludas-tóba, majd a Kárászos kotymánba s onnan északnak tartva,
a falu keleti sarkát érintve, a Gyula sássa délkeleti részében végződött.
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Két vízimalmot hajtott. Halat fogtak benne. Fényes ároka Darvas-rétből
folyt a Nagy Zsadányba ; halászták.
w x
.
Nádvágó rétek: Az 1772. összeírás szerint «nad elég terem a hatarban,
mely valamint tűzre, úgy épületfedésre is igen alkalmatos, sőt a seré
nyebb gazdák annyit vágnak, hogy pénzen szokták eladni)). Ekkor még
tehát sok volt. Egyik, 1821. március 12-én kelt szerződésben olvassuk,
hogy Korda Károly kemecsei lakos majorsági taksásai kétnapi úrdolgá
ban tartoznak télen egyenként 200 kéve épületre való nádat levágni és
az uraság udvarára beszállítani. Ugyanezen földesúr földdel bíró zsellé
reinek nádmennyiség szolgáltatása révenként levágandó 200 kéve nádra
levonatott*, — annak előtte tehát több volt 200 kévénél; ami azt jelenti,
hogy bár még volt nád, de kevesebb. Száraz esztendőkben azonban nem
termett elég- Ezt mutatja az 1842. augusztus 27-én kelt tagosítási irat
is : Jóllehet, a lakosok a faizás kipótlása tekintetéből nádvágó réttel, az
avval kapcsolatban levő szolgálatok mellett elláttattak, de mivel a 7iádtermő rétek már mind kiszáradtak és a lakosok nádlásbeli jótéteménnyel
az azzal összekötött terhek viselése mellett élni nem akarnak : felmen
tettek. Később azonban, 1859-ben a nádiás már ismét lii/ 4/s holdat tett
ki. A földes uraság gyűlésében 1852. augusztus 17-én hozott határozat
szerint is van nád : azt szoros tilalomba veszik addig, míg a vizek álta
lánosan be nem fagynak s a hazahozatal veszély nélkül történhetik,
mivel a lakosság felsőbb engcdelem nélkül hordja. 1855-ben pedig bérbe
adják a közös nád- és gyékény vágást egy évre. Mindez a nád mennyi
ségének ingadozását mutatja. Ha a nád kevés volt, nagy lett az értéke.
Hogy a jobbágyság 1860. december 18-i vallomása szerint a nádasok
nem száradtak ki, az a csapadékos időre vonatkozik, amikor a nádtermés
nagymértékben megszaporodott. A ma élő öregek egybehangzóig állít
ják, hogy emlékezéseik szerint az 1850-es évek végétől Rád, Megyer és
Beszterce községekből idehozták a fűteléket, mivel itt nem volt elég
nád és a kapott pénzért itt vettek gabonát.
Az 1859-i telekkönyv szerint nádvágórétek voltak a Bácsi rét 1fArésze, a Kukulló rét */*-, a Nagy Ludas tó l/5-része, továbbá a Bee rétje
és a Nagy láp. A mai éltes emberek bemondása szerint a Bertény tavában
az 187a—80-as években nád nőtt ; szép nád termett a Bikasziget laposán,
Győriné kotymánb<\.n, Gyula sássán, Szántás réten, Toppantóbán. Tökös
kolymárib&n, Tizedes tóbán. Míg a nádnak bővében voltak, vitték eladni
Nyíregyházára, Nagykállóba, Debrecenbe, Böszörménybe, Nánásra,
Dorogra. 100 kéve nád 6 pengő forint is volt. Egy nap nádvágóval 100—
120 kévét tud vágni egy ember ; nádtolóval jégen ennek kétszeresét.
Kettőnek kell végezni: egyik vágja, másik kévébe köti.
A tagosítási iratokba olvassuk, hogy 1848 előtt a földbirtokosság
és jobbágyság közös bevallása szerint a nádvágásnak, amennyiben a
határbeli nádasokból kitelhetett, gyakorlatában volt a jobbágyság, de
arról a hozzákötött adózás terheinek elhárításával önként lemondtak a
jobbágyok, mint azt a fentebb idézett 1842-i tagosítási irat is igazolja.
