
KEMECSE.
II.

Az előbbi elkészítéséhez szükséges anyagelsorolás egy 1856 júl. 21-én 
kelt kötelezvényben olvasható: «a Túrára járó közlekedési úton a 
Maloméire azon helyen, ahol a régi fahíd állott, ezen kevéssel feljebb 
szükségeltetvén egy fahíd állíttatása, ezen hidat ily módon leszünk 
kötelesek felépíttetni, ú. m. szükségeltetik 14 tölgyfa ágas, másfélöles 
5 darab tölgygerenda, 2 darab kisebb tölgygerenda, a hídnak a hossza 
3 öl, szélessége másfél öl, kétoldalt szárnyakkal tölgyfadeszkákkal sűrűn 
összebocsátva egész a padozatig. Szükséges vasszegekkel, srófokkal, felül 
tölgy prémgerendákkal, két karfa fenyőfából, a padozatja fenyőfából 
legyen szálfákból.»

ősi szokás volt és ritka nagy esemény a határjárás, melyre a hiva
talos személyeken kívül összecsődült a környék vénje, fiatalja. Bizonyos 
időnként, ha a régi határdomb elkopott, jószágtól, vagy árvizektől 
megrongálódott, esetleg széjjelhányták, sokszor vitás esetekben, meg
járták a község határát és olyan helyeken, ahol a szomszédos községek 
határai találkoztak egyes, kettős, hármas dombokat hánytak a hatósági 
közegek és szakértő tanúk jelenlétében. Az ott bámészkodó fiatal gye
rekek közül a határok szerint egyet-kettőt, vagy hármat megvertek, azaz 
a friss határdombra fektetvén pálcával hármat ütöttek rájuk, hogy 
szakállaskorukban is ráemlékezzenek.

Az 1802. Szt. Mihályhava 27. napján tartott kemecsei határjárás 
jegyzőkönyvéből idézem : «az 59-ik határdombot hányattuk, melynek 
meghányat ása alkalmatosságával bogdányi Albert Ferenc nevű sihe- 
deren a kirendelt és alább subscribált Ord. Vice Ispány jövendőbeli 
emlékezetül maga 3 páltza ütést tett*.

Az 1838 aug. 22— 23 és 27— 29 napjain tartott határjárás jegyző 
könyvéből : «a Kemecsei, Túrái és Bogdányi határokat kimutatván, 
azon hármashat ár dombokat megújítottuk ; munkálkodásunk emléke
zetének feltartása tekintetéből pedig: a Túrái hármashatárdombon 
Ritsoka András 12 éves, a Bogdányi határdombon Bogdányi születésű 
Erdélyi István 12 éves, a Kemecsei l atárdombon Pásztor Péter 18 éves 
kemecsei születésű fiúkat külön-külön 3 páltza ütésekkel illettük*.

Ugyanebből a jegyzőkönyvből : «a 87. és 88. számú kemecsei és 
kótaji kettős határdombokat megújítottuk ; határjárásunk emlékének 
feltartása tekintetéből a 87. sz. határdombon Kemecsei lakos Vajas 
Mihály 14 éves ifjút —  a 88. sz. határdombon Dobrotzki Sándor kótaji 
születésű 17 éves ifjakat külön-külön 3 páltza ütésekkel illetvén*.

*
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Kemecse belterülete a Nyírségen, a község határának a közepén 
fekszik. Hányszor ülték meg, arról adatok hiányában nem beszélhetünk. 
A nép ajkán úgy él, hogy a község hajdani helye a határ északi részén, 
a rádi határ közelében, a rétségben volt s ma is Kis Kemecsének neveztetik. 
E néven a leleszi convent levéltárában őrzött 1511. évi okiratban csak
ugyan előfordul mint külön falu. Tégladarabokat találtak e helyen. 
IV. Béla idejében a tatái pusztításkor a lakosság idemenekült e nádasokkal 
körülvett szigetbe. Mai öregek azt hallottáK apáiktól, hogy 1849-ben 
is idehú/ódott a lakosság égy része az oroszok elöl.

A község belterületének legmagasabb része a mai ref. templom 
környéke. A község magva három utcából állott, amit itt ősi nevén 
sz^r-nek hívnak ma is. Kelet felől van a Bogdányi szer, nyugat felöl a 
Halászi szer, a kettő között középen a Derékszer. A nyugati oldalon, 
a Halászi szeren túl még ugy sor alakult ki, a Bugoca.1

A maihoz hasonlítva felényi volt a község még az 1850-es években 
is. Tagosításkor 1862-ban 340 körül volt a házszám. 1930-ban 741.

Az 1772.-i összeírás szerint : ezen helység lakosai nagyobb részt 
örökös jobbágyok, egynéhányan pedig szabadmenetelüek. A leggazda
gabb földesnrak közül egy (Vecsey Oláh Káioly) Tokajban lakott, a 
másik kettő (Krajnik József és Mikecz Ferenc) helyben. A kisebb bir
tokéi földesurak mind itt laktak. Egy telken egy ház volt.

A  legkezdetlegescbb padlásnélküli ú. n. bogárhátú földházra nem 
emlékeznek a lakosok. Tudásuk szerint ilyen csak a kerülőknek és a 
cigányoknak volt 4— 5. Szoba és konyhából állott, előtte gádorral. 
Általában a házak alacsonyak, kicsinyek voltak. Régen az épület nem 
ért ki az utcára, mindig volt előtte udvar vagy kis kert akár keresztben, 
akár véggel építették is. Leggyakrabban arccal délnek nézett és véggel 
állott az utca felé.

A házak fala legtöbbnyire szalmás sárból készült, ú. n. fecskerakás, 
mely nyáron hűvös, télen meleg. Ha sok volt benne a szalma, meg- 
gyürödött, azért ilyen esetben fát húztak bele keresztül-kasul. A patics- 
falú ház, vagyis sövényfonás szalmássárral beverve elég gyakran épült ; 
mereglye falú, vagyis sövényfonás helyett vékonyabb hasígatott karókat 
vertek be szalmával kevert, vagy törekes sárral, már kevés volt. Veri 
falú ház pedig alig volt egv-kettő. Vályogból uraknak a háza készült 
inkább, úgyszintén téglából is. Mondják, hogy a falu alatt égették a tég
lát 1850-ben, és a tulajdonos bélyege volt rajta. Bodrogkeresztúri 
riolitkövcl az 1870-es években kezdték kirakni a falak alját.

A padlás nádból és rőzséből készült. A nádat hacuránvk kötötték, 
úgy tapasztották be felül és alul. Deszkából a jobbmódúak csinálták.

A fedélszerkezet szil-, tölgv-, vinc- és égerfából készült, amit Ha
lász, Megver, Rád határából hoztak. Használtak keresetlen fát is, vagyis 
nem vásárit, hanem amilyen volt.

1 Idős em berek állítása  szerint eredetileg nem a z egész utcát h ívták Bugócá- 
nak, csak a Répássy János m ajorját. A  nép szerint o tt búgatták a jószágot, tehát 
Búgó-utca, rövid ítve Bugóca. E  népi m agyarázatnak az a hibája, hogy nem illik 
rá más községek hasonnevű utcájára.
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A tető nádból készült, mit a rét bőven szolgáltatott. Az 1850— 60-as 
években kezdődött a zsindely tét éj, először a ref. templomot fedték be 
zsindellyel, majd egy-két házat. Az 1870-es években veres pléhvel fed
ték a templomot, ugyanekkor kezdték használatba venni a cinkpléhet is. 
A cserép 1880-ban kezdődött. A  tetőzet leeresztett vagy farozalos tető 
volt, később a csonkaszarufás vagy svábos végű terjedt el. Ma ez van leg
több. Az alföldi nyeregtetőt itt hodályvégűnek mondják.

•A házakban fakémény volt. 1777 ápr. 9-én vajai Vay László egy 
telket ad Lévai Mihály kemecsei lakosnak azzal, hogy tartozik embernek 
való jó és alkalmas kéményes házat rajta és másféle épületeket építeni. 
Régen ugyanis a tetőn felül nem volt kémény ; a 70-es években még 
lehetett látni ilyen házakat.

A házat közösen építették rokonok, jóbarátok, ismerősök, 10— 15 
ember. Enni, inni kaptak. Egy itce pálinka 5 krajcár volt.

A szegények háza egyvégü ház volt, vagyis szoba, konyhából állott, 
alacsonyra hagyták, hogy meleg legyen. Kétvégű háza, ahogy a kétszobás 
házat mondták, gazdag, módos embernek volt. A régi házaknak tor
nácuk nem volt, csak ereszük. Később, az 1860-as években faoszlopos 
tornáccal építették a házat, hova nyomtatáskor a szemet rakták. A köz
tudatban és irodalomban ma kúriának mondják a téglaoszlopos tornácú 
házat, pedig a kúria jelentése : telek, udvar, ha épület van rajta : netnesi 
ház. Ez a nemesi ház régen tornác nélküli volt, mint a többi paraszt
házak, tehát nem feltétlen tartozéka az oszlopos tornác a nemesi háznak, 
hiszen a jobbágyházak között is volt oszlopos, amit gyakran szakemberek 
is mondanak helytelenül kis nemesi háznak. Kemecsén a nemesi ház 
kétvégü volt és leginkább napfeljöttnek, ritkábban napszállatnak arccal 
építették.

