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BEVEZETÉS. 

Szükségtelen kiemelnünk, hogy Magyarország, mint a 
múltban, jelenben és jövőben is agrikol államnak története, 
társadalmi fejlődése nemcsak szoros összefüggésben állt, föld-
mivelö népe, a birtokos nemesség és a régi jobbágyok fejlő-
désével, hanem egyenesen ezek története, ezek fejlődése a 
tulajdonképeni nemzet történelme, mert hiszen a papság, a 
katonaság, a hivatalnokok és kereskedők stb. a nemzetnek 
csak kis részét képezte. 

Sajnos, a magyar történetírás, mint egyáltalán a külföldön 
is, sokáig majdnem kizárólag csak politikai mozgalmakat vett 
tekintetbe, és csak a legújabb időben tárgyal szocziális moz-
galmakat. Közgazdasági momentumokkal, szocziológiai irányok-
kal, melyek a nemzet közszükségleteiböl folytak, ezekkel fog-
lalkozni nem tartotta hivatásának a történetíró. 

Nem szemrehányás ennek fölém li tése, hisz anyagi dol-
gokkal, a népek valódi szükségleteivel tudományosan foglalkozni 
egész a legújabb időkig crimen laesae majestatis volt. 

De éppen a visszatérés a társadalmi evolnczió anyagi 
okainak kutatására oly érdekes, eredményei oly eredetiek és 
meglepők, hogy a modern történetíró, ki a népek történetében 
nem a fejedelmek alattvalóit, sem a háborúk változatos szín-
játékát, sem az udvari intrikák következményeit, sem pedig 
egyes osztályok uralomérti harczát látja és irja, hanem az 
emberiség egy részének a természeti törvények, illetve a be-
folyásoló viszonyokból folyó kényszerült átalakulásait, mozgal-

Magyar Gazdasáy történelmi Szemle. 1 
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mait és fejlődését látja, hasonlóan valamely hangyaboly szem-
lélőjéhez, ki egy melegebb nyár vagy zordabb tavasznak fel-
forgató átalakulásait szemléli az ezernyi egyedek tömkelegében. 

A mezőgazdaság a régibb időben még sokkalta döntőbb 
befolyással bírt valamely nemzet jólétére és igy fejlődésére, 
mint a mostani időkben, hol a vasút és a gőzhajó a termé-
seket az egész világon kiegyenlítheti. 

Magyarország köz- és mezőgazdaságának története pedig 
talán egyike a legérdekesebbeknek az egész világon. Sehol, 
talán Oroszországot kivéve, egy nemzet sem oly exclusiv 
agrikol természetű, mint Magyarország népe volt a legújabb 
időkig. Sehol a politikailag döntő néposztály — nálunk a 
nemesség — nem volt annyira összeforrva a föld népével és 
igy a mezőgazdasággal, mint nálunk. 

A geográfiái fekvés, Európa szivében, hegységek által 
majdnem teljesen elzárva a külvilágtól, praedestinálták e föld-
terület népét, hogy önmagának éljen. 

Termékeny Alföldje, végtelen rónáival, szabadságszerető 
lovas nemzetet teremtett. A Kárpátok gazdag erdőségeivel és 
bányáival inkább a városalapítók letelepedései segítette elő, a 
nagy folyamok a halászatnak kedveztek, az alföldi mocsarak 
évszázadokig gátai voltak minden forgalomnak stb. 

De a magyar nemzet mivelödési történetére is rendkívül 
érdekes világot vetnek a földesurak családi, gazdasági élete 
részletei, a viszony ur és paraszt között, a falusi nép élet-
viszonyai stb. mind kifogyhatatlan érdekes témák, s e témákat 
az utókor előtt élénk színekben feltüntető anyag rejtett kincs-
ként lappang még érintetlenül az irattárak sötétségében. 

Mindezek az itt fölemlített momentumok felette kívána-
tossá teszik, bogy a magyar mezőgazdaság története megirassék 
hivatott toll által behatóan és oly szempontból, mely méltó 
nemzetünk ezredéves fejlődéséhez. 

De a történetírás oknyomozás nélkül, kellő dokumentumok 
nélkül többé-kevésbé fikczió, a kutforrások összegyűjtése azért 
föltétlenül szükséges. 
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Éppen erre vállalkozik a Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle. 
A magyar nemzet múltját, valóban bámulatra méltó fejlő-

dését ez ezredév alatt bemutatni van hivatva a millenium-
ünnep, az 1896-ki kiállítás. 

Daczára annak, hogy Magyarország kiválólag földmivelö 
állam ; daczára annak, hogy mezőgazdaságának köszönheti első 
sorban hatalmát és gazdagságát; daczára annak, hogy nem-
zetünk gazdaságtörténelme époly fényes, mint harczainak és 
győzelmeinek története, mégis mikor a közelgő nagy nemzeti 
ünnepre a magyar gazdaság történetét óhajtotta volna meg-
íratni az Országos Magyar Gazdasági Egyesület, e nagy munkát, 
mely méltón mutatta volna meg az idegen nemzeteknek is, 
hogy mennyire haladott a magyar nemzet a honfoglalas óta, 
megmutatta volna a kétkedőknek, hogy a magyar nemzet az 
ezredévet épugy használta föl, vagy talán még czélszerübben 
gazdaságának megteremtésére, megizmosodására és fejlődésére, 
mint akármelyik más nemzet, — sajnos, e munkát a mille-
niumig megírni azért volt lehetetlen, mert a szükséges kut-
források és adatok, bár óriási mennyiségben rejtőznek a külön-
böző leltárakban, nem találtak még eddig oly közlönyre vagy 
munkára, mely e fejlődésünket a legszebb világításban be-
mutató adatokat a nyilvánosságra hozta volna. 

Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület a maga részéről 
is hozzá akarván járulni ahhoz, hogy a magyar mezőgazdaság 
története méltón megirassék, elhatározta, hogy ha már kész 
müvet a milleniumig nem is nyújthat a nemzetnek, —- oly 
közlönyt act ki a maga kiadásában és szerkesztésében, mely a 
magyar mezőgazdaságra vonatkozó fontosabb adatokat össze-
gyűjtse és történetírónknak rendelkezésére bocsássa. 

E folyóirat, mely Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle czim 
alatt kéthavonkint 4 nyomtatott ivben jelenik meg, első részében 
feldolgozott anyagot, tanulmányokat, essayket hozna, másik 
részében pedig tisztán csak adatokat, kimutatásokat, táblázatokat 
és hasonló összeállításokat. 

A szerkesztőségnek sikerült az e téren vagy ezzel hasonló 
í* 
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irányban működő szakférfiak legjobbjait, legelőkelőbbjeit meg-
nyerni : igy a vállalat főmunkatársául Tayányi Károlyt, az 
Országos Levéltár allevéltárnokát, és ezzel biztosítottnak látszik 
nagy részben a folyóirat komoly tudományos jellege. 

Tudtunkkal oly folyóirat, amely csak egy nemzet gazda-
ságtörténetének felderítését tűzte ki czéljául, nem létezik még 
sehol és igy Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle az első és 
egyedüli folyóirat a maga nemében az egész világon. Valóban 
büszkék lehetünk arra, hogy Magyarország itt, komoly tudo-
mányos téren, mint első ragadta meg a haladás zászlaját. 

Mint minden kezdeményező vállalatnak, ugy a jelen folyó-
iratnak is meg kell küzdenie a kezdet nehézségeivel, de a 
kiadó testület prestigeje egyrészt, az a kedvező fogadtatás 
pedig, a mivel már a folyóirat megindításának hirét üdvözölte 
a tudományos világ, másrészt, végül pedig a tárgy rendkívül 
dús és érdekes volta ama reményt engedi bennünk érlelni, 
hogy a Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle meg fog tudni felelni 
a belé helyezett bizalomnak, meg fog felelni ama nagy és 
szép feladatnak, melyet megindítói elérendő czéljául kitűztek. 

Fogadja azért közönségünk kegyesen folyóiratunkat, támo-
gassa erkölcsileg is legjobb erejéből, és biztosak vagyunk, hogy 
a czélt elérnünk könnyű lesz. 

Budapest, 1894 február közepén. A szerk. 



ADALÉK MAGYARORSZÁG MEZŐGAZDASÁGI TÖRTÉNETÉHEZ, 

A HONFOGLALÁS ELSŐ KORSZAKÁBÓL. 

I r t a : GALGÓCZY KÁROLY. 

I. 

Történetíróink és a magyar történetíráshoz alapul szolgáló bel-
és külföldi forrásmunkák s okiratok átalában megegyeznek abban, hogy 
őseink, a kik Ázsiából, Krisztus sz. u. a IV. században megindult nép-
vándorlással kerültek Európába és itt elsőbb a Kaspi tenger s a Kaukazus 
körül laktak, de többször változtatták lakásukat : mielőtt mostani hazán-
kat elfoglalták, söt azután sok ideig még itt is, harczias, pásztor nép 
voltak. Életök nagy része fegyverben, harcz és háború közt folyt le. 
Háborún, harczon kívül pedig fő élelemkereseti foglalkozásuk a barom-
tenyésztés volt. 

Rövid ideig a mostani Magyarország előtt, előbb Lebédia tarto-
mány volt hazájuk, a Fekete tenger északi részén, a Dnéper folyó 
mellékén, a kazarok szomszédságában, a kikkel, mint rokon néppel, 
barátságban és szövetségben éltek. 

E tartományban bét törzsre, vagy székre voltak oszolva, mely 
törzsek ismét nemekre és ágakra oszoltak. 

Lebédiából azonban csakhamar kinyomta őket az erős népvándorlás, 
átkeltek a Dnéperen, és közel a Duna folyónak a Fekete tengerbe szaka-
dásához, a Búgh, Neszter, Prúth és Szereth folyamok közt szállottak meg, 
mely földet a nép maga nyelvén Atelkuzunak, Etelköznek nevezte, a mi 
mostani nyelvünk szerint „vizköz" névnek felel meg. Ez, a folyamok 
neveiről Ítélve, a mai Bessarábia és Moldva ország volt. 

Innen jutottak őseink mai magyar hazánkba. 
Pauler Gyula magy. tud. akadémiai tag, országos főlevéltárnok, a 

magyar történetírók által eddigihasznált forrásokat beható kritika alá vet-
vén, a honfoglalás körül eső időről következőleg irja le magyar őseinket :* 

* A magyar nemzet törtenete az Árpádházi királyok alatt. Irta Pauler Gyula 
I. kötet. 1893. év 2. 1. 
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„A törzsek külön vajdák alatt álltak. Közös fejük nem volt. Sátor-
ban laktak ; azt felszedték és tovább mentek, ha marhájuknak nem volt 
már elég a legelő. Tavaszfelé északra vonultak. Télfelé lejebb jöttek 
délre és a folyók felé húzódtak, hogy halászhassanak. A férfiak mindig 
lóháton jártak. Asszonyok, gyermekek szekéren mentek. Nyájaik követték 
őket. Leginkább lovat, szarvasmarhát és birkát tartottak, melyek szük-
ségletük legnagyobb részét kielégítették, ételt, italt, ruházatot szolgál-
tattak. Mert a magyar ember akkor rendesen bust evett, ritkábban 
ha la t ; tejet ivott. Bőrbe öltözött. Ruhája bő volt; prémes; lábbelije 
nehéz, idomtalan, mint a ki nem szokott, de nem is igen tudott volna 
gyalogolni. Ha otthon volt, sátorában pihent, mesét hallgatott, beszél-
getett. A mi munka volt, a nők végzék, vagy rabszolgák, kiket a 
szomszéd szlávok közül szedtek, sátraik körül tartottak s lia megbecsül-
ték magokat, társaságukba felvették, bajtársaikká tették. Nagyobb szóra-
kozás a vadászat volt; legkedvesebb és legfontosabb foglalkozásuk a 
háború, vagyis rabló becsapások a szomszéd földmivelő népek földjére, 
bogy onnét mindenféle zsákmányt és rabszolgákat hozzanak, kiket azután 
a görögöknek a Fekete tenger partvidékén, pénzen eladtak, bársonyon, 
tarka szőnyegen, más szükséges dolgon elcseréltek. Ha a magyar lóra 
ült, hogy harczba induljon, nyirt fejét sisak fedte, mellét pánczéling 
védte ; oldalán kard, kezében dsida, vállán ij, a tegezben nvil volt, 
legveszedelmesebb fegyvere, melylyel ügyéit, mint napjainkban a pus-
kával szokás élni. Ha ellenségre bukkantak, nyilazni kezdték, s mikor 
már megingott, megzavarodott a nyilzáporban, — mint a fergeteg 
rohantak reá." 

Csak egy megjegyzést teszek gazdasági tekintetben e leírásra, azt, 
bogy őseink, honfoglalásuk alkalmával nehezen birkát tartottak, hanem 
juhot, a hosszú fürtökben lelóggó szőrű juhot, a mely egész a mai napig 
megtartotta a magyar juh nevet, és a melynek fürtökben lelóggó gyapjas 
kikészített bőre adta az anyagot a magyar nép legsajátságosabb öltö-
zetéhez, az irhás bundához, illetőleg a subához és a fürtös gubához. 

Egyebekben szószerint aláírom e jellemzést, mert ez az egykorú 
forrásokkal is teljesen megegyez, 

VI. Leó görög császár, kit a történelem Bölcs (Leónak nevez és a 
kinek a magyarok, kevéssel honfoglalásuk előtt, még etelközi hazájukból, 
Simeon bolgár fejedelem ellen hadakozó szövetségesei voltak, a „Had-
mütan"-ról irott könyvében következőleg ir róluk:* 

„Népes és szabad ezen nemzet s minden kényelem és élvezet fölött 
arra törekvő, hogy ellenségei iránt magát vitézül viselje. Karddal, vérttel, 

* Horváth Mihálynál. Magyarország története. I. kötet 23.1. 
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ijjal és lándzsával fegyverkeznek, a honnan csatákban többen közülök 
kettős fegyvert viselnek, vállaikon lándzsát hordanak, kezökben ijjat 
tartanak, s mindkettőt, a mint a szükség kívánja, használják; űzetve 
azonban a nyilat jobban szeretik. De nemcsak maguk vannak fegyver-
ben ; hanem az előkelők lovai is, eleiken vassal vagy lemezzel vannak 
borítva. Nagy szorgalmat és gyakorlatot fordítanak a lóhátról nyilazásra." 

„Nagy csapat jószág, lovak és teherhordó barmok követik őket, 
részint hogy élelmet s italukra tejet szolgáltassanak, részint, hogy annál 
többnek látszassanak." 

„Sánczokba nein szállanak, mint a rómaiak, hanem a csata nap-
jáig nemzetségek és törzsek szerint vannak elszéledve, lovaikat télen s 
nyáron folytonosan legeltetve." 

E források szerint őseink mostani hazánkba beköltözésök előtt, 
ha ismerték is a földmivelést, és a mezőgazdaságnak az állattenyész-
tésen kivül levő ágait; de azokat nem gyakorolták. A földmivelés külön-

i bözö ágai minden esetre helyhezkötöttséget, állandó lakást igényeltek 
volna. Őseink vándor, pásztor, hadakozó nép levén, nekik ilyenekre sem 
idejök, sem alkalmuk nem volt. Ezen kivül maguk is sátorokban lakván 
s sátorhelyüket az időkhöz és a legelő állapotához képest gyakran változ-
tatván, állattenyésztésük sem istállókban, hanem szabad ég alatt folyt. 

Szembe ötlő az állattenyésztést illetőleg, hogy a ló, szarvasmarha 
és juh mellett, sertésnyajakról, a honfoglalás idejéből egy forrásunk se 
tesz említést. Ez nem bizonyítja ugyan még, hogy őseinknek még akkor 
sertésnyájaik és pedig magukkal hozott sertésnyájaik ne lettek volna. 
Csak kérdéskép vonja maga után, hogy tehát a sertéstenyésztés s ezzel 
kapcsolatosan a nemzetünknél régi időktől fogva nagymértékben elter-
jedt sertéshús és szalonna fogyasztása a honfoglalásnál későbbi keletű 
volna ? 

Majd rájövünk e kérdésre is. 
Forrásaink szerint és a harczias életmódból folyólag őseink főállat-

neme a ló volt. Milyen volt ez, megvan-e még, vagy hol van meg és 
milyen állapotban az a télen-nyáron legelőn élt, edzett, gyors és kitartó 
lófaj, a mely őseinket duló csatáikon győzelmesen hordozta, e kiinduló 
pontot képező lényeges kérdésre, sőt honfoglaló őseink egész állat-
tenyésztésére nézve irott emlékeink abból a korból egyáltalában nincse-
nek. Mégis tényleges adatokkal és teljesen hiteltérdemlöleg bizonyítható 
ma is, hogy a magyar, oly kitűnő faj-lovon jött mostani hazájába, melyről 
bátran el lehet mondani, hogy az édes haza megszerzését, erős karja 
után, nevezetes részben e nemes állatnak köszönheti. 

Hogy Ái'pád legelső köszöntésével, lovat ajándékozott Zalán feje-
delemnek, ez bizonyságot tesz e magyar lófaj ázsiai eredetű jeles 
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voltáról és arról, hogy a magyar ismerte lovát s akkor is, mint ma, 
dicsekedöleg büszke volt annak jóságára. 

A honfoglaló tábornak nem volt gyalogsága s az csak lovas vité-
zekből állott. Ha tekintjük a snly nagyságát, a melyet a csatalónak, 
fölfegyverzett vitézével, és magát a lovat védő vérttel együtt hordoznia 
kellett; ha tekintjük a harczmodort, melyet vitézeink lovaikról nyilazva, 
karddal, kopjával, kelevézzel, sokszor mindkét kézből szabadon eresztett 
kantárszárral és sebes vágtatás közben viaskodva kifejtettek ; ha tekintjük 
a harczok sokaságát, a melyeken a hős nemzetet lova, Európában 
mindenfelé dicsőséggel meghordozta, és a történetek lapjairól, térképek 
után összevetjük a távolságokat s mérlegeljük az akkori utak nehéz-
ségeit: akkor lehetetlenség elismerésre, sőt csodálatra nem gerjednünk 
azon nemes vér, azon edzett, minden ijedezéstől ment, öntudatos tehet-
séget tükröző bátorság és kitartó erő iránt, a mely e roppant terhes 
adatokat oly könnyen megvalósította. 

Nem öltöm azonban itt egyik kor ismeretét a másikba. Arra a 4 
kérdésre, hogy megvan-e még országunkban e nemes lófaj, hol s micsoda 
állapotban, micsoda viszonyok közt van meg, vagy micsoda változá-
sokon ment keresztül, későbbi korok ismertetésének feladata felelni. De 
itt is megmondhatok annyit, hogy e nemes lófaj, eredeti minőségében, 
hazánkban nincs többé sehol, csakis elváltozott alakjában. 

Sokkal bizonyosabbat mondhatunk a szarvasmarháról és juhról. 
Eredeti szarvasmarha- és juhfajtánk még határozottan megvan. 

A magyar marhafaj, mely évszázadok hosszú során át történt 
leszármazással most is jellegzetesen ez alatt a név alatt, egyéb marha-
fajok felett, legnagyobb mértékben van elterjedve az országban : magas 
termete, minden részében kifejlett, arányos testalkata, fényes fehér 
szőrözete, hosszú, felnyúló, szép idonni szarva által, minden más nálunk 
tenyésztett fajtól feltünőleg megkülönböztethető. 

E szép marhafajnak főhazája a magyarországi két nagy sikság, 
különösen pedig a Tiszamelléke mindkét oldalon. Ez egyéb marhafaj 
felett jellemzetesen kitűnik iga alá való használhatóságára, hizékony-
ságára, húsának izletesscgére, kiváltkép pedig fagygyutermékének bősé-
gére nézve. Csak tejbőség tekintetéhen áll más jelesebb marhafajok 
megett; söt itt is a tej kevesebb mennyiségét annak jósága, sűrűsége 
és több vajtartalma pótolja. 

Sajátságra nézve e marhafajhoz, az országban most tenyésziés alatt 
levő marhafajok közt legjobban hasonlít az erdélyi és oláh marhafaj, 
mely csakugyan idomra és szőrzetre nézve is legközelebbi rokon a 
mienkhez. Ez azonban csonttömegének mérsékleti arányosságával és 
gyorsabb mozgásával ezeknek is előttük áll. 
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Marhafajunk eredeti sajátságaira nézve régi jó tulajdonságaiból nem 
veszített, sőt azokban, kivált az utóbbi időben, a tenyésztési gondozás 
következtében, emelkedett, a mely emelkedés a tejelési képességre is 
kiterjed. 

Juhfajunk szintén az alföldi nagy magyar síkságon, különösen a 
Duna-Tiszaközön és a tiszántúli alsó részeken maradt meg legtovább 
eredeti minőségében. Ez tulajdonkép nagyon bő, de hosszú fürtös durva 
gyapjas, és első sorban tejelésre szolgáló liusjuh volt. Ezer év alatt 
azonban a juhtenyésztéstől követelt igények, nemcsak gyapjú, hanem 
hústermelés tekintetében is annyira változtak, hogy az igényeket a régi 
eredmény sem tej-, sem hústermelés tekintetében többé ki nem elégítette. 
De a faj régi vidékén, bár kis mértékben, most is megvan. 

Érdekes volna tudnunk, hogy e feltüntetett három állatnemre nézve, 
őseink állattenyésztése a honfoglaláskor micsoda fokon állott ? 

Meg kell vallani, hogy e tekintetben leginkább csak nyelvészeti 
bizonyítékokkal rendelkezünk s hogy valamit kifejtsünk, a nyelvészethez 
kell folyamodnunk. 

Honfoglaló őseinkről a legkevesebb, mit fel kell tételeznünk, hogy 
volt neve náluk minden tárgynak, a mit magukkal hoztak. Ebből ugyan 
nem következik, hogy a minek tehát már, a régi korból hozzánk 
átszármazott ismertetésekben magyar nevét, magyar kifejezését találjuk, 
azt őseink mind magukkal hozták, mert sok későbbi fejlemények gyü-
mölcse is lehet : de igenis biztosan következik az, hogy a minek nevét, 
kifejezését, a honfoglaláskor itt talált, vagy velők később érintkezésbe 
jött népek nyelvéből vették, az a honfoglaláskor nem volt még meg 
náluk. Ezt a megállapítást követem itt szabályul.* 

* Kénytelenek vagyunk megjegyezni, hogy a nagyerdemü czikkiró urnák ez 
utóbbi következtetése sokkal kevésbbé „biztos", mint a mennyire ő abban megnyug-
vását találja. Abból, hogy például a mai magyar nyelvben valaminek szláv eredetű 
neve van, csak annyi következik, hogy ezt az elnevezést csakugyan a szlávoktól 
vettük. De az már semmiesetre sem olyan bizonyos, hogy tehát az ilyenre a régi 
magyar nyelvnek szava nem volt s annak fogalmát sem ismerte. Ellenkezőleg nyel-
vészeink kimutatták, hogy a régi magyar nyelvben százával vannak olyan szavak, 
a melyeket lassankint idegen szók szorítottak ki, úgyhogy mai nyelvünk jnár csak 
ezeket ismeri. Világos tehát, hogy pusztán a mai magyar szókincs állapotából régi 
kulturánkra semmi biztosat sem következtethetünk ; valamint éppen olyan kiáltó 
anakronizmus az is, ha ősi szláv kölcsön-szavainkat nem az egylcoru ószláv nyelvből, 
hanem — mint a szerző ur is hajlandó — a sokkalta ujabb keletű tót nyelvből 
akarják magyarázni. Meg vagyunk győződve, hogy a gazdász-szakembernek ezen 
útmutatásait majdan az arra hivatott nyelvtudós is hálával fogja venni, különösen 
ha mezőgazdaságunk ethnográíiailag is kellően meg lesz világítva, amire nézve eddig 
mi sem törté"1 A szerkesztőség. 

I 
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Elégnek tartom azonban csak a szláv nyelvvel tenni összehason-
lítást, mivel a honfoglaláskor éppen a szlávok voltak itt legtömegesebben, 
és őseinkkel legközvetlenebb érintkezésben. 

Minden házi állatnak, t. i. az olyannak, a melyet az ember gaz-
daságilag tömegesen tenyészt, három neme van tenyésztés alatt : him, 
nő és a herélt. A herélést már a régi rómaiak és görögök is gyako-
rolták. Hogy ezt őseink is állattenyésztésekben közönségesen űzték, 
magától érthető különösen a lónál és ökörnél : mert hadi lónak a herélt 
ló, s teherhordó szarvasmarhának az ökör volt legalkalmasabb, sőt a 
csődört és bikát e czélra tömegesen használni, szilaj makacssága miatt 
még veszedelmes is lett volna. 

De van is eredeti magyar neve mind a három állatnemnél mind 
a három nemi különbözetnek, némelyiknél több is. „Marha" legrégibb 
használat szerint gyűjtő név, mely az ember birtokában levő minden élő 
és nem élő tárgyat jelentett. így volt arany marha, ezüst marha (pénz s 
mindenféle arany és ezüst ékszer, eszköz, edény, ruhaféle, a mit az 
ember használt), lábas marha, felkelő és fekvő jószág ; apró marha. 
„Állat" : gyűjtő neve minden élő lénynek, még az embert se véve ki, 
— okos állat, asszonyi állatoktalan állat. „Barom", nagybarom, baromfi. 
Különösen az itt szóbanforgó három állatnemre nézve, nemi megkülön-
böztetés nélkül használt gyűjtő nevek : „ló, szarvasmarha, juh", azután 
nemi megkülönböztetők, a him lóra : csődör, mén, monyas, — a nő 
lóra : kancza, — a heréltre : herélt, paripa, herélt ló, paripa ló ; — a 
him szarvasmarhára : bika, — a nő neműre : tehén, — a heréltre : ökör ; 
a him juhra : kos, a nő neműre; anyajuh, fejős juh, jerke, a herél tre: 
ürü. Még a gyénge korban is megvan a külön név : csődör csikó, 
kancza csikó, bika borjú, üsző, ünő, tinó, kos bárány, jerke bárány. Hogy 
a toklyó, tokjuh megvolt-e őseinknél, nem vitatom ; ámbár régi magyar 
eredetisége e szónak is elvitathatlan, mely átvett értelemben hasz-
náltatik a szárnyasok tolláról, melyek, mig vastag tollaiknak a hús-
ban levő tokja még meg nem érett, hanem lágy véres; az után a 
pehely alatt mindig gyenge tolltokokról tokos, toklászos tollazatúnk-
nak mondatnak. 

E megjelelt elnevezések közül csak a bárányról állítják némelyek, 
hogy a szláv nyelvből van véve. Holott ez is bizonyosan megfordítva 
áll ;* mert a szláv csak a kost mondja „baran"-nak. 

Tej, tejfel, vaj, sajt, zsir: állati termékek elnevezései mgyaar ere-
detűek. A turó-ra nézve nem vitatkozom, nem a szláv twarohból szár-

* Miklosich is (Etym. Wörterbuch der Slav. Sprachen. 7.) a bárányt magyar 
eredetű szónak tartja. A szerk. 
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mazott-e, ámbár itt is inkább hiszem, hogy a twaroh került a túróból, 
mint megfordítva.* 

De miután bizonyos, hogy minden állattenyésztő pásztor népnek, 
azonkép őseinknek legfőbb eledelük egyike a tej volt, és minthogy a 
tejtermékek neve is nyelvünkben eredetileg megvan : tehát kétségtelen-
nek kell vennünk, hogy a tejfel-, vaj-, turò- és sajtkészitést is őseink már 
honfoglalásukkor gyakorolták. 

Hogy a gyapjutermelés és használat már a honfoglalás előtt 
régi ős időktől fogva divatban volt : azt bizonyítja a gyapjú szó ere-
detisége. 

Fonták-e és szötték-e azonban őseink honfoglalásukkor már a 
gyapjút ? oly kérdés, melyre több szóval kell felelnünk ; mert az egyik 
eszköz neve, a melyet e művelethez ma használunk: guzsaly, ,,kuzel"-től 
csakugyan szláv, a másiké : rokka, ettől „Rocken" német eredetű és igy 
a honfoglalásnál későbbi időről való. Azonban fon és szö ismét magyar 
gyökszók, valamint fonószék, szövőszék összetételökben szintén magya-
rok. Igen valószínű tehát, hogy a gyapjú fonása s szövése már a hon-
foglaláskor divatos volt. 

Fü, fa ismét magyar gyökszó : de hogy a fükaszálás és a széna-
készités nem volt gyakorlatban, az abból gyanítható, mert az ehez 
szükséges eszközök : kasza, villa, gereblye, és a mivelet eredméye : a 
széna szláv eredetűek. Azonban a sarló megint itt is törzsökös ma-
gyar szó. 

Jellegzetes magyar sertésfajt sem most, sem a meddig vissza tudunk 
menni állattenyésztésünk ismeretében, a régi időkből megkülönböztetve 
nem találunk. Igaz, hogy a sertés, a többi állatnemekkel egy legelön 
való tartásra legalkalmatlanabb. Előtte ereszteni egyiknek sem lehet ; 
utána is mindenik részére, sok időre elrontja a legelőt. 

Wenzel Gusztáv 1887-ben „Magyarország mezőgazdaságának tör-
ténete" czim alatt megjelent munkájában egyenesen azt állítja, hogy 
„alapos okok vannak, melyek csaknem bizonyossá teszik, hogy a hon-
foglaló ősök a disznót előbb nem ismerték és nem tartották", ezeket 
az alapos okokat azonban nem mondja meg, csak a bécsi képes 
krónikában foglalt képre hivatkozik, mely a magyarok költözködését 
ábrázolván, abban azon állatok közt, a melyek a harczias csapatokat 
követik, névsverint a lovak, szarvasmarhák és tevék, közt a sertés nincs 
feltüntetve.** 

* Miklosich szerint az ószláv „tvarog" (id. mü 366. 1.) török eredetű, tehát 
a magyar turò sem lehet más. A szerk. 

** Wenzel G. Ma.gy. orsz. mezőgazdaságának története. 1887. 92. 1. 
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De ugyanott a juh sincs. A teve pedig, melynek tenyésztése nem 
éghajlatunk alá való volt, kiveszett. 

A sertés megvan és egyike gazdaságunkban a négy főállatnemnek. 
Nem hihetem tehát, hogy ez az állat őseink hozománya közt 

hiányzott volna, melynek termékei, a jellegzetesen magyar eledelek közt, 
a legkedveltebbek és legelterjedtebbek egyikét képezik. Éppen a sertés 
az, a mely minden állatnem közt, még télen, és még hó alatt is 
legjobban megtalálja eledelét, és a magyarok mostani hazánkba köz-
vetlen a sertéstenyésztésre igen alkalmas vizközi tartományokból jöttek. 
A szláv nép, különösen a felső vidéken, ma se nagy kedvelője a sertés-
tenyésztésnek. Divatja ennek köztök főkép a Dráva-Szávaközön van. 

A gerinczszőrtöl, a sertétöl vett sertés név valószínűleg későbbi 
nyelvfejlés, de a disznó nevet se tudom a szláv swina-ból származ-
tatni;* azt inkább elhiszem, hogy a szalonna név a szláv „slanina"-ból 
származott. De figyelmet érdemel, hogy a magyarnak a sertésnél is, mint 
az előző három állatnemnél, mind a három nemi megkülönböztetésre 
külön szava van, mig ez a szlávnál nincs. Sertés, disznó : gyűjtő név 
az egész állatfajra ; kan a him disznó, emse és kocza a nőstény 
disznó, ártány a herélt. Sokat bizonyít az emse szó. E régi magyar 
név, csak a dunántúli részeken van ma már közönségesebb haszná-
latban : de régi szógyöke megvan az „emlő"-ben, és szoptatót jelent, 
e mellett emlékeztet Álmos vajda anyjára, Ügek vajda feleségére 
„Emesé"-re. 

Ámbár tehát, mint fentebb mondtam, emlékeink sertésnyájakról 
nem szőlanak, mindezek fontos okok annak hivésére, hogy őseink 
állatseregletéböl már a honfoglaláskor a sertés se hiányzott. 

Költözködő, táborozó, táborban sátorok alatt élő népnek szárnyas 
átlatokkal utazni és táborozni, valóban nem kényelmes dolog. De éppen 
a mai korunkbeli pásztor nép is példákat mutat arra, hogy a házi 
szárnyasok, kivált a tyúkfélék ugy .oda szoknak a pásztortanyához, a 
cserényhez, hogy attól messze nem mennek, sőt azt könnyen követik, 
ha messzebbre szállíttatik is által. Tudósaink a tyúk nevet, a mi az 
egész országban közhasználatú, az arab „tank" ; a tik nevet, a hogy 
a dunántúli nép többnyire a tyúkot nevezi, a török „dik" szótól szár-
maztatják. A „lud" a mellett hogy tőszó, magában viseli a sajatságos 
magyar „d" képzőt. Ezen kivül bizonyos, hogy őseink a tojást jól ismer-
ték, a melyet régen tikmony-nak, hittak. Tudták azt is, hogy tojásban 
a szárnyasokat ezer mérföldre is nagy baj nélkül el lehet vinni. Hihető 
tehát, hogy meglevő szárnyasaink közt szintén vannak, a melyek még a 

* A „disznó" ősi török kölcsönszavunk. A szerk. 
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honfoglaláskor! hozomány ivadékaitól származnak. Mind a mellett he 
kell ismerni, hogy különösen a kacsa és lud körül, sok név egyez a 
szlávval, sokkal több, mint a négyféle négylábú főállatnem akármelyikénél. 

Végre fel kell tüntetnem, hogy a magyarnál, minden állatnemre 
nézve következetesen megvolt és megvan a különféle pásztoriásnak és 
pásztornak külön neve. Gulya, gulyás, csorda, csordás, tehéncsorda, ökör-
csorda stb. osztályozottan, mint a mikép, a szarvasmarha különféle 
használati czélja megjeleli. Hogy a ló pásztorlási csoportja : a ménes a 
him méntől veszi nevét, ez megkülönböztető rokonszenv jele ez iránt 
az állatnem iránt. A kis négylábú állatok seregének közös neve a nyáj, 
ebből származik, a kézhez szoktatás eredményét kifejező : nyájas. És 
e nyáj név, a csoportosan tenyésztett állatok közt legszelídebb juhnál 
minden csoportulatban meg is maradt. Sertéseknél, az összeszokott, s  
mezőn együtt élő nyáj után, következik a sok össze nem szokott 
falkából s egyes darabokból alakult csorda és csürhe. 

Az előadottakból következik, hogy a honfoglaló magyarok isme-
retei. melyeket ök az állattenyésztés főágaiban, a saját módjuk szerint 
való gyakorlatra nézve régi hazájukból magukkal hoztak, a tenyésztésnek 
akár körét, akár kihasználását tekintsük, volt legalább is annyira fejlett, 
mint a milyet u j hazájukban az itt lakott régi népeknél találtak. 



NÓGRÁD VÁRMEGYE TERMÉSE 1574-ben. 

I r t a : ACSÁDY IGNÁCZ. 

Az aratási statisztika Magyarországban egykorú magával a király-
sággal. Midőn Szent István a tizedszedés jogát az egyháznak ado-
mányozta, ez intézkedése természetszerűen maga után vonta, hogy 
az egyháznak évről-évre alapos tájékozást kellett szereznie a tizedkö-
teles termények mennyiségéről, első sorban a termésről, melynek 
tizedrésze vagyis dézsmája öt illette. Minthogy ez a termés évrő évre 
változott, a megszámlálást is évről évre újra kellett eszközöltetni. 
Akárhogy történt ez a királyi Magyarország legelső századaiban, az 
egyház, ha élvezni akarta ez értékes jogát — s hogy szigorúan ragasz-
kodott hozzá mindenkor, az kétségtelenül bebizonyítható — gondos-
kodott az egész termés összeírásáról, vagyis valami olyasról, a mit 
ma aratási statisztikának nevezünk. Önérdeke parancsolta, hogy tudja, 
minden egyes helységben, mely alá volt vetve a tizedfizetés kötelezett-
ségének, évenkint mi és mennyi termett, külömben tizedszedési jogának 
vajmökevés hasznát vette volna. 

Egyes korszakok közművelődési állapotaihoz képest a régi össze-
írások tetemesen eltérhettek a mostani aratási statisztikától. De bár-
mennyire külomböztek a külső forma tekintetében, lényegileg ugyan-
azt nyújtották, a mit a mai statisztika, mert pontosan megjelölték 
minden egyes helység termését minden egyes gabonanemben, sőt egy 
tekintetben még tovább mentek a mai felvételeknél. Nemcsak községen-
kint összegezték a termést, hanem legalább a későbbi korszakban min-
den községben külön kimutatták a földmüveléssel foglalkozó egyes 
lakosok termését is. Másrészt e tekintetben mégis kevesebbet nyújtanak 
a mai összeírásoknál, melyek a birtokos és gazdálkodó osztály minden 

ré tegére kiterjednek, mig az úgynevezett tizedlajstromok — a régi 
aratási statisztika e nagybecsű emlékei — egyedül a nem-nemes lakosságot 
ölelik föl, Nemes ember nem fizetett tizedet, de csakis azon birtokától 

nem, melyen maga gazdálkodott. Az ilyen úgynevezett majorsági föld 
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vagy allodium tizedmentes volt; ellenben a jobbágyainak kiosztott tel-
kek, melyeken akkor a földmüvelés nagyobbrészt nyugodott, mert az 
allodiumok régen, mint az egykorú források mutatják, a müveit terü-
letnek aránylag igen csekély részét tették, tizedkötelesek voltak s ezek 
évi termését az akkori aratási statisztika pontosan, talán még pon-
tosabban, mint a mai? mutatta ki. Mert az, kire a jogosított egyház a 
behajtást bizta, feladatát a helyszínén végezte. Aratás után minden 
egyes helységben megjelent, künn a mezőn az egyforma nagyságú 
kalangyába, kepébe, keresztbe, boglyába rakott terményeket maga szám-
lálta össze, minden egyes földművesnek termését gabnanemek szerint 
feljegyezte, s nyomban kivette belölé a dézsmát, minden tiz kalangyából 
egyet. Ha a legrégibb korban e műveletről Írásbeli számadást nem 
vezetett, később, midőn az irni-olvasni tudás mindinkább terjedt, az 
egyház kétségkívül megkívánta az irott számadást, s ilyen már a mo-
hácsi vész előtti időkből is elég sok maradt fen, melyek a felölelt 
helyiségek és vidéke földmüvelésének állapotairól, az évi termés meny-
nyiségéről pontos tájékozást nyújtanak. 

Még tökéletesebbek a számadások s egyre jobban megfelelnek a 
modern aratási statisztika követelményének a mohácsi vész után. Az 
egyes egyházak mái' régi időktől fogva bérbe szokták adni a tized-
szedést jogát. De 1481-ben törvény korlátozta őket a bérbeadásban, 
mert kimondotta, hogy a tized csupán a királynak vagyis az államkincs-
tárnak adható bérbe. Mint akkor sok más, ugy ez a törvény sem egy-
hamar emelkedett érvényre s a mohácsi vész után további törvények 
biztositotlák a kincstárnak a tizedbérlés kizárólagos jogát. Ez időben 
az egyház kivált oly vidékeken, melyek inkább ki voltak téve a 
háború pusztításainak s főleg a törökök betöréseinek, már szívesen 
adta bérbe akár szerény évi haszonbér mellett is a tizedet, melyet 
maga behajtani ugy sem igen bírt volna. Megelégedett tehát a szerény, 
de biztos haszonbérrel, az államra ruházta a tizedügy közvetlen keze-
lését. Igy a tizedügyet egyes vidékeken egészen, sőt az esztergomi 
érseki szék üresedése idején országszerte a kincstár vette át, mely 
egyrészt évi bért fizetett a jogosult egyházaknak, másrészt pedig saját 
kirendelt közegeivel hajtotta be a dézsmát s annak termésben vagy 
készpénzben befolyó övedelmét a saját czéljaira, közszükségletekre for-
dította. 

A tizenhatodik század második felében tehát a tized mindinkább 
az állami közjövedelmek sorába lépett s kincstári kezelés alá került. 
Ezzel nevezetes változás állott be a tizedügy elszámolásában. Ekkor 
már a két királyi kamara, a pozsonyi és szepesi (Kassán), a két 
legfőbb hazai pénzügyi közeg, az államháztartás minden ágában szi-
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goru ellenőrzést és pontos elszámolást honositottmeg s azt természete-
sen a bérben birt tizedügyben is érvényreemelte. A tizedköteles 
terület országszerte járásokra oszlott, melyek nem mindenütt estek 
össze a közigazgatási járásokkal. A kincstár minden járásba külön 
tizedszedőt (decimator) küldött, ki az egyes helységek tizedének behaj-
tásáról a legaprólékosabb számadást tartozott tenni, mely a jobbágy-
népességet illetőleg oly szabatos és pontos, hogy teljesen megbizható 
aratási statisztikát ad. Az ilyen tizedlajstromok számokban fejezik ki az 
évi eredményt, mely nemcsak minden egyes helység, hanem annak 
minden egyes jobbágya földművelési tevékenységét kisérte. Ezen jobbágy-
ról jobbágyra, faluról falura kiterjedő összeírások a magyar mezőgaz-
daság régi állapotainak megvilágítására már a modern aratási statisz-
tikával megbizhatólag és részletesség tekintetében egyenrangú tájékozást 
adnak és olyan roppant számmal maradtak reánk, hogy csupán az 
országos levéltár egyetlenegy, vármegyék szerint időrendileg rendezett 
gyűjteménye 185 nagy csomagból áll. Van azonban e levéltár más gyűj-
teményeiben, de sok nagyobb, főleg egyházi levéltárban is töméntelen 
idevonatkozó részletes, minden egyes községre kiterjedő tizedszámadás, 
s a ki hazánk , vidékei mezőgazdaságának múltját tanul-
mányozni akarja, annak itt ép oly ritkabecsü, mint kimerithetetlen forrás 
kínálkozik. 

Maradtak azonban ránk egyes évekből némely vidékek, vármegyék 
tizedszolgáltatásairól általános összevetések is, melyek nem községenkint 
tüntetik fel a termést, hanem egy vármegyének egész beszolgáltatott 
tizedét foglalják össze. Minthogy pedig ez a beszolgáltatott tized meg-
adja a kulcsot az illető vármegye egész azon évi termésének pontos 
meghatározására, az ilyen összevetések fölötte tanuságosak. Tízszer 
annyit tett a termés, mint a mennyi a tized, s ez ott, hol a tized 
nyersen vagyis kalangyákban, keresztekben stb. van kimutatva, egész 
biztos alapon nyugvó számítás. A jobbágy kalangyában fizette termé-
sét. E kalangyákat a mezőről a tizedszedő alkalmas helyre hordatta s 
ott csépeltette vagy nyomtattatta ki. Ezért azonban a jobbágynak már 
külön fizetés, bizonyos rész járt, mely a tizedből fizettetett. A hol 
tehát ez a tized szemes gabonában van kimutatva, ott már kevesebbet 
tesz ki az egész termés egy tizedrészénél. Ellenben ott, hol a számadás 
még csupán keresztekről vagy kalangyákról beszél, a szám tízszerese 
teljes biztonsággal megadja a termés egész azon évi mennyiségét. 

Egy ilyen, csupán a végeredményekre kiterjedő s a nyers tizedet 
feltüntető számadás alapján akarom ezúttal Nógrád vármegye 1574-ki 
termésének eredményeit bemutatni azon adatok alapján, melyek az 
országos levéltár egyik gyűjteményében (Pénzügyi Emlékek II. csomag) 



21 

mint ma.*) Sem az egyiken, sem a másikon nem maga a földesúr, hanem a 
jobbágy gazdálkodott s nagybirtokos akkor az a nemes ur volt, kinek 
sok jobbágya, nem pedig a saját kezelésében levő földbirtoka volt, mert 
az utóbbit, mint már jeleztem, majorságnak nevezték s teljesen adó- és 
tizedmentes levén, ama kor összeírásaiban egyáltalán nem, vagy csak 
akként fordul elő, hogy meg van említve, hogy ebben vagy abban 
a helységben egy vagy több allodium is van, de ezek száma a 16. 
században épen nem nagy, az országban s például az 1553-ki adó-
összeirás Nógrádban csak egyetlen egy ily allodiumot emlit. De bármi 
más volt is akkor a nagy- és kisbirtok fogalma, mint most, gazda-
sági és politikai szempontból egyaránt tanúságos jelenség, hogy 
Nógrád vármegyében jobbágybirtokának egyik fele igen kevés család 
kezén volt s csak a másik felén osztozott meg nagyobb számú nemesi, 
vagyis földesúri család. Ez aránytalan birtokmegoszlás a kisebb 
nemesség akkori vagyoni viszonyait nem valami kedvező világitásba 
helyezi. 

Egy harmadik érdekes tanúság, mely a fentebbi számadásból 
meríthető, a jobbágyság által termelt gabonanemüekre és a termelés 
arányára vonatkozik. Hogy abban az időben Magyarország mezőgaz-
dasági termelésének három kiváló modern czikke, a tengeri, burgonya 
és dohány egyáltalán elő nem fordulnak, annak az a természes oka, 
hogy akkor még nem egyedül nálunk, de Európa legnagyobb részében 
is ismerétlenek voltak s csak sokkal később honosultak meg. 1574-ben 
Nógrádban a boron kivül csak búzát, rozsot, árpát és zabot - s 
legfölebb néhány tized alá nem eső s igy itt ki nem mutatott hüvelyes 
veteményt — termeltek. Ezen nyugodott a földműves lakosság anyagi 
létele első sorban. A négy termény közt pedig a buza van óriási túl-
súlyban. Reá jut az egész termésnek mintegy 75°/0-a s csak a maradék 
esik a többire, első sorban a zabra, mig a rozs és az árpa báltérbe 
lép s egészen jelentéktelen helyet foglal el. A számadás szerint összesen 
a kalászosokból mintegy 4360 kereszt (egész pontosan ez azért 
nem állapítható meg, mert nincs megmondva, hány kéve tett egy 
keresztet, a mi különbén vidékenkint nagyon változott; de ugy látszik 
a tizedszedö a jelen esetben átlag 22 kévét számit' egy keresztre) 
folyt be az egész vármegyében. Ebből magára a búzára 3238 kereszt 
és 10 kéve, a rozsra (206—16), zabra (570), árpára (346) együttvéve 
csak valami 1122 kereszt esik s ha a számok tízszeresét vesszük, meg-
kapjuk az egész vármegye tizedköteles jobbágybirtokának termése ered-

* Erről bővebben szolok következő müvemben : Magyarország pénzügyei 
1. Ferdinand alatt 1526—64. Budapest 1886. — 192—216. lap. 
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fennmaradták. À számadás a következőkben foglalja össze a végered-
ínyt : befolyt tizedben 

Nagy-Nógrád megyében 
keresztben és kévében 

köbölben 
és pintben 

buza rozs zab árpa bor 

Balassa János kékkői javai-
ban . . . . . . . . . . . . ... . . . 

Balassa László javaiban . . . 

294 

1791/2 

1021/2 
• " 

2 

130—9 

68—7 

54 

281/in 

8 

38 

Dévén vára javaiban ... . . . 4591/2 0 212—3 106 14—2 

Petheő János ,-avaiban ... . . . 1701/2—4 0 25 8 0 

A uemesek javaiban. . . ... . . . 1850—6 681/2—9 I I31 /2—6 129—9 335—3 

Kis-Nógrád megyében (kis 
köz) 2851/2 33—7 21 20—4 14—4 

Összesen . . . 3238—10 206—16 5691/2—25 3451/10—9 409—9 

E számokban sok érdekes tanúság rejlik. Először is szembetűnik 
a vármegyének Nagy- és Kis-Nógrádra való felosztása. Ez régóta 
divott. A vármegye területe egészben századokon át megfelelt ugyan 
a mainak, de a Duna felé tovább terjedt, mint ma, sőt egy időben 
Vácz városa is hozzátartozott. Éppen az erre eső rész, mely egyházilag 
a váczi püspökség alá tartozott, neveztetett Kis-Nógrádnak vagy Kis-
köznek, mig a vármegye többi területe, Nagy-Nógrád az esztergomi 
érsekség kötelékébe esett. Politikailag e két részre osztásnak azonban 
nem volt jelentősége s csak egyházi, különösen a tized szempontjából 
érdemel figyelmet. 

E mellett szembe tűnhetik, hogy a tized nem járásonkint, hanem 
birtokok szerint van feltüntetve. Ez ősi szokás volt országszerte s itt 
már fontos közgazdasági mozzanat lép előtérbe. Látjuk ugyanis a 
birtok megoszlását a nagy- és a kisbirtokosok szerint. A tizednek 

knem egész fele négy nagybirtokos, illetve uradalom falvaiból 
"ï 11 vt be s igy az időben Nógrádban a nagybirtok szembetűnő tulság-
:>; ï volt a kis-birtokkal szemben. Ez igy volt még s a régibb száza-
dokban is a müvelés alatti területnek aránylag csak század része osz-
tatott meg a kisebb nemesi családok közt. 1574-ben a kis birtokos 
m nességre a földbirtoknak alig 5°/0-a jutott, a többi pedig egypár 
! almas főúr, első sorban a Balassák kezén összpontosult. Csakhogy 
n; ;y- és kisbirtokosok alatt abban az időben egészen mást kell érteni, 

Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle. 2 
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ményét. Ez a termés volt 1574-ben búzában 32.385, rozsban 2065, 
zabban 5690, árpában 3460, összesen 43.600 kereszt. E terméshez 
járul még a bor, melyből tizedben 4801/a köböl folyt be, mely a 
számadás szerint 120 akót és 11 itczét és igy az egész bortermelés 
4805 köblöt vagyis 1200 akónál valamivel többet tett. 

Itt természetesen még két körülményt kell megvalósítani, hogy 
a termésről részletesebb fogalmat nyerjünk. Az első az, mennyit 
adott egy-egy kereszt szemben s igy hány köböl vagy mérő volt a 
43.600 keresztben. Az a számadás, melyet alapul használok, erre 
nézve nem nyújt felvilágosítást sem az egyes gabonanemüeknél, sem 
pedig a keresztek összesítésénél. Kombináczióba bocsátkozni pedig itt 
nem lehet, mert akkor nemcsak a termelés terjedelme, hanem módja 
és eredménye is tetemesen különbözött a mostanitól. A háborús 
viszonyok következtében intenzivebb gazdálkodásról szó sem lehetett 
s lia a jobbágy általában gyarlón munkálta földjét később is, a XVI. 
század viharaiban, főleg a török pusztításainak folyton kitett vármegyé-
ben a földmüvelés még inkább kezdetleges állapotban sínylődött. Igy 
tehát egy kereszt (22 kéve) szemtartalmának megállapításánál még egy 
mostani közepes esztendő átlagát sem vehetjük alapul. Sőt ellenkezőleg 
ennél is kevesebbet kell számítanunk, lia a keresztekben kimutatott 
termés szemtartalmát ki akarjuk deríteni. Az eredmény mindenesetre 
annyira meglepően csekély lesz, hogy önmagától felveti azon máso-
dik kérdést, milyen terület terméséről van itt tulajdonképen szó. 

A számadás erre határozottan felel s azt mondja, hogy az egész 
Nógrád vármegyét felöleli. Más adatok viszont megmondják, hogy az a 
vármegye a XVI. században nemcsak kisebb nem, hanem inkább 
nagyobb volt a mostaninál. Hogyan történhetett tehát, hogy a gabona-
termés olyan hihetetlenül csekély eredményt szolgáltatott '? Erről a kor 
viszonyai adnak útbaigazítást. Nógrád vármegye kiterjedése 1574-ben 
nem igen különbözött a mostanitól csakhogy e területen sokkal keve-
sebb volt a helységek száma, a helységekben pedig a mezőgazdasággal 
foglalkozó népesség mint ma. Már a XVI. század derekán kiderült 
összeírások csak valami 228 helységről tesznek említést, melyek közül 
azonban 30—40 már akkor teljesen pusztán hevert. A törökök közel-
sége s örökös betörései és dúlásai miatt azonban a puszta falvak vagy 
legalább az egyes falvakban a jobbágyok által pusztán hagyott telkek 
száma 1574-ig folyton szaporodhatott s az adóösszeirások évről-évre 
számokban mutatják ki az adóképességnek s ezzel kétségkívül a 
lakosságnak is fokozatos csökkenését. Minő szörnyű volt e hanyatlás, 
kitűnik abból, hogy mig 1494—5-ben évenkint 5000 adófizető jobbágy-
telek (a mint akkor nevezték: porta) volt Nógrádmegyében; 1574-ben 

2 * 
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már az ilyen telkek száma még az ezeret sem érte el s a jobbágy-
lakosság (kivüle pedig legföllebb még 200—300 család élhetett a 
megye területén) aligha haladta meg a 20—22.000 lelket. Ily csekély 
népesség mellett természetesen a mezőgazdaság termelésnek is fölötte 
csekélynek kellett maradnia. 

Sőt még ez a csekély népesség sem fejthette ki egész munka-
épességét a földmüvelés szolgálatában. Nemcsak Nógrádban, hanem 
mindenütt, a hol a legrészletesebb tizedlajstromoknak mindenre kiterjedő 
adatai alapján tettem számadást, a terméseknek olyan csekély össz-
eredményét találtam, mely a maiak mellett egészen semmivé törpül. 
Nem rossz esztendők, nem elemi csapások okozták e szomorú ered-
ményt ; nem is csupán a jobbágy-lakosság csekélysége vagy lusta-
sága, melyről az egykorú emlékek szintén sokszor tesznek említést. 
A háborús idők miatt roppant területeket kellett műveletlenül hagyni. 
Különösen a községektől távolabb eső, gyakran épen nagyobb, leg-
több termést igérő föld maradt munkálatlan s a termelés a községhez 
legközelebb eső s igy legtöbb biztonságot nyújtó területre szorítkozott. 
Főleg a török közelében levő vármegyékben, honnan a portyázó lovasok 
számtalan magyar jobbágyot hajtottak el rabszijon az eke mellől, kellett 
a földművelésnek az inkább védett helyekre, a falvak közelében meg-
húzódnia, mert itt a munka biztosabban folyhatott, támadás esetén 
a jobbágy a falubeliektől hamarább kaphatott segítsége vagy legalább 
könnyebben menekülhetett haza. Nógrád megye, noha ez időben 
már nagyobb részt behódolt a töröknek vagyis adót fizetett neki, 
hogy pusztításaitól óva legyen, mi azonban az adó daczára csak 
jámbor óhajtás maradt, a legnagyobb mértékben érezte ama kornak 
ezerféle nyomorúságát s ez tette tönkre gazdasági életét. A földmü-
velés külső terjedelmét illetőleg is igen nagy mértékben csökkent s 
ez nyer kifejezést a termés fentebbi eredményeiben is. A termés 
rendesen alig fedezte a lakosság szükségletét; aszály vagy más elemi 
csapás idején pedig beálltak azok a szörnyű Ínségek, melyekről az egy-
korú emlékek gyakran tesznek említést s melyekről annyi megrendítő 
részleteket közölnek. Minden körülményeket ismernünk és számba kell 
vennünk, ha meg akarjuk ismerni az utat , melyet a magyar földmü-
velés a múltból a jelenbe tett s ha méltányolni akarjuk azt a nagy-
szerű polgárosító munkát, melyet a mezőgazdaság a török uralom 
lezajlása óta végzett Magyarországban. 



A HÁRMAS-NYOMÁSÚ RENDSZER BEHOZATALA ERDÉLYBEN. 

I r t a : TAGÁNYI KÁROLY. 
V - -V ) 

A múlt század elején Erdélyben az egyes községek határai, általán 
véve, két nyomásra vagy fordulóra voltak osztva. Az összes úgyne-
vezett magyar megyék és vidékek közt csupán Felső-Fehérmegyének 
néhány községében alkalmazták a hármas nyomást. A székely székekben 
szintén csak két forduló volt ismeretes ; annál feltűnőbb tehát a kivétel, 
hogy t. i. egész Háromszéken már akkor is a hármas nyomás diva-
tozott/iniként az összes szász székeken. 

Ezeket az adatokat Erdélynek 1700-tól fön maradt adóösszeirásaiból 
(Orsz. Levéltár főkormányszéki osztály) merítjük, ahol minden községnél 
a fordulók száma is ki vau téve. Hogy akkor erre is gondoltak, abban 
nem valami gazdaságstatisztikai szempont rejlik, hanem egyszerűen az 
óvatosság, nehogy esetleg az adózók egy egész forduló termését elta-
gadhassák, — de egyéb okolásul nem szolgált. 

Az erdélyi határfelosztásoknak ezen állapota, a többi között, csak 
akkor hívta ki a közfigyelmet, midőn a mezőgazdaság ügyét — melyet 
addig közügynek senki sem tekintett — maga az állam vette kezébe. 
Mert az abszolút monarkhiák sorban egymásután rájöttek arra, hogy az 
adóképességet csak úgy növelhetik, ha a mezőgazdaságot az ősi gazdál-
kodási rendszer bilincseiből kiszabadítják, s felvirágzását minden esz-
közzel elősegítik. Meglehetős szűk szempontból indult meg tehát e téren 
az állam akcziója, de tagadhatatlan, hogy a modern gazdasági kultúra, 
keletkezését Európaszerte mégis leginkább ennek köszönheti. Nálunk 
gazdasági politikának első nyomaival már I. Lipót uralkodásának vége 
felé találkozunk, de közbejövén a nemzetnek II. Rákóczy Ferencz veze-
tése alatt vivott létérti küzdelme, csak a szathmári béke után kezdett 
lassankint érvényesülni. Mária Terézia alatt volt legintenzívebb e tevé-
kenység, s a sok nagy és kis terv között — az erdélyi határfordulók 
ügye is ekkor jött szóba, de nem közvetetlenül. 

Ismeretes, hogy a királynő 1766. szeptember 13-án kelt leiratában 
felhívta az ország összes törvényhatóságait, hogy a maguk kebelében 
gazdasági egyesületeket alakítsanak. Ugyanilyen leirat ment Erdélybe is, 
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ie a felhívás itt is eredménytelenül hangzott el éppen mint az anya-
országban. Az erdélyi főkormányszék 1768-ban 2173. szám alatt ugyan-
rbból a czélból ú j r a fölhívta az erdélyi törvényhatóságokat s egyszers-
mind pontonkint részletezte az ily egyesületeknek leendő progranmnját. 
Ebben van szó a többi között a határnak három fordulóra (calcatura.) 
való felosztásának előnyeiről. Ilyenekül -— az Erdélyben általánosan dívó 
kettős nyomással szemben, de természetesen a gazdaságtudomány akkori 
álláspontjáról — a következőket sorolták elő : hogy ezáltal a föld két har-
mad része állandóan mivelés alatt áll ; hogy a többszöri szántás következ-
tében jobb termést remélhetni; hogy általa az ugarlegelő bővül s több-
ször változik; hogy a tavaszi vetés nincs annyira kitéve annak, hogy 
az őszivel összekeveredjék. Sőt ennél a tételnél a körrendelet kiemelte 
azt is, hogy mindezen előnyök miatt ő Felsége mindenütt a hármas 
nyomású rendszer behozatalát határozta el. 

Mivel pedig gazdasági egyesületek felállítását az erdélyi törvény-
hatóságok. az ismételt felhívásra sem voltak hajlandók kezdeményezni, 
a főkormányszék legalább a három-fordulós rendszer behozatalának 
keresztülvitelét szorgalmazta. 

Megindult tehát az akczió, melyeknek vezetésére az udvar Bru-
ckenthal bárót küldte ki teljhatalmú királyi biztosul. Megkezdődött 
az erdélyi törvényhatóságok sürü levélváltása is (Orsz. ltár főkormsz. 
oszt. Fasciculare n ° 3161 ex 1771.), a mely nemcsak egy ily nagyfon-
tosságú intézmény meghonosításának menetével ismertet meg, de egy-
szersmind, az illető törvényhatóságok akkori mezőgazdasági állapotáról 
is, sok ismeretlen érdekes részletet tartalmaz. 

Egyike a legelső törvényhatóságoknak, kik az új intézmény beho-
zatala ellen leginkább harczoltak : Torcia vármegye volt. 

A megye aranyosi járásának szolgabirája azt jelentette, hogy 
Gerend-Keresztúr községnek már régóta van három fordulója. Felső-
és Alsó-Fügeden azonban a határt három részre osztani azért nem 
lehet, mivel „a határnak jobb része uraság erdejéből áll" ; s a mely 
két fordulója most van a két községnek „az is terméketlen hegyesvölgyes 
oldalokból" áll. Décse, Vajdaszeg, Sós-Szent-Márton, Hadrév, Kecze, 
Gerend, Lóna, Gyéres-Szent-Király, Gyéres és Keresztes falvakban szin-
tén lehetetlen a hármas nyomást behozni. Midőn ugyanis a szolgabíró 
ezen tiz faluba elment volna, hogy a rendelet értelmében a hatást 
három nyomásra kiszakassza, „elsőben minden falukban a bírákat és a 
falusi véneket összehívatta, azután megvizsgálta a határokat, de azonnal 
meggyőződött arról, hogy azok arra igen szűkek volnának. Aztán a 
falusiak álltak elő panaszukkal, hogy lia t. i. három fordulóra szakasz-
tatnék a határ, „egészen pusztulásra jutnak, mert ők, bővebben a mar-
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kából való kereskedéssel pótolják minden nyomorúságukat"s a rájuk kirótt 
adót is ; „ha pedig három calcutúrára vétetödik határuk, ősz és tavasz 
búzát annyira a szegénység nem vethet, holott annak szalmájával szok-
ták jobbára télen által marhájokat legeltetni, mert igen kevés a kaszál ló 
helyük." 

A földesurakat nézve is káros volna, mert amint régen a hatá-
rokat az annak idején megejtett osztályok szerint felosztották egyik 
uraságnak része „egy szélén a határnak esett" „másiknak megint a más 
részen, így kár nélkül a három calcatura „a földesurak közt sem volna 
lehetséges, „mert egy része a határnak jobb, és a jobbat a rosszabbért 
el nem cserélnék, s a régi inventáriúmok is megbomlanának." 

A toi'oczkói járás szolgabirája kimenvén Szindre meggyőződött 
arról, hogy a határ két fordulónak is kevés, nem hogy háromnak. A 
falusiak pedig aggodalmaikat következőleg adták elö. Először is „annyi 
marhát mint eddig, a szegénység nem tarthatna, mert szénafüve igen 
kevés lévén, szalmája annyi nem teremhetne, mivel így is kevés a 
szántóföldje, hátha még heverni is hagynának, annál kevesebb lenne 
búzája és szalmája. Másodszor „némely embereknek csaknem minden 
földeik egymás mellett vágynák, s ha megszakasztatnának a határok, 
vagy csak az őszi vagy tavaszi fordulóban esnének, mely miatt a föld-
jüköt nem növelhetnék amint kellene." 

Magyar-, közép- és felső-Peterden, Berkesen és Báréven két for-
dulóra is, alig elég a ha tár s amúgy is csak tavaszi gabonát szoktak 
vetni; viszont Toroczkón, s Toroczkó-Szent-Györgyön p e d i g — b á n y á s z -
helyek lévén — a sok sziklák miatt csak őszi gabonát vethetnek ; 
Bedelőn és Gyertyámoson pedig a határ annyira szük, hogy lakosainak 
csépléssel kell keresni kenyerüket. 

A lupsai járásról általában azt jelentik, hogy itt az erdők és sziklák 
miatt a határok oly parányiak, hogy két fordulóra is alig futja, s ha 
sikerülne is e terméketlen sziklás határokat három részre osztani, 
akkor a legelök mennének tönkre s a népet egyetlen keresetforrásától : 
a nagyobbmérvü marhatenyésztéstől fosztanák meg. Ezenkívül a falvak 
lakói szerte széjjel szórva laknak, s mindegyiknek földjei nagyrészint 
ott helyben vannak; s végül csupán tavaszi gabonát vetnek, mert az 
őszi meg se teremhet náluk, akárhány fordulójuk volna is. 

A szentlászlói járásról jelentik, hogy mivel „ezen járás erdők közé 
helyheztetett és ami vetésre való földei vágynák, azok is igen kevesek, 
erdőkből és bokrokból irtattattak, melyre nézve három fordulóra éppen 
alkalmatlanok, mivel az egész járásban csak tavaszi já rásban csak ta-
vaszi gabonát vetnek." Túr községnek régóta van „három fordulója: 1 

de ennek egyike esztendőnként hagyatik marhák járására, s legelteté-
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sére, másodikja búza és egyéb gabona vetéseire, a harmadik csak egyedül 
örökbúza vetésre." 

A mezőségi járásból egyedül Mezö-Csán községben van hármas 
forduló régtől fogva, mert bö és nagy határuk is van hozzá. A többi 
helyeken igen szűkek a határok, a két forduló is igen szük, „sőt ha 
járom felé menne marhájoknak legeltető helyük nem maradna. Eger-
jegyen, Alsó- s Felső-Detrehemen, Czikudon, Szent-Jakab-on stb. a 
'öldesurak sem engedhetnék meg a három részre osztást, mert a birtok-
•észek összevissza elegyednének. 

A többi törvényhatóságok ellenvetéseikről ilyen részletesen nem 
jyilatkoztak, általánosságban pedig csak a már ismertetett érveket (szük 
aatár stb.) hozzák fel leginkább; untig elég tehát, hacsak az eltérésekre 
vagyunk tekintettal. 

Belső-Szolnok vármegye a szokott érveken kiviii azt az érdekes 
szokást hozza fel, hogy ott, rég időtől fogva a határok fordulói (loco-
nim versurae) oly módon vannak beosztva, hogy az egyik falu bevetett 
területe mindig a másik falu bevetett határrészével jut tő szomszédságba. 
Ez által vetésük legalább a szomszéd falu marhái ellenében meg van 
óva. A megye közönsége e czélszerü berendezést a hármas felosztás 
által veszélyeztetve látja. 

Alsó-Fehér megy e azért ellenzi, mert a megyében a legtöbb határ : 
egyéni fáradsággal és költséggel eszközölt irtásokból állott elö, igazság-
b a n volna tehát a létező birtokviszonyokat megbolygatni. 

Szó sincs róla, hogy o felhozott ellenvetések jó részét a hármas 
nyomás behozatala ellen komolyan venni nem lehetett s inkább csak 
ürügynek vehető, mint komoly érvelésnek. Például Közép-Szolnok megye 
fölterjesztésében azt is olvashatjuk, hogy e megyében több helytt, a 
tiol eddig hármas forduló volt szokásban, kénytelenek voltak a kettős 
nyomásra áttérni ! Minden agrárlörténész az ilyen állitást képtelenségnek 
fogja nyilvánítani. De hogy még ilyen ürügyektől sem riadtak vissza, azon 
sem lehet csodálkozni, hiszen minden újításnak e téren, a hol eddig 
sok századon keresztül mindig ugyanazok a szokások uralkodtak 
okvetetlenül erős visszahatást kellett szülnie. 

A főkormányszék mindezen nehézségeket ilyen mértékben nem 
tudta előre meglátni, amikor tehát azok seregestül eléje tódultak, ugy 
látszik már csak tekintélyének külszineért harczolt tovább, az ügyért 
magáért nem igen tette ki magát. Az erdélyi hegységeken vagy azok 
aljában fekvő községeket, — hol gyakran egy fordulóra is alig tellett 
t— a hármas nyomás behozatala alól mindjárt sietett fölmenteni. De 
máskülömben a törvényhatóságokhoz intézett válaszaiban gyakorlati út-
mutatások helyett inkább csak elvi kijelentésekre szorítkozott. Egyedüli 
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fegyvere a theória, de a gazdaságtudomány akkori álláspontján termé-
szetesen az sem volt valami erős. 

Hiszen — úgymond — a kettős nyomásnál az egész földnek fele 
része, inig a kettősnél csakis egy harmada hever tétlenül ; a termésnek 
tehát okvetetlenül nagyobbnak kell lennie. Ezt ismételi szüntelenül és 
nem érti, hogy ezt a törvényhatóságok át nem látják, hogy nein kap-
nak rajta a földesurak, hiszen ha a jobbágynak több termése van, ne-
kik is többet fog jövedelmezni a tized, a kilenczed stb. 

De a többi közül, például Marosszék kimutatta, hogy mit ér nekik 
a hármas : az őszi, a tavaszi és az ugarforduló, mikor a tavaszi vetés 
náluk csak ritkán érik meg, tehát ebben az esetben sokkal kevesebb 
termésük volna, mint két nyomás mellett. 

Másrészt a legtöbb megye jelentéséből azt vesszük ki, hogy három 
fordulóra s igy több termésre nem is volt szükségük, lévén nálunk fő-
kereseti ág nem a földmivelés, hanem az állattenyésztés. Ezeken a he-
lyeken a bővebb takarmány kedveért, a termesztést csak a legszüksé-
gesebbre redukálják készakarva. Mig tehát két forduló mellett az egész 
földnek fele része, a hármas nyomásnál ellenben annak csak egy har-
mada szolgálhatna ugarlegelőül. De ezenkívül még a természetes legelő 
s rét is kevesebb lesz, mihelyt a harmadik fordulót, a meglévő kettő-
nek arányában akarják kihasítani, ami csak az állattenyésztés egye-
nes megrontásával történhetik. 

Ilyen ellenvetésekre a főkormányszék mitsem tudott felelni; ter-
mészetesen, mert okoskodásából a főérv hiányzott. Akkor még hirét is 
alig hallhatták annak, mert hiszen Magyarországon is csak egy évtized 
múlva volt némileg ismeretessé, - hogy ugar-legelő helyett sokkalta 
többet ér az ugarvetés, s hogy a speciális takarmány növények állatte-
nyésztésre sokkal alkalmasabbak stb. 

De nemcsak gazdasági szempontból szaporodtak a nehézségek. 
Sokkal komolyabbak voltak azok az aggályok, melyek — a hármas 
nyomású rendszer behozatala által — a birtokjogot veszélyeztették, — 
azaz csak lettek volna, ha a főkormányszék is komolyan veszi föladatát. 
A földesurak mind fölzudultak az ellen, hogy akár saját kezelésükben 
lévő allodiális, akár jobbágyaik kezén lévő úrbéri földjeik bármiféle 
változást szenvedjenek. A főkormányszék sietett is nyomban kijelenteni, 
hogy az egyes birtoktestek állagához nyúlni esze ágában sincsen s a 
határoknak hármas nyomásra osztása által a birtokokat helyükből ki-
mozdítani s a külömböző jogczimeket megbolygatni nem akarja. Igen 
ám, de az újításnak csak ugy lehetett volna ertelme : lia minden jobbágy-
nak mind a három fordulóban jut szántóföldje, amint az Magyarorszá-
gon az urbériség rendezésével kapcsolatosan meg is történt. A főkor-
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mányszék, jellemző bürokratikus bölcsességgel, ezt a kérdést a földes-
rak vagy jobbágyok közti spontán birtokcserék által akarta megoldani ! 
lképzelhetjük most már, hogy a nagy ujitásnak itt végképpen zátonyra 
ellett jutnia, mikor — a helyett, hogy előbb a határok pontos fölmé-
üsét s osztályozását rendezte volna el -— az ügyet, abban a megköve-
sdett ősiségi világban ! a törvényhatóságok s az egyes földesurak „jó-
karatának és belátásának" zsákmányul engedte oda. 

Nem is igen lett a nagy vállalkozásnak valami sok eredménye. A 
(kormányszék iratai erről felvilágosítást nem igen nyújtanak. Hány 
jzségben sikerült csakugyan (nem csak ideiglenesen s pro forma gya-
int) behozni a hármas nyomást, arról a főkormányszék senkinek sem 
dott számot. De a későbbi adatokból biztosan következtetjük, hogy 
irdélyben továbbra is a két fordulós rendszer maradt uralkodónak. Ezt 
úzonyitják az 1819. és 1820-ik évi úrbéri összeírások s az 1846-ik évi 
irdélyi országgyűlés tanácskozásai, midőn például gróf Teleki Domokos-
lak egyik beszédében (Jegyzőkönyv 270. 1.) ezt olvassuk : „vegyük fel 
ovábbá azon nem éppen gyakran előforduló kedvező esetet, hogy a hely-
iégben három forduló létez" stb. 

Az uj intézmény behozatalát a főkormányszék akkor, 1770—71-ben, 
eljes sikerrel csakis az urbériség rendezésével együtt, hajthatta volna 
régre, igy azonban vállalkozást az ösi falurendszer bilincseiben sok 
ivszázadok óta mozdulatlanul tengődő gazdálkodási rendszer átalakitá-
iához csak mint az első tétovázó lépést kell tekintenünk. 



A S Á S K A J Á R Á S O K T Ö R T É N E T É H E Z . 

I r t a : DR. RODICZKY JENŐ. 

A sáskajárások története igen régi hazánkban, jóllehet, hogy a 
krónikások feljegyzéseiből ki nem vehető, váljon a vándorsáska (Acridium 
migratorium Latr.) vagy egyéb sáska-faj okolandó a pusztításokért, miután 
csak a legújabb időben constatálták a tudósok, hogy p. az 1876-ban 
Nagy-Bunban pusztító egyenes röpii az Acridium stridulum, az 1875-ben 
Zsombolyán fellépő a Calopterus italicus, az 1888-ban Péczel és Maglód 
körül constatált sáska a Stauronatus maroccanus fajhoz tartoztak. 

De mig jelenleg erélyes intézkedésekkel a sáskajárásoknak hamar 
utják állják, mint az 1889-iki Szeged, Szentes, H.-Vásárhely és Jazovácz-
Hodics határaiban fellépő marokkói sáskának, az előbbi századokbeli 
invasiók hasonlithatlanul nagyobb károkat okoztak. 

Már 1232 óta találunk feljegyzéseket sáskajárásokról, de különösebb 
felemlitést érdemel, hogy 1242-ben a Sajó melletti ütközet szerencsétlen-
ségéhez nagyobb sáskapusztitás is járt. 

1336-ban szintén nagyban pusztították hazánkban a vándorsáskák 
s innen oly nagy tömegekben vonult Morvaországba, hogy állítólag hét 
mérföld széles csapást foglaltak el. 

1346-ban újból a sáskák és egerek sokassága özönlötte el orszá-
gunkat. 1475-ben állítólag Törökországból bevándorolt sáskák pusztítottak 
nálunk és Lengyelországban s utána Németországban okoztak rémitő kárt. 