Ugyancsak a fentebb említett 1821-i szerződésből tudjuk, hogy éven
ként 200 kéve nádat kellett levágniok és a földesúr udvarára beszállítaniok a jobbágyoknak. A tagosítási periratokban ugyan a földbirtokos267

ság részéről megjegyeztetett, hogy az 1832/6. VII. te. 5. §-ában kimon
dott s kötelezett szolgálmányokat sohasem teljesítették, mire a jobbágy
ság azzal védekezett, hogy «sohasem kényszerítetteka. A nagyszámú
földesúri szerződések azonban ennek ellentmondanak. A törvényes ter
hek teljesítését, úgy látszik, száraz években nem követelték szigorúan
a földesurak.
Kaszálók. Az 1772-i összeírás haszonvételei között olvasható : «vannak szénatermö rétjei a lakosoknak, melyeken jó, alkalmas széna terem
a marhatartásra, kétszer mindazáltal ritkán és ritka helyen lehet ka
szálni*. A mai öregek emlékezése szerint széna volt bőven és sárj út is
kaszálhattak. Száraz időben szükiben voltak a szénának. Feljegyez
tetett, hogy 1839-ben a szőlödézsmából vettek szénát a község közös
bikáinak, annyira kiszáradtak a kaszálók.1 Az öregek mondják, hogy a
pelyvát a kaszálóra hordták első széna után és szétszórták : kétszerannyi szénájuk lett, mint első kaszáláskor. Kaszálók voltak : Gyula
sássa, Füveskert, Csűrös vagy Krasznay-kert, Mága-rét egy része. Emlé
kezés szerint kaszáló volt még : Ásvány laposa Bíró kotymán, Bika
sziget, Gégény egy része, Hosszú rét, Kásás kotymán, Kis Köper tisztása,
Ludastó zúgja, Nagy Szederin laposa, Szunyáta szeg. A kótaji határnál
levő Pap rétje rossz kaszáló volt a böventermő rókafarok-fü miatt. Nyáron
kaszálták a Basa kútját, Balázs rétet, Bee rét]ét, Görbe főidet}
A szénát a község feletti szigetekről lábón hozták ki. Volt eset, hogy
a jószágot hajtották fel a szigetekre és ott étették meg vele a szénát.
Télen a fagyon kevesebb veszéllyel hordhatták haza.
A tagosítási iratokban szó van a lápkaszálór6\ is. Éspedig Pásztor
József jobbágyi állománya után 1 hold, Enyedi Ferenc állománya után
7/s hold terjedelemben, mely 17/s holdnyi láp a tagosító mérnök által
irtás címén vétetett fel. Erre nézve ugyancsak a tagosítási irat a követ
kezőket mondja : iMinthogy pedig a láp a Tisza árterében a vízszabályo
zásig megállapodott tavak vizei felett összeszürődve, fentlebegő s a víz
apadásával alászálló és elveszendő vízinövények és gyökerek állagánál
nem egyéb valami lenne, melyen rendesen nád s ennek letörésével és
megnőni nem engedésével holmi rossz fű is megterem, de csak egyévi
1 1833. és 36. évek b en m ostoha szá ra zsá g u ra lk o d o tt, 1858-ban is n a g y v o lt
a szá ra zsá g. 1862 m áju sában a N a g y M ágabeíi n y ila s k a sz á ló k k iszá ra d ta k . 1839
á p rilis 5-i földesúri g y ű lé s je g y z ő k ö n y v e szerin t a h elység k ö zö s b ik á in a k a p á sz to 
ro k nem tu d ta k szén át szerezn i és a z éhség m ia tt m áris n ag yo n m eg ro m lo ttak.
* B o d ó L á sz ló n a k 1S43. jan u á r i-én á ren d á b a a d o tt b irto k á b a n a k ő v e tk e z ő
k a szá ló i va n n a k a k cm ccsci határb an : B o g d á n y i járásban Z sad án yban 5, D isznósréten 6, B a g o ly íje s z tö n 4, N yárjasd ű lób en 2, Z sa d á n y k e le ti részén 1, Fén yesn él i ,
C sapóverem fele 1, D isznósrét végen 1, T ized essziget déli részén 1 b o gly á s. N y ír 
e g y h á zi járá sb a n : K a ra b ó fö ld m e lle tt k e le t felő l 3, B első L y u k a sh e g y a la tt k e le t
fe lö l 2, K e re k M ágán 2, B ecré tfa rk o n 1, K á lla i útn ál 1, B ee K o ty m á n d éli részén 1,
N a g y M ágán a János te stvé re m é m e lle tt 1, U g y a n o tt 1, M ágazu gba k é tv é k á s fö l
d ön 5, P á s z to r P á l k ú tján ál 3, A ra n y o s K o ty m á n n á l 2 b o gly á s. H a lá szi járásban :
T a p o g a tó s-tó n á l 3, K e r ta la tti k a sz á ló 2, B á b a G y ö rg y n é föld jén él 1, M élyérn él
tú l a z É ren 1, Á g n e s K o ty m á n y n á l Va, K e r t a la tt 3, G örbeföld M ikóerénél 5, H osszú
zsom b ékn ál 2, S zu n y á ta zu g b a n 21/*. K is K em ccsén 1, S zid áso n 2, B a r ta hom okán á l 2 b o gly á s.