A jobbmódú nemesek, igényeiknek megfelelő, nagyobb, szebb, 
kényelmesebb házat építettek. Erről az épületről dr. Győrffy István, 
a nemesi kúriák legjobb ismerője így ír : öüjabb lakóhelységeit a nemes 
embernek úgy kellett megépítenie, hogy azok mind egy helyről, az ősi 
konyhából legyenek fűthetők. Ezt pedig nem lehetett úgy elérni, hogyha 
a helyiségeket a ház hosszanti tengelyébe helyezi el. Az új helyiségeket 
tehát az ellenkező irányban helyezte el, vagyis a házat szélesítette. így 
a ház megközelítőleg négyzet alaprajzú lett s az elülső és hátulsó szo
bákat egy-egy hosszanti irányban húzódó fal választotta kétfelé.

A fűtés most is a konyhából történt. Most már mindkét oldalról 
2— 2 kemenceszáj torkollott a konyhába. De már ezt nem is nevezhet
jük konyhának, mert elül a pitartól is fal választotta el, maga a pitar 
előszoba lett, melyből egy ajtó vezetett az egykori konyhába, melyet 
ezentúl füstháznak hívnak. A füstházon túl is támadt egy új helyiség 
a két hátulsó szoba között. Ebből meg konyhát csináltak, melynek ajtaja 
a ház túlsó oldalára nyílott. A füstháznak más rendeltetése nem maradt, 
csak a helyiségeket fűteni. A pendelykémény továbbra is megmaradt. 
A szép Megyery-féle kúria füstházából feltekintve, az eget szemlélhetjük. 
A füstháznak azonban az előszobára is van két ablaka, így közvetve, 
innen is kap világítást.

A nemesi kúriává fejlődött magyar parasztház itt sem állott meg.
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Kettős hosszanti elosztással 3— 3 szobát nyert a végén, a füstház a ke
mence elhelyezhetése végett nyolcszögletű lett. Ilyenféle, de már többé- 
kevésbbé átalakított régi nemesi kúriák Szabolcs— Szatmár vármegyék
ben most is láthatók. Némelyiket még most is kemencével fűtik. Ezek 
magyar paraszt házból nőtt nemesi kúriák legfejlettebb példái, amelyek
kel azután megállott az igazi alföldi magyar úriház fejlődése, megaka
dályozta —  a szalmaláng — .a1

Legtöbb ház egy szoba konyhából állott. Jobbmódú helyen, főleg 
uraknál, oldalszoba is volt. A  helyiségek m éretei: szoba 6 m, konyha 
4 m, kamra 5 m hosszú. Az épület berendezése egyszerű volt.

A szoba oldalán elől és a végén egy-egy kis fiókos ablak volt, abban 
rozmaring. A  tehetősebbek házán méteres ablak is előfordult. A  szoba 
ajtaján belépve balfelől állott a konyhából fűthető kemence, szegény 
helyen padkával, mert azon háltak. Mellette az ajtó felöl kandalló, mely 
a szobából fütődött erdei fával (tölgy, dücskő, éger, kőris, rakottya, fűz). 
Fontak a világánál. Szükség esetén a disznót is megperzselték rajta. 
A ház hátuljában 2— 3 ágy, asztalosmunka, benne vánkos, dunna, az 
ágy előtt lóca tölgyfadeszkából. Az ablaknál, a főhelyen, tornyos nyo- 
szolya. Szegény helyen hársfából készült szalma-, gyékényfonású dikó, 
a gyerekeknek toló, mely lábnélküli, négy keréken mozgó ágy, fekvő
hely. Nappal az ágy alatt van, este kihúzzák az ágy elé, reggel vissza
tolják. A  két ablak közti szegletben asztal sarokpaddal, jobb helyen a 
ház közepén. A  családfő részére karszék, másoknak furott lábú, gyékény
fonású szék. A  tükör alatt karosláda, vagyis olyan kanapé, melynek 
ülése felnyílik, alatta levő ládájába teszik a vászonneműt. A dikó mellett 
vagy az ágy végénél a menyasszonyi láda tulipános, rózsás, Nyíregyházán 
csinálta az asztalos. Szegény helyen komótláda volt, mely alul fiókos, 
a teteje felnyílik, gazdag helyen komét, ez nem felnyíló, csak 3— 4 fiókja 
van. A  szobában len- és napraforgóból ütött olajjal világítottak, a leg- 
szegényénél cserépben zsírba helyezett sodrott rongy sercegett. Juhos
gazda mártott faggyúgyertyát égetett. Jómódú helyen viaszgyertyával 
világítottak. 1860-ban jött a srófos lámpa. Petróleumlámpát 1869— 75 
években kezdtek használni.

A pitarban szabadkéményen ment ki a füst, alatta a szabad tűzhely, 
amit konyhának mondtak, rajta a vasmacska (tűzkutya). A szabad tűz
hely alja üres, hova fát raktak, a csirke is ott hált. Szegényeknél nem 
volt szabad tűzhely, csak a kemence szája előtt kis padka, azon a vas 
háromláb, a padka végén katlan. A sarokban, az ajtó megett levő vak
lyuk a vizeskorsó helye ; sárpadkán állott a kenyér, a pitar hátuljában 
a falon sárospataki virágostányérok. A konyhai fazekakat Rimaszombat
ról hozták.

Kívül az eresz alatt vagy a tornácon sárpadka volt, de csak a sze
gény helyen, taksásnál, jobbágyháznál már nem. A tornác végén van 
a szuszék. Nyomtatáskor a szemet a tornácra rakták, itt folyt le a 
tengeritörés, rossz időben a paszulykiverés.

A kamara a ház végéhez toldva, ritkán az udvaron, szemben a ház-

1 G yfirffy István  : A z  a lfö ld i parasztház. T ér és Form a, 1929., 23. 1.
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zal, vagy egész az utcára, hogy lássák ; itt tartották a terményeket 
zsákban, szalonnát felakasztva és egyéb élelmiszereket.

Módos helyen, a 200 holdasoknál, a kertben sütőházat építettek, 
abban szitáltak, dagasztottak. A sütőház háta megett, eresz alatt volt 
a nagykemence, a sütóházból fűtötték. Hetenként 12— 20 kenyeret 
sütöttek. A  lenmagot is itt törték.

Az udvaron, legtöbbször szemben a házzal, volt az istálló, hogy 
lássa a gazda. Szegény helyen földól volt, végén ablakkal ; a jászol 
vesszőből fonott.1 Az istálló végénél állott többnyire a hordozható, 
lábas disznóól, amit a Tiszaháton, Szalókán vettek készen, de Kisvárdán 
és Baktán is árulták. E tölgyfadeszkából való ól széjjelszedhető volt, 
úgy szállították haza. Szegény embernek nem volt ólja, a disznó a dere
kára kötött láncon hízott kicövekelve, vagy pedig gömbölyű gödörben. 
Szem előtt volt a fűzvesszőből fonott tengerigóré is, csövesen állott benne 
a tengeri, amit igyekeztek mentői előbb lemorzsolni, hogy el ne lop
hassák. Az udvar végében, kertben volt a csűr helye. Csűrje csak a 
nagy uraknak és jómódú nemeseknek volt, cséplés, nyomtatás ott ment 
végbe még a 70-es években is, valamint a tengeritörés is, ott állott a 
takarmány és szekér. Jobb helyen, ha nem volt csűr, szekérszint építettek 
a ház vagy ól végéhez. Közel a kapuhoz, vagy a kerítés mellett gömbölyű 
veremben tartották a gabonát, a répa, krumpli binceveremben állott. 
Az udvaron eperfa és akácfa volt, az eperfán hált az aprójószág télen is. 
Némely háznál a tyúkok részére is csináltak földólat, mely tetűmentes 
és meleg volt.

Télen az udvaron nádkúpok voltak, 6— 7000 kévét is behordtak.

1 Érdemesnek és tanulságosnak tartom  idézni 1856-ból a községi istálló és 
ól építését felvállaló m esterek kötelezvényéből a  követ ke zók et: A  m ondott év 
július 21-én kelt kötelezvény szerint a helységháza északi végében egy 7 öles hosszú 
és olyan szélességű istállót építenek, mint amilyen szélességet üt a z e célra B alusky 
Venceltől m egvásárolt folyógerendák. Fog pedig ezen épület hasogatott olyan 
tölgyfaágasokon állani, m elynek a földbe eső része lapjára legalább eg y  sukkosok, 
a földön felüli része félsukkosok legyenek ; minden folyóölre egy ilyen anya és 
ezek közéegy-cgy fiók, legalább félennyi szélességű ágasok szintén tölgyfából és 
mind 9 sukkos magossak legyenek. Ezen ágasközök jó  erős nádfallal 4 koréra á llít
tatván, a fal kétszer bevakollasson, egyszer bcmázoltasson pelyvás sárral, hordott 
tapasztó jó  főidből. A datik  a  közönség részéről ezen épülethez 22 drb gerendák, egy 
darab mestergerenda. 10 bokor szarufa, egy ajtófél sarokvasaival, ezenkívül am i fa- 
a n y  go k  akár a tetőhöz, akár a  belszerkezetéhez a z  épületnek mint itt  el sorolva 
lesznek kiszolgáltatása, m inekünk alólírt vállalkozókn ak áll kötelességünkbe, 
tudniillik  a  tetőhöz fűrészelt, vagy jó  erős égerfalécek, továbbá akár egész nádfedél, 
a ká r alól egy sor nádra, ezenfelül nádborltásra gyékénnyel kelletik bekötnünk.