1536-ban a fekete tenger felől jöttek be a sáskák oly időben, midőn 
Lengyelországban is évekan át pusztítottak. A hazai invasió sem szűnt 
meg egyhamar, mert 1541—1544-ig többször emlegetik s különösen 
1542-ben igen nagy pusztításokat vihetett végbe a sáskahad. A brassói 
templom falára ekkor jegyezték fel : locustarum copia. Borsos Sebestyén 
krónikájában pedig ezeket i r ta : 

Locustae innumerabiles, quae radios solis obfuscabant, de Moldovia 
veniunt Transylvaniam. 

Ugyancsak az 1542-ik évben a sáskák minden gabonát felemész-
tettek Aradvármegyében. 

1609-ből azt írja Bethlen Farkas: augustus havában megszám-



[hatatlan sokasága a sáskáknak jött Havasalföldről Erdélybe, sűrűségük 
sokaságuk a n a p fényét gátolta és árnyékolta. 

1610-ből meg ezeket irja Nagy Ferencz memorialéjában : Die 
igusti délután jutának a sáskák ide hozzánk (Marosvásárhelyre), kiknek 

idén mind hallottuk az híreket; nagysokaságu sáskák, öreg testű 
lat, szőke szinü, a szárnya szép tarka vaia ; a napnak a fényét 
fogta, mint ha köd lett volna, ugy látszott a serege mikor ment. 
jzel három esztendeig tartott az országban a miglen bujdosott. 

1658-ban három nagy seregben vonultak át á sáskák Orosz-, Lén-
él- és Magyarországon, s az eldöglöttek néhol 4 láb magasságban 
küdtek felhalmozva. 

1690-ben Cserei feljegyzése szerint, Számtalan sáskák jöttenek be 
•délybe Moldovából, először Csikbe, ott minden vetéseket megemésztvén, 
hatának Erdélybe mindenüvé és megbecsülhetetlen károkat tőnek mind 
széna-füvekben, vetésekben, gyümölcsfákban. „Ujabban 1691-ben is 

Itámadának" — irja tovább Cserei. 
1693-ban a sáskák Törökországból jőve először is hazánkra csap-

k, s innen több csapatban elvonultak Csehországba, Sziléziába és 
:ászországba, mely csapás emlékére Boroszlóban és Gothában négy-
le emlékérmet vertek. 

A XVIII. században először 1710 és 1711-ben pusztítottak szerte 
agyarországban és Erdélyben. 

1731-ben hazánk több vidékét szállták meg. 1746-ban aug. 5-ikén 
'' irökországból Erdélybe jőve innen három csapatban Magyarországot 

togatták. 
1747-ben ismét „irtózatos zúgással s a napot homályba borítva" 

lentkeztek a „Kovács Krónika" szerint Erdélyben. 
1780-ban Bonczhida tájékán okozott a sáska nagy károkat, 1784-ben 

idig roppant mennyiségben lepték el Erdélyt. 
Ugyancsak 1825-ben ismét fellépnek Erdélyben s 1826-ban arról 

maszkodnak, hogy ugy itt, valamint Moldovában roppant károkat okoz-
ik. Mikor 1828 szeptemberében a sáskák a ^eben i széken átvonultak, 
)00 p. mérönyít pusztítottak el belőlük, a nélkül, hogy számukban 
gyást észleltek volna. 

1847-ben északkeleti széllel csapott be a sáska Erdélybe. Csik-
ékben julius 28-án léptek fel s onnan Torda és Kolozsvár felé vették 
jókat. Kolozsvármegye két kerületében augusztus elején nagy töme-

mkben mutatkoztak. A Mezöségben Szt.-Mihálytelken augusztus 7-én 
ili 11 órától délután 5-ig egy huzamban vonultak át s ama vidéken 

20,000 hold tengerivetést annyira elpusztítottak, hogy csak a kórója 
laradt vissza. 
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Erdélyből elvonult a sáskahad Biharba és Hevesbe s egy csa-
patjuk Pesten az Újépület mögötti téren telepedett le. Augusztus 14-én 
Tolnavármegyében Bonyhádot s a szomszédos batárt lepte meg s egy 
csapatjuk augusztus 19-én Zágrábban is megjelent. 

1858-ban a Hanság környékén jelentkeztek, s 1859-ben Mosony-
vármegyében oly tömegben léptek fel, hogy Somogy és Apetlon köz-
ségek nádasaiban a lakosság 1549 mérő sáskát és 355/ß mérő petét 
gyüjthettet össze. Ugyanezen évben Pozsonyvármegyében Nagy-Szombat 
táján is mutatkoztak. 

Az erélyes irtás daczára 1860-ban újból felléptek, a Hanság körüli 
tengeriföldeket pusztítva. A juniusban Hegyeshalom, Szolnok, Féltorony, 
Boldogasszony, Apetlon, Valla és Tarcsa községek határaiban fellépő 
még apró sáskákat szalmatüzzel irtották, mely czélból 4000 szekér 
szalmát tüzeltek fel. 

1875-ben nagyobb tömegben mutatkoztak Szerb-Ittebe határában, 
midőn 5000—7000 ember foglalkozott irtásukkal. Torontálból Temesbe 
csaptak át s itt kivált Füskuton pusztítottak. 

1876-ban ismét Torontálban (Zsombolyán) és Zalában (Keszthely) 
mutatkoztak, de nagyobb kárt nem okoztak, nemugy mint az 1888-iki 
invasio, melynek a cziprusi sövények csak 1891-ben állották sikere-
sen útját. 



ADATOK. 

EGY XVII. SZÁZADI MAGYAR HEGYKÖZSÉG TÖRVÉNYEI. 

Anno domini millesimo sexcentesimo quinquagesimo tertio die 
igesima prima mensis Februarii" Mi Agha András diarsi és vonyarcsi 
emes puszta curiáknnk földes ura együtt Orsich Istvánnal vanyarcsi 
gyik földes úrral, Velünk levén Havai Mátyás Zalavár megyének vice 

. lolgabirája, Kertész Bálint, gersei Pethő László uram ispánja, Szárdi 
;tván, Bakacz Sándorné, Rumi Kata asszony ő nagysága gondviselője, 
un Péter, Agha András uram vonyarcsi és diasi jószágában gondviselő, 
olla Benedek, Kapronczay János ; item Bósok János, Bakó János, 
app Balázs, Papp Mátyás, Viz Mihály polgárok ; Hollady Ferehcz, 

Salia Gergely, Keve János, Lovász István Keszthelen fizető renden 
dók; András Gergely, Adorján Balázs, Thönye András, Varga András 

keszteli városi polgárok, Cibere János, taszari Szabó Péter, Horváth 
János, Pápai János, Horváth György, Szabó Mihály, Barbély János, óh 
Szabó Péter, Rády Miklós, Lakatgyártó János, Viz Benedek, Szűcs Péter, 
Kasár Mihály, Cseh András, Szabó Máté, Bellen János, BeVen Imre, 
Szabó János tizedes, Kasár György, Lippay Péter, szentgy'rgyi Szűcs 
Gergely, Annyán Gergely, Bende György, Papp Benedek, Patai Tamás, 
Varga Mihály, Somogyi Gergely, molnár aliter Németh Jáios Kesztelen 
i ikozók és többen diasi és vonyárcsi * földön szőlő örökséget biró 

Jségbeli emberek közönségesen az egész helségbelielkel egyező érte-
I mbül végeztünk és meg egyeztünk közönséges akaratbul az ide alább 
n egirt mód és rend s articulusok szerént az mint követközik állandó 
képen. 

Választottunk Faludon Bosok Jánost főbírónak ez két hegyeken és 
meg is esküdtettük azon faludi Papp Balázst, Papp Mátyást, Bakó Jánost 

Viz Mihályt polgárokat esküdteknek és meg is esküdtettük. Kesztelrül 

* Mindkettő Zalamegyében a Balaton mellett fekszik. 
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is nyolczat választottunk. Az sereg közzül Holladi Ferenczet, Salya 
Gergelyt, Keve Jánost, Lovász Istvánt esküdteknek és meg is esküdtek. 

Item azon Kesztelrül az városi rendrül, Adorján Balázst meg 
esküdt, András Gergelyt, Varga Andrást és Thome Andrást esküdteknek, 
hogy ez tizenhárom esküdt birák törvényesen igazgassák az helséget. 

1. Ezek előtt legyen törvénye minden szőlős embereknek, akár nemes, 
akár vitézlő, akár paraszt renden levők lesznek az szőlők dolgában. 

2. Valaki ezeknek törvényeket megveti, a szőlőhegynek földes 
urának marad husz forénton, az helség bírái ellen marad négy forénton. 
Ezen bírák szőlőjéből vagy marhájábúl ez ilyen engedetlennek igaz-
ságot és executiót tegyenek. 

3. IIa penig valainelik fél ezeknek törvényeket appellálja az földes 
ur székire, bírsága nélkül ur székire viheti, transmittáltassék és minden 
felelésekkel az deliberatio leirassék. 

4. Ha u j feleletre akarná venni az actornak és szabad, az incat-
tusnak ( = in causam attractus vagyis alperesnek) is szabad novumot 
kérni az földes úrtúl vagy gondviselőjétül, de ez az helség birái előtt 
legyen, mert az appellatio után simplex nóvummal nem élhet. 

5. Valaki szőlő örökségrül, irtásrul, rétrül vagy szántóföldről ez 
két nemes határokban pört akar kezdeni : az szőlős gazdát Nagy-Boldog 
asszony nap előtt nyolczad nappal tudósétsa az helség birája által, az 
birónak tizenkét pénzt adván, tartozik tudósétani az intactust az actor 
nevével. 

6. Az után is még harmad nappal is azon szerént certiflcálja a 
pársokat. 

7. Nagy-Boldog asszony napján aztán kitiltsa metsző késitül, ka-
pállásátul. 

8. Ez után utánna való Szerdán actiót csináljon ellene írásban, 
annak mássát adván az alpörösnek, tartozzék megfelelni. 

9. Azután egy héttel, másik Szerdán meg bizonyétani tartozik 
igazságát ElZ, EiZ mely félnek az törvény találja. És igy minden nyolczad 
nap múlva folyjanak az pörök szent Gergely pápa napig. Azután esz-
tendő törvénynapig abban marad az pör és jövendőben azon punctban 
leváltatik. kiben félben marad az pör. 

10. Valaki igazságát porrei keresi az ország törvénye szerént az 
helség bírái előtt kezdje el. 

11. Valaki szőlő örökséget veszen, ezek előtt vallja föl Diason à 
Diasit, Vonyárcson a vonyarcsi határban való szőlőket, avagy az hol 
alkalmatosbb hel leszen az helség bírája és esküdti előtt. 

12. Az eladó és az vevő is egy-egy vödör borral és három tál 
étellel tartoznak az bíráknak. 



3. Valamely ember szőlő út já t és forduló helt az helség biraív 
ig it, egy vödör borral és két tál étekkel tartozik az bíráknak. 

4. Ha penig ez rendelés ellen valamely szőlős gazda ellent állán i, 
a es urnák, kié az szőlő földe marad husz forénton és az hels 'g 
; Uen marad négy forénton. 

5. Ezen esküdt biró és esküdtek igazat tehessenek azon föld' 
való vaibul minden exceptio nélkül. 

6. Valaki marhájá t szánt szándékkal szőlőben bocsátja, 4 fóréin 
a ga, harmad része a behajtójé, két része az földes uré leszen. 

7. Ha valaki eleiben állván nem engedné ilyen kárbul behajtani, 
ha! asul elvenné előle, ennek frangia husz forént, két része 
hep k urájé, harmad része az biráké és az behajtójé. 

8. Minden szőlős ember a szőlője végét tartozik becsinálni fl. 4 
bir ival, két része az uré, harmadik az bíráké. 

9. Ha valaki panaszt mond az földes urnák valakire, beadva 
nttal, ennek is két része az uré, harmadik rész az váró emberé 

legyen. 
20. Valaki három idén szőlőjét meg nem metszi és meg nei 

kapálja, az olyan szőllö úrra szállott. 
21. Három idén igazságot nem ad róla mind szőlő, rét, irtás 

és szántóföld az földes úrra szálljon. 
22. Valakinek magva szakad, ez hegyen levő szőlője és mindé 

öröksége ezen helnek földes urára szálljon, juxta Trip. 3. tit. 30. 164b 
art. 82. 

23. Senki ne merjen előbb szedni az derék hegynek megbocsá-
tása előtt engedelem és hír nélkül borának elvesztése alatt. 

24. Ha ki előérőt akar szedni, az hegyurátul vagy gondviselőjétől 
L és az mit szed fölírassa. Ha nem cselekedné 4 forént a bírsága, 
I kilenczedesek tartoznak megíratni, nem az hegyvámosok. 

25. Senki a kilenczedesek közül sem tiszta, sem törkölvös mustját 
vihesse szőlőjébül titkon, földes ur hire nélkül borának elvesztése 

ala Hanem a szőlőnek földes ura, arra rendeltetett gondviselő e 
hin 1 elviheti. 

26. Ha három esztendőkbön hír nélkül el vinné, azon szőlő mind-
jár; az helnek urára szálljon, gondviselője által elfoglalhasa. 

27. Minden szőlős ember az szőlő hegynek földes urának az szü-
reten egy kappannal, két czipóval tartozik. 

28. Az igazságot beszedő és leiró diáknak is den. 2. és egy ital 
bort adnak. 

29. Valaki vizes mustot ad az igazságban és reá bizonyodik.' az 
1 «. arestáltatik és az földes urnák marad fl. 20, exequenda. 



3 3 

30. Valaki a szőlőben egymást megszitkolja, marad fl. 4. uré ez, 
ezért a szüretben megfoghatják az peresnél és megvehessék rajta. 

31. Minden szőlőnek megyeköve legyen és barázdája, az mely 
barázdát és útját mindenütt mindenkor a szőlős gazda följül fölszélrül 
tartozik tisztán tartani 4 forént birságával, az helségbeli biráké har-
madrésze, két rész a földes uré. 

32. Valaki egymás gyümölcsét, szőlőjét, karóját elhordja, ellopja, 
annak bírsága fl. 4. 

33. Ha penig porrei keresi az káros ember ez ilyen gonosztevő 
maradjon az urnák fl. 20 és az káros embernek kárát fizeti meg. 

34. Valaki szekerével és marhájával az szőlő utak mellett, az 
uton belül kárt teszen az szöllőben, annak bírsága fl. 4 az urnák és 
az káros embernek kárát fizesse meg. 

35. Mindenik hegyen egy-egy hegymester legyen, az hűtős legyen 
szent Lörincz nap után, vigyázzon az hegyen és az kárbul minden 
marhát behajtson, az fölül irt mód szerint büntetődjék meg. 

36. Senki marháját hír nélkül a diasi és vonvárcsi földre ne 
bocsássa az földes ur tilalma ellen sub poena decimationis pecudum. 

37. Erdejét ne vágja vele levő marhájának elvesztése alatt és 
maga is marad fl. 40 juxta Trip. Deer. Part. 3. Tit. 33. 

38. Az vad kertnél, a vagy diási kútnál való utat minden szőlős ember 
csinálni tartozzék az helség birája által tudóséttatván egy forént bírságval. 

39. A biró és hegymesterek az szüretben tartoznak az ur igaz-
ságát beszedő emberi mellett lenni mig behordják az pereshez az 
igazságot 4 forént bírsága alatt. 

40. Ezen hegymestereknek minden szőlős ember egy pint musttal 
tartozik, az kik kilenczedet adnak. Hegyvámosok pedig minden vödör 
bortul egy itczével tartoznak. 

41. Valaki tüzet görjeszt más ember kárára akár erdőben leszen 
gyümölcs oltványokat megégetvén, akár szőlőben gyepiét és szőlőjét 
megégetvén, tehát ez ilyen kárt tevő, égető, marad az földes urának : 
fl. 12. És az káros embernek fizeti kárát. Valamire az helyi bírái böcsülik, 
azon birák tegjenek jovaiból executiót, reá bizonyodván. 

42. Valaki penig irtást csinál az olyan építő embernek, meg-
engedtetik az maga irtoványát megégetni, de ugy, hogy tovább az tűz 
ne menjen az főjül írt büntetés alatt. 

43. Valamikor az káros ember megtalálja az helség bíráját, tar-
tozik két esküdtével, ha többet nem vehet melléje, kimenni az kár 
látásra, és az, kiket melléje vehet az helségbeli emberekben azokkal 
együtt Isten szerént megböcsülhesse az kárt és hely adassék az böcsünek, 
mivel nem mindenkor veheti maga mellé esküdtit. 

Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle. 3 
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44. Mikor az helségben törvényt szolgáltatnak, az fölül írt bíráknak 
mindenik föípörös egy vödör borral, két tál étekkel ehhez kenyérrel, 
azonképpen az alpörösök is egy vödör borral, két tál étekkel tartozik 
fáradságokért. 

45. A nótáriusoknak minden utolsó deliberatiotul den. 12 mind 
alsó és fölső pörös fizetni tartozik. 

46. Minden törvény mássát leírván az alpörösnek, ezért fizet azon 
notariusnak tizenkét pénzt az alpörös. 

47. Minden szüretben a földesúr peressénél törvények szolgáltas-
sanak minden harmadnapban az hegy igazságát beszedők előtt, kár-
tételek, hajtogatások, szitkozódások beadássok és ezekhez hasonló dol-
gok végett, adósságrul is. 

Idem qui supra Andreas Agha 
de mezőlak m. p. 

Idem, qui id supra 
Stephanus Orsich m. p. 
Salva Gergöly m. p. 
Eredetije a Sztankovánszky család levéltárában. 

K ö z l i : PETTKÓ BÉLA. 



A Z E S Z T E R G O M I É R S E K S É G J Ö V E D E L M E I 1 5 8 1 — 8 4 . 

Széküresedés esetén a magyar főpapi javakat tudvalevőleg az 
államkincstár kezelte s jövedelmök tiszta fölöslegét közczélokra fordí-
totta. Ilyenkor az összes gazdasági számadások a királyi kamarához, mint 
a legfőbb pénzügyi közeghez intéztettek s egy részök a kamara iratai 
közt az országos levéltárban reánk is maradt. Az esztergomi érsekség 
roppant kiterjedésű uradalmai a 16. század végén igen sokáig kincs : 

túri kezelés alatt állottak, mert Verancsics Antal érsek halála (1573) 
óta egész 1607-ig az érseki szék üresedésben volt s e hosszú időn 
át a kincstár kezelte az érseki javakat és jövedelmeket. 1588-ban a 
király és az országgyűlés vegyes bizottságot küldött ki a közjövedelmek 
megvizsgálására. Ez a bizottság első sorban felkérte a kamarát, készítsen 
számára részletes kimutatást a kezelése alatti minden egyes bevételi 
ágról, még pedig a legutóbbi évek tényleges eredményei alapján. Ekkor 
készült az esztergomi érsekség évi jövedelmeiről a következő, jelenleg 
az országos levéltár Copula Annorum czimü gyűjteményének I. köte-
tében fenmaradt és a túloldalon levő kimutatás. 

E jövedelmekből első sorban az érsekséget terhelő külön egy-
házi, tanügyi (papnevelő intézet stb.) és honvédelmi tárcza (Érsek-
Újvár őrsége) stb. költségek rendeztettek s e czélra az időben a 
jövedelem elég nem volt. Egy további kimutatás szerint (készült 1593. 
márcz 28. Pozsonyban, Orsz. Levéltár Copula Ann. III. köt.) az érsek-
ség jövedelmeiből tisztán honvédelmi czélokra, első sorban Érsek-Ujvár 
őrségének fedezésére fordíttatott kész pénzben : 

1589-ben . . . . . . . . . 33.447 frt 22 dénár 
1590-ben . . . . . . 37.575 frt 25 „ 
1591-ben .... . . . . . . . . . 18.455 frt 82 „ 

Összesen: 88.639 frt 29 dénár 
Az érsekség jövedelmeiről és kiadásairól 1592-ben készült átte-

kintés megjelent Verancsics Antal összes müveinek XII. kötetében 
(68—78. lap). Végül megemlítem, hogy ugyanezen érsekség igen rész-
letes, nyolcz kötetre terjedő jövedelmeinek összeírása és számadásai 
1799-ből és 1800-ból szintén az országos levéltárban (Urbaria et Gons-
criptiones gyűjtemény 244. fase. 25. szám) őriztetnek s hogy akkor a 
nettójövedelem 268.608 frtot tett. Közli: ACSÁDY IGNÁCZ. 
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Gabona s z a l m á b a n 

k e p e és k é v e : * 

őszi b u z a őszi rozs t avasz i 

Gabona szemesen 

pozsony i m é r ő ** 

Különfé le m a r h á k és m a j o r s á g i t e r m é n y e k 
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267 

233 

256 

616 92 2 ,9 29 
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186: 45 
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410 
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57 I IO1/2 
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39 1 361/2 

30.514-20 42021/2-361/2 12.0221,2"—. 85601/4 , 679 50693/4 46.1391/4 79.734-96 90 2772! 3012 452 1005, 172 1045 256 

I 

15341/2! 2681/2 701/2 
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** A ki lenczedből é3 t izedből . 
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r ó m a i é s g ö r ö g k a t h . é r s e k s é g e k é s p ü s p ö k s é g e k á t l a -

g o s é v i j ö v e d e l m e a m u l t s z á z a d v é g é n . 

A subsidium 
10°/o-a után 

számított 
jövedelem 

A bevallás után 
megállapított 

tiszta jövedelem j 

f o r i n t 

Esztergomi érsekség . „ ___ . — - 1 0 3 . 0 0 0 í 

Kalocsai „ . . _ . __ __ 5 8 . 5 6 0 4 0 . 4 0 0 

Egri püspökség . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 4 3 . 3 0 0 

Székesfehérvári püspökség.. . . . . . . . . . . — 1 3 . 0 0 0 

Boszniai püspökség.. . . . . __ ... . . . _ _ 2 0 . 2 0 0 5 7 0 0 

Körösi __ . . . . . . . . — 6 0 0 0 

Csanádi „ ._ . . . . . . __ . . . 1 6 . 6 0 0 1 2 . 8 0 0 

Győri „ . . . . . . . . . . 3 9 . 5 0 0 4 0 . 0 0 0 

Nagyváradi r. kath. püspökség . . . 2 0 . 0 0 0 2 0 . 0 0 0 

gör. kath. „ — 1 4 . 5 0 0 1 

Munkácsi „ „ „ . . . . _ — 1 2 . 0 0 0 

Beszterczebányai püspökség . . . . . . . . . "szerint,8 2 8 . 6 0 0 1 3 . 6 0 0 

Nyitrai püspökség . . __ 4 0 . 0 0 0 2 5 . 0 0 0 

Pécsi .. ... 4 0 . 0 0 0 1 7 . 0 0 0 

Rozsnyói „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 1 3 . 5 0 0 

Szombathelvi „ — 1 2 . 0 0 0 

Szepesi „ . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 . 5 0 0 1 0 . 6 0 0 

Zenggi ., — 6 0 0 0 

1 Váczi 5 8 . 0 8 0 4 7 . 4 0 0 

Veszprémi .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0 . 0 0 0 4 4 . 7 0 0 

Zágrábi „ . . . . . . . . . . ._ 3 1 . 8 6 0 2 3 . 0 0 0 

Latin eredetije a m. kir. Orsz. Levéltárban : József főherczeg nádor 
irataiból: Mise. Officiosa 1785 n° 22. Közli: KŐSZEGHY SÁNDOR. 



MAGYARORSZÁG KI- ES BEVITELI FORGALMA 1794'95-BOL. 
Haupt-Ausweis in welchem, die ausländsche Eiufulir. und Ausfuhr in fremde Länder des Königreichs Ungarn von Mil. Jahr 

1795 mit dem vorhergegangenen Jahr 1794 verglichen wird. 
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Einfuhr mithin 
17 

m J a h r 
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Vornehmste Capite 1 Anno 
1784 1795 mehr weniger 
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Anno 
1794 1795 mehr weniger 

Durch 
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geringere ' 
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Vornehmste Capite 1 

n kr n kr fl kr fl kr n kr fl kr fl kr fl kr: fl kr fl kr 

1 An Viecb  715760 45 873966 —i 158205 In 1 190906! — 237500:30' 46594 30 111610 45 
2 Feld Früchten . . . . 15628 33 66259 47 50831 14 — 17639731 7 355973 33 - — 1407999 34! 1458630 48 — — 

8 Esswaaren  86844 29 133379 31 46535 •> — —- 18735!48 11835 3 — — 6900 45 53435 47 — — 

4 Hönig und Wachs • . 25657 56 28151 11 2493 15 12679ö! 48 131235 24 4440 18 — — 1 — — 1949 3 
5 Materi alwaareri . . . 666311 26 547342 — — . — 118969 2(5 85993,42 90040 25 4046 43 — — — — ; 123016 9 
H 11837:22 2069 10' — — 9768 12 228020 26 174519,35 — — 53470 51 43702 39 — — 

7 Getränke . . . . . . 49641 19 7965 52 — — 41675 07 404719:21 497704 30 92985 9 — — — 134660 36 
8 Bergwerks Producten . 7131 29 2250 7 — — 4881 22 66036141 53321 50 — — 12714 51 7833 — — 

9 Holzwaaren  135481 3 75663,50, — 59817 13 51373 50 111333 0 59959 12 — . — — — 119776 25 
10 Töpfen und Glaswaaren 1455 34 22421 1 786 27 — — 17059 12 20902 58 3843 46 — - — — 3057 19 
11 Buchdruckorwaaren . . 3S8!40 135 Í — — — 353 40 45451 6 3866 2« — — 678 40 425 — — — 

12 Krammereywaaren . . 516 56 479 43 — 37 13 10-2571 1 7550 11 — — 2706 50 2669 37 , — — 

13 Kleidungen  1930 30 1590 30 — 340 — 5801 36 4143 4 1658 32 1318 32 — — 

14 Wolln u. Wollnenwaaren 33270 36 26802,36 — 6468 — 91620 35 138686 50 47066 15 — — — — 53534 15 
15 Baumwolln und Baum-

wollnenwaaren . . . 3051'12 1249 16 — — 1801 56 4496 52 3289 11 — — 1207 41 — — 594 15 
16 Flachs und Flachsnen- • i I • 

w aaren  408« 13 5974 49 1888 31 20953 45 27763 37 6809 52 ' - 4921 16 
17 Garn  176199|11 171132 9 — — 5067 2 2164 57 2636 — 435 39 — — 5502 41 
18 Seide und Seidnenwaaren 2617« 4« 3S788 26 12611 40 — — 2599111 4792 37 2193 2« — 10418 14 — — 

19 Fellen und Häuten . . 438102157 44520« 22 7103 25 — — 21280, 1 26443 32 5163 31 — — 1939 54 — — 

20 .Natura Erzeugnissen 4905! 8 2204 15 . — 2700 53 10527115 14307 8 — — 90 7 — " — 2610 46 
21 » Kunst Erzeugnissen . . 15838 58 11586 42 4252 14 6718 28 8068 11 1349 43 5601 57 

Summa j| 2420217| 1; 2444439117,] 280254!54: -256032138,1 3134578|— 
Wird nun der kleinere Betrag 

vom grössern abgezogen mit 
so zeiget sich, das« im J a h r 1795 

mehr eingeführt , und weniger 
ausgeführ t worden um . . . . 

Wenn demnach die mehrere Ein-
fuhr (lem Betrag der wenigem 
Ausfuhr zugeschlagen wird mit 

So ist zu ersehen, dass der Passiv 
Handel dem Activ Handel in 
diesem militar. J ah r 1795 über-
stiegen um  

A m. kir . Orsz. Levéltárból : József 

— 1922038! 13 2420217 1 258032 38 

24222116 

1212539 47 

1236762 ! 31 — 
főherczeg nádor iratai. Mise. Officiosa 1795. n° 10. 

1922038113; 274888; 4 1487427 51 1691984 45 455222 4: 

274888! 4SI 455222 42 

1212539 47 

24222! 16 

1236762 3; 1236762 3 
Közli : K ö s z e g h y S á n d o r , 



JUHTENYÉSZTÉSI UTASÍTÁS GRÓF FESTETITS GYÖRGY 

URADALMAIBAN. 1793. 

Circulare. 

A' Birkák' Nemesétése. 

A' ménnyiben tapasztaltattna ; hogy ámbátor már több izbéli Ren-
delések által a ' Birka Seregek Generátiók által való nemesétésekk 
módja-meg határoztatott ; mégis némely Uradalmakban,, aza' M. Ura-
ságnak tzéljával egyező szerentsés előmenetellel, nem olytattatik, mivel 
azon Maniputátiónak miben létét tökélletessen nem értik, azon okból 
ezen jegyzések állandó Systemáúl megállíttatván, ki adattnak az Ura-
dalmi Tisztségeknek 's annak mindenekben léendö eszközlése rendeltetik. 

A' Birkák gyapja egyedül tsak generátiók által nemesíttetvén meg, 
annak a' következendő generale Princípiumokon kelletik épülni, úgy mint : 

1. A' Véreknek öszve keveredések egy általjában meg akadáljoz-
tasson, azon okból a' hágatás idején öszve ne egyelítessenek, hanem 
mindegyik generátióbéli Anya Birka Gyapjához alkalmaztatott kossal 
llágatasson meg külön-külön. 

2. Az Anya Birkákhoz a' Gyapjúra nézve jobb, de legalább 
hasonló feinságú Kosok botsajtassanak. 

3. Harmad fél esztendős Kosoknál fiatalabbakkal, 's legfelyebb 
9. Esztendőseknél öregebbekkel ne hágattasson ; 

4. 9. Esztendős Anya Birkáknál vénebbek, más fél esztendősnél 
pedig fiatalabbak Kos alá ne botsájtassanak, sött ha ezen utolsóbb 
nevezett Birkák között némely gyengébbek találtatnának, azok tsak 
harmadfű korokban hágatassanak meg. 

A ' Birka Sereg felosztásáról és hágatásáról. 

1. A' Mélt. Uraság Minden Uradalmaira nézve a' Georgicon béli, 
és a' Keszthelyi Felső Majori Birka seregek választattván generalis 
Fő Anya Seregeknek, mellyekböl a' M. Uraságnak minden Uradalmai-
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ban lévő Seregei fein hágó Kosok által fognak megnemesíttetni, 
ezen kivül választatik minden Uradalomban egy particuláris Anya sereg : 

Keszthelyi uradalomban . . . . . . Vallusi 
Ollári „ - Űji Majori 
Csáktornyai „ — — — Sz. Rochusi 
Csurgói „ Porrogi 
Sz. Miklósi „ Sz. Miklósi 
Ralaton Keresztúri uradalomban . . . R. Keresztúri 
Szalk Sz. Mátonyi „ . . . . . . Szt Lőrintzi 

Rirka seregek, melly particularis Anya Seregek 3. Különös osztályokra 
illy módon osztassanak fel. 

2. Hogy az első szakaszban a' leg finom gyapjút hordozó Rir-
kák ; a Másodikban Középszerűek ; a' harmadikban pedig, a' leg-
alább valók választassanak ki. — Az első Szakaszban léendő Anyabir-
kák jeleitessenek meg numerusok által (1. 2. 3.) mely számok azoknak 
jobb oldali pofájokra fekete Festékkel festessenek, melly Festék firnáiszal 
legyen készülve, ezen meg jelelés ésf el osztásson személyessen jelen 
legyen a' Tisztség. 

3. Ezen Módra 3. tsapásokra fel osztatott, és meg jelelt, Anya 
Rirkákat, nein lészen szabad egyik osztályból, a' másikba által tenni ; 
hanem mindenik osztálynak szaporodásából a' vén és már ellésre 
nem alkalmatos Rirkák, a' vagy pedig más testbéli fogyatkozásokkal 
birók ki mustráltattván, remundáltattnak : ha pedig a' Sereg az Ura-
dalom által meg határozandó számnál fellebb szaporodna, akkoron, a 
3-ik Szakaszbéli Rirkákból némelyek a' Többi seregekbe hajtassanak. 

4. Ezen meg nevezett 3. osztályokhoz, 8-ber hónapnak 11 -ik 
napján állandóúl hasonló jellel meg jelelt Kosok botsajtattván, a' llága-
tásnak 6. (letekig tartandó idejek alatt Különös helyen legeltessenek. 

5. Ezen Kosok, minek utánna osztályaiban a 2-ik Esztendőt ki 
töltötték vólna ; azonnal okvetlen más osztályba tétessenek, által. 
Külömben a' fent ki tett Generalis Reguláknak Czikelye ellen hibáz-
tattna, mivel 3-ik Esztendőben a' Másfél esztendős Nőstények már 
hágatás alá kerülvén a' vérek öszve kevertettnének, a' mennyiben 
akkoron a' Kosok tulajdon fiaikat hágnák meg. 

6. A' Kosoknaók egyik osztálybl a' másikban leendő által haj-
tatások illy rendel essen meg ; hogy t. i. az első szakaszba a 2. Esz-
tendőt ki töltött Kos, a' második osztályba, a' másodikban lévő, pedig 
a' 3-ikban, tétessen által, a hoz Képest tehát az első szakaszban hágott 
Kosok helyett a' Generalis Anya Seregből friss Kosok fognak adatni, 
a' 3-ik szakaszból kimustrált Kosok pedig a' Külső Seregbe haj tatnak; 
hogy lia pedig az első osztályból, a' másodikba botsájtott Kosok, 
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azokban lévő anya Birkáknak hágatásokra elégségesek nem lennének, 
akor az első osztályban nevelt Kosokkal pótoltasson ki az abban 

• meg kívántató Kosoknak száma. 
7. Ilogy pedig a' Hágatásba hiba ne történyen, minden uradalom-

béli particularis Anya Birka seregre nézve az ide sub A mellékelt 
hágató protocollum fog vezettetni; mely minden esztendőben Julius 
Hónap elején okvetetlen a' Directióhoz be küldessen, mellyből min-
den particularis anya sereg első osztályában meg kívántató friss 
Kosoknak száma meg tudatván, ahoz képest fog 7-ber első Napján 
minden Uradalomnak első osztálybéli 100 darab hágás alá menendő 
Anya Birkáira 3. Kos; reservába pedig minden 2Ó0. Darabra egy a£ 

Keszthelyi Generalis Fő anya Seregből adattai, ezen meg nevezett ter-
minusa tehát, azon meg kívántató Kosoknak elhajtására egy alkalma-
tos, és hiv pásztor embert ide Keszthelyre küldeni el ne mulasson. 

8. A' hágatásban illyen Rendet Kell tartani ; hogy t. i. az osz-
tályban lévő kosokat azokba nem egyszerre, hanem két részre fel oszt-
ván, tsak felével hágattasson, melly minek utánna 5 napig hágott 
vólna, váltasson meg a' másik kevert [így! „hevert" helyett — másoló 
jegyzése] részivel, mely Kosok ha valamenvnyire gyöngék, vagy bágyot-
tak léimének, valamelyes zab is adatasson nekiek hágatás ideje alatt. 

9. A' hágó Kosoknak választásában, a' 3-ik generalis Regulában 
jelentett praecaution Kivül, különössen a' gyapjú Feinságra kell vigyázni; 
hogy t. i. az egyenlő tömött és a' Kos lába szárán is bondor légyen ; 
egy általjában pedig a Seregbe bé ne eresztessen, az ollyas Kos, 
melynek hátulsó tzombjain még valamelyes durvább szőr találtatik. 

10. A' Bárányok illy Móddal fognak jeleltetni ; hogy az első Osz-
tálybéli anyabirkáktól származóttaknak farkai 3 Tzolnyira, a' Második 
osztálybéliek ötre vágattatnak ; a' 3-ik Szakaszból lett Bárányoknak 
pedig Farkai, a' Magok valóságokban hagyattattnak, e lévén tehát az 
osztályoknak jelei. 

11. A' Generátiók a' következendő Jelek által fognak megkülön-
böztetni, hogy t. i. Bárányok bal füleire vágatasson egy V. betű Forma, 
vágás, mely az első generátiót jelenti, ezen első generatiobéli ellés, 
a' másfél esztendőt meg halladván Friss Kosokkal hágatasson meg, 
azoknak tehát Bárányai a' Második generátiót tévén Kettős VV. jelei-
tettnek meg; úgy az ezen Bárányok Másodfira menvén, és Friss Kosokkal 
meg hágattattván, azoknak Fiai, a' 3-ik generátiót tévén VVV. azaz 
hármas v betűvel, jeleitessenek meg. Végre az ezektül származott 
Bárányok a 4-ik generátiót tévén, Négyes W W . jeleitessenek meg. 
Ezen Jeleléseken kivül általjában minden birkának jobb Fülére a' Mgos 
Uraságnak szokott jele az F. betű vágatasson. 
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12. A' Generátiók ne confundáltassanak, p. o. illy Formán az 
első felosztás szerént, még az Osztályban lévő Öreg Anya Birkáknak 
bárányai (ha szinte azon Anyák 3. különös kos által meg hágatattak 
vólna) ; még is tsak mindég az első generatióból valók lesznek ; nem 
pedig mindenik Fris Kostól származottak új gcnerátióbéliek ; ahoz 
képest, mindaddig, míg azon Öreg Birkák Köziil valamelyes az Osz-
tályba lészen, azoknak Bárányai az első generálióhoz tartozván, annak 
jelével jeleltetnek meg, mely proportio tehát a' Többi anya Birkák 
bárányainak jeleltetésekben is observáltasson. Hogv tehát ezen két 
pontokban meg határozott jeleltetés könyebben, és hiba nélkül meg 
eshessen, az ellés ideje alatt a' Szakaszok sráglák által választassanak 
el egymástól, valamint tehát ezen kevés időre, még t. i. az ellés tart, 
úgy különössen a' Hágatásnak 6 hetekig tartandó idejébe (hogy az 
5-ik Pontban ki tett Mód szerént mehessen végbe) Napszámosok, és 
alkalmatos Pásztorok fogadtatthatnak. 

Ezen fel osztás és hágatás Módja, a' mintáz 1-ső,2-ik,3-ik, 7-ik, 6-ik 
10. 12. pontokban világossan ki vagyon téve, az Uradalmi particularis Anya 
Sereget illetvén, a' Többi Seregekkel oly móddal kell bánni, hogy t. i. 

13. Azon Külsőbb Majorbeli Seregek, gvapjak feinságához képest 
Numerizáltassanak, 's a' particularis, Anya Seregekben nevelt kosok 
pedig, sub B. rekesztett formula szerént classificáltatván, osztassanak 
fel azon Seregek között a' Második pontban Ki tett generalis Regulára 
vigyázván ; hogy t. i. minden Seregbéli Anya Birkákhoz a' Gyapjúra 
való nézve jobb, de legalább hasonló feinságú Kosok kerestessenek, 
hogy pedig a' Nyőstény Birkáknak száma az Uradalomban oly feles 
lenne, hogy a particularis Anya Serege a' többieket válogatott jó féle 
Kosokkal, el nem győzné, azon esetre az első nrus alatt lévő Seregből 
(értvén a' Majorbélieket) választassanak ki anyi Birkák, hogy azoknak 
nevendékjei, a' pticuláris anya Seregbélivel a' többi Nrus alatt lévő 
külső seregeket az azokhoz meg kívántató Friss Kosokat elgyőzhessék, 
's ahoz képesl tehát minthogy ezen Sereg a' particularis Anya Sereg 
Segedelmére választatott, az azeránt már meghatározott mód szerént 
Fog manipuláltattni ; a' mi továbbá a' Többi Nrus alatt lévő Seregeket 
illeti, azoknak hágatásokban a 4-ik és 5-ik jeleltetésekben pedig a' 8-ik 
és 9-ik pontokban elöl adott útmutatásokat egy általjában bé tellyesítsék, 
azokhoz járulván még az is, hogy a' Toklók, clZ cLZ cl Másodfiire ment 
Nyöstyének a' hágatás idején külön legeltessenek, 's valamint azoknak, 
úgy a' Többi Anya Birkáknak is hágatásokról, a' 7-ik Ponthoz ragasz-
tatott hágató Protocollum fog vezettetni, mely az Ispányok és Gazdák 
által az Uradalmi Tisztségnek küldessen bé, mely szerént az azokhoz 
meg kívántató kosok osztassanak ki. 
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14. Ezek szerént, a' 3-ik szám alatt kitett Generale princípiumnak, 
egy általjában lévő bétellyesétését, mellyet a' kosok egyik osztályból 
a' másikba, egyik Nrus alatt lévő Seregből a' másodikba által tétetődvén, 
nem lészen szabad a' fentebb megmagyarázott particularis Anya Seregen 
kivül Más seregbe, semmi szin alatt Kosokat hagyni, úgy ellenbe azon 
particuláris anya Seregben tsak egy kost is ki heréltetni, annyival is 
inkább, mivel a gyapjúnak feinságát csalhatatlanul tsak a' második 
nyérés után valamelyes Goromba haszonvehetetlen Kos a' Seregbe 
találtattna, ez tsak akkor tétethessen ki. 

15-ik. A' Birkáknak fogai egyről egyre megvizsgáltattván, mustrál-
tassanak ki azok közül azok, a' mellyek telelésre nem alkalmatosak 
azonnal, mihelyest Bárányoktól elválasztattnak ; annak utánna valamely 
Zsiros legelőn egy Hónapig külön legeitettvén adassanak el. 

A Nyári Legelésröl. 

1. A' Birka Seregnek legelői, osztassanak fel 3. Különös sza-
kaszokra, azon szakaszoknak egyikén 14. Napokig legeitettvén, hajtass-
anak a' másikra, 's ugy a' 3-ikra, mely változtatás által a' Birka Seregek 
mindétig friss eledelt találnak. Ezen fel osztás a' Districtualis Ispány 
által essen meg és Mutatasson ki a' pásztoroknak. Annak a' fel osz-
tásában arra Kell vigyázni ; hogy a' legjobb, és leg szárazabb része a' 
Bárányok, és kosok számára hagyatasson. Továbbá találtatnak néha a' 
Birka Seregekben, némely beteges Birkák, melyeket az egésséges Seregtől 
elválasztva, szükséges legeltettni ; az Illyetén Birkáknak tehát aklaikhoz 
közel hagyatasson egy Különös legelő, Mely 3 Szakaszokra szinte Úgy 
osztasson fel, 's árokkal, v. tölgy Fa hasábokkal Kerétessen bé, és abban 
a' Beteg Birkák Nemek, és betegségekhez Képest egymástól választas-
sanak el. 

2. Különössen vigyázzon arra az Uradalmi Tisztség, hogy azon 
szakaszokban valami Nedves legelő, és vagy Bozót ne essen ; hogy ha 
olyatén Nedves, és Bozótos helyek azon osztályból ki Kerétetthetnének, 
azon esetre érzékeny szivekre Kötvén a' Seregek pásztorainak azon 
bizonyos veszedelmeket, melyek az Olyatén bozótos helyeken való legel-
tetésből a' Seregre háromlanának ; a' szorgalmatos őrzéssel leendő 
elkerüléseket nekiek meg hagyják az Uradalmi Tisztségek pedig Különös 
idő Pontokban azon 3 Szakaszbéli Legelőben gyakrabban vizitálják 
meg a' Sereget, hogy vallyon a' nekiek kimutatott szakaszokban legel-
tetnek é a' Pásztorok és ha ellenkezőt tapasztalnának, elsőben ugyan 
Kemény Dorgálással, de ezután testbéli büntetés által is szorítsák az 
engedelmességre azon Pásztorokat. 
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3. A' Birka Seregeknek nem tsak a' Bozótos legelő ; hanem az 
Esők által is megnedvesedett Fü is ártalmas ; azon okból a tartós 
esős időkbe, a' particularis Anya Seregek, ha lehetséges, Ki ne haj-
tassanak, hanem aklaikban Száraz eledellel tartassanak, hiv vigyazattal 
legyenek továbbá á r ra ; hogy nedves időben a' Birka Seregek a' meg 
ugarlott szántó Földeken ne legeltessenek, mivel az azokon találtató 
Füveknek gyökerei gyengén álván, a' Birkák azokat ki búzván azokkal 
némely Föld részeket is le Nyelvén, tüdő rothadásba esnek. 

4. Minden Birka Seregek általjában a' jó időben is tsak a' Har-
matnak fel száradása utánn botsajtassanak legelőre. Estve pedig, a' 
Harmatnak le hullása előtt okvetetlen a' háló Tanyára hajtassanak, 
mely az Ugar szántó Földeken légyen, és minden Kifogások nélkül azok 
Május hónapnak Közepétől*kezdvén, Septembernek végig Száglyák Között 
Fektettessenek, mely seregekegyedül a' tartós esőzésekbe ; égi háborúba ; 
vagy szélvészbe hajtatassanak haza. Végezetre. 

5. A' Legeltetésben illy rendet tartson ; hogy t : i : Április hónap-
nak Közepe táján az Anya Birkák terheitől meg szabadúlván, minek 
utánna valamennyire a' Zsirossabb Száraz eledelen meg erősedtek, 
legelőre botsajtassanak ; de Délbe, és estve Bárányaikhoz haza hajtat-
tassariak; és Isak akor botsajtassanak Bárányaikkal, a' legelőn öszve, 
a' midőn már azok meg erősödve a Járást anyaikkal elgyözik. Junius 
végével okvetetlen választassanak el annvaiktól, 's külön legeltessenek, 
observáltasson továbbá a' legeltetésben általjában ezen gradátio : hogy 
t : i: száraz eledelről nem egyszerre Fogassanak füre, Fűről pedig száraz 
eledelre, hanem minek utánna Fyüre hajtattattak vólna, leg alabb 14 
Napokig regelenként adatasson azoknak valamelyes jó féle szetska, 
úgy nem Külömben 8-ber végével a' midőn már a' fű hervadni, ereje 
pedig tsügedni kezd. 

6. Minthogy a' Birkáknak egésségek 's ételhez való vágyódások-
nak Fent tartására nyári időben Különössen Szükséges a' Sózás, mivel 
a' Közönséges tapasztalás szerént is, a' midőn a' Birkák a' Sót leg-
örömestebb nyalják ekkoron bizonyos bél változásokat éreznek, szor-
galmatosan vigyázzanak azon idő pontra, és azoknak azonnal válutská-
jukba annyi por Sót hintsenek, a' mennyit tsak fel nyalni kévánnak, 
mely sózást mint annyiszor meg Kell ujjitani, a' menyiszer tsak észre 
vétetik, hogy azt a' Birka Seregek meg Kévánják. A' Sózás mindenkor 
estve a' Midőn a' Sereg haza haj tátik, essen meg ; másnap reggel pedig 
Későbben botsajtassanak itatásra ; né hogy a' Só Nyalás utánn Feletébb 
szomjusok lévén, sok vizet igyanak, mely nékiek ártalmas lenne. 
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A' Téli Tartásról. 

1. A' Birkáknak Külső tekéntete, Nagysága, és a' Gyapjúnak Meny-
nyisége egyedül a' jó téli, és Nyári tartástúl Függ, mivel ha a ' Birka 
éhséget szenved, annak gyapja szokott Nevekedésében meg nem ma-
radhatván lehúl ; Meg hagyatik azon okból az Uradalmi Tisztségeknek, 
hogy a' Birka Seregek Számára elegendő jó féle takarmányt takarétas-
sanak ; mellvbe hogy soha szükséget ne szenvedjen, minden esztendő-
ben kell valamit félre tenni. — Tovább a' Lóhere Nemek termesztése 
Ajánltatik, Még is ennek Szénára való tsinálásában,.a' Szokott praecau-
télák meg tartassanak. 

2. Hogy a' Takarmány annál inkább meg Kéméltessék, Kell szetskát 
metszetni Fele Lóher szénából, és felére szalmából Ez a' Pásztorok 
Kötelessége. Az öreg Marha, és ürük' Kapnak 3 font Szetskát, és Estve 
G/a font Szalmát, a Toklók 2 font Szetskát, es G/2 font Szalmát, a' 
Bárányok G/2 font Szetskát, és 1 font szalmát. — A' Télnek kezdete, 
és végével a leg jobb Takarmány etetessen ; — Úgy szinte az ellésben, 
Répa Nemek. — Az erőtlenebbek Különössen választatván tápláltassanak. 

Nyirés. 

3. A' Nyirés Májusban esik; A' Bárányoknál Augusztusban A 
Mosás és Usztátás u tán ; 3. Classissra osztatik a' gyapjú, l-ő a' Nyak 
és Ilati Gyapjú, 2-ik az Oldal, 3-ik A' hasi gyapjú ; hogy pedig ebben 
Gonfusio ne essen, minden nyírnű tsak egy részét vágja le a' Birkának. 
— A Gyapjú essöben' küldetessen el. - - Ajánltatik az Oculatió. 

4. A' Pásztoroknak meg engedtetik minden 100 Darabra, 15 tartani 
(inclusive mind a' Pásztorokét) úgy még is ; hogy ezek Marhái Gons-
cribáltatván, betsültessenek még, és az Uraság Szabad Dispositiójára 
engedtessenek, és tsak esztendő végivel, midőn az egész Seregtől bé 
jött jövedelem ki jő, a' Rátájokat kapják 

Pásztorok Remuneratiója. 

4V2. Remuneratio A' Pásztoroknak minden Nyirett Birkától O/2 
xr. Ebből V2 X Birkási, az 1 x pedig 10 részre Osztatik, és 5 részt 
abból kap az első Bujtár, 4-et a' 2-ik ; 3-át a' 3-ik, 2-őt a' 3-ik etc. — 
Ezen kivül minden forinttól az az a' Gyapjú Ára minden forintjától 
1 pénz, Melyből a Gazda V2 pénzt, kap ; a' Többi az előbeni Cyno-
sura szerént. 

A' Birkás a' Búj tárokat el nem eresztheti, hanem a Tisztség. 
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Az Ispány Hónapi Pontjai. No. VI. 

1. Vizitálta é a' Seregeket a' Legelőn, és Hogyan talál ta? 
2. Nyáron a' Meg Határozott Fektetés ; Télen pedig a' Szetska 

vágás hogy folytattattak ? 
3. A' Sóból és Takarmányból Mennyit Consumált a ' Sereg, és 

beérié véle? 
4. A' Birkás Bujtárjaival együtt bétellyesítík é Kötelességeket? 
5. Valami Különös nyavalya nem uralkodik é a' Seregen, és ha 

Uralkodik mi okból? 
6. Őszei inoculaltattak é a' Bárányok ; hány Darab ; mitsoda 

effektussal; é s ha nem, mért n e m ? 

(Eredetije a csurgói ev. ref. főgymn. könyvtárában.) 
E juhászati instructió szerzője - Nagyváthy Kálmán pozsonyi 

ügyvéd úr véleménye szerint* — a „Szorgalmatos mezei gazda" irója, 
a keszthelyi uradalom volt kormányzója : Nagyváthy János georgikoni 
igazgató. 

Közli : Ruisz GYULA. 

* L. „Nagyváthy János élete" című füzetének 20. lapját. 



A MAGYAR GAZDASÁGI ÉLET 1720-BÁN. 

I r t a : Á C S Á D Y IGNÁCZ. 

A passzaroviczi béke, mely III. Károly magyar király hadainak 
fényes sikerei után 1718 julius 21-én köttetett a szultánnal, emlékezetes 
korszakot rekeszt be hazánknak nem csupán politikai, hanem még inkább 
gazdasági életében. Temesvár és vidéke visszahóditásával a magyar 
állam nagyban és egészben ekkor nyerte meg mai területének épségét. 
De még többet nyert gazdasági tekintetben, ismét visszaszerzé a lehető-
séget a polgárosító munka békés folytatására. 1718-ban ért véget ama 
hosszú, gyászos időszak, midőn a magyar föld állandó csatatér volt s 
a területén küzdő hadak árja, ellenség és jóbarát egyaránt örökösen 

[rontotta jólétét. Majdnem kétszáz esztendeig tartott ez a korszak s az 
[állandó gyász és szenvedés színhelyévé tette a haza földjét, megtizedelve 
lakosságát, elpusztítva virágzó községeit s a lehető legszűkebb keretbe 

[erőszakolva anyagi és szellemi műveltségének fejlődését. A hadi zaj 
[közepett évtizedről évtizedre fokozódott a rombolás és az inség s a 
magyar nép gazdaságilag messze lehanyatlott azon színvonalról, melyre 

! egykor nemzeti királyai alatt emelkedett. A XV. században, Hunyadi 
Mátyás fényes uralkodása végén a magyar gazdasági élet sokkal fejlettebb 
volt, mint a passzaroviczi béke idején, mert a közbeeső harmadfél században 
a magyar föld három világrész népözönének szolgált örökös csatateréül. 
Azt, a mit ma keleti kérdésnek nevezünk, akkor magyar földön akarták 
a kard által eldönteni a nyugat és a kelet hatalmasságai s szakadatlan 
tusaik sivataggá változtatták a magyar Kanaán legkövérebb földjeit, 
legáldottabb vidékeit. 

Végre a passzaroviczi béke ezt a harcztért más, távolabbi tarto-
mányokba helyezte át s Magyarországban megnyílt a lehetőség a szabá-
lyosabb gazdasági tevékenységre. Ekkor a magyar géniusznak, a magyar 
szellemnek és a nemzeti erőkifejtésnek körülbelül ott kellett a gazdasági 
munkát kezdeni, hol hat századdal az előtt Árpádházi első királyaink 
kezdték. Újra meg kellett a hazát hódítani, habár ezúttal nem karddal, 
mert az 1718-iki békekötés már minden részét felszabadította, hanem 

Magyar tíazdaságtörténelmi Szemle. 4 
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észszel, munkával, verejtékkel, a polgárosodás összes fegyvereivel, 
melyek kevésbbé véresek ugyan, mint a kard, de nem kevésbbé terhesek 
és nem csekélyebb önfeláldozást kivánnak, mint amaz. 

Hová jutott a háborúk folyamán Magyarország gazdasági élete, mit 
örökölt a kétszáz esztendős török uralom hagyatékaképen emberben, 
vagyonban, földmivelésben, iparban, kereskedelemben, a termelő munka 
minden ágában, azt hitelesen, rideg, de megdönthetetlen számokban 
kifejezve őrizték meg az utóvilágnak levéltári kincseink. Különösen 
1720-ból ismerjük az egész anyaországot, községről községre, vármegyéről 
vármegyére, szabad királyi városról városra mindegyiknek a legaprólé-
kosabban megrajzolt gazdasági képével együtt. Sajátszerű, meglepő ez 
a kép, söt hihetetlen lenne, ha nem föltétlenül megbízható módon, ha 
nem hivatalosan készült volna. Akár a lakosság számát, akár a föld-
mivelés állapotát, főleg a müvelés alatti terület kiterjedését, a városi 
elemeket, az ipart és kereskedést tekintjük, olyan csekélynek, olyan 
kezdetlegesnek mutatkozik minden, hogy el sem hinnők, ha a forrás, 
mely e tájékozást megadja, nagyban és egészben kifogástalan hitelességű 
nem lenne. 1720-ban a magyar állam gyökeres, a kor szükségleteinek 
megfelelő adóreformot tervezett s vármegyéről vármegyére, városról 
városra menő, tehát országos vagyonkatasztert készíttetett, mely az 
őstermeléssel foglalkozó összes nem-nemes rétegeket, továbbá a zsidók 
kivételével a városi lakosság minden elemét felölelte. A napszámos, a 
munkás, a zsellér, a jobbágy, a szabados, szóval az egész, úgynevezett j 
vidéki népesség, továbbá a városi polgárság foglalkozásával, évi kerese-
tével, az általa müveit szántófölddel, réttel, szőlővel együtt pontosan 
összeiratott s ez összeírások számszerűen megvilágítják az einlilctt 
néposztályok egész anyagi existencziáját. 

Minthogy a nemes ember és a pap adómentességet élvezett s pénzzel 
nein járult az állami szükségletek fedezéséhez, ő reá nézve az összeírás 
nein terjedt ki. A nemesi és egyházi rendnek sem száma, sem az általa 
közvetetlenül mivelt terület, az úgynevezett allodialis birtok vagy major-
sági föld terjedelme nem szerepel tehát az összeírásban, mely csak a 
jobbágyságra vagyis a földesúri hatalom alatt álló és ennek megfelelően 
állami adóköteles rétegekre s a városokra terjed ki. Ezekre nézve 
azonban gazdasági életük alakulásának minden részlete meg van világítva. 

E végtelenül becses forrásból, mely 45 testes kötetből és számos 
füzetből áll s az országos levéltár nádori osztályában őriztetik, merítem 
az alant következő ismertetés anyagát. Az ország minden vidékének 
városai és vármegyéi képviselve vannak az ismertetésben, mely a lakosság 
számát a földmivelés, az ipar és kereskedelem 1720-ki állapotát pontos 
statisztikai adatokba foglalja. Ez adatok könnyebb megértésére nézve 
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még megjegyzem, hogy az összeírás országszerte egységes tir- és tér-
mérték szerint történt s a helyi mértékeket mindenütt a pozsonyi 
mértékre számították át. Térmértékül a szántóföldnél a pozsonyi köböl 
van felvéve s igy mindenütt, a hol köblös földről van szó, pozsonyi 
köblös értendő. A rét terjedelme a kaszások száma szerint van meg-
állapítva. Egy kaszás rét alatt pedig általánosan olyan kiterjedésű rétet 
értettek, melyen rendesen egy szekér széna szokott teremni. A szőlő-
terület megállapítása a kapások száma szerint történt ; az űrmérték 
(urna = vödör) szintén a pozsonyi urna volt, a pénznél pedig az akkori 
100 dros forint értendő, melynek absolut és relatív értéke a mainál 
mindenesetre jóval nagyobb volt. 

E figyelmeztetés után áttérek az egyes vármegyék és városok 
akkori viszonyainak ismertetésére. 

Árva vármegyén kezdem, hol akkor 4 mezőváros és 84 község 
volt, mely utóbbiból azonban 19 curiális hely vagyis olyan, melyben 
egészben vagy nagyobbrészt nemesek laktak, kik azonban nem Írattak 
össze. A nem-nemes lakosság 2454 családot tett, kik összesen 5572 
köblös földön 3920V2 kaszás réten gazdálkodtak, mig a malmok, mester-
emberek, kereskedők évi jövedelme 281 frt 30 drt tett. 

Bács-Bodrog akkor politikailag tulajdonképpen még négy külön részből 
állt, melyeket némi kapocs fűzött ugyan egybe, de meglehetős lazán. E ré-
szek voltak: Bács és Bodrog vármegyék, melyek azon időben egyesittettek, 
de még külön Írattak össze és mindegyik vármegyének saját határőrvidéke, a 
péterváradi és a szegedi főkapitányságok területei. Mindegyik vármegyének 
lakossága tehát két fö osztályra oszlott, polgári és katonai népességre, 
mely utóbbi azonban, minthogy gazdasági létele leginkább földmivelésre 
volt fektetve, a polgárival teljesen egyformán íratott össze. A hatalmas 
Bácsmegye területén nem-nemes család élt akkor összesen 1741, ebből 
polgári 869, katonai vagyis határőr 872. Az ősziek és tavasziak terme-
lésére müvelés alatt álló egész terület 39.705 köblös volt és pedig 
24.553 köböl a polgári, 15.152 pedig a katonai népesség kezén. Bács-
megye már akkor méltán élvezhette a magyar Kanaán elnevezését, mert 
a becslések szerint a mivolt föld sokkal dúsabb termést adott, mint 
más jó minőségű talajjal biró vidékeken. Rendes esztendőkben itt a 
hozadékot az őszieknél kétszeri szántás után a vetőmagon kivül 5—8, 
a tavasziaknál 4—5 köbölre s igy a fentebb jelzett terület évi átlagos 
termését 218.985 köbölre becsülték és egy köböl gabona árát 1 fr tra 
számitották. E termésből 144.585 köböl a polgári, 74.400 köböl a katonai 
népességre jutott. Volt továbbá 3490 kaszás rét, 1793 a polgári, 1697 
a katonai népesség kezén. A szőlöszet még kezdetleges állapotban volt, 
ámbár aránylag nagy termést adott s az árból következtetve a bor 

4' 
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minősége is kielégítő lehetett. Összesen csak 954 kapás szőlő volt, még 
pedig 588 a polgári, 366 a katonai népességnél. Egy kapás szőlőn a 
termést átlag 4—5, összesen évenkint 3383 urnára becsülték s egy urna 
bor értékét átlag 1 írtban vették föl. Végül a vármegye területén az 
ipar és kereskedelem is élénkebb lendületet vett, mert a malmok, 
mesteremberek és kereskedők bevallott évi jövedelme 7455 írtra rúgott, 
melyből 4085 frt a polgári, 3370 frt a katonai népességre jutott. 

Bodrog megyének, mint jeleztem, szintén volt határőrvidéke s ezt 
is beleértve, élt a megye területén 1344 család, még pedig 422 polgári 
és 922 katonai. Együttvéve a lakosság 25.112 köblös (a polgári 13.918, 
a katonai 11.194) földön gazdálkodott, melynek termőképességét egészben 
ugy állapították meg, mint Bácsmegyében s átlag 145.659 köbölre 
(78.495 a polgári, 67.164 a katonai földek után) tették. Rét volt 1864 
(580 és 1284) kaszás. A szőlők terjedelme itt nagyobb volt, mint 
Bácsban s 1036 kapást tett, melyből 475 a polgári, 561 a katonai 
lakosság kezén volt. A termést 4995 urnára, egy-egy urna árát 1 fr tra 
becsülték. A malmok, mesteremberek és kereskedők bevallott évi jöve-
delme 5799 fr t ra ment, melyből a polgári népességre 2370, a katonaira 
3429 frt jutott. A ki ez adatokat Bács-Bodrog vármegye mai gazdasági 
állapotaival összehasonlítja, az megkapja az eredményét annak a nagy 
munkának, melyet a magyarság százhetven év alatt ama vidéken végezett. 

Bars vármegyében 1720-ban volt 28 curiális hely vagyis nemes 
tehát össze nem irt község, és 24 puszta, 9 város és 159 község; 
három község a legutóbbi években, 1715 után pusztult el. A nemes 
községeken s Körmöcz és Újbánya városokon kivül az egész nagy vár-
megyében csak 3887 nem-nemes család él t ; a müvelés alatti terület 
kitett 54.4463A köböl úrbéres, 258902 irtványföldet, 971502 kaszás rétet, 
378702 kapás szőlőt, továbbá nemesi kézen, de dézsmát vagy hegybért 
fizető 562 kapás szőlőt. A malmok, kézművesek, kereskedők évi jöve-
delme 739002 frt volt. 

Borsod vármegye területén akkor 84 nem-nemes községben s Eger 
városának a vizentuli részében, mely Borsodhoz tartozott, összesen 
1603 adóköteles család élt. Ezek közül azonban földesúri hatalom alatt 
csak 1188 volt, mig 211 Egerben lakott s ott bizonyos polgári jogokat 
élvezett, 204 pedig annalista volt, csakhogy jobbágytelken gazdálkodott. 
A müveit terület kitett úrbéres föld 12.86702, irtványföld 824 köblös, 
rét 2139 kaszás. Ebből Eger lakóira csak 34*/2 köböl úrbéres föld jutott 
s igy akkor a városnak legalább Borsod megyéhez tartozó része alig 
foglalkozott földmiveléssel. Ellenben armálisták kezén volt 174802 köbül 
úrbéres föld, 20 köböl irtvány és 312 kaszás rét, mig a többit a 
jobbágyság inivelte. A vármegye gazdasági életének súlypontja azonban 
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nem a földmivelés, hanem a szölöszet volt. Mivelés alatt állt 6447 
kapás régi és 164 kapás újonnan ültetett szőlő. Ennek azonban majdnem 
fele idegeneké volt és pedig a vármegyében 614 idegené volt 2350, 
Egerben 132 idegené 720 kapás régi és 50 kapás u j szőlő. Eger lako-
sainak főkeresete. szintén a borászat volt, mert szőlőbirtokuk 676 régi 
és 89 uj kapás szőlőt tett. De laktak a városban mesteremberek és 
kereskedők is, kik évi keresetüket 640 frtban vallották be. Végül a 
jobbágyok 21461/a kapás régi és 25 uj, az armalisták 529V2 kapás 
szőlőn gazdálkodtak. 

Esztergom vármegyében a várossal együtt 42 községben 1277 
nem-nemes család élt s a mivelt terület 29.68474 köblöt tett. Ennek 
hozadékát a vetőmagon kiviil IV2—3 köbölre számították s három évi 
átlag alapján a tiszta termést ősziekben és tavasziakban a vetőmagnak, 
a kilenczednek és tizednek, az aratók és a cséplök részének levonásával 
69.5963/4 7o köbölre becsülték. A lakosságnak volt, továbbá 38867» 
VB kaszás rétje s 48401/2 kapás szőlője. Egy kapás szőlőre 1 — IV2 urna 
termést s az egész termést 785974 urnára tették. A bor ára a minőség 
szerint nagyon változott az egyes községekben ; a legolcsóbb volt 
Barthban és Búcsúban, hol egy urna csak 42 dénárt ért, a legdrágább 
(1 írt 80 di') Szent-György és Szent-Tamás esztergomi városokban. 
Az egész bortermés értékét 8892 frt 921/A drra becsülték. Ellenben ipar 
és kereskedelem jövedelme csak 460 frt 85V2 drt tett. 

Fejér vármegyében a nem-nemes családok száma 1619 volt, a müveit 
terület 25.382V4 köblöt tett, mely háromszori szántásra vetőmagon kivül 
3—5 köblöt szokott hozni. A lakosoknak volt 2607V4 kaszás rétjük, 
2683 kapás szőlőjük. Egy kaszás szőlőn 1—2 urna bor termett s egy 
urna ára IV4—2 frt közt mozgott. A malmok, kézművesek, kereskedők 
jövedelme 2889 frt 70 drt tet t ; a bérbeadott pusztákért 92174 frt évi 
haszonbér fizettetett. 

Gömör vármegyében — akkor még Kis-Hont nélkül, mely Nagy-
Honttal együtt íratott össze — a nem-nemes családok száma 2415, a 
müveit terület köbölben 26.015 úrbéres és 352774 irtványföld ; ezen 
kivül a parasztok által müveit pnsztákon volt 71474, az elhagyott úrbéri 
telkeken 148' s köblös müveit föld. Egy köblös földön a vetőmagon kivül 
teremni szokott pozsonyi köböl 

2V2 3 3V2 4 köböl 

úrbéres föld ___ . . . 
irtvány föld . . . . . . 
elhagyott urb. telek 
puszta 

18.5397s 29157s. 335772 243 98974, 
2.90574 20072 4137a 8 10072, 

827s 1872 4772 0 0 , 
544 7872 3672 30 26 . 
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A földmüvelés tehát a müveit terület legeslegnagyobb részén elég 
szűken jövedelmezett. Volt még a lakosságnak 66541 2 kaszás rétje s 
3381 2 kapás szőleje ; ez utóbbiból -2921 2 kapás rendesen csak fél, 46 pedig 
egy egész urnát szokott hozni. Egy urna bor ára IV4—2 frt közt válta-
kozott, de nagyobb részt 2 frt volt. Ugyané vármegyében összeírták az 
utóbbi három év jég- és tűzkárait. Ezek kitettek 18.780 frtot, még pedig 

1718 1719 1720 összesen 

jégkár 17 községben 4550 frt, l l k ö z s . 1810, 29 közs. 4660, 10.920 frtot, 
tűzkár 6 „ 2600 „ 7 „ 4350, 6 „ 910, 7.860 , 

Heves vármegyében 7 városban és 96 községben 3225 nem-nemes 
család élt. A mivelés alatti terület itt különfélekép osztályoztatott ; volt 
úrbéres telek köblös 27.3753/4, ezekhez csatolt puszta 3473 3 4; olyan 
puszta, melyet jobbágyok miveltek, de csak addig, a meddig ezt a 
földesúr éppen megengedte, 1687 köböl; végül olyan puszták, melyekért 
külön taksa vagy földbér járt a földesurnak, 3314, irtványföld 2356 köböl ; 
rét IO.I65V4, irtványrét 639*/4, pusztarét 2261/2 kaszás. Végül szőlő 
régi 64991 2, uj ültetés 5001 2 kapás. Hevesben tehát ez időben aránylag 
nagy külterjes földmivelés folyt, a malmok, iparosok, kereskedők jöve-
delme pedig 2106 frt 40 drt tett, melyből azonban költségre 223 frt 
53 dr számíttatott le. 

Hont vármegye akkor még Kis- és Nagv-Hontból állt s összesen 
négy, a kishonti, bozóki, selmeczi és báthi járásra oszlott, melyben 
összeiratott 185 község, ellenben nem Íratott össze 21 curiális hely és 
29 olyan puszta, melyen kizárólag a földesúr gazdálkodott. E 185 
községben volt 5198 nem-nemes család, mely 40.0573 4 köblös úrbéres 
s 6751/2 köblös irtványföldön gazdálkodott. A mivelt terület minőségileg 
következőképpen oszlott meg: a vetőmagon kivül 2 köblöt 22.551' 4, 
3 köblöt 14531 és 4 köblöt 3651 köblös föld szokott átlag hozni. Volt 
továbbá 88971 2 kaszás rét s 14.3771 2 kapás szölö ; a nemesek kezén 
volt még 20421 2 kapás szőlő. A jobbágyok szőleje 1, l 'A—2, a nemeseké 
legnagyobb részt 2 urnát hozott. De minőségileg is jobb volt az urak 
szőleje, mert 1572 kapás szőlőjükön termett olyan boi-, melynek ára 
urnánként 3 frtot ért, mig a többi bor ára jóval csekélyebb volt s 
1—2 frt közt ingadozott. Malom volt a vármegyében 155, ezek s a 
kézművesek s kereskedők jövedelme 3555 frtra rúgott. 

Komárom vármegye területén volt egy kir. város, 2 mezőváros, 
14 curiális hely s 5 érseki curialis puszta. A nem-nemes (Komárom 
városában a nemesek is bele vannak számítva) lakosok száma 2.578, 
a müveit terület 23.9971 2 köblös úrbéres és 2671 2 köblös irtványföld, 
2431 kaszás rét, 2025 kapás szőlő; 311 2 malom, melyek jövedelme 
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73 frt, mig ipar és kereskedelem jövedelme 11.380 frtot tett. 13 nemes 
ember gazdálkodott úrbéres telkeken és pedig 150 köblös földön és 51 
kaszás réten. A föld minősége a győri járásban volt a legjobb, mert ott 
a magon kivül 4 - - 5 köblöt, ellenben az újvári járásban csak 2—4, söt 
a szigetiben csak 2—3 köblöt számítottak az átlagos termésre. A bor-
termést egy kapás szőlő után 1 "2 urnára tették s egy urna ára 1 frt, 
a neszmélyi és almási járásban pedig 2 frt volt. Igen gyönge volt a 
legelő, mert néha, főleg a szigeti járásban csak 2 kaszás után termett 
egy egész szekér széna. 

Liptó vármegyében volt 41 curiális és 92 más község. Ez utóbbiakban 
élt 1426 család s mivelés alatt csupán 8138 köblös föld s 1121 kaszás 
rét állt, mig a malmok s ipar-kereskedés jövedelme 376 frt 40 drt tett. 

Nógrád vármegyében 28 curialis és 210 más község volt, ez 
utóbbiakban 2446 nem-nemes család élt. Mivelés alatt állt 29.3103/4 
köblös szántóföld, mely a magon kivül 2—4 köblöt szokott adni, 
64981 4 kapás rét, 1840 kaszás szőlő, melynek termése 1—3 urna közt 
váltakozott; a bor ára 1 l 'A frt. Nemesek kezén volt továbbá 79Vg 
kaszás szőlő. Ipar és kereskedelem jövedelme 1510 frtra ment. 

Pozsony vármegyében a királyi városokon és curiális helyeken 
kivül volt 196 község 6427 családdal; amivel t terület 50.3633/4 szántó-
föld, mely a vetőmagon kivül 2 - - 5 , nagyobb részt azonban 3 (19.244 
köböl) és 4 (25.529 k.) köblöt hozott; volt továbbá 13.120 kaszás rét 
és 15.838' 2 kapás szőlő. Pénzjövedelem 9053 4 frt. 

Sáros vármegyében a királyi városokon és 9 curiális helyen kivül 
volt 7 mezőváros, 349 község és 3 puszta falu. A nem-nemes családok 
száma 3452, a mivelt terület 30.6881 •> köblös told és 4585 kaszás rét. 
Pénzjövedelem 3177 frt. 

Szabolcs vármegyében a nem-nemes községek száma 125, a családok 
száma 2634, a szántóföld 42.3833 4 köblös, melyen évenkint átlag 
205.137' 4 köböl gabona szokott teremni. Ezenkívül 607 köblös úrbéres 
földön évi 2758 köböl terméssel nemesek gazdálkodtak. Volt továbbá 
5683 kaszás rét a jobbágyok és 83V2 kaszás úrbéres rét a nemesek 
kezén. A legelő az egész vármegyében 15.227 köblös földet tett ki. 
A makkos erdőkben 5905, a vágásra rendelt erdökken 140 jobb ártány 
találtatott. A száraz malmok 596, a vizi malmok 214, két malom a 
Szamosán 52 frt jövedelmet hoztak. A mesteremberek és kereskedők 
jövedelme 537 frt, a községek tulajdonát tevő ital- és husmérési jog 
613 frt 70 drt hozott, inig a salétromnverésböl 2972 frt 70 dr jöve-
delem folyt be. 

Szatmár vármegye 215 nem-nemes községében 2748 család élt s 
23.016 köblös úrbéres földön, 7847 kaszás réten, 1392 kapás szőlőn 
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gazdálkodott ; nemesek és idegenek kezén volt még 3047 kapás szőlő. 
A pénz,jövedelem 3466 frt 47 drt tett. 

Szepes vármegyében volt 16 város, 21 curiális hely s 119 község; 
ez utóbbiakban élt 1695 nem-nemes család; a szántóföld 119981 '2 köblös, 
a rét 15821 2 kaszás volt. Ezenkívül Svedlér, Lzomolnok, Stoos, Remete; 
Gölnicze és Krompach bányavárosokban még volt mivelés alatt 319 
telek, melyek terjedelmét azonban megállapítani nem lehetett. 

Trencscn vármegye területén volt 1 királyi-, 17 mezőváros s 306 
község, melyekből 82 curiális hely. Élt területén 6474 nem-nemes család, 
a szántóföld 36.7941 V s köblös, a rét 2624 kaszás s a szőlő 1109 kapás. 
Pénzjövedelem 287 frt 40 dr. 