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elhagyatás mellett is ismét nádassá válni, a víznek alóla kiszáradásával
pedig" végképpen földhöz ragadni szokott; ennélfogva ezen, csak idő
leges használatús különben is nem más, mint nádlási haszonvételt módo
sító s állandó birtokot nem képező tünemény irtás képiben meg sem jelel
hető ; de miután az idebitangolt Tiszaártér is valahára a földesurak
töméntelen és egyedüli áldozatával szárazfölddé alakíttatott — ahhoz,
mint nádláshoz is az 1836. VI. t.c. 5. §-a értelmében a volt jobbágyok
nak igénye nem lehet.
Legelő. Az 1857. december 4-i eljárási jegyzőkönyv szerint Kemecse
község határában azon térek, melyeken emlékezet óta a legeltetés közö
sen gyakoroltatott, a következő : nevezetesen a Répáskert mintegy 120
hold, Orosidomb környéke és Kerek nyár mintegy 90 hold, Mosó, Halastó
éi Csűrkörnyéke mintegy 50 hold és amely utóbbiak közül a Halastó foly
tonosan vízállás, Mosó és Csürkörnyékét pedig nagyobbrészben éven
ként a vízár járja, továbbá a Csörgőtől kezdve özv. Krajnyik Józsefné
majorjáig terjedő tér mintegy 40 holdnyi és így az egész közös községbeli
legelőtér tenne mintegy 300 holdakat. Ezen területek Hubaffy Sándor
munkálkodó mérnök kimutatása szerint tesznek azonban 365 és ^.hol
dat, melyből hasznavehetetlenek 681/* holdak. Közlegelő volt a hajdan
tölgyes Csere erdőrész is, melyből 1822-ben a birtokosság 25 holdat a
Szölőskertek szomszédságában külső kertekké elfoglalt és elsáncoltatott,
1842-ben a birtokosság által ez a terület a Szőlőskertekhez osztatott ki.
minden ottan bíró szőlősgazda ezen foglalt térte véggel nyúló szölőskerteiket addig, ameddig a foglalt térnek külső sáncai engedik, kihoszszabbították. Tehát a 25 hold foglalt tér a Szölőskertek északi végében
található. 1824-ben községi közlegelöül a határban 500 hold tér jelölte
tett ki jobbágyok, zsellérek, valamint földbirtokosságnak is, mellyel ki
pótoltatott a régi 25 hold foglalvány. Az eljárási jegyzőkönyvben még
az is fel van tűntetve, hogy a régi közös legelő a falu körül kétharmad
részben sovány, csak egyharmadrészben alkalmas a legeltetésre. Az
1859-iki telekkönyv szerint a közlegelő 3626/s hold.
A közlegelő a határ közepén fekvő község déli végénél terült el, dél
keleti része lenyúlt a Malomér és Csere között a Szölőskertek közepéig.
A község északi részén is volt közlegelő a Halastónál és pedig a keleti
oldalán nagyobb, a nyugatin kisebb terület. Ezenkívül a község nyugati
oldalán a Puna-mosó körül.
Legelő volt : a Balázsszigct, Bertényfarka, Berténykeskenye, Bikasziget, Csapóverem, Farkasszaros-hegy, Korhány alja, Tehenes hegyek,
Görbe szék, Nagy szék, Ludastóhegy, Nyárjas. Tilalmas legelő : Bertény
déli oldala, Csere, Disznósrét, Gégény, Hosszúrét környéke, Kásás kotymán,
Kerek Mága, Kollátos hegy, Nagy Maga, Nagy vagy Külső Zsadány kör
nyéke, Szidás.