E zen  épület észak végibe lészen eg y  6 darab m arhára készítendő olyan ól, 
hogy a  m arhák farral állanak, ide mind a  két végébe deszka jászlok ágasok közé, 
prémfákkal beborítva, a z  egyik  jászol elibe tölgyfadeszkákból erős hidlás tölgygeren
dákra. A  másik osztály  lészen másfélöles szélességű szekírszin, ebből egy  padrajáró 
a jtó  sarokvasakkal, r e te tz e l; —  továbbá egy kamara egy  öles szé le s; végre egy 
börtön félöles szélességű a z  egész épület. Deszkapadlásozattal. A z  a jtó k  közül az 
istálló és kam ara a jta ja i fél béliéit a jtó  3 lajsznival, a  börtönajtó pedig egész dupla 
a jtó  lészen, am azokra gyengébb, a börtönajtóra pedig legjobb készületű erős zárak 
és minden ajtókra szintén erős hevederek és sarkvasak tétessenek. Szintén kívülről a fal 
szélibe a  nád alá stablondeszkák lesznek helyezendők. A padlás pedig 4 ujjnyi vas
tagságra jó pelyvás sárral lészen betapasztandó.
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A karimás kúp 3—400 kévéből áll, 200 kévén túl a kúp szélén beljebb 
rakják a kévéket, igy áll elő a karima. A ház háta megett a rakodó
kertben szalma- és szénakazlak.

Bent az udvaron a jószágnak és mosásra kút volt, régen a kertben 
ásták. A víz 80— 90 cm mélyen volt a kútban. A kutakat náddal bélelték 
ki 4 fa körül, eltartott 10 esztendeig is. Sövénnyel is bélelték, jobbmódú 
helyen kidcszkázták. Az 1870-es években kővel rakták ki, amit Kis- 
géresröl hoztak, a kövek közé mohát tettek. Téglával kirakott kút is 
volt egynéhány. Kútbélelésre bödönt is használtak, Szalókáról hozták.1

Ivóvizet nem a házikóiból vettek, mert abban nem főtt meg a pa- 
szuly, hanem jóvízö kútból, mely minden utcában volt egy-egy. 1837 
július 2-án határozza a földesúri gyűlés, hogy minden utca építsen ma
gának tetszése szerint ivókutat. Később egy utcában 2— 3 is volt. 
Jóvízű kút volt : 1. a Hordóskút a Bugócán a Farkasgödörnél; 2. a 
Picsorda a Halászi-szeren a piacnál; 3. a Pásztor János kútja és 4. a 
Tippon Pista kútja a Bogdányi-szeren ; 5. a Kelemen kútja a Rádi- 
soron, ez volt a legjobb.

A ház megetti kertben alma-, szilva-, körtefa volt. A 70— 80-as évek
ben szőllő is termett i t t : polyhos-, furmin-, rizling-, petrezselyemszóllö. 
Ahol nem volt gyümölcsös, ott saldtds kertben termett a sárgarépa, hagyma, 
petrezselyem, káposztapaíánta ; káposztaföld, mint említettem, a tavasz
mezőn a maguk szükségére termett, de keveset, mert pénzért vették sokan.

1 A kutakról az 1856. jú lius 21-én kelt kötelezvényben a következőket tud
juk meg : «A helységháza udvarán levő bödönkutat k itisztíttatván , fejűi a  föld- 
színén legalább 2 sukk m agasra feltölteni, itten a bődön felibe 4 sukk magas árbotz- 
fák közé tölgyfadeszkákból tetejét emelni. Ezen kűt m ellé, ha a M agarétjénél á lló  ótska 
kút ágas hsználható, ez alkalm aztasson, ha nem alkalm atos, helyette más újat á llí
tani mi nekünk vállalkozóknak lészen kötelességünk, úgyszintén kútgémről, hút- 
ostorról, m ely aló l felül kellő lántzokkal és horgokkal, úgyszintén a kútgém bc hátul
ról a kölöntz tartásához lántzról va ló  gondoskodás, vasas vcdérrcli ellátás szintén 
minekünk vállalkozóknak lészen kötelességünkbe. A  kútgém bc vastengely kíván
ta tik . A  kút mellé két válu, egy ik  egy  öles belülről, m ásik kívülről, a bikák itatásá
hoz másfélöles hosszú tölgyfából a lkalm as itatóválúk szükségeltetnek tölgyfalábakra 
á llítva.

A  H alászi- és Bogdányi-szeren lakozók részére azon helyre, ahová a z elöljáró
ság á ltal k im utattatik , egészen egy új ivókutak építése k ívántatik . Ezen kutak 
gödreit a z  illető  lakosság fogja  kiásni és betem etni. Mi nekünk vállalkozóknak 
kötelességünk a kútakat bödönbül úgy készíttetni, hogy a z  a ljára  legalább egyöles 
tölgyfaanyagokból készítendő kaloda, felül a  földszínén pedig, ha a bődön elég 
hosszú nem lenne, szintén a  bödönön felül 4 sukk m agas, szintén tölgyfa anyagból 
káva jó  erős spernái szegekkel leszegezve és beprémezve készíttessék.

A  Dcrékszer-utcának ivókútul m egmaradván a  Sárgakorcsm ánáli kút to 
vábbra is, ezen kút m ellé szintén kútágas, kútgém , kútostor, felülről, alulról, hátul
ról szintén jó  erős lántzokkal, horoggal m egvasazva, egy tölgyfa vasabroncsos olyan 
veder, mely felülről is keresztvaspántokkal beborlttasson és a kutostorhoz úgy foglal
tasson, hogy a vedret le ne lehessen venni, szinte m iáltalunk vállalkozók á ltal lészen 
teljesítendő. Ehhez szám íttatik  még eg y  kétöles tölgyoszlopok közé állítandó itató 
Valiiról va ló  gondoskodásunk is. A z ivókutak kitisztításához szükséges eszkö
zöket a vállalkozók tartoznak a szükséges helyre elszállítani. A z utcák lakosainak 
kircndeltetése, m int szintén a kutaknak kellő m élységrei leásatása az e célra szük
ségelt bírák és utcai felügyelők tisztében fog állani, m ert mi vállalkozók olyan 
mélységre tartozunk lemenni, mint am ilyen m élyre k ifo g á sa tn ié sh a k in e m á sa tik  
a gödör kellő mélységre, mi vállalkozók a v íz  jóságáról nem leszünk felelősök.
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Az 1772-i összeírás szerint ^vannak zöldségszülö kertjeik a lakosoknak, 
melyekben a több, konyhához szükségeseken kívül nevezetesen terem 
jó káposztájok, veres- és fokhagyma. Mindez természetesen, valamint 
a bécsitök és paszuly, nem eladásra termett. Krumplin és dohányon 
kívül —  mert az is termett —  semmit se vittek piacra. Répa 1860 óta 
terem ; azelőtt híre se volt. Csicsókát disznóhízlalásra termelték, egy 
köblös föld 40 mázsát adott. Legjobban a krumplit termesztették. Volt : 
magyar krumpli, görcsös, bőtermő ; kutya fülű, kicsi, de sok van az indá
ján ; csicsóka krumpli, veres, egy tő alatt egy kassal van, faggyúízű, de 
a ló hízott tőle ; kékhajú, fekete, gesztenyével vetekedett az íze ; a hosz- 
szúkás, veresszínü permai, nagy, mint a rózsakrumpli; sárga krumpli, 
nem ment szét, mint a m ai; a rózsakrumplit 1873 óta termelik. A sze
gény ember krumplin élt és sült tökön telelt.

A telken körül szakaszgödrök voltak, hogy a szekér ne mehessen a 
telekre. Kerítés nem volt, vagy ritkán v o lt ; a 60— 70-es években kezd
ték kerítéssel körülvenni a portát. Ahol volt kerítés, nádból, góréból 
csinálták, több helyen trágya és galyból való gardája választotta el a 
telkeket egymástól, jobb helyeken a 60-as években korlát- és deszka- 
kerítés ; a rácsos kerítés 1863-ban kezdődött, sövénykerítés főleg urak
nál és a kisnemeseknél találtatott. Az uraság udvara széles léccel volt 
kerítve. Nitzky László kastélya téglakerítéssel. A templom se volt desz
kával vagy léccel bekerítve, hanem nyílt volt : a leásott oszlopokat 
riglifa kötötte össze.

Ruházatukat maguk készítették. Magukfonta, -szőtte ruhában jár
tak. Lent, kendert termeltek. Minden háznál eszváta volt s az asszonyok 
maguk szőtték a fehérneműt. A férfiak zsáknakvalót fontak. Ha a férj 
200 igét (1 ige 3 szál fonál) font, a feleség egy meszely pálinkát vett az 
urának. A fonalat a kútnál, meg a Malomerén mosták, vásznat az udva
ron, a gyepen fehérítették ; ahol nem volt gyep, nádat, rözsét, csutka- 
górót terítettek le.