Vas vármegye területén volt 1 királyi-, 24 mezőváros, 138 curiális 
hely, 481 község. A nem-nemes családok száma 4869; a müveit föld 
105.231 V 2 V 3 2 köblös, a rét 10.1991 a kaszás, a szőlő 30.361 kapás, 
melyből 10.348V2 rendesen IV2, 11.914 pedig 2 urna bort, a többi még 
kevesebbet szokott teremni. Pénzjövedelem 4287' 2 frt. 

Zemplén vármegyében a nem-nemes családok száma 5102 volt, 
melyek 63.115V2 köblös szántóföldön, 11.001 kaszás réten s 4114 kapás 
szőlőn gazdálkodtak ; a nemesek kezén volt még 9464 kapás, dézsma-
köteles szőlő. A gabonatermést évi 203.402 köbölre, a bortermés értékét 
pénzben (egy kapás szőlőn csak l 1 2 urna bor szokott teremni, 2 urna 
termést csak 770 kapás szőlőre vettek föl) 19.709 frt 68' 2 drra becsülték. 

Zaránd vármegyében az összes városok és községek száma 206 
volt, a nem-nemes családoké 2354, melyek 21.693 köblös földön, 
65811 2 kaszás réten és 135 kapás szőlőn gazdálkodtak; a pénzjövedelem 
1187 frt volt. De a vármegye zarándi és jenöi járásaiban még 220 
katonai család lakott s 120402 köblös szántóföldet, 556 kaszás rétet, 
224 kapás szőlőt mivelt, a pénzjövedelem pedig 318 frtot tetl. 

Mindez adatokban legelöl a földesúri hatalom alatt álló, a föld 
mivelésével, gazdálkodással foglalkozó, mint ma mondani szoktuk, vidéki 
népesség számát, foglalkozását, gazdálkodási viszonyait kapjuk. De 
nagyon egyoldatu maradna hazánk gazdasági állapotainak képe, ha a 
városi lakosság, a polgári elem akkori anyagi viszonyainak adataival 
ki nem egészitenők. A városokban élő összes népelemek, tehát a város 
kebelében megtelepedett nemesek is föl vannak véve az alant következő 
adatok keretébe ; csupán a zsidók hagyattak ki, kik azon időben egész 
sajátos módon adóztak a kincstárnak. Most lássuk minő gazdasági 
helyzetben éltek 1720-ban a magyar városok polgárai? 

Bakabánya városában összesen 97 család élt ; csupa polgárok 
voltak s közülök 37-en valamely czéhhez tartoztak ; ilyen czéh 
nem kevesebb, mint 11 volt a városban, de a mesterek összes száma 
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csekély levén, természetes, hogy egyre-egyre igen kevés jutott. A czéhek 
közül háromnak csak 1—1, egynek csak 2, négynek csak 3—3, egynek 4, 
egynek 7, egynek pedig 9 tagja volt. Az összes 37 mester pedig egész 
évi tiszta keresetét 304 frtra vallotta be. Minden polgárnak volt azonban 
saját háza s a polgárság némi földmivelést is folytatott, de csak szerény 
körben, mert a mivelés alatti terület mindössze 177 köblös szántóföld, 
119 kaszás rét s 185 kapás szőlő volt. 

Bazin városában szántóföld egyáltalán nem volt, hanem csupán 
1673,4 rét s 32911 2 kapás szőlő. Igy a polgárok anyagi létele teljesen 
a borászatra vok fektetve. 

Ellenben Bélabányán az ipar is játszott szerepet; a 81 család 
közül, mely a város lakosságát kitette, 33 volt mesterember s 13 külön-
böző czélihez tartozott 420 frt évi keresettel. A legjobban ment dolga 
az egyetlen mészárosnak, ki 30 frt évi keresetet vallott be, mig a többi 
mesteremberek keresete 7—15 frt között váltakozik. Mivelés alatt állt 
1791 2 köblös szántóföld és 155 kaszás rét. 

Fejlődő város benyomását teszi Esztergom, melyben 249 polgári 
telken 269 család élt; az úrbéres és irtványföld 20423AVs köblös volt 
két nyomásra osztva; a tiszta gabonatermést a kilenczed és tized s az 
aratók és cséplők részének levonásával három évi átlag alapján évi 
51062 4V10 köbölre becsülték; volt továbbá 542 kaszás rét, 2500 kapás 
szölö; ezen 3750 urna szokott teremni s egy urna ára 1 frt 20 és 1 frt 
80 dr közt váltakozván a bortermés értéke 50621 2 frtot tett. A malmok 
évi 20 köböl gabonát jövedelmeztek ; az iparosok és kereskedők tiszta 
keresete 277 frtot tett. 

Megint más képet ad Komárom városa. Itt a polgári telkek vagy 
házak száma 226-ra, a kis házaké 285-re ment ; lakott bennük összesen 
511 polgári és 52'zsellér család s e rovatban 227f a köblös szántóföld 
és 10 kapás szőlő van mivelés alatt feltüntetve. Lakott azonban a 
városban igen nagy számú nemesség, mely tizedek szerint van összeírva. 
Övé a négy első tized 197 nemesi családdal, melyek közül 67 polgári, 
105 pedig más házban lakott; volt 345 köblös földjük s l1 2 malmuk, 
mely 26 frtot jövedelmezett. A név szerint felsorolt nemes lakosok közt 
előfordul az első tizedben Jókai Mihály, koszorús költőnk őse is, mint 
egy ház tulajdonosa, de minden külső telek nélkül. A nemes családok 
legtöbbje az időben iparra adta magát s a legkülönbözőbb mesterségeket 
folytatta. Éltek a városban nagy számmal olyan katonák is, kik ott külső 
vagy belső telket szereztek. Ilyen katona-család volt összesen 172, kik 
közül 59 lóháton, a többi gyalog szolgált; volt 13 polgári, 96 más 
házuk, 70 köblös földjük s egy malmuk, mely évi 20 frtot jövedelmezett. 
A városban levő malmok összes száma 71 4 volt s jövedelmük 365 frtot 
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tett. A szántóföldek hozadékát évi 3—4 köbölre számították a mag 
nélkül. A városban igen nagy iparos és kereskedő elem levén, ezek évi 
keresetét 10.109 frtra becsülték. 

Ismét más képet ad Körmöczbánya városa, a magyar pénzverés e 
régi, híres központja. Magában a városban 242 polgári család, 23 kamarai 
tiszt, 25 bányabéres, 112 érezbányász és más bányamunkás lakott. 
Azonban a város körül fekvő hét telep szintén a városhoz számíttatott 
s ezekben 255 polgár és jobbágy, 255 bányász élt, ugy, bogv a város 
egész lakossága 894 családra rúgott; a mivelt terület 4351 A köblös 
szántóföldből s 669 kaszás rétből állt. Ipar és keres'-udés jövedelme, 
mely egészen a tulajdonképpeni városra esett, 2493 írt volt. 

Modor városa gazdasági élete viszont, mint Baziné, főleg a borá-
szaton nyugodott. Volt ugyan 1211 2 kaszás rétje és 3511 2 köblös 
szántóföldje, de oly rossz, hogy rendesen csak két magot adott. Ellenben 
a szőlőterület, 3829 kapás volt. Ipar és kereskedés 228 frt jövedelmet 
hozott. Élt benne összesen 308 család. 

Nagy-Szombat ellenben, hol 171 polgári ház volt, ismét főleg 
földmüveléssel foglalkozott; a szántóföld 12.810 köblös volt s a vetőmag 
nélkül rendesen 3 köblöt hozott. 

Pozsony városában, az ország akkori fővárosában, szintén a 
borászat lépett legelső gazdasági tényezőképpen előtérbe. A polgári 
házak száma nem tett többet 608-nál; mivelés alatt állt 956 köblös 
szántóföld, mely rendesen csak két magot hozott és 1685*2 kaszás rét. 
Ellenben volt a határban 14.665 kapás szőlő s kétségkívül az táplálta 
a lakosság túlnyomóan nagy részét, mert az ipar és kereskedelem 
keresete csak 375 frt évi összeggel szerepel, melynél még a kis Béla-
bányáé is nagyobb, nem is szólva Komáromról, hol e czimen a jövedelem 
valami harminezszor olyan nagynak mutatkozik. 

Ha Pozsony a bortermelés, ugy viszont Selmeczlánya az ipar és 
bányászat fontos központjának benyomását teszi. Élt benne 233 polgár, 
52 zsellér és 654 hevér, összesen tehát 939 család. Háza a polgárok 
közül mindegyiknek, a zsellérek közül ellenben csak 458-nak volt; a 
polgárok 191 köblös szántóföldet, 66 köblös irtványt és 3.19l 2 kapás 
rétet, a házatlan zsellérek 32 köblös földet miveltek, mely rendesen 
csak 2 magot hozott. A polgárok főkeresete ipar és kereskedés volt s 
a 233 polgár közül 177 valamely czéh keretébe tartozott, melyek száma 
itt 37-re ment, mert gyógyszerészek, kereskedők, kalmárok is külön 
czéht alkottak. A legnépesebb volt a mészáros czéh 19 taggal, évi 
639 frt keresettel. Azután következett a szabóczéh 15 taggal s 296 frt 
jövedelemmel. Az ötvösök száma 7 volt, de iparuk nem igen virágoz-
hatott, mert évi keresetük összesen csak 94 frtot tett. Ellenben a két 
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gyógyszerésznek jól ment a dolga, mert nekik volt aránylag a legtöbb 
évi jövedelmük, 105 frt. Volt 3 sebész-borbélv, 1 könyvkötő aránylag 
kielégitö keresettel. A kereskedők két czéhre oszlottak, a kalmárok és 
üzérek czéhére. Amannak 11 tagja volt 340, emennek 13 tagja 202 frt 
jövedelemmel. Az összes 37 czéli 177 tagja 3736 frt 30 drra vallotta 
be jövedelmét. 

Szeged városában ismét a földmivelés lép előtérbe. A városban 
élt 232 polgár, a ki 1733' 2 köblös szántóföldet, 385 kaszás rétet és 
4301 2 kapás szőlőt, 120 zsellér, ki 22'/s köblös szántóföldet, 64 kaszás 
rétet és 150 kapás szőlőt, és 25 katona, kik 22' 2 köblös szántóföldet, 
23 kaszás rétet és 34 kapás szőlőt miveltek. Ezenkívül 27 idegen 
13 kaszás rétet és 8 kapás szőlőt mivelt s igy az egész mivelt terület 
1773' 2 köblös föld, 485 kapás rét és 622''2 kapás szőlő volt. Kereskedő 
összesen 13 élt a városban, ezek közül 3 első osztályú évi 150, 
10 pedig másodosztályú évi 154 frt keresettel, ugy, bogy a kereskedők 
jövedelme csak 304 frt volt. A polgárok közül többen voltak ugyan 
„háti kalmárok" vagyis házalók, de ezek legfölebb mindennapi kenye-
reket tudták megkeresni. 

Ellenben Székesfejérvár városában ipar, földmivelés és borászat 
már kedvezőbb arányokban nyilvánul. A családok száma 434, kik közül 
137 foglalkozott iparral és kereskedéssel; mivelés alatt volt 1335 köblös 
szántóföld, mely a vetőmagon kivül rendesen 4 köblöt hozott ; továbbá 
203 4 kaszás rét és 1022' 2 kapás szőlő; ez rendesen csak fél urnát 
termett, de a bor jó volt, mert ára urnánkint 11 '2 frt. A malmok, ipar 
és kereskedelem jövedelme 1229 frt volt. A czéhek száma 27, tagjaik 
száma nagyon eltérő; a legnagyobb volt a csizmadia-czéh 15 taggal, 
de csak 80 frt jövedelemmel, a magyar és német szabók czéhe 14 taggal 
és 100 frt jövedelemmel, a csapó czéh 13 taggal és 40 frt jövedelemmel. 
Aránylag a legtöbbet keresett a kereskedők czéhe 6 taggal és 375 frt, 
továbbá a mészárosok czébe 4 taggal és 200 frt jövedelemmel. 

Szent-György városa, mint a hozzá közel eső többi királyi városok, 
ismét főleg a borászatból élt. Volt benne 137 polgári ház ; szántóföldet 
egyáltalán nem miveltek, hanem csak 293' kaszás rétet és 5658 
kíipás szőlőt. 

Végül ama kor gazdasági viszonyainak feltüntetésére mai nagy 
és virágzó alföldi városaink egyikéről, Halasról s a Királyhágón tuli 
viszonyok ismertetése czéljából, Kolozsvárról akarok megemlékezni. 
Az 1720-ik évben Halas egész lakossága 202 főldmiveléssél foglalkozó 
s 1 kereskedő családból állt, mely összesen 802- 3 köblös szántóföldön, 
209' ., kaszás réten és 510 kapás szőlőn gazdálkodott. Erdő nem volt. 
de annál bővebben legelő; volt 4 száraz malom, az italmérés joga 100, 
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a husmérés joga ugyancsak 100 frt jövedelmet hozott. Az egy boltoson 
kivül kereskedéssel vagy üzérkedéssel senki sem foglalkozott. 

Hogy a Királyhágón tul sem igen voltak johbak a gazdasági 
viszonyok, arra tájékozást nyújthatnak Kolozsvár, akkor a különálló 
erdélyi fejedelemségnek kétségkívül legnagyobb városa állapotai. Ide 
vonatkozó adataim nem 1720-ból valók, melyekre az összes magyar-
országiak vonatkoznak, hanem néhány évvel élőbbről, 1714-ből. De annál 
bővebbek, mert a gazdasági élet minden részére kiterjednek s még a 
marhaállományt is felölelik. A város falain belül és kivül, tehát egész 
területén 624 ép ház állt, melyből 74 főurak és nemesek, 50 pedig 
egyháziak, a többi a polgárok tulajdona volt ; ez utóbbiak közül a 
falakon belül levő 346 házukból 202 frt pénzbeli jövedelmet is húztak, 
kétségkívül egyes lakrészek bérbeadása által. Volt továbbá a város 
területén 92 romban heverő ház, még pedig 48 polgárok, 25 nemesek 
és 19 egyházak tulajdonában. Az összes házakban 776 polgár, 263 mester-
ember, 43 zsellér és 13 kereskedő lakott; a mesteremberek évi keresete 
3594, a kereskedőké 380 frt volt. A lakosság mindenféle aktiv követelése 
2211, tartozásai 30.502 frtot tettek, melyért 1807 frt fizettetett kamat 
fejében. A szántóföld terjedelme 1221 köböl volt, melyből azon évben 
954 köböl volt búzával és rozszsal bevetve. A rétek mennyisége 394 
kaszás, a szőlőké 1205 kapás volt; ebből a polgárok kezén volt 953 
kapás, melyeken 21.321 urna (itt azonban e szó egész más, sokkal 
kisebb mértéket jelentett, mint Magyarországban) bor termett. A városban 
levő marhaállomány 125 lóból, 342 ökörből, 292 tehénből, 131 sertéshői, 
1 kecskéből, 778 méhkasból állt. Volt továbbá 28 pálinkafőző és 7 malom. 

Mit tanulhatni ez adatokból? Azt, hogy a kétszáz esztendős török 
háború s a velük járó belmozgalmak a magyar nemzet összes munkás-
osztályait, az ország minden részét egyformán a legfájdalmasabban 
sújtották. Első sorban a nemzeti vagyon legértékesebb, legnemesebb 
részét, a lakosságot magát támadták meg s néhol úgyszólván teljesen 
kiirtották. Már pedig, a hol ember nincs, ott néni lehet sem anyagi, 
sem szellemi műveltség. Ez emberanyag azonban az ország nagy részében 
igazán a minimumra szállt s vele természetszerűen a minimumra kellett 
lehanyatlania a földmivelésnek is. Nem volt emberi kéz, mely a legter-
mékenyebb területeket fölszántsa s igv a mezőgazdaság a legtöbb 
vármegyében hihetetlenül csekély kiterjedésben s kétségkívül a legkez-
detlegesebb módon folyt. Hisz szükség sem volt észszerűbb gazdálkodásra, 
mert a fogyasztó lakosság csekély száma mellett a dúsabb termés 
fölöslegét értékesíteni sem lehetett. 

A városok általában épp oly szomorú, részben fííég szomorúbb 
képet nyújtottak, mint a vidék. Itt is kivétel nélkül szertelenül megfogyott 



a népesség s ennek megfelelően az ipar és kereskedés igazán szánalmas 
állapotba jutott. Az ország két uralkodó rendje, a papság és a nemesség 
sem számbelileg, sem vagyonilag nincs ugyan összeírva, de a mi első 
sorban gazdasági helyzetét illeti, az természetesen szintén csak olyan 
lehetett, mint a többi osztályoké. Ha szegény volt a paraszt és a polgár, 
a nemesség sem valami fényes vagyoni viszonyoknak örvendhetett. 
A közvetlenül saját kezében levő jószágokon a mivelés alatti területnek 
szükségképpen csekélynek kellett maradnia, mert hiányzott a munkaerő, 
az ember, a ki megmivelje. Első sorban emberről kellett tehát gondos-
kodni, újra be kellett az országot népesíteni, hogy a parlagon heverő 
óriási területek hasznot hozzanak. A telepítések tették csakhamar az 
állam és az egyes földesurak közös erőfeszítésének fő czélját. Nemsokára 
megint hazánkra zudult a külföldi népözön, csakhogy ezúttal nem többé 
hadakozni, hanem dolgozni, szántani, vetni, erdőt irtani, mocsárt kiszá-
rítani, ipart űzni, kereskedést folytatni jött ide. Mennyire szükségesek, 
sőt nélkülözhetetlenek voltak e tömeges telepítések, azt a legjobban 
megítélhetjük, ha tudjuk, hogy a háborúk korszakának végén a gazdasági 
élet minő szörnyű állapotba hanyatlott Magyarországon. 1720 óta egy 
ujabb honfoglalásnak kellett végbemennie, hogy a magyarság 5—6 
emberöltő egyesült erejével és szakadatlan munkájával az anyagi és 
szellemi fejlődés mostani magaslatára emelje hazáját. 



A M A G Y A R B I R T O K - É S Ö R Ö K Ö S Ö D É S I J O G N A K F E J L Ő D É S E . 

I r t a : DR. PÓLYA JAKAH. 

I. 

Midőn honfoglaló őseink mai hazánkban letelepedtek, már itt 
bizonyos fokú mezőgazdasági művelést és ezen alapuló birtokviszo-
nyokat találtak. Az itt talált szláv népek azonban aligha emelkedtek 
felül azokon az eredeti birtokviszonyokon, melyeket napjainkban a ház-
közösség neve alatt és Oroszországban „mir* néven ismerünk. Egyéni 
tulajdonról tehát a bentalált népesség közt is alig lehet szó. Egyéni 
tulajdonban legfölebb a nagybirtoknak müvelés alatt álló része : a kert, 
a szántóföld és a rét lehetett. 

Szlemenics Pál* még azt tanitotta, hogy Árpád a maga törzsebeli 
nemzetségeknek és a többi egyesült törzseknek vagy nemzetségeknek 
vitézségük jutalmazására földeket osztogatott. Ezzel a teljesen helytelen 
felfogással már az ujabb irók, ugy a történettudósok, mint jogászok 
szakították, s ma napság már teljes egyetértés van abban a részben, 
hogy az Árpád vezérlete alatt nemzetté egyesült törzsek az elfoglalt 
hazát közös tulajdonuknak tekintették, melyet maguk közt a törzsek 
és ezeken belül a nemzetségek (nemek, ágak) szerint megosztottak. 

Hogy mi alapon történt meg az osztály, ezt illetőleg nincs semmi 
biztos adat. Minden valószínűség szerint a szolganépségben és a marha-

* Jelen igénytelen dolgozat csak vázlat, tehát már ebböt az okból sem számit 
tökéletességre. Ha ezen, már ezelőtt tiz (évvel egy általam tervezett nagyobb agrár 
politikai munka czéljaira készült jegyzeteket egyes kiegészítésekkel mégis közzé-
teszem, erre, nem nézve azt, ho^y a kérdést ily összefüggésben tudtommal legalább 
senki sem tárgyalta, főleg az a körülmény indít, hogy szembeötlőleg kitűnjenek a 
hiányok, melyek pótlása nélkül sem az itt tárgyalt kérdést, sem- a mezőgazdasági 
társadalmi viszonyokat tökéletesen megérteni nem lehet. (Szerző.) 
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állományban bírt vagyon volt mérvadó. Biztosnak tekinthetjük azt is, 
hogy a vagyonosabb törzs és nemzetségfők külön területet szálltak 
meg, a nemzetség tagjai pedig közös területen ütötték fel hordozható 
sátraikat. Szilárd lakóházakról kezdetben szó sem lehetett. Midőn mái-
fából emeltek is maguknak lakóházakat, ez is ugy vaia szerkesztve, 
hogy midőn legeltetés végett távolabb helyet kellett megszállpiok, azokat 
szétvenni és az uj szállásra elvinni és ott ismét összerakni lehetett. 

Nem lehet vitás, hogy a nemzetségen belül az egyes családok 
közt az első időkben osztály nem történt. Ez későbbi fejlemény és már 
a lakóhely vagy szállás állandóságát s bizonyos belterjes gazdaságot, 
szántást, vetést feltételez. Öseleink pedig rögtön a letelepedés után 
bizonyára nein foglalkoztak rendszeres földmíveléssel. Ha rabszolgáik 
által termesztettek is búzát, árpát vagy más gabonafélét, ez csak tavaszi 
gabona lehetett és a termelés u. n. égetési gazdálkodással történt, 
minek maradványáúl tekinthetjük az egyes helyeken még ma is divó 
azt a szokást, hogy aratás után felgyújtják a tarlót. 

Mely időpontban ütöttek fel őseink állandó szállásokat, melyek 
előidézték a tulajdonképi földmivelést és a családi osztályt, ezt az idő-
pontot alig lesz lehetséges valaha is biztosan megállapítani. Valószínűnek 
kell tartani, hogy az állandó szállások, majd szilárdabb lakóhelyek alko-
tása csak azután következett be, hogy őseink felhagytak külföldi kalan-
dozásaikkal. De ez a családi osztály, mely azonban legfölebb csakis a 
szántóföldeken történhetett, korántsem jelenthette, hogy már is családi 
magán tulajdon létesült. A szántóföldeket kezdetben bizonyára nem 
állandóan, hanem csak időközönkint osztották fel maguk közt a nem-
zetségben levő egyes családok. Énnek a felosztásnak csak az a jelen-
tősége, hogy megszűnt a szántóföldeknek közös felhasználása és az 
egyes családok rövidebb majd hosszabb idejű haszonélvezetébe ment át. 

Örökösödési jogról az első időszakban, vagyis addig az ideig, a 
meddig a törzs és nemzetség szervezet fennállott, szó sem lehetett. 
Valamely tag elhunyta csakis azt eredményezte, hogy egygyel kevesbe-
dett a tulajdonosok száma. Az öröklés már feltételezi a magántulajdont.* 

* „Az örökségi jogokról" Akadémiai évkönyv V. köt. 282. 1. A dolgozat meg-
írásánál a már emiitetten kívül használt munkák. Horváth Mihály : Magyarország 
története 11. kiad. Panier Gyula: A magyar nemzet történelme 1893. Wenzel Gusztáv: 
Magyarország mezőgazdaságának története 1887. Tóth Lörincz : A magyar örökösö-
dési jog szelleme és elvei. Magyar akad. ért. A filozofiai, törv. és tört. oszt. közi. 
III. k. Hajnik Imre : Magyar alkotmány és jog az Árpádok alatt 1872. Zlinszki 
Imre : A magyar örökösödési jog. Wenzel Gusztáv : Magyar magánjog 1879. Frank 
Ignácz : A közegészség törvénye Magyarhonban, Buda 1845. Krajner Imre : A magyar 
nemes jószág természete Verbőczy koráig, Pest 1843. 
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II. 

Horváth Mihály mondja s ebben a részben vele ugy a történet-
írók, mint a jogászok egyetértenek, hogy Szent István előtt ebben a 
hazában egyéni birtok (tulajdon) nem létezett. Történetíróink és jogászaink 
ezt a kijelentésüket Szent István törvényeire (II. 35.) alapítják. Nein 
mérnök ezt az állítást egész terjedelmében aláirni, sőt valószínűbbnek 
tartjuk, hogy ez a törvény inkább csak szentesitette a már fejlődésnek 
indult magántulajdont, semmint létesítette. 

Már Szent István előtt is léteznie kellett nem csak a birtokukban 
meghagyott bennszülöttek közt, hanem a letelepedett magyarok közt is 
az egyéni tulajdonnak, értve az alatt a mindenkori szokás vagy törvény 
biztosította legfőbb kizárólagos hatalmat. Az egyéni tulajdon keletkezését 
azokban a külön kihasított földbirtokokban kell keresnünk, melyeket a 
törzs és nemzetségek szálltak meg. Erre utal bennünket a földbirtok 
tulajdon fejlődésének története. Minden ország történetében látjuk, hogy 
a földbirtokban való magántulajdon fejlődésére a lökést a nagybirtok 
adta meg. Minden mezőgazdasági fejlődés csiráit a nagybirtokon is kell 
keresnünk. 

A földbirtok tulajdon általában feltételezi bizonyos területnek azzal 
a szándékkal való megszállását, bogy az állandóan megtartassék és 
birtokából minden harmadik, szükség esetén fegyveres hatalommal is 
kizárassék. Ezt a szándékot bátran feltételezhetjük nem csak a nem-
zetnél az egész országra nézve, hanem a törzs- és nemzetségföknél a 
maguk osztályrészére nézve éppen ugy, .mint a nemzetségeknél a saját 
osztályrészeikre nézve. Mihelyt ezt a szándékot feltételezzük, akkor 
okvetlenül fel kell tételeznünk azt is, hogy még Szent Istvánnak emiitett 
törvénye, sőt Szent István uralkodása előtt volt egyéni birtok a hon-
foglaló magyarok közt. S ez az egyéni tulajdon korántsem azért fejlő-
dött, mert a nemzet európaivá lett, hanem mert állandó hatalom és 
állandó birtok fejlődött ki. 

Jó lesz ebben a tekintetben szem előtt tartanunk azokat az 
általános alapelveket, miket a földbirtok tulajdona fejlődését illetőleg a 
közgazdasági tudomány megállapított. Földünkön létezett a tulajdon 
nélkül való állapot nem csak akkor, midőn vadász törzsek, hanem még 
akkor is, midőn pásztortözsek lakták, melyek nem ismertek állandó 
szállásokat, hanem folytonosan vándoroltak és haladtak előre, mig 
természeti viszonyok őket megállapodásra és egy területnek állandó 
megszállására nem kényszeritettek. Ettől az időtől fogva kezdődik csak 
a tulajdon fejlődése, vagyis előállt a közös tulajdon és közös haszon-
élvezet. Innen a további fejlődés a magán haszonélvezetre vezetett, 
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melyből azután kifejlődött a magántulajdon. Ezeken a fokozatokon 
minden nemzet átment és ezeket a fokozatokat saját történelmünkben 
is láthatjuk s minden egyes ily változás haladást is jelent a mező-
gazdasági mivelésben, valamint átalakulást a társadalmi viszonyokban, 
a társadalom szervezetében. 

S még arra akarnánk e helyütt figyelmeztetni, hogy a magán-
tulajdonban adott legfőbb hatalom köre folytonosan változott, részint 
korlátoltatott, részint tágult. Ha a régi viszonyokat a mai mértékkel 
mérjük, ha p. o. a földbirtok viszonyokat a földbirtok tulajdonának mai 
fogalmából vagy jogköréből vizsgáljuk, akkor tulajdonkép széles e 
hazában 1848 előtt a földbirtok magántulajdon nem volt. Hogy ez 
teljesen álfelfogás, bizonyításra nem szorul. 

Ili. 

Különben mellékesnek látszik, hogy Szt. István előtt vagy után 
indult-e fejlődésnek az egyéni tulajdon, mert tulajdonkép csakis erről 
lehet szó. Hiszen a közösség, mely számos vidéken egyes művelési 
ágakat illetőleg ma is fennál, akkor rögtön meg sem szűnhetett. S az 
az eredeti közösség szükségkép gyakorolta befolyását nem csak a 
birtok-, hanem a jogviszonyok alakulására is. 

De a birtok- és jogviszonyok alakulására nem csak az eredeti 
közösség folyt be, hanem az a tény is, hogy az uralkodói hatalom 
állandóan az Árpád családra ruháztatott. A nemzetet az uralkodó 
képviselte. A földbirtokban való tulajdonjog a nemzetről a nemzetet 
képviselő uralkodóra vagy királyra szállt át. Ez a változás fokozatosan 
következett he. 

Az Árpád-házból származott királyok alatt a nemesi birtokok 
három, u. m. a szállás, az adomány és a szerzemény czimén nyu-
godtak és állapították meg a tulajdonban rejlő hatalmi kört. 

Legmesszebb menő hatalmi kört a szállás vagyis az eredeti osztály 
alkalmával a nemzetségeknek jutott birtokok adtak, mert ezekre nem 
terjedt ki a királyi jog vagyis elidegenitésökhöz ' nem kívántatott meg a 
királyi jóváhagyás. A tulajdonos azonban a szállás birtokot a család, 
illetőleg a legközelebbi rokonok beleegyezése nélkül el nem idegenit-
hette. A szomszédokat pedig elővételi jog illette meg. Ezek a birtokok 
azonban mindinkább fogytak és már az Árpád-ház uralkodásának vége 
felé szállásbirtok nem igen létezett. 

Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle. 5 
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Királyi adományokban csak érdemes honfiak részesülhettek. Az 
adományozás vagy ideiglenesen vagy örökös joggal történt. Az örökös 
joggal való adományok elidegenítéséhez a család belegyezésén kivül, 
még királyi jóváhagyás is kívántatott. 

A szerzeményi birtokról a tulajdonos ugy az életben, mint halál 
esetére szabadon rendelkezhetett. Az ily birtok tulajdonkép a vételárt : 
az ingóságokat helyettesitette. A tulajdonjog keletkezését általában az 
ingókban való tulajdonban kell keresnünk és a tulajdonnak inai jogkörét 
legelsöbben az ingók tekintetében látjuk. Sőt a földbirtokban való 
tulajdon fejlődése az ingó tulajdonból indult ki. Ki megfogta, lelőtte 
vagy bár csak meglőtte az állatot, tulajdonosává lett. Ebből indult ki 
a tulajdon fogalma és elismerése, mely azután kiterjesztetett az összes 
birtokba vehető ingóságokra, később a földbirtokra. Kétségtelen, hogy 
magántulajdonba első sorban a házhely, az ezt környező kert és szántó-
föld került. Az első házak, mint már előadtuk, faalkotmányok valának, 
melyeket szétszedni és tovább vinni lehetett. Ezek a házak az illetők 
tulajdonai valának. Eszmetársulás folytán a ház tulajdonát átvitték a 
helyre is, hol azok emeltettek. 

Örökösödési jog természetesen már létezett. Csakhogy erre sem 
lehet amai fogalmakat alkalmazni. „Az akkori örökösödés", — mint Hajnik 
helyesen jegyezte meg, — „inkább csak az elhunytnak a családi bir-
tokból való egyszerű kilépését és a legközelebbi rokonnak azon birtok 
teljes élvezetébe való belépését jelentette, a mihez való jog őt szüle-
tésétől fogva megillette és a melyet tőle egyoldalúan elvonni rendszerint 
nem lehetett." 

Ez az uralkodó alapelv természetesen változásokat szenvedett. 
A szerzeményi birtokról, mint különben már megjegyeztük, az első szerző 
szabadon végrendelkezhetett. A szállásbirtokról lemenők létében általában 
nem lehetett végrendelkezni. Ha lemenők nem voltak, szabad volt a 
végintézkedés, de csak rokonok javára. A végrendelet azonban — s ez 
valószínűleg csak későbbi fejlemény, vagy nem is vonatkozott a szállás-
birtokra — csak a király jóváhagyásával volt érvényes. Az 1291. 
XXVI. t. cz. azonban kijelentette, hogy a rokonok, a feleség vagy az 
egyház javára a káptalannál tett végintézkedés kir. jóváhagyás nélkül 
is érvényes. 

Már az adomány birtokot, a mennyiben az Sz. Istvánnál későbbi 
királyoktól eredt, Kálmán király törvénye szerint csak a fiuk és a 
testvérek örökölhették. Az arany bulla ezt a törvényt hatályon kivül 
helyezte és az összes rokonság öröklési jogát emelte ismét érvényre. 

Öröklési joguk csak a család férfi tagjainak vaia. Csakis ezek 
tehettek eleget a földbirtokkal járó terheknek: a honvédelmi és a köz-
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igazgatási kötelezettségeknek: A leányok öröksége az arany bullában a 
hagyaték egy negyedében az 11. n. leánynegyedben állapíttatott meg. 
Ezt a negyedet kezdetben természetben hasították ki; az 1291. XXX. t. cz. 
azonban ugy intézkedett, hogy azt a legközelebbi rokonok az ország 
szokásai szerint megállapítandó becsáron váltsák meg. 

Sz. István törvényei szerint a feleség az elhunyt javaiban a 
lemenő örökösökkel együtt örökölhetett. Az arany bulla, majd pedig az 
1291. XVI. t. cz. megengedte, hogy az oldalrokonokat megelőzőleg a 
nő tétethessék örökössé. 



ADATOK. 

KANIZSAI ORSOLYA: NÁDASDY TAMÁS NÁDOR NEJÉNEK 
GAZDASÁGI UTASÍTÁSAI.* 

I. 

Instmctio vagy Tanulság Kanizsai várba Zele Jakap uram-
nak ott való prefect usnak, 1364 esztendőben. 

Elöszer. Asszonyom ő nagysága kanizsai várat tartományával 
egyetembe, tellyes hatalommal atta Jakap uramnak, úgy hogy mind 
belső gondviselésének, mind kévül való jövedelme beszolgáltatásának 
hív és szorgalmatos gongyát visellye. 

Másodszor, llogy mind porkolábok, mind egyéb rendbeli lovag és 
gyalog szolgák, asszonyom után, csak Jakap uramtól figjenek, mindenben 
szavát fogaggvák és a mit nekik mond, megmíveljék : valami asszonyom-
nak és urunknak ö nagyságának gyermekének jovára, hasznokra és 
előmenetire vagyon. 

Harmadszor. Hogy az mi az jövedelem szolgáltatását illeti, abból 
mind udvarbíró, mind számtártó deák, ispánok és egyéb rendbeli tiszt-
tartók csak Jakap uramtúl figjenek és azoknak minden dolgok és cse-
lekedetik csak Jakap uram számadása legyen. 

Negyedszer. Jakap uram tiszti négy dologban forgolódik : főképpen 
vár gongvában ; tervín szerint való jövedelem majorság és dézsma 
beszolgáltatásában, és az szigény népnek tervínyébe, és bizonyos szer-
tartásba, kinek móggya ide alá megírattatik, megtartásába. 

(5.) Az mi az vár érzését illeti, annak gondviselését az porkoláb 
uraim, viceporkolábok, drabantok és kapun állók és az tebb jargaló és 
egyéb lovag, gyalog, ki megírattatik, azok átal szerezze, kik Jakap 
uram hon nem létébe kiváltképen, hon létébe is foglyokra, várnak: 

* Kzek, tudtunkkal, az eddig ismertek közt,, a legrégibb, magyar nyelven írott 
gazdasági utasítások. T. K. 
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mind ellenségtől, mind tűztől és egyéb gonosz tertínetektől megőrzésére 
szorgalmatosok legyenek, hogy ő hon nem létéhe, valami ezféle tertínet 
esvén vele, számot ne athassanak. 0 maga is az dolgoknak időnek 
állapottya azt kívánván, személye szerint benn tartozván lenni. 

(6.) Jakap uram ö maga nyolcz lóval ; porkoláb kettő leszen 
mindenkor, mindenik hat hat lóval ; viczeporkoláb kettő ; kapun álló 
huszonkettő ; drabant hópínzes tíz ; udvarbíró négy lóval ; Pálffy Ambrus 
hat lóval ; Bogdán négy lóval ; Erdélyi Tamás két lóval ; Máté deák 
szám tartó. 

(7.) Az mi az törvín szerint való jüvedelem dolgát illeti, arrúl 
Jakap uramnak asszonyom keze írása alatt való lajstroma vagyon, 
kiben az egész vár tartományának, jobbágyinak, zsellérinek és ekéknek 
száma meg vagyon írva, mind az pénz és egvéh szokott adó jövede-
lemmel egyetembe. 

Ezen kóviil vagyon hegyvámbeli szokott és bizonyos jövedelme az 
várnak, kappan adással egyetembe, kinek számát megmutattya az arrúl 
irt és Jakap uramnak kiadott lajtstrom. 

Vannak az várnak vámjai: egyik páldi, kit most Szentpáltt szed-
nek, másik Kisberinbe, harmadik Kanizsán, negyedik Bekcsehelytt. 

Ezen kévül az várhoz huszonkét szőlő vagyon. Vannak az várnak 
molnai. Az Murán három, Csákányba két kerék, Pamlinban is két kerék, 
Újudvartt is kettő. 

Az mi az majorság dolgát illeti, az várnak vannak bizonyos számú 
majori, kikről írott lajstrom leszen, minden mostanában bennek talált major-
ságnak baromnak, disznóknak és egyéb tönyísző állat számával egyetembe. 

Ezen kévül vannak bizonyos eke számok az majorokban, kiket 
Jakap uram az szántóföldek számához és az szigény nép szántása 
megszállításához képest, kit asszonyom megszállított és megkevesebbí-
tett, megeregbíccse. 

(8.) Ez fellyöl megírt jüvedelem beszolgáltatására, az majorság 
szaporítására Jakap uram visellyen szorgalmatos gondot, minél többé 
teheti és asszonyomnak minden csztendöbeli summáját bornak, mind 
szölök hasznabelinek, mind hegyvámbelinek minden esztendőben levelében 
tartozzék megjelenteni és írva küldeni azonképpen majorságbeli kepe 
számot is. 

(9.) Az fellyöl megírt jüvedelem és majorság kévül Jakap uramnak 
szorgalmatos gongya legyen a mi ' hasznot tehet asszonyomnak és ő 
nagysága gyermekének mindenféle kereskedésből, barom vételből, neve-
lésből, adásból, méz vételből, bor vételből, bőr vetelböl és egyébből, a 
mire az időnek alkalmatossága taníttya. 

(10.) Továbbá leszen asszonyomnak bor és gabona dézsma jüvedelme 
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a mint pispek urammal elvégezteti, kinek beszedése, róla való szám-
tartás Jakap uram gongya, de úgy hogy azt egyéb jüvedelmektöl kilen 
szerezze, gyeccse mindenkor és kimenetiről és eladásáról és annak 
pénzéről magán való számot taroson. 

(11.) Az mi az szigény nép szolgálatból való tartását illeti, annak 
móggya ez. Minden eke, a mennyi az egész vár tartományában vagyon, 
tartozzék egy jó holdot, őszinek valót háromszor megszántani, tavaszit 
kedig két holdot egy szántás alatt, és bevetni asszonyom magvával. 

(12.) Az mi aratás dolgát illeti Jakap uram kepe számra vesse 
az szigény népre falunkint, minden szigény emberre háza népe száma 
szerint jó módon, ki tebben vagyon arra tebbet, ki kevesen kevesbet, 
úgy hogy erejek felett ne ereitettessenek. 

(13.) Az mi az kapálás dolgát illeti, az ki szőlőket ez ideig az 
szigény nép mívelt, ez után is ük mívellyék, de megjobbétván asszonyom 
dolgokat: azt akarja ő nagysága, hogy az kapásokra, Jakap uram 
falunként az kapáláskor az bírák kezébe osszon lisztet és valami bort 
is, az szőlők száma és mivolta szerint, az ki kissebb két köböl borig, 
az ki nagyobb háromig adván tőle, hogy szegényeknek legyen mind 
ételekből mind italokbúi való segítség. A kiket kedig pénzzel míveltettek 
ez előtt, ez után is azzal míveltessék, bizonyos számtartás lévén rúla 
és minden személynek nap számra nyolcz nyolcz pénzt adván, minden 
fogyatkozás nélkül. 

(14.) Az kaszálás dolga is az szigény népé mind addig, míg az 
várhoz és majorokba való széna betakarózik. 

(15.) Az gabona betakarítása, az bor szűrés az hordás az széna 
betakarás is az szigény nép dolga. 

(16.) Az vár míve is ő dolgok mikor reá hirdetik, de nem csak ö 
magok, hanem mind szabadosok mind plébánosok jobbágyi, mind futott 
nemes népek, kik itt az városban házat tartnak, kötelesek legyenek 
ezféle kezenséges jóra és megmaradásra níző munka terhére. 

(17.) Egyéb rendbeli szolgálattyok az szigény népnek szerjáró 
képpen legyen: az faluk mivoltához képest; öregből tebb, kicsinyből 
kevesebb, hogy az szigény nép untalan és felette való szolgálattal ne 
terheltessék és ne nyomoríttassék. 

(18.) Az mi somogyi jobbágyok az hegyvám hordását illeti, abbui 
asszonyom azt akarja, hogy az szigény népet ne ereitessék úgy mint 
ez előtt az vetésnek okáért : hogy aprólékonkint készeríttessenek behor-
dani, és azonba vetéseket elmúlatni ; hanem az hegyvám szedést tellye-
síccsék bizonyos tizonöt vagy tizonhat vagy az tájbeli hordó számára, 
osztán úgy vetessék fel és húzassák be őket, ecczer is másszor is, hogy 
az szigény nép maga vetésire is érkezhessék. 
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(19.) Ezen kévül Jakap uramnak jó gondviselése hozzá látása 
legyen, hogy sem maga sem alatta való tiszttartók, porkolábok és egyéb 
várbeli szolgák és egyebek mívére a szigény népet ez után ne erei-
tessék, mert ha valami ezféle tertínnék, nem csak hogy Jakap uramtúl 
jó néven nem veszi, de el sem akarja asszonyom tírni. 

Tervín szolgáltatás. 

(20.) Az tervín szolgáltatás dolga az szigény nép kezett régi szokás 
szerint legyen, úgy hogy: első meglátás füstin legyen, onnat Jakap 
uram eleibe mehessen, hon ö elette vég nem szakadhat, appellatio 
lehessen asszonyom eleibe, minden dologban. 

Bírság. 

(21.) Bírság dolgában főtiszttartó Jakap uram négy forintnál fellyebb 
ne mehessen, de abba is jól meggondollya mind az szigény ember 
értékét, mind az vétek mivoltát, hogy minden aprólékért ne sanyar-
gattassék az szigény ember az úr Istennek nagy haragjával. 

(22.) Továbbá kik magok kőzett tervínbeli látás néköl megbékilnek 
ne rekessze meg útokat, sem azért meg ne bírságollya értvén tírhető 
vétekről, de ha vagy emberelés véggöl, vagy étetés véggől, eretnekség 
véggől, vár meglopásáról avagy egyéb szernyő bin véggöl, kiből tebb 
bin és gonosság áradna és az úr Istennek haragja is nevekednék, abbúl 
az megbékítésnek helye ne legyen, mindazáltal az bintetésnek móggvából 
Jakap uram megírván asszonyomnak, asszonyomtúl várjon. 

(23.) Ha mi olyféle jószágába járó maradsága tertínnék valamely 
szigény embernek, ahoz Jakap uram az ő szokás szerint való bírsága 
felőtt semmiképpen ne nyúlhasson, hanem tartozzék asszonyomnak 
tuttára adni, az tertínetnek minden rendit eleibe adván és az olyanbúi 
íigjen csak asszonyom tanulságától. 

Ispánok. 

(24.) Az ispánok sem kappant, sein pínzt helytől ne vehessenek, 
hanem csak tervínből jütt bírságot száz krajczárig, de azt is az szigény 
nép kímélésével. 
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Oltalom. 

(25.) A minemí kár, tervíntelenség valamely szigény emberen, 
vidékből szomszédságbúi esik, Jakap uram az szigény ember panaszára 
tartozzék érette járni, futosni, mindenből gongyát viselni és az kire 
elég elvégezni, ha nem elég, Csánvi uramnak, ha ö sem volna elég, 
asszonyomnak tuttára adni és ezféle tertíneteket semmiképpen el ne 
hallgasson, mert az szigény nép nyomorúságára járók. 

Szabadság. 

(26.) Az vár tartományában vannak szigény jobbágyok, vannak 
zsellyérek, vannak kik pusztára kezlek vagy kezdnek közilni. (A másik 
példányban: „készülni.") 

(27.) Az mi az szigényeket illeti kik elfogyatkozván helységeket 
letették, földök szántását elhatták, csak ki szölöcskéje ki keze munkája 
után tcneg, ezeknek : az aratásbúi, szirettöl, szénatakarásbúi, várépítése 
munkájátúl megválva, mind egyéb szolgálattá!, mint minden rendbeli 
fizetéstől, szabadok legyenek, ez ok alatt : hogy lassan lassan tendillyenek 
(másik példányban „töndülljenek") földöket míeket ismég felvegyék, 
húzókat épíccsék és két esztendő múlva ismég adózó és szolgáló 
jobbággyá legyenek. 

(28.) Az zsellyérek dolga, és az kik jobbágyságra akarnak állani 
ezen állapattyok legyen. 

(a.) Az ki mező pusztára száll, annak négy esztendeig való sza-
badsága legyen mind adótúl és minden rendbeli szolgálattúl. 

(b.) Az ki mástul elhagyott puszta házba száll, annak két esztendeig 
való szabadsága legyen mindenből, szölömívelés, szűrés és aratás és 
széna takarás munkájátúl megválva. 

(29.) Az mi az szedés vevés dolgát il leti, Jakap uram az tervin 
szerint való jüvedelem felett asszonyom híre nékől ne vegyen semmit 
az szigény népen. 

(30.) Kappan reávetéssel és egyéb szokás kéviil való terhekkel ne 
báncsa őket. 

(31.) Míves néppel: sem szabadossal, sem szolgáló jobbággyal, 
erével vagy ingyen, sem magának, sem másnak, az vár sziksége kéviil, 
ne míveltessen ; az szabados patkoló kovács dolgát ez előtt való álla-
potban hagyván, az Jakap uram lovai patkolása dolgábúl. 

(32.) Rétet, földet, szőlőt és egyéb rendbeli örekséget az szigény 
néptől semmiképen asszonyom híre néköl el ne vehessen. 
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(33.) Mindez felyöl megírt dolgoknak, jövedelmeknek, szertartásnak 
gongya és számtartása Jakap uramé. 

(34.) Az jövedelem megtartása is ö dolga; az viceudvarbíró és 
számtartó deák, ispánok és egyéb jövedelem beszolgáltatok tellycsséggel 
csak ö tőle figjenek. Ö penig csak asszonyomtól ö nagyságától és a mit 
Csánvi uram, mint superintendens asszonyom és gyermeke javára asz-
szonyom akarattyábúl mond és hagy. 

(35.) Minden rendbeli szolgák fizetése csak Jakap uram kezétől 
járjon. 

(36.) Azon kévűl és az szikségére való költségnek és kereskedésre 
való morhának pinz kiadásának kévóle való költséget pínz kiadást a 
mi illeti, abba ilyen nióggya legyen, hogy asszonyom levelére, asszonyom 
után Csánvi uraméra aggyon a hová mit mondnak, de az levelet me-
nedéköl magának megtarcsa és levél néköl senkinek semmit ne aggyon, 
ha én kérem is. Az ide alá megnevezendő szógák fizetésétől megválva, 
kiknek fizetésekre jó gongya legyen Jakap uramnak, bogv kinek kinek 
mind megadassék az ivé, mikor annak ideje, hogy asszonyomat abbeli 
kéréssel és nem fizetéssel és az fizetésnek panaszkodásával senki nem 
bánthassa. 

(37.) Az borárulás dolga az falukon ilyen rendelésben legyen (a.) 
A mely falunak szőlőhegye vagyon, azokra farsankban egy bort vessen 
áruitatni, azon kévül szent Mihály naptól fogva szent György napig 
tebb borárulással ne báncsák, hanem szent György naptól fogva szent 
Mihály napig mind asszonyomnak árullyák. 

(b.) Ismég az mely faluknak szőlőhegye nincsen, szent Mihály naptól 
fogva kis karácsonyig az féle faluknak szabad legyen az borárulás; kis 
karácsonytól fogva osztán mind szent Mihály napig asszonyom bora az 
falukon árultassék. 

(38.) Jakap uram larcson egy majorbírót, ki mind az vetésekhez, 
maiorokhoz, béresekhez és minden inajorságbeli dologhoz lásson. 

(39.) Az major leszen hét : kanizsai egy, berki egy, mártonfalvi 
egy, szentgyörgyi egy, újudvari egy, gelsei egy. 

(40.) Erdélyi Tamásnak asszonyom ö nagysága hagyott szakasztani 
az ispitály földből szántóföldet és rétet, kit ö nagysága megjelent. 



II. 

1564. 

SZTENICSNYAK VÁRÁBAN VALÓ INSTRUCTIO VAGY TANULSÁG 
GICZI FARKAS URAMNAK. 

Eleszer. Asszonyom ö nagysága Stenicsnyak várát mint tarto-
mányával egyetembe tellyes hatalommal atta Giczi Farkas uramnak 
tisztül, ugy hogy mind belső gondviselésének, mind kévül való jüvedelme 
beszolgáltatásának hív és szorgalmatos gongyát visellye és mindenről 
számot tarcson. 

Másodszer. Hogy mind porkolábok, mind egyéb rendbeli lovag és 
gyalogszolgák asszonyom után Farkas uramtól figgjenek mindenben, 
szavát fogaggvák és a mit nekik mond, megmivellyék, valami asszonyunk-
nak és urunknak az ö nagysága gyermekének javára, hasznokra és elő-
menetire vagyon. 

Harmadszer. Farkas uram tisztinek rendi ezek : főképpen az vár-
nak őrzése mind benlétében mind kimentében, nagy gongyára legyen, 
és mind föporkolábokkal, viczeporkolábbal, jargaló szolgákkal, lovaggal 
és kapunállókkal és minden renden való várbeli szolgákkal, várnak mind 
ellenségtől, mind tűztől és egyéb gonosz tertinettől, foglyoknak is meg-
őrzésére, nagy szorgalmatossággal vigyáztasson, hogy hon nem létében, 
valami gonosz tertinvén, kitől Isten oltalmazzon, vele számot ne áthas-
sanak, ö maga is kedig az időnek mivoltát inegnízvén személye szerint 
ben tartozzék lenni. 

Negyedszer. Azután az tervin jüvedelemnek beszolgáltatására, asszo-
nyom kezeírása alatt való lajstrom szerint, kiben mind az vár tarto-
mánybeli jobbágyoknak neve minden tervin szerint való fizetéssel írva 
vagyon, nagy gondot visellyen. 

Ezenkévül vagyon hegyvám jüvedelme, a mint az vár hegyvámrúl 
való lajstrom tart ja. 

Vagyon ezen kévül Kosztanyakon száz, az várason kedig négyszáz 
köböl bor szabott jüvedelme esztendenkint asszonyomnak. 
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Vagyon is meg az sztenicsnyaki várához ő nagyságának öt szőleje, 
hatodik az újszölö, kit mostan építnek. 

Vannak ismeg ő nagyságának molnai, várnai, révei. 
Vagyon ismeg dézsma jüvedelme bor, búza, répa, zab és köles. 
Ismeg vagyon kernyácsa tized és ezen kévül kernyácsa* és kuna** 

pinz, kiknek mind beszolgáltatására azt akarja asszonyom, hogy Farkas 
uram nagy gondot visellyen. 

Ezen kivül vannak ö nagyságának majori és szántásbúi való major-
sága és majorbeli barma, az mely majorságnak Farkas uram nagy 
gongyát viseilye és eregbiccse, minden majorságát minél tebbé teheti. 

Ezen kívül azt akarja asszonyom, hogy mindenfele kereskedésnek, 
kibiil ő nagyságának és urunknak ő nagyságának gyermekének haszna 
lehet, azaz méznek, olajnak, vioznak, baromnak, disznónak és sónak 
Farkas uram nagy gongyát viseilye. 

Továbbá vagyon bírság jüvedelem, kit ö nagysága akar hogy ö 
számára szeggyenek, a mint szeginy ura éltében is szedettek és szám 
tartassék róla. Abbúl kedig akarja, hogy Farkas uram oly rendet tárcson, 
hogy az szeginy ember ki birságon marad, meg ne nyomoritassék, sőt 
ha valaki oly szegény volna, megengeggye neki és lajstrom legyen mind 
arról, kin mit vesznek és kinek mit engednek, nevenkint, 

Továbbá azt akarja asszonyom ő nagysága, hogy a mint szegény 
ura idejében onnan Sztenicsnyakbúl nyest, róka, farkas és eyyéb féle 
bőrt szerzettnek és hoztanak rnastan is Farkas uram gongyát viseilye 
és minél tebb lehet gyüccsön és külgyön ő nagyságának. 

Továbbá miért azon az földep lennek jó és bő termése lehet, 
azt akarja asszonyom, hogy Farkas uram az ö nagysága udvara 
népének szükségére lent és vásznat bőven kiilgyen minden esztendeben. 

Az tervin szolgáltatásról. 

(5.) Az mint az vár tartomány tervinye és szokása volt 
tervin szolgáltatásban, azt akar ja asszonyom ő nagysága, hogy Farkas 

* Kmjak = ártány (Miklosich Etymol. Wörth. 156); krujacsa tehát ártáuvpénz, 
pl. 1437. De pccuniis scrofarum artanpenz vocatis. Országos Levéltár Diplomatikai 
oszt. 13006. 

** Kuna = nyest, melynek bőre úgy az északi mint a déli szlávoknál a régi 
időben pénz gyanánt használtatott és mint adó úgy Orosz- és Lengyelországban mint 
a Dráván túli részekben el volt terjedve, pl.: 1519 Proventus mardurine vulgo kwna. 
O. L. D. 37007; vagy pedig magyar elnevezéssel: 1231. Proventus provenientes ex 
marturinis que vulgo nest nuncupatur. Árpádkori Uj Okmánytár XI. 228. 
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uram is azonban megtarcsa, de ha valamely ember ott való tervinnyel 
meg nem elégednéjek és asszonyomra akár nája venni, szabadsága 
legyen reá. 

(6.) Az szeginy nép szolgáltatásáról miért hogy nagy pana-
szok esének asszonyom ottlétében, az f í t a mint ö nagysága akkor is 
meghatta, mastan is haggva, hogy Farkas uram szerezzen és rendelést 
olyat tegyen abban, hogy magoknak is mivelhessenek és hogy meg ne 
nyomoroggyanak. 

(7.) Az papok jobbágyit kedig egyéb mivel ne báncsák az 
vár erésitésének kívüle, a mint akkor is meghatta asszonyom ö 
nagysága. 

(8.) A városban való bor árulást a mint ott létében hatta 
asszonyom ő nagysága, mast is abban legyen, mert hogy az olt 
való házai és feles szolgái tartására ő nagyságának nagy kölcségére 
vagyon, tebb népet is kell immár tartani, hogy nem azelett, azt akarja 
ő nagysága, hogy az sokadalmokban ö nagysága bora kel yen és árul-
tassék, ezen kévül ismég három holnapig a mikor az tiszttartó akarja, 
az ö nagysága borát árullyák. 

(9.) Továbbá mivel az sziginy nép panaszolkodék ö nagyságá-
nak kilen kilen való bántásárúl és kívül való néptüi és szomszédság-
tól is nagy kár vallásrúl, asszonyom ö nagysága Farkas uramnak erősen 
haggya, hogy gondot visellyen az ő oltalmokra és eligaziccsa dolgokat 
a mit kedig ő maga meg nem igazíthatna asszonyomnak ő nagyságának 
tut tára aggyá. 

(10.) Továbbá mert hogy asszonyom ott létében éktelen fok-
ságokrúl és temleczezésröl panaszok lőnek, azért ő nagysága erősen 
haggya Farkas uramnak, ne engeggye senkinek utána valóknak kegyet-
lenséggel vagy tervintelen az szeginy népet nyomorgatni és károsítani, 
mert a hol az lenne ö nagysága senkinek el nem akarja szenvedni. 

(11.) Továbbá mert hogy ott az helyeknek és földeknek eladásában 
kára következik ö nagyságának az jövedelemben és sok visszavonyás 
vagyon egymásnak való eladásban, azért ő nagysága akarja és haggya, 
hogy senki sem földet sem rétet szaggatva el ne aggyon és ne athassa 
jószágát kévül való embernek senkinek; ha kedig valaki nagy szükség-
ért készerittetnéjek bolyét földét eladni, tiszttartó híre nélkül el ne 
athassa, hanem ha elaggya, az tiszttartó beírhassa lajstromba az jöve-
delemre, a hol kedig valaki ezen kévül cselekednéjek, az vevőnek pénze 
benne vesszen, az földet kedig az házhoz fuglallyák. 

(12.) Továbbá miért hogy ott minden esztendőben asszonyomnak 
szeginy urunk idejében is pénzen bort bőén rettenek, asszonyom ő nagy-
sága akarja és haggya. hogy Farkas uram mastan is nagy szorgalmatos 
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gondot vísellyen arra, hogy a minél tebb bort vehetne pinzen, annyit 
takarjon, hogy asszonyomnak és ő nagysága gyermekének haszna lehes-
sen belőle és mind bor árából, mind egyéb jövedelemből és keres-
kedésből valami pinzt takarhat asszonyomnak minden esztendőben fel-
külgye, kiben egyebet ne tegyen, a mit az ott való szolgák fizetésétől 
megmaraszthat. 

(13.) Azt is haggya asszonyom ő nagysága, hogy Farkas uram 
minden takarásnak, bornak, gabonának és mindennek, azonnal takarása 
után, számát ő nagyságának megírja. 

(14.) Továbbá miért bogy asszonyom ott létében az szeginy nép 
nagy panaszt tevének helyek rétéről, hogy ö nagysága szolgái elötetik, 
azt akarja ő nagysága haggya is, bogy Farkas uram tarcson oly rendet 
és szertartást abban, bogy az szóginy népet azféle háztűi oltalmazza, 
mert ilyen nyomorúságukat nem akarja szenvedni. 

(15.) Továbbá miért hogy asszonyomnak supplicatio által ott lété-
ben ennehányan panaszkodtak, ki föld fuglalásrúl, ki kedig külen külen 
féle dolgokrúl az, mely supplicatioknak egy részét ö nagysága adott 
vaia Farkas uram kezében, hogy tervínnyel meglátassa; azért mastan 
is haggya ő nagysága, bogy Farkas uram ez féle dolgát, kit meg 
nem láttatok volna meglátássá és eligaziçcsa és tervín szerint 
elvégezze. 

(16.) Továbbá a mint asszonyom ott is meghatta volt, most is 
haggya ö nagysága, hogy az szeginy néptől sem bort, sem mézet, sem 
egyéb féle morhát, kit pinzen megvennének az ö nagysága házáhuz 
el ne vegyenek kilemben, hanem ára szerint, bogy ne nyomoroggyék 
az szeginység vele, hanem inkáb élhessen és magát segíthesse. 

(17.) Továbbá miért hogy ott való tartományban enynyai (igy! „egy-
néhánya?" helyett) vagyon puszta, mind széllyel az bíróságokban, ki meg 
nem éppül kilemben, hanem lia valami szabadságra haggyák fel az 
puszta helyeket ; azért a mint asszonyom ő nagysága ott létében is 
meghatta, mastan is haggya, hogy valaki újonnan mező pusztára közil, 
Farkas uram három esztendeig való szabadságot aggyon, meg is tar-
tasson neki. Az kinek kedig valami háza vagy házfalai volnának, a hol 
közilni akarna, azoknak is mind jó rendi szerint két esztendeig, vagy 
mint Farkas uramnak tecczik, az helynek mivolta szerint, hogy épül-
hetne meg a pusztaság. 

(18.) Továbbá az velemericsi biróságbúi adott volt asszonyom ő 
nagysága Farkas uramnak tizonhat ház jobbágyot, kit ő nagysága 
mastan is azonba hágy, de mivel tebb jobbágy volna az bíróságban, 
azt akarja ü nagysága, hogy azoknak, mind jövedelme, mind szolgálattya 
járjon ö nagysága házáhuz. 
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(19.) Továbbá ez iiistructiot és tanulságot asszonyom ő nagysága 
azért akarta oda Isztenicsnyak várában köldeni Farkas uramnak, hogy 
meg ércse mihez kellessék magát tartani és azt parancsollya ö nagy-
sága, hogy semmiben ez tanulság mellől el ne mennyen, sem kölcség-
böl, sem fizetésből, hanem ha az mi hasznunknak vagy jószágungnak 
valami veszedelemre való dolga tertínnék, kitől Isten ótalmazzon, kiből 
immár az tanulság mellől készerittetnék elállani, abbúl is jó rend és 
jó szám tartással. Ez instructio kedig és tanulság haggya hogy el 
ne vesszen, hanem megtartassák és megőriztessék ott való házában. 

(20.) Továbbá azt is akarja asszonyom ő nagysága, hogy semmi 
rendbeli tiszttartók, porkolábok, ispánok és egyéb várbeli szolgák az 
sziginy népet ne szolgáltassák magoknak semmi szolgálatban. Mert ha 
ez tertínnék, nem csak hogy Farkas uramtól jó néven nem veszi, de el 
sem akarja asszonyom szenvedni. 

(21.) Továbbá miért hogy asszonyomnak ott létében arról is pana-
szok esének, hogy mikor asszonyom számára bort vesznek, nem aggyák 
meg az árát, hanem sokáig vontattyák az fizetését. Asszonyom ő nagy-
sága azt akarja és erősen haggya, hogy mihelyen a bort elviszik, azon-
nal megaggvák az árát az szeginy embernek ; azt is haggya, hogy 
mihelyen a bor hordóba betakarózik senki táczra (taachra) * bort el ne 
vehessen az sziginy embertől erővel. Hanem ha akaratija volna eladni 
aggya úgy mint elathattya, sőt asszonyom szikségének kivüle tácz (taach) 
koron is senkinek ne legyen szabadsága az szeginy embertől az bort 
erővel elvenni, ha el nem akarja adni. 

(22.) Továbbá az mi az dézsma, bor és gabona jövedelme leszen, 
azt akarja asszonyom, hogy az több jövedelemtől külön szerezze és 
gyüccse Farkas uram, és kimenetiről, eladásárúi, pínzérül magán való 
számot tarcson és ezféle dézsmajüvedelemnek, mind bornak, gabonának, 
baromnak, zabnak, árpának, kölesnek és pínznek summáját minden esz-
tendőben külen írva külgye. 

Sztenicsnyak vára és uradalma Zágrábmegye észak - nyugati ré-
szén terült el. Óriási terjedelméről fogalmat nyújthat egy 1557. évi 
följegyzés, mely szerint az uradalom állott: Sztenicsnyak vára alatt 
fekvő városból és 21 biróságból (judicatus), melynek mindegyikéhez több 
falu tartozott. A bíróságok ezek voltak: 1. Koranicza, 2. Radonya, 

* Taz = abgabe, aufschlag ; aus ital. dazio „Lexer Mittelhochdeutsches Wör-
terbuch IH. — Schmellernél „Bairisches Wörterbuch", datz alak is előjön, ugyanitt 
bővebb magyarázata a tácz szónak. 
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3. Javorovacz, 4. Husziczi, 5. Sztojmericzi, 6. Kupisniczi, 7. Korenyani, 
8. Ótok, 9. Kiriniczi, 10. Welemericz, 11. Trqbinya (ebben a bíróságban 
feküdt a pálosok kamenszkai kolostora), 12. Recsicza, 13. Lipje, 13.Hutina, 
15. Trebcsicza, 16. Zlath (ebben feküdt a pálosok petrovagorai kolostora), 
17. Otrocsiczi, 18. Koztanyak (a Kulpa mellett), 19. Rosenicza, 20. Kasz-
telistye és 21. Rathina. 

Az Orsz. Levéltárban a „Nádasdy család iratai" közt őrzött ere-
detiek után k ö z l i . SZAMOTA ISTVÁN. 



II. RÁKÓCZY FERENCZ SZABÁLYZATA A HEGYALJAI SZÖLLŐ-
MÍVELÉSRÖL. 

Puneta regulamenti culturae vinearum ordine infrascripto 
concinnata. 

Primo. Valaki lictor vermet akar ásatni tizenegy araszttúl forintot 1, 
tíz araszttúl dénárt 84, kilencz araszttúl dénárt 75, akár pinezében 
ásasson földet, e szerint fizessen; mivel az lator vinczellérek a régi jó 
szokást elhatták, most magok hasznáért többire kilencz arasztnyira 
ásatnak és az uroknak nagy kárára forintot 1 vesznek, így ha ócsóbban 
valakinél ásatnak he írják annyira. Tarczali és Tokaji hegyen 11 araszttúl 
dénárt 50 úgy mint fél annyit kell fizetni, mivel ott fél annyi munkával 
jár, azért a vinczellér is, sub poena florênorum 5 rhenensium, ekképen 
procedóllyon, másként irremissibiliter megbüntetnék. 

Secundo. Köszedésért vagy hordásért, kit vagy veremben, vagy 
pinezében, vagy mesgyében szükséges hordani, úgy a szőllő alól az 
szőllőben való ganéj felhordásért, egy napra dénár 18 járjon, kivévén 
azt, midőn a szőllő allyárúl magos vagy meredek helyre férfi hord, 
annak napszám szerint dénár 27 legyen fizetése. 

Tertio. Mivel többire az ember napi számossal míveltet és a 
szakványosok is azzal, akár nyitáskor, kapáláskor és egyébkor az napi 
számot hamisan veszik fel; délután 3 óra tájban, mikor legjobban 
mívelhetnének, munkájokat elhadgyák, délig azt mit mivel, és így sza-
porátlan lévén a munka, az vinczellér is nyaratszaka örökké sarczol-
tattya az urat fellyebb fellyebb veri a szakvánt, hanem ha napi számot 
akar venni, napfelköltétűl fogva napnvugotig tartoznak mívelni, másként 
lia a vinczellér nincs a szabványosokkal, mennyin lesznek egy egy rényes 
forintra büntettessenek, ha az napi számosok szót nem fogadnak, napi 
béreket vesztik el, mivel külömben nem zaboláztathatnának meg az rosz 
szokásokban. 

Quarto. Minden helyek vinczellérinek esztendőnként való Ordinarius 
szakványosi legyenek, mivelhogy néhol sok csalárd vinczellérek a szab-
ványon kívül feles és hetes munkásokat szoktak fogadni, magoknak 
kaparitván egészben a felyül valóját, szabványos társainak nagy kárával, 



83 

annál inkább urának nyilvánvaló megcsalásával, azért ennek utánna 
sehol a. vinczellérek sem felest, sem hetest akármi szakványra sub 
poena florenorum 12 ne merészeilyenek fogadni és állítani. Az napi 
számos részérül délben egy óránál tovább ne legyen szabad nyugodni, 
fölöstökömkor fél óráig, uzsonnakor ismét fertály óráig. 

Quinto. Mikor ki megyen a munkás mostan karóbúi mindgyárt , 
tüzet rak déllyest a szerint és így dohányoz még. Mikor mivel is ügy 
cselekszik; valamely szőllőben comperiáltatik az tüz rakás, a vinczellér 
szabványosokkal együtt büntettessék egy egy rényes forintra, ha kinn a 
szőllőben akar hálni némely az messzi való hazajárásért, vagy az 
uraknak más határán levő szölleinek messzi voltáért, vagy ha pecsenyét 
akar sütni, szőllő tetején gazban rakhat tüzet, de a karó hogy ne 
vesztegetődgyék a szőllőben, egy szóval semmiféle munkásnak, semmi-
nemű karóbúi, akár hasznos, akár hitván legyen, tüzet rakni ne legyen 
szabad, sub poena florenorum duorum. 

Sexto. Az karót a szöllöbül haza se legyen szabad bordani, mert 
három arasznyi karót fiatal ültetéshez és öreg tőhöz is sok helyen fel-
üthetni. Az rövidebbekből a szőllő pásztor ősszel, mikor hidegek vadnak 
többire ruhátlan lévén, tüzet rak és az apró karókat felszedvén, arra való 
lévén az igen rosz karó, azzal tüzel, mert ha olyat nem talál, mivel 
akkor már csak maga lakik kinn, lopva is felégeti a jót. 

Septimo. Az szöllőkarókat igen hamisan szokták hasogatni, kivált 
az Hernád mellett a Cserháton, azért az nemes Abaújvármegye szolga-
bírája által elsőben hirdettessék meg, hogy nyolcz araszt legyen a 
karó, alább hét arasztnál és vékony se legyen, mivel ha kétszer a 
földben eltörik is, ugyancsak jó karó lészen, és tizenöt esztendeig is 
eltart, kinek ezeri egy talléron járjon sub amissione a kit hoz, ha 
elérik rajta, egyik része úgymint fele azon karónak az földesúré legyen 
a hol árullyák, fele a íőinspector dispositiojában állyon, de azt is az 
inspector foglallya avagy foglaltassa el, más bíró benne ne legyen, 
mivel ollyan hamisan hordgyák; ha 100 vagyon hat arasztnyi, közepében 
a szekérnek csak egy egy singnyit is elrak egynehány százat, ki ha 
egyszer bele törik az földben, a munkások haza hordgyák, azért kell 
örökké a szőllőben sok karót venni a jó szőllő míveltetőknek. 

Octavo. Az nyitásrúl. Az szőllöket igen roszul szokták kinyitni, 
megfenekesedik, gyökeresedik valahol jól ki nem nyittya az vinczellér; 
az inspector adjunctusi hegymesterek megjárván a szőllőt, keresztkarót 
üssenek fel, a hol ilyen hiba találtatik, a vinczellér a kárért marad in 

jpoena florenorum 6, a szabványosok penig egy egy rényes forinton és 
ujabban kinyitni tartozzanak. Nyitónak, meczczőnek, homlítónak more 
ántiquitus solito tíz rényes forint büntetés alatt dénár 24-nél többet ne 

Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle. 6 
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fizessen. Hoc declarato, hogy mind nyitónak s mind fedőnek az mint 
specificáltatott, mindenütt az hegyeken dénár 24 adatódgyék egyaránt. 
Meczczőnek és homlítónak ismét dénár 27, Tolcsván penig és Bénvén 
az homlítónak dénár 30 adatódgyék, de csak olyan helyett, a holott az 
hegymesterek érdemesnek ítélik. Az kapásnak is az első kapáláskor 
dénár 27, forgatáskor és harmadíáskor penig dénár 30, mivel az első 
kapálás könnyebb a többinél, minthogy a több kapáláskor jobban jobban 
kell oltalmazni az gerezdet. Az vinczellér penig continuus legyen min-
denkor az munkással sub poena in primo puncto declarato. Hoc 
declarato, mint gyakran az kenyér megdrágul, az munkás megszűkül 
ahoz némely szöllökben sokkal kevesebb az munka, tehát az hegy-
mesterek jó lelkiismerettyek szerint limitállyák az napi számot, úgy hogy 
az napi számos subsistálhasson, ne vinczellérek hatalmában pro suo 
arbitrio legyen diurnomoknak limitatioja, úgy egyéb regulamentumokban 
fel tött karó és kötő fű, egyebek limitatioja. 

Nono. Az mecczésrúl. Tokaji és tarczali hegyeken reá szoktatván 
az possessorokat az hiában való fizetésre és szemlátomást való meg-
csalásra és hallatlanul más sok hegyallyai szőllőkkel bíró böcsületes 
emberek injuriajokra, a vinczellérek istentelenül vettenek az inecczéstül 
annyi taxát, mint az egyszeri kapálástól, annyit többé sub florenorum 
100 bírság alatt senki ne fizessen, hanem felét mint az kapálástúl jár, 
mivel Mádon, Keresztúrban, Tállyán, Tolcsván és másutt is úgy, sőt 
néhol alább is observaltassék. Tokaji és tarczali hegy mindazáltal 
könnyebb kapáló lévén, ahoz képest annyi szakványnyal, mennyivel a 
kapálás végben szokott menni, nyitást és a mecczést nem lehetvén az 
ép szöllökben véghez vinni, azért az ollyan ép szöllőknek mecczésének 
szakványa az medietasnak hatod részével augeáltassék. Valakiken penig 
eömperialtatik, csak egy pénzzel (amint fellyebb specificaltatik) többet 
ád is, akármely méltóságos úr vinczellérje legyen is, vagy böcsületes 
főrenden levő tisztek vagy szolgák legyenek is, irreniissibiliter meg-
büntettetnek, más helyeken penig az inecczéstül az kapálásnak szak-
ványának fele járjon, vagy a hol annál is alább practicáltatni szokott 
volt, úgy observaltassék. Mecczéskor penig az vinyike szedők a víz-
árkokban ne hánnyák a vinyikét, hanem az hova a gazda parancsollya, 
oda hordgya a vinyike szedő, de semmiképen meg ne égesse, hanem 
ha az ura parancsollya, mindazonáltal ha ollyan helyre hánnya, hogy 
másnak kárt nem causai véle úgy nein incurrál, az kárt az megkáro-
síttatott embernek refundállya, poenam vero sex florenorum az begy-
mesterek vegyék meg. 

Decimo. Az kapálásról. Mivel az napi számosnak hamis munkája 
már corrigáltatott, hogy estig mivellyen, már a szőllő szakvány is nem 
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augeáltatik, hanem ez előtt 80 esztendővel való szép rendtartás szerint 
tíz ember kapáló szöllőnek taxája volt három magyar forint dénár 30, 
a ki mostan is úgy usuáltatik, e mellé se szalonna, se kenyér, se font 
hús ne adatódgyék, hanem egy formában fizessen minden ember, így 
az munkás continuus lészen, egy helyben lakván mindenkor jobban is 
fog tudni azon hegynek szokott munkájához. Az kapásnak dénár 27 
többet senki ne fizessen ; harmadláskor vagy aratás tájban forgatáskor, 
mikor az ember igen megszűkül, aratni készülvén, 30 pénzzel. 

Undecimo. Az karózóknak 24 pénz legyen egy napi bére és szab-
ványban ne adgyák az vinczellérek a karózást. Hoc addito az munkások 
a szőllöt vesztegetni ne merészellyék sul) poena florenorum 2, annyival 
inkább a szőllöbül csak egy gerezdet is haza vinni. 