Erdő. Az 1772-i összeírásból tudjuk, hogy sem tűzre-, sem épületrevaló fájok nincs a határban a lakosoknak. A tagosítási iratok szerint is
a lakosoknak sem tűzi, sem építési faizásbeli használat nem volt s jelen
leg (1857) az egész határban semmi erdő nem találtatik. Megemlíti azon
ban ugyanez az irat és ez a mai éltes emberek emlékezetében is megvan,
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hogy a Csere, mely körülbelül 140 hold területű, tölgyes erdő volt. Mikor
irtatott ki, ma már nehéz megállapítani. Mivel faizásbeli haszonvétel
már az úrbér behozatalakor (1772) sem volt, az erdő kiirtása tehát még
az előtt történt. A Leleszi levéltár 1424-i irata szerint Kemecse előtti
erdő említtetik. A földesúri gyűlés 1831. április 10-én hozott határoza
tában ugyan azt olvassuk, hogy az erdőkerülők fizetése 10 köböl gabona
és még az 1832. év március 25-én is azt határozzák, hogy az erdőn keresz
tül vivő út eltiltatik, azonban az erdőről sem írott adatunk nincs, sem
az öregek emlékezetében nem maradt fent ez időkből jelentősebb tudni
való. Annyit tudnak csak, hogy 1919-ben vágták ki az utolsó hírmondóul
megmaradt vastag tölgyfát sokak sajnálkozására, mely a Bodótag köze
pén volt ; továbbá, hogy az 1860-as években nem győzték területéről
kiirtani a sok csipkefát, melyből tövisboronát csináltak. Aztán legelő
lett. A földbirtokosság 1822-ben 25 holdnyit elfoglalt déli részéből és
elkerített, amit 1842-ben a Szölöskertekhez osztottak ki. Tölgyfaerdö
volt még a Pazony határából átnyúló Becalja is. A Rakottyás, Nyárjas,
Tölgyfabokros, Kereknyár és Fűzfás helynevek azt mutatják, hogy a
Cserén kívül más erdőrészek is voltak hajdan a határban.
Szántóföldek, A község határának északi ú. n. rétközi részén a vizek
és nádasrétek közötti magaslatokat szántották, ú. m. Fertőhegy, Kishegy,
Kis Kemecse, Kincsesfel, K is Köper, Lukács-hegy és Szántás rét dombja
helyeket: a nyírségi rész, a már elsorolt vizeken kívül kevés kivétellel,
szántóterület volt. Az 1772-i összeírásban olvassuk, hogy a szántóföldek
a helység lakosai között nem egyaránt vagyon alkalmaztatva, hanem
a földesurak akarata szerint, azért hány és minemű hold szántóföldje
és rétje légyen egy egész házhelyes gazdának, a megesküdt személyek
nem tudják megmondani.
Kemecse kétharmadrésze a Rétköznél 6 méterrel magasabban fekvő
Nyírségen terülvén el, lakossága természetesen a földmívelésből élt. Régi
pecsétjén is ekevas van ábrázolva, mint legjellegzetesebb szerszáma a
község lakosainak. Még a régi nagyharangja is azt hirdette egész a világ
háborúig, amiből a legtöbb termett : búzát, gabonát. Ebből a legszegé
nyebbnek is volt elegendő. A kemercseiek nem is ették a tukorcát ( = gyé
kény töve), mint a rétköziek. Bőven volt gabona, úgyannyira, hogy
az is megtörtént az 1860-as években, hogy sorba hordták a szomszéd
községekbe (Gáva, Paszab, Halász, Rád, stb.), míg el tudták adni. Het
ven krajcár volt köble. Vitték Tokajba is, hol zsákért adták el. Akkori
ban nem is igyekeztek sokat termelni, azért is, mert nem volt, aki elcsé
pelje. Télen, Pál napján (jan. 25.) is csépeltek hevesi tótok. Csak
nagyon ritkán, az ínséges években éreztek szükséget, m \t pl. 1863-ban,
amikor Ungvárról hoztak kenyérnekvalót és a tengeri-csutkát is meg
őrölték, amit gyakran liszttel kevertek össze. Ilyenkor azért dolgozott
a szegény ember, amit megevett. Jólelkű gazdasszonyok azonban segí
tettek a szegényeken. Igaz, hogy a zsellérek eljártak Királytelekre, de
nem kenyémekvalóért, hanem tengeri- és krumpliföldekért.