A férfiak lenvászonból való inget viseltek. 1860-tól van bolti ing. 
A gatya is lenvászon volt. Vasárnap, még télen is, ráncos, bő gatyában 
jártak, pedig egész héten nadrág volt rajtuk. Zsákvászon-nadrágot visel
tek, mely fehér volt, meg is festették olaj közé kevert kindrusszal; csepü- 
nadrágndk mondták. Posztónadrág a 80-as évektől van, kéthöznap a 
belseje van kívül. Volt ugyan 1863 óta posztónadrág, de a jobbmódúak- 
nak és csak télen hordták, akkor is vasárnap. Aki fekete szövetujjast 
vett magára, melynek hátravető zsinórja volt, az jó vagyoni helyzetben 
élt, az ilyentől elkérték a vőlegények, húszán is esküdtek benne. Keme- 
csén nem lakott szabó régen. Télen rövid ködment és hosszú ködment (az 
alja volt hosszú) hordtak, nyíregyházi szűcsmunka volt. Egy foltozó
szűcs lakott a községben. Bundájok (suba) csak a jobbmódúaknak és 
nemeseknek volt. Aprófiirlü gubát jó gazda nemeslcgények viseltek, 
piros posztóval szegte be a gubás. Ezelőtt szép fekete gubában jártak 
nemzetiszínű bojttal ellátva, akinek nem volt, parasztnak tartották. 
A szegényeknek szürke gubájuk volt. Nagykároly, Kalló, Bakta, Jákó 
vásárain vették 6— 7 pengőért. Kemecsén is volt egy zsidó gubás. A fehér 
szűrt úr, nemes és gulyás egyaránt viselte, a szabásban és díszítésben volt

468



a különbség. Bocskorban járt még a gazdag parasztember is a 40— 50-es 
években, a varrott csizma 1860-ban terjedt el, vasárnap húzták fel, hét
köznap bocskorban szántottak ; a szeges csizma szimplaszárú, nem volt 
bélelve, sarkán patkóval. A 60-as években divat lett a sarkantyú, gazdag 
és szegény legények egyaránt sarkantyús csizmát viseltek. Olmos eső
ben, ha templomba mentek, meg jégen nádvágáskor háromsarkos jég- 
patkót használtak, ha gaguccsal vágták, fabocskort kötöttek a csizmára, 
ha tolóval, akkor nem kellett. Magyaros, kiskarimájú pörge kalapot hord
tak általában, mellette darú-, gém-, kócsagtollal, tavasszal árvalányhaj 
volt a jómódúak kalapjánál is. A  házasulandó legények darutollas, a 
fiatalabbak gémtollas kalapot hordtak. Nyáron szalmakalapot viseltek, 
amit egy asszony font olyan ügyességgel, hogy az eső nem ment rajta 
keresztül. A pásztorkalapnak olyan nagy karimája volt, hogy a két vállát 
betakarta. Télen karima nélküli gombos kucsmasapkái viseltek. A férfiak 
viseletét 3 méter hosszú pamut- és selyem-nyakravaló egészítette ki. 
Hajviselet tekintetében füligérő körhaja volt legtöbb embernek, de vállig- 
érő nagy haj is volt. Az öreg emberek görbe fésűt hordtak hátul a fejen, 
1863-ban még négy-öt ilyen ember élt Kemecsén. Márkus Péter, aki 
40 évig pásztorkodott, befonott hajat hordott, esőben feltekerte a kalap 
alá. Kontyos Varga is görbe fésűt hordott nagy hajában.

Az asszonyok viselőkabátja vászonból való, mint maguk festettek 
barnára. A pendely is vászon. A nemes asszonyok az 1860— 70-es évek
ben krinolint viseltek, ráncos, több szélbe szabott szoknyát, meg kurta, 
szélesujjú felsökabátot, a viklert. A fiatalok 1875-ig fékelőbe jártak, sel vem - 
pántlikával díszítve. Lábukon csizma volt, a lányokén piros csizma. Ünne
pek alkalmával, meg lakodalomkor fűzős cipőt húztak. Télen asszony
bundát hordtak. Hideg időben a duki nevű ujjasfélét, mely módosabbak
nál vattával, szegényeknél csepűvel bélelt. Ahol telt, ködmönt vettek 
hozományul a menyasszonysorban levő lánynak. A lányok hajadonfő
vel, az asszonyok bekötött fejjel jártak.

A község lakossága tiszta magyar, nagyobbrészben református. 
Legrégibb családok a Szabolcs vármegye monográfiája szerint: Kemecsey 
1445, Miglészy 1465 ; a XVIII— XIX. században a Bagosy-, Zoltán-, 
Korda-, Borbély-, Mikecz-, Garay-, Hagymásy-, Hegedűs-, Zsiday-, 
Elek-, Laskay-, Pethö-, Irinyi-, Kelemen-, Kriston-, Osváth-, Ormos-, 
Kőrössy-, Nagy-, Nánássy-, Bodó-, Krasznay-családok. Az úrbéresek 
közül a Pásztor-, Enyedi-, Nyerges-családok. Ügy mondják éltes embe
rek, hogy a község keleti részén lakott a Bodó- és Mezőssy-család, 
továbbá a Krasznay- és Kriston-család, középen a Kemecsey-család, 
majd ennek leányági utóda, a Mikecz-család, a nyugati részen pedig 
a Fejér- és Répássy-család, mely családok versenyeztek egymással úgy 
a polgári, mint az egyházi életben, adományoztak vállvetve odaadó 
buzgósággal.

A Kemecseiek nemcsak helyben, de más községből is nősültek, így 
Megyer, Halász, Beszterec, leginkább a Nyírségre mentek asszonyért 
Bogdány, Gáva, Túra, Sényő községekbe.

1860-ban két zsidó boltos volt a községben. Két cigány kovács is 
volt : Dugán Józsi és Pongó Pali. A cigányok teknőt nem csináltak,

464



hanem tapasztás, gyékényszövés, vesszőfonás, seprükötés volt a foglal
kozásuk, meg a ruhaszárító madzag és a szilkehordó-fonás.

Egészség tekintetében szívósak voltak, nagy időt éltek. A ref. egy
ház matrikulájában a halálokok közt sok van hideglelés, 1860 körül har
madnapos hideglelés uralkodott, továbbá veres- és hólyagos himlő, heptika 
fordul elő gyakrabban. Más betegségek : vízibetegség, forróhideg, hagy- 
máz, posláz, mellfulladás, daganat, fejdaganat, nyilallás, hasrágás, 
hosszas nyomorúság, malomtörte, megfagyás, elmeháborítás, őrjültség. 
1830— 31 és 1873-ban kolerajárvány volt, akkori nevezet szerint epe
kórság. Az előbbi járványról a földesurasági gyűlés hatázorataiból bőveb
ben értesülünk. 1831. július 24-én határozzák, hogy a Csörgőben levő 
egyik szoba megszereztessen és vesztegháznzk készíttessen, továbbá a jó 
rendnek megtartása végett az adózó népnek könnyebbsége tekintetéből 
szükséges strázsák kiállítása sorház rendivel menjen és 24 órákig fog 
egy személyre kiterjedni. Augusztus 18-i határozat : a földesuraság 
a központi küldöttséghez jelentést tesz 1. orvos iránt, 2. bor, só, ecet 
kiküldése iránt, meiynek kiosztására egy földesúr kirendeltetik, 3. a bete
gek részéről az Ispitály eltiltatik, 4. a külső strázsák a földesúr költsé
gén fogadódjanak és füstölő intézet tétessen. Az augusztus 21-i hatá
rozat : A köznép az Ispotály és temetési szokatlan módtul való félel
mében a maga félrevonásával, betegségének titkolásával, sőt megerőlte
tésével is veszedelmezteti magát és a nyavalyát inkább neveli, mintsem 
távoztatja —  tehát senki is tobább az Ispotálytul nem félhetvén, mint
hogy az különben is csak az oly szegényekre és magánszemélyekre nézve 
állíttatott fel, akik közgondviselés alá tartoznak és háznép nélkül lévén, 
másoknak gyámolítását kívánják —  és minthogy azon Ispotály inkább 
szükséges arravaló nézve, hogy benne a szegények gondviselésére és 
eltakarításokra a szükségek esetében kiszolgálandó fogadott 4 közön
séges férfi szolgai és 2 asszony szolgálói fel vigyázat alatt contumatióban 
állandók legyenek, tehát ezen Ispotály ezen célra által is fordítódik 
ezennel —  és ezen közszolgáknak fizetések egy-egy írtban állapíttatott 
meg, aminthogy már ilyen közszolgáknak Ns. Borbély László, Mádi 
György. Ormos Sándor és Aracsi János magokat önként felajánlván 
és a hitet is letévén előpénzül 5 Pfrtokat fel is vettek. Továbbá a meg- 
haltakat, kik az Epekórság nyavalyában múltának ki, házaiknál a raga
dósságnak kiterjesztése nélkül ki nem téríttethetnének, akik szegények 
is lévén, közprovisio alá tartoznak, közönséges koporsóba való tartás 
helyéül Tóth Márton csikósnak a földgödrök között távolabb a falutól 
addig volt lakóháza assignáltatik, de minthogy Mitru nevű volt ökör
csordásnak a felesége betegen azon házban feküdne, tehát ő a kisebb 
csikósnénak házához, ahonnan Kardos Juliánná kihalt, fog még ma által 
szállíttatni a közszolgák által és a nagyobbik csikós is, Tóth Márton 
azon lakóhellyel, melybe Mitruné fog általszállíttatni, tartozik meg
elégedni.