Duodecimo. Az kötözésrül. Igaz ugyan szokták volt a kötözőknek 
fele bérit adni az kapálás szabványának, a kinek igen sűrű a szölleje, 
de néhol három s négy annyi tő is elférne, azért vigyázzon a jó gazda 
ne csallyák meg, mert az szabványnak negyed részével is a ritkás 
szőllöt felköthetnék. Az kötözőnek napi szám fizetése úgy az igazgatónak 
is dénár 18 leszen. Hoc addito, hogy az ritkás szöllőnek harmada a 
szabványnak elég légyen, melyet az hegymesterek decidálnak, mely 
szőllőrül járjon méltán csak harmada, sőt Tolcsván, Bényén s talán 
másutt is akármely szőllök szabványának kötözésétül harmadát szokták 
fizetni, azért ennek utánna is sub poena florenorum 6 ez a modalitás 
observáltassék. 

Decimo tertio. Az szőllőpásztor mindenik hittel legyen köteles a 
pásztorságra, úgy hogy az mesgyés töltvénytül ne legyen szabad tovább 
menni senkit oda a szöllőben őrzése alatt ne bocsásson, a mit lát vagy 
sajdít a több pásztorokhoz megjelencse az vinczellérnek, a tolvajt vagy 
lappangót megfogja és el ne bocsássa, maga fizetésének elvesztése alatt, 
hanem bevigye az hegymesterhez, sőt hitesek legyenek mindenkor kinn 
hálván egyedül az hegymesterek dispositiojok szerint, másként ne legyen 
szabad kordéban concurrálni, hanem a mikor szőllő lopók és tolvajok 
ellen az kerülőkkel együtt szükséges lészen vigvázások és leselkedések. 

Decimo quarto. Az munkásokat egyik vinczellér a másikátúl el ne 
csallya, egy pénzzel se ígérjen többet úgy az gazda ember is, a ki 
maga szőllejét míveli más ember munkását el ne csallya vacsorának 
ígérésével vagy egyéb jóakaratnak biztatásával sub poena ilorenoruin 10. 

Decimo quinto. Minden vinczellér urához való hűséges szolgálattyára 
és a regulanientumnak megtartására hittel legyen köteles, kiknek fize-
tések minden 10 forint szabvány után, ha ura házában lakik florenus 1 
legyen, ha penig maga vagy más ember házában lakik, egy tallér. 

Decimo sexto. Ha valaki roszszul kapál, jól fel nem vágván a tő 
6 * 



alól a füvet, süt annyival inkább a ki a füvet csak vakarja mint most 
szokták, ad florenos 2 rhenenses büntettessék az vinczellér, a szab-
ványos ad ílorenum 1 rhenensem. Azonban most roszszul keresztül 
szoktak némellyek kapálni, mivel a ki roszszul kapálna is, betakarja 
a földet keresztül kapálván, nem úgy mint a régiek szoktak volt 
hegy mentében egyenesen kapálván, azért is a szöllőtő mellé hegy 
mentében verik az karót. Kihez képest ezentúl egyenesen kapállvanak, 
hogy az fiatal tövet a tudatlan kapás ki ne vágja. Az contraveniens 
vinczéllérnek poenája statuáltatik ad florenos rhenenses 10, a szab-
ványosoké ad florenum 1, a napi számosnak egy napi béri vész el. 
Az víz árkokat mindenik kapáláskor jól kitisztíccsák úgy födéskor és 
nyitáskor is sub poena florenomm rhenensium 5. 

Decimo septimo. Az kapát a gazdának vagy hegymestereknek 
dispositiojok szerint szegezzék a vinczellérek és szakványosok sub 
poena floreni 1 rhenensis. 

Decimo octavo. Némely vinczellérek annyi emberséges emberek 
szöllejét fogják fel lopva, s nem tudgyák az uraik, hogy nem bírhatván 
a szőllövel, minden embert megcsal, azért senkinek se legyen szabad 
egy bizonyos uránál többnek lenni ; hoc addito ha igen kevés szölleje 
lenne, maga is látván az ura, ura hírével fogadhat valamit, de az ura 
vagy hegymesterek híre vagy consensusa nélkül ne legyen szabad, 
hanem consesusa legyen scriptotenus urátúl, secus incürrit poenam 
florenorum rhenensium 10 toties, quoties comperietur. 

Decimo nono, A vinczellérek hitesek lóvén a regulamentum szerint 
való szőllök culturájára, kik ha uroknak szőllő munkára destituált 
pénzeket más szükségre distrahálnák, ki miatt urok szölleje debito 
tempore meg nem iníveltethetnék, in tali casu juxta delicti qualitatem 
et damili quantitatem, keményen megbüntettessenek hóhér által hom-
lokokon bélyeg süttettessék ; hogy pedig inexcusabilis legyen az vinczellér 
ura szöllejének igazán s debito tempore való miveltetésében, az urak 
tartozzanak fogyatkozás nélkül in tempore pénzt szolgáltatni kezekhez. 

Vigesimo. Valamint a vinczellér, úgy az esztendős szabványos is 
hites legyen, hogy nem csak nyitáson, mecczésen (kin sokat szokott 
nyerni) legyen köteles, de főttig míg befedik a szöllöt igazán mivel és 
a regulamentumhoz szabja magát, másként ebben is hatalma lészen a 
főinspectornák, a ki elszökik s reá akadnak s azon helyben levő hegy-
mester által, mint hamis hitű esztendős elszökött szolgát az ura avagy 
a vinczellér megfogattathassa, törvényt tetethessen reá, hoc tarnen 
addito, ha injuriája vagy rövidsége lészen a szabványosoknak a vin-
czellértül, mennyen az elrendelt tiszthez, tartozik eligazítani dolgát. 

Vigesimo primo. Az szőllő gyöpüje, úgy szőllőkre menő kapuk és 
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hágcsók, mindenütt esztendőnként megnyittatván, emberül megcsinál-
tattassanak, kiknek megcsináltatása szent György napkor, a helyek 
bírája által meghirdettessék, annak elrontói penig vagy elhordói a kiket 
elérik, keményen megverettettessenek, vagy falóra tolattassanak, ha 
nincs mivel megfizetniek, ha penig van mivel megfizetniek, tizenkét 
forintot vegyenek rajtok. Valaki peniglen az gyöpöknek megcsinálását 
elmulattya és az részen valamely marha talál bemenni és kárt tenni, 
azon kárnak refusiojára ex una medietate concurrálni tartozik az 
marhának gazdája vagy szolgája, ex altera medietate az ki elmulattya 
az gyöpőnek megcsénáltatását. 

Vigesimo secundo. Némelyek szőllőköt újonnan építenek és ember-
séges emberek szőllejébül lopva az jó tövű és fajú szőllőknek vessze-
jeket ellopják, lopva lemetélik, holott pusztás lévén sokszor a szőllöben, 
abbúl hasonlítaná ki az jó gazda a szőllejét, a ki miatt nem lehet 
építeni, sok esztendőkig olyan fája sem lészen gyakran mint akkor, 
azért a kit az ilyen cselekedeten elérnek, keze vágatásával büntettessék 
meg vagy penig válcsa meg 20 forinttal a kezét, hanem ha ültetni 
akar az mecczők után szedgye az vesszőt. 

Vigesimo tertio. Igen hamisan cselekesznek az vinczellérek ebben 
is, mert fizetést vesznek a szöllő pásztoroktól és akármely tanulatlant, 
ura kárát nem nézvén beállítonak a szöllő őrzésre, kinek 3 vagy 
4 inasa is van holott azelőtt legfellvebb is egy inasnál többet nem 
szabad volt tartani, hanem ezen is hiti legyen az vinczelléreknek, hogy 
mentül jobb szőllőpásztort fogadgyanak és ha lehet nős ne legyen, hogy 
feleségének ne liordgya a szőllöt vagy gyümölcsöt, egy inasa legyen, az 
is penig hites legyen az szöllőpásztorral való hűséges őrzésre ; nem 
lévén szabad mesgyés törvényes társával tovább menni, holmi lappan-
gókkal társalkodni, hanem ha olyat sajdít, megfogja, ha bír vele, s 
vigye be a tisztekhez, ha penig nem bír, mongya be alattomban. Szöllő 
lopókat ha foghat, nem maga büntesse meg, hanem vigye be, bére 
elvesztése alatt. 

Vigesimo quarto. Az födéstül napi számosoknak dénár 24 napi 
számra járjon s a vinczellér úgy födesse be a szőllöt, hogy hibásnak 
ne találtassék a födés, másként az mi kár lészen az födésben, reá 
böcsültetik az hegymesterektől, s azon felyiil öt rényes forintra bün-
tettessenek. 

Vigesimo quinto. Az ültetni való árkoknak ásásától, a ki két sor 
vesszőhöz való lészen, egy poltura jár jon ölitül, egy vesszőre valóra 
penig fél annyit ölitül, a kit tudniillik lágy és puha földben ásnak, az 
ölnek peniglen hossza negyedfél sing legyen. 

Vigesimo sexto. Valakinek magának szölleje nincsen, senki három 
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rényes forint büntetés alatt szőllöt árulni imitt amott ne merészeljen. 
A szedők penig ba kinél szőllöt találnak, napi számoktúl legelsöbben 
fosztatnak meg, ha többször is eomperiáltatik, megfosztatván, keményen 
megbüntettetnek. Sőt se egrest, sem egyéb ért és éretlen gyümölcsöt 
leszedni, haza vinni és főzni, se piaczon árulni sub poena floreni 1 
rhenensis ne legyen szabad. 

Vígesimo septimö. A mi kapák élesítését illeti, 3 kétágú kapáknak 
élesítésétül egy poharánál többet ne fizessenek, 4 lapos kapáknak és 
csákányoknak élesítésétül egy polturánál többet nem, nádlásátúl penig 
egy kapának Bényén, Újhelyben és a hol bővebb a szén dénárt 9, a 
hol penig szűkebb a szén dénárt 18 adgyanak, egy kapa forrasztásátúl 
s jó kapafok csinálásátúl egy pollurát, a hol bőven van a szén, a hol penig 
szűken vagyon egy polturánál többet, sub poena florenorum quinque. 

Yigesimo octavo. A kapanyélnek az ára : kettőnek leszen egy pol-
tura, széles kapának dénár (üresen maradt), kétágúnak dénár (üres), 
csákánynak dénár (üres), sub poena confiscationis eorundem. 

Yigesimo nono. Senki a vinczellérek közül az ura szőllejében 
káposztát plántálni, török búzát, répát etc. vetni ne merészeilyenek, sul) 
poena florenorum 5 rhenensium. 

Trigesimo. Történik az is, hogy némely bitang ló, marha valaholott 
betörvén magát a . szőllőben, a pásztorok akár tegyen kárt, akár ne, 
egy forintot sőt többet is sarczoltatásképen desumálnak, ennek utána 
béreknek pfvesztése alatt arra köteleztetnek a szőllöpásztorok, bogy a 
szöllöbe.i intercipiált marhát megkötvén, elsőben is tegyen hírt a gaz-
dának és a hegymestereknek, a kik afféle kárt eensuálván ők desumál-
1 .ssák a kártevő marhák gazdáján, kinek harmada a pásztoré lévén a 
büntetésnek, a két része modelliate infrascripta a föinspectoré s az begy-
mestereké. A kár penig egészen a kárvallott gazdának adjudicáltassék. 

Trigesimo primo. Ezt is nem kevés károkkal szokták a szöllő-
gazdák esztendőnként tapasztalni, hogy a kötöfüvet, ámbár akkor aratott, 
nyers kötöfü legyen is, egy szekérkével 3, 4, 5 és 6 forintokon is el 
szokták adni. Ezen abusus és csalárd komplárkodás ennek utána e 
szerint melioráltatik, hogy minden nyers egy jó öreg kéve kötőfüvet 
dénárnál 4 fellyebb, száraz kötőfüvet penig hasonló jó öreg kévét 
dénárnál 8 fellyebb, sub poena confiscationis ne merészellyék árulni, 
annál is inkább eladni. De mivel Bényére, ITolcsvára és Horvátiban 
messzebbről szokták az kötöfüvet hordani, ezen denominált helyeken / 
az nyers jó öreg kéve kötöző fű dénár 8, száraz kötöfünek hasonlóképen \ 
öreg kévéje ismét per dénár 12 adatódgyék, sub eadem poena confiscationis. 

Trigesimo secundo. Mind szüretkor a terh hordástól s mind penig 
az trágya hordástól télben és tavaszszal az marhás emberek és sze-
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keresek képtelen fizetést szoktanak a megszorult gazdáktól venni. Annak 
okáért ez ilyen terh hordásnak bérét a szőllők úttyának nehézségekhez 
és az üdőnek sáros voltához képest intézik jó lelkiismerettel az hegy-
mesterek minden helyeken. 

Trigesimo tertio. Szüretkor mivel a szedők számtalan sok szöllöt 
szoktanak napestig eltékozlani s vesztegetni, ez okáért mikor jó szüreti 
üdö szokott járni, az gazda kenyerén levő szedőnek dénár 6, az maga 
kenyerén levőnek pedig dénár 15 fizetődgyék. Ez ilyen szedőknek penig 
megpálczáztatásnak büntetése alatt egy gerezd szöllőt is edényben vagy 
másként is nem engettetik haza vinni annál is inkább csak egg fél 
marok asszúszőllőt. Az puttonosnak a tér és könnyű helyeken egy pol-
turával fog több adatódni a messzebb és meredekebb helyekrűl való 
hordásért, maga kenyerén dénár 18. 

Trigesimo quarto. Az ültetésnek való veres vesszőknek ezerét 
akármely helyen is fellyebb 60 pénznél eladni senki ne praesumállya, 
sub poena floreni 1. 

Trigesimo quinto. Az kő gátok rakattatásátúl egy egy öltül, kinek 
egy singni magossága, szélessége penig fél sing lévén s jó fundamen-
tomra rakatván, a hol közel jut a kövekhez dénár 9, a hol távulyabbrúl 
dénár 12, a legmesszebb helyiül hordott kövekbűi rakottaknak dénár 15 
fog ennek utána fizetődni, sub poena florenorum 3. 

Trigesimo sexto. Az szöllö közölt való jó utaknak conservatioja 
igen szükséges lévén, azért reparatiojára s conservatiojára.a főinspector 
az hegymesterekkel és azon helynek bírájával s tanácsával eddig prac-
ticáltatott modalitas szerint, sub poena florenorum 20 ex bonis ejusdem 
loci judicis medio' officialis domini terrcstris ad quantitatem insinuantis 
irremissibiliter exequenda. 

Trigesimo septimo. Az hegymestereknek fizetések leszen minden 
egy rendbeli szabványoktól egy egy forint után egy grajczár, a mely 
szőllöket penig nap szám szerint mívelnek hanem napi szám után 
hasonlóképen egy grajczár. 

Trigesimo octavo. Az hegymestereknek fizetésének exolutioja leszen 
in duobus terminis. Felének szent György napja, a más felének penig 
szent Mihály napja leszen terminusa, úgy hogy minden vinczellér nem 
a szöllőkhöz tartozó szakványbúl, hanem azon kívül való ura pénzébül 
a praespecificált terminusokon indilate et irremissibiliter megadni tar-
tozzék, sul) poena dupli propria authoritate exequenda. 

Trigesimo nono. Minthogy penig az hegymesterek is, történhetik, 
valamely excessusokat committálnak és obligatioj oknak nem satis-
faciálnak, azért azok ellen supremus inspector locorum animadvertál-
hasson és az helynek tanácsával törvényesen re vide'1'futván excessusit 
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vagy defuctusit érdeme szerint büntettesse és tempore restauracionis 
officii azokrúl kiket miért büntetett meg, relatiot írásban tégyen hoc 
addito, hogy az hegymesterek a kutakat tisztán tarcsák és sását benne 
ásztatni ne engedgyenek, sub poena floreni unius. 

Quadragesimo. Az hegymesterek esztendeig tartoznak szolgálni, ha 
valamelyiknek halála történnék a főinspector facultásában leszen, más 
alkalmatos személynek substitutioja. 

Quadragesimo primo. Az hegymesterek rendessen Írásban feltegyék, 
kit miért s mikor büntettek meg és azt esztendejeknek eltelésekor, id 
est a tiszteknek restauratiojakor (mely esztendőnként in januario fog 
observáltatni) praesentállyák, tessék ki mind serénységek s mind az, 
hogy respectüs nélkül, híven eljárnak tisztekben. 

Quadragesimo secundo. Az hegymesterek, mindenkor in januario 
in praesentia officialium domini terrestris az helynek lakosi által cligál-
tassanak és adjuraltassanak, mely functiot, ha valamelyik sine rationa-
bili causa, felvállalni nem akarna, tehát 50 forint poenát incurrál-
janak, ki az földesúrnak cedáljon, melyet propria authoritate az földesúr 
officialisa meg is vehessen. Főínspectort penig dominus terrestris consti-
tuáljon pro suo arbitrio. 

Quadragesimo tertio. Az vinczellérek és szőllőpásztorok, főinspector 
vagy hegymesterek előtt adjuráltassanak. 

Quadragesimo quarto. Mikor az hegymesterek constituáltatni fognak, 
akkoron ezen regulamentumnak punctumi publice olvastassanak el, hogy 
ennek utána ez iránt senkinek mentsége ne lehessen. Hoc declarato, 
ha valaki az regulamentumban specificált bérit úgy vinczellérek, vagy 
pásztorok fizetését alább (de nem felyebb) viheti vagy szakíthattya, 
annak ez iránt való szerencséje nem irigyeltetik, mert történik néha, 
hogy karót, kötőfüvet is vagy késün hoznak, vagy igen bő, ha az alább 
limitált áránál akármelyekbűl akarja eladni, sőt ajándékozni is szabados, 
úgy ingyen is szolgálni a ki akar. 

Quadragesimo quinto. Az főinspectornak fizetése lészen minden mulc-
táknak medietása, mely mulcták a felyül megírt regulamentumnak punc-
tumiban specificáltattak, a más fele a mulctáknak hegymestereké lészen. 

Quadragesimo sexto. Mivel a szőllőpásztorok, két, három mélyföld-
nyire elszoktak hajgálkozni menni, azért tovább senkinek a szőllö-pász-
torok közöl az határon kévül az meg nem engettetik, sub poena flore-
norum 12, ha penig itten akarnak hajgálkozni, légyen az inspector hírével. 

Quadragesimo septimo. Minthogy az kovácsok és czigányok felettébb 
szokták saczoltatni az gazdaembereket, azért szabattatik ára az mecczö 
késeknek dénár 30, az kapák nádoltatásának dénár 24, forasztásának 
dénár 6, egy lapos kapának dénár 30, valamelyike eontraveniál az 
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kovács mesterembereknek 6 forintban convincáltatik. A meczenzéfiek 
penig elvesztik kapájokat, melyek is a földesurak szükségőre confiscál-
tatnak, ide értetnek az czigányok is. 

Quadragesimo octavo. Az kunyhókat sem elhordani, sem megégetni, 
12 forint büntetés alatt senki ne merészelve. 

Formula juramenti magistrorum montium. Én N. N. esküszöm az 
élő Istenre etc., hogy én az előmben adott regulamentumnak cöntinen-
tiája szerint, tisztemben és hivatalomban tellves tehetségemmel igazán 
és hűségesem eljárok, helyünknek hegyeit és promontoriumit rend 
szerint annak idejében, kiváltképpen penig a szőllők munkáinak kez-
detűül fogva, annak folytáiglan, mellém députait tisztbeli társommal 
együtt perlustrálom, valaholott valami fogyatkozásokot akárki szöllejében 
is eszemben vehetek, mindennemű respectusok nélkül, akár helybeli, 
akár vidéki vinczellérek által comperiáltassék, igazán desumálom, félre 
tévén atyafiságot, barátságot, kedvezést, rokonságot és mindennemű 
respectusokot. Isten engem etc. 

Formula juramenti pastorum vinearum. Én N. N. esküszöm az élő 
Istenre, ki atya, fiú, szentlélek tellves szentháromság, egy bizony örök 
Isten. Hogy én az én pásztorságom alatt levő szőllőköt tartozom híven 
igazán megőriznem és inasom által is őriztetnem és valamikor lopókot 
és szőllőben csavargókot kaphatok, megfognom és azoknak kezekben 
vinnem minden megtaxálás nélkül, kiknek illik, úgy minden egyéb 
marhákat is, vagy ha éjjel sajdítanám, hogy meg akarnák lopni, tar-
tozom hírre adnom azoknak, kiknek illik, mind magam és inasom 
részérül a szőllőköt és egyéb gyümölcsökét nem vesztegetek, s nem 
vesztegethetek, másokkal is, hanem minden haragot és tekintetet félre 
tévén, úgy egyikébűi, mind inásikábúl hordok ős eszem és mikoron 
az méltóságos földesúrnak akarnak az hites kerülők szőllöt vagv akár-
mely gyümölcsöt szedni, vagy magam szedek, vagy jelenlétemben 
szedetek, úgy az vidéki mint az lakos emberek szőllejekbűl, egy szóval, 
míg pásztorságom alatt szedetlen szöllő lejend, tartozom híven és 
igazán ezeket végben vinnem. Isten engem úgy segéllyen. 

Anno domini 1700. 
Eredetije két példányban az Orsz. Levéltárban NRA. fase. 718. uro. a.att. 

Ugyanitt található Itácz Mihálynak Nagy-Sárosból 1719. júi- 1-én kelt s a m á r akkor 
lefoglalt Rásóczy j avak k irmányzójához in ézett levele, mely e nagyérdcluí szabályzat 
eredetét is megvilágítja. Rácz ugyanis eme levele kapcsán a kormányzó felszólítására 

a a szabályzatnak másolatát küldte meg, „melyet — úgymond — Méltóságos Herczeg, 
szolgálatomban, sok úri főrendekkel . . . concinnáltunk volt." Azt írja továbbá, hogy 
„nagyon fogja obligálni Nagyságod mindnyájunkot, az kik szöllő-gazdák vagyunk" ha 
e szabályzat megtar tására „fogja köt lezni Nagyságod az vinczelléreket." 

Köz l i : SZAMOTA ISTVÁN. 



R É G I Á R V I S Z O N Y O K . 

A legtöbb nyerstermék és iparczikk árát a czéhrendszer idején 
tudvalevőleg nem a kereslet és kínálat, hanem a hivatalos hatalom szokta 
volt közkötelezően megszabni vagyis limitálni. Nálunk e jogot a törvény-
hatóságok, a megyék és szabad királyi városok gyakorolták s időnkint 
hivatalos árszabályt, úgynevezett limitátiót tettek közzé, mely az adás-
vétel tárgyául szolgáló főbb áruczikkek piaczi árát megszabta. E limi-
tátiók az árak történetének, a régi termelés és fogyasztás ismeretének 
igen becses kútfői, melyek elég nagy számmal maradtak reánk a 
különböző levéltárakban. Ez úttal Abauj vármegyének 1669. deczember 
bő 10-én ko't limitátióját mutatom be, de csak leglényegesebb tételeiben. 
Az eredeti maga sokkul tc j ûdelmesebb, s a legkülönbözőbb apró czikkekre 
is kiterjed. A magyar nyelven közrebocsátott limitatió főtételei igy 
hangzanak : 

I. Barmoknak s külön különibféle konyhabelieknek és egyéb 
embereknek szükségére valóknak ára. 

frt dénár 
Alföldi nagy csontos és öreg hizlalt ökörnek párja . . . 80 
Középszeres félhusu . . . . . . . . . 60 — 
Alább való kisebb testű . . . . . . . . . ... . . . . . . 40 — 
Hegyek közül való orosz és oláh hizlalt marhának avagy 

sertésnek párja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28—36 — 
Egy pár alföldi tulok negyedfüi a java párja . . . . . . . . . 45 
Harmadfű alább való . . . . . . — . . . . . . — — 30 

Ezekhez alább való állapotjához képest alább való 
áron adassanak és vétessenek. 

Egy jó fejős alföldi nagy szálas tehén . . . . . . . . . ... — 26 
Hizlalt meddő alföldi szálas... . . . . . . . . . — — 26 — 
Közönséges alföldi kisebb testű fejős vagy meddő . . . . . . 18 — 
Egy öreg tehén java 14, alább való — — 11 — 
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f r t dénár 

Metszeni való jó borjú — . . . 2 50 
Egy pár hizlalt kappan. . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 30 
Egy pár öreg kakas .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —- 30 

„ tyúk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 24 
„ csirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — 18 

Apróbb csirke. . . . . . . . — — — — — — 12 
Egy jó kövér malacz . . . . . . . . . . . . — . . . — — 24 
Alább való . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . r „ — — — 18 
Egy pár alföldi juh . . . . . . . . . . . . . . . — 4 50 
Egy pár fejős kecske gidástul . . . — _— — 3 50 
Egy pár megmetszeni való bárány java. __ . . . — . . . . . . 1 50 
Egy juh gyapja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 21 
Juh-turó fontja . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — 9 
Tehén-turó fontja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 6 
Vajnak itczéje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — 27 
Egy öreg őz . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . 1 — 
Egy nyúl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... — — 24 
Egy pár császármadár . . . . . . . . . . . . — — — — — 36 

„ * fogoly . . . . . . . . . . . . .... . . . — — — 24 
Egy öreg hizlalt indiai kakas . . . . . . .... . . . — . . . 1 50 
Egy pár hizlalt lúd . . . . . . . . . . . . . . . — . . . . . . - 50 
Közönséges vásári lúd pár ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 48 
Egy pár kácsa . . . . . . — — 24 

II. Halászok. 

Az sós öreg halnak csukának, potykának stb. fontja ... — 6 
25 öreg rák á ra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 3 
Toknak és vizának fontja . . . . . . ... . . . — . . . — — 9 
Pisztrángnak fontja . . . . . . . . . . . . . . . 60 
Egy tekenyös . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — 3 

III. Szénégetők. 

Egy közönséges vásári kisebb kas szenet, mikor jó utón 
hozhatják ___ . . . . . . . . . . . . . . . . . . — . . . — . . . — 75 

Nehéz uton . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . — — 1 — 
Egy köblös zsák szén . . . . . . . . . — — — •— 21 
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IV. Szappanosok. 

Egy fenék táblaszappan . . . . . . — . . . 

V. Czéhes mesterembere/,-. 

Mészárosok. 

Kövér ökör s tehén húsnak fontja . . . ___ — . . . 
Alább valónak... . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 
Egy ökörnyelv . . . . . . . . . — — — 
Egy sziv . . . . . . — — — — — — 
Két vese . . . — — — — — — 
Az uj disznóhúsnak fontja szalonnástól vágva . . . 
Jól megszáradott szalonnának fontja 
Hája, sódara font számra a mennyit nyom 
Az olvasztott fadgyúnak fontja . . . . . . . . . . . . 
Olvasztatlan . . . . . . . . . . . . . . . .-.. . . . — 
Egy font borjúhús java . . . . . . . „ . . . 
Bárányhús megvévén egy fertályt fontja . . . . . . 
Egy öreg ökörbőrnek a javának párja . . . 
AiaLb való jó ökörbőrnek párja . . . . . . . . . 
Egy öreg j 'hhörnek párja. . . . . . . . . — . . . 

Gérbelyek. 

Egy öreg kikészített bőrnek pár ja . . . . . . . . . 
Egy pár bocskornak a javának párja ... . . . . . . 
Egy pár csizma alá való fontos talp . . . . . . . . . 

Vargák. 

Egy jó készült vargacsinálta öreg szekerczés saru 
Egész talpalásért . . . . . . — . . . — — — 
Fejelésért . . . . . . . . . . . . . . . ' — . . . — -

Csizmadiák. 

Egy öreg borjubőr-csizma ... . . . — — 
Egy kecskebőr-csizma . . . . . . . . . . . . — — 
Egy kötés 10-ből álló vörös szattyánnak a javából 
Egy asszonynak veres szattyáncsizma . . . . . . ... 



/ 
91-

frt dénár 

» Egy pár öreg kordován ságra-csizma.... .... .... „_ —. 2 
^ „ ,, ,, karmazsin-csizma a javából „__ . . . . . . . . . 3 
( Egy férfinak való fejeléscsizmának az ára, melynek a szára 
I a csizmadiáé . . . . . . . . . — — . . . — — — — 72 

Asszony embernek egy pár öreg fejeléstül . . . . . . . . . . . . — 60 
Egy pár 15 esztendős gyermeknek való borjubőr-csizma... — 90 

„ 12 „ „ „ » — — 60 
„ 3—4 „ „ „ „ . . . — 30 

Szíjgyártók. 

Főleg lószerszám. Igen részletes. 

Kovácsok. 

Egy mázsa rudvas nyáron hámorban . . . ... . . . . . . . . . 3 75 
A városban rudvas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 50 
Nyárban singvas... . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . 4 — 
Télben „ . . . . . . . . . .... — — 4 60 
üreg lapos kapa. . . . . . . . . — — . . . . . . . . . . . . — — 21 
Egy kétágú kapa . . . . . . . . . — . . . . . . — . . . — — 24 
Uj patkó felütése kovácspatkója . . . . . . . . . . . . — . . . — 9 
Sindelszegnek hámorban ezerét . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 60 
Kassán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — 72 
Egy öreg fejsze . . . — . . . — — . . . — — — — 36 
Bécsi aczélnak fontja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 30 
Másféle aczél . . . — . . . — — . . . — 24 

Szűcsök. 

Egy rókabőr, a ki szép . . . . . . . . . . . . — 
Csáváltatásátul . . . . . . — — . . . — . 
Egy török nyestnek a java . . . . . . . . . 
Egy mogyorónyest, a ki szép . . . . . . . . . 
Más béllés magyar vagy lengyelországi . . . . . . 
Bókahátbéllés nyakából. . . . . . . . . . . . . . . . 
Törökországi rókahát vagy más bélésnek, szép 
Bókatoroknak béllésnek szépe . . . . . . 
Törökországi báránybőrbéllés fekete, szépe . . . 
Fejér béllés . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kék „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 50 
— 9 

1 80 
2 60 

18 — 

16 — 

12 

30 — 
3 60 
2 50 
3 — 
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Magyarországi fekete báránybéllésnek java . . . . . . . . . 
„ fejér „ „ — — — — 

Egy öreg vásári czifra nélkül való férfi ködmön, parasztos 
Czifrázott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — . . . 
Asszony embernek való szoritó mentécske béllésétől 
Egy szolgálónak posztóködmön . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Egy uj farkasbőrkesztyü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Báránybőrkesztyü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Rókalábkesztyü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Gombkötők. 
Vastagabb török zsinórnak singi . . . . . . . . . . . . 
Gazir selyemből való vastagabb 10, vékonyabb . . . . . . 
Török selyemből kötött öreg gombokat Nro 15 gombházastul 

és ujjára gombocskákkal együtt Nro 24 . . . . . . . . . . . . 
Gazir selyemből csinált hasonló gombtól . . . . . . 
Ha csak mellére való leszen . . . . . . . . . . . . . . . 

Lakatosok. 
Kocsis nyereghez való parasztkengyel . . . . . . . . . • . . . . . . 
Egy pár csizma patkolástól . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Egy bokor sarkantyú felütésétül patkolásával együtt 
Egy pár pisztoly pallérozásátul — . . . . . . — . . . . . . 
Egy puska tisztitásátul fejéren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Egy tersényi puska — — — . . . . . . . . . — 
Egy uj karabin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — . . . 
Egy pár uj pisztoly közönséges . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

„ jó „ czifra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Egy öreg lakat kapura va ló . . . . . . . . . ... . . . . . . — 

Csiszárok. 
Egy uj csetneki szablya hüvelyestül a java . . . 
Egy szablyahüvely esináltatásátul 
Egy háromélü begyes tör és pallos hüvelyestül __ 

„ „ » » tisztitásátul .... 

Kerékgyártók. 
Egy furmányos szekérhez való hátulsó kerékért . . . 
Alfélé kerékért elsőért városban 60, falun. . . . . . . . . 
Egy furmányos szekérre való kas . . . . . . . . . . . . 
Egy kocsira való kas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

! 
frt dénár 

4 — 
3 
3 
3 
1 
2 
1 

60 
20 

20 
30 
90 

— 9 
- 6 

2 — 
3 60 
1 50 

24 
9 

30 
72 
24 

6 
4 
5 
9 

50 
40 

90 

21 

/ b 
45 
36 
50 
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Bognárok. frt dénár 
Maga fájából csinálta egy busz köblös uj hordó . . . ... . . . — 50 
Falun vagy kivül . . . . . . . . . — — — — — — 33 
Átalag városban 36, falun . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 24 
Gazda fájábul uj hordót csinálván és abroncsábul gazda 

kosztján . . . . . . . . . -_— — — — — — — 1 —• 
Egy boroskád városban 1.80, falun . . . ... . . . . . . ... 1 50 

Asztalosok. 
Egy szál hársfa deszka . . . .1. . . . . . . . . . . . . — 30 
Egy szál asztalosnak való fenyő deszka . . . -— 12 
Hársfábul öreg egyszerű asztal, ládástul, lábastul maga 

deszkájábul . . . . . . . . . . . . — . . . .... — . . . 3 60 
Festett egyes karszék.. . . . . . . . . . . . . — 36 
Három emberre való gyantúros festett karszék... . . . . . . 1 —-
Két emberre való fejér nyoszolya . . . . . . ... . . . . . . . . . 1 21 

„ festett „ . . . 1 80 
Egy festett superlátos ágy. . . . . . . . . . . . . . . . 4 24 
Festett dupla ajtó — . . . — . . . 2 — 
Egy embernek való ormos koporsó.. . — . . . . . . . . . 2 — 
Gazda deszkájábul . . . . . . . . . . . . . . . . . . — . . . . . . — 75 
14 esztendőn alól való embernek . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 24 
Közópszerü láda festett. — . . . . . . — —- 70 
Kisebb zöld láda pléhestül . . . . . . . . . . . . . . . — . . . — 50 
Egy öreg, négy részre oszlott 3 singnyi veres ablakráma 

tölgy- és fenyőfából . . . . . . . . . . . . . . . — — 2 — 
Sindelyének ezrét Kassán bártfainak . . . . . . . . . . . . 4 — 

„ „ itt valónak 2.50, falun . . . ... . . . . . . 1 36 
Egy gerendának való fenyőfa . . . . . . . . . . . . — . . . — 24 
Egy mestergerenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — 

Szabók. 
Egy gránát skarlát posztóbul való dolmánynak csináltatásá-

tól, mikor a derekat posztóval, az alját bőrrel megbélli 1 80 
Angliai dolmánynak hasonló munkájátúl . . . . . . .... . . . 1 40 
Egy gránát skarlát béllelt mentének csináltatásátul száz 

gombostul . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . .... . . . 2 25 
Mentéstül bélletlenül . . . . . . . . . . . . — 1 — 
Skarlát, gránát angliai nadrágtul. . . . . . . . . . . . — — 36 
Alább való posztóbul... . . . . . . . . . - — — 24 
Inasnak való nadrágbul. . . . . . . . . . . . . . . — — — 18 
Merő béllelt aba dolmánytul — — 66 
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1 

50 
80 

50 
48 
60 
24 
36 

frt (lonár 

Egy fennálló gallérú köpönyegtül... . . . __ _. . . . — 60 
üreg kész abanadrág. . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . 1 36 
Kisebb pedig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 90 
Aba egészen béllelt öreg dolmány . . . . . . . . . ... . . . . . . 4 50 
Kamuka béllelt palást csináltatásátul, ha galanddal beszegve 

az alja és egy rend csipke és galand leszen raj ta . . . 1 50 
Bársony palást csináltatásátul, kin egy rend csipke és galand 1 80 
Egy szoknya s vállnak csináltatásátul halhéjastul, kin egy sor 

csipke minden czifi'ázás nélkül.._ . . . . . . . . . . . . . . . 1 30 
Egy selyem materiábul való egészen béllelt szoknyáiul, kin 

egy sor csipke és galand az alján . . . . . . . . . 1 
Fajlendis szoknyának csináltatásáért vállastul . . . . . . . . . 1 
Egy jó öreg ujjas, galléros csapószür.. . . . . . . . . . . . . . 2 50 
Inasnak való . . . . . . .... — . . . — — — — . . . 
Szürposztónak singit, kinek szélessége egy singnyi — — 
Darócznak singi, ki szélesebb . . . . . . . . . — ... ... . . . 
Tarka szürposztónak singi . . . . . . . . . . . . .... . . . 
Szürke ,, „ — - — — — — — — 

Süvegesek. 

Egy dupla fekete süveg... .... . . . — .. . — . . . — 
Kis öreg süveg ___ . . . .... . . . . . . — — — — — 
Gyermeknek való . . . . . . . . . . . . — . . . — — — 

Kannagyártók. 

Egy font óntál és kanna mivet, mikor czifra a munkája 
fontja . . . — — — — — — — — — — 

Üvegesek. 

Egy öreg kristálytányér üvegestül foglalásával . . . . . . 
Közönséges tányér üvegestül ___ . . . . . . . . . . . . — 

Fazekasok. 

Valamennyi itczés mázos fazék, annyi pénzen adják, a mázat-
lant fél annyiért. 

Öreg bütykös öt itczés mázas korsó . . . — .. . — .. . — 9 
Öreg mázas tál 4, közép tál 3, apróbb . . . . . . . . . . . . — 1 
Öreg födő . . . ... ... . . . . . . — — — — — 1 
Egy zöld mázas kályha felrakásával együtt __ . . . . . . . — 5 

„ fehér „ „ » » — — - — 2 

„ kék „ „ „ » — — — — 12 

- 8 0 

"36 
— 24 

— 50 

o 
3 
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I 
Ötvösök. frt dénár 

Sima ezüst mívnek csináltatásábul girájátul . . . . . . . . . 3 25 
Szép aranyos mívnek girájátul . . . . . . .... . . . . . . . . . 4 — 
Egy lat ezüstnek fejéren való csináltatásátul . . . . . . . . . — 24 
Öntött munkáiul . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . 1 — 
Vért „ . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . 1 30 

VI. Görögök portékáján alt az ára. 

Egy vég veres aba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 50 
„ fejér „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . 4 — 

Egy jó öreg karmazsin, kibül két pár csizma tellik . . . . . . 5 — 
Az apraja. . . . . . . . . . . . — . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 36 
Egy jó öreg kordoványbőr, kibül két pár férfinak való csizma 

kitelik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — . . . 2 60 
Egy török szattyán .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 20 
Egy sebesi pokrócz . . . . . . . . . . . . . . . — . . . — 2 50 
Egy nyitra török selyem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 50 

Tűzre való fának limitácziója. 
Négy vonóbarom után jól megrakott szekér fa rossz utón 

60, jó utón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 48 
Két vonóbaroru után 36, jó uton . . . . . . .... . . . . . . — 24 
Alább rakott szekérfa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 24 

Széna. 
Télben hat vonómarha után egy nyári szekér széna . . . 3 60 
Nyárban pedig . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . — . . . 2 50 
Négy vonómarha után télben . . . . . . . . . . . . . . . . — 2 25 
Nyárban . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . — — — — 1 25 
Két vonómarha után té lben. . . . . . . . . •___ . . . ... . . . 1 50 
Nyárban pedig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... — — 90 

Nyereggyártók. 

Egy szattyánnal borított közönséges csontos nyereg vánko-
sostul, oldal bőrével együtt . . . . . . . . . — . . . . . . . . . 3 60 

Egy karmazsinnal borított nyereg . . . . .... . . . . . . 4 50 
Egy pár puskatok, kinek a fedele karmazsin . . . . . . . . . 3 —-
Szattyánnal borított . . . . . . . . . . . . . . . — — 1 80 

(Borsodvármegyei másolatból, az Orsz. Levéltárból. Itt csak a főbb 
és jellemző tételek közölvék. Az eredeti 2Va iv.) 

K ö z l i : ACSÁDY IGNÁCZ. 

Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle. 7 
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MAGYARORSZÁG KI- ÉS REVITELI 

Des kctys. kön. Hangar. Dreissigst-DLrec-
Über die vom 1-íen April 1733. bis letzten Märlz 1734, ans verschiedener Ländern in 

mithin, was die Quantität und beiläufig 

Nahmen deren Waaren, 

Sachen, Viehs und Effecten 

Nach dem Gewicht, Stück, 

Nahmen deren Waaren, 

Sachen, Viehs und Effecten 
Österreich Mähren Schlesien Pohlen 

Nahmen deren Waaren, 

Sachen, Viehs und Effecten 

Einf. Ausf. Einf. Ausf. Einf. Ausf. Einf. 

- v o n 1-t o n A p i - i l 1 7 - 3 3 

Armaturen ... . . . ... ... fl. 6063 — 20 10 1250 10 164 

Aschen ... ... . . . ... — — — — — — 

Pakaschen ... . . . ... . . . Z. 1 1014 — 6394 — 93 ' — 

Biei Z. 966 — 203 — 109 — — 

Brandwein. . . . ... ... Eimer — 827 26 91/2 8 299; 

Butter und Käs . . . ... ... Z. 45 3417 44 129 20 8 h's 6875/s 

Confect fl. 1249 37 81 38 250 — 40 

Decken und Teppich ... fl. 91 141 358 10 260 20 142 

Eisen und Eisen-Waar ... fl. 154143 317 6676 100 693 191 403 

Farben ... fl. 2920 110 7221 2 7286 130 28 

Federn ... . . . . . . ... .. fl. 75 108 327 52 68 76 246 

Fisch fl. 8086 69565 10501 1523 11164 75 4096 

Flachs, Hanff und Werch Z. 106 2049 313 899 8 7 2787/l2 

Fleisch und von Fleisch fl. 60 6769 106 3413 7 5126 868 

Galanterie-Waar . . . ... ... fl. 1114 — — 1282 — 179 
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FORGALMA AZ 1733. ÉVBEN. 

tarais-, lints K a a f f - und Handlang s-Extract. 
das Königreich Illingarn ein- und ausgeführte Waaren, Sachen, Vieil und Effecten, 
das Kapital dereuselben ausmache, als : 

Mass, Zahl und Werth 
Capitale 

der Ein-

geführte 

Sache 

Capitale 

der Aus-

geführte 

Sache 

Pohlen Siebenbürgen 

Neoaquisit, 
Banat, Temesw. 
Walach. Croat. 

Servia 

Summe 

der 

Einfuhr 

Summe 

der 

Ausfuhr 

Capitale 

der Ein-

geführte 

Sache 

Capitale 

der Aus-

geführte 

Sache 
Ausf. Einf. Ausf. Einf. Ausf. 

Capitale 

der Ein-

geführte 

Sache 

Capitale 

der Aus-

geführte 

Sache 

l» iw 3 1 . A l i i i - z : 1 7 3 4 . 

fl. fl. 
79 

4 

118 60 7497 829 

4 

— — . 1 7501 6 22614 

— — 711/2 — 
26 Z. 
64 g 1278 98 Z. 

14 g 13253 10461/2 

107 — 60 8 82 3181/2 1110 1628 5968 

81/2 135«/4 1V2 5 3041/4 937% 3868% IO8671/2 33811% 

464 — — 95 — — 1620 632 

263 1303 18 51 71 — — 2205 523 

2342 275 9461/2 6821/2 12281/2 — — 162862V2 34723 

53 117 7 — 1511/2 — — 17572 4531/2 

— — — 2 — — 716 238 

595 91 339 9 5991/2 — — 33947 726961/2 

— 341/4 61/2 27 266Ü8 766% 3228% 8985 15434 

455 1325 16 136 1211 — — 2502 16990 

— 4 1681 6312 — — 4260 6312 

Übertrag 267931 2122721/4 
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Nach dem Gewicht, Stück, 

Nahmen deren Waaren, 

Sachen, Viehs und Effecten 
Österreich Mähren Schlesien Pohlen 

Einf. Ausf. Einf. Ausf. Einf. Ausf. Einf. 

Garn und Zwirn. . . . . . . . . Z. 209 6 172 2 513/4 10 1553/4 

Gewürtz und Spezerei . . . fl. 47617 44 26539 452 33539 231 3381 

Glass fl. 2905 222 4034 26 392 — 339 

Goldu.Silbergespinntsarbeitfl. 450 20 4420 — 20140 — 64 

Haar fl. 982 590 87 713 72 102 32 

Haut und Fell fl. 23385 27467 9537 31165 39717 19244 6590, 

Heu und Stroh ... ... . . . fl. 15 46055 80 — — — 2', 

Ifoltz und Holtzwaar ... fl. 65830 6861 793 6 — — 142 

Honig ... ... Eimer 2 3081 3 1625 — 1501 — 

llopfen,Gartcn u. Erdgewächs 3293 2814 6950 9609 3515 4270 

Jubellen fl. — — 75 — 146 

Kölbor . . . ... St. 18 3325 22 83 — 1 1229 

Knappern . . . ... ... . . . ... M. 4517 3306 38 1778 — — — 

Körner, Getroid . . . ... ... fl. 4348 616326 363 30438 492 392 860 

Krammerei-Waar... ... ... fl. 408507 5399 80286 1943 6835 1488 7718 

Kühe St. 14 169 4 140 — — 300 

Kupfer,roches u. gearbeites Z. 81 7 31 — 1154 90 
font. 

Leinwath und Catton ... St. 22232 814 33047 369 21088-/.-! 16 7046402 

Material-Waar u. Mineralien fl. 14628 2947 6234, 1381 332.7 7329 1976 

Messing, roches u. gearbeites 65 — 
45  

font 153/4 860 
fo ut 

Obst, Türkisch u. Wällisch fl. 13508 3813 116 451 349 82 29 
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Mass, Zahl und Wer th Capitale 
Capitale 

der Aus-

geführten 

Sachen 

Pohlen Siebenbürgen 

Neoaquisit , 
Banat, Teinesw. 
Walach. Croat . 

Servia 

Summa 

der 

Einfuhr 

Summa 

der 

Ausfuhr 

der 

Einge-

führ ten 

Capitale 

der Aus-

geführten 

Sachen 
Ausf. Einf. Ausf. Einf. Ausf. • Sachen 

Capitale 

der Aus-

geführten 

Sachen 

fl. fl. 

13/4 1/4 31/2 — 191/2 5883/4 

Eür t r ag 
423/4 

267931 

22991 

2122721 4 

8733/4 

358 21 1039 — 648 — ' — 111097 2772 

— 27 68 7 873/4 — — 7704 4033/4 

— — — — 893/4 — — 25074 IO93/4 

13 3 . 10 — — — — 1205 1428 

5052 11565 1431 49 2357 — — 90743 86716 

56 - 221/2 — 41 — — 97 461741/2 

30 4080 564 62 28391/2 — — 72186 103001/2 

20161/6 241/2 37 46 1/4 751/2 82606/i2 519 66899 

96 105 34 — 2271/2 — — 18133 127801/2 

— — — — 20 — — 221 20 

' — 46 28 2 23 1317 3460 1222 9355 

— — — — — 4555 5084 1487 3440 

4275 1790 30653 9 176061.2 — — 7862 6996901/2 

6033 303751/2 7328 426 171481/2 — — 5954471/2 393391/2 

4 350 6 18 22 686 341 4417 3153 

28 463 
font 

9998 
font 

3011/2 
font 

1497 
font 

9654i/2 
font 

132955 
font 48301/2 533531 J 

981/2 4411/3 2904 3 2124 1472791/2 63251/2 552110 209451/4 

2101 1 1121 102 4981/2 — — 26268 153771/2 

— — — — 
120 

font 
8935 

font 
165 

font 4322 69 

1076 7S0 269 766 480-3/4 — — 15548 6771-1.4 

Übertrag 1831415 12922443/4 
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Nahmen deren Waaren, 

Sachen, Viehs und Effecten 

Nach dem Gewicht, Stück, 

Nahmen deren Waaren, 

Sachen, Viehs und Effecten 
Österreich Mähren Schlesien Pohlen 

Einf. Ausf. Einf. J Ausf. Einf. j Ausf. Einf. 

Ochs - ..• St. 

Od . , ... Z. 

Papier. . . ... ... ... . . . . .Riz. 

Pferde . . . St. 

Pul wer, Salniteru. Schwefel Z. 

Schaaf.. . ... ... . . . . . . ... St. 

Schweine . . . St. 

Seiden-Zeug, reich . . . ... 11. 

„ „ ganz Seiden-Zeug 
11. 

„ „ halb Seiden-Zeug 
11. 

Seiden.. . . . . . . ... fl. 

Steine . . . ... ... ... fl. 

Taback Z. 

Tuch ... St. 

Wachs Z. 

Wein Eimer 

Wildpräth fl. 

Wolle Z. 

Zeug St. 

Zinn ... ... ... . . . . . . ... Z. 

59 47933 

609 80 

124Í 70 

54 553 

91 

93344 

19638 

175 

126 

216 

1508 

23805 

2475 

807 

3169 

2390 

5 

5699 

1 

9 

3615 

3484 

745 

906V-2  

15450 

106718 

2034 

2876 — 

185 — 

8947 

15 

3 

7587 

5859 

2935 

163 

92 

11933 

1609 

191 

1 

10630 

21 

12632 

17 

4 

68 

7 

8952 

769 

758 

2296 

452 

156 

2726 

431 

4216 

3 

10 

299 

11 

749 

13 

9 

29734 

18017 

17419 

447 

35 

216 

8372 

3 

1 

9770 

61 

65 

2 

908 

90 

126 

5 

111 

17199 

33 

22601 

26%, 

6i  

4271 

516S 

817 

183. 

158; 

1 

253: 

387/8 

581/3 
ÏÏ 

45 

14 

553/41  

205 

A 111. kir. orsz. levéltárból. 
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Mass, Zahl und Werth 
Capitale 

der Ein-

geführten 

Sachen 

Capitale 

der Aus-

geführten 

Sachen 

Pohlen Siebenbürgen 

Neoaquisit, 
Banat, Teihesw. 
Walach. Croat. 

Servili 

Sunnna 

der 

Einfuhr 

Summa 

dor 

Ausfuhr 

Capitale 

der Ein-

geführten 

Sachen 

Capitale 

der Aus-

geführten 

Sachen 
Ausf. Einf. Ausf. Einf. Ausf. 

Capitale 

der Ein-

geführten 

Sachen 

Capitale 

der Aus-

geführten 

Sachen 

fl. fl. 

Für t rag 1831415 12922443/4 

97 10482 21 3428 2031 16230 63013 239023 1560162 

965 4 11/8 — 
1121,2 
font 6503/8 116 14570 27351/2 

75 20 1666 — 9891/2 9846 28041 <2 14231 31871 4 

57 430 7 12 31 951 781 14S52 20861 

— — 1 — 
21291/2 
font 184 I22291/2 4117 14801/2 

499 7729 558 125 589 13148 104850 11268 113717 

— 746 123 1422 38 3204 2065S 11827 97779 

68 — 40 
-

291/2 — — 39012 1371/2 

— — — 193,4 — — 47839 193/4 

— — — 13 — — 22829 13 

183 
font 

21/4 
font 

23  
font — 

5 
font 

14201/4 
font 

218  
font 16385 12451,4 

105 — 405 • — 664 — — 3549 5547 

59991/2 19 1201/4 9 1911/2 244 122171/4 531 58053 

1633/4 44553/4 121/2 1414 293 286035/s 16711/4 461373 123951/4 

931 
font 3 

10 
font 

50 
font — 151 7681/3 

font 
2256 

font 3 635 6O3571 4 

48045 2293/4 90171/ä 99 41258l,ä 76363/4 133696 19429 596233 

48 31 10 12 77 — — 283 107317 

230 
f, 951/2 211/2 17 4 1563/s 501 ,/2 

6656 
font 58 586 1430683/4 

111/2 Hl/2 15 — 106 233431/4 1371/2 222090 1437 

11/8 — — — 
3561/2 
font 

269 
font 5 5 10994 2341/2 

Zusammen 2986838 40782251/4 

K ö z l i : KŐSZEGHY SÁNDOR. 
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T e 1 k e k Müvelésre al- S z ö 1 1 ö k 

A megyék nevei 
Adófizető 

személyek egész puszta 
kalmas szántó-
földek mindkét 

fordulóban 

Rétek és 
kaszálók 

területe 
kapásnyi 

termése 
Ökrök Tehenek Borjúk Lovak 

száma száma száma köbe és vékája szekér szátna veder száma száma száma száma 

Felső és Alsó Fehérmegye . . . . . . . . . 8876 5601 14883/4 73458.3 223791/2 2023D/2 1807001/2 14528 12353 1871 4918 

Szökött jobbágyok e két megyéből... 248 — — — . . . — 60 128 12 50 

Hajósok a belsőben . . . . . . _ 211 413/4 — 132 46 68 610 285 145 49 35 

Küküllő megye .. . . . . . . . . . . . . . ._ 5521 2937 686 37565.2 6399 18058 47859 8156 7107 882 2934 

Torda megye .. . . . . ... . . . . . . . . . . . . 5168 2869 426V-2 33952 14093 60211/2 27587 9022 7831 1456 2138 

Kolos megye 4976 3743 13071/2 59404 17143 4436 21438 9651 7039 3228 1977 

Doboka megye .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3332 2476 6521,2 20.,63 97131/2 1328 5936 4760 3819 1603 818 

Belső Szolnok megye .. . 4122 3111 6701/2 23829 11636 2228 10733 5590 4838 1527 854 

Hunyad megye. Maros és Hátszeg ... 7276 2346 396 51252.1 157761/2 7897 82784 13189 10556 2118 3033 

Összeg ... 39698 231243/4 5627 299856.2 771861 2 6 0 2 6 8 1 2 3776471 2 65247 53816 12746 16757 

Adófizető 
T e 1 k e k 

Ökrök Tehenek Borjuk Lovak 
Juhok és 

Sertések Méhkasok 

Szántóföldek 

Öszi vetés 
Buza és 

Ezeknek 
termése 

Árpa, zab 
és 

Ezeknek 
termése 

A székely székek neve személyek 
népes puszta 

Ökrök Tehenek Borjuk Lovak 
kecskék 

Sertések Méhkasok 
müveit nem 

müveit 

Öszi vetés 
rozsvetés kalan-

gyákban 
tönköly-

vetés 
kalan-

gyákban 

szám s z á m szám szám szám szám szám szám szám k ö b ö l köböl köböl szám köböl szám 

Udvarhely .. . . . . . . . . . . . . . 5492 3460 1038 10797 8106 2126 2581 34907 19354 2931 46892 6394 18126.1 194011 90344 

Háromszék . . . . . . . . . . . . 5959 3567 1/3 .1/8 1 6 5 4 2/3.1/4 5151 6218 1586 4366 34698 11539 3102 77170.1 2890.31/2 — 20199 3/4 191783 11487 3/4 131097 

Csik .. . . . . . . . . . . . . . . . . 4166 1879 296 5828 6264 1530 2655 49451 7436 1543 48428.2 76361/4 — 15201 2/4 184584 1/2 8928 2,4 84985 i, 

Maros . . . . . . . . . ... . . . 4311 2795 1040 8005 5381 966 1307 20044 9986 3445 26581 4263 11937.2 - 199824 — 51425 

Aranyosszék ... . . . . . . . . . 1015 594 1/2 248 2381 1521 234 345 5775 2647 588 6097 1,4 549 3440 — 25651 — 4499 

Összeg ... 20943 12293 4276 ! 32162 

1 

27490 6442 11254 144875 50962 11609 205169 21733 33503.8,4 35401 1,4 795853 12 2041614 362350 
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103 

Buza- és rozsvetés (őszi) A t é r m é s k a l a n g y á k ! ) a n 
Mindenféle 

j avada imak évi 
jövedelmei 

T e r h e k Az 1721 -ik év 
ok és 

:skók 
Méhkasok Sertések Sa já t 

ha tá rukban 
Idegen 

ha tá rban 

Mindennemű 

tavaszi vetés 
Búza 

és rozs 

Záb, árpa 

és törköly 

köles, haj-

dina és bab 

kender és 

len 

Borsó 

és lencse 

Török-buza 

termése szemben 
Pálinkafőzők Serfőzök 

Kallók és más 

malmok 

Mindenféle 
j avada imak évi 

jövedelmei aktiv passiv 

A passiv terhek 

gabonában 

adója a termé-
szetbeniekkel 

együt t 

árna száma száma köböl és véka köböl és véka köböl és véka száma köböl és véka köböl és véka száma száma száma forint forint és dénár forint és dénár köböl forint és dénár 

5440 8384 17398 20311.3 1382 7933.1 250435 608931/2 188751/2 27019 991 .1 69019.3 1441/2 851/2 36606 12135.50 70669 1476 — 

995 13 124 70.ii/2 - 24.31/2 826 1811/2 36 81 1 . 2 546 — — — 889 10 — — — 

747 64 115 299 2 . 2 3 0 . 3 3430 25 273 198 3 . 3 895.2 4 — — — — — — — 

1230 3773 11480 11232.1 — 3516.1 102539'/2 24648 18061/2 13728 394.2 12720.3 100 9 1 5940 3723.90 19216 — — 

2637 6059 9637 8846.3 — 2957 98395V2 23997 2047 96081/2 201 2551 .1 126 51 1241/2 22433 4986.14 14424 — — 

9491 4153 11724 11300 — 4210 100868 29087 — 9059 896.3 — — — 1089 1301 43076 — 37916.58 

2369 1079 6001 4270 — 2257.3 38854 13180 — 36871/2 82.1 — — — 461 730 27497 — 33372.25 

8272 1248 7229 3655 . i — 123 46419 18382 — 3880 119.2 — — 478 681 15627 — 38159 

6862 2374 13302 13575 1060 4773.3 159584V2 30196 4822 172981 2 398 17817 91 — 105 18643 3875 23645 452 — 

8043 27147 77010 73560.11/2 2444.2 25826.1 801350V2 200590 27860 845591/2 30 882 4 133553.1 46542 60 316 86539 27442.54 214154 1928 109448.83 

II. 

öles és Kender-
Ezeknek 
termése 

Borsó, 
lencse- és 

Ezeknek 
termése Kaszálók Széna Szőllő 

(területe) 
kapásnyi 

A szöllők Pálinka-
Sörfőzők 

E kettő-
nek évi 
termése 

Őrlő és 
Őrlő malmok 

évi jövedelme Az őrlő mal-
mok jövedel-
me pénzben 

Zuzó-
m almok Török- Aszalt Dohány 

természet-
ben 

Beváltott 
A kiköl-
csönzött A keres-

kedés 
jövedelme 

A bor és 
sör korcs- A kéziipar 

u tán való 
jövedelem 

A mész 
utáni jö-
vedelem 

A zsindely 
utáni 

jövedelem 

T e r b e k A téli adó 
az 1721-ik 

évről íajdina es len-
vetés 

kalan-
gyákban 

bab-
vetése 

köblök-
ben 

és rétek 
a mult 
évről 

Szőllő 
(területe) 
kapásnyi termése főzők 

Sörfőzők 
E kettő-
nek évi 
termése 

zuzo 
malmok 

természetben 
50 dénár jával 

számítva 

Az őrlő mal-
mok jövedel-
me pénzben 

évi 
jövedelme 

buza szilva 

Dohány 
természet-

ben dohány pénzek jö-
vedelme 

A keres-
kedés 

jövedelme 
mák utáni 
jövedelem 

A kéziipar 
u tán való 
jövedelem 

A mész 
utáni jö-
vedelem 

A zsindely 
utáni 

jövedelem aktiv passiv 

A téli adó 
az 1721-ik 

évről 

ilangya köböl szám köböl szám szekér szekér szám veder szám szám frt és kr. szám köböl és v. fr. és dénár fr. és den. köb. és v. köb. és v. mim és font fr. fr. és den. fr. és den. fr. és den. fr. és den. fr. és den. fr. és den. fr. és den. fr . és den. 

2103 19162 1267.3 17391 13827 513 3917 501 113 1760 68 742.2 88 948.3 1537.1 6 6 . 7 7 22.50 462 102 3271 252.50 849.50 9266 41353 — 

— 1500.21/2 25577 í/. 729 ns» 6433 3/4 153201/4 — — — 353 20 2042 — — 3305 — — — — 13645 — — — 8181 — — 27789.24 45915.10 35348.47 

— 1152 2,, 17481 a/. 157 3/, 751 2/4 16342 1/.. — — — • 269 95 1445 — — 2835 — — 141 — — — — 3232 — — 13872.60 32937.6» — 

2152 14245 1216 — 11831 13067 6427 52564 415 27 2086 19 317 — 136 13287 2/4 909.3 356.8 — — — — 3763 — — 6222 19473 — 

383 2388 93 — 2863 3233 2539 12649 54 — 216 9 168 1997 2/4 90.1 2.40 — — — 1138 — — 915 4347 — 

4638 2653 78854 34642/,.«/» 7185 1/4 63747 3/4 30127 9479 69130 1592 255 7549 96 1227.2 6140 224 16233 3 , 2537 1/4 566.29 13645 22.50 462 102 16353 252.50 849.50 58064.84 144025.79 35348.47 
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T e 1 k e k 
Mindkét 

fordulóban 
müvelésre 

alkalmas föld 

Rétek 
és 

kaszálók 

S z ó 1 ő k 
ófizető 

mélyek egész puszta 

Szökött 

jobbágyak 

Mindkét 
fordulóban 
müvelésre 

alkalmas föld 

Rétek 
és 

kaszálók 

Érett széna 

a mult évről 

Idegeneknek 
elzátogositott 

rétek 
(területe) 

kapásnyi 
termése 

Szőlők 

holdakban 

Já rmas 

ökrök 
Tehenek llorjuk 

sz. sz. sz. sz. köböl szekér szekér sz. sz. veder sz. sz. sz. sz. 

9477 7266V3 325 564803/4 59631/2 7739 22991 160314 10542 11858 4419 

1932 1189 181 8407 5592 10601 103070 1459 3031 526 

5147 37361/2 10701/2 113951/2 157391/2 4021 5538 2392 

2027 974 291 7547 5646 12039 110945 3214 2650 560 

2738 1914 670 11219 10332 10016 120584 3007 2598 549 

898 769 44 80542/4 1716 1713 3124 36367 637 1142 1178 137 

1800 1567 376 11106 10996 1559 12085 101080 2725 4352 

2215 934 1071/3 22311/2 5256 352 13431/2 2897 3812 795 

945 767 67 0 137242/4 3206 2547 2536 55713 IIO91/2 1891 1229 390 

1016 5 236022/4 40901/2 5061 1629 1477 1236 

1449 1180 76 2 115843/4 30031/2 2178 2842 36102 . 2199 1646 423 

29644 202963/3 32702/3 9 113447 698851/2 677C51/2 

-

1 

1559 76586 7305791/2 17461/2 34726 39369 11427 

U 





Ii 

1Ó4 

A szász székek és városok 
neve 

Szeben város és szék ... ... ... ... ... 

Segesvár város és szék ... ... 

Brassó „ „ „ ... . ... 

Medgyes „ „ „ ... ... ... 

Besztercze „ „ vidék. . . ... . . . ... 

Szászsebes „ „ szék ... ... . . . ... 

Nagy-Lincs mezőváros és szék . . . ... 

Kőhalom „ „ „ ... 

Szerdahely „ „ „ ... 

Ujegyház „ „ „ ... 

Szászváros „ „ „ ... 

Összesen ... ... 





III. 

vak 
Juhok 

és 
kecskék 

Méhkasok Sertések 
Buza és rozs-

vetés sa já t 
ha t á rukban 

Mindennemű 

tavaszi vetés 
Őszi vetés 

Bi 

17.. sz. sz. sz. köböl köböl köböl 

7540 73382 5753 17505 182542/4 

4159 6644 2264 7191 

7489 31475 3824 1492 18066 20392V4 

1079 9943 1645 5651 9936 

1189 19668 1763 5841 7680 

567 8208 940 2052 18701/4 

5919 6165 3340 9897 10475 8422 

1045 8279 2003 8400 13062 11204 

680 9773 792 2950 26963/4 

1162 3969 1321 5236 1812 40593/4 

390 8884 453 4795 32611 4 

',219 186390 24098 71010 774732/4 418301/4 118881/4 1 





e y ni é s k a 1 a n g y á k b a n T e r h e k Adó az A maguk A kereskedés 

1 
Árpa, zab 
és tönköly 

Köles,hajdina 
és bab 

Kender és 
len 

Borsó 
és 

lencse 

Török buza 

szemekben 
Pálinkafőzők Sörfözők 

Kallók és 

más malmok 

Mindennemű 
javadalmak 

évi jövedelme aktiv passiv 

1721 -ik évben 
a természet-

beniekkel 
együtt 

közt levő 
aktiv és 
passiv * 

ádósságok 

Mindennemű 
árúk piaczi 

árban 

és korcsmái-
ta tás után 

vett 
jövedelem 

sz. sz. sz. köböl köböl sz. sz. sz. fr. és dénár frt és kr. f r t és kr. fr t és kr. frt és kr. frt és kr. f r t és kr. 

76721 34106 801041/2 2406 9545 236 220 53197.36 1000.77 80803 72297.80 99008 55175 107501 

50885 12519 37267 8802/4 22943/4 64 1 24 39970.30 89237 46616.51 

112676 52588 44983 1/2 2721 401 140 45 101973.il 154815.44 216775.31 64122.07 

19170 13793 22671 807 7030 187 31 24711 18712 159348 40035.90 

29855 2231 16283 254 2855 92 76 35614 44185 166188 42264-74 

5795 4848 1/2 4101 147 26472/4 34 6297.88 „ 
1/2 63390 9522 l/a 41022 8541/2 951 45 26 5326.88 12251 39115.86 43477.61 

77873 va 17128 1/2 81883 1211% 2981/4 95 2931.83 22066.24 33307.26 50919.95 

10020 5597 1/2 4608 1/2 753/4 16542/4 40 2476.84 485 35342.80 6600 

.6 17826.20 

7691 l/s 

4712.14 

2527 

16287 

2612 

531/2 

1273/4 

14071/4 

54343/4 

18 

68 

19 4263.33 

7343 

9968 3100 

Ì'1'2 471900.21 159571.16 351821.1«, 2 95383/4 34118 1280 141 441 284105.33 352591.68 

j 

830085.23 359734.58 108708 55175 107501 





Szőllők 
idegen 

határban 

Bor-
termés 

Jármos 
ökrök 

Tehenek Borjuk Lovak 
Juhok 

és 
kecskék 

Méhkasok Sertések 

B u z í 

rozs 
sajál 
taru 

kopásnyi veder száma száma száma száma száma száma száma kői 

3049 4896 5925 1457 1499 12270 1992 7067 935 
903 530 753 114 408 2 1024 611 115 

196 98 18 166 772 72 108 26 
8 174 269 55 302 76 157 723 82 

145 326 46 475 290 141 42 7 
576 161 31 63 1006 161 149 8 4 

9 50 73 18 86 144 6 82 12 
3 115 68 15 28 47 35 88 22 

6 126 12 256 25 70 215 81 
83 118 32 106 914 60 185 34 

142 113 37 103 132 46 221 51 
31 40 6 30 56 21 76 11 

j 19 70 28 38 118 25 145 22 
8 14 7 18 

552 390 144 252 1316 430 846 92 
o o 

10 
4 

100 44 16 38 34 25 30 li 
ï 

42 16 11 35 4 3 
54 37 

56 

8 11 

86 

217 23 34 

li 

5 903 3049 7821 8699 2037 3975 J 17458 4292 j 10643 1 I
L

 





Serfözök 

A 
jövedelem 
mindkettő 

után 

Dohány 

Évi jövede-
lem a dohány 
után, font já t 
7 dénárra l 
számítván 

Az áruk 

értéke 

A keres-
kedés 

ulán való 
jövedelem 

Őrlő mal-
mok és 
kallók 

Zuzó 

malmok 

Az arany-
bányászat 

jövedelme 

Az arany-
bányákra 
forditott 
költségek 

Fen-
maradt 
tiszta 

jövedelem 

Bérlet-

jövedelem 

Az arany-
mosás 

jövedelme 

Kéz-
művesség 

és ipar 
után való 
jövedelem 

Házak és 
kemenczék 
bérbeadása 

ut.án való 
jövedelem 

Korcsmák 
és 

sörházak 
után való 

jövedelem 

Méz és 
méhser 

után való 
jövedelem 

Sütő-
házak 

u tán való 
jövedelem 

A jövedel-
mek 

összege 

Aktiv 

terhek 
Passiv 

te rhek 

Adósság 
gaboná-

ban 

száma frt és kr. mázsa és font fr. és dénár fr. fr. száma száma fr. fr. fr . fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr . fr. fr . köböl 

25 

1 
1802 

10570 

7145 
118 • . • . 

13429 532 213 736 208 

15308 

14640 

15220 

6557 

7913 

1467 

32412 

48995 

7747 

558 

15 913 215.09 1510 14930 5312 2 

12/3 1312/3 21311 8084 13227 641 98 
11079 

6474 
319 1144 21809 

20440 
2524 

4008 

13097 

2547 
1 

3 554 

25 
2 .75 

— .80 
19.25 

5.00 

1 
2 

1919 

1135 

775 

2530 

4310 

2742 

1215 

871 

485 

1329 

1619 

489 

2506 

308 

739 

3941 

679 

209 

1 54 

8 
248 

18 

20 327 

41 

863 

74 

638 

660.45 
5 72 

430 
715 

630 
795 

1060 
250 

275 

687 

19 
1 12 301 

1280 

3358 

144 

748 

31 244 

10 

52 3858 219.24 1534.85 25500 12457 1362/3 1312/8 21311 8084 13227 641 98 35647 851 1377 736 208 107049 28755 115229 767 

Az Országos Levéltár „Tört. Emlékek Pénzügy és Nemzetgazdászat" czimü gyűjteményében őrzött latin eredeti után közli 

KÖSZEGHI SÁNDOR. 





A taksás helyek nevei 

Fogaras földe. . . . . . . . . 

Kolozsvár ... . . . ... 

Károly-Fehérvár ... 

Maros-Vásárhely... . . . 

Abrud-Bánya. . . 

Vizakna ... . . . . . . 

Hunyad . . . . . . 

Hátszeg . . . ... . . . ... 

Kézdi-Vásárhely . . . . . . 

Beretzk . . . ... . . . ... 

Hlyefalva... 

Sz.-György.. . ... .. ... 

Csik-Szereda ... ... . . . 

Fogarasváros és Vadkert 

Oláh pópák . . . . . . . . . 

Károly-Fehérvártt ha jósok 

Ugyanott zsidók . . . . . . 

Vízaknán sóvágók . . . 

Kamarás zsellérek 

Mundra falu . . . . . . ... 

Udvarhely . . . . . . . . . 

Szék . . . . . . . . . . . . ... 

Zilah . . . . . . . . . . . . 

Kalas . . . ... 

Összeg 

Adófizető 

személyek 
Népes 

telkek 

Szántóföldek Elzálogo-
Rétek 

és 
kaszálók 

Elzálogo-
s í to t t 
r é t ek 

Szőllők 
saját te-
rületükön 

Adófizető 

személyek 
Népes 

telkek 
Házak 

Puszta 
telkek 

Kertek 
müveitek 

művelet-

lenek 

sított 
szántó-
földek 

Rétek 
és 

kaszálók 

Érett 

széna 

Elzálogo-
s í to t t 
r é t ek 

Szőllők 
saját te-
rületükön 

Bo 

tern 

száma száma száma száma száma köböl köböl köböl szekér szekér szekér kopásnyi ve 

3764 2109 1031 28846.2 . 80 7303 7668 282 
1161 8071/s 36Vä 3526 128 263 1250 8383 
317 297 949 25 10 806 
559 411 §71/2 1561.1 30 .3 374 5771/2 2240 
282 195 117.114 466.1/2 
159 147 2107 272 40 
85 48 78 412.3 77 141 
96 51 86 554 121 120 

134 46 101/2 539.21/2 60 
115 46 914 20 .1 363 
66 40 82/3 1717.2 277.1/2 
37 21 183/4 621.3 24 .2 123.1/2 
49 21 126 54.3,4 
34 4 

176 107 2644 546 615 
60 60 

9 

72 63 312.1 41 
23 20 8 2 

23 23 194 
120 227 87 

1 Ezeknek tabellái 

1 
elvesztek ; de ál talában rosszul jövedelmezők. 

7341 2489 21871/2 1104 671/a 45378 203.2 368 11378 8864 322 11690 1 < 





IV. 

- és Tavaszi A termés kalangyákban 
Borsó-

és 
lencse 

Török-
buza sze-
mekben 

étés 
ha-

.ban 

Idegen 

határban 
vetósek 

törökbu-
zán kivül 

buza- és rozs 
sa já t és ide-

gen ha tá rban 

árpa, zab 
és 

tönköly 

köles, 
ha jd ina és 
hasonlók 

kender 
és I011 

Borsó-
és 

lencse 

Török-
buza sze-
mekben 

Pálinka-

főzők 

öl köböl köböl száma száma száma száma köböl köböl száma 

5 21 6387 57043 27489 3717 7348 212 
52/4 1382 32 17207 114 542 13 121.1 
3.1 22 42.3 2846 391 IOOI/2 3 3 . 3 2394 17 
i 12216 767 25 54 20 698.3 93 
t . 01/2 I 6 . 1 807 198 51/2 7 
0 . 1 184 .312 14776 887 6991/2 615 11 1508.2 3 
9 3 . 1 17 .1 14761/2 14 25 130 2 577.1 3 
2 .3 8 . 2 28.3V2 2 l73 89 4 109 588 0 

7.2 324.21/2 9353 38721/2 586 111 46 
0 237 .01 /2 3462 2814 4091/2 643/4 4 
8 . 3 505.3 6046 48241/2 5351/2 338.3 11 
5.21 2 167.1/2 1724 18861/2 2401/2 551/2 1 
5.31/2 130 .3 2318 9891/2 2541/2 1 . l'/ä 9 
1 .2 3 20 7 16 
2 . 1 664.3 5855 2569 375 501 

400 

10 

3 

2.-1/2 17 .1 2010 119 89 631/2 1 . 3 325.1 
6 . 3 1 . IV2 155 8 8 125 
0 .2 201/2 415 58 125 721/2 407 
4 . 1 

7 . 1 14363/4 87791/2 139902 47091 5509 11575 651 7144 437 





VEGYESEK. 

Régi gabona és bor-mértekek. Ismeretes, hogy régen mily rendkívül 
sokféle mérték divatozott nálunk. Nem volt vidék, melynek valamikor 
valami külön mértéke ne lett volna. Szemlénknek az is egyik feladata, 
hogy e mértékekre vonatkozó adatokat lehető teljességükben össze-
gyűjtse. Itt-ott már azelőtt is olvashattunk egy-két adatot, de legnagyobb 
részük teljesen ismeretlen. 

Az Országos Levéltár ezekre nézve is a fő kincses bánya ; külö-
nösen a kincstári osztályban őrzött mintegy 150 csomónyi bor és gab-
natizedlajstromók, melyekből talán összes régi mértékeink (még a kalan-
gyák. kévék, keresztek is) egykor összeállíthatók lesznek. 