A rétközi fekete földeken kitűnő búza termett, a nyírségi homokon
meg kitűnő gabona.
A szántóföldeket 1774-ben így osztályozták : I. osztályba azon
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földeket sorolták, ahol a búza megtermett, II. osztályba a jó gabonát
termő földeket, III. osztályba a soványabb termőföldeket.
Szántóföldeiken a nyomásos, vagyis a fordulós rendszerrel éltek.
Három fordulóra volt felosztva a határ, árvíz idején kettőre, amikor
ugar nem volt, kalászos és kapás váltakozott. Nyilas földekre nem emlé
keznek.
A szántóföldeket trágyázni kellett. A trágyából tehát nem csinál
tak tőzeget és így nem tüzelték fel, hanem kihordták az ugarra, ott a föld
szélén négyszegletes kazalt raktak belőle, amit szarvasnak hívnak. A kaz
lat le szokták földelni, hogy nyomja. Félév alatt beérik a trágya, zsírossá
válik, a közte levő szalma elrothad. Ezután szétteregették, félsukkra
megtrágyázták belőle a földet. Azonkívül a jószág is állotta (hálatás,
delelés) és legelte a földet.
Háromszor szántottak (júl., aug., szept.) az őszi vetés alá, a tavaszi
alá egyszer. Ha a föld fagya kiment, kedvező időben március 15-re elvé
gezte a jó gazda a szántást. Ahogy mondták : József napra (márc. 19.)
már az özvegy asszonyok ekéje is kiment. Ezelőtt faekével szántottak, mely
hez hozzátartozik a fatalyiga. Négy-hat ökrön szántottak. Az 1772-i
összeírás a község fogyatkozásai iközött megemlíti: két ökrön a föld
nek természetére nézve nem lehet szántani. Ez főleg az Ásvány laposára
értetődött, másutt inkább az eke tökéletlensége miatt volt nehéz. A rét
közi részén sokkal több bajjal járt a szántás, mint a nyíri részen. A szer
számot csolnakon kellett szállítani a szigetekre, az ökröt és lovat pedig
felúsztatták. Megtörtént, hogy a jószágot is csolnakon kellett felvinni.
Mivel tagosítás előtt egy gazdának szanaszéj jel, sokfelé volt a szántó
földje a határban, azok megmunkálása sok időt vett igénybe. A szántók
nem jöttek be a faluba éjszakára sem, hanem kintháltak a földön. így
szántáskor az ökrök a tilalmasban legeltek. Az asszonyok délelőtt 11 óra
kor már vitték az ebédet, hogy délben mentül hamarabb elfogyasszák
a szántók, mert hajtani kellett az ökröt legelni a tilalmasba, ami bizony
néha távolesett. Este szintén legeltették munka után a jószágot. Sokan
egész héten se jöttek a falunak felé se.
Az őszit augusztus és szeptemberben, a tavaszit március közepén
vetették. Arra is ügyeltek, hogy felkabolázott( = eketalyiga = kétágú fa)
ekével keresztül ne menjen valaki a tavaszi veteményeken ; az olyant
súlyosan büntették (Földesúri gyűlés, 1858. május, n - i határozat).
Vetés után fogas- (mégpedig fafogú) és tüskeboronával berenálták be.
Ha kikelt a termény, a gazda alkalomadtán megnézte, legtöbb a
maga jószántából is, és ha gazos volt, a búzából, árpából az acatot és
más gyomot kiirtatta napszámosokkal.
Az aratás idejét a földesurak határozták meg. Elsősorban mindig
az uraság munkája végeztetett el. 1831-ben a külföldiek (más község
beliek) július 15., a belföldiek július 14. napján kezdték az aratást. Ara
tás után szegények, főleg asszonyok, gyerekek szedegették az elhullott,
elmaradt kalászokat. Némelyik egy mázsát is összegyűjtött, amit kicsé
pelve vitt a zsidónak ecetért, sóért, vagy megőröltette. Ezt a kalász
szedést tiltották, míg a hordás be nem fejeződött, amint azt az 1856.
július 24-i földesúri határozat is igazolja.