Vitatásba vétetett a szolgabíró úr azon kívánsága, hogy a valóságos 
kolerában meghalálozottaknak holttestyeik 24 órák előtt el ne temettes- 
senek, mivel a tapasztaláson épült tudomány azt mutatná, hogy sokszor 
az elalélt betegek, kiváltképpen az olyanok, kiket a görcsök fájdalmai
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fognak el, sok ideig merevedve a halottakhoz hasonlóknak látszanak, a 
debreceni feljelentett eset, valaminthogy a tájai ehhez hasonló történet 
eltávoztatása tekintetéből. A földesuraság megnyugszik e közértelemmel 
megállapított határozásban. A Helytartó Tanács rendelése szerint ugyan 
egy halott se temethető el elébb 48 órákig. E jelenvaló környülállásban 
pedig annál siettetőbb rendelések nem lennének, minthogy az uralkodó 
nyavalyának ragadása megakadályoztassék, a 48 órákból 24-et engedve, 
oly meghagyással, mint a milyet a helybeli közegészségre vigyázó Depu- 
tatio megállapított: 24 órákig tartasson a közönséges akarattal elválasz
tott helyen koporsóban tartandó holttest. Ebben a földesurak közön
séges értelemmel nemcsak megegyeznek, de különböző feltételre állani 
teljességgel nem is akarnak.

Megtudjuk azt is e határozatokból, hogy Steincz Ferenc főorvos 
harmadnaponként megjelent Kemecsén, egyes udvarokat bezáratott, 
másokat feloldozott, a lakosságot tanácsokkal látta el, mely dícséretrc- 
méltó cselekedetéért a földesuraság 150 Rfrtot ad neki honorárium címen. 
Az ő belátása szerint a halottak 24 óráig feltartása nagy idő, 6, legfeljebb 
12 óránál tovább a koporsóból kijövő veszedelmes gőz kipárolgása miatt 
meg nem engedhető, sőt a nyavalya megakadályoztatására szükség
képpen is megkívántatik.

Augusztus 28-án végeztetett, hogy minekutána az Epekórságnak 
nyavalyája Steincz Ferenc Doktor úr vélekedése szerint is befészkelte 
volna magát, a helység zárattasson be és ez a kathedrákból kihirdettessen. 
A többség vélekedése szerint az ezután megholtak mindnyájan az úgy
nevezett Orosi dombra temetődjenek.

A szeptember 4-i gyűlés szoros kötelességévé teszi a helység boájá
nak, hogy házanként adattassanak az árváknak élelemrevalót.

Isten kegyelméből az Epekórság szeptember 8-tól fogva megszűnt, 
e szerint a veszteglésre rendelt 20 napok szeptember 27-én eltelnek, a 
felszabadítás végett Kemecsére kéretnek a szolgabíró és a doktor urak.

Elemi csapások közül az árvíz említendő első helyen, mely évenként 
fenyegette a falut, feljött a község nyugati oldalán a Bugócán levő hor- 
dóskútig. Két nap múlva visszaszaladt. Néha egész nyáron kint volt. 
Jól emlékeznek arra, hogy az 1867-i árvíz elhozta Halászból a Gencsi, 
Höncs és Kállay tanyáját, Két érközről még gyereket is bölcsőstől, a 
macska is ott gubbaszkodott a bútoron, a terményt hozta a magtárból. 
De áldás is volt az árvíz, mert hozott halat és jó trágyát hagyott itt, mely 
a földet javította, úgy hogy három esztendeig nem trágyáztak utána. 
A  Malomere vize tavasszal jégtóriáskor a bogdányi hídnál jött a faluba. 
Sokszor a harangot is félreverték, meg doboltak, hogy a lakosság men
jen a veszedelmet megelőzni. Bejött a víz a Csépán János telkéig, ahol 
most a Kossuth-szobor áll, sőt a róm. kath. templomig. Számbavehető 
kárt azonban nem tett, mert a jeget a híd alatt átsegítették, a vizen 
tovább engedték. A kint levő vizet medrébe visszaszoríttották. A nyír
vizek, tehát a déli részen levő vizek, se kárt nem tettek, se hasznot nem 
hoztak.

Szárazság idején nem termett tengeri, krumpli, de mivel rétközi 
része is volt a határnak és a nyíri részen rétes, lapos helyek, nagy aszály
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idején, így az 1863-i nagy ínségben is ide hajtották a jószágot az Alföld
ről, közelebbről Nánás, Dorog, Böszörmény, Hadházról és itt is teleltek 
jószágostól együtt.

Tűzvész nem pusztította el soha a községet, csak 2— 3 ház égett le 
egyszerre. A földesuraság mindent elkövetett a tűz elhárítására. Már 
1856 előtt volt a községnek vízipuskája, mert ez év július 18-án javíttat
ják a rézművessel Nyíregyházán. Szeptember 27-én megérkezett az új 
vízipuska a földesuraság jegyzőkönyvének tanúsága szerint.

Az iskoláztatás terén Kemecse mintaképe volt a vidéknek. A jobb
módú családok gyerekei itt jártak iskolába, nem vitték őket városba. 
A ref. egyház bejegyzése szerint már 1798-ban van oskolamester, 1870-től 
két tanító tanított. Az iskola olyan rendes épület volt, mint a lakóház, 
a tanító is abban lakott. Az iskolában a gyerekek régen X-lábú asztal 
körül cölöpökre helyezett gerendákon ültek. A szokott helyen volt a 
boglyakemence, a falon olvasótáblák. Régen lúdtollal írtak, 1863-ban 
kezdődött az acéltoll. Papírra írtak ceruzával, a palatábla 1864— 65-ben 
jött használatba. Sillabizáltak, vagyis szótagolva olvastak. Golyóval 
számoltak. Zsoltárokat tanultak. 1865-ben már természetrajz és nyelv
tan is volt, ekkor már öt-hat könyvből tanultak. A szegény gyerekek 
általában egy-két évig jártak iskolába, mert akinek jószága volt, annak 
az örizésére használta gyerekét, a jómódúak azonban akkor is végig
járták mind a hat osztályt. A róm. kath. iskola 1818-ban épült. A tehető
sebb róm. kath. és zsidó családok a ref. iskolába járatták gyerekeiket.

A temetés száraz időben úgy történt, hogy a holttestet koporsóban 
három rúdon vitte hat ember a karján a temetőbe, esős időben, nagy sár
ban és télen lóval vont nagy szánon, gyalogszánkán is húzták télen. 
Kolerában gyékényponyvába tekerték a halottat. A koldusokat, ván
dorokat, elesett szegényeket 1861-ig a falu koporsójában vitték ki a teme
tőbe, ott a koporsóból kivették, betették a sírba, a koporsót visszavitték. 
Régen a koporsónak feneke nem volt, hanem egy pár lécet szegeztek 
az aljába keresztben, rá napraforgó-górót tettek s arra fektették a halot
tat. Akit megöltek, annak a fejfáját veresszínűre festették. Temetés 
után halotti tort tartottak, gulyásos húst, töltöttkáposztát, szalonnát, 
tyúkhúst ettek, ahogy a vagyoni állapot engedte, és bort ittak. Majd 
temetési énekeket énekeltek.

A  földesurak temetése nagy pompával történt. M. Nagy József, 
Szabolcs vármegye jegyzője, feljegyezte Diariumába, hogy 1784 augusz
tus 31-én miként ment végbe napaasszonyának, Megyery Dorottya asz- 
szonynak temetése. A Diarium tulajdonosa Megyery Pál ügyvéd úr 
szívességéből idézem e földesúri temetés leírását :

«Anno 1784 die 26. 8. bris Kemetsén T. Nmes Zabolch vármegyé
ben reggeli hét óra tájba ritkán látott ájtatosság között a maga kcmetsei 
residentiájában szegény Istenben boldogult Nagyasszony napamasszony 
Tttes Nmzetes és Nmes Vasmegyeri Megyery Dorottya asszony, néhai 
Ifj. Marusi Olasz Gábor úr özvegye ez árnyékvilágból a másikra mind
nyájunknak kiirthatatlan szomorúságára elköltözött, —  és 31. 8. bris 
anni ejusdem 1784 nagy pompával (hat árvájának Olasz Antal, Lajos, 
József uraknak, feleségemnek, én nekem, hajadon leánya Olasz Julis,
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Maniisics (?) unokáknak zokogó könnyhullatásaik között) a régi Paksy és 
Jármy ágon levő nagyhalászi örökös kriptában fekvő régi tekintetes 
eleihez temettetett és azon örökös kriptában a többivel együtt várja 
az eő idvezítőjének szerencsés eljövetelét.

Ez kriptában fekszik Sándorka kisdedem is, más egyébb nagy
asszony 3 csemetéivel együtt. A nagyasszony édes anyja, Jármy Klára 
is ott fekszik.