Addig is hadd álljanak itt azok az adatok, a melyeket a kincstári 
osztály irataiból idáig kijegyeztem. 

A XVI. század közepéről (Instructionum Liber 1. I'ol. 285. 287.) 
találtain ezt a gabona-mérték összeállítást. 

1 esztergomi kőből = ; 4 kakati (=- : párkányi) fertály. 
4 kakati fertály = 3 (nagy-) sarlói szapu. 
2 sarlói szapu == 3 pozsonyi mérő. 
1 pozsonyi mérő = 2 nagyszombati mérő. 
3 nagyszombati mérő --- 2 galgóczi mérő. 
1 drégelyi mérő = '/a sarlói szapu. 
2 verbói mérő = 3 nagyszombati mérő 
1 (vágj-ujhelvi mérő = 2 nagyszombati mérő. 
3 vitienezi mérő = 4 nagyszombati mérő. 
2 csejtei mérő = 3 nagyszombati mérő. 
2 holicsi mérő — 5 nagyszombati mérő. 
1 túróczmegyei lukna = 5 nagyszombati mérő. 
1 szakolczai mérő — lV4 pozsonyi mérő. 
2 nyárhidi fertály = 2 pozsonyi mérő. 
1 szécsényi és (rima- '?) szombati mérő = 1 '/2 murányi korétum 

(tótul — korecz). 
5 cssetneki korétum — 4 murányi korétum. 
1 murányi korétum == 1 alnovi és ratkovi korétum. 
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Kitiinü ínonografusunk Dr. Villányi Szaniszló .„Három évtized 
Esztergommegye és város múltjából" cziniü s különösen gazdaság-tör-
téneti szempontból nagybecsű könyvében (87., 88 lapon) az alábbiakhoz 
hasonló mértékösszeállitást találunk, de a mienk jóval bővebb. 

Egyébünnen (Limbus ; Decimalia) a XVI. századból ezeket szed-
tem össze : 

(1553. évből. Decimalia). 10 verbói mérő = 9 trencsényi fertály. 
3 (nagy) tapolcsányi mérő — 4 trencsényi fertály. 
3 nagyszombati mécz 2 trencsényi fertály. 
(1561. évből. Decimalia). 3 szentesi véka = 1 simándi véka. 

(A szentgyörgyi valamivel kisebb.) 
J simándi véka = 2 túri fertály. 
(1585. évből. Lib. Obiig. Gam. Scepus. n. XV. fol. 467.) 1 kassai 

köböl = 2 szepesi köböl. 
Ugyancsak a kassai, de már bor-mértékre vonatkozólag a követ-

kezőket olvastam. A szepesi kamara 1573-ban (Exped. Cam. liber VI. 
fol. 169.) hivatalosan megkérdezi a bécsi udvari kamarát, hogy a kassai 
pint csakugyan egv-e a bécsivel és egy bécsi alvóban 32 vagy 35 pint 
van-e? mert ők ugy tudják, hogy 1 régi bécsi akó 35 pintből áll s 
annak pintje a kassaival egészen azonos. 

Másik 1587-iki felterjesztésében (u. o. liber VIII. fol. 394.) azt 
irja, hogy az 1405-iki 1. törvényczikk kötelező bormértékül a budait 
rendelte el, a mely pedig a bécsivel és a 32 pintes kassai akóval azonos, 
s feloszlik 4 (8 pintes) fertályra, a melyet a nép köbölnek nevez. 

Egyéb bormértékekröl a tizedlajstromokban azt találtam, hogy 
Beregmegyében a XVI. században: 

4 budai pint = i köböl. 
1 budai pint = 2 itcze. 
Nevezetes, hogy a 4 budai pintet királyi köbölnek hívták, tehát ez 

volt a középkori Magyarország hivatalos bormérték-egysége. 
Midőn még t. munkatársainkat ezen adatok gyűjtésére és velünk 

való közlésére felkértlök, örömmel jelezhetem, hogy az 1896-iki ezred-
éves országos kiállítás alkalmával, a városaink birtokában lévő régi 
eredeti mértékek összegyűjtéséről szintén gondoskodni fognak. (tk.) 

Borkivitelünk Lengyelországba 1587-1616. H e g y a l j a i b o r a i n k r ó l 
tudjuk, hogy hírnevük csak a XVI. század óta datálódik, de a részle-
tekre nézve : hogy éppen mely időtájban és miként tűntek ki egyszerre, 
csak homályban tapogatózunk. 

Nem remélhetjük, hogy alábbi közlésünk, melyben lengyelországi 
borkivitelünk 1587—1616-ig van összeállítva, (Orsz. Ltár. Copula Ann 
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V. a végén 3 Ív.) egyszeribe tisztázza a kérdést, de ha azt látjuk beiöle, 
bogy bevitelünk éppen a XVII. századnak elején indul meg nagyobb 
arányokban, ezt a váratlan lendületet kétségkívül a hegyaljai bor s talán 
éppen az asszúbor-készités feltalálása hírének tulajdonithatjuk. 

1587-ben bevittünk Lengyelországba 7382 frt ára bort 
1588- „ 4127 „ , „ 
1589- „ „ „ 4319 , „ , 
1590-töl- -1606-ig adataink hiányzanak. 
1607-ben bevittünk Lengyelországba 11,434 frt ára bort 
1608- „ „ . 15.371 , „ 
1609- „ , , 18,340 „ „ „ 
1610- „ , „ 22.797 , , „ 
1611- » , „ 24,406 „ „ „ 
1612- „ „ , 21.245 , „ , 
1613- „ „ „ 20,708 „ „ . 
1614- » , „ 16,834 „ „ , 
1615- „ „ „ 20.545 „ „ „ 
1616- „ „ , 23.870 , „ „ 

Ezeknek kapcsán még csak azt óhajtjuk jelezni, hogy szemlénk" 
rövid időn mind a tokaji bon-ól, mind annak középkori hírneves elődjéről: 
a szeretni borról is beható levéltári kutatások alapján készült tanul-
mányokat fog hozni. (tk.) 

Erdélyi robotjegyek. A Brendicker szerkesztette „Der Sammler" 
czimü berlini folyóirat 1887. évf. 1. számában Clericus felhívja a pénz-
jegyek gyűjtőinek figyelmét az u. n. robotjegyekre. E robotjegyek Er-
délyben a kézi- és igásmunkára kötelezett parasztok számára voltak 
1848-ig használatban. Ezen papirjegyek valamivel nagyobbak a mai 
levélbélyegeknél és veres színben hosszú fehér papírszeletekre vannak 
nyomtatva. Szerző azt sejti, hogy e jegyeket a bécsi állami nyomdában 
íyomtatták. Magának 5 ilyen jegye van, még pedig egy 4, kettő 2 kr. 
rtékmegjelöléssel. és kettő, melynél a pénzérték nincs kitéve. Ezek 
őzül hármon egy-egy ökörfej van egy körben, kettőn egy kéz. Szerző 
?en jegyeket mindenekelőtt valami város, illetve uradalom cznnerének 

tartotta, de csakhamar felismerte, hogy e két képpel a parasztok kézi-
lletve fuvaros-robotmunkája volt megjelölve, Clericus azt is felemlíti, 

hogy van neki olyan jegye is, melyen ugyanegy papírdarabra egy ökör-
fővel s egy kézzel jelölt robotjegy van nyomtatva. Azt is felhozza, 
hogy ő látott olyan erdélyi robotjegyet is, melynek egyik oldala sraffi-
rozva volt, és véleménye szerint, ezen jegyek nagyobb, illetve kétszeres 
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pénzértékkel is birtak, miután ezen sraffirozott jegyekkel valószínűleg 
az éjjeli munka jelöltetett meg. 

Miután eddigelé minden bővebb, különösen Erdélyből származó 
adatnak híjával vagyok, mely megczáfolná e robotjegyek fenti magyará-
zatát, egyelőre ezt a magyarázatot fogadhatjuk el. 

Megjegyzem, hogy az a hírneves heraldikus Glericus L. úr 1892-ben 
Magdeburgban elhalt és rendkiviili gazdag és becses papirpénzjégy-gyüj-
teményét halála után a berlini kir. porosz államnyomda igazgatósága 
megvásárolta, a hol a nevezett robotjegyek talán még ma is meg-
találhatók. 

Én ez ügyben annak idején Michaelis Lajos úrhoz, a „Siebenbür-
gischer Volkskalender" szerkesztőjéhez fordultam némi felvilágosításért, 
ki arra figyelmeztetett, hogy ezen robotjegyek nem lehettek az erdélyi 
szászok közt használatban, minthogy azok közt sem a nemesi, sem a 
jobbágyi intézmény nem létezett. Volt ugyan néhány hűbéres erdélyi 
szász falu, de azok szegéiiy nemesek kezén levén, robotszolgálatukat 
rendesen készpénzben megváltották. E papírból készült, nyomtatott 
robotjegyek valószínűleg azon időben jöttek használatba, mikor már 
maga a papír nem volt oly drága. Meglehet, hogy e jegyeket Brassóban 
nyomtatták, mert Erdély első papírgyára 1546-ban Brassóban létesült. 
Azon feltevés ellen, hogy ezen jegyek a legújabb időben, azaz rövid 
idővel 1848 előtt jöttek volna használatba, kifogást lehetne tenni. Annyi 
tény, hogy e papírból készült és a rá nyomtatott ökörfej- vagy kézjegyek 
által a paraszt emberrel való elszámolásnál igen praktikusnak bizonyult 
robotjegyek Erdélyben használtattak, de hogy mikor jöttek legelőször 
használatba és hol nyomattak, azt e későbbi kutatások fogják eldönteni. 

TREICHEL SÁNDOR.* 

* Treichel úr, a poroszországi Kischau melletti Hoch-Palleschken-beli nagybir-
tokos, nagy tevékenységű német népvizsgáló az erdélyi robotjegyekről egy nagyobb 
dolgozatot küldött nekem „Ethnologische Mitteilungen aus Ungarn" cziniii folyóiratom 
részére. Ebből közlöm előre e kivonatot. Herrmann Antal. 



LAMBERG KRISTÓF 
I . F E R D I N Á N D K I R Á L Y F Ő V A D Á S Z M E S T E R E B U D Á N . 

I r t a : THALLÓCZY LAJOS. 

I. Ferdinánd király 1527. aug. 20-án vonult be Buda várába. Este-
felé elhagyta Mátyás palotáját, mely lakhatatlan állapotban volt, s Nádasdy 
Tamást bizta meg a várnagyi tiszttel, ráruházván a katonai parancs-
nokságon kivül a közigazgatás és gazdasági ügyek vitelének a tisztét. 
A mohácsi ütközet óta megbomlott az ország szervezete, a régi szervek 
működése megszűnt, ujak alkotását pedig nem engedték meg a viszo-
nyok. Nemcsak királyát vesztette el a nemzet, hanem tönkrement a 
király kormánya is. Másutt is voltak katasztrófák, nagy emberirtások, 
de oly gyökeres megdulása a szervezetnek, az addigi fejlődésnek olyan 
megakasztása, mint nálunk a XVI. század derekán, ritkítja a párját. 
Szapolyay megfutott, addig mig a törökkei egyezségre nein jutott, 
igazi Földnélküli János, Ferdinánd meg bármily kedvezően állottak is 
ügyei 1527-ben, idegenül maradt. Nov. 3-án fejére tették a koronát, 
egyhangúlag megválasztották s ö nagyban fogadkozott, hogy az országot 
szokásaiban, s szabadságában meg fogja tartani. 

Előrebocsátottuk a közismeretü dolgokat, mert ezeknek a keretibe 
illik az a néhány adat is, mely közművelődési viszonyainknak egy eddi-
gelé csak igen kevéssé méltatott szakaszára vet világot. 

Ferdinánd alig esztendeje, hogy főbb magyar hiveit ismerte, 
nem csoda, hogy lépten-nyomon még a saját párt jánál is nehézségekbe 
ütközött. Szervezési kísérleteiben, csak a saját osztrák hivatalno-
kaira, s addigi tapasztalataira támaszkodhatott. Uralkodása legelején az 
osztrák hatóságokkal igazíttatott el sok olyan dolgot, melyet nem volt 
módjában magyar közegekkel végeztetni. Mig Buda Szapolyay kezén 
volt, egy csomó adományát s egyéb királyi cselekményről szóló iratát 
a német birodalmi kanczelláriai könyvekbe iktattatá, magyar ügyekben 
kiadásait az alsó-osztrák kamarával fizettette. a kez-

I. 

detén, hogy kísérletez. 
Magyar Gazdaságtörlénelmi Szemle. 
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Jellemző azonban, hogy a Mohács előtti Magyarország kormányzati 
föoszlopait: az országtanácsosi minőségben szereplő zászlósurakat meg-
tartotta a magok közjogi állapotában ; mint tényleges udvari méltóságok 
azonban nem szerepeltek többé, mert a Habsburgi Magyarországnak 
súlypontja Bécs lett, ott volt az udvar. 

A magyar zászlóurak között a fövadászmesteri tisztséget hiába ke-
ressük. Arra királyainknak külön hivatalos embereik voltak. Egyébként 
Zsigmond király halálától Mátyás trónraléptéig, tehát éppen abban az 
időben, mikor a mi zászlósuraink országtanácsosokká változónak : a 
magyar udvari tradicziok megszakadtak. Albert és V. László Habsbur-
gok, I. Ulászló lengyel, Hunyadi János meg, bármilyen fényes lett 
légyen is a háztartása, királyi udvart nem tartott. Mátyás király tehát 
maga csinálta meg az udvarát, mely egyéniségének s korának leg-
inkább megfelelt. Udvara a vadászattal egybefüggő dolgok terén is uj 
alkotásokat mutat föl. 

Mátyás királyunkat, mint vadászember, valami pontos részlete-
zésben nem ismerjük, Rupp Jakab1 , Bél, Oláh M. s Hiiufler nyomán 
azt irja : 

„Nyéknek nevezték Mátyás király idejében tágabb értelmében az 
egész vidéket a lipótmezei hegyek -— régente Vaskapuhegy — aljában, 
Hidegkút és Solymáron tulig, hol régente állítólag a bajoroknak egy 
vára állott, mely Mátyás király alatt : Garay László nádor, később 
Thiu'zó Sándor tárnokmester2 és végre Baldes Pál birtoka volt. Buda 
városától e várig kinyúló falmaradványok, melyek még a XVIII. század 
elején láthatók voltak, a hires vadaskertet jelölék ki, melyben a király 
rengeteg erdők közt üres idejében vadászni szokott." 

Ezen a nehézkes jellemzésen bajos eligazodni. E szerint Nyéknek 
nevezték azt a területet, mely a lipótmezei hegyek aljában Solymáron 
lulig tei'jedt. A bajorok vára „állítólag" itt állott, ez aztán később Baldes 
Pálé lett. S bár maga sem hisz abban a bajor várban, mégis azt 
állítja, — szabadon Bél után8, — hogy Buda városától e várig terjed-
tek Mátyás király vadaskertjének falai. Hogy Mátyás „rengeteg erdők 
között üres idejében" szökött vadászni bizonyos, mert királyok is csak 
akkor vadásznak, ha ráérnek. 

Fraknói4 Idézvén Ruppot már azt mondja, hogy a „mai Széchenyi 
hegyen Mátyás királynak nyaralója és vadaskertjei voltak." Hihetőleg a 
Széchenyi- és Jánoshegy közti hegyoldalt érti alatta. Az ő idézete annyit 

1 Budapest helyrajzi története 2131. 
2 1490-ben Corvin Jánosé. Csánki Magyarorsz. tört. földrajza 4. I. 
3 Not. Nov. Hung. III. 224. 
4 II. Lajos és udvara 521. 
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bizonyít, hogy a budai kír. vadászterületet csakugyan Nyéknek nevezték 
1525-ben. A nyaraló szintén meg volt, alighanem az állítólagos bajor 
„vár" az. Csánki Dezső1 Oláh Miklós előadása, nyomán irja le a vadast, 
a ki viszont ekképen nyilatkozik : „Éjszakra van a királyi vadas, melynek 
neve Nyék, karózattal van övezve, nem éppen sürü erdő, kellemes lisz-
tások vannak benne, területe négy magyar mérföld, számos vad van 
benne. A szélén udvarház, nagyszerű épületekkel."2 Bonfm azt irja, 
hogy a budai kültelken épült a királynak egy nyaralója, az országút 
harmadik kövénél vadaskertje volt tele állattal.3, sok itt a szelídített vad. 

Magyarország történelmi földrajzából melylyel Csánki ajándékozott 
meg bennünket, azt tanuljuk, hogy Budától ény. a mai Jánoshegy és 
Hárshegy tövében feküdt a villa Nyékf Ezen vidéken a mai szép Juhászné 
telkén volt a pálosok sz.-lőrinczi monostora Nyék és az országút 
mentén terült el. Buda közt ut volt, ennek mentében volt a kolostor.0 

Összevetve mindent bizonyosra csak azt vehetjük, hogy Mátyás király-
nak elkerített vadaskertje volt Buda közelében a mai Szent-Jánoshegy 
mellékén, Nyék volt a központja, s hogy annak egyik részén bizonyára 
a kerítésen tul vadászlaka volt, azonban a vadasban magában a lesek 
közelében volt egy csomó őrház, s hálásra szánt kunyhó. Hogy kutya-
falkája, vadászistállója s betanított sólymai voltak az a dolog termé-
szetéből folyik, valamint az is, hogy cseh-német érintkezéseinél fogva 
már a puskázás is divatba jött. Általában négyféle faj tája divatozott a 
vadászatnak : a parforge vadászat sólyommal, az agarászat, a puskázás 
vagy cserkészés s a parasztmódi tőrrel fogdosás. 

Mátyás halála után, a Jagellók hagyatékának ezt a részét legalább 
nem hanyagolták el. II. Lajos, kivált mióta Habsburgi Mária lett a fele-
sége, nagyban vadászott s a vadaskertet fentartotta.6 Mert a Jagellók 

1 Mátyás király udvara 180—181. 1. 
2 Bél. i. m. III. 8. és 507. 1. Bél a királyi vadászlakot Solymárra teszi. 
3 Decz. 18. lib. VU. — (1744. kiad. 496.) Három nyaralója volt a királynak: 

egyik a pesti oldalon az első határkőnél, Budán, a harmadik határkőnél s a harma-
dik ugyancsak közel Budához a sóház mellett. Hogy ez a (salinarium) sóház hol volt, 
azt nem tudjuk. 

4 I. m. 14. 1. 
6 Bupp Magyarorsz. helyr. tört. I. f. 8. 1. 
0 Ez kiderül a számadási könyvekből. — Fraknói i. m.45. 1.) idézi Dubravius-

nak azt az adatát , hogy Lajos király az egri püspökség felügyélő tisztjének egy be-
tanított sólymáért 40,000 frt adósságát elengedte, s igen helyesen elveti ezt az állítást. 
Dubravius ugyan nem egészen azt írja, mert annyit mond, hogy a felügyelő — a 
püspökség éppen üresedésben volt — azt kérte : ne kelljen neki számolni s a 40,000 
aranyról ne tartózzék felelni, de hát ez közel j á r a Fraknói állításához. A dologban 
lehetett annyi, hogy a tiszt a fiatal királyt valmely számvevőségi fogással becsapta. 
Wenzel a mezőg. történetében elhiszi D. állítását. 

11* 
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udvarában ugyan pénz nem volt, de hogy jól mulattak és nem unat-
koztak, azt az egykorú adatok egyhangúlag megerősítik. Hogy a nem 
komolynak nevelt, alapjában jó természetű király jobb szerette a szar-
vast űzni, mint folyton kéregető tanácsosait, pénzért lármázó várnagyok 
panaszait hallgatni, ugyancsak érthető. 

A mohácsi katasztrófa véget vetett a nyéki idilleknek. Négy évvel 
később a király özvegye Brüsszelből (1530) kelt levelében bánatosan 
emliti Batthyány Ferencznek, hogy sohsem fogja feledni a budai szép 
napokat.1 

II. 
Azon az általánosan ismert tényálláson kezdjük, hogy vadá-

szati viszonyaink, s a vadászati jog fejlődésének története nálunk parla-
gon hever. Fölösleges nagyban bizonyítgatnunk, hogy a müvélődéstörté-
neti s jogtörténeti érdeken kiviil nem utolsó ok, hogy erdőségeink törté-
netével is szorasabban összefügg a vadászat története. 

Okleveleinkben számos vonatkozást találunk a vadászatot, a jogot, 
s a vadászat módját illetőleg. Nálunk a földesurat illette a vadászat 
joga ugy a jobbágy területén, mint saját magánbirtokán s joga volt egyes 
erdőterületeket kivenni, védeni a vad szempontjából. A jobbágynak sem 
tilalmazták a vadászatot, sőt a kártékony vadak irtása kötelesség volt, 
melyeknek bőréért — a szőrme kérdése döntött első sorban — kárpót-
lást kapott. Tartozott ezenfelül hajtószolgálattal is. A földesúr természe-
tesen meg is tilthatta jobbágyainak a vadászatot, de oly szigorúsággal, 
mint a nyugaton nem büntették az orvvadászokat. Általános jogelvként 
az szolgált, hogy a kié a birtok, azé a vadászat. Nálunk külön-
ben, a hol a birtoklás öntudata, a magánbirtoklás jogérzete oly erős 
gyökeret vert, nem is lehetett az máskép. Azonban az ur — nézzük 
csak az alföldet —• nem tilthatta meg, hogy jobbágya, csikósa ne fogja 
el a nyulat, ha eléri, a hegyes vidéken lakó birtokos pedig 
szegényebb jobbágyait arra szorította, hogy ha elejti a vadat, adjon 
belőle az udvarnak is. Sőt még az a régi vadászszokás, (az u. n. Jä-
gerrecht), hogy az elejtett vadnak belső részeit a közös társaság eszi 
meg, arra az ősi felfogásra utal, hogy á közösen elejtett zsákmányt közö-
sen kell elosztani. Csak később fejlődött ki a gazda joga az elejtett 
vadhoz. 

A német jogban azért fejlődött ki a királynak az a mindent domi-
náló vadászjoga, mert neki volt a legtöbb erdeje. A régi germánjog 
szerint is a szabad ember szabad birtokán, a község községi birtokán 
(mark = a község birtoka) szabadon vadászhatott. A sok erdőség 

1 Körmendi ltár. Memorabilia. 
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szenvedélyes vadászokká tette már "a régi frank uralkodókat. Udvarok-
nál négy fövadászhivatalt szerveztek (venatores principiales), kiket a 
nemesek sorából választottak : a fösolymár (magnus falconarius) a vel-
trarius kopónagy ; bersarius főcserkész, beverarius róka-, borz-, vidra-mes-
terek. Nagy hatáskörrel bírtak, számos személyzettel rendelkeztek, s a 
német törvények számos szabványa védi őket.1 

Később a római-német uralkodók nagyban éltek a tilahnazás jogá-
val, melynél fogva minden békének s jognak ártó cselekedetet megtilt-
hattak (Bannus). így azután a magánjog keretéből kivették a vadas-
erdőket, és pedig nemcsak a magokét, hanem magán és községi erdőket 
is. Ezeket forestumnak (forst) nevezik, régi német nyelven Wildbannak, 
ügyelőküi tiszteket és csőszöket rendeltek. Eleinte csak a királynak volt 
meg az a joga, hogy erdőt forestummá, vagyis tilalom alá tegyen, 
később azonban kir. adománynál fogva urak és papok is kihasítottak ily 
tilalmas erdőteriileteket. Mily vissszaélésekre adott ez a jog alkalmat, 
Francziaország példája mutat ja . Tagadhatatlan azonban, hogy a vadá-
szat czéljából védett erdők közgazdaságilag üdvös hatást is gyakoroltak, 
mert az erdőgazdaságnak alapját vetették meg.2 

A XV. század végén a tilalmas vadászterületek nagyban megsza-
porodtak. Az akkori jogi felfogás ezenfelül a vadászat mint gazdátlan 
dolgot egyenesen a fejedelem vagyonállagához tartozóknak jelenti ki. 
Ennek azután az lett a következménye, hogy a fejedelmek már nem 
érték be a vadászat jogának adományozásával, nem a felügyelettel, 
hanem felségjognak tartották, melynélfogva ök mindenütt gyakorolhatják 
a vadászatot. A magánosok azonban szivósan ragaszkodtak régi jogaikhoz 
s igy a felségjoggyakorlatilag csakis ott szerzett magának érvényt, a hol 
a fejedelem szép szóval, vagy erővel győzte. 

Az osztrák örökös tartományokban I. Miksa uralkodása forditott 
nagyott a vadászat ügyén. Miksa szenvedélyes, edzett s a vadászatot 
nemes hévvel gyakorló Nimród hirében állott kortársai előtt,3 s méltán. 
Harcz, vadászat művészet, ezekben gyönyörködött férfias elméje. Udva-
rában akkor még a régi német szokások szerint éltek, a vadász-cseléd-

1 Rupert Freiherr v. Imhof : Beiträge zur Geschichte des salzburgerischen Jagd-
wesens aus archivalischen Quellen gesammelt. (Mittheilungen der Gesellschaft für salz-
burger Landeskunde. 1886. 129. 1.) Ajánljuk e jeles tanulmányt az érdeklődők figyelmébe. 

2 A német nyelv igen gazdag az erdőgazd. és vadászati műszavakban. A XVI. 
és XVII. században nagybirtokosaink erdővédjeiket, vadászaikat Ausztriából és Cseh-
országból hozatták s a német vadászmódi lett uralkodóvá. Ennek az eredménye, hogy 
a régi magyar erdővadászat nomenclaturája eltűnt s e téren a legújabb időkig telje-
sen elnémetesedtünk „Jáger" nem is lehetett egyéb németnél vagy csehnél. 

3 Már kora ifjúságában szoktatták, mestere egy Stein Diepold nevü krajnai 
nemes volt. Valvasor X. 302 b. 1. (uj kiadás). 
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-ségnek s a vadászmestereinek előkelő hely jutott benne.1 Ehhez járult 
még az is, hogy Bécs csak 1491-ben jutott ismét a Habsburgok kezére 
-s éppen nem volt még állandó székes városa a Habsburgok örökös 
tartományainak. Miksa Tirolt szerette, s udvara folyton járt-kelt vele. 
A hova jutottak, kikémlelték az erdőt, az ügyek elintézése után, vadá-
szatra adta magát öreg, ifjú, férfi s az előkelő asszonyok is. Ekkép a 
császár gyakorlatilag is életbe léptette a vadászati felségjogot, a hol 
megjelent, ott vadászott, birodalma egyúttal vadász-területe is, bár az 
uraknak a magok sa já t birtokán való jogát nem vonta kétségbe. 

Ezeket az elveket szivta magába kora ifjúsága óta Ferdinánd 
főherczeg is a későbbi magyar és cseh király. Igy érthető, hogy Magyar-
országban és Csehországban, is ilyeténképen akart eljárni. Hazánkban 
az események útját állották szándékának, Csehországban azonban a 
vadászati felségjog számos vonatkozásban megvalósult.2 

Hazánkban a német jogelmélet a király kizárólagos felségjogát ille-
tőleg még Mátyás idejében sem tudott érvényre jutni. Kétségtelen, hogy 
a mi királyaink is óvták a vadállományt a magok részére, — mi egyebet 
jelent a királyi vadászok, peczérek, solymárok kivételes állapota? — a z 
is bizonyos, hogy az Anjouk alatt Visegrád, Diós-Győr környéke ily 
fenntartott helyek valának, s ilyen védett hely volt Pilis-megye területe 
is, mint a királynő birtoka. Tételes bizonyossággal azonban csak azt 
mondhatjuk, hogy a király feltétlenül csak a maga jószágain intézkedett 
a vadászatról. Érdekes és bö adatokkal kínálkozó tárgy volna okleveleink 
alapján nálunk is kimutatni a vadászati jog, a vad s erdővédelem fejlő-
dését.3 Reméljük is, hogy akad méltatója. Mi csak egy-két motívummal 
állottunk elő, melyekkel I. Ferdinánd korát akartuk megvilágítani. 

1 Számos tétel kamará ja számadási könyveiben. Közös pénzügyi levéltár. 
2 Igy kamarai jószágok elzálogosítása alkalmával a király mindig fenntar tot ta 

magának a vadászjogát. Udv. kamara cseh osztálya közös pénzügyi levéltár. 
3 Wenzel Gusztáv érdemes tanítónk Magyarország mezőgazdaságának törtét 

netében a 230—233. s a 335—336 tárgyalja. Wenzel előadja a német viszonyokat 
s rendszerezésre való haj lamánál fogva megkülönbözteti a nagy és kis vadászatot 
meg a madarászást. Bizony az vidékek szerint változott, épp igy lehet : havas-
vadászat, (Tirol, Salzburg), hegyi vadászat (lankás erdőkben) meg sík-vadászat stb. 
Ez okból bizony az a birtokos tartott nálunk nagy vadászatot, a kinek a területén 
nagy vad volt, már most az lehetett épp' ugy kis birtokos, mint nagy-birtokos. — 
Egy érdekes adatot idéz : „feras a domino Rege non prohibitas venari." (Hazai Okmt. 
VII. 396. a vasychi soltészok 1343.) ebből azt következteti, hogy a vadászatnak másik 
neme azon vadakra gyakoroltatott, melyek nagy vadászat számára fennt r tva nem 
voltak. Pedig ez tisztára azt jelenti, hogy némely vadat nem enged vadásztaim a 
soltészokkal. Hihetőleg szarvasokat védett. Ezeket az adatokat kellene részletesen 
összeállítani. Érdemes tudósunk e két fejezetében sajnos, még a kereteket sem jelöli meg, 
melyekbe a tárgyat belé lehetne illeszteni. 
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III. 

Ferdinánd király 1527. budai tartózkodása alkalmával elláto-
gatott a budai vadaskertbe, melynek épületei még fennállottak.1 Vad 
is volt benne, bár nem fölös számmal, a kertet illetőleg az elzárt terü-
letet felverte a gaz és dudva, a vadászattal nem gondoltak Budán, 
Mohács után már nem értek rá. Sőt Pilis-megyének a vadaskerttel 
szomszédos részét Solymárt és Urhidját 1528-ban Bakics Pál birta, az 
a hires rácz jövevény, a ki a szinai csata után mindenestül Ferdinánd 
pártjához állott.2 A kinek tetszett, az lőtte a király vadjait, eszébe sem 
jutott senkinek, hogy a parasztoknak megtiltsa a vadászatot.3 

Igen jellemző, hogy ebben a korszakban, a válság idején, mikor 
Ferdinánd ekkora tétet koczkáztat a magyar korona elnyeréséért, s bir-
toklását ellenzi az ország nagy része, a török invasio készülő félben, az 
ország elfoglalt részeiben csak nővére önfeláldozása s híveinek nagy 
áldozatai árán tarthatja fenn uralmát, a közigazgatás, adószedés, igaz-
ságszolgáltatás eltépett fonalait újból kell összekötözni, egyre mégis 
ráért : rendezni akarja a vadászati jogot, megvédni a budai kir. vadast, 
Egyrészről a szenvedélyes vadász nyilatkozik meg benne, másrészről 
meg azt látjuk, hogy bizik magyarországi birtoklása állandóságában. 

1528 végén Lamberg Kristóf volt Győrött a királyi hadak kapitánya 
annak a Krajnában és Stajerban birtokos és hires családnak a tagja 
mely a XVI. és XVII. század török harczaiban magyar földön sokszor 
ontotta vérét.4 Ferdinánd ezt a hivét nevezi ki magyar fővadászmeste-
rének, s tisztül hagyta meg neki, bogv a vadászati jogot rendezze, 
abban az ő 'nevében intézkedjék s vegye át a kir. vadast Budán.5 

A király ugy látszik arról értesült, hogy Tokody Mihály és emberei 
pusztítják a kir. erdőség vadállományát. Ezért 1529. márczius 25-cn 

1 Szulejmán 1526. szept. 15. és 17. meglátogatta a királyi vadászlakot. Idézi 
Fraknói : II. Lajos ós udvara 53. 1. 

2 Ekkor kapta-e, vagy már 1525-ben II. Lajostól nem tudjuk. 
3 Wenzel i. m. 335. idézi Herbersteint. 
4 Ki fia, volt, azt a Lambergek ismeretes nemzedék-rendjeiből nem állapithatjuk 

meg. Egy Lamberg Kristóf I. Miksa kedvencze és bizalmas embere, 1481—84. közt Má-
tyás királylyal tárgyal, de ez ú. 1. nem élte meg a mohácsi vészt. Lamberg Kristóf 
seckaui püspök (f 1579) bizonyára nem volt győri kapitány, ismerünk egy Lamberg 
Kristófot, a Lamberg György és Thuróczy Erzse (iát, de vájjon ez-e a győri kapitány, 
nem tudjuk. Leghíresebb tagja a családnak Lamberg József, a ki 1531. Jurisics Miklós-
sal 1532. Nogarolával jár ta meg követ képében Konstantinápolyt. 

6 Az utasítást nem ismerjük, csak leveléből következtetjük, hogy mi volt a 
tiszte. Lamberg „unser obrister Jagermaister in Hungern und Haubtman zu Rab." az 
alsó-osztrák kamara Ged. Buch (k. pénz. levélt.) XXXII. 27. 65. 1. 
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meghagyta Lambergnek, hogy menjen el Budára, vizsgálja meg a tény-
állást, rendelje el a vadásztilalmat, hogy a kii*, vadas környékén 
két mértföldnyi kerületben ne legyen szabad vadászni s Tokodyt is tiltsa 
el a vadászattól. 

Lamberg felkerekedett1 s megkísértette ura rendeleteinek, a végre-
hajtását . Levelében megirja, hogy Tokody Mihály nagy vadász s bizony 
az igaz lehet, hogy pusztította a vadat. Ki volt ez a Tokody Mihály, nem 
tudjuk. Birtokai, melyeknek jegyzékét Lamberg közli a királylyal, s me-
lyeknek meghatározását Dr. Csmiki Dezső barátomnak köszönhetem — 
ugyancsak Fejér-, illetőleg akkor Fest- és Esztergommegyékben feküdtek 

A főhely Vitány volt, melyet Lamberg kis kastélynak nevez, 
pedig a középkorban tekintélyes vár volt. Romjai Komáronimegyében a 
Zsemlye melletti kapbereki pusztán ma is láthatók. E várat s tartomá-
nyát a Rozgonyiak birták, s nevezetes : hogy a jegyzékben említett 
többi falvak is t. i. az akkor pestmegyei Szent-László (Bia é s 
Bicske közt) és Bicske; a fejérmegyei Szár s végül az esztergommegyei 
Tarján eredetileg mindig Vitány várához tartoztak. Hogy jutott mind-
ezekhez Tokody Mihály uram, örökség? zálog? vagy adomáy jogán-e? 
avagy talán nem is igazi jogczimen s csak mint egykori vitányi várnagy 
maradt meg birtokukban, — nem tudjuk. Kár hogy nevénél s birto-
kainál egyéb adat nem maradt fenn e szenvedélyes magyar vadászról'. 

Lamberg missiója nem sikerült, megírta, meg is mondta szóval. 
Az ország urai szóba álltak királyukkal, de fővadászmesterével, a ki 
idegen, tisztének meg hirét sem halották, tárgyalni sem akartak. Maga 
Lamberg legjobban érezte, hogy a budai magyar tanácsosokkal nem 
végezhet, s a vadászati tilalommal nem mehet semmire. Elment a ná-
dorispánhoz, a különben is epés vén Báthoryhoz. Szinte magunk előtt 
látjuk a büszke urat, a mint kedvetlenül hallgatja az idegen német 
katonát, hogy tiltsa embereinek a vadászatot, s neki meg nagy kegyesen, 
a saját személyére nézve megengedi a hajszát. „Parancsoljon az ur 
otthon, de ne minekünk." Ezt mondhatta csak neki. Lamberg — levele 
szerint — nem vesztette el a hidegvérét, de hiába beszélt, mert Báthory 
ott hagyta a faképnél. A mit aztán mond Lamberg, hogy Báthory egy 
parasztjának meghagyta, löjjön neki vadat, azt elhisszük, de hogy aztán 
mégis eltiltotta a puskázástól, azt Báthoryról 365 év multán sem hisszük 
el. Csak azt látjuk hogy Lamberg átlátta küldetése sikertelenségét s az a 
mondása, hogy az urak haragjával nem bajlódik, bizonvitja az ő haragját. 

Lamberg oly körülmények közt csak a vadaskerttel törődött. Sivár 

1 Költségeit utazásai alkalmával ekkor s később is, mikor már nem volt fő-
vadászmester az alsó-osztrák kamara fizette. Gedenkbucb i. li. s XXXIV. 34. 35. b. 
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képet tár föl előttünk : düledező falak, a kert elhanyagolva,_a vadállomány : 
18 vaddiszdisznó, két szarvas s három darab állat, azok is elszabadul-
hatnak a réseken, Lamberg mindezen segitni akart ; csösz-házat szándé-
kozott építtetni, néhány gyalog-csőszt óhajt alkalmazni, de Nádasdy a 
várnagy azzal állott elő hogy nincs rá pénz. Az alsó osztrák-kamara 
1529. május 10-én szinte csak azt válaszolta, hogy Lamberg saját kiadá-
sait ugyan fedezi, de reformokra nein telik.1 

Annyit mégis megtett a fővadászmester, hogy a közellevő falvak-
ban kihirdettető a tilalmat, de Bakics Pál solymári ispánját Bakay Deme-
tert már megkellett kérni, s bár ez mindent megígért, mégis jónak 
látja, ha király is irat Demeter uramra. 

Vadnak egyébiránt, a mint Lamberg is irja, bővében volt a vidék, 
mert a kir. vadasból kitört állatok elszaporodtak s a háborús világban 
megpróbált parasztsá g nem nngy kî irt tehetett bennök. 

Ennyit tudunk a Lambergröl és 1529-iki fővadászmesteri minőség-
ben történt intézkedéseiről, melyekről megvallja, hogy nem volt foga-
natjok. Mintegy utójátéka ez a budai magyar királyi vadászéletnek, minden-
esetre pedig érdekes lapja a budai hegység s környéke akkori vadászati 
viszonyai történetének. Végezetül pedig közöljük a cs. és k. közös pénz-
ügyi levéltárból Lamberg Kristóf jelentésének magyar fordítását s ellen-
őrzésül a német eredetit is, mert attól tartunk, hogy egynémely czikornyás 
mondatot nem értettünk meg kellőképen. 

IV. 
Legfenségesebb, hatalmas király, legkegyelmesebb Ur. Felségednek 

elsőbben, mindenekben való alázatos, kész szolgálatomat jelentem. 
Vettem Felségednek a mult márczius hónap 25-ik napjáról kelt 

Írásos parancsát, melyben Tokody Mihály jószágainak megszemlélésére 
emlékeztet, mint a melyekből Felséged vadászatára kár háramlik. 
Azonnal fölkerekedtem tehát Buda felé s megtudakoltam ezeknek a 
mellékelt jegyekben2 foglalt (jószágoknak) az állapotát, meggyőződést 

1 Gedenkbuch XXXII. 65. 
2 Tokody Mihály jószágai Vitáiig (Wythan) Budától nyolcz mértföldnyire eső 

kis kastély. A Bécs-Buda közti uton a Vérteshegy előtt. (Romjai Komárom-m. Zsemlye 
mellet a kapbereki pusztán). Szent-László, kis vadászlak, melyben ő lakott, négy mért-
földnyire Budától, a Vérteshegyen kivül (Bia és Bicske közti Pest-m. puszta). Tarján, 
falu Budától négy mértföldnyire, benn a Vértesben, (Esztergom-megye). Bicske, a Vér-
tesen innen, a budai ország-ut mentén, négy mértföldnyire Budától (régen Pest-, most 
Fejér-megye vaáli járás). Szár, a Vértesben falu, négy mérföldnyire Budától (Fejér-
megye vaáli járás). 

S egyéb puszta falvak, melyeket a török feldúlt, senki sem lakik bennök. 
Királyi Felségednek. Lamberg Kristóf. 
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szerezhet rólok Felséged belőle s bizony a panaszok nem ok nélkül 
valók lehetnek, mert az emiitett Tokody Mihály nagy vadász és vad-
kedvelő volt, a ki maga s emberei is ugyan árthattak a lfelséged vadá-
szatának. Azonban mind azt Felségednek Prágába megírtam s Bécsben 
szóval is megjelentettem, bármenyire igyekeztem is azon, nem mertem 
megtiltani, sem azt, hogy Buda s a vadaskert környékén két mértföldnyire 
védjék a vadat, sem pedig Tokody Mihályt s hozzátartozóit nem tilthattam 
el a vadászattól. Nehezemre is esik ez nekem mindaddig, a mig Felsé-
ged távol van. Ha azonban Felséged, ad ja a mindenható Isten, hogy 
szerencsével újra ez országba jön, könnyű szerrel vállalkozom e vadá-
szati óvintézkedések s Felséged egyéb, tetszése szerint való parancsainak 
a teljesítésére. 

Ámbár Felséged első sorban arra akar nagy gondot fordíttatni, 
hogy a vadaskertben fölös számmal vaddisznót s egyéb vadat védjenek 
s őrizzenek, Felségednek ebben kedve telvén, minden lehető igyekeze-
temnek sem sikerült Felséged kormányának és szolgáinak támogatását 
erre a czélra megnyernem. Megjelentettem ezt a nádorispán urnák s 
kértem, hogy -velem együtt tegyen eleget Felséged akaratának s tiltsa 
meg övéinek a hajtást és vadászatot, azt azonban, hogy a maga sze-
mélyében nyulat ne hajszolhasson, mondám, sem Felséged, sem én nem 
akadályozzuk. Ha pedig ennek nem tenne eleget, kötelességemnél fogva, 
megjelentem Felségednek. Erre haragosan felelt, hogy ő Felséged hive 
s legjobban tudja, mennyiben legyen Felséged kegyes akaratának a 
kedvére, de én ne merészeljem neki s a többi urnák megtiltani a haj-
tást. Erre csak azt feleltem neki, a mit előbb is mondtam, hogy miat-
tam ugyan ő maga vadászhatik, kénye-kedve szerint, de szerintem ez 
legkevésbé sem illeti szolgáit. Erre nem felelt s bosszúsan vált el tőlem. 
Ugy értesültem, hogy magához hivatott egy parasztot s meghagyta 
neki, löjjön vadat a részére. Mindamellett ugyanettől a paraszttól három 
puskát elszedetett s a lövéstől nagy keményen eltiltotta. A parasztok s 
a közrendbéliek ugyan megfogadnák a parancsot, de az urrakkal, kik-
nek minden dolog szabad, s mindenre joguk van, a Felséged távollété-
ben nem sokra megyek. Ha ezzel állok elé nálok, csak ellenséget s 
haragot szerzek magamnak az urak között, a mit a magam személyére 
nézve ugyan nem veszek nagyra. 

Bár Felséged az emiitett tisztséget minden hozzátartozandóságával 
volt kegyes rám ruházni, a puszta vadaskerttel kell beérnem, melyet 
belepett a dudva s teljesen düledező félben van. A falban három nagy lyuk 
van, ezeket sövénynyel kerittettem el. Ezen át azonban a disznók, szám-
szerűit tizennyolczan, kitörhettek, s a vadaskert egyéb vadállománya : 
két szarvas, s három darab másféle vad, elszabadult. Ez okból az udvar-
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bírót, a kinek keze alatt vannak a jobbágyok s a falvak, több izben 
felszólítottam, hogy falaztassa el (a réseket). Ennek következtében azt az 
alázatos kérést intézem Felségedhez, hogy a vadaskerthez tartozó jelzett 
falvakat adassa kezemre, hogy házat építtethessek, (a vadas kertben) 
tisztogattassam a kertet, s a vadnak ásattassak itatókat. 

Mint Felséged Nádasdynak is engedélyezte, lovaiinom kivül, 
melyet a vadállomány megőrzése czéljából tartok, szükségem lenne 
néhány gyalog legényre, bérőket szerezze meg ö a kamarától. Ezért 
sokszor megkerestem ezzel, de azt felelte, hogy nem lévén rá költség, 
pedig ezt Felséged nagyon fontolóra veszi, ne alkalmazzam (a legé-
nyeket). 

Az az erdőség, melyet Buda körül a Felséged számára védek, s 
melyben elég bőven van vad, mind a Bakics Pálé : Solymár és Urhidja 
felé. Bár én újból is meghagytam minden falu birájának, hogy a vadá-
szat kemény tilalom alatt van s Bakics Pál solymári ispánját is meg-
kértem ebben az irányban s ez minden tőle telhető segedelmet igért is, 
mindamellett jó lenne, ha Felséged iratna s megparancsoltatná ennek az 
ispánnak, Bakay Demeternek hívják, hogy se ő ne vadásszék, s mások-
nak se engedje. 

S ámbátor nekem Felséged óhajára s kedvére lennem a szivem törek-
vése s nem kímélek fáradságot, Felséged távollétében mostani tisztem-
nek nem tudok megfelelni. Kérem azért Felségedet, ha Felséged egy-
némely fogyatkozást látna (tisztemben), azt ne az én hanyagságomnak, 
de a kormány urainak tudja be, a kik nem tartanak velem. A miért is 
kir. Felségednek, kegyes uramnak alázatos szolgálatimat s parancsai 
iránt való engedelmességemet ajánlom. 

Kelt Győrött XIV. napján április havának 1529. 

Királyi Felségednek 

alázatos, engedelmes kész szolgája 

Lamberg Kristóf s. k. 

Kivül : Ferdinánd Magyar- és Csehország királyának. 

A német eredeti igy szól : 

Durchleuchtigister Grossmachtiger kunig Allergnedigister Herr. Ewr 
kir. Mt sein mein vnderthenig gehorsam willig dienst in alweg zuuor. 
Nachdem mir von E. Mt den XXV tag nägst verschiness Monat Marzy 
mich der Guetter Fekody Mihel von welchem E. Mt Wildpanen schadt 
beschehen aygenntlich erjnndern ain schreiben vnd beuelch zuekomen. 
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Darauf hah Ich mich vonstunden gen Ofen erhebt vnd derselben 
aygenntlich erkhundiget welche Ewr Mt nach laut diss beyligunden Zetl1 

verneinen, möcht auch nil on sein dweyl gedachter Fekody Mibel ain 
grosser Jäger vnd Waydman gewesst E. Mt Wildpannen schadt von 
Ime vnd noch von den sein beschehen mocht. Aber wie Ich E. Mt 
gen praag geschrihen auch zu Wien muntlichen angezaygt das Wildbrät 
zu rings vmb Ofen vnd vmb den Thuergarten biss auf zwo Meli wegs 
zuuerhueten welches Ich sambt den meinen mit höchstem vleyss bisher 
gethon hab Ich mich dein Tokody Mihel sambt anndern das Jagen 
zuuerpieten nit vederstannden. Ist mir auch solhes bisher vnd noch in 
E. Mt abwesen gannz beschwerlich. Wo aber E. Mt welhes der 
Alinechtig gluklich zuegeb wider zu lanndt kombt wil Ich mich dersel-
ben Wildt sambt anndern nach E. Mt gefallen zuuerhueten leichtlich 
vndersteen. 

Wiewol E. Mt zu nagst vmb den Thuergarten vil Saw vnd ander 
Wilbrät dauon E. Mt ain zimbiichen lusst haben auch desselb zu haven 
vnd zuuerhueten allen muglichen vleyss furkhert so kan Ich doch 
dasselb wie Ich gern wolt von den herrn E. Mt Regierung vnd Iren 
dienern nit erhallten Vnd solches dem herrn Grossgrauen damit Er 
sambt mir E. Mt lusst fuerdern vnd den sein das hezen vnd Jagen 
verpuetten aber als vil sein person selbst betref ain hassen zween 
hezen slueg Ime E. Mt noch Ich nit ab angezaygt vnd gebetten Wo 
aber solhes nit bescheh wurdt mir meiner phlicht nach solhes E. Mt 
zu berichten gebueren. Darauff Er mir zornigklich geanntwort Er sey 
E. Mt getrewer vnd am pessten wissen das E. Mt darin gnedigs geuallen 
bewisen Aber Ich sol mich Ime noch anndern herren das hezen zuuer-
bietcn nit vndersten. Darauf' Ich Ime geantwort wie vormals als vil 
sein person lusst betref slaih Ich Ime nit ab aber solhes den weni-
gisten seinen dienern zugestatten well mir nit gebueren Ist Er in dem 

1 Fekody Mihel Güetter. 
Wythaw ain Slössl Acht Meli wegs von Ofen wan man von Wien gen Ofen 

zeucht vor dem Schildberg. 
Sanndt. Laslo ain Lusst hawss drin Er gewondt vier Meli wegs von Ofen 

ausserhalb dess Schildtberg. 
Thärian ain Dorf vier Meli wegs von Ofen Im Schuldberg. 
Witschko ain Dorf ausserhalb dess Schuldberg auf der s t rassen da man gen 

Ofen fort vier Mel wegs von Ofen. 
Säär ain Dorf im Schuldberg vier Meli wegs von Ofen, 
Vnd annder mer Dörffer dy Ödt vnd vom Turkhen verwusst darin niemant 

wondt. 
E. ku. Mt 

Cristoff vo lamberg m. p. 
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vngeanntwort zornigclich von mir abgeschidenn. Binn auch glaublich 
erindert wie Er brief ainem Pavvrn Ime wildtbrädt zuschiessen zuege-
stellt. Aber nichts desstinnder demselben pawrn drey puchsen genomen 
Vnd Ime das schuessen mit dem höchsten verbotten bey den Pawrs 
vnd gemainen man wisst Ich dasseib wol zuerhallten allain bev den 
herrn weihen alle ding zimbt vnd nit vnrecht ist kan Ich in E. Mt 
abwesen nichts fruchtpers aufrichten. Vnd so Ich Ine solhes erzell 
erdien Ich mir nur veindtschafft vnd vngnadig herren daran mir dan nit 
so gar vil gelegen. 

Diveyl mir aneli Eur Mt bemelt Ambt mit aller seiner zuegeho-
rung gnedigclich eingeben So hab Ich doch nit mer dan den plossen 
Thuergarten Innen welher aller verwechst vnd ganz in abpaw kombt. 
Vnd nachdem drey grosse Löcher in dy Mawr, weihe Ich aber verzeyn. 
Dardurch dy Saw weihe Achtzehen sein auswielen mochten vnd das 
ander Wildt dess E. Mt zween hyrschen vnd drey Stukh Wildt Im 
Thuergarten hat auskörnen, hab Ich damit dieselben vermaurt bey dem 
hofrichter der dy pawren vnd dorfer Innen hat zum oiftermal ersuecht. 
Ist darauf an E. Mt mein vnderthenig vleyssig bit dyselb wel mir 
bemelt dorfer so zum Thuergarten gehören damit Ich auch ain haus 
pauen den Tuergarten sewbern vnd darin Teuchtl dem Wildbrät machen 
gnedigilichen eingeben vnd abtretten lassen. 

Wie Eur Mt auch bey dem hrn Nadeschdy ausserhalb meiner 
pherdt so Ich zuuerhuettung dess Wildbräts halte ettlich fuess knecht 
dy er aus der Cammer bezallen zuhallten verschalt Vnd Ich lue der-
halben auch offt angehallten Vnd sagt diser zeyt Wan treffenlicher 
khossten vnd daran Ewr Mt mer gelegen verhannden mug man dyeselb 
nit vnderhallten. 

Dy Wäldt so Ich Ewr zu Rings vmb Ofen verhuet darin auch 
zymblich Wildbrät gehörn all dem Wagkygh Paul gen Schalmärn vnd 
Orhydt. Wiewol Ich hey alen Richtern daselbst auf ain News das 
Wildbrät hälftig verpotten auch bemelteu Wagkhyg Pauls Phleger zu 
Schalmarn darob zehallten vasst gebetten welhes Er mir mit allem 
vleyss auszurichten zuegesagt so wer doch guet das E. Mt dem-
selben Phleger der haysst Wakhay Demeter schreyben vnd beuelhen 
liess damit Er dasseib nit selbst gejagt auch solhes anndern nit ge-
stattet. 

Vnd wiewol Ich warlich E. Mt beger vnd lusst nach herzlichen 
begierlich vnd kain vleyss erwuenden, aber diss Ambts in E. Mt 
abwesen zuerheben ist mir nit wol muglich. Bitt darauf E. Mt wouerr 
dyeselb ainicherlay nachteil spueret meiner nachlassighait sonder mei-
den herrn der Regierung dy nit ob mir hallten zuemessen. Thue mich 
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damit Er. ku. Mt meinem gnedigisten herren vnderthenigklich gehorsam 
vnd willig beuelhen. Datum Raab den XII1I tag Április Anno etc. im 
Neunvndzwainzigisten 

Ku Mt 
Vnderthenig Gehorsam 
vnd williger Diener 

Cristoff von lamberg m. p. 

Kiilsö czim: Dem Durleuchtigisten vnd Grossmächtigen Fürsten 
vnd Herren Heiren Ferdinannden zu Hungern vnd Böheim etc. Kunig, 
Infannt in Hyspanien Ertzhertzog zu Osterreich, Hertzog zu Burgundy etc. 
meinem gnedigisten Herren. 

Eredetije záró pecséttel a es. és kir. közös pénzügyministerium 
levéltárában Hungarica I. 



A BORTERMELÉS HAZAI FEJLŐDÉSE. 

Irta : dr. Herczegli Mihály. 

I . 

A mostani Magyarországban a római hódítás előtt a keleti részek-
ben dákok (gétek), a nyugoti vidékeken pedig kelták laktak. 

A dákok előtt nem volt a földmivelés ismeretlen ; azt is tudjuk 
róluk, hogy az egy évi váltógazdálkodást követték j1 hegyes vidékeken 
állattenyésztéssel is foglalkoztak, a tej kedvencz italuk volt, az aludt-
tejet pedig lóvérrel vcgyitve különösen szerették. Különösen kieme-
lendő pedig a bányászatuk, mely már akkor hírnévre vergődött. 

A noricumi és pannóniai keltákra nézve általán véve azt jegyez-
hetjük meg, hogy intézményeiket és szokásaikat, melyeket Galliában 
követtek, itt is fenntartották, állandó lakhelyeik voltak, több város, mely 
később is fennmaradt, általuk alapíttatott, erdők vagy folyamok közelében 
minden ház a hozzátartozó külső földekkel és gazdasági szerelvényekkel 
vétetvén körül. A földmivelés náluk annyira ki volt fejlődve, hogy mes-
terséges trágyázást is használtak. Az állattenyésztésben pedig mind a 
szarvasmarha, mind a ló, juh, sertés, sőt még a méhtenyésztés körében 
is híresek voltak.2 

A többi népek közül, kik a római hoditások előtt hazánk területén 
laktak, csak a Jazyges metanastae nevezetesek annyiban, hogy elsők 
voltak, kik a mai nagy magyar Alföld végtelen rónáit nomád életükhöz 
képest először hozták mivelhető állapotba. 

Dácziában a római uralom alig tartott tovább másfél századnál 
(106—274). Különben is a Traján után következő császárok nem igen 
sokat törődtek vele. Aurélianusról pedig tudjuk, hogy 274-ben a római 
légiókat Dácziából visszavonta, s ezzel ott a római közigazgatás és tár-

1 Horácz : Od. III. 23. 
2 Muchar Albert: Das altceltiseho Noritium. 1821. Zippel: Die römische Herr 

Schaft in Illyrilium. Lipcse 1877. 1. 37. Caesar: de bollo gallico IV. 22. Polybius III. : 
Vergilius: Georgicon. I. III. v. 474. Wenzel: Magyarország mezőgazdaságának törté-
nete. 1877. 1. 37. 
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sadalmi élet megszűnt. Hatásai azonban később is mutatkoztak s általá-
ban véve azt mondhatjuk, hogy a római czivilizáczió, valamint másutt, 
ugy Dácziában is, tevékenyen közreműködött arra, hogy a mezőgazdaság 
különféle ágai : földmivelés, állattenyésztés, szőlőmivelés stb. emeltessék 
és lehető felvirágzásra jusson. Ezt bizonyítják azon nagyszámú községek, 
melyek Dáciában a „jus italicum"-ot birták.1 Ezeknek egykori vagyonos-
ságáról és virágzó állapotáról tesznek tanúságot a római feliratok is, 
melyek Erdélyben mindenfelé nagy mennyiségben találtatnak.2 

Pannoniában a római császárok első feladatuknak tekintették a 
a földeket mivelhetőkké tenni, a mi főleg a tavak és vizek lecsapolása, 
a mocsarak kiszárítása és az erdők kiirtása által történt. Az eképpen 
nyert földek azután uj mivelöknek osztattak ki, kik közt első sorban 
az u. n, veteránok említendők, illetve azon barbarok (svévek, góthok, 
marcomannok), kik a római légiókban 25 évig szolgáltak.3 

Pannóniában a mezőgazdaságnak két főága érdemel különösebb 
figyelmet: a földmivelés és a szőlőmivelés. A földmivelés leginkább az 
árpa- és &öfes-termeléssel foglalkozott. Az árpára vonatkozólag megjegy-
zendő, hogy a pannonok ebből szeszes italt is készítettek a sör módjára 
és ezt sabajának hivták.4 

A mi a szölömivelést illeti, erről Dio Cassias még azt mondja, hogy 
az itt termesztett igen silány.5 De már Próbus császár, a ki tudvalevőleg 
katonáit a békében a föld mivelésével foglalkoztatta, a bortermelest oly 
virágzásra emelte, hogy az ö uralkodásából származó sirmiai és balaton-
melléki bor kiváló hirét a későbbi századokban is 'megtartotta. A har-
minczas években találtak egy balatonvidéki községben, Kékkúton, egy 
római kőkoporsót, melynek tetőlapjára szőlőfürtök vannak vésve, benne 

1 Vass József Erdély a rómaiak alatt. Kolozsvár, 1863. Torma Károly Rómaiak 
nyoma Erdély éjszaki részeiben. Kolozsvár, 1861. 

2 Neugebauer : Dacien aus den Ueberresten des klassischen Alterthums. Brassó, 
1851. Ackner: Die Colonien und militärische Standlagen der Römen in Dacien. 
Bécs, 1857. 

8 Salamon : Budapest története. I. k. 1878. 1. 335. Gruter Inscriptiones antique 
totius Orbis Rom. 575. 1. Schönvizner. Antiqu. et Hist, sabariensis : 101. 1. Horváth 
István Tud. G^üjt. 1833. I. k. 41. Arneth Zwölf römisch. Militärdiplom. Wien. 1843. 

4 Salamon: A római hódítás Magyarországon. Bpesti Szemle, 1877. k. XV. 
1. 354. Salamon: A rómaiság elenyészte Pannoniában, különösen Aquincum vidékén. 
Századok, 1881. 1. 654. Katanchich : Commentarius in Caii Plinii Secundi Pannoniam. 
Buda. 1829. Hampel: Aquincum történetének vázlata. Bpest, 1872. Desjardin és 
Romer Floris: A magyar muzeum feliratos emlékei. Bpest. 1873. Kenner J. Mpricum 
und Pannónia. Wien. 1870. A berlini akadémia: Corpus inscriptionum latinorum. 
Berlin. 1873. 

5 Az olajfát pedig sajnálattal nélkülözi Pannoniában (XL1X. 47.). Strabo VII. 
k. 317. 
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két kőkorsó volt állítólag borral.1 Szintén Probus volt az is, a ki keresztül 
vágatta azt a hosszú és vastag sziklafalat is, mely az u. n. Kis-Balaton 
vizét s ennek mértföldekre nyúló kisebb-nagyobb tavait a nagy Balatonba 
levezette.2 

De nagy hirben állottak a Sopron (Scrabantia) vidéken termett borok 
is. Valamint az is kétségtelen, hogy a Bakonyerdő halmos és hegyes 
kiugrásain is már a rómaiak kezdeményezték a szölőmivelést.3 

Megjegyzendő, hogy a Tisza és Duna közé eső nagy alföldi sikságon 
nem a rómaiak, hanem a jazyges metanastae, az ország éjszaki részeiben 
fekvő hegyvölgyeken pedig a quadok, markomannok stb. voltak első ren-
dezői a mezei gazdaság egyes ágainak, mint az állattenyésztés, halászat, 
vadászat, madarászat. 

II. 

A rómaiak után Pannoniát és Dáciát a hunnok birták, a kik azonban 
a római provinciális életnek sem kulturai körvonalait, sem társadalmi viszo-
nyait lényegileg meg nem változtatták, el nem pusztították. Attila király 
világhírű birodalmában nem romok között, hanem virágzó vidékeken ural-
kodott.4 A hunn birodalom szétbomlása után az avarok 200 évig tartó ural-
kodása következett, kik országukat a még ma is látható „hring"-ek, vagy 
gyűrűkkel erősítették meg, melyeknek kerítésén belül egész falvak kelet-
keztek, főleg a földmivelés és állattenyésztés szempontjából. Hogy az 
avarok uralma szintén nem semmisítette meg a római cultura hatását, 
erre nézve legvilágosabb bizonyítékul szolgál hazánknak akkori helyzete 
és állapota, mikor ezt a kilenczedik század végén a magyarok elfoglalták.5 

Szent István reformjai feltételezték, hogy az ország pusztaság nem volt.0 

1 A kőkoporsót Zalamegye akkori alispánja, Kerkápoly, a nemzeti muzeumba 
szállíttatta. 

2 Szerintünk ez nagy hiba volt. Mert ha ez meg nem történik, mai napság a 
Balatonvidéknek zalamegyei old. -ián annyi lenne a kisebb-nagyobb tó, mint a Salz-
kammergut-b&n. 

3 Villányi Szanisló: Győr megye és város miveltségtörténete. 19. Dr. Toepler 
Károly a magyar orvosok és természetvizsgálóknak 1847-ben, Sopronban tartott 
gyűlésén ugy nyilatkozott, hogy ezen vidék halmai a rómaiknak köszönik a rajtuk 
diszlő szőlőket és gesztenyéseket. Ezen szempontból figyelmet érdemel Vidák Ose: 
Sopron római és magyar régiségei czimü értekezése, továbbá Bél Mátyás : Prodromus 
Hungáriáé antiquae et modernae. Nürnberg, 1723. Szirmay Antal: Notia montium et 
locorum vini ferorum. Comitatus Zempleniensis. Kassa, 1798. 

4 Muchar : Das römische Noricum. I. k. Grácz, 1825. 1. 342. 
5 Monachus Sancti Gálli ezen tekintetben egy szemtanú előadását közli (Monu-

menta Germaniae, Seriptores. II. k. 748.) 
3 Wenzel : i. m. 55. 

Magyar Gazdaságlörténelmi Szemle. 9 
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Midőn az avarok uralkodása a nyoíczadik század végén megszűnt, 
a frankok következtek utánok, kik a Duna mindkét partján bizonyos 
rend szerint idomított és kezelt mezőgazdasági állapotokra találtak. Ezen 
gazdasági rendszer szorosan véve ugyanaz, melyeket a régi római klassi-
kusoknál (Vavro, Columella) kifejtve találunk. A régi pannóniai gazda-
ságtól tehát lényegileg azért sem tért el, mert annak a maga eredeti 
minőségben való fenntartásáról az egyház, névszerint pedig ennek szerze-
tesei is gondoskodtak.1 

A Tisza mentén és az erdélyi hegyek közt lakó néptöredékek közül 
a legnevezetesebbek a bolgárok,2 kik az alduna jobb partján elterülő 
Bolgárországnak s ezzel együtt Konstantinápolynak, mint az akkori görög 
cultura középpontjának túlnyomó befolyása alatt állottak és pedig nem 
csupán egyházi, mint sokkal inkább kereskedelmi és mezőgazdasági 
ügyekben.3 

Midőn a honfoglaló magyarok e hazát meghódították, ujjá alkották 
és ujabb társadalmi rendet létesítettek: fölhasználták egyszersmind azon 
maradványokat is, melyek a letűnt századokból jutottak rájuk. Czélszerü-
nek találták az u j talajon, az u j éghajlat alatt a földmivelés eddigi mód-
szerében lényegesebb változtatást nem tenni s a már meglevő mező-
gazdasági állapotokat a mennyire lehetett nemzeti életük alap irányaival 
összeegyeztetni. 

Hogy honfoglaló őseink éppen nem idegenkedtek a földmiveléstől 
annyira, mint ezt az idegen irók rájuk fogni szokták, Bartal György, 
Vámbéry és Edelspacher Antal egyértelmileg bizonyítják.4 Ibn-Roszteh 
arabs irò a 10-ik századból határozottan emliti, hogy a magyarok mielőtt 
e hazát elfoglalták, nemcsak ló-, szarvasmarha- és juhtenyésztéssel, 
hanem földniiveléssel is foglalkoztak. A búzát, árpát és darát még ma is 
azon néven hívják, melyen ezen gabonafajok az ázsiai pusztaság belse-
jében régóta ismeretesek. A fák és gyümölcsfajok közül az almának és 
körténele a törökkel közös neve van a magyarban is. Egy szóval azon 

1 Lözsardt Nándor: Francovillo ós Francochorion. Temesvár, 1875. 
2 Czirbusz Géza: A délmagyarországi bolgárok. Temesvár, 1882. 
3 Bassus Cassian: Geoponika, sive de re rustica. Áll 20 könyvből, latin, 

franczia és olasz nyelvre is lefordítva. Először 1538-ban jelent meg Velenczében, 
legújabban Nicolas János tette közzé Lipcsében. 1781. Mintegy 31 híresebb mező-
gazdasági iró munkáinak compilatióit tartalmazza. 

4 Bartal: Commentariorum ad históriám status jurisque publici Hungáriáé 
medii aevi libri XV. t. k. 1847. 1. 155. \ ámbéry : A magyarok eredete. Bpest. 1882. 
1. 283, 391. Edelspacher Aurél: Századok. 1871. 1. 476. Az u. n. hármas forgatási 
rendszer (Dreifelder Wirtschaft) már a magyar vezérek idejében használtatott és gaz-
daságunkban később irányadóul szolgált. (Sporzon Pál mezőgazdasági üzlettan. 
M.-Üvár 1884. 1. 90.) 
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emberek, kiknek a kender, kendertiloló, szövés stb. fogalmára eredeti 
szavuk volt s a kik a bor és sör készítéséhez már akkor is értettek s az 
erre való szókat is saját nyelvükből képezték, valamivel mégis csak külön-
bek lehettek, mint azok a borzasztó, minden békés és okszerű gazdál-
kodástól idegenkedő szörnyek, a milyeneknek a régi magyarokat olykor-
olykor leirni szokták.1 Igaz, hogy az alsóbbrendű gazdasági munkákat, 
a gazdaságnak u. n. mechanikumát nem ők végezték; de a mezőgazdaság 
egészéről, irányáról, beosztásáról ők intézkedtek és magasabb szem-
pontból ők látták el ennek felsőbb teendőit is.2 

III. 

Egykorú oklevelek a mellett tanúskodnak, hogy a szőlőmivelés, bor-
termelés Magyarország lakosainak mindig kedvencz foglalkozása volt. 

A mit a rómaiak Pannóniában kezdtek, folytatták ezt azok utódai is. 
A szőlők mivelését s a borok készítésének módját nem az itt megtelepült 
papok és szerzetesek ismertették meg. Sőt ellenkezőleg, ők is itt tanulták 
azt meg s ugy fejlesztették tovább, tekintettel hazánk talajviszonyaira és 
éghajlati körülményeire. Elfogultság nélkül mondhatjuk tehát, hogy a 
szőlőmivelés és borkészités ismerete Magyarországból indult ki Európa 
nyugati államaiba.3 

A tizenegyedik században alig volt már Magyarországnak olyan 
vidéke, a hol nem gyakoroltatott volna a bortermelés. Már akkor bőven 
szűrték a szölőlevet nemcsak a dunántúli részeken, hanem a Duna bal-
partján, a Tisza középvidékén, az Alföldön és Erdélyországban is.4 

1 Vámbéri/ i. m. 294. 392, 400. 1. 
2 Ditz Henrik azt tartja, hogy az alföldön a mezőgazdálkodás azon módja, 

mely lényeges vonásaiban jelenleg is fennáll, már a magyarok letelepedésekor alkal-
maztatott. Éppen azért nevezi azt magyar mezőgazdaságnak. (Die ungarische Land-
wirtschaft. Lipcse, 1867. Magyarul Halász Gábor által Bpest, 1874.) 

3 Villányi Győrmegyo és város anyagi miveltségtörténete. -117. 1. A frank 
királyok capitularéiban a szőlőmivelésről és borkészítésről csak igen röviden van 
szó. (Capitulare de villis. 8. c.) Az angol-szász régi gazdasági naptárban pedig nem 
is említtetik. Ide vonatkozó, útbaigazító fejtegetéseket csak az óvilág klasszikus 
Íróinál és Constantinus Porfirogenitus császár meghagyásából közvetlenül a magyar 
honfoglalás után Bassus Cassián által 10 kézirati példányban készült, Geopnnikában 
találunk (IV. könyv. 34—43 fej. V., VI., VII. könyvek), melyek különösen a szerémi 
borok készítésénél nálunk is irányadóul szolgáltak. ( Wenzel, i. m. 184.) 

4 Bizonyságul szolgálnak a veszprémi és egri püspökséget, a pannonhalmi, 
bakonybéli, tihanyi, szegszárdi, Garam melletti szent-benedeki és zobori apátságot, ugy 
nemkülönben több, később alapított káptalanok és prépostságokat (bars-monostori, 
lébényi, bélakuti, turóczi, leleszi), valamint számos világi birtokosokat illető ok-
iratok, melyek mind a szőlőmivelésre és bortermelésre vonatkoznak és az ország 

9* 
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A tizenkettedik és tizenharmadik századbeli oklevelek pedig már a bor-
készítés módjáról is adnak némi felvilágosításokat ; sőt a mellett is 
tanúskodnak, hogy a magyar bor már akkor is tekintélyes tárgya volt 
ugy a belföldi- mint a külkereskedésnek.1 

Az Árpád királyok alatt különösebb és nagyobb becsben állottak a 
következők : 

a) A szerémi bor. A szerémi szölőmivelés és bortermelés kezdete 
Próbus római császár korába esik;2 a népvándorlás alatt sem szűnt meg; 
eltartott a magyar honfoglalás koráig;3 Szent István korában is neve-
zetességnek emlegettetikA Egy 1217-i osztálylevélben pedig ugy szere-
pelnek a szerémi szőlők, mint nagyértékü ingatlanok.5 

b) A szegszárdi bor (vinea crin) egy 1061-ben kiadott liatárjárási 
okmányból, a Somló helység egy 1135-i okiratban a hires szentgyörgyi 
bor pedig egy 1209-ben kelt oklevélben emlegettetik, melyben II. Endre 
király Sebes comesnek, a pohárnokok főmesterének, Szent György hely-
séget adományozta.0 

c) Hasonló korbeli oklevelek tanúskodnak a Balatonmelléki, a 
zalamegyei öt káli, a sopronyi, a Fertő melletti ruszti, a sági, a vértes-
aljai és a baranyamegyei pécsváradi szölőinivelésröl. ' 

d) A tokaji borra vonatkozólag az első határozott tudósítást a 
thuróczi prépostság 1252-ki alapító levele nyújtja, mely szerint IV. Béla 

mindenik részére kiterjednek, (Fraknói Vilmos: A szegszárdi apátság tör ténete 
63. Hornyik János: Kecskemét város története. 1860. I. 165. Fejér I. k. 282., 289., 
306., 312., 388., 428., 432., 437. II. köt. 47., VII. 86., 90., 194. Wenzel: Árpádkori u j 
okm. I. köt. 64., 69., 77., 85. VII. k. 39., 66., 83. 

1 Fejér IV. 194, 310. VII. 143. Wenzel: VII. 27. 
2 A hagyomány azt tart ja, hogy a Mitrovitz-tói másfél órányira, Greguraveczénél 

Probus császár maga ültette az első szőlőt, mely ma is Czareviná-nak (császár 
szőlejének) neveztetik. (Hunfalvi János : Magyar birodalom természeti viszonyainak 
léirása. 1865. III. : 632.) 

8 Konstant inul Porfirogenitus a magyar honfoglalásról szólván Sirmiumot is 
kiemeli. (De administrando imperii 40 fej.) 

4 Mikor Nagy Károly, frank király, a Duna és Száva közti vidéket a balatoni-
val együtt a frank birodalomhoz csatolta, ott már virágzó állapotban találta a szölö-
mivelést is. 

A pécsváradi apátság 1015-ki alapító levelében javainak határai közt Syrmium 
is említtetik. (Wenzel VU. : 27., 28. Fejér IV. : 68.) 

« Wenzel I . : 50. HI.: 173. Fejér III.: 1. r. 73. 
' Wenzel I. : 50. 261. V.: 1. r. 157. 1. Hazai Okmt. III.: 24., V. : 64. Fejér 

II.: 94., 252. III.: 208., 421. IV. 57., 197. Hass Mihály: Baranya földirati, statistikai, 
és történeti tekintetben. Pécs. 1845. 1. 26. Horváth Mihály: Az ipar és keresk. tör-
ténete Magyarországon a középkorban. Pest, 1868. 1. 17. Nedeczky Gáspár: Dömös 
története és ujabb leírása. Esztergom, 1880. 1. 15. 
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az ottani szerzeteseknek Olaszi-Liszka környékén is adományozott szőlőt. 
A hegyalja szőlörnivelés csak ezen idő óta említtetik maradandókig. 
Különben pedig a tokaji boroknak nagyobb hire csak a tizenhatodik 
század elejétől veszi kezdetét.1 

e) Az egri borról csak annyit tudunk, hogy IV. Béla 1261-ki ok-
levelében azt határozza, hogy a püspököt egész megyéjének bortizede 
illesse. V. István király pedig, különös vonatkozással a Hegyaljára, 
1271-ben az egri püspök számára azt rendeli, hogy az ó megyéje területén 
termett bor tizede mindenütt neki járjon. Ezekből azt lehet következtetni, 
hogy Eger vidékén már akkor nevezetes volt a bortermelés.1 

f ) Az aradmegyei szőlőhegyek is igen régiek. Az ottani borok egy 
részét csanádi, a másik részét pedig az egri püspökök tizedelték. Egy 
1214-i okirat a Golsa és Egregy községek melletti szőlőket nevezi meg, 
mint olyanokat, melyeknek lakói az első hazai szölőmivelők sorában 
foglalnak helyet. De a hires ménesi bortermelés csak legújabb időben 
keletkezett.8 

g) Hogy Buda területén is nevezetes volt már ekkor a szőlö-
rnivelés, kitűnik a leleszi prépostságnak szóló 1211 -ki okiratból és az 
1212. évből eredő azon három okmányból, melyeket II. Endre király a 
budai egyház jogaira nézve kiadott, a melynek a város területén levő 
szőlőkre nézve bizonyos felsőbbségi jogot biztosított. i 

Még csak azon mértékekről kell szólanunk, melyek az Árpádok 
alatt a szőlömivelésnél s a bortermelésnél alkalmaztattak. 