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A részes aratást, amit itt kepének mondanak, Hevesmegyei palócok,
Ung-, Zemplén-, Sáros- és Szepes megyei tótok végezték. Régen ugyanis
kevesebb volt a munkásnép, azért kellett tótoknak adni. Ezelőtt sarló
val arattak, 1863 óta használják a kaszát aratásra. Míg sarlóval arattak,
nem volt tarlózás, mert kevés kalász maradt el. A termény szalmáját ott
hagyták, amit a lakosság legszegénye összekapart és fűtésre használt,
vagy ottveszett és leszántották. Elmehetsz tarlót kaparni szólás azt jelenti,
hogy sovány kereset, szegény állapot. A szigeteken, ahol kövér volt a
gabona szára, néha felgyújtották, mert nehéz volt szántani, ha a jószág
levágta, letaposta.
A szérű helyét — főleg a szigeteken — felnyesték vaslapáttal a
gyomtól, azután meglocsolták és a nyeséssel együtt lóval megtapostatták,
míg jó kemény lett. Végül a nyesést letakarították.
Vontatni is inkább a szigeteken szoktak és csak árpát, azonkívül
repcét, bükkönyt, ledneket, még pedig úgy, hogy a vontatót körül
láncolták, ökröt ragasztottak elébe és úgy húzatták a szérűre, ahol
mindjárt be is ágyazták. Néha rudat is tettek alá.
A hordás idejét is a földesurak határozták meg. 1835-ben aug. 6-ra
tették, mert a szomorú (esős) idő miatt sok köles van, sok lakosnak
őszi vetése aratatlan. A kereszteket fakószekeren hozták a községbe
1865-ig. A fakószekeren vas nem volt, fatengelyes, kereke is fából, sok
szor egydarab főzött, hajlított szilfából való, úgyszintén az oldala is,
saroglyája, sőt még a lőcse is gúzzsal volt odakötve az oldalhoz. Hordás
kor a mezőn való kifogás tilalmaztatott, déli etetés csak a Bikaszigeten
engedtetett meg, miért is onnan minden birtokosnak ki kellett hordania
a termését.
A cséplést is az arató tótok végezték. Egy embernek csépelni szapo
rában és nehéz, kettőnek már könnyebb, de rendes körülmények között
egy csoportban hárman végzik. Szokták négyen is. A levágott gabonát
a szérűn 4 méter hosszan úgy rakják le, hogy a gabona fejét összefordít
ják. Először végigveri a fejnél az egyik oldalon, azután megfordítja és a
másik oldalát is megcsépeli; ez az oldalas. Ezután felállít gat ják a kévé
ket tövére és leagyalják. Majd egymásra rakják sodromba, vagyis 4— 5
kévét raknak egymás tetejére és ha jó csomó van (10— 20 kereszt) akkor
hadarják vagyis cséppel úgy verik, hogy a kalász a csomóról menjen
lefele. Aztán villával megrázzák s a szalmát kazalba hordják. A szemet
pedig hosszú vagy kerek garmadába összeseprik, gereblyével kitisztítják,
hosszúnyelü seprűvel lefelezik. Majd összetolják gereblyével halomba és
ahol van, csűrbe hordják, ahol nincs csűr, ott a tornác alá és eső ellen
szalmával, ponyvával befedik. Ha az idő beborul, vagy éppen esni kezd,
sietnek a gabonát összehányni, betakarni nehogy megázzék, amit úgy
mondanak, hogy megfogták a medvét.
Akinek fonáshoz kellett a szalma, mert régen szalmakalapot viseltek,
az a mosószékhez verte a fejeket, hogy a szára össze ne törjön.
Sáros és Szepes megyéből 4— 6 lóval nyomtató tótok is jöttek
Kemecsére, de ha csépesek jöttek hamarabb és elegendő számmal,
azoknak adták inkább, mert kevesebb baj volt velők. A nyomtatót
nemcsak magát kellett ellátni, hanem a lovát is legelővel. Mire az aratás
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befejeződött, megjavult a rossz tót ló. Ha nem jött elegendő csépes,
odaadták a nyomtatónak is. A nyomtató szórás előtt úgy igyekezett a
garmadáról leseperni, lefelezni a kalászt, hogy szem is menjen vele,
amit a lovával etetett meg. Kihízott a ló. Leggyakrabban a rótközi szige
teken nyomtattak.