Kemetsei háznál elmondott predicatio után reggeli 12 óra tájba 
először is mentek 17 lovas legények, azontúl nevezett sógoruraimék, 
én M. Nagy József, Gedeon nevezetű napkori plébános uram, utánuk jött 
nagy csendességgel a nagyasszony könnyhullat ássál említendő drága 
teste. —  A  test után jöttek rendes sorjával Bégányi, Megyery, Tassi, 
Csákányi nemesek, Fejér és más köröskörül lakozó kétágon levő sok úri 
atyafiak, más nemesek és alábbrenden való öszvecsoportozott tisztes- 
séget-tevő személyek, akik a testet nagy hajkkal egész a nagyhalászi 
kriptáig nagy szomorúan kísérték, mely kriptát egy nappal azelőtt fel
bontattam, tisztíttattam  és kiszellőztettem. —  Eltemettetvén a test 
három óra után délután anya nélkül szomorú árvák úri atyafiaival s más 
egyéb úri vendégeivel együtt Kemetsére jöttünk és a szokott tori pompás 
ebédet feladattuk. A  személyek többen lehettek száznegyvennél. Fejér 
András sógoruram volt a főgazda más gazdákon kívül, főgazdasszony 
pedig másokon kívül volt említett sógor, Fejér András uram menye- 
asszonya : Nyárády Borbála húgomasszony, Fejér Zsigmond uram ked
ves hitestársa.

Amidőn az ebéd 5 vagy 6 órakor est ve elvégződött, ismét a nagy 
ebédlőházba más ebéd, vagyis inkább vatsora feladatott azoknak szá
mokra, akik még nem ettek volt estvig, avagy akkor az árvákat későb
ben vigasztalni érkeztek. Éjfélután végződött a  szomorú tor.

Az árvák és azoknak unokái gyászba kísérték a testet, melyet most 
is velem együtt mindnyájan viselünk.»

Temető. Valamikor régen a templom köré temetkeztek, mint az a 
középkorban szokás volt. Később a község déli végénél volt a temető, 
hova a Derékszeren lehetett eljutni. Két katasztrális hold terjedelmű 
volt, református és katholikus részből állott. 1863-tól régi temetőnek 
hívták. 1889-ben temettek bele utoljára. 1914. évben zárták be végleg. 
1916-ben házhelyeknek árverezték el. Ma már be van építve. Egyedüli 
síremléke, a Mikecz Juliska obeliszke áll még, melynek szép felirata Tompa 
Mihály költőtől való. Ú/temetőül 1863-ban az ú. n. Lebuj árkán túli göd
röt jelölték ki a község déli részén, a vasúti állomáson túl. Kilenc hold 
nagyságú, melyből hat hold a reformátusoké, 3 hold a katholikusoké. 
Déli végébe a sokkal régibb zsidótemető ékelődik bele. Az új temető nyu
gaton dombos, keleten aljas.

*

A régi időket nézve, Kemecsén közös szeretetben élt földesúr, nemes, 
jobbágy, zsellér. Bezárt kapu nem volt.. Magyar embernek nincs zár az 
ajtaján, —  így szól az ősi hagyomány —  legfeljebb fakilincs. A  község
nek ősi magyar jellemű, intelligens népe társas összejöveteleken tárgyalta
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a haza dolgát, a faluét pedig vasárnap délutánonként a kántorkorcsmá
ban, élén a kurátorral, meg a törvénybíróval. Egyszerűség, természetes
ségjellemezte összejövetelüket.Vasárnap délutánonként például ötvenen 
is összejöttek egy családhoz és a fiatalság uzsonnakor tálból kanalazott 
aludttejet, kenyérrel fogyasztotta, vagy pattogatott kukoricát szemel- 
getett ; csak az öregek poharaztak. Jó időben templom után szcrhosszant 
sorakozott legény, leány, víg nótaszóval mentek a falun végig s a falu 
végén összefogózva játszották a «nyisd meg leány kapudat*.

Hétköznapi szórakozás volt a kenderdörzsölés.őszi este (aug. máso
dik, szept. első fele) asszonyok, leányok ponyvát terítettek el a torná
con, volt hely, ahol csak a földre tettek egy fő kitört kendert bokrára 
összehajtva és a tornác lábához, oszlopokhoz kötött rúdba megfogózva, 
mezítláb,sarokkal taposták, forogtak, táncoltak rajta. A legények ugyanis 
elmentek a dörzsölőbe, hol nemcsak vidáman beszélgettek, hanem dalol
tak is a lányokkal s így könnyebben haladt a munka. Télen, novem
bertől február közepéig a fonóka volt a kedvelt szórakozás. Egy helyen 
összejöttek a lányok, alkonyaikor kezdték a fonást és daloltak. Erre 
a legények is odagyülekeztek, ők is daloltak, vagy tréfálkoztak, és ha 
valamelyik lány elejtette az orsót, felkapták előle és csókért adták vissza. 
Mikor a kiosztott szöszt megfonták, megvendégelték a lányokat süte
ménnyel, főtt kukoricával. A legények ilyenkor cigányt fogadtak és 
a lányokkal éjfél után 2 óráig is táncoltak.

Józanéletü, kitartó szorgalmú, megbízható volt Kcmccsc népe min
dig. Szorgalmára rávilágít szavajárása: «ha az ember szénával akar dol
gozni, a rend végére feküdjön*, vagy «ha valakinek gyüjtenivalója van, 
a halottját tegye fel a padlásra*. Hogy úrhatnámság, rátartiság van ben
nük, nem is tagadják. A környékbeliek a szólás-szapulásra való haj
landóságot szoktak felhozni ellenük, mely sok perpatvarnak lett elő
idézője s ebben nem is tévednek, meg a bálban való verekedést lány 
miatt, bár a virtuskodásnak is nagy szerepe volt ebben. Megtörtént az 
is, hogy a táncoló legény egyik kezében a lányt, másikban a botot tartotta.

Hallomásból tudják csak az öregek is, hogy régen a megesett leány 
penitenciát tartott a templomban, melynek pitvarában székre ült, aki 
akarta, leköpte. És azt is beszédből tudják, hogy 1863 előtt megszégye
nítő fához kötötték ki a tolvajokat ; ilyen oszlop kettő volt, egyik a nagy 
piacon a ref. iskola előtti térségen, a másik a kispiacon, a Szitha Gábor- 
féle telek előtt.

*

Ilyen volt Kemecse képe 1882-ig, a Lónyay-csatoma elkészültéig. 
Mert hiába csapolták le a Rétköz vizeit hamarabb, a Nyírség homok
dombjairól lefolyó vizek nagyobb károkat okoztak az ártérén, mint a 
Tisza árvizei. A gyűjtőcsatorna (=  Lónyay-csatoma) a tiszai árterületbe 
folyó nyírvíznek a felfogására létesíttetett. A Lónyay-csatoma Berkesz 
község határában az Agárhídnál kezdődik és Megyer felől a Nagy-Zsadány 
északi végénél jön Kemecse határába, északnyugatnak tartva átmegy a 
Paprétjén, Mikóerén, Szidáson, Hosszúzsombékoson, Szántósréten a 
Halastóig, ott délnyugatra tér és a Halastó közepén át a Kisszéken,
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Görbeszéken a Berténykeskenyérc járó útig, itt délre fordul s a Toppantó
hát és Toppantó taván keresztül menve ismét délnyugati irányban 
megy a Bertényfarkán keresztül a Kecskéshegy fölött a halászi határba. 
Vencsellőnél ömlik szabadon a Tiszába.

A Rétköz belvizeit levezető csatornák és a Lónyay-csatorna kiépí
tésével a község határának északi része, mely a csatorna fölött a Tisza 
árterében van, kanaánfölddé változott. A  Bácsi rétből olyan jó termőföld 
lett, hogy elszegényedett tulajdonosa jómódba jutott. A vizek levezetése 
után a második évben a zsombékot vágták ki és törték fel a helyét. 
Jeney Szabó Károly a zsombékot úgy irtatta ki, hogy bevetette árpá
val a közeit és ráeresztette a disznót, mely kitúrta a zsombékot. Az alja
kat kölessel, zabbal, tengerivel vetették be. A kövér földekben a gabona 
eleinte gazos lett.

A nyírségi rész kevéssé változott ; a 120 kát. hold Gyulasása hullám
térnek hagyatott meg és így a magasabb árvizek elborítják. A Malom
erét és Fényesárkát levezető csatornának használták fel. A község vizes 
területeinek mentesítése általában nem egyszerre történt, úgyszólván 
napjainkig tartott. Legtovább maradt a víz a Tapogatós-tóban, a Pápa- 
háza-rétbcn, a Disznósrét laposán és a Zsadányban, ma azonban már ezek 
is víztelenítve vannak. A  kemecsei határban jelenleg két szivattyú- 
telep, négy zsilip ( =  csőáteresztő) és két vízbujtató van.

Említettem már, hogy száraz esztendőkben, közelebbről az 1850-es 
évek végén a szomszéd községekből kellett nádat hozni, mivel nem volt 
helyben, ma pedig vizek hiányában alig van annyi (52 hold),hogy a még 
meglevő nádtetejek javítására elegendő volna.