A szőlők terjedelmét akkor holdak (jugerum) szerint határozták 
meg. Ellenben a borokra nézve nagyobb mennyiségnél a tunella, kisebb 
mértékek megjelölésénél pedig az idrici vagy hydria (itire) használtatott.5 

Említtetik a cubains nevü mérték is, mely a gabonamennyiség meghatá-
rozásánál is előfordult.11 Ugv nemkülönben és leggyakrabban a cibrio 

1 Fejér IV.: 423-., V.: 157., VII.: 299. Hazai okmt. VI.: 68. Szirmaiy Antal 
Notitia historica, oeconomica montium vini ferorum Comitatus Zempliniensis. Kassa. 
1789., a ki e munka 24., 25. lapjain közli a tokaji bort és szölőmivelést tárgyazó 
régibb irodalmat is. Mohi és Laszgallner : Das Tokajer Weingebirge. Kassa. 1828. 

a Fejér V. : 157. 
3 Fejér HL: 159 Fábián Gábor: Aradvármegye leírása. Buda, 1835. 1. 53. 
4 Fejér III. 118, 119, 121, 127. VII. 212; ifj. Kubinyi Fermez : Árpádkori 

oklevelek. Pest, 1867. 1. 128. A budai borok közül inkább a vörösek vergődtek nagyobb 
hirre. De hogy termettek ott kitűnő fehér borok is, ezt Bertrand de la Broquièrenck a 
burgundi herczegnek főlovászmestere dicséré, midőn 1432-ben keleti utja alkalmával 
Budán utazott keresztül. (Hatvani Horváth M. Magy. tört. okmánytár a brüsseli orsz. 
levéltárból. Pest, 1859. IV. 311.) 

5 Fejér I. : 457, Wenzel I. : 50, 110, VII.: 91. 
« Fejér II : 47., I l l : 65., IV: 195. Hazai okmt. III: 5. 
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vagy csöbör, mely a bortermelés után járó boradóztatás mértókét 
jelenti.1 

A XIV. és XV. századokban már Magyarország nemcsak a minő-
séget, de a mennyiséget illetőleg is ugy szerepel, mint bortermelő ország 
és e tekintetben az európai államok között nagy hirben állott. 

A szőlőhegyeken eredetileg inkább a fehér fajokra fektették a súlyt. 
Még ott is, a hol vörös bor termett, ez szinét csak később a szőlő-
mivelés s bortermelés gondozása által nyerte. Áll ez különösen Magyar-
ország két legnevezetesebb vörös borára, a hulai és egrire nézve, a 
nélkül, hogy kizárva volna lehetősége annak, hogy azért vörös bor más 
vidékeken is termesztetett.2 

Az Anjouk alatt a szőlők az ország minden részében, még oly 
helyeken is miveltettek, a hol ma már hire sincs a bortermelésnek, 
p. o. Huszton, Homonnán, Hanusfalván, a sáros-simonkai hegylánczon, 
Sárosmegyében, Beczkón, Lőcsén stb. Azonban az itt termett borok 
akkor sem lehettek valami nagyon jó borok, különben az ottani lakosok 
a mivelést nem hagyták volna abban. Kedvelt borok voltak a zalai, 
balatonvidéki, Somogy, Vas, Győr, Esztergom, Székesfehérvár, Baranya, 
Pozsony, Nyitra, Hont, Nógrád, Borsod, Gömör, Ung, Bereg, Szabolcs 
és Bihar megyék területén termesztett borok.3 Azonban mindenek fölött 
még ekkor is elsőnek a szerémi vált ki, még ekkor is ez dicsértetett 
Magyarország legkitűnőbb bora gyanánt.4 Utána elismerésben részesült 
a soproni is.5 De a tokaji bor nagy jóságának emlegetését csak 1494-ben 
találjuk; világhírűvé azonban csak a tizenhatodik században emelke-
dett.0 Ekkor vergődött nagyobb hirre a pozsony-szentgyöryyi bor is.7 

1 1231 : 34 t.-cz. Du Cange Glossatorium mediae et infinae aetatis. (Paris, 1842. 
II. k. 346.) 

2 A bornak különféle szinek szerinti mivelését már az ókorban ismerték s ezek 
között már akkor is a fehér- és vörösszinü voltak a legkedveltebbek. Häusler azt 
véli, hogy a budai bor Mátyás király korában Burgundiából ide átültetett szőlővesszők 
által nyerte vörös szinét. (Bpest, 1854. 1. 56. Salamon Ferencz : Budapest története. 
Bpest. 1885. 111. : 208.) 

3 Élénk kereskedés tárgyai voltak a zalai és somogyi borok. De hires borkereskedése 
volt Pestnek és Székesfehérvárnak is. (Oláh Miklós : Hungari et Atilla. 24, 42, 43.) 

4 A szerémi bort Galestus Martins (De egregiis dictis R. Mathiae 557.) Cuspinianus 
János (Oratio ad S. R. Imp. Principes ut bellum suscipiant contra Turcum 1501. 77.) 
és Oláh Miklós egyaránt magasztalják. A szerémi bortermelésben a szegedi polgároknak 
is volt részük Varga Ferencz: Szeged város története. I. k. 1877. 145). Nevezetes 
kereskedést űztek azzal a pesti polgárok is. 

5 Szirmay : Notia montium 1793. 1. 37. 
0 Istvánffy Miklós. Regni Hung. História. Köln. 1724. 1. k. Bél Mátyás Notitia 

Hungáriáé novae Bécs. 1736. II: 30, 135. Gróf Károlyi Okmt. II. k. 149., 146. 
7 Báró Herberstein Zsigmond Rerum moscoviticarum commentarli. I. k. 97. 
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Megjegyzendő itt, hogy hazánkban az okszerű Bortermelés meg-
honosítására Görögország és Olaszország volt különös befolyással. Azét 
a szerémi, emezét pedig a tokaji bornál tapasztalhatjuk. IV. Béla a 
szerémi bor termelését is olasz közreműködés által akarta előmozdítani.1 

IV. 
A tizenhatodik században az ország azon részeit, melyek török 

uralom alatt állottak, meg kell különböztetni azon tartományoktól, me-
lyek uroknak a magyar királyokat ismerték el. 

A hódoltsági részekben a bortermelés habár egészen nem is szűnt 
meg, de mégis nevezetesen csökkent.2 Másutt azonban, névszerint az 
ország felső vidékein és a nyugati határszéli megyékben nemcsak hogy 
megtartotta előbbi terjedelmét, de sőt nagyobbította is.3 Az ország nyu-
gati részeiben, Pozsony, Sopron és Vas megyékben a szőlőmivelés aka-
dályozva nem volt, Erdélyben és Biharban is folvton-folvva virágzott, 
élénk kereskedés tárgyát képezték ugy a közönséges, mint a nemes 
borok. Söt a déli vidékekről is azt mondhatjuk, hogy a törökök kiűzetése 
után ott is visszaállíttatott a bortermelésnek előbbi jelentősége.4 

A tizenhatodik században már különös súlyt fektettek a nemesebb 
borok termesztésérc. Zemplénmegyének hegyaljai borai, melyeket álta-
lában tokaji bor név alatt ismerünk, ekkor érte el európai hírét; ez óla 
számíttatik az a világ kitűnő borai közé.5 Az alkalom erre a hagyo-
mány szerint akkor történt, midőn Draskovics György zágrábi püspök, 
a ki magyar egyházat a trienti zsinaton képviselte, egy pápai ebéd 
alkalmával, IV. Pius pápa asztalánál az olasz „lacrymae Christi" és 
több más híres bor mellett a tállyai bort is bemutatta, a mely ugy 
a pápának, mint a bibornokoknak s egyéb világi nagyoknak azonnal 
általános elismerésére talált.6 A tokaji aszubor aszuszőlökből csak a 
tizenhetedik század eleje óta készül.7 Ez a Hegyaljának valóságos 

1 Szír may: 30. 31. 
2 Busbeque Auger : Legationés Turcicae Epistolae quatuor. Frankfurt 1595. 

1. 17. Salamon Ferencz : Budapest története. 1885. III: 208. 
3 A Vág völgyében, Trencsén közvetlen szomszédságáig, a Garam völgyében 

Zólyomig, Hannusfalván, Sárosmegyében és Huszton, Mármarosmegyében, még a tizen-
hetedik században is miveltek szőlőket. ( Wenzel : Magyarország mezőgazdasága. 377. 1.) 

4 I. Lipót 1693. junius 4-én a Csáktornyái szőlőmivelőknek és bortermelőknek 
a Zrinyiektöl, niint földesuruktól nyert jogosítványait megerősítette, julius 20-án pedig 
eziránt különös kiváltságot adott (Liber regius). 

5 Tokaji bor alatt értvén mindazon borokat, melyek az u. n. hegyaljai kerü-
letben (Tokaj, Tarczal, Tállya, Tolcsva, Zombor, Mád, Keresztúr, Olaszi, Liszka) 
mintegy 4 magy. mértföldön mintegy 20 különféle szölőfajból termesztetnek. 

0 Bocatius János: Hungaridos. Bártfa. 1599. 11. könyv, a hol ez az esemény 
versekbe van foglalva. 

? Készitését Szirmay Antal Írja le i. m. 41. 1. 
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kincse,1 a törvényhozás is pártfogásba részesiti2 és megkülönböztet; 
a szomorodni, máslás és a többi pecsenyeboroktól, melyek szintén az 
előkelő hazai borok közé számittatnak. 

A tokaji asszu módjára másutt is készíttetik asszubor, különösen 
a ruszti, Sopron és szentgyörgyi. Pozsony vármegyében, azután ménesi, 
Aradmegyében. Érdekes, hogy a hegyaljai asszubor készítését utánozzák 
a külföldön is, névszerint Bordeauxban, Francziaországban és Rheingauban, 
a Rajna mentén. 

A mi különösen a borkereskedést illeti, ez a tizenhetedik században 
főleg nyugat és észak felé birt fontossággal. Amarra felé Ausztriába, 
Steierországba és a Németbirodalomba szállitották a magyar borokat. 
Északi irányban pedig Lengyelország, Oroszország, Szilézia és a Balti 
tengermelléki tartományokba vitték borainkat, de leginkább csak a neme-
sebbeket, főleg pedig a Hegyalján termett u. n. tokajiakat.3 Mivel pedig 
akkori kereskedelmi politikánk megtiltotta azt, hogy termeivényeinket 
a belföldiek szállitsák külföldre, ezáltal a borkereskedés is tulnyomólag 
idegenek kezébe került. Az ok az volt, hogy a külföldi kereskedők ez 
által követve rászórittassanak arra, hogy termesztvényeinkért hazánkba 
jöjjenek s az ily uton befolyó vám által a kincstárbevételei emelkedjenek. 

A mult századot az jellemzi különösen, hogy a belterjes borterme-
lésre intenzivebb gond fordíttatott. Ezt tapasztaljuk különösen az ekkor 
már európai hirü tokaji hegyek alján, azután a Szerémségben, Sopron és 
Buszt környékén. Ott pedig, a hol a korábbi századok háborús viszonyai 
miatt nem lehetett a szőlőt inivelni, a törökök kiűzetése után kedvezőbb 
körülmények közt a reá fordított nagyobb jnunka és szorgalom követ-
keztében a bortermelés rövid idő alatt újból nagy hirre emelkedett, 
mint Ménesen, Aradmegvében. Oly helyeken ellenben, melyek kedvezőtlen 
fekvésük miatt bortermelésre nem voltak alkalmasak, mint a Vágvölgyön, 

1 Wirth Miksa német gazdasági iró az asszuborról a következőket mondja : 
Unter Ausbruch wird jener Wein verstanden, welcher in Ungarn unter allen Wein 
bauenden Ländern zuerst aus dem in Folge günstiger Witterungsverhältnisse und 
der Sonnenhitze bei Spätlese überreifen und dem zufolge von allen Wassertheilen 
befreien, getrockneten und gedörrten Beeren durch Aufgiessen von Most und altem 
Weine gleicher Krescens gewonnen wird. Diese Gattung von auserlesenem Wein 
wird in erster Linie der Begion der Tokaj-Hegyalja erzeugt. Der Tokayer Ausbruch 
hat in Europa den Namen des Königs der Weine erworben. Der Tokajer gilt als die 
Krone der Weine für Beconvalescenten und Alterschwache. (Ungarn und seine 
Bodenschätze. Frankfurt 18b5. 182, 183.) 

2 1723 : 118, 1729 : 12 tcz. 
3 Dél felé azonban a törökök lakta vidékekkel és az Adriai tengeren át Olasz-

országgal, hol szintén sok bor és jó bor termett, nem volt jelentékeny a hazai 
borkereskedés. [Wenzel i. m. 381.) 



135 

Hanusfalván, Sárosmegyében, Huszt mellett Mármarosmegyében stb. 
egészen felhagytak a szőlömiveléssel. 

Ebben a korszakban a szölőmivelés és bortermelés irányát tekintve, 
azt tapasztaljuk, hogy ez haladási útját mindinkább Budapest felé veszi, 
innen vonul tovább fölfelé a Duna mentén, azután tovább húzódik 
északkeletnek mind szélesebb ágazatokban a Mátrán keresztül a tokaji 
Hegyaljáig, innen terül el délnyugatnak, hogy egyrészt a Balaton part ján 
és a káli völgyeken, másrészt a tolna- és baranyamegyei hegyeken 
képezzen nagyobb csoportokat. A Duna és Tisza között az Alföld kerti 
szőlői foglalják el a tért, mig tul a Tiszán, Nagy-Váradtól ismét tömörül a 
szölőmivelés és fölfelé kúszva egyrészt északnyugaton a Hegyaljával 
kapcsolódik össze, másrészt pedig keletnek tartva az Ermellék vonalán 
nyúlik Erdélybe, hol ezen országrész közepén aztán egyes apróbb tago-
latokba simul. Különben még a Tisza balpartján támad erősebb szőlő-
csoport az arad-ménesi hegyoldalokon és szórványosan dél felé Versecz 
és Fehértemplom tájékán is jelentkezik.1 

A pecsenyeborok közül a szomorodni, ménesi, szerénii, soproni, 
ruszti és a szentgyörgyi borok említendők, melyekből aszú-borok 
is szoktak volt készíttetni. Előkelő asztali borok: a badacsonyi, a somlói, 
magyarádi, neszmélyi, pest-kőbányai, szadai, csömöri, fehérmegyei vaáli, 
és moóri, a baranyamegyei villányi, a pozsonymegyei diósi, pacsai, 
nógrádmegyei penczi és váraljai, az ungmegyei szerednyei, az érmelléki, 
verseczi, fehértemplomi; Királyhágón tul a Maros és Kükiillő völgyein 
termők stb. Jeles vörös borok a budai, szegszárdi, villányi, egri, visontai I 
és a fehérmegyei nadapi borok.2 

A jelen század bortermelésének méltatása e folyóirat körén már 
kivül esik, noha volt idő, midőn a ránknehezedő súlyos válság csapásai 
alatt azt hittük, hogy bortermelésünk már csak a történelemé. De most 
már, okulva veszteségeinken, azt hiszszük, hogy bortermelésünk, múlt-
jával vetekedő fényes jövőnek nézhet elébe. 

1 Láng Lajos : Magyarország gazdasági statistikája. Budapest, 1887. 71 1. 
2 André Károly ausztriai gazdasági iró 1834-ben a magyarországi bortermelésre 

vonatkozólag ezeket mondja : Gerade in dem Königreiche, in welchen die herrlichsten 
Weine gedeiten in Ungarn, ist die Cultur des Weines im Ganzen genommen die 
schlechteste. Man hat viel zu wenig Sortenkenntniss, baut daher viel mehr schlech-
tem, als bessern an. Eben so wenig kennt man die besonderen Eigenschaften und 
verschidene Behandlung einer jeden Sorte. Man speculivi mehr auf Menge, als auf 
Gute des Weins. Man sortirt nicht mit Sorgfalt beim Keltern. Man bepflanzt die 
Weinberge zu stark mit Obstbäume. (Magda Pál : Neueste statistisch, geograf. 
Beschreibung des Königr. Ungarn. Lipcse, 1834. 1. 60.) 



A MAGYAR BIRTOK ÉS ÖRÖKÖSÖDÉSI JOG FEJLŐDÉSE. 

I r t a : DR. PÓLYA JAKAB. 

(Folytatás.) 

IV. 

A nemesek birtokjogában lényeges változások történtek Róbert 
Károly és Nagy Lajos uralkodása alatt. Ekkor fejlődött ki nálunk az 
u. n. ősiség és jutott teljes diadalra az adományrendszer, melyet 
azonban sokkal helyesebben földesúri rendszernek mondhatunk. 

Már emiitettük, hogy az Árpád királyok alatt a szállásbirtok vagy 
mondjuk a köznemeseknek eredeti (foglalási) jogczimen alapuló birtoka 
fokozatosan eltűnt s az. Árpádok uralkodása vége felé már kevés ily 
birtok vaia. „Az utóbbi harczok s főleg a tatárjárás alatt, midőn az 
ország nagy része feldulatott, számtalan nemes rabságba hurezoltatott, 
a nemzetségek némely tagjai végkép elszegényedtek, mások meggaz-
dagodtak, kik az elszegényedett rokonokat a nemzetség tagjainak el-
fogadni nem akarták, úgy hogy a nemzetségi összeköttetés egészen 
feledékenységbe kezdett menni, miért is a nemzetségi jószágok bir-
tokosai, hogy magukat nem vélt megtámadások ellen biztosítsák, magukat 
királyi adománynyal látták el." 

Ekkép találjuk indokolva a hanyatló folyamatot. De az érvénye-
sített indokok nem meritik ki az összes indokokat s nem tárják fel a 
viszonyok teljes képét. Figyelmen kivül hagyva azt a hanyatló folyamatot, 
mely a köznemesek egy részét jobbágyi állapotra juttatta, s a melyet 
a hadi terheken kivül a sok mindenféle birság s az egyenest ide ható 
büntetés is előmozdított, nem nézve azt sem, hogy minden hatalom 
körét tágítani igyekszik s már ezért is egységes jog létesítésére törek-
szik, kétségtelennek látszik, hogy ezt a hanyatló folyamatot, a köz-
nemesek elszegényedését tisztán gazdasági indokok is előmozdították. 
Abban a korban az irtás, erdőpusztitás, mocsárkiszáritás képezte a 
gazdasági főfeladatot, hogy hely szereztessék a gabona- és takarmány-
termelésnek. Ezeket a gazdasági teendőket jobban és erélyesebben 
végeztethették a számos szolga fölött rendelkező nagybirtokosok, semmint 
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a köznemesek. Bizonyára az előbbiek sokat foglaltak és telepitettek 
meg szolganéppel a közösből, melyre nézve, hogy birtokát maguknak 
biztosítsák, kir. adományt kértek. A köznemesek bizonyára számosabbak 
valának, de ezekben meglazult az összetartozandóság érzete és nem 
határozhatták el magukat a gazdasági teendőknek közös erővel való 
végzésére vagy végeztetésére s igy maguk idézték elő romlásukat, maguk 
okozták, hogy a koronához való nagyobb függőségi viszonyba jutottak 
és birtokuk megtarthatása végett a korona védelméhez kellett folya-
modniok. 

Róbert Károly alatt a szállásbirtokok és az ezek módjára ado-
mányozott örökbirtokok maradványait eltörülte az a törvény, mely meg-
állapította, hogy a nemes az örökös joggal birt jószágot fiain kivül 
királyi jóváhagyás nélkül senkire át nem ruházhatja. 

A szállásbirtokok elenyésztével megszűntek az ideiglenes ado-
mányozások is. A földesúri, vagy mint a jogászok mondják, adomány-
rendszer egységre és állandóságra törekedett és emelkedett. A birtokok 
jogczime ezután már kizárólag az adományon alapult, de az adományok 
ettől fogva már csak magvaszakadtáig történtek és ezen kivül még 
hűtlenség esetén szűntek meg vagyis magvaszakadás és hűtlenség esetén 
visszaszálltak a koronára. 

S ezt a rendszert teljes kifejlésre juttatta a Nagy Lajos király 
alatt hozott az a törvény, mely eltörülte a nemeseknek azt a jogát, hogy 
ha nem volt leszármazó egyenes örökösük, birtokaikat az életben vagy 
halál esetére elidegenithették az egyháznak vagy más birtokszerzésre 
jogosultaknak és kötelességökké tette, hogy egyenes örökös hiányában 
birtokaikat az oldalrokonokra hagyják. A végrendelkezési jogot tehát ez 
a törvény teljesen megszüntette az ősi birtokokát illetőleg, s már csak 
a szerzeményeikre tartotta fenn. 

Röviden tehát a nemesi birtokok jogviszonyai úgy alakultak, hogy — 
a műszavakat a mai értelemben használva — a fötulajdon egyrészt a 
koronát, másrészt pedig a családot illette meg, a jószág birtokosa pedig 
haszonélvező vaia. 

A korona a jószágot visszakövetelhette magvaszakadás és hűtlenség 
esetén. A birtokos életében az ősi jószágnak minden hasznát vette, de 
azt rendszerint a család befolyása nélkül el nem idcgenithette, mivel 
annak szabály szerint át kellett szállnia a családra. 

A korona fötulajdonából csakis az u. n. visszaháramlási jog folyt. 
A korona tulajdonjoga azonban nem követelte meg, hogy az adomá-
nyozott jószág az adományos, illetőleg az adomány záradékában meg-
jelölt utódok birtokában legyen, el is lehetett idegeníteni. De ez az 
elidegenítés nem sérthette a visszaháramlási jogot, vagyis bárki kezén 
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volt is a birtok, a kir. kincstár azt visszakövetelhette, mihelyt a magva-
szakadás vagy a hűtlenség esete előállott. 

A hűtlenséget illetőleg még csak azt kell kiemelni, hogy ha azt 
nem az adománvos család, hanem az idegen birtokos követte el, a 
jószág elkoboztatott ugyan, de az nem a koronára, hanem az adományos 
családra szállt vissza. Ezen szabály alul. Frank tanítása szerint, csak az 
az eset tett kivételt, ha az örökvállásban, vagy mint ma mondanók 
örök eladási okmányban „semmi jogot magának fenn nem tartva", vagy 
ennek megfelelő záradék foglaltatott. Ebben az esetben tehát a hűtlen 
birtokostól elkobzott jószág a koronát képviselő kir. kincstárra szállt át. 

Még csak azt kell már itt kiemelnünk, habár ez későbbi fejlemény 
is, hogy a korona joga az elzálogosítást egyáltalában nem gátolta. Az 
elzálogosított birtokot a kir. kincstár éppen úgy tartozott kiváltani, mint 
az elzálogosító illetőleg jogutódja. 

Meg kell azonban jegyezni, hogy Verbőczi tanai szerint az ado-
mányi jószágot csakis a közbecsü erejéig lehetett elzálogosítani. A magva-
szakadáshoz közel álló egyén az elzálogosítást közbecsűn felül csak 
kir. jóváhagyással eszközölhette, különben az tehermentesen szállt vissza 
a koronára. 

V. 

Osi birtokban volt a családnak tulajdona. Ősi alatt érteni kell 
mindazt, mi az elődöktől törvényes öröklés utján szállt át az utódokra. 
A mely vagyon tehát nem törvényes öröklés utján jutott az utódokra, 
az nem is volt ősi, hanem szerzeményi. 

Ezeknek előrebocsátásával áttérhetünk az ősiség alatt, a birtokok 
forgalmát illetőleg érvényes elvek vázolására. A birtokforgalom élők 
közt az örökeladásban, cserében, ajándékozásban és végre az eladósitás-
ban jelentkezik. Ide lehetne ugyan még sorolni az örökbérletet, a haszon-
bérletet, de ez a forgalom már fejlett közgazdasági és mezőgazdasági 
viszonyokat és általában pénzgazdálkodást és mindezeken kivül már a 
szolgaságnak, sőt enyhébb alakja: a jobbágyságnak megszűntét fel-
tételezi. De a forgalomnak erről a neméről szólnunk sem kell, mert minden 
valószínűség szerint 1848 előtt hazánkban nem létezett. 

Nem kell részletesebben szólnunk a szerzést tiltó törvényekről 
sem, melyek inkább a, köz mint a magánjogba tartoznak. Ezek tiltották, 
hogy idegenek, nemnemesek,1 egyháziak, városok nemesi javakat 
szerezhessenek. 

1 Wenzel magánjoga szerint, csak a XVIII. században támadt az a balvélemény, 
hogy nemnemesek nem szerezhetnek nemesi javakat. 
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Mi az örökeladást illeti, ehhez nem kellett többé a családnak hatá-
rozott beleegyezése, hanem azt éppen úgy mint a szomszédékat csakis 
elővásárlási jog illette meg. Az örökeladás eszközlése előtt tehát meg 
kellett inteni a vér- és jogközösségben levő rokonokat. A többi roko-
nokat és a szomszédokat nem kellett meginteni, ezeknek az elő-
vásárlási jogot a vételár felajánlása által kellett gyakorolniok. 

A megintést mellőzni lehetett szükségből eredt elidegenítéseknél, 
kétes perekben kötött egyességeknél, hü szolgálatokért tett adományo-
zásoknál, előbb tett örökvallás megerősítésénél. Mig azonban Verböczi 
azt tanítja vaia, hogy ha a megintett rokonok a birtokot „illendő köz-
becsüjök és értékök mellett maguknak megszerezni és magukhoz venni 
akarják, minden egyéb vevők és uzsorások előtt" elsőbbséggel bírnak, 
addig Frank Verböczi tanának helyességét a. múltra nézve is tagadja 
és azt tanítja, hogy azok a jószágot közbecsü áron vagy kedvezőbb 
feltételek mellett nem igényelhetik, tehát a más által igért árt tartoznak 
megfizetni. 

Korántsem szabad azonban hinnünk, hogy e szerint a birtok-
elidegenítés a birtokos tetszésétől függött. Verböczi háromféle, u. m. ok 
nélkül való, okszerű és szükséges eladást különböztet meg. Az ok nélkül 
történt eladás hatálytalan. Az okszerű eladás, néha megáll, néha nem. 
A szükséges azonban teljesen hatályos. 

Az ok nélkül való elidegenítés, a mety „semmi helyes októl nem 
sürgetve, hanem csak torkosság s részegeskedés és dorbézolás indításá-
ból, néha pedig az atyafi ellen való gonosz irigység incselkedéséböl, az 
ördög hozzájárultával" történik, egyáltalán hatálytalan és a vevő köteles 
a fiak részét minden fizetés nélkül, az atya részét pedig közbecsün 
visszabocsátani. 

Az okszerű eladásnál két esetet kell megkülönböztetni. Ha a fel-
valló levélben a fiak névszerint neveztetnek meg, akkor a névszerint 
megnevezett fiuk bármelyike visszavonhatja, ugyan az örökvallást, de 
apja életében tartozik úgy az apa díját valamint a birtok közbecsüjét 
megfizetni, apja halála után azonban csakis közbecsüjét. De ha az örök-
vallásban s fiak és atyafiak nincsenek névszerint megnevezve, az ok-
szerű eladás is ok nélkül történtnek tekintetik, vagyis hatálytalan. 

Szükséges eladást nem lehetett érvényteleníteni és a fiuk osztály-
részét illetőleg is hatályos vaia. Ilyennek tekintetett, ha az örökvalló 
fejvesztésre Ítéltetett, az ellenség által elfogatott és a fogságból csak 
váltságdíj mellett szabadnlhatott, tehát a birtokelidegenités a váltságdíj 
beszerzése végett történt. 

Már a későbbi jogfejlemény eltért Verböczi tanától és az eltérésben 
már a gazdasági fejlődés nyomaira is akadunk. Az okszerű örök-
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vallásokat sem lehetett megerőtleníteni. Frank szerint az okszerű 
elidegenítésekhez tartozott, midőn valaki az eladott jószág árával hasz-
nosabb ősit a zálogból kiváltott, vagy a kapott vételárt ősi örökségbe 
hasznosan befektetette, midőn az elidegenített jószággal hü szolgálatokat 
jutalmazott, ha a saját vétke nélkül elszegényedve, máskép meg nem 
élhetett, ha törvényes felkelés vagy veszélyes, ki nem kerülhető per 
költségeit máskép nem fedezhette, különösen abban az esetben, midőn bir-
tokon kívül csak peres jogot, vagy kicsiny jószágot adott el, az osztályos 
atyafinak vagy a saját jövendőbeli jogát fentartva. Ide lehet sorolni 
azt az elidegenítést is, midőn a vételár, hitbér, leánynegyed vagy nász-
ajándék kifizetésére fordíttatott. 

De abban is mutatkozott eltérés, hogy az örökvallás érvénytelení-
tése csakis a visszaváltásra adott jogot, vagyis vissza kellett fizetni az 
egész vételárt és meg kellett téríteni az épületeket és javításokat teljes 
értékökben. 

Végre ki kell emelni, hogy az érvénytelenítést az örökös csakis 
súlyos sérelem alapján s 'csak abban az esetben kérhette, ha az ősit 
nem pótolta szerzemény. 

A jószág cserét, mely Verbőezi szerint feltaláltatott, „mind a bé-
keségesebb állapot elérhetése, mind pedig a bővebb jövedelemszedés 
végett" —• feltéve, hogy tényleg is hasznos és nem színlett, a birtokos 
szabadon eszközölhette, s ebben a fiuk vagy leányok avagy az atyafiak 
ellenmondása sem akadályozhatta meg. 

Az ősiség alatt azonban kiváló fontosságra a zálogos birtokok emel-
kedtek, melyekről Verbőezi azt tartja vaia, hogy ilyeneket „birni és 
igazgatni kárhozatos és az üdvösséggel ellenkező, hanem azokról még 
irni is valamit, iszonyatosnak látszik; mivelhogy azonban a birodalmi 
és polgári törvény a vele való élést megengedik, azért ez országban és 
alávetett részekben, ezen veszedelmes szokás szerfelett elhatalmasodott 
és nagy erőt vett, annyira, hogy ha némelyeket az ez iránt a többi 
között kiadott közönséges végzemény büntetése el nem rettentene, még 
az őket illető pénz letétele és lefizetése mellett is a zálogos jószágok 
és jogok visszaeresztéséről soha sem gondoskodnának, hanem lelkeik 
veszedelmére azokat, mig csak lehetséges letartóztatnák." — Az zálo-
gosítás által a birtok —• mint Verbőezi mondja - - ideiglenesen a hite-
lező kezére jutott ; a kamatok fejében szedte a jövedelmeket, a birtokot 
pedig csak az adott kölcsön visszafizetése után tartozott visszabocsátani. 
llogy a birtok haszonélvezete a tőke kamata fejében jár, ezt nevez1 

Verbőezi veszedelmesnek, szégyenletesnek, mert ez valódi uzsoráskodás. 
Verbőezi tana szerint nem lehetett a birtokot az örökösök sérel-

mére közbecsün felől elzálogosítani. Ha az elzálogosítás nagyobb összeg 
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fejében történt, maga az elzálogosító a birtokot ugyan csakis a felvett 
egész összeg letétele mellett válthatta vissza, de már azt elzálogositónak 
fiai vagy atyafiai a jószágot a közbecsü letétele mellett voltak jogosítva 
visszakövetelni. Az elzálogosítás érvényességéhez megkívántatott a hiteles 
hely előtt való felvallás, továbbá azért, mivel az a „kárhozatos vissza-
élés harapódzott el, hogy t. i. néha ötven forintot vett fel valaki az 
uzsorástól, s még is a káptalan vagy convent avagy az ország rendes 
birói előtt szándékosan, még pedig gonoszul azt vallja, hogy száz vagy 
kétszáz forintott vett fel, az érdekeltek megintése, sőt ha a zálogösszeg 
50 frtnál több volt, az iktatás. 

A későbbi törvények és a gyakorlat azonban az elzálogosítást 
mindinkább megkönyitették. Az ebben nyilatkozó birtokforgalom mind-
inkább korlátlanná lett. Megszüntettetett az iktatás (1647 : 125. §. 2.), 
a hiteles hely előtt való felvallás (1655 : 2.), a közbecsün való elzá-
logosithatás korlátja (1635 : 90 és 1647 : 125. §. 1.) 

Kétségtelen, hogy az ujabb, a 17-ik századból való jogfejlemény 
szerint az elzálogositás teljesen a birtokos tetszésétől függött, csak oly 
feltételeket nem volt szabad a zálogos szerződésben kikötni, mely az 
ügyletet teljesen kiforgatta volna természetéből. így tilos volt az ősi 
jószágot 32 évnél hosszabb időre elzálogosítani vagy a zálogidőt a 32 
év eltelte előtt ujabb 32 évre kiterjeszteni ; az adottnál nagyobb váltsági 
összeget kikötni, a visszaváltást bizonyos ritka pénznemekre korlátolni. 
Tilos volt az a kikötés is, hogy a zálogot ne lehessen mind kiváltani, 
mig a jobbágyok nem fizették meg a zálogbirtokosnak összes tartozá-
saikat. -— A zálog visszaváltásakor nemcsak a zálogösszeget kellett kifi-
zetni, hanem meg kellett téríteni a beruházások, a birtokon emelt 
épületek és azokon tett javítások értékét, viszont azonban a zálogbirtokos 
szavatolt a rongálásokért. Ha könnyű lett volna is az atyafiaknak a 
zálogösszeget letenni és ekkép a birtokot ismét visszaszerezni, nehe-
zebb volt a javításokat megtériteniök, mert a zálogbirtokosok jól meg-
rakták épületekkel. 

Mindezekből világosan látjuk, hogy a birtokforgalom mind szaba-
dabbá lett az ugynevezet kapitalisztikus rendszer terjedése folytán. Az 
ősiség, a mint ez a 17-ik századtól fogva fejlődött, a mint a helyes 
okból történt örökvallást, vagy mint mondanók örökeladást, általában 
nem lehetett többé megerőtleniteni, a mint a könnyelmű örökvallás 
többé nem az ügyletnek teljes érvénytelenségét vonta maga után, hanem 
csak a visszaváltás jogát hagyta fenn, a mint az elzálogositás teljesen a 
birtokos tetszésétől függött, megszűnt családfenntartó elem lenni. Csak 
akadályozta, de nem szüntette meg a birtok forgalmat. A visszaváltás 
nem a család akaratától, hanem természetesen anyagi tehetségétől függött. 
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VI. 

Az örökösödési jog alakulását illetőleg ki kell emelnünk a vagyon 
minőségében fennforgott a különbséget. A szerzeményi javakról a bir-
tokos ugy az életben, mint halál esetére szabadon rendelkezhetett. 
Évben nem korlátolták a gyermekek. S szerzeménynek tekintették mind-
azt, mit a birtokos „fáradsága (munkája), szolgálat a és erényei által szer-
zett vagy talált", valamint azt a vagyont is, a mely neki végrendelet 
vagy szerződést, (testvérré fogadás vagy fiúsítás) folytán jutott. Az első 
birtokos kezén szerzeményt alkotott az adományi birtok is. Az ado-
mányos erről, természetesen a visszaháramlási jog sérelme nélkül, sza-
badon intézkedhetett. Szabadságában volt, ha az adomány csak a férfi-
ágra szólott is, ebben a leányágat is részesíteni, örökössé tenni. Joga 
volt szerzeményi birtokaira nézve a gyermekek közt osztályt tenni és 
az első szerző által tett osztályt a későbbi örökösödési osztálynál sem 
lehetett megváltoztatni. 

De a szerzeményekben való örökösödést illetőleg még meg kell 
említenünk, hogy a jogtudósok közt vitás, hogy vájjon gyermekek létében 
az örökhagyó teljesen szabadon, azoknak teljes kizárásával végrendel-
kezhetett-e. Egy részök azt állítja, hogy az örökhagyó a szerzeményekről 
teljesen szabadon intézkedhetett, feltéve hogy az ősiek teljesen elégsé-
gesek a kiskorú gyermekek tartására és nevelésére. Ila ősi általában 
nem lenne vagy elégtelen lenne a kiskorúak tartására és nevelésére, 
erre a ezélra a szerzeményekről megfelelő részt a végrendelet ellenére 
is ki kell hasitani. Más részök még vitatja, hogy az atya fiát a szerzemé-
nyekből csak abban az esetben zárhatja ki, lia ősiek maradtak, de ha 
ilyeneket nem hagyott, nincs is jogába fiát ok nélkül kitagadni, illetőleg 
a végrendeletben egyszerűen mellőzni. 

Meg kell továbbá jegyezni, hogy a szerzeményből első sorban 
pótolni kellett a netalán elidegenített ősieket. Ez az 1723 : 49 t.-czikkben 
gyökeredző intézkedés némileg szűkebb korlátok közé szoritotta a szer-
zemény fogalmát, a mennyiben e szerint szerzeménynek már csak az 
ősi vagyont meghaladó vagyont lehetett tekinteni, s e szerint tehát 
csakis erről a fölöslegről lehetett szabadon végrendelkezni. 

Különös megemlítést érdemel az a szerzemény, melyet a még 
osztatlan testvérek tettek. Mig testvérek közt a nem történt meg az osztály, 
a testvérek által közösen vagy külön tett szerzemény is a közös vagyont 
gyarapította, mely a testvérek közt az osztozkodáskor szintén osztály 
alá esett. Ha a testvér az általa szerzett vagyont magának akarta meg-
tartani, lemondania kellett a közös vagyonban való osztályrészéről. 
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Mig a szerzeményekről tehát szabadon lehetett végrendelkezni, 
az ősiekről egyáltalában nem volt szabad végrendelkezni, mert, mint 
ezt Frank mondja : „az ősi jószág nem azé egyedül, a ki birja, hanem 
az egész nemzetségé, értve alatta mindazokat, kik a szerzőlevélnél 
vagy más törvényes oknál fogva az örökségre számot tarthatnak, nem 
csak a most élőket, hanem egyetemben a jövendőbéli maradékot is." 

Az ősi vagyon vagy birtok vagy osztatlan állapotban maradt, vagy 
szükségképen osztály alá esett. „Az osztályok" — tanitja ugyancsak 
Frank - „sem arra valók, hogy a jószág, mely többeké volt, azontúl 
egynek sajátja legyen, azt minden élők öszvesen és egyes (egyező) aka-
rattal sem tehetnék, mert a maradékot meg nem foszthatják ; hanem 
valamint osztály előtt a jószág csak az egész nemzetség tulajdona volt, 
olyan (az) maradt azután is ; felosztva lett az osztozók életkorára eső 
jövedelem, a haszonvétel és nem egyéb. Innen folyik 1. hogy az ősi 
örökséget sem idegen kézre adni, sem terhelni nem szabad, a mit a 
régi kor szigorúakban megtartott, az utóbbi századok pedig kedvetlenül 
tűrve a korlátokat, itt-ott rést nyitottak ; 2. ősiből a törvényes örököst, 
sem élőt, sem leendőt kizárni nem lehet és minden arra czélzó végin-
tézet foganatlan." — „Czélja az osztálynak" — folytatja alább — „hogy 
ki ki külön, és tehát szabadabban gazdálkodva nagyobb hasznot is nyer-
jen, kedvét is inkább tölthesse." 

Az ősi vagyonban az örökös nem a közvetlen örökhagyót, hanem 
az első szerzőt, kitől a vagyon eredt, képviselte. Ez a felmenő és oldal-
ági örökösödésben oly fontos szerepet játszott vagyoneredet, a mely 
mai jogunkban mint ági örökösödés ismeretes, a lemenők örökösödésé-
ben azzal az eredménynyel járt, hogy az apa fiát és természetesen vi-
szont a fin apját semmi szin alatt sem foszthatta meg az őt különben 
megillető örökségtől. A családi érzelmet és összeköttetést mélyen sértő, 
avagy a vagyonra hátrányos és a törvényben határozottan körülirt esetek 
csak azt a jogot adták, hogy az apa fiát és viszont a fiu apját osz-
tályra kényszerithette. 

Örökösödési jogunk szellemének megítélésére fontos Verböczinek 
az a tana is, mely szerint az apa beleegyezésével nősült fiú az apát 
osztályra kényszerithette, „a melyben mindegyiknek, az atyának tudni-
illik és a fiúnak jószágaira és javaira nézve egyenlően kell az osztályt 
megtenni", kivéve marad mégis az a vagyon, a melyet a fiú anyja 
után örökölt, ez a vagyon nem esik apa és fiú közt osztály alá. —-
Későbbi szokás és magyarázat kivette az osztályból a szerzeményekei,, 
s ez a jog tulajdonkép arra szorítkozott, hogy az apa a fiúnak illő elé-
lésre külön jószágot adott, vagy ha ez módjában nem volt az apa fiával 
együtt egy házban maradt. 

Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle. 10 
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Áttérve magára az örökösödésre ismételve ki kell emelnünk, bogv 
a testvéreknek, az atyafiaknak joga volt, de egyáltalában nem kötelesek, 
az ősi vagyont osztatlan állapotban megtartani. Az osztatlan állapotnak 
befolyását a szerzeményeket már emiitettük, itt csak még azt kívánjuk 
felhozni, hogy az osztatlan állapot Verbőczi tana szerint az elidegení-
tésnél és elzálogosításnál némi hátrányokkal járt, melyeket csak későbbi 
törvények szüntettek meg, melyek a rokonok részének elidegenítését 
vagy elzálogosítását határozottan érvénytelennek jelentették ki. 

Folytatva az örökösödés alapelveinek előadását, bátran mellőz-
hetjük azokat a tanokat és szabályokat, melyek arra vonatkoznak, hogy 
vájjon a birtok csakis a férfiágat, vagy a férfi és a nőágat közösen 
vagy a nőágat a férfiág kihaltával illeti-e meg, a melyeket tulajdonkép 
az adományi záradékból folyóknak mondhatunk, s inkább is a birtok 
közjogi ál lását , a visszaháramlási jogot érdeklik. Mellőzhetjük ezeket 
azért is, mivel, mint előadtuk, az első szerző az adományi záradékot 
végrendeletében figyelmén kivül hagyhatta, s a záradék ellenére az örö-
kösödést mindkét ágra kiterjeszthette, valamint a birtokosztályt a gyer-
mekek közt minden időkre megtehette. De tekinteten kivül hagyhatjuk 
még azért is, mert gazdasági szempontból csakis az fontos, hogy a 
törvény az örökre nézve minő öröklési rendet és osztályt állapított 
meg és az ebből kiinduló elvi szempontból tényleg közönyös, hogy az 
örökségben csak egyik vagy mindkét ág részesült-e, mert a nők hozzá-
járulásával csakis a sorban következő örökösök száma volt nagyobb. 

Sorrendben pedig örököltek 1. a lemenők, 2. a felmenők, 3. az 
oldalrokonok. 

Az örökösödésben az egyenlő osztály elve uralkodott, tehát az az 
alapelv, a mely a római jogban is érvényre jutott, a melyet századunk-
ban a franczia törvény is általánossá és közkötelezővé tett és a mely 
mai jogunkban törvényes öröklés esetén is érvényes. Jogfejlődésünkről 
tehát nem lehet mondani azt, mit Maine Summer a franczia jogfejlődésről, 
a polgári törvénykönyvre (code civil) való tekintettel mondott, hogy „a 
nép joga győzedelmeskedett a nemesek joga fölött." Nemességünk az 
örökösödési jogban mindig a jogegyenlőség és ebből folyólag az egyenlő 
osztály elvét vallotta. 

Meg kell jegyeznünk, hogy a lemenők örökösödésénél a gyermekek 
fejenkint, az unokák azonban törzsenkint osztozkodtak. A birtok vagy 
birtokok tehát az örökhagyónak életben levő, illetőleg unokák által kép-
viselt, örökségre hivatott gyermekei számának megfelelő egyenlő osztá-
lyokba kellett felosztani. Azt. mit a gyermek a szülők életében az örök-
ségre kikapott, az osztályba be kellett tudni. Az apai házat a hozzá 
tartozó földekkel a legifjabb fiú kapta, de a többi fiútestvéreknek a 
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közösből hason házakat és földeket kellett adni. Ha a közösből nem 
telt hason házak építésére, magát az apai házat és földeket vagy érté-
köket kellett megosztani. Nem kellett tehát szükségkép parcellás osztá-
lyokat foganatosítani vagy minden darab földet külön-külön megosztani, 
mely osztályelv esik s eshetik lulajdonkép kifogás alá. — A fegyverek 
kizárólag a fiúgyermekeket illették meg. 

Örökösödési jogunkban, mely mint láttuk, habár nem ugyan szük-
ségkép a férfiág előnyösitésén is, mégis inkább a jogegyenlőség elvén 
nyugodott, a XVlI-ik század végén idegen-elem • a hitbizomány lopódzott 
be. Az 1888. évi IX. t.-czik az örökösödésnek e módját, melyet egy-
némely régi jogászunk diszörökségnek nevez, a mágnásokra korlátolta, de 
az 1723. évi L. t.-cz. kiterjesztette a nemességre is. Hitbizományt csak 
szerzeményi birtokokban lehetett alapítani. A hitbizományt sem elidege-
níteni, sem megterhelni, sem részekre osztani nem volt szabad. A hitbizo-
mány érvényesen csakis kir. jóváhagyással alapíttathatott. Érvényességéhez 
továbbá megkívántatott az országos közhirrététel. Birtokviszonyainkban 
a hitbizomány az ősiség fennállása alatt csak csekély szerepet vitt. Első 
alapitókként oly nagybirtokosok szerepeltek, kiknek Ausztriában is voltak 
birtokaik. 

1) Az intézménynek európai fejlődését és jelen állapotát részletesebben : „Agrár-
politikai tanulmányok" czimü 1886-ban megjelent munkámban adtam elő. 

10* 



ADATOK. 

GAZDASÁGI VISZONYOK THÖKÖLY IMRE FEJEDELEM URADAL-
MAIBAN 1684-BEN. 

I. 

Thököly Imre fejedelem 1682. juniushó 15-kén Munkácson egybe-
kelvén Zrínyi Ilonával, még azon évben erélyesen hozzáláttak roppant 
terjedelmű, de a megelőzött években teljesen elhanyagolt és elpusztult 
uradalmaik helyrehozásához. Mindenekelőtt összeiratták a Munkácsi ura-
dalmat, melyhez 1680. évben Ilona anyósa Báthory Zsófia megszerzé 
volt a szentmiklósi és podheringi uradalmakat a Homonnai-Drugeth-
családtól. Az uj házasok a lehető intézkedéseket megtették jövedelmeik 
biztosítására, mire az akkori harczias időkben nem kevésbé szükségök 
volt. Hogy Thököly erélylyel és szakismerettel igazgatá jószágait, erre 
kétségtelen és eklatans adatul szolgál az általa Munkácson 1684. junius 
10-kén kibocsátott Gazdasági utasítása, mely az akkori gazdasági viszo-
nyokat világosan feltüntetvén, az bizonyára azon kor- és gazdasági szel-
lem illustratiójául érdekes adattal szoigáland; miért is azt egész terjedel-
mében közlöm. 

INSTRUCTIO GENERALIS PROVISORUM IN BONIS NOSTRIS EXISTENTIUM. 

Observcitio. Noha ez Instructionk Articulussi in Generalitate téttet-
tenek fel, mindazon által tiszteink könnyen eszekben vehetik, melyik 
artikulusunk, melyik jószágunkra tartozzék. 

Articulas primus. 
Minden keresztény ember ugy várhatja dolgainak jó végét, ha 

azokat az ur Istenek szent nevében kezdi munkálódni. Udvarbiránk is 
azért előtte viselvén ezt, minden dolgaiban eleibe tegye ; magát ugy 
viselje, hogy semmi dolgoknak kezdése Istennek Szent nevének segít-
ségül való hivása nélkül ne legyen; foglalván magát kegyes, tiszta, s 
józan és mérsékletes életben, melynek példát adjon több utána való 
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tiszteknek ebbeli szép magaviselésével és Istenhez való buzgóságával, 
hogy azok is látván, követhessék az istenes életben ö kegyelmét. 

Akik pedig a jobb követői nem akarnának lenni, azokat elsőben 
szóval való szép intésekkel, azután dorgalással, végre keményebb fenyí-
tékkel is a jónak elkövetésére, s kényszerítésre szoktassa, hogy az Isten-
nek áldását minden dolgában láthatóképen tapasztalhassa. És a melyek 
az Istené, vagy az Isten dicsőségére rendeltettek, adja meg az Isten-
nek ; ami pedig felebarátját illeti, felebarátjának, nem vonván el sem-
mit az oltárról, igy mindkét táblájára ő felségének lelki indulattal, sze-
rénységgel viseljen szorgalmatos gondot. 

Minthogy pedig az Isten szent nevének segítségül való hivása után, 
mind hasznos, jó és szükséges dolgoknak elkövetésére alig vagyon 
nagyobb segitő tehetség, mint a mértékletes és józan élet ; hogy azért 
hivatalos munkáiban, jóságaink igazgatásában is hasznosabban és szebb 
renddel mehessen elő, a feljebb irt virtusokkal bővelkedjék udvarbirónk : 
mert igy Isten előtt kedves dolgot, ura előtt, vagy részről pedig hasznos 
szolgálatot vihet véghez és Istentül áldást, tőlünk pedig kegyelmessé-
giink szerint való megjutalmaztatást várhat magára. 

2. Mindezek után az urakhoz való hiiség, szorgalmatosság Isten 
áldását kereső munka lévén, a tisztviselőkben világi mód szerint is 
dicséretesebb jóságos cselekedetet, melyeknek ha udvarbirónk is elkö-
vetője lészen, igy is Istentől áldást, tőlünk hitelt és tekintetet várhat, 
kegyelmességünket is ugy remélheti promotiojára, melyet is ő kegyelme 
ebben mutathat meg, ha minden tiszteit illető jó dologban szorgal-
matos lészen és serény hivatalának elkövetésére mástól serkentést nem 
vár; sőt mind ő kegyelmétől függő tiszteinket, jobbágyainkat annak 
végbenvitelére serkengeti és nógatja, nem gyönyörködvén a halogatásban, 
mindeneket az ő idejében igyekszik véghez vitetni, ugy, hogy ha vala-
mit ma az alkalmatos jó időben véghez vihet és vitethet, azt soha 
hónapra nem halasztja, mivel akármely dolog is a maga idejéről való 
elhalasztását kár követi. 

3. Jó reggel való felkelése és isteni szolgálatjának szép rövid ideá-
ban való véghezvitele után, elsőbben is Major inkát jár ja meg és ott 
levő apró szárnyas marháinkat tekintse meg, azokat a majomé mint 
tartja, vagyon-e elégsége azon apró majorságinkra erogált életségnek; 
elejét nem veszi-e ki (fordítván a maga ususára), annak csak porát, 
taklaszát, üresét hagyván az apró marháknak ; mely is nem utolsó vesze-
delmekre és elfogyásokra volna az apró marháknak ; víznek való válujok 
vagyon-e illendő és elegendő, napjában italokat hányszor ujitják ; va-
gyon-e elégséges jó óljuk és azt minden héten hányszor tisztítják ki ? 

Majorság és konyhára adminisztrált ludakat a majorosné eszten-
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dőben hányszor tépet meg, azoknak tolljok hová lészen ? A ma jomé 
számadásában állván, ahoz rendeltetett tiszteink előkivánják az ö ide-
jében. Mindenféle erogatioról a majorásnénál és egyéb pásztoroknál is 
rovást tartson pro futura cautela. 

Onnan csűrös kertünkben, majorságink, marháink, béresek kezeknél 
levő béres-ökreink megnézésére menvén, ottlevö javainkat (mindenféle 
tartományainkat), cséplőnket nemcsak tekintés alá vegye, hanem ahol 
megfordul, cselekedettel is való jelensége legyen. Mindenféle majorság^ 
marhánk, (melyek arravalók), bizonyos bélyeggel bélyegeztessék meg az ö 
idejökben, melyek megismertessenek mi majorságainknak lenni. Vetemé-
nyes kertünket is gyakorta megtekintse és az ott interveniálható szük-
ségeket orvosolja, mivel onnan nem kevés haszonnak kell bejönni kony-
háink tartására és sok szűkölködők tápláltatásokra, rája vigyázzon azért 
udvarbiránk, hogy kertünk haszna el ne vesztegetödjék, hanem mi szük-
ségünkre megtartassék. 

Ehez való, hogy gyümölcsös kertünkben Istennek megmutatott áldása 
lehullván gyümölcsös fáinkról, a földön ne vesszen, hanem amely nem 
állani való, szorgalmatosan aszaltassa és jó helybe tétesse, gondot vi-
selvén arra is, hogy a gyümölcs nyers avagy száraz korában el ne tékozol-
tassék a kertben járó dolgotlanok és némelyek által ; megkívántatik az 
is, hogy mi kerteinkben volnának arra való helyek, elsőben vadfával 
beültetvén, azután különb-kíilönbféle gyümölcstermő ágakkal be is oltassa, 
hogy az igen régi és már rothadó félben levő gyümölcsfák helyében 
ujak nevekedjenek. 

4o. Reggel annak idejében akkori időre tartozó mindenféle mun-
kára marhás és gyalogszeres jobbágy igen szépen elrendeltessék, (ha 
estve elmulatta a más napra való munkáknak kiadatását), kinek-kinek 
bizonyos dolgot adván eleiben, pallért 1 állítván melléjök kiknek nap-
pali munkájokat nem kell csak a maga hasznát kereső és gyakorta a 
jutalomért, égett borért a munkást henyélni hagyni, pallérra bizni, ha-
nem udvarbiránk is ottan-ottan megtekintse, estve pedig a nappali mun-
káról a pallértól számot vegyen és ismét a más napra való dolgot, ugyan-
akkor elrendelje, hogy más nappal abban is nagy időt el ne töltsön, 
hanem jó idején serériyen a munkához láthasson a munkás. 

Nem utolsó nyomorgatásokra való dolgok observáltatnak a hamis 
pallérok miatt jobbágyinknak, mivel hogy az adományért az erösebb és 
értékesebb jobbágyot vagy elbocsátja a munkáról, vagy egyéb könnvü 
dologra rendeli, és igy a tehetetlen szegényre maradván a munka, 

1 Pallér elnevezés alatt olyan munkafelügyelő-féle egyén értetett, ki az ispán-
nál kisebb rangú alkalmazott volt. 
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megfogyatkozik udvarbírónk elrendelt dolgában és az elszegényedett 
jobbágy annál is inkább opprimáltatik és enerváltatik. 

Jószáginkbeli ispánink is (kik tisztöket nagy summa pénzen szok-
ták megvenni) észrevehető nagy gonoszságot visznek végben jobbágyaink 
között, mert hogy az ő tőlük nekünk adott Summa (melylyel tisztét 
megvette) kiteljék, magajava öregbedjék etc., a munkára erős, értékes 
jobbágyot a mi dolgainkra nem űzik, hanem azokat meghagyván, csak 
a szegénynyel szolgáltatnak, gyakorta pedig az olyan erős munkatehetö 
jobbágyot csak a magok privatumokra fordítják ; azért udvarbirónk a 
pallérok és ispánok iránt hogy szemesen vigyázzon és az ilyeneket is 
hogy jól megtudakozzon, szükséges és ha kin effélét elér, kemény bün-
tetés nélkül ne hagyja. 

Ez is enerválására vagyon a szegénységnek, hogy némely városi 
és falusi torkos borozó birok, praetextus alatt a szegénységre adót vet-
nek, melyet szorosan exigálván rajtok, annak szóvá fordítják a magok 
hasznokra és a korcsmáros contentátiojára ; az ilyent udvarbiráink 
meg ne engedjék. 

Ha mikor porta után kell is valami impositiónak lenni a szegény-
ségre, az olyanokról is udvarbirónk számot vegyen a bíráktól, mennyit 
exigáltak és azt hová erogálták, ha mi pedig megmaradóit benne, azt 
a közöttök való közönséges jóra convertáltassa, vagy tovább occurál-
ható szükségre tartassa vélek, az ilyenekről pedig a birák partiálét tart-
sanak, melyben minden expensát felírassanak és esztendejök eltelése 
után számot is adjanak az impositivárul udvarbirónk előtt. 

5°. Mindennek ideje lévén, minthogy némely örökségünk gondvise-
letlen tiszteink miatt régen elpusztultak, romlottak, járulván ehhez e 
mostani változás alá rettenetes üdö is, mellyben az ruina nemcsak partiku-
láris, sőt az országul érezhető ; de minthogy divina Providentia huma-
nam non excludit, azért az ő idejében a megromlottak felépítésére, hogy 
bőven legyen épületre való fa, mész, kő, tégla, cserép, sindely, lécz, 
deszka, sövényben való karó, fonni való vessző, stb. és minden szük-
séges materia igen-igen megkívántatik, azokról pedig idején kell provi-
deálni, hogy a mikor, a mely helyben a szükséges épület restauratiójá-
hoz kezdett fogyatkozása ne légyen. 

Ide kell érteni munkácsi jószágunkban rákosi udvarházunknak, 
majorunknak, kertünknek (mivel azok igen alkalmatos helyen vannak1 , 
az ö idejében hírünkkel való megépítését, hogy ott bővebb majorságot 
felkereshessünk; majorbeli majorság marháink, mely részeinek is alkal-
matosább helye is lehessen. Hasonló a munkácsi várunk alatt leendő 

1 Ma nyoma sem látszik. Hajdani helyén korcsmaépület áll. 
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csűrnek megépítése, ugyanott vadaskertünk nagyobb részének megujitatása 
s egybek effélék, melyekről bövön láthatni a szokott inventális módja szerinti 
leírásban, melyek az inventáriumunk margóján NB-vel jegyeztetnek meg. 

Ebben is nem kevés kárunkat látjuk meg, hogy noha az ahhoz 
értő inventárossal az inventáriumban eléggé specifikáltatjuk a ruinákat 
a végre, hogy azok restauráltassanak ; mindazon által megelégednek 
tiszteink azzal, hogy csak megolvassák inventáriumjokat, annakutána 
letevén tisztről tisztre elébb haladván, a romlás s pusztán való állás 
aránt méltóságink nem kevéssé sértődik; megkívánjuk azért, hogy vala-
holott ilyent látnak tiszteink, idejök lévén reá, reparátióját el ne mulasz-
szák ; mert noha a jó gazda mindenkoron talál dolgot, azért erre is 
vigyázzon. Haec facienda, illa non omittenda; máskép negligentiájoknak 
elveszik jutalmukat occasione censurae. 

6°. A jó gazdaságnak jelei között majd első a földeknek ugaroltatása, 
mivel igy az Isten áldását rendszerint gyakortább ajándékozza az embe-
reknek és az épitetés közben is ez gyakoriandóbb : a szántóföldek azért 
megkívánják, hogy a hol elsoványodtak, megtrágyáztassanak, szántása 
pedig jó alkalmatos üdőben légyen, mert ha a két munkájok megfogyat-
kozik, ott csak tövis, gaz, kóró terem, a háromszori szántás pedig némely 
határon igen-igen megkívántatik, mely ha nem lészen, káraihatja a 
^azda minden munkáját. 

A szőlőben is nem utolsó hasznot hozó munka a trágyázás ; az igen 
elsoványodott helyen pedig igen szükséges a kazalba hányt és jól meg-
érett föld és a rakott ganaj is ; az ültetőnek, rakodónak legyen mindig 
készlete ebből, hogy idején lehessen elővenni ; a minthogy a gazdák 
inspectiója alatt levő szőlőinknek (vide majorság) nagyobb része a nagy 
gondviseletlenség miatt igen pusztások lévén, valóban kívántatnak a 
szőlőtövöknek szaporítása is. A szőlő mikori és hányszori munkáját 
kívánja meg, a jó gazdáknak igen kell tudni ; Isten után gyümölcsöt is 
a jó és idejében meglett munka után várhat ember. A szőlővesszönek 
és termésnek segítségére és hasznára való lévén a szőlőkaró, melyből 
is, minthogy majorság — szőlőinkig megfogyatkoztak, (mind a Bereg-
szászi és munkácsi határban levők is, melyek oly gondviseletlenség alatt 
vannak, hogy nagy része még ma is, ugy mint pro die 27. Julii, csak 
nyitásban vannak, karózatlan, kötözetlen, a minthogy az inventárium-
ban azt megláthatni ; hogy várhatna ember ilyen dolog után hasznot). 
Szükséges azért, hogy ezután jobb gondviselés légyen reájok, az aránt 
való kárunkban is elhisszük praefektusunk bele is tekint. Örökségnek 
való vessző* mindenkoron bőven hagyassék, az igen darvas tövek elsü-

* Az új ültetésre való vesszőt érti. 
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lyesztessenek, a homolitani valók, el rakattassanak, mert Isten után az 
ilyennel is mind épül a szőlő. Ezen szőlő nagy gondviselésben legyen. 
A mustot az ö idejében hites ember szűrje, mérje, őrizze. A szőlő mun-
kájára való expensa, a hol vincellérek által erogáltassék, a vincellért 
erős hittel reá eskessék partialejára a szolgabíró előtt ; (ki is coramizálja 
mind a f'assiót s mind a juramentumot), hogy a mint a partialejában 
beíratta a solutiót in rei veritate, a szerint fizetett és semmit abból el 
nem subtrahált, magának nem hagyott. Mindenik-féle munkáját pedig sző-
lőinknek elvégezödése után, mindenkoron perbytrálja udvarbiránk; ne bízza 
csak a vincellér relatiójára, ha a munka rosszul vagyon, notálja udvarbiránk. 

A szőlőnek műveltetése az ő idejében legyen meg, mert a vincel-
lért mindjárt őszszel a födés után a maga partialejára, (melyben szőlő 
munkájára való expensa megíratott) ugy esküszik, hogy a formulában 
inclusive lészen ez is: a szőlőnek minden munkája az ö jó és alkalma-
tos idejökben lőtt és adatott meg, melyről ha a vincellér igy nem áttes-
tál, mind ö s mind udvarbiránk kárban incurálnak; a vincellérek fassiot 
és pedig, nem a részeges bírákkal, hanem szolgabirákkal autentikáltas-
sák tiszteink, másképen számadáskor nem acceptáltatnak. 

Fertonos helyeken ha esik ilyen, hogy inkább tudják adószölöknek 
kevés termését, mintsem fertont adjanak; azért ha olyan lészen, effélét 
számunkra kell megszerezni, szüretelni, melyből a dézsmás nem parti-
cipai. A hova bor vagy buza-dézsmások ordináltatnak, levén azoknak ahoz 
való instructiojuk, elhisszük praefektusunk a szerint is veszi számot tőlük. 

7°. Őszi és tavaszi mindenféle gabonát mindenik majorhoz tartozó 
helyünkben és határon mentül bővebben lehet, vetessen; a búzát azon 
szükségre megtisztítássá és ugy vettesse a földbe ; pusztán maradni 
szántóföldeinknek ne hagyja, mert aziránt való kárunkat maga resti-
tualja. A vetésnek pedig jó alkalmatos üdejére vigyázzon; sárba a vetés 
ne essék, mert az olyan termi a sok haszontalan tövisét, gazt ; a hol 
kívántatik, háromszori szántásban légyen a vetés ; a leboronálását ne 
bizza csak a pallérra, ugy a vetésre való vigyázást is, melyre ahoz jól 
értő gazdaembert állítson. 

A vetni való magot józan, hites biró kezéhez erogáltassa, azzal 
is vitesse a szántóföldre, a vetés végződéséig a vető mellett is hites 
ember legyen, ki is hite szerint fogja recognoskálni, melyik táblaföldben 
mennyi mag ment, és azon recognitiot Írásban vitetvén udvarbiránk, 
számadójára való documentumai közé tegye, pórban pedig a magvetőnél is 
meghagyja pro futura cautela, a vetést füvében is meg szokták tisztítani.1 

1 Az ily mezei munkák az uradalmak jobbágy-községei által robotképen esz-
közöltetvén, azért volt szükséges az ily ellenőrzés. 
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Aratás elvégzödése után mindjárt udvarbiránk számtartóját és a 
helyeknek föbiráját hármat is maga mellé vévén, a mezőre kimenjenek, 
mindenik táblában való procreatióját külön-külön felszámlálják, olvassák 
és a kalondják számát vagy keresztét írásban letegvék, szép distinctióval 
specifikálván azt is, melyik táblában micsodás élet termett ; igy elvé-
gezvén azon hites biró előtt tegye recognitio alá és hagyja kezénél, 
magúnak pedig számadása mellé pecsétes pózt vegyen, a recognitióban 
levő summának pedig letételbe ne Írassék aritmetice, hanem expresse 
kiirattassék. 

Noha az Istennek ő szent felségénék akaratját s áldását nem jó 
mértékolni (sok és kevéssé), mind azonáltal, hogy a jó és takarékos 
gazda azt megoltalmazza, megkívántatik; szükséges lévén azért megtudni 
Isten áldása után, ereszthetősége az életnek mint légyen, azután a 
táblaföldeken keresztül által menvén a keresztek között, mindenik föld-
ből egy-egy kévét a keresztekből vitessen el mindaddig, mig két keresztre 
nem telik azon egyes kéve (azt pedig nem is igen javát az életnek, se 
az igen szegényét, hanem a középszerűt járván, cselekedtesse), melyet 
hiteles embereink előtt jól kicsépeltetvén, tisztitatván, méresse fel külön 
a tiszta szerűt, külön a taklacsosát vagy alját ; annak utána azon hite-
les embereinkkel recognoscaltatván ereszthetőségét az életnek, sub 
authentico adja be számvevőnknek, pro futura cautella párt hagyván mind-
azonáltal magának is benne. 

Az asztagrakásra jó időt válasszon Isten igazgatásából és áldásá-
ból, azokat pedig a puszta földre ne rakassa, hanem asztag alá való 
lábakat csináltatván, (annak módja szerint lenyakasztatván csuklyót, 
hogy az féreg fel ne mehessen könnyen), arra rakassa asztagunkat, ahoz 
jól értő embereinkkel. Mennyi asztagban mennyi kereszt buza, dézsmás 
vagy majorság, lia majorság, micsoda helyen való táblaföldön termett; az 
asztagban való rovásra megírassák az esztendő-számmal együtt és ugy 
tétessék jó és megtalálható helyre az asztagban. (Mindenik asztagról igy 
értsed.) Azon írásból is magának párt hadjon ratiója mellé. Asztaginkat 
jó befedetés nélkül ne hadja, se tartsa, mert az ilyen káros; igy a 
betakarodás és asztagok csinálása jól elvégződvén, arról való jegyzését 
udvarbiránk adja be számvevőnek kezébe is, hogy a mikor arról is 
informáltatni kivánánk és parancsolnánk, hamarébb belé tekinthessünk. 

Dézsmákból proveniálandó gabonáról, búzáról partiale tartassék és 
a dézsmás instruktiója mellül semmiben ne revedáljon, kik is pro evi-
tenda suspicione a helyeknek bíráink áttestálják proventusunkról szolga-
bíró előtt, melyet ő is authenticáljon subscriptiójával és pecsétével; a 
partiale végén hasonlóképen dézsmásunk is, és ugy vegye kezéhez 
udvarbirónk számadása mellé. 
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Az asztag-hulladékkal némely tisztek abutaltak, magok számára 
usurpálván, mi hírünk és akaratunk ellen, maga a csűr bírója, asztag 
rakója akarván velünk osztozni. Ugyanis innen lejött, hogy némely kéve, 
bár ugyan jól meg légyen is kötve, de a szekérről asztagra való fel-
adásban, a jobbágy azt szokta cselekedni, hogy a rázás és taszigálás 
miatt a kévének ki kell omlani, melyet udvarbiráink bár lássanak is, 
nem igen szokták megszólítani a kévehányókat, nem gondolván sem-
mit a kárral, a nélkül is pedig a rosz munka és kévekötés miatt nem 
kevés kéveomlás vagyon, honnan minémü nagy vesztegetés légyen a jó 
gazda kedvetlenül nézheti, az ilyennel is akarván némelyek magoknak 
nagy hasznot szerezni. Azért arra is udvarbiránk hites ember által visel-
jen gondot, minden asztag alul minden estve a hulladékot szépen, taka-
rosan csürünkbe vitesse, őriztesse, és az asztagok rakatása elvégződvén, 
jól kikészítesse, melynek minden szemét s mind purgamentoniát fru-
mentáriusnak kezéhez is administraltasson fogyatkozás nélkül, másképen 
difficultásában adatik, levén az ilyen kárositó kereseten kivül is tisztes-
séges fizetése. 

Szalmatöreket, polyvát oly oltalom és gondviselés alá takartasson, 
eltétessen, hogy a szükség idején kár nélkül vehessen elö mindenfélét. 

A szénának is betakarítása ahoz való jó üdőt kiván, minthogy 
pedig a szénahordást némelyek nem kevés tékoziással szokták hordatni 
s fogyatni, azért a hites szénaosztő vagy pallér a szénahordó szekerek-
kel ugy járjon, hogy nemcsak a szénahulladékot takartassa szépen fel, 
hanem a kazal környékét is szépen kaszálja, ugy rakattassa, tetéztesse, 
fedesse pedig, hogy az eső mialt kár ne legyen benne. (Mint a felső 
esztendőkben is observáltatott némely udvarbiránk idejében, hogy nagy 
része rosszúl berakatott szénánknak, az esős üdö miatt haszontalan is 
lévén, csak elhányódott, és a mely részéből pénzt kellett volna terem-
teni, vagy a jövendőkre conserválni, csak elveszett). Ugy tudja meg 
udvarbiránk, hogy ez is maga kára lészen annak idejében. 

A kazal minémüségének vagy állásának pedig ilyennek kell lenni: 
a szélessége alján s a közepén ís három öl, a magassága is három öl. 

8°. Csépléskor serény vigyázással legyen udvarbiránk, mind a csür-
biróra, mind a cséplőkre ; ezen két rendbeliek gyakorta egyetértenek a 
gazdának megcsalásában, károsításában, meglopásában, mert a szüksé-
gelt búzát (ha különben hoZzá nem férnek) polyvástul is zsákokban 
elvisznek, néha sárhoz való polyváknak szine alatt lopják. Azért bizo-
nyos hiteles magyarból álló tanácsbeli embert rendelvén, mindjárt a 
cséplés kezdésekor, éjjel S nappal azzal vigyáztasson. Az készítesse, 
méresse és administrálja frumentárius kezéhez, mindenkoron quietantiat 
vévén az administratiórul, melyet is jövendő recognitiója mellé meg is 
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tartson azon hites csépleső, a frumentarius is pedig azon hites ember-
ről fossiot extraháljon számadása mellé. 

A cséplés jól elkészített csűrt kiván, azt gyakorta meg szokták a 
gazdák öntetni. A cséplésnek ottan ottan való megtekintését udvarbiránk 
se mulassza el ; tudván, hogy a jól ki nem cséplés és ki nem tisztítás 
miatt esik gyakran a nagy kár. 

Buza vagy gabona mérésben az abrakosztó kétféle vékát ne tart-
son, hogy nagvgyal percipiáljon a csűrről és kisebbel erogáljon, vagy 
a vékát tetézve töltesse és elcsapva erogálja, vagy a vékának megrug-
dozásávál, vagy lapát-buzának reá való adásával szaporítsa a véka con-
tinentiáját ; mert az ilyen mind csalárdság és Isten büntetése alá való 
cselekedet. Tudván azért, hogy udvarbiránk az ilyeneket elkövetni nem 
engedi, azért ha arra való üressége lehet a mérésen maga is jelen 
legyen, a város főbírája mellett; ha pedig más dologban volna foglala-
tos, a birót erről instruálja és vele vigyáztasson ; valamely szolgánk 
pedig olyat merészel cselekedni, kemény animadversionk nélkül nem 
marad. Udvarbirónk azért vigyázzon rá, hogy kétféle véka, köböl, itce, 
mellyel javaink megkárosittatnék, inspectiója alatt ne találtassék. 

9°. Buza és akármely névvel nevezhető vetéseket gyakorta meg-
lásson és látasson, hogy az ujabb ösvényt csináló emberek vagy barom 
járása miatt a vetés meg ne károsittassék és ha olyant venne eszébe, 
azt elhalasztás nélkül megorvosolja. Ezt igy observálja, hogy ha egy-
felől az életet hordatja, (minthogy elsőbb is alá valót köll hordatni) azt 
más felül éjjel s nappal siesse el elkészítetni, tisztitatni, hogy a vetés 
az ő idejében lehessen és mások meg ne előzzék. 

Kaszáló réteinkre való vigyázás is valóban megkívántatik, mivel 
már sok helyeken nagy részét kaszálóinknak gondviseletlen tiszteink a 
haszontalan gaznak, tövisnek, bokornak elfojtani megengedték ; azért 
ebben is oly szerény és vigyázó legyen és gondviselő, hogy azokat a 
haszontalan gaztúl megtisztogassa, az utazókat pedig róla elfogja, kik 
ha ugyan nem fogadják, meg is büntettesse érette. 

Hajdan némely jószágunkban, oly kaszáló réteinkben, melyek töb-
bire, mind kerítésben és arra alkalmatos helyen voltak, jó gondviselő 
tiszteink által külömb-külömb gyümölcs teremhető vadfákkal be voltak 
ültelve és oltva, már azok a változások és hosszas gondviseletlenség 
miatt igen kipusztultak és elrontattak ; melyek helyébe tiszteink, ha 
másokat plántálnának és nevelnének (Isten gondviselése után) szép 
industria volna. 

10u. Szántóföldeinkben, kaszáló réteinkben, erdeinkben, vagy jószá-
gaiknak akármely határiban másoknak elfoglalni, semmit is ne engedjen, 
ha olyat értene, a proseriptio előtt contradicáljon és vegye processusba. 
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Tilalmas halászó helyekre is, gondot viseljen, elpusztult halastókat 
(ha ideje lészen reá), hogy megcsináltassa, igen szükséges, az ilyenek-
nekről az urbáriumban láthatni. Szántóföldeinket nemhogy idegennek, 
valamely nemes embernek, de még jobbágyinknak is usuálni ne engedje, 
praefektusunk hire nélkül, mert gyakorta a hosszas usuálás abalienaciot 
csinál, és a kit egyszer reá szoktatnak, másszor reá vágy, végre örö-
kösének mondja. Kaszáló rétekről is hasonlót értsed. 