Mikor ki volt csépelve, el volt nyomtatva, következett a szórás.
Ha nem volt szél, nem lehetett szórni. Három-négy nap is várták a
szelet. Sokszor egy hétig is kellett tartani az embereket, míg csak
szél nem jött.
Kemecse község lakosságának egyharmad része nemes volt. Egy
1736 május n -i tanúvallomás szerint öt nemes udvar volt a községben
ú. m. Nitzky Ferencé, Kertsié, Cséfáné, Kemecsey Ferencnéé és Lévaié.
Helyi meghatározás szerint földesúr az volt, aki 400— 600 hold
földdel bírt. Első nemes alatt a nemzetes urakat értették, akik nadrágban
jártak. Az első nemesnek télen-nyáron karikás ostor volt a vállán,
úgy járt kelt az udvarán. Tagosítás (1863) előtt 22 volt ilyen. Közép
birtokos nemesek, kis nemesek voltak ezek. A második nemes gatyában
járt parasztosan. Kevés földdel (12— 20— 30 hold) bírt. Vámot nem fize
tett. Inkább lopott, de nem dolgozott. 13 ilyen volt a községben. Ezek,
voltak a parasztelken élő, jobbágy tálán, jobbágy földön gazdálkodó
egy telkes, szántóvető vagy marhás nemes névvel nevezett nemes lako
sok ; csúfolódva : hétszilvafás vagy bocskoros nemes, ha uraságnál
altiszt, akkor botos nemes. A jobbágy vagy úrbéres gazda nem volt nemes.
Házat, földet kapott, azért szolgált úrdolgában 50— 60— 100— 120
napot szekerével, ökrével. Egy telekhez 42 hold föld tartozott az erőseb
beknek, de volt, aki csak 12 holdat kapott. Pénzen meg is válthatta.
Régi írásokban így van : contribuens vagy adózó gazda, ami alatt
úrbérfizető jobbágyot kell érteni, aki királyi adót, contributiót is fizet.
Az 1772 összeírás szerint : «ezen helységnek lakosai nagyobb részt örökös
jobbágyok, egy nehányan pedig szabadmcnetelűek*. Ugyanitt olvassuk,
hogy az örökös jobbágyok eleitől fogva bevett szokásból úrdolgáznak.
Ezen összeírás óik pontja értelmében ^Rendszerint minden földesuraságnak minden második egész héten úrdolgáznak az örökös jobbágyok,
hol két ökörrel, hol gyalogszerrel az uraság parancsolatjához való képest,
hanem Fejér András úré a földesura marhájával azon kötelességet csak
harmadik héten viszi. A robotba való menéseknek és visszajöveteleknek
ideje a napiszámhoz számoltatott». A 7-ik pontja pedig így szól ezen
összeírásnak : Az ittvaló lakosok semminemű termésből nem adnak
kilencedet egyéb földesuraságnak, hanem Zoltán Pál úr maga jobbágyai
tól két esztendőtől (1770-től) fogvást csupán az ősziből megvette. Ezen
kívül a helység lakosai közt a Zoltán Pál úr örökös jobbágyai esztendőn
ként adnak egy-egy tyúkot és egy-egy zsákot, a Nitzky Ferencné asszo
nyé csupán csak egy-egy tyúkot, a többi uraságé semmit sem. Ilyen
úrbéres gazda 42 volt tagosítás előtt. Taksás jobbágyok nevezés alatt
földesúri taksás, vagyis úrbérfizető, vagy ha a földesúr egyik major
ságánál fizeti az úrbért, majorsági taksás értendő. A taksás urdolgát
nem járt, ha nemes volt, vámot nem fizetett. A helybeli öregek bemon
dása szerint a legszegényebb taksás lakást kapott, azért járt 30 napot
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gyalog és kosztot kapott. Szabad költözködési joggal birt.1 A zsellérek
a jobbágyoknál szegényebb lakók, kiknek eredetileg sem házuk, sem
földjük nem volt, mint földmunkás telepedett le másnak a házába, hogy
ott dolgozhasson. Ez volt a föld és háznélküli zsellér. Mondták alzsellérnek is. Ha házat vagy földet szerzett idővel, lett belőle házas és földes
zsellér s ekkor már úrbéres zsellér lett, mert fizetett és robotolt az uraság
nak. Földjük nem volt, feles munkát kaptak. Háztól és kerttől adóztak,
ezért a maga kenyerén 25— 52 napot szolgált. Minden héten kötelezve
volt 2 napra. Azt a telket, ahol lakott zsellér teleknek hívták. Tagosítás
előtt 36 zsellér lakott Kemecsén. Az úrbéres zsellér J/s teleknél kisebb
úrbéri birtokot bírt. Megválthatta magát. Amely zsellér urasági major
bán lakott és dolgozott, az volt a majorsági zsellér.2
A szegény zsellérek eljártak Királytelekre krumplit és tengerit
kapálni dézsmára, de csak a krumplitól adtak dézsmát. Egy zsellér vállalt
3 hold földet, ettől holdanként 5 köböl krumplit kellett adni, a többi
az övé lett. Volt rá eset, hogy egy hold krumpliföldön termett 25— 30
köböl, ebből csak 15 köblöt adott dézsmába ; a tengeri ingyen maradt
neki. Kemecsén az 1860.-as években egy hold föld árendája 3— 6 írt
volt. Egy köböl krum pli: 80 krajcár— 1 frt.