A vizek helye szántóföld lett, hol répa, lucerna, krumpli terem. 
Búza és árpa ma több terem, mint régen. A legfőbb kiviteli cikk a krumpli, 
melyből leginkább az Ella-, Krüger- és rózsafajtákat termelik. A cukor
répa, melyet az 1880-as években kezdtek termeszteni, egyeseknek hasz
not hajt és vagonszámra szállítják. A napraforgót is nagyban termelik, 
a legjobb ára van. Táblaszámra terem, olaját a szegények, főleg a gör. 
kath. vallásúak zsírozónak használják ; górója kerítésnek félévig eltart, 
tűzre is jó. Káposzta is több van ma, mert nem kell venni más község- 
beliektől. Kotús helyen 5— 6 szekérrcvaló terem egy gazdának. Bőveb
ben termelik a lucernát, mely 1860 körül jött, dinnyét és tököt, mint 
régen. Ellenben a kétszerest alig vetik. Zab és bükköny kevés terem. 
Jelenleg kivisznek Kemecséről 150 vagon burgonyát,1 40 gabona
neműt, 10 tengerit, 40 dinnyét, 100 cukorrépát és káposztát 20— 30 
vagonnal.2 Burgonyát és káposztát a Tiszántúl minden részébe szállí
tanak ; Budapest, Eger és Gyöngyös vidékére közvetlenül, gabona, 
tengeri, dohány, gyümölcs és bort Nyíregyháza közvetítésével minden 
felé visznek. Kemecsére jön hetipiacra Bogdány, Halász, Rád, Megyei*

1 A többit a  helybeli szeszgyár dolgozza lel.
* A  hivatalos kim utatás szerint e mennyiségek kétszeresét is m eghaladja a 

kemecsei vasúti állom ásról elszállíto tt term ények vagónszáma. de a  kim utatás
ban a szom szédos községek term énye is benne van , m elyet szintén a kemecsei á llo 
másra fuvaroznak.
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népe apróbb szükségletei beszerzésére, azonkívül a nyíregyházi kofák, 
akik itt vásárolják össze portékájukat.

Az időjárás ma is- ugyanolyan szélsőséges, mint azelőtt. Legtöbb 
eső esik tavasszal és ősszel. Egy évben 119 az esős napok száma, a havas 
napoké 24. Ilyenkor víz alá kerül a Hagymási-kaszáló a halászi út keleti 
oldalán, (a 282. számú ház kertje), a Mágán levő kaszáló, a Mosótó 
melletti rét és a Zsadány egy része. Zivatar 10— 12 nap van évenként, 
rendesen tavasz végén, nyár elején. A szeles napok száma 250, szélcsend 
van 115 nap. Száraz időben a kártékony rovarok szaporodnak el.

A vizek helyein maradt kövér földeket eleinte nem kellett trágyázni, 
később is kevesen trágyáztak, kihasználták a termőid főképességét, 
ma már mindenki trágyázással használhatja földjét.

A határ sok részén van szikesedés, főleg északon és délkeleten, de 
a nyugati oldalon is. A lakosok homokot, hamut, trágyát hordanak rá, 
melyek lazábbá teszik, de állandó termőképességét vissza nem adják.

Megváltozott az aratás és cséplés módja is. 1863-tól nem sarlóval, 
hanem kaszával aratnak, nagyobb gazdaságokban, uradalmakban 
aratógéppcl. A cséplés se kézierővel történik már. 1880 óta járgánnyal, 
1884 óta tüzes géppel, ma pedig motorral. A szóró rosta 1870-cs évek
ben jött Mezőcsátról (Borsod megye), 75— 80 frt. volt az ára, éjjel
nappal rostáltak a nemesek rajta.

A terményt az 1880-as évek óta gözhengermalomba viszik őrletni, 
vizi- és szárazmalomnak már híre is alig van. A gabona és burgonya 
bősége hozta létre a két vámmalmot, egy vámdarálót, két szeszfőzőt és 
egy szeszgyárat, ez utóbbi 1875 óta áll fent. A  gőzmalomban olajütő 
is van.

A községtől távolabb eső földeken a könnyebb megmunkálás cél
jából tanyák keletkeztek. Úgy mondják az öregek, hogy 1865 óta 
vannak tanyák ; a három legrégibb a Fertő-, Becréti- és Kerek Mága- 
tanya volt. Ma 17 tanya van a határban. Szántóföld 4898 kát. hold és 
1100 négyszögöl.

A vizek elmúltával a kaszálók száma is megfogyatkozott, ma 766 
kát. hold van csak.

Régen minden jószágtartó ember azon iparkodott, hogy legelőt 
fogjon, ahol jószágait legeltetheti. A nagyterületű és dús legelők 253 kát. 
holdra zsugorodtak össze, ma készből etet a gazda : lucerna, lednek 
széna, törek, répa, szecska képezik a takarmányt.

Öt ven esztendővel ezelőtt külön ökör-, tehén-, borjúcsordája, meg 
ménese, sertésnyája volt a községnek, a mostani kimutatás szerint 
marha 660 drb, ló 454 drb, sertés 1481 drb, juh 552 drb van. A heverő
jószág fogyott, csak a tehén szaporodott, magyar marha azonban ma 
már alig van a községben. Lótenyésztéssel intenzívebben foglalkoznak. 
Mangalica kevesebb van ma, mint yorkshirei. Juhtartással hivatásos 
juhászok foglalkoznak a szaporulat és gyapjú feléért, téli takarmányról 
is gondoskodnak. Egy-két darabot szoktak tartani mások is, kivált 
szőllőtulajdonosok, szüretkor azonban levágják. Ma a sertés jár ki egész 
éven át a legelőre, a marha és juh tavasztól hólecsésig.

A jószág ellensége, a farkas, kipusztult.
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Megfogyatkozott a pásztorok száma is; akik vannak, azok a hcrélést, 
miskárolást végzik mellékfoglalkozásként, egyik-másik mint tudós 
titokban állatok gyógyításával foglalkozik. Sok babonás szokást, gyó
gyít ómódot tudnak a jószágok védelméről, eltolvajlásáról.

A vizekkel, nádasokkal elvesztek a halak, a csík és rák, meg a nadály, 
a víziszárnyasok ezrei. Legtovább a Zsadányban burongatták a tapogatót. 
A vízlevezetőcsatornák halászata alig méltó a megemlítésre, hol kétköz 
hálóval, pecegetővel és szákkal fogják a halat. A halászok már nem halat, 
hanem békát fognak 1925 óta és Debrecenbe onnan meg külföldi egyete
mek (Amsterdam, Párizs, Belgium, London) klinikáinak szállítják.

A régi erdők ugyan kipusztultak, de az öregek bemondása szerint 
Nitzky földcsúr 1848 után Kótajból hozott akácot és tagosítás (1863) 
után gyorsan elterjedt. A mai erdők mesterséges telepítések és akácosok. 
A Ludast ó-hegyen 1900, Gondovár-dombján 1906, Kis-Akasztóhegyen 
1909, Nagy Akasztóhegyen 1910— 12 óta van akácos, a Nyárjasdomb 
kétharmad része is (29 kát. hold) akácos. Mindezek az akácerdők termé
szetesen nincsenek kitermelhető állapotban.

A nagykállói és nyíregyházi piacokon régen is híres volt a kemecsei 
gyümölcs, sőt Galíciába is szállították. Újabban úgy a gyümölcsöst, 
valamint a szőllőt is szaporítják. ASzőllőskertben 1929 telén kifagyott a 
szőllő.ugyannyira, hogy ebben az évben többnyire tengerit, káposztát, 
paszulyt termeltek benne. Már régebb idő óta folyik a szőllőtelepítés a 
határ más részében is, így a Farkasszaroshegy tetején 1895-ben 45 
holdat, 1905-ben 15 holdat ültettek be. Ma a Farkashegyi szőllőtelep 
80 holdat tesz ki. A Kereszthegyen 1920— 21-ben 12 holdas szőllőt tele
pítettek, a Kurtahegyen is ugyanennyit, de ez utóbbi kifagyott. A 
Pincéshegy északi oldalán 30 hold gyönyörű szöllö van.

*

A község belterülete is megváltozott. A házak legnagyobb része 
ma már vályogból épül, ami régen alig volt egy-kettő. Fundamentuma 
van minden háznak, melyet bodrogkeresztúri riolitkőből raknak a 
föld felszíne felett is 2— 3 sor magasságban. A téglából épült házak 
száma is szaporodott. Világosságot, napsugarat beeresztő nagy ablakokat 
alkalmaznak a házakra, tetejét legnagyobbrészt cseréppel és bádoggal 
fedik, hivatalos kimutatás szerint 416 házét ; náddal fedett tető 322 van, 
zsindelytető 3. Fakéménj' már kevés van, a téglából való sípkémény 
váltotta fel a pendelykéményeket. A házak berendezése is más : a kor 
igényeinek megfelelő. Régi nemesi ház ma is van 18, de legnagyobb
részt átalakítva. Taksás ház is van még 30.

A házak száma megszaporodott : 1880-ban 405, 1900-ban 456, 
1920-ban 539 és 1930-ban 741 lakóház van Kemecsén. A házak számával 
természetesen az utcák száma is növekedett, különösen a világháború 
óta. Új utca alakult a község déli részén 5, a nyugati részen 2. Itt vannak 
a kiosztott házhelyek is. Az utcákat akácfák élénkítik. A Vasmegyer és 
Nagyhalász felé vezető utcája köves, úgyszintén a Tokaj— naményi út 
is; a járdák egy része kővel kirakott.
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A telken levő melléképületek közül eltűnik lassan a csűr, 4 gazdának 
van még csak. Szérüskertje is ugyanannyinak. Eltűntek a nádkúpok is. 
Disznóól azonban ma már a legszegényebb ház udvarán is van.