11°. Nem kevés károsításunkra értünk ilyent is : hogy némely 
udvarbiránk a mi jobbágyinkkal ugyan magunk majorság-rétünkön fel-
takart szénánknak némely részét nem a mi szénás kertünkbe, hanem 
félre (magok alkalmatosságokba) el szokták hordatni ; nem utolsó 
gonoszság, melyet ugy hiszünk, notacioban veszi praefektusunk és az ő 
idejére megtart. Merészlették némelyek ilyent is cselekedni, hogy a 
magunk siető munkánkról a jó alkalmatos időben teherhordó jobbágyi 
és béres szekereinket, ekéinket, szénagyüjtő, arató jobbágyinkat magok 
ususára fordítván, siető dolgainkat megakaszták és a jó alkalmatos üdőt 
tőlünk elvonták, vesztegették, melyet semmiképen meg nem engedünk 
és az eddig való cselekedet is az ő idejében kérdésbe jön, ha kiknek 
mi akarnánk kedveskedni praefektusunk által, az olyanoknak commit-
tálunk, ha mely tiszteink alfélében is különben cselekesznek, kemény 
animadversiónkat el nem kerülik. 

12°. Majorság-szőlőink szükségére való kádaknak, hordóknak való 
dugóknak tőkéket mikor hordasson, a serény gazda már annak idejét 
jól tudván, szükség, hogy a maga idejéről el ne múljék hordatása, haso-
gatatása, késeltetése, mágiába való rakatása és megcsináltatássa, hogy 
igy a szükség idején ugyan bőven alkalmatos edények lehessenek. 

Minthogy a hamar való és reá vigyázás nélkül dolgozó bodnárok 
miatt gyakorta rosz lévén az edény, nem kevés kár következhetik, azért 
megkívántatik, hogy udvarbiránk szeme is gyakorta a munkán forogjon, 
és nem imitt-amott, hanem a szokott helyen csináltassa, a hol gyakorta 
maga is megtekinthesse. 

13°. Jószágunkban a holott bor, sör, annak beszüretése hogy ren-
desebben és kár nélkül lehessen, udvarbiránk is reá vigyázzon, tisztán 
szűréssé és igazán megméresse ; majorság-borainkat mind uj hordókba 
töltesse és megcéduláztassa, megírván, melyik szőlőnknek melyik részé-
ben és melyik esztendőben termett, continenciája a hordóknak mennyi? 
Foglalt borokat is hasonlóképen megcéduláztassa, kitől foglalták, meny-
nyiben, micsoda határban és melyik hegyen termett, melyik esztendőben? 

Adósságban elvett borok is megjegyeztessenek, hol, kitől, miért s 
mennyiben vétetett el, hol és melyik esztendőben termett, continenciája 
is mennyi ? 
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Taxa-fárul pedig ugy gondolkodjék, hogy a kik hordós bort tartoz-
nak adni taxájokban, négy. csebresen alól ne légyen, mert különben 
annak defectusát udvarbiránk fizeti meg ; az ilyennek cédulájában meg-
írja, hol s kitől vétetett vagy adminisztráltatott, melyik hegyen és esz-
tendőben termett ? 

Lőre csináltatásban ilyen rend tartassék : minden két hordó bor 
után jó elő lőre könnyen lészen egy hordóval, mászlás-lőre is egy hor-
dóval ; harmadlás-lőre pedig három hordó után tudatik egy hordóval, 
minthogy az igen könnyen meglehet, azért iratik csak ennyi, hogy 
annál inkább alkalmatosabban lehessen ; melyben ha fogyatkozás lészen, 
elhihető, hogy többet vesznek le a törkölyről bővebb liquornak megadá-
sával, mely superfluitással a lőréknek elsőiben lészen transmutatio vagy 
suppositio. Minthogy harmadlás-lőrével szokták a munkásokat tartani, 
azért az elő-lőrést és mászlását is, conventiókon kivül (kiknek is cum 
distructione kell erogálni azon első és második lőrét) egyéb haszonra 
is szokták tartani az olyanoktól az ő idejében. 

Bordézsmáról való instructio külön lévén, attól recedalni ne akarják, 
melyben is minden légyen, az ö instructiojuknak articulusaihoz confor-
málják magokat dézsmásaink kiki magokat. Mindjárt dézsma végződése 
után partialejokat sub autentico instructiókkal együtt számvevőnk kezé-
hez beadják. A borfoglaláskor szüret lévén az ideje, ugy a borvitelnek 
is, azért ebben praefektusunkkal értsen ö kegyelme ez iránt való szük-
ségünkről, rendelést tészen, ha mikort kellessék venni, szorgalmatosan 
felírja, hol, kitől, mennyit, hány forinton veszi és ki által szép distinc-
tióval partialét tartson róla sub authentico; ha a bor diverso pretio 
lészen, ugy distinguálja Írásában is, hogy megtudattassék, hogy melyik-
hordó, mint vétetett, mindenik hordónak pedig continenciája (akóval 
megméretvén), megirassék, mert különben difficultássa lészen benne. 
A borvétel felöl pedig ugy gondolkodjék, hogy lia az alkalmatos és olcsó 
idejéről elhalasztván, drágán veszi meg, maga vallja a kárát. 

Az expertus dézsmás könnyen megismeri, melyik légyen vizes és 
melyik tiszta bor, a mint ezt vad gyümölcscsel szokták megpróbálni ; 
azért dézsmában oly borok vitessenek el, hogy jövendőben az aránt 
való kárunk dézsmásunknak ne tulajdonittassék. A borok cédulázásáról 
pedig oda teljebb a minemű emlékezet lőn, observálja udvarbiránk, hogy 
mind parcialéjában s mind ratiójában a borokat a szerint distingválja, 
valamint őket megcédulázta volt, mert számot a szerint vitetünk róla. 

14°. Majorbeli majorság terjesztésére a majomét ugy igyekeztesse, 
hogy ne csak konyhánk szükségére legyen szükséges, hanem a maga 
fizetésének is nagy része onnan teljék ki ; az ide tartozó többi dolgok-
ról láthatni a 3. punctumban. 
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15°. Malmaink jövedelmében is nem kevés kárunkat értjük némely 
tiszteink gondviselellensége miatt, mivel gátjokat az ő idejökben nem 
csináltatják ugy meg, a mint a munka kívánja. 

Némely malmaink selyépje (zsilip), selyépfeje igen elavultak, rot-
hadtak, mely miatt a viznek nagy része csak haszontalanul mégyen el, 
jövedelmünk megfogyatkozására; azért az ilyenekre is annakutána seré-
nyebb gondviselést observáljon udvarbiránk. A sokszori bogácsa-sütöaetés 
is jövedelmünk kárára lévén, kemény tilalom alatt megparancsolja, mal-
mainkban ennek utána afféle ne légyen valaki (akár gazdag, akár sze-
gény inason) elérik, elsőben is s másodszor is keményen meglapátolják 
érette, harmadszor a malomból is kiűzessék. 

Gazdát, legényt, inast, praefektusunk híre nélkül malmainkba 
senki ne állasson, senki ne bocsásson, ne változtasson; mivel az ilyen 
dolog gyakorta ajándékvételben állván, pusztulására van inkább mal-
mainknak, mint felépülésekre ; a mikor pedig afféléket be kellene állí-
tani, erős hittel meg is eskettessék őket a malmok gondviselésére és 
jövedelmünknek számunkra való igazán bevételeinek őrizésére és admi-
nistrálására. 

Minthogy ez veszedelmes időben embert a kár sokféle képen érheti, 
annak okáért malmaink proventusát sokáig kint tartani, nem hasznos ; 
hanem ha csak mi kevés jön is, felméretvén, administráltassa frumen-
táriusnak kezeihez, a molnárnál pedig a mérésről mindenkor irást hagy-
jon. Malmainkhoz való mérető gazdák semmiképen meg ne merészeljék 
próbálni, hogy a méréskor valamely vékás életet excindáljanak proven-
tusunknál magok számunkra, (a mint eddig cselekedtek némelyek nagy 
kárunkra) megesik a közből is, mely még méretlen volna ; mert a melyi-
ket effélén elérik, érdeme szerint büntettessék érette. 

Némely molnárok is nem kicsiny dolgot merészelnek próbálni, 
hogy ámbár őrlője ne legyen is és a malom körül semmit se dolgozzék 
is ; mindazáltal a heti kenyérnek valót csakugyan kiveszik a közvámból ; 
és az aránt való eddig megcselekedett ilyen tékozlások, vesztegetések is 
observatióban lészen ugyan ; (lévén már arra rendeltetett polgáraink) 
halasztván az ő idejére, ezután pedig a hol ilyent megérhetünk, udvar-
biránknak difficultásában adatik. Mikor a molnár magának dolgozik, 
maga kenyerén is legyen, a malombeli rendtartás mind megiratik az 
Urbariumban (akármely helyben is), a molnárok ahoz tartsák magokat; 
a mi őket nem illeti, olyant ne usurpáljanak magoknak. 

Értünk ennek előtte is : hogy vámtartó edényeken ritkán vagyon 
jó zár, lakat, némelyike pedig csak zár nélkül vagyon ; elhihető, hogy 
az őrlető szegény emberek és a malomban heverő legények és inasok 
is, elég kárt tesznek a vám proventusában ; elhiszszük, hogy az ilyen 
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goiidviseletlen tiszt repraehendáltatik érette ; ennek utána pedig oly 
szemesen vigyázzon erre is udvarbiránk, hogyha ilyen observáltatik, 
elleve bizonyos deffektust el nem kerül. 

Vámbeli proventusunk felmérésénél a hites malomgazda mellett, a 
hites biró is jelen legyen és mindketten rovást tartsanak róla (minden-
féle granumról külön), melyre felirassék a buza, gabona, törökbuza etc. 
az esztendő szerint is, napszámmal együtt, és angáriatim eligazítsák 
praefektusunk vagy számvevőnk előtt a proventust, a molnárnál minden-
ben párt hagyván Írásban pro futura generali retifieatione. Ebben is 
kárunkat ismerjük, hogy noha némely helyen frumentáriusunk által ero-
gálődik őrlésre a frumentóni, mindazonáltal a lisztet nem ő percipiálja, 
hanem a kulcsár, melyben is minémü általváltozás lehet az elcserélés 
miatt, akárki is eszébe veheti, mert mit tud abban a kulcsár, micsodás 
életet erogált a frumentárius az őrlettől is (kiváltképen néha a micso-
dások vannak), gyakorta kárt tehetnek; parancsoljuk azért, hogy ezután 
azon megőrölt lisztet is azon frumentárius percipiáljon, a ki a frumen-
tumot erogálja : ő is rationáljon róla, ha ad ulteriorem conservationem 
némely várunkban a kulcsár keze alá kell is letenni a lisztet, az alkal-
matosabb gondviselésre mindazonáltal a frumentárius által administrál-
tassék oda és quietantiát végyen róla a kulcsártól, azután ugy erogálja 
azon kulcsár ad diversas necessitates a lisztet és rationáljon is róla; 
noha rendesebbnek tartjuk azt, a hely ugy rendeltethetik, hogy valamint 
a frumentóni, ugy a liszt az abrakosztó gondviselése alatt tartassék és 
ő adjon is számot mindenekről. 

Gyakorta a malomban proveniált vámot ugyanott a malomban 
megőröltetvén, lisztül szokták adminisztrálni, némely várunkban, (mint 
Munkácson is) a kulcsár kezéhez, az ilyen proventus adiriinisztrú-
lásiban a frumentárius semmit nem tud, miképen racionálhat tehát 
ró la? és a malombeli jövedelemnek mikép mehet végére? Azért ezután 
az ilyen lisztül való proventus is a frumentárius által percipiáltássék 
elsőben, azután ugy disponálja, a hová szükséges lészen erogálni, hogy 
a confuzió és a kár evitáltassék. 

Noha mindenütt a jó gondviselés alatt levő malmokban szokták 
observálni, hogy minden tiz köböl buza után tizenegy köböl lisztet 
percipiálnak (a ratiónak is ugy kell folyni), nem hogy acereskálna, inkább 
decreskál ; ez nem egyébtől, hanem malmainkra való gondviseletlenség-
től vagyon, és az életnek is rossz készitése miatt gyakran a szopó 
molnárok okai, kik ajándék után szokták malmainkat bírni, akár légyen 
ahoz való jó mesterségek, akár nem. Ennekutána azért malmainkban 
oly gondviselés légyen és oly jó mesteremberek tartassanak benne, 
hogy valamint ab antiquo observáltatott : tíz köböl búzából, gabonából, 
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tizenegy köböl lisztnek percipáitatása, ugy ennek utána is megkívánják 
observáltatni, és a szerint ratióban is specifikáltatok Másképen udvar-
biránk fizeti meg az iránt eshető kárunkat. Malomkövek illendők tartas-
sanak malmainkban, hogy a molnárok az aránt is ne okozhassanak, az 
ö kövek conzerváltassanak más szükségre, bár darabban legyenek. 

16°. Posztó-kallóink, portörő-malmunk, vi zhányató-kerekünk, a mely 
jószágunkban vagyon, udvarbiránk mindazokat ugy csináltassa, hogy 
azokban és azok által leendő munkában fogyatkozás ne legyen, mert 
ha udvarbiránk causaltatik a fogyatkozásért, kárunkat fizeti meg maga. 

17°. Fürészmalmainknak is igen kevés kezde lenni haszna, mivel 
az ő idejében tőkék hordását elmulasztják a tisztek, mely miatt nem 
kevés fogyatkozás vagyon várunkban és egyéb épületeink körül ; azért 
ezután erre is jobb gondviselés legyen : fenyőfa, bikfa, juharfa, hársfa 
tölgyfa, nyárfa, etc. mind jó deszkáknak, mindenfélét azért, a mennyit 
lehet metszettessenek tiszteink, hogy a szükségesen kivül nagy része 
pénzre is convertáltassék, ez iránt a mi kárral lehetnék, elhisszük, 
annak idejében convertáltatik. Zsindel-h&sitásnak a hol helye vagyon, 
el ne mulassa bőven való megszerzését és készen való tartását, melyben 
való industria is ki fog tetszeni ratiójából. 

18° Gyakorta megvagyon ez: hogy malmaikban hizó sertésekre 
annyi élés (gabona) adatik vagy csak reá iratik, hogy a mennyi egyre 
kell, kettő néha három sem ér annyit, mennyit a gabona ára tenne ; 
azért ha mikor olyannak kell lenni szükségünkre, praefektusunktól értsen 
az iránt, és ő kegyelme ebben, a mit parancsol, a tevő legyen, jól 
végére menvén annak is valóságosan, mennyi élet megyen egyre-egyre, 
azt is ratiójába beirja. 

Minthogy pedig más lidöben affélét malamporral, tengeribuzával, 
kölessel, korpával ect. szokták vaia hizlalni, azért ennek utána is, csak affé-
lék acceptáltatunk illendőképen. Mivel már a jó gazda tudja, mennyi 
eleséggel hizhatik meg egy sertés, ahozképest többre mennyi mégyen, 
drága élet idején, ára felett lenne a sertés, azért efféléknek hizlaltató-
jában igen cautiós légyen, hogy eziránt is kárt ne valljon. 

Majorinkban nemkevés kárunk esvén, frumentáriusunk kezénél 
pedig annyi korpa, hogy nemcsak apró marháinkra lehet elégséges, de 
mindenütt majorinkban és sertést is hizlaltathatni, mely is hogy el ne 
múljék, parancsoljuk, máskép diffikultásban lészen, 

19°. A nagy gondviseletlenségtől vagyon, hogy némely halastókból 
és a vár árkából, a sok alkalmatosságok közül fogatván ki a halat, min-
den megfrisselés (ujitás) nélkül adminisztrálják konyhánkra; mely igen 
illetlen dolog, ezután igy ne legyen, hanemkép, tisza folyó vize, alkal-
matos helye (a jó vigyázás lészen reája,) csináltasson egy nagy bárkát. 

Magyar Gazdaságtürténelmi Szemle. 11 
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melynek a négy oldala szépen megnyesett veszőböl legyen megfonva, 
csak egyes vesszőszállat fonván fel a süriin való karózást, hogy szép 
vékonyasszerü sövénye legyen ; a fenekét és felső részét deszkából 
csináltassa, retezes, lakatos ajtót reá. Az ilyen bárkát a viz által s 
meg által járván, igen szép tisztán és egészségesen tart ja a halat, és 
ha ilyenbe beteszik az alkalmatlan helyről kifogott halat is, egynehány 
napok alatt szépen megfriselődik, a másonnan is a kivitt haiat szépen 
és sokáig eltartani. Némelyek a bárkába buzaszemet, korpát, vagdalt 
tüdőt szoktak hányni a halak tartására, akik sokáig akarják fogva tartani, 
a molnár vagy halász-biró mindenkor gondot viseljenek reájok. Kulcsa 
pedig udvarbiránknál állhat, ha praefektusunknak ugy tetszik. Konyhán-
kon megeshető fogyatkozásokat gyakorta megtekintse udvarbiránk, és 
ha olyat lát, vagy arról panaszt hall, meg is orvosolja, ebben egyet-
értvén Hopmesterünkkel és Konyhamesterünkkel, melyről idején kell 
provideálni, nein várván jelenlétét a megszükülésnek. 

Pisztrángos vizeink némely jószágainkban (Isten áldásából) nagyon 
bőven vannak (mint Urbáriumból is megláthatni) ; melyeknek haszna 
hová lészen, investigáltatni fog; annak illendő helyét, pisztráng tartó 
tócskákat könnyű volna csinálni (a mint hogy azelőtt is voltanak), immár 
mostan keritését ilyen summán intéznék ; a négy oldalú szulákokra lenne, 
melyeknek közét vagy boronafából rónák fel, vagy erős sövénynyel fon-
nák meg, felül mind a négy oldalán koszorufája lévén, ahoz illendő 
gerendákból csinált rostéllyal, vagy kellene egészben felül beborítani 
és azon rostélyos gerendázatot, mind a négy oldaláról a koszorufához 
erősen megszegezni. A rostélynak pedig oly sűrűnek kellene lenni, hogy 
csak gyermek sem bújhatnék be rajta ; oldalán levő a j ta ja pedig erős, 
záros lenne. Ebben mindenkor készen kifogott fris pisztrángok állhat-
nának. Ilyen helyen is ne heverne hiában a sok haszontalan halász ; kik 
között is rend legyen és a melyik lészen a bites annak adminisztrátió-
jára, attól kívánhatja a konyhatartást is. Negligentiájáról pedig cum 
bona statisfactione conteltassék. Távolétünkben ilyen helyünkről afféle 
halak némely része, pénzre is convertáltatbatnék. Másszor aszaltatni is 
szokták volt a besózás után, most is a szerint tenni parancsoljuk. 

20°. Pénzbeli jövedelmünk szaporítására nem utolsó lévén a korcsma, 
szorgalmatosan reája vigyázzon udvarbiránk, hogy a mi részünkre való idő-
ben (mind a hol kántoros korcsmák1 vannak, mind a continua korcsmáink), 
bor nélkül ne álljanak korcsmás helyeink, azt pedig mindenkor illendő 
áron áruitasson az időhöz, helyhez s bornak árához képest, szük vagy 

1 T. i. a jobbágyság községeknek joguk volt Szentmihálytól karácsonyig saját 
boraikat kimérni ; ezt negyedévi vagy kántor-nak nevezték. 
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bő volta szerint. Ünnepes korcsmák is szoktak lenni, (a mint az urbári-
umban megláthatni) némely jószágainkban sztrongálás1 idején a statió-
kon áruitatnak hodós borokat számunkra, némely végekben pedig sza-
kasztva árulnak ki bizonyos számú borokat, azért, hogy az ilyen korcs-
más alkalmatosságokra is jó gondviselés legyen, parancsoljuk. 

Minthogy egy rendben alig szokott nagyobb csalárdság és hamisság 
találtatni, mint némely korcsmárosokban, mert némelyek ezt szokták 
cselekedni : a borméréskor az itce, meszely fenekére belül viaszt öntenek 
és ugy mérik a bort; a hordó-mérés idején pedig azt onnan levonják, 
hogy a hordó-mérésben nagyobb legyen az itce, mint a bor méréskor. 
Néha, mikor hordót akarnak mérni, olyankor kivül belül az itce száját 
megkenik fagyuval, mely zsirozással a lészen, hogy a mérésre való 
vizet beletültvén, egy kés foka temérdekségénél is feljebb megáll az 
itce száján felül a viz s ezzel az itcét nagyobbítja. 

Némelyek magok borait, lőréit azon korcsmáspinczében tartják, 
vagy csak közel oda, és az ilyeneket boraink között szokták eladni 
jövedelmünknek nagy kárára ; efféle ravaszságokra udvarbiránk szeme-
sen vigyázzon, alattomban gyakorta meg cirkáltassa és ha kit rajta ér, 
praefektusunknak értésére adja ; elhiszük ő kegyelnie érdemes büntetés 
nélkül nem hagyja. A hordómérő is igen vigyázó legyen, hogy a hamis 
korcsmárosoktól meg ne csalattassék ; erről alább ezen articulusban 
láthatni. 

Alattomban való korcsmák is gyakorta vannak, melyek ellen is 
szorgalmatosan vigyázzon s vizsgáltassa, föl esztendőben kétszer is esküt-
tesen és ha kinek elérheti praefektusunk dispositiojából, annak törvénye 
szerint érdemesen meg is büntettesse. Némely tiszteink ezt is megme-
részelték cselekedni, hogy korcsmáinkon a mi boraink között magok 
borait áruitatták proventusunk diminutiójára ; melyet ugy hisszünk hogy 
praefekl usunknál observatióban vagyon, azért akin ezután praefektusunk 
elér effélét, elhisszük, kemény büntetés nélkül nem hagyja ö kegyelme, 
melyre hogy ö kegyelmének vigyáztatása legyen insinuáljuk is; hogy 
akarják pedig tiszteink, illendő áron korcsmákon adják he borokat, első-
ben ára felől véget érvén praefektusunkkal, annak utána contentáltas-
sanak. 

Nemes emberek, szabad korcsmai jószágaikban, ahol lehetnek 
olyan helyeken a jobbágyinkat 12 forinttal tiltsák meg tiszteink, hogy 
oda ne menjenek se innya, se bort venni, ha mikor a mi korcsmáinkon 
is találhatnak. Bor, lőre, ser, égettbor korcsmáinkon megne fogyatkozza-

1 Juh- és bárány osztás, a nyári juhászat befejeztével, a mikor a kölcsönös 
leszámolások történtek. 

11* 
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nak. Minthogy a gondviseletlenség miatt a megmért hordók a korcsm áro-
soknál sokáig tartanak, melyből az következhetik, hogy az egykor már 
megmért hordóknak az apraját kiválogatván és másodszor is arra elké-
szítvén, a jó régi hordó helyett, azt adja elő a mérésre (ugyanis könnyű 
dolog, az olyan apró hordóban seprűt ismét ugy szállítani s tölteni, 
hogy ugyan jó szemű ember sem ismerné meg az olyan cselekedetet) ; 
azért a korcsmákra kiadatott hordók borai ennek utánna bizonyos jellel 
megjegyeztessenek ; melyről megismertessenek, ha másszor a mérésre 
előadatnának ; efféléről bőven láthatni a hordómérő instrutiójában. 

A hordómérő revelsálissal való hites legyen, instructióval is cir-
cumscribáltassék és a mikor hordót mér, a város nótáriusa mindenkor 
mellette legyen; az is mindenkor feljegyezze magánál a hordómérést 
és párt tartson benne, minden angariára conferáltatván praefektusunk 
előtt, vagy ha akkoron mindjárt summáját csinálván a mensuratióknak, 
vagy abba megirt bornak, az áraknak a hites nótárius is subscribálja ; 
valamely korcsmárosnál a hordót megméri, azon mensuraciónál való 
operatióját in potibus számtartónknak mingyurást beadja, hogy az is a pénzt 
halogatás nélkül mindjárt kezéhez vehesse. Ha mikor hordó-mérés 
vagyon, a középső feneket betévén a maga helyére, ugy töltse meg 
vizzel, annak alsó szélét a viz elérje és abból azután csepegésre, 
apadásra, gyertyára egy pintet tudjon be, vagy ha defalcatió nem lészen, 
igy observálja, azon hordóban a vizet ugy mérje, hogy a feljebb irt 
fenék a közepén és viz között a tenyérnek ujjai az első izig elérjenek 
(ugy, hogy embernek ujjait alól a viz, felül pedig a hordó fenék meg-
érjék) ; azt ha igy követi el, a feljebb megirt defalcatiot pinttel ne obser-
válja, mert kétképen való defalcatió nem admittáltathatik, mert vagy 
egyiknek, vagy másiknak kell lenni prose. 

A hordómérésén ezis megeshetik, hogy néha nagyobb hordót drá-
gábban árulják ki a kisebbet pedig olcsóbban ; illyenkor a korcsmá-
ros a maga cautiója szerint a nagyobb hordót mondja olcsóbban 
kiárultnak, a kisebbet pedig drágában ; effélében jól betekintsen udvar-
biránk a hordómérövei, hogy a korcsmáros cautiojától meg ne csalat-
tassék. Jobb volna, hogy tempore erogationis a kulcsár a borokat 
akóval distinguálva és mindenik hordó után, utána irva, melyik hány 
pénzre adatik, addig a korcsmáros ki ne kezdené a bort, mig igy vagy 
a kulcsár vagy a számtartó nem distinguálná a borokat, mely distinctió-
nak irás által való megtétele a korcsmárosnál vagy hordómérőnél is 
állana zárban az ö idejére, a praemittált akózás pedig a mérés által 
próbáltatnék meg és ugyancsak a mérés szerint observáltatnék a con-
tinentia. 

A hordómérésröl bőven láthatni a hordómérö instructiójában. 
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A korcsmáros minden korcsmán hites legyen a szerint a formula sze-
rint, mint a hordómérő instructiójában megirattatott. A kulcsár minden-
koron specificálja a korcsmára adott bort, majorsági dézsmás, totobor-e, 
vagy pénzenvett, kitől s mint mennyiben vétetett volt el, azt is megírja 
és a hordómérőnek párban adja, ugy a korcsmárosnál is álljon párban, 
a hordó után specificálja, hogy igy jól distingváltathassák occasione 
mensurationis a borok rendét. 

Praebendi elkölt borok hordói is megmérettessenek azon praebendi 
ilcével ; effélének is külön-külön distingválván mind seprejét, mind szin-
borát, a kulcsár fel ne bontsa a hordót a seprűért különben, hanem 
a mikor a hordómérö felbontja vagy bontatja a megmérésre, akkor ugy 
percipiálja a seprűt a mint a mensurator a maga partialejába felírja; 
ugyanis a kulcsár számadása különben nem acceptáltathatik, mivel más-
képen nagy confuzió lehet erogatiójában. 

A Seprű eladásában eddig is ilyen mód observáltatott : valahány 
pol túrán a korcsma-bornak itcéje observáltatott, a- seprűnek itcéje 
annyi pénzen adatott; idest: ha bornak itczéje volt dénár 9, a seprűnek 
itcéje dénár, 3, ha négy polturán, a seprűnek itcéje 4 pénzen ha 6 pol-
turán a szinbor, a seprűnek 6 pénzen etc. ha pedig diverso pretio árul-
tatik a bor, olyankor a seprűnek itcéje eladásába modioczitást obser-
vai tak. 

Ha pedig kifőzése a seprőnek hasznosabb lészen, azt kövesse el 
udvarbiránk, notáltatván, mikor mennyi seprűt ad a kifőzésre, annak 
mennyi szin égett bora és mennyi allja lészen. Noha már az ilyen 
experientiában vagyon, néha szilvából is jó égett bort vagy pálinkát főz-
nek, m-ikor ideje vagyon a gyümölcsnek. 

(Folyt, köv.) 
K ö z l i : LEHOCZKY TIVADAR. 



A FOGARASI URADALOM RENDTARTÁSA A XVI. SZÁZAD KÖZE-
PÉRŐL. 1 

Fogaras várának módja és szokása, kivel esztendő által tartoznak. 

1. Vagyon adaja karácson napba és piinkest napba. 
2. Minden faluban minden jobbágy, kinek négy barma vagyon tar-

tozik egy forint adóval, kinek három barma vagyon 75 dénárral kinek 
kettő vagyon tartozik 50 dénárral, az kinek vagyon egy barma tartozik 
25 dénárral, ha kinek volna húsz barma azvagy több is, csak ugyan 
egy forinttal tartozik. 

3. Szentgyörgy napba, minden faluból, akár nagy akár kicsin legyen 
az ezüst pénzért: tartoznak 1 forinttal. 

4. Öszszet minden jobbágy kiadót ad, minden háztól tartoznak egy 
köbei búzával, egy köbei zabbal, öt fő káposztával, tizenkét pisztrángul. 

5. Minden faluból tartoznak vajjal; az mely falu nagyobb: hat 
azvagy öt ejtellel, az kisebb faluból négy azvagy három ejtellel, ki 
penig kettővel, az falunak volta szerént. 

6. Mikor penig az mak terem, tartoznak minden faluból köbei mákot 
hozni. 

7. Télbe, minden faluból tartoznak egy őzzel ha őz nem lehet 
azért tizenhat tikkal, ha azt nem akarna hozni, az birsága 1 forint. 

8. Böjtbe, minden faluból tartoznak egy tál hallal. 
9. Minden faluból tartoznak egy toboz fenvü viasszal. 
10. Mind az egész tartományba lovat, berbécset és mézet, az urok 

híre nélkül nem szabad el adni és ha el adna, az marhának böcsin 
marad, ha kik penig megtagadnák vagy elenyésztenék azon veszik meg 
Mikor az barom az tiszttartótúl meg nem tiltatik, szabad eiadni. 

11. Fia szarvast fognak és az várba nem hoznák hanem eladnák, 
azvagy elenyésztenék egy forint bírsága. Mikor szarvast hoznak : adni 
kell nekik innyok való pénzt 20, azvagy 25 dénárt. 

1 E rendtartást érdekes összevetni az 1508 évi fogarasföldi szabályzattal mely 
„A magyar törvényhatóságok jogszabályainak gyűjteményé " b e n I. k. 169—175. lap-
ján olvasható, (tk.) 
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12. Minden jobbágy, Fogarashoz való, Szent Mihály napba és 
karácsonba tartoznak egy szekér Iával, úgy ha vagyon erejére meghozni. 

13. Tartoznak fejenként három nap aratni búzát akár zabot, de 
behordani nem tartoznak; mind fejenkint. két nap tartoznak kaszálni 
egybe gyűjteni és be hordani, a hová az udvarbíró mongya. 

14. Az városbeliek penig karácsonba tartoznak ötven pénz adóval, 
és minden, kinek szekere vagyon : tartoznak egy hordó bort hozni az 
borföldéről. 

15. Aratáskor mindenféle veteményt behordani tartoznak; az hová 
mongyák. 

16. Ugyan azon Fogaras városa tartozik szaladot csinálni, abból 
az mi arra az várból adnak, és annélkül minden szükséges szolgálattal 
tartoznak. 

17. Mikor makk terem, minden sereg disznóiul, kiket Fogaras föl-
dén kívül valók hajtnak az erdőre, minden ütvén disznótúl eggyel tar-
toznak, annélkül két pénzzel tartoznak. 

18. Minden falubeli papok tartoznak pünkestben egy forintot adni. 
19 Az oláhoknak szokásuk ez : ha mikor valamellyik lopást mivel 

— lovon kivül ha egy ökrét, akár tehenet lop, akár juhot vagy 
disznót, az mit lop tizenkét annyival tartozik. Ha házból valami marhát 
lop, 12 forint bírsággal tartozik; ha penig hatalmat mívelend az házban 
tartozik ugyanannyi birsaggal ; ha penig kerben, akár udvaron hatalmat 
mivel: birsága 6 forint ; ha vért teszen bírsága 4 forint; ha penig leányzót 
azvagy asszonyembert erővel megszégyenít fejével éri meg; ha mind-
keltő akarattyából leszen; birsága 4 forint ; lia özvegyet szeplősít 2 
forint. 

20. Minden faluba, egy esztendőbe tartoznak egy bort kiárulni. 
21. Ha mely oláh lovat lop fejével lizet érte. 
22. Nincsen kőztek semmi dézsmálás, sem búzájé, sem boré. 
23. Mikor hadba hirdetnek, csak rész szerént két száz lovagot 

bocsátni tartoznak, kiknek az úrnak kell fizetni ; annak utánna, mikor 
az had le szál, az mit az ur fizetett nekik, azt községül rneg kell adniok 
Ha mikor közönséges had leszen azkor fejenként fel kell kelniek. 

24. Minden bojár dereczkelőjétül egy lazsnakkal tartoznak. Az 
várhoz nincsen dereczkelö, az molnokból, akár kié legyen, semmi jöve-
delem nem jár. Az firészmalomból bizonyos jövedelem vagyon. 

25. Ha mikor akár magyarok, szászok, oláhok, falujokból az disz-
nókat egybe gyütik és úgyjhajtjákaz erdőre, minden seregből minden disznótúl 
tartoznak 2 dénárral és annak felette nyolcz köbei zabbal. Ha penig az egybe 
gyüjtett disznók között valakinek sereggel volna, minden ötven disznótúl 
az : egy disznót és minden egy disznótúl : két pénzt tartozik megadni. 
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26. Minden faluba, j i z ő szokások szerént, minden esztendőbe 
egy bojárt kell választani, ki az községnek esztendő által gongyat 
visellye és az adót beszégygye, mely bojér az esztendőbe íizetéssza-
bados leszen. Ha valamely választott bojár az ö bojárságának eszten-
dőjébe történik meghalni, az ő fiai vagy attvafiai tartoznak egy lovat 
vagy három forintot adni. 

27. n a valamely olaii azvagy bojár attyátul és attyaflaitúl külen 
válik és pázsiton új házat csinál és készit, három esztendeig adóval 
sein szolgálattal nem tfirtpzjk 

Eredetije a XVI. század 60-as 70-es éveiből ismert írással és 
ortogafiával, az Országos Levéltárban őrzött gyulafehérvári káptalani 
részben „Centuria Y. No 3(3^ jelzett alatt található. 

K ö z l i : SZAMOTA ISTVÁN. 



RÉGI SZŐLŐHEGY-SZABÁLYZAT. 

Mint ethnographus őszinte örömmel üdvözöltem a Magyar Gazda-
ságtörténelmi Szemle megindultát. Meg fogja ismertetni a magyar nép 
régi gazdasági állapotát és annak fejlődését, a nemzet anyagi kultur-
históriáját. Szükségünk van arra , hogy ismerjük a nép természeti helyzetét 
és társadalmi viszonyait s az ezekben gyökeredző életmódot, hogy meg-
értsük a népiéleknek ezeket reflektáló nyilatkozatait, a régi szituácziókat 
és reális motívumokat őrző és eszményesitő hagyományt. 

Pettkó Bélának e folyóirat 1. füzetében megjelent érdekes közle-
ménye : Egy XVII. századi magyar hegyközség törvényei, eszembe juttatott 
egy hasonló tartalmú iratot, mely Dr. Kiss Áron t. kollegám szívessé-
géből már régebben van ná lam néprajzi tekintetben való felhasználás 
czéljából. Szőlös-Ardó falu szőlőinek ezelőtt épen 200 évvel kelt és irt articu-
lusai ezek, egy negyedrétnyi füzetben, melynek tiszta lapjait, sőt a 
szabályzat margóját is anyakönyvül használ ta az ottani református lelki 
pásztor, különösen a mult század elején feljegyezvén oda az eklezsia 
adatait, personalis ügyeit és nevezetes eseményeit is. Az igen becses 
füzet a mostani nagyon derék református lelkész tu la jdona. 

Szölős-Ardó kisközség Abauj-Torna vármegye tornai járásában 
van. Tiszta magyar református lakosságát régente jómódúvá tették jeles 
szőlőhegyei. A szomszédos Varbócs aszú boráról is nevezetes volt. 
Némely gazdának 100 hordónál több bora termett. A fillokszera elpusz-
tította a szőllöket. 

Nem sok van olyan régi és érdekes szőlő-törvényünk, mint a szölös-
ardói. Közlöm ezt tehát az eskümintákkal és fiiggélekkel együtt, részint 
általán a mai helyesírással, de feltüntetve a régi vagy tájszólási kiejtés 
sajátságait. 

Az Szőlős Ardai szöllös hegyre való artikulus. 
Annó dni 1694. költ Szendrőben. 

Communes articuli. 

. Anno Domini 1617.1 Die 24 Februári-i Az mely pecsétes articulu-
sokat régi eleink szerzettenek és meg is tartottak, az szendrei szőllő-
liegyeken minden törvényes dolgokat ezen artikulusokhoz accomodálván, 

1 Ebből látszik, hogy a szabályzat 1694-nél régibb, noha a kéziratnak ezen 
része is a többivel egy időben, 1694-ben készült. 
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magukat ezen igazságos törvényes dolgok szerint és az articulusoknak 
rendi szerint törvényeket szolgáltatunk. Mely törvény és articulusokat 
szendrei szőlő hegyünknek pecséti alatt kiadtunk Szőlős Ardai uraimék-
nek, melylyel éljenek ö kegyelmek, ezen törvényes articulusokkal. 

Szendrei szőlő hegynek mostani tő szőlő birája. 
Pecsét helye. Kerepesi Mihály 

A pecséten egy kar 4 gerezdes Borsodi Mihály 
venyigét tart. Csizmadia Mihály 

Uramék ö kegyelmek által . 

Szőlős Ardó falujának szőlő bírójának Kitinek formája. 

Esküszöl az élő Istennek, ki atya, fui, szentlélek teljes szent há-
romság egy bizony örök isten, tégedet ugy segéljen a Le igaz bitedben, 
hogy ezen Szőlős Ardó falujának szőlőhegyének szőlő bíróságának tisz-
tiben igazán hiven eljársz, tehetséged szerint atyafiúságot, barátságot , 
adománt, félelmet, há t ra hagyván, egy szóval mindeneknek igaz törvént 
szolgáltatsz. 

Isten és az ő szent igazsága tégedet ugy segéljen. 

^Jizőlős Ardó falujának'szőlőkerülőinek Kitinek formája. 

Esküszöl az élő istennek, ki atya, liu, szentlélek teljes szent bá-
romság egy bizony örök isten, tégedet ugy segéljen az te igaz hitedben, 
hogy ezen Szőlős Ardó falujának szőlő begyeinek kerülésében igazán 
hiven eljársz, tehetséged szerint, valami az gyepün belül vagyon mind 
szőlőt és gyümölcsöt igazán megőrized, tehetséged szerint, sem szőlőjét, 
sem gyümölcsét el nem hordatod, atyafiságot, barátságot, adománt, félel-
met, egy szóval mindeneket hátra hagyván. Isten és az ő szent igazsága 
tégedet ugy segéljen ! 

Anno 1694. die 6. February. 

My Szőlős Ardó falujának birái és lakosi ugy mint föbiró : Ritó 
György, biró, t á r sa : István Gergely, esküdt ' személyek Dohán György, 
Bene János, Decse Márton, Balogh Márton, Janka János , Raki Mihály, 
Decse Jakab, Bitó Mihály, Osvárt István, Balogh István, Porcs Jakab és 
Bitó Márton és az több falunkbéli lakosok ugy mint . . . (a kéziratban 
üresen maradt) 

Kezünket beadván hogy azon articulusokat, az melyet jó emléke-
zetű földesurunk tekintetes és nagyságos Pethe György urunk ő nagysága 
kiadott volt sok böcsületes nemesi Rendeknek értelmével az ország tör-
vénye szerint accomodálván az articulusokat mind szőlőknek vételében 
és eladásában, határköveknek és kártételeknek és egyéb törvényes dol-
goknak elkövetésében valamelyek szőlőbegyeinknek dolgaiban lennének 



169 

közöttünk. De mivel az sok háborúságos időkben az ő Nagyságoktól 
kiadatott, articulusink szőlőinknek törvényes dolgaikul valók, eltévedtenek 
és elveszének falunknak, lakosinak és eleinknek kezektói ; hanem újéban 
azon articulusoknak rendes és törvényes dolgait ujoban kezünkhöz vettük 
ilyen formán. Az miitt sok böesületes helyekben is mostan is élnek azon 
törvényes remediumokkal, Mi is azért azon törvényes articulusokkal 
akarunk élni immár ezután az mint ennek előtte régi eleink és falúnk-
nak régi lakosi éltenek, melyet meg is tartunk mind szőlőnknek eladá-
sában mind vételében és szőlőinkben való kártételekben, akár ember 
által legyen az kár, akár marha által, hogy szőlőhegyünknek birája 
megbüntethesse hites tanácsaival együtt, valaki ezen megirott articu-
lusinknak törvényes dolgai ellen vagy szőlejét eladná, vagy szőlőt venne, 
valamely ember magának biró és tanács hirek nélkül ne követhesse ; 
és az olyan, törvény kivül élő embert szőlőhegyünknek birája tanácsival 
együtt megbüntethesse tizenkét forintig, valamely ember közülünk arti-
culusinknak rendi szerint nem cselekednék, az mely articulusok rend 
szerint Így következnek. 

« Communes articuli. 

Első articulas. 
Hogy ha valaki egyik az másik örökségében el akarna foglalni 

hatalmasul, vagy elfoglalta volna; ha reá bizonyosodik kétszer hatvan-
négy pénz az büntetése, és az kit ül elfoglalta annak vissza adassék az 
örökség. 

Második articulas. 
Az mesgye igazitás az biráké esküttível együtt tizenkét pénz. 

Az másodiktól is tizenkét pénz. Úgymint huszonnégy pénz az két mesgye 
kötül. Valaki az fele mesgye követ kihányja, 11. 12 az büntetése az 
eskütteknek számok szerint. 

Harmadik articulas. 
Az ki kihia az birót esküttível együtt törvényre vagy kárlátni vagy 

igazítani Dénár 40. Az ki kihia, az adja meg az 40 pénzt az bíráknak. 
Az törvény után penig az ki okot ad az törvény tételre az 40 pénzt 
adjon, tudniilik az törvény pénzt mikor házától kihia az birót. 

Negyedik articulas. 
Mikor pedig az biró egyéb dolognak eligazítására megven a szőlő 

hegyre tiszti szerint jár, és akkor törvény történnék lenni, melyet el nem 
szenyvedhetne, az sérűtt fél akkor mindgyárt idéztesse négy pénzzel, és 
akkoi a törvény pénz 12 pénz, nem 40 pénz az mint felül meg vagyon Írva. 
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Ötödik articulas. 
Az ki az felül megnevezett Szőlős Ardó nevü hegyen levő szőlők 

közül szőlő örökséget veszen vagy venne vagy szilvást vagy pallagot, 
akár mi legyen, az ki az gyepün belől vagyon, annak áldomását tartozik 
mind az adó és mind az vevő fél egy forinttal akkorbeli szőlő biráknak 
esküttivel egyetemben fizetni avagy adni ; melyet mind az vevő s mind 
az adó meg nem akarna adni abbúl az öröksígbűl akár ki az hegyen 
lévő szőlős ember az áldomását letevén az birónak az felvett pénzt 
letévén az mit érette adott, ki vethesse belőle és örökképen birhassa. 

Hatodik articulas. 
Ha történnék, hogy valamely embernek kinek szőleje nincsen az 

hegyen kérdés legyen efelöl az megirott articulushoz tartani magát , az 
áldomás italhoz kezét beadván biró uramnak, hogy semmiben ezeket a 
végezéseket meg nem akarja háborítani és az ide alább megirt arti-
culusokat. 

Hetedik articulas. 
Mikor gyepűt kerülnek és rosznak tanáltatik, elsőben 6 pénz az 

büntetése, másodszor 12 pénz, harmadszor 24 pénz. 

Nyolczadik articulas. 
Mikor valaki tiltat valami örökségtül valakit, ország törvénye szerint 

Szent Gergely pápa napja előtt tiltassa, az birónak 4 pénzzel tartozik, 
hasonlóképen az ellenzéstül is. Ha penig az tilalomnak nem engedne, 
az tiltatott fél, biró uram megbüntethesse 64 pénzre. 

Kilenczedik articulas. 
Hogy ha valaki az bíróra támad avagy az esküttire, hogy mikor 

ezeket az articulusokat követné tiszti szerint, vagy záloglásokban vagy 
tiltásokban, és tisztiben elö nem bocsátaná és reá támadna, il. 1 az 
büntetése. Az elébbi büntetés is ra j ta maradjon. 

Tizedik articulas. 
Hogy ha valaki valakire panaszol, az biró megbüntesse 1 forintig ; 

az kárért penig illendő törvént tehessen az kárnak megnevezése szerint. 
Mely kárért való törvént valamely fél nem kedvelné, apellátió szerint az 
falunak kérdő helyére vihesse és ott meglátván az igaz tételt az hegynek 
birájára visszahozhassa és bocsátassék és másuvá ne appellálhassák. 
De először az appellátió előtt az appellás fél letegyen 1 forintot biró 
uramnak. Ha le nem teszi az 1 forintot, appellátióra ne bocsátassék. 
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Tizenegyedik articulus. 

Mikor Isten az szedésnek idejét elhozza, senki meg ne merje merészelni 
közönsiges végezés nélkül szőlejét meg szedni. Az ki ehhez nem tartja 
magát, az 12 eskütteknek személyek szerint egy egy forinton elmaradjon, 
melyrül az biró eleget tehessen, és házához mehessen az meg nem álló 
félnek s megvehesse. 

Tizerik et tedile articu lus. 

Biró uramnak esküdtivei együtt selláriumok minden szőlőtül egy 
egy iteze bor. Ha azt meg nem adhatja szüretkor, tehát 6 pénzt adjon, 
az kinek bora nem lészen. Ha pedig azt meg nem akarja adni és az 
biró panaszolkodik, vagy eskütt, akkor valamint jár az bornak itezéje, 
annyit vehessen rajta. 

13. articulus. 
Mikor az bírónak esztendeje eltelik, és más választatik, és fel nem 

akarná venni, az el választatott biró az 12 hites személyek ellen egy-egy 
forinton elmaradjon, kiriil az biró, az ki esztendejét kitöltötte, mingvárt 
exequálhasson minden exceptio nélkül, az elválasztott bírónak javaibúi. 

m 
14. articulus. 

Az 5. articulust penig ezzel jobbítottuk meg, hogy az ki szőlejét 
el akarná adni, tehát idéztesse mind az két fél szomszédját, az előtt 
adja el gyepüjét szőlő határát, és a szomszédok előtt mutassa meg, ha 
a szomszéd ellenzi-e az szölörül; tizenötöd napra tegye le a szőlő árát 
az ellenző, ha penig le nem teszi tizenötöd napra, elmarad az ellenző. 
Ha hogy penig v é r 1 volna hozzá az szőlőhöz, tehát esztendőnkint ellenzze 
ország törvénye szerint. Ha penig elmulatja esztendőnkint való ellenzését 
tehát az vér is elmarad az szőlőtül. Az vevő penig kihiván az birót 
eskiittivel együtt, böcsültesse meg a szőlőt, ha annak utánna épiti. Az 
vér ugy mint esztendőniknt való ellenző uram ki akarná a szőlöbül vetni 
az vevőt, tehát az épületet böcsültesse meg ; megböcsülvén ugy juthasson 
a szőlő örökséghez, valamire az szőlő épületivel böcsültetett, tegye le 
az szerint. 

15. articulus. 
Mi szőlős emberek végeztük közönségesen, ha valamely eskütt 

ember elmarad közülünk, mikor vagy szőlőt kerülünk, vagy egyéb iga-
zításra parancsol az biró, elmaradjon az eskütt 1 forinton, ha szán-
szándékkal elmulatja. 

1 Vérrokon. 
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16. articulas. 

Valamely embernek öröksige nincsen avagy szőleje azon begyen, 
és pert indit, lekösse magát a pernek kereseti szerint biró uram előtt, 
ngv pereljen. Ha penig tanukat idéztet valamely peres, az tanú reá 
nem jün szőlő biró uram házához, és meg nem akar esküdni, szőlő biró 
uram megbüntesse 1 forintig. 

17. articulus. 
Mikor valaki pert indit valakivel, tartozik prókátort vallani szőlő 

biró uram előtt, Ha nem vall, az más fél, reá hallgatván elmaraszthatja 
1 forinton, mivel hogy vallatlan prókátor. Ha az öszve-felelés lészen, 
egyik a másik szavát meghallgassa, mit akar felelni. Ha az másik által üti 
beszédével és nem csendesen hallgatja egyik az "másik beszédét, törvény 
szerint nyelve váltságán maradjon ; azt penig mingyár letévén addig ne 
felelhessen, ugy mint 12 forint az tizenkét eskütt eHen, és az házbúi no 
legyen szabad kimenni. Azt letévén, azután felelhessen. 

18. articulus. 
Tartozik akkorbeli szőlő biró akár melyik esküdtnek vagy szőlő kerü-

lőnek igaz igyében mellette fogni és gondját viselni, ha valamelyik kívánja. 

19. articulus. 
Az peres mikor felelni akar, az vármegyét, az helyet, az napot, az 

esztendőt, hol volt, mikor volt, mely nap volt, megmondani, Ha elfelejti, 
avagy meg nem mondja avagy nem tudja, az másik felperes azt az pert 
leszállíthatja, és a mit méltatlan keres, elmarasztalhatja minden keresetin 
azt, letévén az büntetést. Azután ugyan az peres novumot válthat biró 
uram túl és újóban kezdheti perit. 

20. articulus. 
Hogyha valaki tanálkozik, hogy szőlőt méretne, minden karó veréstől 

tartozik két két pénzzel, és minden határkő rakástól D. 12. Az béhivás az 
12 pénz szőlő biró uramnak 12 esküttivel együtt. 

21. articulus. 
Mivel gyakorta történik, hogy az mi szőlő hegyeinkben szőlő öröksi-

gekért gyepün belől való gyümölcsösökért az böcsületes szőlős embert, 
kitti 1 a szőlőt, gyümölcsöt perli, méltatlan háborgatja, tetszett azért mi 
nekünk szőlő hegyesi bíráknak, hogy ennek utánna az méltatlan kereskedő 
ember az adversa pars ellen 12 forintokon convincáltassék, melynek f e ] e a z 

biráké, másik fele pedig az adversa pars-é legyen. 
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22. articulas. 

Ennek utána a modo in posterum az nyertes ember, tempore pronun-
ciátiónis fìnalis deliberationis, az bíráknak egy forintot, melyet törvény 
pénznek hivunk, deponálni tartozzék. 

23. articulas. 

Hogy ha megnevezett Ardai szőlő hegyeken lopni megyen valaki 
akár mi nemű gyümölcsünket, szőlőnket, és azon lopót vagy a szőlő 
hegyeink kerülői, akár valamely falunkbéli ember közül meglátja, sza-
badon meg foghassa,, megfogván azon szőlő hegy bírájához behozhassa 
kötözve. Mely lopónak első büntetése 12 forint lészen, melynek fele, ugy 
mint az 6 forintja, az biráké legyen, kibül cedál az kerülőknek fi. 1 ; fele 
penig az kárvallott emberé lészen. Ha penig az kár nagyobb lenne fele 
büntetésénél, tehát birák uraimék kimenvén, Ítéljék meg az kárt az kár-
vallott embernek. 

24. articulus. 
És ha meg nem foghatnák a lopót, és megismervén azon lopó 

embert, ha eltitkolná és meg nem mondaná azon lopót, az mely ember 
látná, és jövendőben kitudódnék : szőlő biró uram hites tanácsival együtt 
12 forintig megbüntessék azon embert, az ki látja és eltitkolja; és azon 
büntetés pénz birák uraiméké legyen. IIa penig ujoban azon lopó lopásban 
találtatnék szőlő hegyeinken, tehát két annyi büntetése legyen. Ha penig 
harmadszor is ugyanazon lopó lopásban találtatnék házunkba, minden 
könyörületesig nélkül felakasztassék. 

25. articulas. 
Hogy ha penig szarvas marhát, lovat akár mi névvel nevezendő 

marha szaladóképen az mesgyén belül kárban tanáltatnék, külön külön 
12 pénzt vehessenek rajta. Ha penig szánszándékkal bele hajt ja s ott 
tanálná az kerülő vagy akár mely szőlős gazda, tehát minden öreg 
marhán egy egy forintot vehessen, abból 12 pénz az kerülőké. Az egy egy 
forintnak fele az kerülőké, fele az biráké legyen. Az kárvallott ember 
penig, lia kárát nem szenyvedheti, kihíván az bírákat, kimenvén, megítél-
vén az kárt az kárvallott embernek, az marhának gazdáján megvehessék. 

26. articulas. 
Hogy ha penig valamely ember az határ követ kivetné szánszándékkal, 

melyet á 12 tanácsbeli ember letett mesgye kőnek, tehát az 12 esküi-
teknek számok szerint megbüntethessék 12 forinttal az olyan embert. 
Ha penig nem akaratjávái tanulna ki az kapálásban kiesni, tehát tartozzon 
12 pénzt letenni, és ugy az hites emberekkel helyére tétetni tartozzon, 
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Első szőlő hegye Szőlős Ardónak ugyan vele hozta nevét, Előhegy. 
Az második szőlő hegynek az neve Túroshegy. Harmadik hegye az Szőlős 
Ardónak az Szakáivölgye két oldala. Az negyedik az Fintorvölgye, a melyen 
az földes urak ő nagyságuk szőleje is szokott lenni. Az ötödik az Rakomás-
völgve az Abanyik oldal, Ugyan az Abanyik alja. Az hatodik az Séder 
hegye, az Bagolylyuk szőlők az Varbóczi szőlőkkel határos, az mely ugyan 
mindenestől dézma adó szőlők, hetedes, és mindenkor egyház számára 
jár az dézmája. 

K ö z l i : HERMANN ANTAL. 
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MOSON VÁRMGYE1 GABONA-ÁRAK 1688— 1800-1G. 

Év 

Buza Árpa Zab Rozs 

Év 

, Buza 
. 

Árpa Zab Rozs 

Év ára egy pozsonyi mérőnek Év ára egy pozsonyi mérőnek Év 

frt kr. frt kr. frt kr. frt 
I 

kr. 

Év 

frt kr. frt kr. frt ! kr. frt kr. 

1688. — — — — — 42 — — 1762. 
-

— — 45 — 32 — — 

1689. 2 30 — — — — — — î 1765. 1 30 — — — — 1 — 

1691. — — — — — 30 — — , 1766. ! î — — — — 38 — 48 
1695. — — — — 1 02 — — 1767. 2 15 — 
1699. — - 1 15 1 10 — — 1768. 2 06 — 45 — — î — 
1709. — — — — — 48 — — 1769. 1 30 — 46 — 30 1 02 
1712. — — — — — 42 — — 1770. 1 30 — 36 — 30 1 — 
1713. — — — — — 48 — — 1771. 1 32 — 36 — 30 1 — 
1715. — — — — — 45 — — 1772. 1 45 — — — 42 1 10 
1716. — — — — — 40 — — 1773. 1 40 — 45 — — 1 15 
1718. — — — — — 44 — — 1775. 1 30 48 
1719. — — — — 1 15 — — 1780. 1 56 — — — 1 24 
1720. — — — — — 46 — — 1781. — — — 40 — 34 1 30 
1726. — — — 36 — 43 — — 1782. — — — 55 — 40 1 15 
1727. — — — — — 51 — — 1783. — — — 52 — 48 — 50 
1734. — — — — — 24 — — 1784. — — — 44 — 39 56 
1735. 30 — 40 1785. 1 35 — 48 35 — 57 
1739. — — — — — 34 — — 1789. — — — 57 53 1 30 
1740. — — — — — 36 — — 1790. 1 50 — — 1 15 1 20 
1742. - — — — — 45 — — 1791. - — — 1 33 — — 
1743. — — — — 42 — — 1792. 1 56 — 44 — 32 — 48 
1750. — — — — 32 — 45 1793. 26 — 42 — 38 — 50 
1753. — 54 — 36 — — 38 1794. 1 24 — 42 — 36 — 48 
1755. 1 30 — 36 — — 1 — 1795. 2 56 1 15 — 52 1 52 
1757. — — — — — 40 — — 1796. 2 06 — 52 — 40 1 02 
1758. - 45 1 — 1797. 1 44 — 47 — 41 — 57 
1759. 3 — 1 15 — — 2 30 1798. 1 36 1 02 1 — 1 15 
1760. — — 40 — 30 — — 1799. 2 10 1 12 1 03 1 36 
1761. — — — 44 _ 35 — — 1 1800. 3 361 2 - 1 1 35 2 54 

A föntebbi adatok a Moson vármegyei levéltárban levő hiteles okmányok alapján 
állitattak össze és az illető évek átlagárai. 

Köz l i : DR. RODICZKY JENŐ. 

ilayyar Gaztlasiígtiirfénelmi Szemle. 12 
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MAGYARORSZÁG KI- ÉS BEVITELI 

Des kays. kön. Hangar. Dreissigst-Direc-
îîber die vom 1-ten Jänner bis letzten Dezember 1735, ans verschiedener Ländern in 

mithin, was die (Inaili ität und beiläufig 

Nahmen deren Waaren, 

Sachen, Viehs und Effecten 

Nach dem Gewicht, Stück, 

Nahmen deren Waaren, 

Sachen, Viehs und Effecten 
Österreich Mähren Schlesien Pohlen 

Nahmen deren Waaren, 

Sachen, Viehs und Effecten 

Einf. Ausf. Einf. Ausf. Einf. Ausf. Einf. 

>-011 1 - t e n J ä n n e r 

Armaturen .. . . . . . fl. 2767V2 — — — 3197 — 20 

Asche .. . . . . . . . . fl. — — 2 — — — — 

Potasche .. . . . . . . . . Z. — 918 — 9561 21/2 208 — 

Blei  Pfund 34726 — 50911 — 9126 — 100 

Brandwein . .. Eimer 31/2 715s/4 1 521/s 271/2 71/2 245 

Butter und Käs .. . . Z. 541/2 29073/4 341/2 491/2 91/4 181/4 5011/4 

Confect . . . . . . . . . . fl. 895 18 217 26 275 33 66 

Decken und Teppich . . . fl. 120 9 432 4 202 3 159 

Eisen und Eisen-Waaren fl. 143013 488 3356 97 1208 17 361 

Farben . . . . . . . . . . fl. 3134 286 6878 12 7138 76 17 

Federn .. . . . . . . . . fl. — 166 466 149 71 9 175 

Fisch .. . . . . . . . . . . . fl. 56871/2 96104 9704 1503 4764 61 2328 

Flachs, Banff und Werch Z. I6OV2 20303/4 2631/2 544 CO
 

uT"
 

31/4 941/4 

Fleisch und von Fleisch fl. 28 26524 7 8990V2 3 55201/2 285 

Galanterie-Waaren fl.. 2173 1074 744 — 314 
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FORGALMA AZ 1735. ÉVBEN. 

torats-Amts Kauff- und Eandlnngs-Extract. 
(las Königreich Hungarii ein- und ausgeführte Waaren, Sachen, Vieil und Effeeten, 
das Kapital derenselben ausmache, als : 

Mass, Zahl und Werth 
Capitale 

der Ein-

geführten 

Sachen 

Capitale 

der Aus-

geführten 

Sachen 

Pohlen Siebenbürgen 
Neoaquisit , 

Banat, Temesw. 
Walach. Croat. 

Servia -

Summe 

der 

Einfuhr 

Summe 

der 

Ausfuhr 

Capitale 

der Ein-

geführten 

Sachen 

Capitale 

der Aus-

geführten 

Sachen 
Ausf. Einf. Ausf. Einf. Ausf. 

Capitale 

der Ein-

geführten 

Sachen 

Capitale 

der Aus-

geführten 

Sachen 

I i i s 3 1 . D e z . 1 7 3 5 . 

n. fl. 
191 231 5 1043 

5989V2  

2 

1465 

1 — — — — 21/2 10688 9 32086 

— — 805 — 3033 94863 11090 10305 12391/2 

1521/8 3/4 8 4 92 2813/4 10281/2 1866 5883 

163/4 951/4 73/4 9 1921/2 7038/4 31921/2 7295 28979 

1224 — 10 — — — — 1453 1311 

287 1754 9 39041/2 3 — — 657B/2 315 

20354 2051/2 3147 141 IO731/2 — — 148285 251761/ä 

12 111 412 — 2O8I/2 — — 17278 IOO6I/2 

— 
_ 

— — — — — 712 324 

1524 222 166 1121/2 7171/2 — — 22818 1000751/2 

15% 68I/4 86I/2 I91/2 1543/4 6191/2 2834% 5202 14093 

835 941 268 1052 5761/2 — — 2316 427141/2 

643 — — — — — 4798 — 

Übertrag 234900 2546681/2 

12* 
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Nach dem Gewicht, Stück, 

Nahmen deren Waaren, 
Sachen, Viehs und Effecten 

Österreich Mähren Schlesien Pohlen 

Einf. Ausf. Einf. Ausf. Einf. Ausf. Einf. 

Garn und Zwirn . . . Z. 2998/4 12/5 U l i / 2 51/5 561/4 5 1341/4 

Gewürtz und Spezerei fl. 51078 59 26199 129 40889 185 2665 

Glass fl. 2153V2 141/2 5262 47 3741/2 53 403 

Gold u.Silbergespinntsarbeitfl . 582 — 2199 30 19076 — 34 

Haar . . . . . . . . . . . . fl. 623 398 116 563 — 5 710 

Haut und Fell fl. 16214 17973 10053 30939 38260 14385 18650 

Heu und Stroh . . . fl. 23 39348 — 11 — — 3 

Holtz und Holtzwaaren. . . fl. 50351 8673 1191 5 38 — 1301 

Honig . . . . . . . . . . . . . . . Eimer 8 42448/4 — 263602 — 14368/4 1 

1 (opfen, Garten- u. Erdgewächs 817 4932 6713 8584 1034 996 3561 

Jubellen . . . . . . . . . fl. 730 — — 387 — 308 

Kölber St. 19 2181 8 18 — 2 543 

K n a p p e r n . . . . . . . . . . . . . . . M. 3998 41963 29 812 — 200 — 

Körner, Getreid . . . . . . . . . fl. 3726 8806711/2 162 7232 140 2068 579 

Krammerei-Waaren fl. 316887V2 5464 63745 35641/2 437601/2 5261Í2 4778 

Kühe St. 4 138 7 399 8 — 158 

Kupfer, roches u. gearbeitcs Z. 24 5 13 40 /2 — 7468/4 2/5 

Leinwath und Catton . . . St. 18012V2 414 34513 . 8 6 237481/2 3 755311/2 

Material-Waaren u. Mineralien 
fl. 12830V2 39251/2 6606 2444 3232 8399 2085 

Messing, roches u. gearbeites 5270 5 21 53 1099 — 160 

Obst, Türkisch u. Wällisch fl. 157771/2 6042 84 7 257 189 214 
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Mass, Zahl und Werth Capitale 
Capitale 

der Aus-

geführten 

Sachen 

Pohlen Siebenbürgen 

Neoaquisit, 
Banat, Temesw. 
Walach. Croat. 

Servia 

Summa 

der 

Einfuhr 

Summa 

der 

Ausfuhr 

der 

Einge-

führ ten 

Capitale 

der Aus-

geführten 

Sachen 
Ausf. Ein f. Ausf. Einf. J Ausf. Sachen 

Capitale 

der Aus-

geführten 

Sachen 

fl. fl. 

Für t r ag 234900 2546681/2 
4/5 — 2 — l4/ö 6018/4 161/5 261731/2 8851/2 

7981/2 210 568 — 3411/2 — — 1210411/2 2081 

2V2 — 199 — 76 — — 8193 392 

1181/4 — — — 90 — — 21821 2381/4 

— — — — 36 — — 1449 1002 

93803/4 51341/2 24661/2 6971/2 7091/2 — — 89009 758533/4 

3 — 62 43 30 — — 69 39454 

16 2251 1691 2341/2 2II41/2 — — 553661/2 124991/2 

30348/4 573/4 108/4 206 — 2728/4 113631/2 1636 1030801/2 

667 9 8 451/2 403 — — 121791/2 15590 

— — — — — — — 1425 — 

15 6 43 14 4 590 2263 567 68151/2 

— — — — 4027 42975 982 211911/2 

il 5 81 4171 27491/2 6131/2 35411/2 — — 93911/2 4378461/2 

42491/2 22136 52671/2 28151/2 126953/4 — — 4541221/2 317673/4 

1 75 59 155 9 407 606 2800 6762 

8O1/2 93/4 1278/4 51/4 2'Vs 522/5 10041/s 1866 413301/2 

821/2 249 3734 6 1729 1520601/2 62781/2 5071951/2 19516 

1787 175 2912 30 286 — — 249581/2 197531/2 

39 — — — — 6550 97 3636 41 

3009 799 382 122 571/2 — — 122531/2 96861 2 

Übertrag 15980351/2 10994858/4 
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Nahmen deren Waaren, 

Sachen, Viehs und Effecten 

Nach dem Gewicht, Stück, 

Österreich Mähren Schlesien Pohlen 

Einf. Ausf. Einf. Ausf. Einf. Ausf. Einf. 

3 39081 - 10612 1005 624 

63304 2623/4 2i /a 1603/4 151/2 40 13/4 

1098 50 5085 27 7021/2 — 

44 658 15 57 8 75 301 

163 61 1/10 — 6 — 
_ 

— 92734 7 8659 — 1554 1608 

5 • 23001 17 387 — 287 352 

154 — 192 — 268 — 62 

20740 — 5024 18 11246 — 92 

2300 . . . 2642 _ 926 — 16 

740 — 3725/s — 1851/2 — 

25831 2 2373 25 583 42 — 260 

— 62421/2 — 16661/2 41/8 15793/4 

1742 401/2 131430/4 5471/2 53361/2 381/2 9851/2 

405 123367 5325 14144 75 110 140 

5364 27637 848 28861/2 1 62301/2 — 

— 62652 — 4011/2 — 101/2 58 

1198 223408 2733 477243 9 205 1200 

3461 19 92851/2 82941/2 — 1461/4 

8419 — 10626 26 48691/2 37 

Ochs St. 

Oel Z. 

Papier ..Riz. 

Pferde St. 

Pulwer, Salniter u. Schwefel Z. 

Schaaf. . . St. 

Schweine St. 

Seiden-Zeug, reich . . . . . . fl. 

„ „ ganz Seiden-Zeug 
fl. 

„ „ halb Seiden-Zeug 
fl. 

Seiden . . . . . . Pfund 

Steine . . . ... . . . . . . fl. 

Taback . . . Z. 

Tuch .' St. 

Wachs. . . . . . . . . . . . . . . Pfund 

Wein . . . . . . Eimer 

Wildpräth fl. 

Wolle Pfund 

Zeug St. 

Zinn .. . . . . . . . ... . . . Pfund 
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Mass, Zahl und Werth 
Capitale 

der Ein-

geführten 

Sachen 

Capitale 

der Aus-

geführten 

Sachen 

Pohlen Siebenbürgen 

Neoaquisit, 
Banat, Temesw. 
Walach. Croat. 

Servia 

Summa 

der 

Einfuhr 

Summa 

der 

Ausfuhr 

Capitale 

der Ein-

geführten 

Sachen 

Capitale 

der Aus-

geführten 

Sachen 
Ausf. Ein f. Ausf. Einf. Ausf. 

Capitale 

der Ein-

geführten 

Sachen 

Capitale 

der Aus-

geführten 

Sachen 

fl. fl. 

Fürtrag 15980351/2 10994853/4 

72 9804 189 1262 1829 11693 52788 190243 1275841 

441/4 48/5 22/5 — 131/2 6573/5 52313/20 131341/2 5861 

70 20 857 — 473 69051/2 1477 9427 1959 

63 194 55 57 5 619 913 91191/2 24414 

— — 
8/4 — 29 1691/10 903/4 4639 1490 

163 3291 431 39 157 4945 103698 39421/2 128455 

12 602 788 3052 4 4028 24479 13332 1063481/2 

61/2 — — — 39 — — 676 451/2 

170 — — — 42 — — 37102 230 

6 — — — 91 — — 5884 97 

771/2 — 8 — 63/4 12981/s 921/4 142301/2 379 

14 16 301/a — 75 — — 29261/2 30751/2 

6893 23/8 821/2 371/4 124 441/2 165881/4 4511/2 735581/2 

1441/3 60061/2 4 39 215 27253 989-Vo 3945901/2 11306 

10505 450 — 900 220 7295 148346 964 6I5231/4 

650801/4 935 40621/2 — 337911/2 7148 1396881/4 11475 6651891/2 

— — — 171/2 329 — — 751/2 63393 

21675 510 950 10200 19750 15843 743231 18181/2 1643701/2 

12 1 1 4 68 211921/4 100 209212 11921/2 

65 6 — — 625 239571/2 716 7394 378 

Zusammen 2528470 35885921/2 
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MAGYARORSZÁG KI- ÉS BEVITELI 

Des kcajs. kön. Hungar. Dreissigst-DLrec-
Über die vom 1-ten Jänner bis letzten Dezember 17116, aus verschiedener Ländern in 

mitbin, was die Quantität nnd beiläufig 

Nahmen deren Waaren, 

Sachen, Viehs und Effecten 

Nach dem Gewicht, Stück, 

Nahmen deren Waaren, 

Sachen, Viehs und Effecten 
Österreich Mähren Schlesien Pohlen 

Nahmen deren Waaren, 

Sachen, Viehs und Effecten 

Einf. Ausf. Einf. Ausf. Einf. Ausf. Einf. 

-von l - t « i i Jänner 

Armaturen . . . . . . . . . . . . fl. 1154 23 106 — 1010 _ 943 

Asche und Potasche . . . Z 1 4099 15 6018 — 378 — 

Blei Pfund 50227 — 59690 — 11363 1350 

ßrändtwein . . . . . . . . . Eimer 2 444 3 141 31/4 691/4 ooo 

Butter und Käs . . . . . . Pfund 8049 333584 4605 4814 1331 1554 33290 

Confect . . . fl. 873 4 89 23 92 117 104 

Decken und Teppich .. . fl. 346 270 300 • 15 56 18 25 

Eisen und Eisen-Waaren fl. 138431 484 3394 42 939 6 495 

Farben .. . ... fl. 3509 103 7044 4453 33 2060 

Federn. fl. 8 32 54 i 81 20 o 45 

Fisch fl. 4800 89625 7256 1992 2904 24 5636 

Flachs,Hanf und Werch Pfund 11503 303040 8940 141960 72 150 7135 

Fleisch und von Fleisch fl. 105 422011/2 — 6827 — 2280 55 

Galanterie-Waaren . . . ... fl. 4537 110 536 — 817 175 1183 

Garn und Zwirn fl. 15877 — 4381 151 1873 709 2746 

Gewürz und Spezerei . . . fl. 60983 1041 37073 57 24986 48 9417 

Glass . . . fl. 4335 67 3055 82 121 — 240 

Gold u.Silbergespinnstarbeitfl. 306 — 329 — 18098 — 1165 

Haar fl. 1104 116 117 770 — — 15 

Haut und Fell fl. 18498 24162 11921 22136 44341 13775 16957 
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FORGALMA AZ 1736. ÉVBEN. 

torats-Amts Kauff- and Handlungs-Extract. 
(las Königreich Hungarn ein- und ausgeführte Waaren, Sachen. Vieh und Effecten, 
das Kapital derenselben ausmache, als : 

Mass, Zahl und Werth 
Capitale 

der Ein-

geführten 

Sachen 

Capitale 

der Aus-

geführten 

Sachen 

Pohlen Siebenbürgen 
Neoaquisi t , 

Banat, Temesw., 
Walach. Croat. 

Servia 

Summa 

der 

Einfuhr 

Summa 

der 

Ausfuhr 

Capitale 

der Ein-

geführten 

Sachen 

Capitale 

der Aus-

geführten 

Sachen 
Ausf. Einf. Ausf. Einf. Ausf. 

Capitale 

der Ein-

geführten 

Sachen 

Capitale 

der Aus-

geführten 

Sachen 

l > i » 3 1 . D e z . 1 7 3 6 . 

167 4521/2 
fl. fl. 

8 167 4521/2 - — 3613 9501/2 

106 — — 53 5 69 10606 167 30029 

— — 4175 — 2250 Z. 1226 
Pfund 30 

Z. 65 
Pfund 85 13620 68OI/2 

3201/4 2 21/4 2 1571/4 2341/4 1134 1900 67351/2 

423 9450 350 600 18325 5731/4 35901/4 57791/2 32939 

1408 — — 22 631/2 — — 1180 16151/2 

145 14641/2 14 977 34 — — 31681/2 496 

13604 221 5382 — 1050 — — 143480 20568 

— 48 97 — 851/2 — — 17114 3181/2 

18 — 2 — — — — 127 238 

451 146 101 42 278 — — 20784 92771 

2575 2650 1400 1200 34425 Z. 315 Z. 48351/2 3069 250301/4 

810 980 46 6771/2 2341/2 — — 18171/4 52399 

— — — 3955 — — — 11028 285 

11 39 77 — 2431/2 — — 24916 11911/2 

533 7 495 1080 1281/4 — — 133546 23021/4 

9 111/2 — — 3223/4 — — 77621/2 4808/4 

— — 168 — 3 — — 19898 171 

— — — — 42 — — 1236 928 

7743 112681/2 3472 413 20403 — — 1033981/2 733288/4 

Übertrag 5446041/4 343.458 
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1 Nach dem Gewicht, Stück, 

Nahrren deren Waaren, 

Sachen, Viehs und Effecten 
Österreich Mähren Schlesien Pohlen 

Einf. Ausf. Einf. Ausf. Einf. Ausf. Einf. 

Heu und Stroh ... . . . . . . fl. 43608 23 13 

Holtz und Holtzwaaren... fl. 53849 12805 913 6 60 — 990 

Hönig ... . . . ... . . . . . . ... E. 6 4372 — 1397 — I I 6 6 V 2 — 

Hopfen, Garten u..Erdgewächs 1298 6176 6053 4586 554 731 2916 

Jubellen ... ... . . . . . . . . . il. 187 40 — — 109 — 119 

Kölber fl. 6 2752 24 31 — — 204 

Knoppern. . . ... . . . . . . ... M. 3583 17965 363 560 — — 12 

Körner, Getreide... . . . . . . (1. 4034 447448 190 60989 224 35095 10 

Krammerei-Waaren . . . ... fl. 426557 7641 71474 3950 19114 627 72028 

Kühe St. 2 88 11 122 — 24 46 

Kupfer,rohes u.gearbeites ft. 7241 4786 1381 2628 — 97345 — 

Leinwath und Catton ... fl. 16655 600 33888 402 20975 1 72845 

Material-Waaren u. Minera-
lien fl. 12035 3759 6853 1419 2730 10291 1952 

Messing, roches u. gearbeites 6174 — 32 15 1040 4 378 

Obst, Türkis und Wällisch fl. 12052 5519 302 130 345 271 — 

Ochs St. — 42624 1 14518 — 831 146 

Oel ... fl. 14671 2899 106 1459 447 487 199 

Pap ie r . . . ... ... . . . . . . ... Ii. 930 6796 185 — 520 

-
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Mass, Zahl und Werth 
Capitale 

der Ein-

geführten 

Sachen 

Capitale 

der Aus-

geführten 

Sachen 

Pohlen Siebenbürgen 

Neoaquisit, 
Banat, Temesvv., 
Walach. Croat. 