A gabonát szuszékban tartották, mely a tornácon és a csűrben
állott, meg a kamrában, vagy a szekérszínben. A földesurak gömbölyű
vermekben tartották. Kerek gödör volt ez, téglával kirakva. A Korda
féle kastély előtt kettő volt az utcán, 150— 200 köböl gabona belefért,
1 1821. m árcius 12-én K o rd a K á r o ly kem ecsei lak o s ideiglenes szerződést
k ö tö tt m ajo rsági ta k sá sa iv a l szo lg ála ta ik ra n ézve, m e ly szerin t a m arhás-taksások
k ö te le sek :
a) S zen t G y ö rg y -n a p tó l M in dszen t-napig heten ként 2 szekeres n ap o t sz o l
gáln i.
'
b) M indszent n ap tól S z e n t G y ö r g y ig h eten kén t 1 szekeres n ap o t szol
g á ln i, o ly m egjegyzéssel, h ogy m ár Józseí-n ap tól heten ként, de későbbi im p u ta tio
m e lle tt 2 n ap o t ta rto z n a k szo lg áln i, valam in t ha a z őszi v e tés M indszent-napon tú l
te rje d , m íg a z őszi v e tés ta rt.
c) K é tn a p i ú rdolgában m inden ta k sá s ta rto z ik télb en 200 k év e épületre v a ló
n ád a t lev á g n i és a z u raság u d va rára b eszállítan i.
d ) M inden ta k sá s 6 to já st. 2 ty ú k o t, 2 d a ra b fo n ala t beadni.
c) H e g y a ljá ra e g y hosszabb fu v a rt teljesíten i.
f) K ilen ced -d ézsm át szolgáltatn i.
* A zsellér k ötelességeit e g y 1830 m áju s 7-én k e lt árendális feles kölcsön 
szerződ és ek k én t m u ta tja :
1. T a r to z ik a z ugarban le v ő fö ld et három szor szán tan i idejében, trá g y á zn i,
m esg yék re ü gyeln i. B ú zá t, ga b o n át a b irto k o s a d ja .
2. T a v a s z föld ekre n ézv e : b evetés, ta k a rítá s , n yo m tatást is ta rto z ik v é g e z
te tn i a b irto ko s, ta rtá sá ra a szo k o tt m ódo n az ebédvékást k ia d ja ( = term ényben
a d ja a k o szto t).
.
3. H a a b irto k o s a ta rtá sá é rt fizet n y o m ta tá s a lk a lm á v a l, m ind a z őszi, m ind
a ta v a s z i szalm án ak felcrészét külön ta rto z ik a m agáétól k irakn i a feles a b irto 
k o sétó l.
.
4. M ind őszi, m ind ta v a sz i m ezőn le v ő k aszá ló it a b irto kosn ak a lk alm ato s
időben leta k arn i, felerészét hazah ordani olyan form án , h ogy am ennyiben a b oglya
elrak á sáb a n könnyen ra v aszság lehetne, m íg b e ta k a rítta tn é k , hírül adván annak
készen v a ló lé té t, szabad jussom lévén v á la szta n i, m elyik et akarom .
5. H a csalárd ságban ta p a s z ta lta tik , m inden te rm esztv é n y e elkon fiskáltatik
és a házból k ih ajtó d ik .
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