Gabonáját padláson, vagy a kamrában hombárban tartja, a tornác
ról a színbe került a szuszék.

Az udvaron levő kutak betoncsövekkel vannak ellátva, bődön 
kutat nem ismerik már. Ivóvizet 1902 óta mélyfuratú kutak szolgáltat
ják, ma nyolc ilyen kút van.

Az utcai kerítés, valamint az udvarban a kerté is, dróthálóból való.
A házikertben konyhaveteményeket : krumpli, káposzta, sárga

répa, gyökér, hagyma, ennivaló tengeri stb. termelnek ; lucernások is 
vannak.

A ruházat, úgy a férfi, mint a női, a divathoz igazodik. A  háború 
alatt a szövést-fonást újrakezdték és ma is szőnek, mindazáltal a vásznat 
általában boltból veszik. Kendert alig 20— 25 család termeszt, amit 
víz hiányában a karádi IIolt-Tiszára kell vinniök áztatni.

Dohányt ezelőtt kisebb gazdák is sokan termeltek, ma csak 5 
nagybirtokos.

R pcc, sáfrány, komló sincs már. Borsó, lencse kevés, úgyszintén 
veres- és fokhagyma is, úgyhogy hagymát Dombrádról hoznak. Ügy 
ezeket, valamint a mákot, paprikát, tormát a saját szükségükre, mint 
már említettem, a házi kertben termelnek.

Egészség tekintetében javulás mutatkozik. A  hideglelésnek híre 
sincs, ezelőtt pedig minden háznál volt. Napjainkban kevesebb gyermek 
hal el, de ember is ; nagyobb a száma a 75— 80 éves embereknek, mint 
régen. Láttuk a múltban, hogy az egész járásnak egy orvosa volt, ma 
három van csak Kemecsén. A  tudomány tehát ellensúlyozza azt, amit 
a táplálkozás hiánya ront a község egészségi állapotán.

A lakosság táplálkozása a világháború óta sokat gyengült. Régen 
gabonaféle, hal, csík, vízimadártojás, kölcskása bőven volt, a szarvas- 
marha is olcsó, disznót majd minden szegény ölt, főzelékül lencse, paszuly, 
borsó gyakran főtt, nyáron és ősz elején sok gyümölcsöt fogyasztottak. 
Ma nem egy család van, amely olajos kenyeret eszik reggel, délben, este. 
Krumpli most a fötáplálék, meg a cukorrépa, amit magában főznek. 
Általában a mai nehéz viszonyok között levest főznek napjában három
szor, paszuly, lebbencs és aprókáposztalevest a krumplin kívül. Jónás 
Ferenc tanító megkérdezése szerint 360 növendék közül 15 nem evett 
akkor nap, 55 pedig csupa kenyeret. Disznót nem mindenki öl. Hogy 
ma mégis több mészárszékbeli hús fogy, mint régen —  ezelőtt két mé
száros volt, ma hét van —  az inkább a lakosság növekedését mutatja.

A nevelés terén is nagy a változás. Űj, modern iskolákban modern 
felszerelés van. Régen cgy-két tanító tanította mind a hat osztályt, 
ma külön tanítója van az egyes osztályoknak. Míg ezelőtt az V— VJ. 
elemi osztályba kevesen jártak, még 1925-ben is 2— 5 növendék volt, 
ma 45— 50 a tanulók száma. 1913-ban községi iskola létesült, de 1932-ben 
beleolvadt a református iskolába. Kemecsén ma 5 ref., három róm. kath. 
és egy községi tanító van. Mindezek ellenére az írni és olvasni nem tudók 
száma ma is nagy.
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A községnek van Kossuth-szobra, melyet 1902-ben állítottak fel.
Heti piaci 915 óta van, még pedig csütörtökön. Vásárra járnak 

Szabolcs vármegyébe Nyíregyháza, Nagykálló, Nyírbakta, Kisvárda 
helységekbe, Zemplén megyébe Tokaj és Keresztúrba, Szatmár me
gyébe Csengerbe.

Népesedés tekintetében nagy a változás. A lakosság szaporodását 
és felekezetek szerint való megoszlását e táblázat mutatja :

1868— 70 óta a nagybirtokosokhoz idegen lakosság került be Verpelét- 
böl, mintegy 20 család dohányosnak, cgy-egy birtokoshoz 5— 6 család. 
Egy nagy családú dohányos eleinte hat-köblös földet kapott, ma négy 
köblöst is nehezen kap. Idevaló cseléd is kevés van, a világháború óta 
a környékből róm. kath. vallásúak húzódtak be cselédnek.

Amerikába 1880-as években kezdtek kimenni, 1890-től szórványo
san. Mindez nem jelent nagy változást, mert visszajött a legtöbb 
pénz nélkül.

A  lakosság földmívelésből él most. A községnek 225, a lakosoknak 
6261 k. hold szántóföldjük van.

Mesterember ezelőtt volt : két kovács, három kerékgyártó, egy 
foltozó gubás, egy takács és egy foltozó szűcs, három asztalos, négy csiz
madia, hat molnár (ács); ma van : öt cipész, öt kőműves, öt asztalos, 
hét mészáros, négy szabó, négy kovács, négy kerékgyártó, két ács, két 
gépész, két bognár, két molnár, egy bádogos, két fodrász, két szíj
gyártó, egy festő, egy kötélverő, egy üveges, egy kéményseprő, egy 
villanyszerelő, két bérkocsis. Egyedül az iparukból kevesen tudnak 
megélni, gazdálkodnak.

Míg az erdős részeket ki nem irtották, a lakosság maga készítette 
szerszámait, később vásárban vették meg. Újabban a tengeri suskójából 
készítenek kosarat, lábtörlőt, asztalt, széket.

Kemecse : ma nagyközség a nyírbogdányi járásban, a főszolgabírói 
hivatal székhelye. Területe 6778 k. hold, melyből a községé 275 k. hold. 
Vizesterület : 52 k. hold.

Közlekedési szempontból ma kedvezőbb a helyzete. Régen a Kemecse 
és Megyer közötti út helyén csak egy gyalogösvény volt, amit száraz 
időben lehetett használni, vizes időben a nyírbogdányi vasúti állomás 
mellett egy ma már nem létező úton közlekedtek. 1871 szept. i-én 
megindult a Nyíregyháza— csapi vasútvonal, mely a Rétköz déli és keleti 
szélén haladva érinti Kemecse belterületének déli szélét. Köútja pedig
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1880 1423 597 73 13 1 297 2404
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1920 1909 1123 206 — — 399 3706

1930 2124 >357 367 102 367 43>7



négy van, az egyik a Tokaj—vásárosnaményi út, a másik a Ke mécsé—  
nagyhalászi út, a harmadik a Kemecse— vasmegyeri út, negyedik a 
Kemecse— nyírturai út.

*

1847-ben egy nemesi birtok évi árendája 110 vfrt volt, mely 
úri megélhetést biztosított. Abban az időben, nem lévén takarékpénztár, 
a földbirtokokat zálogba adták 20— 30 évre s mivel többnyire adósok 
maradtak, a birtok a hitelező kezén maradt. A Kemecsén lakó nemesek 
száma lassanként megcsappant, idegen helyen jobb sorsba, esetleg 
vezető állásba is kerültek. De legtöbben —  úgy tudják —  el is szegé
nyedtek.

A jobbágyoknak az 1849-i szabadságharc meghozta ugyan a fel
szabadítást, akik akkor örültek, hogy nem parancsolnak nekik, hogy a 
maguk gazdája lettek, azonban az öröm nem soká tartott. Az az úrbéres, 
akinek tagosításkor (1863) hat ökre volt, három év múlva már 4 lett; 
ismét három év elteltével csak 2, a kilencedik évben már lovon szán
tott s panaszkodott, hogy adót kell fizetni, felszerelését se tudja pótolni, 
jószágot se annyit tarthat, amennyit akar. Fokról-fokra csúszott lejebb. 
Bújában a zsidóhoz ment, pálinkát ivott hitelbe s mikor fizetésre került 
a sor, földet adott a zsidónak. Ismét szegény lett.

Némelyik kisgazda a régi világot, az úrbériséget kívánja vissza, 
amikor igaz, hogy 100— 150 napot dolgozott a földesurának, de szűk 
esztendőben az uraság gondoskodott róla és amire szüksége volt, el is 
vihette a gazdaságból s így jó viszonyok közt élt. Némelyiknek hat ökre 
is volt.

A világháború után a nincsetlenek jobb helyzetbe jutottak, mint a 
kisgazdák, mert haimadosok és semmi kiadásuk nincs se a föld meg- 
műveléséie, se az elvetett terményre, se a felszerelésre. A termés egy- 
harmadát tisztán kapja kapálásért, míg a gazda két harmadából szán
tást, igát, magot, napszámot, ha kiadja, nem marad annyi, mint harma
dosának.

Kiss Lajos.
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