Servia 

Summa 

der 

Einfuhr 

Summa 

der 

Ausfuhr 

Capitale 

der Ein-

geführten 

Sachen 

Capitale 

der Aus-

geführten 

Sachen 
Ausf. Einf. Ausf. Einf. Ausf. 

Capitale 

der Ein-

geführten 

Sachen 

Capitale 

der Aus-

geführten 

Sachen 

fl. fl. 

14 9 51/2 86 37 

Für t rag 5446041/4 

108 

343458 

436871/2 

36 4807 8501/2 91/2 1770 — — 606281/2 154671/2 

35351/2 52 8 26 41/2 84 104831/2 488 800681/2 

1038 — — 983 301 — — 11804 12832 

— — — - - — — — 415 40 

— 8 — 8 232 250 3015 240 9458 

— — — — — 3959 18525 776 9025 

157500 7486 2656 67 63591/4 — — 12011 IIOO471 4 

2090 177921/2 64851/2 2976 160561/4 — — 6102411/2 368198/4 

2 71 — 30 146 160 382 1039 4040 

2646 200 10090 175 1400 8997 118895 4754 482191/2 

941/2 460 3686 — 30391/2 144823 7823 574927 25155 

1542 438 2197 140 9921/4 — — 24148 2O2OOI/4 

301 — . . . . 200 50 7824 370 4166 159 

327 1406 339 117 3041/2 — — 14222 68901/2 

80 8624 4 2 2472 8773 60529 142016 1540993 

482 100 43 — 172 — — 15523 5542 

5 — 790 300 611 8731 1406 10817 15981/2 

Übertrag 20329291/4 23137011/4 



186 

Nach dein Gewicht, Stück, 

Nahmen deren Waaren, 

Sachen, Viehs und Effecten 
Österreich Mähren Schlesien Pohlen 

Einf. Ausf. Einf. Ausf. Einf. 1 Ausf. Einf. 

Pferde  St. 41 597 21 67 11 25 179 

Pulver Salpeter und Schwefel) 
Pfund) 16832 16207 — — 224 910 — 

Schaaf. . . ... ... . . . St. — 105380 59 11251 — 2034 971 

Schweine   St. — 36343 — " 2879 — 1256 56 

Seidon-Zeug reich fl. 2321 — 1358 — 126 — 187 

„ gantz Seiden-Zeug fl. 14543 48 7235 — 7251 — 1440 

„ halb Seiden-Zeug fl. 2004 — 3317 — 669 — 604 

Seiden  Pfund 917 — 276 — 217 1 1 

Steine ... ... ... . . . 11. 2607 1481 586 499 28 — 170 

Taback  Z. 1 9936 — 1203 2 1143 — 

Tuch .. . St. 2298 98 15575 831 7326 1446 

Wachs . . . Pfund 885 135710 100 9247 210 30 290 

Wein ... ... . . . . . . E. 4462 22494 154 4456 — 8306 — 

Wildpräth  fl. — 71420 10 351 — 11 51 

Wolle . . . . . . Pfund 2227 17765 16555 393139 20 8017 450 

Zeug  St. 3709 9 10132 — 5012 8 27561/ä 

Zinn ... ... . . . . . . Pfund 8031 — 16936 3162 — 150 

A m. kir. orsz. levéltárból. 
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Mass, Zahl und Werth 
Capitale 

der Ein-

geführten 

Sachen 

Capitale 

der Aus-

geführten 

Sachen 

Pohlen Siebenbürgen 

Neoaquisit, 
Banat, Temesw. 
Walach. Croat. 

Servia 

Summa 

der 

Einfuhr 

Summa 

der 

Ausfuhr 

Capitale 

der Ein-

geführten 

Sachen 

Capitale 

der Aus-

geführten 

Sachen 
Ausf. Einf. Ausf. Einf. Ausf. 

Capitale 

der Ein-

geführten 

Sachen 

Capitale 

der Aus-

geführten 

Sachen 

fl. fl. 

Für t rag 20329291/4 23137011/4 

81 238 5 13 33 503 808 7761 21239 

— — 100 — 2750 17056 19967 49047 5843 

62 4147 604 7 2 5884 119333 4030 154704 

44 1156 402 1863 11 3075 409á5 10168 202996 

— — — — — — 3992 — 

3 - — 3667 1683/4 — — 34136 2193/4 

— — — — — — — 6594 — 

42 75 4 — — 1486 47 14109 263 

45 26 911/2 — 211 — — 3417 23271/2 

3495 213/4 29 42 86 663/4 15892 380 62860 

9 6251 96 82 202 32978 1240 480700 135931/2 

8 4500 13 4 19925 5989 164933 2152 661311/4 

65580 342V2 2576 — 354263/4 49581/2 1388383/4 121741/2 9015541/2 

— — 20 16 1821/2 — — 77 719841/2 

24495 1750 1300 600 17250 21602 622166 2270 120309 

— 4 6 — 183 2I6I3I/2 206 201189 26051/2 

— — — 182 590 28461 590 8494 316 

Zusammen 28736193/4 39406471/2 

K ö z l i : KŐSZEGHY SÁNDOR. 



AZ ERDÉLYI FŐKORMÁNYZÓK RENDELETEI A PESTIS, MARHA-
VÉSZ ÉS ÉHÍNSÉG MEGGÁTLÁSÁRA. 

A főkormányszék eltiltja a pestises helyekkel való érintkezést és a nyári 
három holnapra a vásárokat. (1710. junius 26.) 

Sacr. Caes. Regiaeque Majestatis stb. nomine. 
Universis stb. 
Minthogy az Istennek ez hazában régen tartó súlyos itileti a 

pestis, mind eddig nem hogy megszűnt volna, sőt naponként sok helyekről 
bejüvö bizonyos relatiok szerint továbbra is ujobban gyarapodik : hogy 
azért ez hazának még eddig attól megmaradod részei is ne inficialod-
janak; mgos grabs commendans urammal megegyezett akaratból végez-
tük : hogy az eddig infectioban levő helyekkel való commercium, ugy 
a sokadalmak és héti vásárok is mindenütt ezekben az bárom nyári 
holnapokban interdicáltassanak ; hogy efféle confluxusok alkalmatosságával 
a contagio egy helyről másra való harapozása praescindáltassék ; meg-
tapasztalván eddig is sok helyek ez iránt való vigyázatlanságok miatt 
magokan történt siralmas casusokat. Melyhez képest kgteknek authoritate 
a sua Majestate sacr. clementer attributa, parancsoljuk igen serio ezen 
feljebb megirt végezésünket semmiképpen általhágni ne merészelje; az 
contagiosus helyekkel való conmierciumot serio interdicálja az maga 
districtusában mindenütt, ugy az sokadahnakat, héti vásárokat is, melyek 
alkalmatosságával a pestis terjedhetne ; szorgalmatos vigyázással lévén 
az sokadalmos és vásáros helyekre, külömben ha hun parancsalotunk 
ellen afféle confluxusok hallatattnak ; mgos grabs uram resolutioja 
szerént igen kemény animadversionkat, azok az helyek el nem kerüjik. 
Secus stb. 

Datum Cibinii, die 26 Janii, anno 1710. 
B. Stephanas Vesselényi mp. Sámuel Conrádi mp. 

Ludovicus Naláczi mp. 
(p. h.) 

Kiviil : Pro tribus sedibus Siculi calibus Csík, Gyergyo és Kászon. 
Más kézzel: Az pestissel inficialodott helyeken való cummerium 

sokadalmak és heti vás-árok feltiltásárol. 
(Eredetije patens formában nagy guberniumi pecséttel Csík vm. levéltárában.) 
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A főkormányszék rendelete Csíkszéknek, hogy a búzából pálinkát főzni 
ne engedjen. (1713. decz. 7.) 

S. C. R. M. stb. nomine. 
Az mint értjük, igen kezdik ott az székben vesztegetni az búzát 

pálinka főzésre, az mely miatt mind az ö felsége adójának fogyatko-
zása, mind az széknek szüksége következhetik, kegyelmetek azért publi-
cálja ez parancsolatunkat mindenütt és interdicálja, hogy senki is 
búzából pálinkát főzni ne merészeljen és vigyázzon kegyelmetek, hogy 
valamiképpen az parancsolattal ne abutáljanak statuálván in immorigeros 
poenat is és pro cjualitate delicti exequáltatván. 

Datum Cibinii 7. decembris 1713. 
Sigismundus Kornis gubernátor mp. Samuel Alvinczi mp. 

(Egykorú másolat czím nélkül Csík vm. levéltárában.) 

főkormányszék Csík, Gyergyó és Kászon székben a Moldovában 
kiütött pestis miatt a szorosok örizetét elrendeli. (1714. január 27.) 

Sacr. Caes. Regiaeque Majestatis stb. nomine. 
Illustrissime stb. 
Ujolag repullulalván Moldovában a pestis, hogy a szegény haza 

is annak közinkben való serpálásától praeserváltassék, szükség az arra 
való passussokon szorgalmatosan vigyáztatnunk ; melyhez kcpest paran-
csoljuk, kglmeteknek, a maga keze alatt való helyekben tegyen mindjárt 
dispositiót, hogy az passusok szoros vigyázással observáltassanak, ne 
hogy a negligentia miatt nagyobb veszedelem következzék a hazára. Sic stb. 

Datum Cibinii 27 Januarii, anno 1714. 
C. Sigismundus Kornis gubernátor mp. Ludovicus Naláczi mp. 

Latin külczím : Csík, Gyergyó és Kászonszéknek. 
(Eredetije a nagy guberniumi pecséttel Csík vm. levéltárában.) 

A főkormányszék rendelete Csík, Gyergyó és Kászonszéknek a dögvészben 
elhullt marhák elásatásáról, az álhírek terjesztői ellen. (1717. aug. 9.) 

Sacr. Caes. Regiaeque Majestatis stb. nomine. 
Illustrissime stb. 
A mostani közönségesen grassáló nyavalyák alkalmatosságával, az 

imitt amott magát mutogató pestisi contagiótól való praevidens őriz-
kedésben, mikre kellessék vigyázni, minapi commissioink mellett ki-
bocsátott praevia dispositionkból és az előbbeni praxisból, kgltek eléggé 
megérthette és tudhatja kötelessége szerint maga és a szegénység con-
servativjára effectumban vétette és veszi, elhisszük. Minthogy pedig azon 
grassáló nyavalyáknak és ha actualis pestisi infectio volna annak is 
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nagyobb harapozására, a mostani marha dög nem kevéssé contríbuál-
hat ; szükségesnek itiljük publicáltatni, hogy a városokon és falukon 
megdöglött marhák utczákról és utakról mindenütt kivonattatván jó 
mélyen földben ásattasanak és eltemettessenek, melyet ha kik a publi-
catione praesentium elmulatnának, a tisztektől megbüntetessenek. Ennek 
felette az ok nélkül való lármázás, nagy hátramaradására lévén a sze-
génységnek nyári takarodásában, az olyan lármázókra jól vigyázni, lia 
kik találtatnak pro merito megbüntetni, a tiszteknek pedig olyan vigyá-
zással lenni, hogy mindenkoron a szegénység conservatiojára, maga 
kötelességének és incumbentiájának megfelelhessenek authoritate guber-
niali parancsoljuk és hogy kgltek ezeket effectiváltassa és observáltassa 
serio cominittáljuk. Sic stb. 

Datum Cibinii ex regio Tranniae gubernio die 9-na Augusti 1717. 
C. Sigismundus Kornis gubernátor mp. S. Kölcséi'y-

Latin külczím : Csík, Gyergyó és Kászonszéknek. 
(Eredetije a guberniumi pecséttel lezárva Csík vm. levéltárában.) 

A főkormányszék, Csík, Gyergyó és Kászonszékben a nagy inség miatt 
elrendeli a gabonaneműek összeírását, a fölösleg árúba bocsátását s egy 

véka búza árát 1 frtban állapítván meg. (1719. febr. 15.) 

Sacr. Caes. Regiaequae Cath. Majestatis stb. nomine. 
Illustrissime stb. 
A mindennapi recens példákból és hiteles relatiokból keservesen 

kellett értenünk ebben a hazában az népnek nagy extremitását, és éhei 
halásra jutott állapotját elmondhatjuk méltán, in orrinem terrain exivit 
sonus iste, quia multa flagella peccatoris, mivel már a község annyira 
jutott, hogy szokattlan, sőt a memoria hominum nem is hallatott eledellel 
kelletik magát nyomorgatni, a midőn bükkfának, szilfának héjával, 
revivel, kétféle makkal, maggarófa ruggirei, nádgyükérrel, török búza 
torsával, berek eny e fának gyümölcséből sült máléval, varjú, szarka, macska 
és ez éhség miatt megdöglött marháknak húsával kételeníttettek magokat 
tartani, sőt már minden bizodalom nélkül desperabunde hallatlan extro-
mitasokra erumpálni intendálnak. Jóllehet primis principiis midőn a 
gubernium mind a pestis miatt occludali helyeknek, nem külömben az 
olyan extremitásra jutott személyeknek is megértette volna ilyen nagy 
szükségeket, kivánt paterne tempestive praemonitiot tenni, hogy in tali 
extremitate ex universali penuria, a mely embernek Isten ő szent fel-
sége bővebb áldását mutatta, búzája és gabonája találtatik, tehát az 
tégye eladóvá, mindazonáltal úgy látjuk és tapasztaljuk, hogy sokan 
találtatnak olyan személyek, kik is propter privatum suum interesse 
búzájokat és egyéb gabonájokat eladóvá tenni nem akarják, hanem 
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titkon egy-egy véka búzát tizenöt sustákon és feljebb is adják el 
házoktól, contra gubernii intentionem et semel factam detenninationem. 
Hogy azért az elalélt szegénység éppen éjhel halásra ne jusson, kgltek 
ex incumbentia sui officii in gremio sui elsőbben is minden renden levő 
embereknek búzájokat asztagban, veremben, vagy szemül ha találja 
maga székiben snbordinatussi által, absque personarum respecta, hite-
lesen conscribáltatván azon listát indilate elküldeni el ne mulassa, 
observálván azt, hogy az olyan búzás gazda ember, ujiig maga cseléd-
jével és jobbágyit is segétvén, mennyivel érheti meg, a többit eladóvá 
tégye, és egy véka búzát a guberniumnak elébbeni determinatio 
szerint egy német forintnál feljebb eladni ne merészelje sub poena 
confiscations, egyéb gabonának is az árát ahoz alkalmaztatván. Esett 
értésünkre az is, hogy némelyek nagyobb-nagyobb árát várván a 
búzának, nyereségre feles búzát szedtek bé, azért valahol efféle emberek 
találtatnak, hasonlóképpen búzájokat eladni a determinatio szerint eladni 
kénszeritessenek, sub poena eadem confiscationis. A papi rendek 
búzájoknak investigatioját azon helybéli esperestek hitelesen indagálván 
a consignált búzának és egyéb gabonának registrnmát absque nil a. 
procrastinatione, magok superintendesinek és püspökinek béküldeni el 
ne mulassa, a honnat is a gubernium annakutánna vehessen egész 
informatiot. Ha kik pedig contnmatia ducti magokat mégis opponálnák 
et in tali universali penuria, búzájokat és egyéb gabonájokat eladni 
nem akarnák, vagy eltitkolnák, veriíicalodván a dolog in ilio casu a 
gubernium kételenittetik bizonyos commissariusokat mindenfelé exmittálni 
és az olyan contumax embereknek minden búzájokat confiscáltatja, mely 
büntetést is nem másnak, hanem kiki maga inobedentiájának tulaj-
donithat. Secus stb. 

Datum Glaudiopoli, ex regio principatus Tranniae gubernio, die 
15-ik Febr. 1719. 

C. Sigismundus Kornis gubernátor inp. Sigismundus Kun mp. 
Latin külczím : Csík, Gyergyó és Kászonszéknek. 
(Eredetije a guberniumi pecséttel Csík vm. levéltárában.) 

A főkormányszék Csíkszéknek, a pestis miatt betiltja a gyűléseket és 
országos vásárokat. (1719. május 20.) 

Sacrae Gaes. Reg. Gath. stb. nomine. 
Illustrissime egregii stb. 
Az isteni látogatásoknak meg nem szűnő, sőt mindennapi esetekből 

ujulton ujuló jeleit szomorúan abból is tapasztalván, most egy, majd 
más és harmadik egymástól távuljabb való helyeken üti ki magát a 
pestilentialis inpectio, melynek orvoslására vagy praeveniálására az 

Magyar Gazűasdgtörténelmi Szemie. ta 



192 

emberi tehetségben több mód nem. hagyatott az egy rationalis, praevia 
cautionak elkövetésénél. Szükségtelennek tartjuk ugyan sokszori eziránt 
való intimationkat, edictuminkat és paroncsolatinkat ujabban repetálni 
el is hitetvén magunkkal, hogy a. ki becsűletit szereti, kötelességét el 
nem felejti, hanem csak arra emlékeztethetjük kegyelmeteket, hogy a 
communicatiók el nem tiltása vagy annak vakmerő által hágása, mint-
hogy ilyen sokáig tartó és annyi helyeken magát kimutató pestilentiális 
contagionak oka és alkalmatossága kegyelmetek maga Ítélheti meg, ez 
ilyen consequentiakból, ha ezeknek elkerülésére nem lett volna-e szük-
séges a serényebb vigyázás és ex publico az infectus helyekre való 
olyan gondviselés, hogy az éhség miatt ne kelletett volna a tilalom 
ellen kimenni és a kenyérszerzést pestisi infectióval fizetni, azért az 
elébbeni edictuminkat és commissionkban imponált praecautionkat mostan 
is helyben hagyván, a mint minapi commissionkban. a hír nélkül indi-
cáltatott vármegyék és székek gyűléseit és nagy congregatióit inter-
dicáltuk. Minthogy pedig az országos sokadalmakra való gyülekezetek 
is alkalmatosságot szolgáltatnak, a mindenünnen sine discrimine et 
examine jövő emberek és portékák által való communicatiojára és 
propagáltatására, a pestisi infectionak, de ellenben s szegénységet is 
minden pénz kereséstől elfogni nem akarjuk, hanem a sokadahnak 
dolgát igv regulázzuk és circumscribáljuk, hogy a vármegyékben és 
székekben hetenként vagy esztendőnként eső apró vásárokra és soka-
dalmakra a vicinitáshoz képest reá vigyázzanak, az országos sokadal-
makot pedig se a vármegyéken se városokban, a tisztek meg ne 
engedjék, mig a guberniumhoz kérdőre nem bocsátják és egész infor-
matiót tévén engedelmet reá nem vésznek a modo impostemii], - -
A regius fiscus már sok izben kívánta, hogy az arendák possesori de 
bone iure vei praetensionibus ac immunitatibus producáljanak, a guber-
nium is repetitis vicibus intimálta, most azért ultimarle, kegyelmeteknek 
commitálunk, hogy a vármegyéken és székekben publicáltattak, a ki a 
jövő holnapban post ferias pentecostales be állondó gubernium residen-
tialis hégyűlésére, in fine junii nem compareál, maga instrumentumit 
nem producálja amissionem praetensi iuris magának tulajdonítsa. Secus stb. 

Datum Claudiopoli ex regio principatus Transylvaniae gubernio, die 
20. mai 1719. 

C. Sigismundus Kornis gub. mp. S. Kölcséry. 
Latin külczím : Csík-Gyergyó-Kászonszéknek. 
(Eredetije a nagy guberniumi pecséttel Csík vm. levéltárában.) 

Köz l i : DN. SZÁDECZKY LAJOS. 



ZRÍNYI MIKLÓS VADASÁRÓL. 

A vadaskert nemcsak napjainkban tartozik a nagybirtok kellékeihez. 
Ilyenül tekintették azt nálunk a letűnt századokban is. 

Minden nagy uraságnak megvolt a saját vadasa. És iparkodott 
vadaskertre szert tenni minden uj földesúr, ha uri tekintélyre vágyott. 

Oláh esztergomi érsek, mihelyt úrrá tette unokaöcscsét 0\ah-Császár 
Miklóst, alig győzi mérsékelni a lázas ügyekezetet, melylyel az uj 
Nagyságos — egvgyel be nem érve — mindjárt második külön vadast 
készül építeni a prímástól nyert lánzséri birtokon. 

Az uj földesúr e túlbuzgósága iratta meg az érsékkel 1560 decz. 
13-án Bécsben kelt levelét és ugyancsak ennek köszönhető a szigetvári 
hős 1561. október 7-én irt alábbi levele is, melyek közlését e helyütt, 
a csáktornyai vadaskertre vonatkozó történeti adalékul, nem tartottuk 
érdektelennek. 

I. 

Magnifico Nicolao Oláh Császár de Lánsér, Nepoti nostro etc. 
Nobis Dilecto. 

Magnifies, nobis sincere Dilecte. 

Zrínyi gróf tegnap ment el innen. Beszéltünk vele a nekünk adandó 
vadakról. 

Ajánlkozott tehát, hogy egy nagyobb fajta hímszarvast meg egy 
üszőt is adat Csáktornyáról, csak el lehessen onnan hozni. De ő fél, 
hogy elhozataiuk nem sikerül, s hogy az útban vesznek. 

Azt is mondta, hogy lia ezeket elhozni sikerül, utóbb még más-
féle nagy vadakat is ad. Ha azért kár nélkül elhozhatók, küldj értök 
most vagy később. 

Azonfelül mondotta, hogy ő felségétől a cseh királytól dámvadakat 
kért Neustadtból. Melyekből lia ő kap, igérte, hogy nekünk szintén adni fog. 

Noha pedig ugy értjük, hogy a dámvadak egyéb nagy vaddal 
együtt nem tarthatók: nem szükséges azért másik vadaskertet is épít-
tetned, amit •— mint halljuk - - tenni szándékozol, mert mindig ma-
gasan szeretnél röpülni, hololt szárnyaid nincsenek ; hanem annak a 

13' 
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kertnek, amit már elkészíttettél, valamelyik részét sövénynyel vagy más 
egyébbel rekeszszed el, és ottan maradjanak a dámvadak vagy más 
vadaid elkülönítve a többitől. 

Vale. 
Vienne 13. Decembris anno Domini 1560. 

Strigoniensis 
manu pr. 

Egészen Oláh Miklós érsek sa já t kezével irt latin eredetije a kismartoni 
fölevéltárban. 

II. 
Magnifico domino. Nicolas Oláh Császár de Lánsér etc. domino et affini 

nobis observandissimo. 
Magnifico domine Amice nobis observandissime, salutem et servitiorum 

nostrorum commendationem. 

Az te kegyelmed levelét, kit vadakért irt, megértettem. En annak 
előtte is régen meghagytam volt tiszttartóimnak, valamikor kegyelmed 
küldené emberét, egy szarvast és egy őzet adnának kegyelmednek. 

Ez két nap raj ta voltunk, hogy megfoghattunk volna, de felette 
igen megvadultanak annyira, hogy a nagy kergetésben egy szarvas 
nyakát szakasztotta. Egy őz is nehezen marad meg, annyira megsérült. 

Látván azért ha tovább kergetik őket, nagyobb kár következnék, 
azért im most nehezen fogtak meg egy őzet, azt te kegyelmednek 
megküldtem. 

A szarvast mostan semmiképen meg nem foghatók, de megbiggye 
kegyelmed, mikoron hideg leszen és pajtába be fognak járni, megfogatom 
a szarvast is, és megadom kegyelmednek. 

Látja Isten jó kedvvel küldtem volna most is ha megfoghatták 
volna, de semmiképen nagy kár nélkül mostan meg nem foghatnák. 

Vizslát örömest küldenék kegyelmednek, de énnekem most sincs 
annál egyeb, kit kegyelmed adott. Bécsben, meghiggye kegyelmed én-
nekem egyéb vizslát nem adtak, hanem egyet adott kölcsön Gileis, azt 
sem láttam még mi dolgos. Ha volna higgye kegyelmed örömest kül-
denék kegyelmednek. 

Úristen tartsa meg kegyelmedet. 
Költ Csáktornyán 7. Octobris 1561. 

Nicolaus Gomes 
perpetuus de Zrínyi m. p. 

Magyar. Egészen Zrinyi kezével irott eredetije a kismartoni fölevéltárban. 

Köz l i : DR. MERÉNYI LAJOS. 



VEGYESEK. 

Régi gabona- és bor-mértékek. Osztatlan elismerés illeti a Gazda-
ság-történeti Szemle múlt számának azon tanúságos közleményét, mely 
a régi magyar űr- és térmértékekről közöl érdekes tájékozást s hasonló 
adatok gyűjtésére és közzétételére hivja föl a szakemberek figyelmét. 
Csakugyan áthatolhatatlan tömkeleg a régi mértékek szövevénye, mely 
már századokkal ezelőtt is végtelen baj t és zavart okozott. Még a mo-
hácsi vész előtti időből származik azon első törvényünk, mely ország-
szerte kötelezővé akarta tenni az egységes mérték használatát. De ez 
a törvény mint annyi sok más közhasznú intézkedés is papíron maradt 
egész napjainkig s a mértékek terén Magyarország századokon át azon 
tarka-barka képet nyújtott, mely igazán bámulatos. Nemcsak minden 
vármegyének, vidéknek, városnak, hanem gyakran egymáshoz igen közeli 
falvaknak is külön űrmértékűk volt, mely néha igen tetemesen eltért a 
szomszéd községétől. Képzelhető, milyen bajt okozott ez a kereskede-
lemnek és a forgalomnak s mennyi visszaélésre nyújthatott alkalmat 
az üzleti életben. Ez a baj ma már orvosolva van ugyan, de még 
mindig érezteti hatását, legalább a tudományban, mert még ma is fölötte 
nehezíti a gazdaság-történelmi tanulmányokat. Hisz ha régi feljegy-
zésekben a köböl, mérő, szapu, véka, fertály szóval találkozunk, ez a 
mértékjelző nem az egész országra kiterjedő határozott és állandó fo-
galmat jelez, mint napjainkban. Tényleg a legnagyobb eltérések nyil-
vánulnak benne s egy mérő alatt néhol csaknem annyit értenek, mint 
másutt egy köböl alatt. Gazdaság-történelmünk művelőinek tehát egyik 
legelső feladatuk az eltéréseket tisztázni s az egykori helyi mértékek 
mindegyikére nézve megállapitani valóságos térfogatát s egyszersmind 
viszonyát a többi használatban levő űrmértékekhez. Ez pedig csak ugy 
fog megtörténni, ha összegyűjtjük és nyilvánosságra hozzuk az egyes 
helyi mértékekről kutatásaink közben talált hiteles adatokat. Ha ilyen 
adat nagyobb számmal lesz közrebocsátva, remélhetőleg akad olyan 
szakemberünk, a ki ez adatok alapján a magyarországi mértékek mo-
nographiáját megírja. 
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Épen ez okból csak örömmel üdvözölhetem e folyóirat kezde-
ményező fölszólitását s a czél érdekében jegyzeteimnek a régi mér-
tékekre vonatkozó tömegéből ezúttal néhányat be fogok mutatni. Első 
sorban egy 1553-iki mérték-összehasonlitás adatait közlöm, mely Nyitra-
megyére, illetve annak tapolcsányi, csejtei és újhelyi dézsma-járásaira 
vonatkozik s e járások űrmértékeit a trencsénivel veti egybe. (Gonsig-
natio et coequatio mensurae frugum mensurarum districtuum Tha-
polchan, Cseythe et Wyhel cum mensura Trenchiniensi quartale dicta. 
Országos Levéltár nyitrai tized I. csomag. 1553. Ujhely-csejtei gyűj-
temény.) Ebben a következő főbb adatok fordulnak elő: 

10 verbói véka (quartale) — 9 trencséni véka. (Ez a mérték 
használatban van, teszi hozzá a följegyzés, Gsejtén, Vérbőn, Sipkón, 
Örvistyón és Strázsán.) 

3 nagyszombati véka = 2 trencséni véka. (E mértékkel élnek 
Maniga, Bucsán, Bánka (zab), Radosócz, Dubován (zab), Pecsenyéd (zab), 
Karkócz és Nizsna községek.) 

3 tapolcsáni teljes mérő (integra metreta) = 4 trencséni véka. 
E mértékhez hasonló az, melyet „Zaperth"-nek (szapu) neveznek. E mér-
tékkel él Tapolcsán, Ludán, Pereszlén, Újfalu s több közeli község. 

A „metz"-nek (metzen — mérő) nagy-szombati mértékből 3 = 2 
trencséni véka. (Cum mensura tyrnav. metz dicta quarum 3 metza 
faciunt trinchili, quartalia 2.) 

E följegyzés az egyes mértékek földrajzi elterjedéséről is nyújt 
felvilágosítást. Egy 1568-iki Pozsonymegyei tized számadás (Orsz. Lev.) 
élén következő megjegyzés áll : 

1 köböl = 2V2 mérő (cubulus comtat et metretis 2V2). 
A mi a Gazdaságtörténelmi Szemle mult füzetében megjelent nagy 

érdekű gabona-mérték visszaállítását illeti, arra nézve megjegyzem, hogy 
változatlanul megtaláltam egy 1581-ki kimutatásban (Orsz. Levéltár: 
Diversarum metretarum concordantia. Instr. Cam.), jeléül annak, hogy 
a század közepe óta 1581-ig a helyi űrmértékek benne jelzett viszonya 
semmiben sem változott. Az én följegyzésemben azonban még azon 
helységek is emlitvék, melyek egyenlő űrmértékkel élnek. 

A tapolcsáni mérővel (metreta) éltek : Tapolcsán város, a 3 Behincz, 
Nagy-Répény, Serbicz, Diós, Bilicz, Septencz-Ujfalu, Lipovnok, Belesz, 
Pereszlény, Sók, Ardanocz, Nyitra-Wicsap, Nadlány, 2 Szucsán, Tavar-
nok, Eperjes, Teszér, Velusócz, Szulócz, Neszete, Cserniend, Csitár, 
Tormás, Kálmánfalva, Vámosujfalu, Falkosdovorán, Koros, Sárfő, a 2 
Helbéuy, Rajcsán, Kis-Rédek, Libichava, Nagy-Vendég, Onor, Aranyos, 
Kis-Vendég, a két Bülgyén, Pohaben községek. Itt a jegyzék készítője 
hozzá teszi, hogy a tapolcsáni mérő olyan 49 itczéből áll, minőt muta-
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tóul beküldött a pozsonyi kamarának, melynek részére az itt felhasznált 
árbecslés készült. 

A nagyszombati mérővel éltek Sempte mezőváros, Lehota, Újlak, 
Czabaj, Ságh, Récsény, Elecske, Lakácsi, Kelecsény községek. Egy 
nagy-szombati mérő pedig = 32 galgóczi itcze. 

Viszont galgóczi mérővel éltek Galgócz, Udvarnok, Szentpéter, 
Bajnicska községek és 2 galgóczi mérő = 3 nagy-szombatival. 

A csejtei dézsma-keriiletben megint más mérték járta. Gsejte, Ko-
marno, Zsolnafalva, Csaszkocz, Lezethe, Korithna, Ocskó, Verbo, Strazsa, 
Sypko, Styrus, Kocsin, Lanchar, Lapassó, Nyrsna, Vitencze községek 
olyan gabonamérőt (metreta) használtak, mely 44 itczéből (mensura) állt. 

Ellenben a mérő csakis 27 itczét tett Radosócz, Maniga, Karkócz, 
Bucsán, Rakowyeza, Pecsenyéd, Petőfalva, Rorovicz, Kozorycz, Hrakovicza, 
Wesely, Tapolcz és Thepkócz községekben, míg Kosztolán és Zakoszto-
lán, Dubován és Lévár községekben a mérő ismét. 32 itczéből állt. 

Látni való ezekből, milyen roppant nagy volt az egyes helységek 
űrmértékének eltérése s hogy egyformán mérőnek (metreta) nevezték 
azt, a mit itt 49, ott 32, amott pedig épen csak 27 itczényi térfogatú 
volt, sőt a fentebbiekből kétségtelen, hogy egy-egy községben magában 
más űrmértéket használtak a búzánál s mást a zabnál, mert például, 
Ránkánál, Dubovánnál, Pecsenyédnél világosan meg van mondva, hogy 
a megjelölt mérték csak a zabnál használatos. 

A mi a sulymértéket illeti, a szepesi kamara Miksa király korában 
külön utasítással (Orsz. Lev. Instr. Camerales 1.) igyekezett egész Felső-
Magyarországban egységes alapra fektetni az eljárást, mely a katona-
ságnál a hus-adagok kiosztása körül dívott. Ebben az van mondva : 
minden mázsa 120 fontból áll. 

A bor-mértékről szolgáljanak tájékoztatóul a következő följegyzések : 
Egy 1573-ban Nagybányán készült számadásban (Orsz. Lev. 

Lymbiis II. 2.) a bornál ez áll : 
Egy köböl = 16 itcze. 
Egy 1568-ki és Pozsony városára vonatkozó bordézsma-számadás 

(Orsz. Lev.) emliti : 
Egy vödör = 40 pint (urna per pintas 40 computando). 
Egy 1560-ki tokaji leltárban (Tört. Tár I. 345.) az van mondva: 
Egy cseber bor = 30 pint. 
Végül megemlítem, hogy a felvidéki régi városi űrmértékekről 

igen tanúságos közlemény jelent meg Myskovszky Viktortól az Archcol. 
Ér t . 1888-ki k ö t e t é b e n . ( 2 3 5 — 2 3 8 . oldal . ) ACSÁDY IGNÁCZ. 





A FÖLDKÖZÖSSÉG TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON. 

I r t a : TAGÁNYI KÁROLY. 

A földközösség fogalma csak e század eleje óta ismeretes a tudo-
mányban. Azelőtt is hitték néhányan, hogy a földbirtok minden népnél 
kezdetben közös volt, s csak fokozatosan vált egyéni tulajdonná. E nézet 
azonban tudományos vizsgálat tárgyává csak azóta válhatott, midőn a 
földközösséget 1821-ben Pluf sen Dániában, s vele majdnem egyidejűleg 
Oroszországban is 1 még mint élő intézményt fedezték föl s azt közvetet-
lenül tanulmányozhatták. Csakhamar, nem is szólván az idevonatkozó 
szocziálisztikus munkák nagy tömegéről, melyek azt mindjárt a napi 
éiet problémái közé is belevonták, egész irodalom támadt e kérdés 
körül. A legtöbb tudós, mint az angol Sumner Maine, Seebohm, Gomme ;  
a német Haussen. Maurer, Nasse ; az orosz Vaszilycsikof herczeg, Kova-
levszkij, Lyeskof ; a franczia Vioilet, Glasson stb. stb., a földközösséget 
az emberiség egyik legprimitívebb intézménye gyanánt fogták fel, s ezen 
az alapon kutatásaikkal az ősi jogot és kulturát merőben uj világításba 
helyezték. De nem hiányzanak azok sem, kik mint a hírneves Fustel 
de Coulanges, Tarde, Denman Ross, Szergejevics stb. tagadják, hogy a 
földközösség általános, primitiv, ősi birtoklási forma volna, s még az 
orosz ..mir"-1 is ujabbkori fejleménynek tartják. 

Mink, eddig, a magunk anyagából semmivel sem járultunk e nagy-
fontosságú kérdések tisztázásához. A hires belga nemzetgazda De 
Laveleyg 30 évi kutatás után egy terjedelmes könyvben2 gyűjtötte össze 
a földközösségről mindenféle korból a világ legkülönbözőbb népeinél 
található adatokat, de a magyarországiakat — kivéve a délszláv ház-
közösséget — köztük hiába keresnők. Nálunk is voltak többen, kik 
a magyar földbirtok eredetét szintén a földközössógben keresték, 
de ez csak, mintegy az ősi idők homályában tengődő theória szerepel 
jogi, gazdasági s történeti munkáinkban, — a konkrét adatok3 teljesen 
hiányoznak. 

1 Az orosz földközösségnek — a „mir"-nek — fölfedezését rendszerint Haxt-
hausennek szokták tulajdonitani , de Szobjesztyianszkij „Ucsenyija o naczionalnych 
oszobennosztyach. Charkow, 1892" czimü müvében bebizonyította, hogy már 1828-ban 
a lengyel Lelewel, 1839-ben pedig az orosz Chomjákof foglalkoztak e kérdéssel, mig 
Haxthausen könyve tudvalevőleg csak 1847-ben jelent meg. 

2 „De la propriété et de ses formes primitives. Paris, 1891", a negyedik 
kiadásban. 

8 Az erdélyi szászok előztek meg bennünket ebben. A nemrég elhunyt nagy-
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A külföldi analógicák útmutatásától segíttetve, sikerült ezeket az 
adatokat összekeresnem, részint a már közzétett, részint pedig a még 
ismeretlen történeti anyagban. Ezúttal csak az első szükségre szorít-
kozom, midőn mindenekelőtt a magyar földközösségnek időnkinti 
földrajzi elterjedését, vagyis helyét a térben és időben szándékozom 
kijelölni. 

A kultúrtörténet legtöbb kérdésénél, ugy ennél is : a mai állapotok-
ból kell kiindulnunk s ugy menni visszafelé mindig régibb és régibb 
korba, hogy a még szemmel látható jelenségekhez fűzve a korunkhoz 
közelebb eső, bővebb, világosabb adatokat hogy aztán : a mentül régibb, 
annál homályosabb s szűkebb szavú emlékeket könnyebben megérthessük. 

Korunkban általános a törekvés, hogy a földbirtok tulajdona mentül 
korlátlanabbá és személyesebbé váljék. A magyar földbirtoknál ez az 
elv a legnagyobb közvetetlcnséggel, jogilag: az ősiség eltörlésében, 
gazdaságilag pedig: a tagosításokban jutott érvényre. De még a 
tagosításoknál is a földbirtok teljes gazdasági függetlenitését csak ujab-
ban látjuk következetesen végrehajtva, a mikor a birtokokat csakugyan 
a lehetőségig egy tagban hasítják ki. A régebben megejtett tagosítások, 
különösen a volt jobbágy-birtoktesteket rendszerint 2—3, sőt 4 tagra is 
darabolták széjjel. Ámde hogy ez mekkora haladást jelent a gazdasági 
önállóság szempontjából azt a hazánkban még mindig nagy számmal 
található tagositatlan birtokok állapota mutatja. Ha egy-egy ilyen tago-
sitatlan határba kimegyünk, csupa vékony s hosszú földszalagokat látunk 
magunk előtt kiterítve, melyek apókhálóhoz hasonlóan szövődnek egymásba. 
Itt aztán már az egy birtoktesthez tartozó szántóföldek és kaszálók 
nem 3—4, hanem 10 20—30—40 stb. darabban feküsznek szanaszét a 
határban, s darabjuk néhol egy fél holdnál is kisebb terjedelmű. 

Ilyen helyzet mellett természetesen a kor elve : a gazdálkodási 
szabadság nefti érvényesülhet, mert mentül kisebb részt, mentül több 
helyen bir valaki egy határban, annál inkább van másokra utalva. 
Ellenkezőleg ahhoz, hogy ő és szomszédjai is boldogulhassanak, egv-

érdemü szász történetíró Teutseh Frigyes még 1883-ban az „Archiv des Vereines für 
Siebenbürgische Landeskunde" czimü folyóiratban (526—591. 1.) „Beiträge zur Alten 
Geschichte des Schenker Stuhles und der Markgenossenschaft im Sachsenland" czim 
alatt egy igen érdekes tanulmányt több oklevéllel egyetemben tett közzé, mely a föld-
közösséget hazánkban — ha mindjárt elfogultságból specziális szász intéz-
ménynek tünteti is föl — először konstatálja kétségbevonhatatlan adatok alapján. 
Ila Teutschnak e nagyfontosságú fölfedezése mindjárt megjelenésekor kutatóinknak 
tudomására jut, talán másoknak figyelmét is felköltötte volna. 

I, 
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mással a gazdálkodásnak minden részletére nézve meg kell egyezniük, 
inert az egyéni szabadság nemcsak mások, de önnönmaga romlását 
okozná. Az ilyen határokban a gazdálkodás csakis az úgynevezett nyo-
másos rendszer mellett lehetséges, a mely szerint a határ ^közakarattal 
möre megállapított vetésforgás s gazdasági rendtartás szerint miveltelik, 
amit tehát a gazdálkodási szabadság ellentéteid általán mivelési kény-
szernek (Flurzwang; rotation obligatoire; angolul: run-rig; oroszul 
objazatyelnüj szjevo-oborot) neveznek. Hazánkban még sok község van 
e kényszer alatt. De a nagyobb ba j az volt, hogy azt eddig jóformán 
csak a szokás szabályozván, sokan a községek nem csekély hátrányára 
e kényszer alól ki akarták vonni magukat. Ez birta rá legújabban tör-
vényhozásunkat is, a „mezőgazdaságról és mezőrendőrségről" szóló 
törvény megalkotására. 

Az uj törvény, az ilyen birtokoknak a mivelési kényszer kötelező 
elrendelésével, az eddiginél biztosabb megélhetési módot nyújt addig 
is, mig a tagosítás azokban szintén végrehajtható lészen. Gazdasági 
előhaladásunk szempontjából ez természetesen a legnagyobb mérték-
ben kívánatos is, — de másrészt mi sem nélkülözhetjük azokat a 
tanulságokat, a melyek ezekből az állapotokból a magyar föld kultúr-
történetére nézve levonhatók. Mert minden tagosítallan határban egy 
darab történet fekszik kinyitva előttünk a maga mivelési rendtartásaiban, 
felosztásaiban, dűlőiben, parczellniban, azoknak terjedelmében, elnevezései-
ben stb. Ethnografusoknak s történészeknek sietniük kell, inig az ősi magyar 
gazdasági éleinek e nyomdokait a tagosítások a föld színéről el nem törlik. 

Mert lia ma már mindezek csak akadályai a haladásnak és semmi 
értelmük sincs többé, lenni kellett olyan időnek, amikor az ilyen agyonpar-
czellii'ozott határ a maga mivelési kényszerével látszott legczélszerübbnek. 

Hogyan keletkeztek tehát ezek a határok ? Eddig azt hittük, hogy 
a századok óta szakadatlanul tartó osztozkodások, adományok, vételek, 
cserék, zálogok, öröklések stb. aprózták el annyira. Feltűnő azonban, 
hogy e parczelláknál a terjedelemre nézve mindenütt bizonyos szabály-
szerűség észlelhető, de másrészt ha e magyarázatot még csak el lehetne 
valahogy fogadni a nemesi birtokoknál, a volt jobbágyok birtokaira 
nézve, kik azok felett mentül kevesebb szabadsággal rendelkezhettek — 
az már egyáltalán elégtelen. 

A jobbágybirtokok szétszórtságát s az ezzel járó mivelési kény-
szert : a Mária Therézia-féle urbáriumokban, s az ezen alkalomból 
készült földkönyvekben és határtérképeken is megtaláljuk. Kétségtelen 
azonban, hogy a szétszórtság nem az urbárium müve, hanem sokkal 
régibb annál. Mert az urbériség rendezésének czélja nem valami tago-
sitás, hanem állandó telekegységek létrehozása volt. A jobbágytelkek 

14* 
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külső illetményeinek a határban való helyzete általában mindenütt a régi-
ben maradt. Csak ha egyiknél-másiknál, a községenkint megállapított 
telekkulcs szerint, több vagy kevesebb földet találtak, annak megfelelően 
vették el más telek számára, vagy adtak hozzá a máséból. 

De már maga az a körülmény is, hogy egyáltalán az országban 
ilyen általános telekrendezésre szükség volt, méltán költheti fel figyel-
münket. Miért volt arra szükség? Erre a kérdésre feleletet már az 
nrbériség rendezésére kiküldött biztosoknak általánosan (Pauly munká-
jából is 1 ismert legfelsőbb utasításában is találunk. Az első fejezet 2. 
czikkelvének 5. pontjához adott magyarázatban az van mondva : hogy 
az országban itt-ott a jobbágytelkekhez nincsenek állandó szántóföldek 
és rétek kiszakasztva, hanem azok minden esztendőben felosztás alá 
esnek. A 2. fejezet 3. czikkelyének 9. pontja még világosabban mondja: 
hogy azon esetben, ha valahol a jobbágyok állandóul kihasított szántó-
földekkel és rétekkel nem bírnának, hanem azokat maguk közt éyröl-érre 
sorshúzás szerint szokták volna megosztani, akkor a biztosoknak az utolsó 
osztás alkalmával kinek-kinek jutott földeket kelljen összeirni. 

De hiszen a miről itt szó van, az maga a földközösség ! világosan 
körülírva s kétségtelen hitelességgel magállapitva. Most már értjük, miért 
volt szükség Mária Therézia korában általános telekrendezésre, mivel-
hogy az ország egy részében a földközösség uralkodott, vagyis ott az 
egyéni tulajdon, ä nyugateurópai telek és telekegység fogalma merő-
ben ismeretlen volt. A birtoktestek szétszórtsága s a vele járó növelési 
kényszer is mind, a földközösségből veszi eredetét. Emlékezzünk csak 
vissza az urbárium biztosainak utasítására : hogy a jobbágyok szántó-
földjeit és rétjeit azon módon irják össze, a mint azok kinek-kinek az 
utolsó osztásnál húzott sors szerint jutottak. Tagosítatlan határaink 
tehát átlag ma is annak az utolsó felosztásnak képét mutatják, mintha 
az — csak tegnap történt volna. 

II. 

Immár bizonyosan tudjuk, hogy Magyarországon még a mult század 
60-as—80-as évei, vagyis az urbériség rendezése előtt sokhelyütt a föld-
közösség dívott. Ám ez csak általános kijelentés; a részleteket az illető 
helyek egvenkinti felsorolásával az e korhoz legközelebb eső 1715. és 
1720. évi nagy országos összeírásokban2 találjuk feljegyezve. 

1 Constitutio rei urbarialis regni Hungáriáé. Vienna 1817, 4. és 385. i. 
2 Ezen összoirások tudvalevőleg az Orsz. Levéltárban őriztetnek. Idézeteimet 

belőlük az év, a megye s a község nevével ellátva, a szövegben teszem meg. 
.4 többi idézeteknél, ott hol a levéltár neve nincsen kitéve, mindig az Országos 

Levéltár idézett gyűjteménye értendő. 
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Sajnos, hogy ezekben a föklközösségröl szóló följegyzések távolról 
sem valami szabatosak. A körülírások legtöbbször homályosak, de ez csak 
a földközösség illető formájának meghatározását neheziti meg nekünk. 
Nagyobb baj az. hogy létezését sok falunál néha esak az első vagy a 
második, néha egyik összeírásból sem tudjuk megállapítani, noha más 
adatok arra világosan utalnak. Sőt ha az összeíráshoz kiadatott utasítás-
ban az összeiróknak világosan meg nem hagyják vaia: hogy ott, ahol a 
jobbágytelkekhez állandóul kiszakasztott földek nincsenek, ezt a körül-
ményt külön említsék föl: a földközösségéről talán egyetlen egy adatot 
sem meríthetnénk innen. 

Az összeírás az akkori megyei felosztás szerint történt, mi is tehát 
megyénkint fogjuk nyomozni a földközösség elterjedését, följegyzéseit 
helylyel-közzel megtoldva máshonnan merített adatokkal. De nyomo-
zásainkban — mindennemű félreértés kikerülése végeit — csakis a 
teljes földközösséget vesszük figyelembe : azt t. i., a hol mind a szántó-
földek, mind a rétek a többi javakkal együtt közösek voltak, nem ter-
eszkedvén ki a csupán rétek, legelők és erdők közösségére, mert hiszen 
az e két utóbbinál még ma sem ritkaság. 

Abauj megyében csak az egy Szántó mezővárosról irják 1715-ben, 
hogy ott minden évben az uradalom tisztjei osztanak földeket nemcsak 
a polgároknak, hanem a helybenlakó nemeseknek is. 

Zemplén megye 1715-iki összeirása Tarczalt, az 1720-iki pedig 
rajta kivül Mádot is emliti mint olyat, hol az évi felosztás dívik. A többi 
1567-ig visszamenő adatok is Zemplén megye lapályosabb vidékére: 
Sárospatak, Kis-Patak, Golop,1 Petrahó,3 Bodrog-Olaszi,3 Megyaszó,4 Zom-
bor/' Király-Helmecz és Kis-Géres® községekre vonatkoznak. Az év i j 
felosztás általában sorshúzással történt, a mit a régi magyar nyelv ' 
„nyilretés", nyilvonás" néven ismert, miért is adataink a kisorsolt részt 
csak egyszerűen „nyïl"-nak. ..nyilas"-nak, magát az egész sorsolás alá 
eső földet pedig „nyilföld"-nek, vagy — mivel az a falué volt: „falu 
ny il földé" -nek, ..falu oszlásföldé" -nek, ..falu közönséges földé"-nek, a kapott 
részt pedig „falu nyiláé nak nevezik. 

A nyilak nagysága természetesen minden határban, sőt legtöbbször 
minden esztendőben más és más volt. Hehneczen 1567-ben minden 

1 A megye 1696. évi összeírásában Dical. LVI. kötet. 
2 Lymbus I. sor. 1767. 
3 Act. Paulin. Ujhely f. 10 no. 686. 
4 Urb. et Consci-. Misceli. 
6 Szepesi kam. Repraes. 1573. 
6 Urb. et Conscr. Fase. 40 no. 35. 
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jobbágytelekhez minden fordulóra 6, Kis-Géresen már csak 2—3 hold 
jutott. Megyaszón 1603-ban „minden egész helyhöz két ketél vagyon", 
azaz 2 kötél föld, mert a nyilföldet kötéllel, másutt rúddal mérték ki 
előre s osztották fel egyenlő részekre, nyilakra. Zomboron is vallják a 
tanuk 1584-ben, hogy „mi magunk számára egy-egy kötél földet osztot-
tunk mindenikünk személyére ; . . . mindenikben belé megyen 10 köböl 
búza" . De a legérdekesebb az, hogy Zomboron a nvilföldeken kivül volt 
még úgynevezett „szabad föld" is, abban aztán mindenki, minden osztás, 

"sorsolás néíküi annyit szántott, a mennyit csak akart, vagyis az első 
foglalás jogát gyakorolta. 

Bereg megyében 1715-ben Badalo, Jánd, Nagv-Lónya és Ruszkócz, 
1604-ben Gellényes és Papi,1 1567-ben pedig Szent-Miklós, Kolcsin és 
Szolyva2 községek — melyek közt egynehánynak lakosság ruthén 
élnek földközösségben. Gellényes és Papinál látjuk viszonyát az adózás-
hoz. Mindenkinek jogában áll annyi földet, nyilat venni föl, a mennyit 
megnövelni képes, de aztán annak megfelelő adót is köteles fizetni. így 
például Papiban „az, ki vetés a lá Szent Mihály napban 5 földet vészen: 
adajában ad 10 dénárt." „Az, ki penig 3 földet vészen fel, ad 5 dénárt" stb., 
de senki sem kénytelen vele. 

Szabolcs megyében a földközösség már sokkal nagyobb területen 
és pedig mindkét összeírás szerint : az egész Tisza mentén s a Nyír-
ségen mintegy 30 községben volt elterjedve. A legtöbb helyen — egy 
más 1689. évi a d a t 3 szavaival élve — a „falu szántóföldét, ugy kaszáló-
ját is minden gazda ember nyilas osztás szerint uzuálta." Ott azonban, 
a hol a községnek nagy határa volt, mint pl. Szováthon, Püspök-Ladá-
nyon, Nádudvaron, Balmaz-Ujvároson stb., mindenki annyi földet vett 
föl vetés alá, a mennyi csak neki tetszett. Ebből az első foglalás rend-
szerére következtethetnénk, amint azt már a zemplénmegyei Zomboron 
láttuk. De az összeírás szövegéből ezt csak Nyíregyházáról ál'ithat-
juk biztosan, ahol egészen úgy, mint Zomboron, a jobb és közelebb 
eső földeket felnyilazták, a határ többi részét aztán mindenki kénye-
kedve szerint használta. 

Ha tehát amazoknál az első foglalás rendszeréről alig lehet szó, 
kérdés, hogy a földközösség micsoda formájával állunk itt szemben? 

Erre nézve egy 1785. évi rendkívül tanulságos, s éppen balmaz-
újvárosi tanuvallatással,4 mely az urbériség rendezése előtti állapotról 

1 Urb. et Cotiser. F. 59 no. 15. 
2 Urb. et Cotiser. F. 40 no. 35. F. 53 no. 12. 
3 Urb. et Conscr. F. 146 no. 3. 
4 Családi levéltárak. Andrássy-iratok. Fase. 11 no. 18. 
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szól, igyekszünk megfelelni. A tanuk szószerint ezeket vallják: „Akkor 
(t. i. 1750 táján) az egész újvárosi batár szabad birodalma alatt volt a. 
lakosoknak, és a birok szokták osztani a szántó és kaszáló fö ldeke t . . . 
mind szegénynek, mind boldognak : érdemek és értékek" és „házsor sze-
rint." „Sőt az uraság cselédjeinek is, amint a házok sorja jött, az sze-
rint attak a bírák földet, nem pedig a magok tetszések szerint." „Minden 
esztendőben gyepet osztottak, melyet elsőbe kölessel, annakutánna búzá-
val, árpával minden gazda addig vetett, mig megtermette az életet, 
annak utánna pedig kaszálta minden ember addig a maga földjét, mig 
meggyepesedett." Világos tehát ezekből, hogy itt a jobbágyok, minden 
évben „újabb-újabb földet" kaptak a határnak más és más részében s 
mindeniken — modern kifejezés szerint — rablógazdaságot űztek : 
ugyanazt a földet (magától értetődik : trágyázás nélkül) addig vetették, 
kaszálták, a mig az 5—6—7 esztendő múlva teljesen kimerült. Sors-
húzásról, nyíl vonásról nincsen említés, tehát bízvást feltehető, hogy azt 
itt nem használták. 

A földközösség ezen formájának tüzetesebb megállapítására azonban 
egvet-mást előre kell bocsátanunk. 

A földközösségnek lényege mindenütt abból áll: hogy a község f j j \ 
határa közös tulajdont képezvén, annak használatához a község minden 
tagjának egyenlő joga van, vagyis : mindenkinek egyenlő nagy, egyenlő 
távol s egyenlő minőségű földet kell kapnia. Mivel azonban a legtöbb 
határban igen különböző földek vannak, előbb azokat, a különféle talajok 
minémüsége s fekvése szerint osztályozni kell. Ezen osztályzat szerint 
aztán a határt különböző nagyságú (a jobb földek : kisebb, a rosszabbak : 
nagyobb) táblákra, az egyes táblákat pedig annyi egyenlő részre dara-
bolják, a hányan azokra igényt tartanak. Az összes tábláknak egy-egy 
ilyen része együttvéve képez egy-egy nyilat, mely tehát 30—40—50 stb. 
darabban fekszik széjjelszórva a határban. Az ilyen módon összeállított 
nyilak között történt meg tehát a sorshúzás, a sorsra bizván, kinek 
melyik nyil jusson; miért is a földközösség ezen módját ezentúl nyilas 
osztásnak fogjuk nevezni. 

Balmaz-Ujvároson azonban s mindenütt, hol nagy határok voltak, 
senkit se rövidítettek meg azzal, ha osztályozást és sorshúzást mellőzve, 
mindenkinek ugy adtak földet, amint sorjába következett, s annyit a meny-
nyit megművelni s érette adót fizetni képes volt. Mert hiszen a talaj egy-
formább s annyira jó volt, hogy ugyanazon földet 6—7 évig egyfolytában 
használhatták ; az ugyanazon minőség elvét pedig a természeten kivül már 
azzal is óvták, mikor felosztásra a határ ezenvagy azon részét jelölték ki. 

De nem a sorshúzás a lényeges itten, annyira nem, hogy még 
nyilas osztás is van olyan, legalább Oroszországban, melynél sorsot nem 
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húznak, hanem mivel a nyilak ugvis előre össze vannak állítva, mintegy 
árverés folyik felettök. 

A lényegről, a volt Hajdúkerület városaira vonatkozó adatok nyúj-
tanak tökéletesebb fölvilágosítást. Összeírásainkon kivül, az 1702-iki1 

és 1733-iki urbáriumok2 is azt irják e városokról, hogy itt is 6—7 évig 
egyfolytában élik a földeket, s liogy az évenkinti osztás sorshúzással 
együtt volt szokásban. 

Legnevezetesebb azonban a kerület 1770. évi statutuma,3 mely a 
földközösség ezen formájának gazdasági képét tünteti elénk. Azon panasz-, 
kodnak ugyanis, hogy ahajduvárosokban a szántóföldek nincsenek egymás 
mellett mint másutt, hanem majd itt, majd ott, annyi különböző helyen 
bir mindenki, hogy a mezei munka a sok járás-kelés következtében 
temérdek időbe és pénzbe kerül. Elrendelik tehát, hogy a városok az 
az összes vetésnek használt földeket kinek-kinek eddig birt ,,nyilas"-a 
arányában egy tagba hasítsák ki. E rendelkezésnek azonban aligha volt 
foganatja, mert 1816-ban4 a kerület újra statuálja, hogy ezentúl „az 
őszi vetések, ugariások egy tagba külön tétessenek és tilalomban tartas-
sanak." E statútumok fáradhatatlan nagyérdemű gyűjtői azt következtették 
ebböl, hogy ezzel a tagosítás lön a kerületben elrendelve, ami pedig erős 
tévedés, valóságos „fdius ante patrem". A tagosítás az egyes birtokokat 
teszi egy tagba, itt pedig arról van szó, hogy a határt a vetések és 
ugarok szerint külön-külön fordulókra osszák ; hiszen mi értelme volna 
az egy füst alatt elrendelt „tilalomtartás"nak, a mi csakis tagositatlan 
határokra állhat. Mert éppen az a lényege a földközösség ezen formájának, 
hogy az ilyen határban fordulók nem léteznek, vagyis nincsenek állandóan 
kihasítva az őszi, a tavaszi vetésnek és az ugarnak való területek, 
melyeken a mivelés évről-évre váltakozva történnék. Mi több, nincsenek 
külön szántóföldek, rétek, legelők sem, azért osztanak, mint a balmaz-
újvárosi tanuk mondták, mindenkinek gyepet először. A község minden 
esztendőben a határban más és más darab gyepet választ ki magának 
(„eligit sibi certam partem territorii" mondja az összeírás például 
Hajdu-Szoboszlóról) amit akkor „járás"nak neveztek, s őszre vagy 
tavaszra megosztja a lakosok között sorshúzással vagy a nélkül. Az ered-
mény már most az lesz, hogy a vetések szerteszéjjel feküsznek a határban 
s nem egymás mellett, fordulókba osztva. Sőt mivel ugyanazt a földetö—6—7 
évig élik egyfolytában s kinek előbb merül ki a földje, kinek később, vagy 
néha el is hagyják, ugyanazon „járás"-ban vetés, kaszáló : és parlag tar-

1 Urb. et Consci-, Fase. 30 no. 18. 
Ugyanott. Fase. 94 no. 23. 

8 Kolozsváry ós Óváry Corpus Statutoruin III, 493. 1, 
4 Ugyanott. 513. 1, és a jegyzet. 
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kázik egymás mellett. A hires német agrártörténész Haussen1 a gazdálkodás 
e nemével bőven foglalkozik és azt találóan ..gyepföld- vagy legelőgazdaság"-
nak (Feldgraswirthéchaft) nevezi. Minthogy azonban a földközösség szem-
pontjából az benne a lényeg, hogy fordulók nincsenek s ennek követ-
keztében a mívelés évről-évre a határnak más és más részére s gyakran 
a falutól olyan messzire költözik, hogy azon csak tanyaszerü gazdálko-
dást folytathatni, mi azt, az angol ethnografus George Gomme u t á n i 

költözködő vagy még kifejezőbben nomád-földközösségnek fogjak nevezni. 

III. 

A földközösségnek e három főtypusával találkozunk a többi vár-
megyékben is. 

Borsod megyének Miskolczon alul fekvő egész vidéke — ugy 
szólván minden község, maga Miskolcz városa is, söt mintegy 20 úgy-
nevezett curiális hely, melyben t. i. tisztán csak nemesek laktak, élt 
földközösségben. Egy részük az évenkénti nyilas osztást használta, ott 
azonban, a hol nagy volt a határ, mint például Mezőkövesd, Bogács, 
Tard stb. községekben, az 1715-iki összeírás szavait használva : „minden 
esztendőben, a lakosok kényük szerint más és más területet kiválaszt-
ván, azt maguk közt felosztani szokták" („quolibet anno incojae aliam 
cl aliam pro lubitu suo eligendo piagarli, eandem intra se subdividere 
assolerent") vagyis ott a már leirt nomád-földközösség divott. 

Heves és Külső-Szolnok megyében a Mátra aljától kezdve, lej3gészen 
Csongrád megyéig mindenütt közös határokat találunk. A szorosabb 
érteleniben vett hevesi részen általán3 nyilas osztás volt szokásban. 
A hol nagyobb volt a határ („ob territorii amplitudineni"), mint. Mező-
Tárkány, Maklár, Heves mezővárosokban s leginkább a volt Külső-
Szolnok megye területén nomád földközösségben éltek. Némely helyen 
pedig, például Tisza-Roffon, a nyilas földeken kivül voltak olyan határ-
részek, sőt Szolnokon Tisza-Ugh és Sass községekben, magát az egész 
határt olybá tekintették, melyben mindenki („agri tempore coopti incolatus 
particular! interventa occupatione usuantur") az első foglalás jogát 
szabadon űzhette. 

Bihar megyének sík részén találkozunk legsűrűbben földközös-
ségben élő községekkel. Ezeknél leginkább az évenkénti nyilas osztás 
divatozott, de Sárándon csakis az egyik fordulót osztották fel, a másik 

1 Agrarhistorische Abhandlungen. Leipzig 1880. i. 125—131. 1. 
2 The Village Community. London 1890. 145—156. 1. 
3 Az összeírásokon kivül lásd néhány hevesi község 1701-iki urbáriumait. 

Urb. et Conscr. Fase. 4 no. 35 és Fase. 5 no. 11. 
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örökösen volt a telkek után kihasítva. A XVII. század közepe t á j á n 1 

a zsákai várhoz tartozó Bojt falura Rhédev Ferencz „hajdú vitézek"-et 
telepitvén, a szabadalomlevél egyik pontja szerint : a közéjük telepedő 
parasztembereknek is „elégséges nyiiföldet és kaszálórétet" tartoztak 
adni, ugy amint azokat ők is használták. Inándon és Rábén a határ 
terjedelmes volta miatt fordulók nincsenek s kiki ott és annyit szánt, 
a mennyi neki csak tetszik („agri non sunt sub calcaturis, sed quoniam 
esset amplutn territórium, ubi quantum cui piacet ibi arare potest") 
s ugyanazt a földet több évig élik egyfolytában vagyis az első foglalást 
gyakorolják. 

Sokkal határozottabb és részletesebb adatokat birunk Debreczen vá-
ros földközösségéröl, kezdve 1571-en egészen az urbériség rendezéséig.2 

Az összeírás itt már világosan elénk sorolja a nomád földközösség jellemző 
vonásait. Fordulók, külön szántóföldek, rétek, legelök nincsenek. („Sepa-
ratim puri agri arabiles et per se pro sola duntaxat falcatura destinata 
et distincta prata, prout alibi, non dentar"). Itt már azonban nem éven-
kint, hanem minden hetedik esztendőben osztják a földet s e cycius 
a míveiéssel függ össze, mert a kiosztott földbe egymásután : az első 
évben kölest vagy kukoriczát, a másodikban tavaszi, a harmadik és 
negyedikben őszi gabonát, az ötödik és hatodikban árpát vagy zabot 
vetnek, a míg csak végleg ki nem merül. Az ilyen földet azután 12—15 
évig, sőt tovább is pihenni hagyják. Az osztás nyilvonással házankint 
történik, de oly módon, hogy előbb az egyes utezák megbízottjaik által 
húznak sorsot s a mely utcza húzta az első nyilat, annak osztanak 
elsőben földet az arra a cvclusra kijelölt határrészben. 

Ezeket a földeket „ház után való földek"-nek nevezik. A város-
hoz tartozó 12 pusztának földjeit évi bérfizetés mellett szintén olyan 
módon szokták volt kiosztani. Voltak azonban a városnak olyan földjei 
is, a hol sokáig az első foglalás rendszere divott. Tudjuk ezt azokból 
a megszorító rendelkezésekből, melyekkel a város azt időnkint szabá-
lyozta s a melyek csakis arra állhatnak. Az 1588-diki határozatban 
például ki van mondva, „hogy senki, a ki szántani akar, egy holdnál 
ne foghasson fel többet egyszerre. . . más hold földet addig be ne 
barázdáljon, hanem egészen elvégezvén, úgy foghasson más holdat." 
Vagy: „az, ki az Elepen parlagot felfog — mondja egy 1673-diki statu-
tum — avagy gyepet feltöret, mig élni akarja, élheti, ha eláll mellöle, 

1 Nemz. Muzeum. Gróf Rhcdey levéltár 1642. 
3 Az összeírásokon kivül lásd Kolozsvári és Óváry i. m. III. köt. 558., 568., 

677., 682—684., 693., 701., 706., 716., 720., 781—786. 1. Az urbériség rendezésére 
vonatkozó összes gróf Forgách-féle iratok az orsz. levéltár helytartótanácsi osztályá-
ban őriztetnek a Miscellaneák között. 
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az foghatja fel, az ki elébb éri." Ez volt az első foglalás törvénye, világ-
szerte mindenütt s Karelin1 szerint Szibériában az még .ma is nagyban 
el van terjedve. A népesség szaporodásával azonban később (az Elep-
ről 1701-ből tudjuk), ezek a földek is 7 -7 évi osztás alá kerültek. 
Az 1774-diki úrbéri rendezés alkalmával osztották fel először fordulókra 
Debreczen határát. Nevezetes azonban, hogy akkor csakis a ház után 
való földek lettek örökösen kihasítva az egyes telkek után, míg a kuko-
riczaföldek, valamint a 12 puszta határa továbbra is közös maradt és 
7—7 évenkint osztatott fel. De hogy ilyen módon meddig tartotta fenn 
magát Debreczenben a földközösség, megmondani nem tudjuk, lehet, 
hogy az öregebb debreczeni polgárok még emlékeznek rá. 

A Jászságban mindenütt az évenkinti nyilas osztás divott, de a 
Nagy-Kúnságvó\ az 1720-diki összeírás világosan megírja, hogy min-
denki, a ki valamely gyepet először felszánt, azt a földet mintegy a 
magáénak („ubi quis primam cespitis araturam facérét, eandem terrain 
quasi pro sua reputaret") tekinti, a mi nem lehet más, mint az első 
foglalás. A Kis-Kitnságban nem voltak fordulók. A községek a 
nomád földközösséget űzték, rendes felosztás mellett, úgy a sa já t bő 
határukban, mint a szomszéd pusztákon. 

-Be'Munegyébcn a két Kőrös mentén fekvő községekben találkozunk 
földközösséggel s az 1720-iki összeírás az egész megyéről is konstatálja, 
hogy olt a nagy határok miatt sehol sincsenek fordulók, sem pedig telkek 
után állandóan megosztott földek. A mi most már az itt divó közösség for-
máját illeti, az minden jel szerint („agros juxta praxim loci pro lubitu eligere 
ae ubi melius piaceret usuare et colere solerent") az első foglalás volt. 

Aradmegyében a bő határú Arad városában, Mikelaka, Kovaszincz, 
Kövi községekben, valamint a csak 1720-ban összeirt, e megyében fekvő 
katonai helyeken Péeska, Glogovácz, Mondorlak, Szemlak, Paulis és 
Szabadhelyen mindenütt az első foglalás módja divatozott (..juxta praxim n i 
loci eligitur Campus pro libitu et qui melius placet, ilium soient exco-
lere" vagy: „ubi cui placet quantum vult arat'-) tanyaszerüleg, amit 
a katonai helyeken általán „szállás"-nak neveznek s ugyanazt a földet 
5—6 évig élik egyfolytában minden forduló nélkül. 

Csanád\negye, Makó, Battonya, Tornya községeiben, valamint a 
csak 1720-ban összeirt Csanád, Nagylak és Sajtin katonai helyeken, bő 
határok lévén, fordulókat nem ismernek, hanem kiválasztván egy terü-
letet vagy a saját határukban vagy valamelyik szomszéd pusztán, 
ott aztán mindenki („pro libitu ibi arat ubi placet") az első foglalás 
jogát gyakorolja s ugyanazt a földet 3—o évig éli egvhuzomban. 

1 Karelin A. Obscsinnoje Vlagyeníje v Roszszii. S.-Peterburg. 1893. 187—206.1. 
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Chnn t/r ih h ) i eirxúml az 1715-diki összeírás általánosságban is Írja, 
hogy fordulók n e m ismeretesek s ugyanaz a föld 6—7 éven át, 
sőt tovább is állandóan vetés alatt áll. A szántóföldek osztatlanok s 
mindenki („unusquisque secundum libitum et facultatem eligit ibi cam-
pum ulti melius placet") az első foglalással él. így volt ez Szeged, 
Hódmezővásárhely, Szentes, Mindszent városokban, Tápén, Gyön stb.. 
szóval mindenütt, csakis Csongrád városában voltak már örökös telek-
földek, de csak rövid idő óta, mert az 1693. évi urbárium1 szerint akkor 
még itt is az első foglalás divatozott. 

Bács-Bodrogh-ban 1720-ban az összes katonai helyeken : Szabadka, 
Zombor, Szent-Tamás, Zsablya, Csurog, Földvár, Becse, Petrovoszelo, 
Mohuly, Oszti'ova, Zenta, Kanizsa, Martonos, valamint a péterváradi 
erődhöz tartozó: Titel, Villova, Kobila, Palánka, Pétervárad és Futták 
községekben a mindenütt terjedelmes, fordulók nélküli határokban az 
első foglalás („ubi cui placet pro libitu suo arare potest) volt szokásban. 

Barcingamegyének az 1715-diki összeírás szerint úgyszólván min-
den felsorolt községében van földközösség, sőt az 1720 - dikiban2 

az egész megyéről is azl olvassuk, hogy fordulók s telkek után való 
földek nincsenek, hanem mindenki („ubi quantum si poterit adaptare 
agros") az első foglalás jogával él. 

ToZraa-megyében hasonlóképen az 1715-diki összeírás szerint, noha 
itt már vannak fordulók, kevés kivétellel majd minden községben („qui-
vis eligit sibi agnini") az első foglalással élnek, az 1720-diki általános 
leírásból pedig kitűnik, hogy az egész megyében sehol sincsenek állandó 
örökös kültelki járandóságok. 

Fehér-rriegyében mintegy 14 községben (Pentele Ráczalmás, Lovas-
Berény, Perkáta, Tordas, Sárkeresztűr, Bottyán, Csákvár, Polgárdi, Kálóz, 
Sóskút, Egres, Aba, Seregélyes) kettős fordulók mellett dívik az első 
foglalás, („ad fundos indivisi, ubi pro lubitu incoine juxta facultatem 
suorum possibilitatem terras adaptare soient") legalább az összeírás 
szövege szerint. 

(7?/óV-megyében a földközösség 1715-ből csak két helyen ismeretes. 
Bajlony községben, hol az összeírás megokolása szerint a lako-
sok a gyakori vizáradások miatt szokták felosztani maguk közt nyil-

1 Urb. et Conscr. fase. 3 no. 3. 
2 Ennél az esetnél, valamint Tolnamegyénél látjuk leginkább, hogy némelyik 

összeírás mekkora hanyagsággal történt. Az 1715-diki baranya- és tolnamegyei össze-
írás úgyszólván minden falunál körülirja a földközösséget. Az 1720-diki összeírásban 
pedig az egyes faluleirásoknál a földközösséget a legcsekélyebb utalás sem árulja el, 
mig e megyékről az összciró általános jelentése annak elterjedéséről minden kétséget 
eloszlat. 
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vonással a földet, bizonyosan mert így az elemi csapásokat könnyebben 
gondolták elviselni. Akár csak az orosz parasztok1 kik még ma is azért tart-
ják legczélszerübbnek birtokaik szétszórtságát, mert e mellett mindig több a 
a valószínűség, hogy csak az egyik-másik földszalagot veri el a jég, 
vagy mossa el az ár, a többi földszalag pedig épen marad. A másik 
hely Koronezó volt s nevezetes, hogy ott legnagyobbrészt köznemesek 
laktak. Nagy határán nincsenek fordulók sem telekföldek, hanem min-
denki („prouti quis ipsorum excolere potest") az első foglalás jogá-
val él. 

Komárom-megyében csak Új-Gyallán s ott is csak ideiglenesen éltek 
földközösségben. Lakosai az 1715-diki összeírás szerint mindössze két 
óv óta telepedtek meg, s mivel a földesúr mindeddig meg nem osztotta 
őket, maguk közt nyilas osztást használtak. Egy 1776. évi tanuvallatás-
ból 2 azonban, mely az úrbóriség rendezése előtti állapotra utal a föld-
közösséget Koltán is konstatálhatjuk. 

Pest-megyéről az 1720-diki általános leirás is azt mondja, hogy itt 
legnagyobb részint a telkekhez állandó járandóságok nincsenek, hanem 
azokat a lakosok, hol 1, hol 2, hol 3 stb. évenkint szokták felosztani. 

A közös határokat mind a Dunán innen találjuk; Ordas, Dömsöd, 
Peregli, Némedi, Kóka, Kecske, Tószeg, Tököl, Sződ falvakban és 
Kecskéméül, Kőrös, Czegléd, Káczkeve, Pest, és Vácz városokban. De 
a földközösség más adataink szerint Pánd,3 Csaba, Haraszti, Ócsa, Sári,4 

Tass 5 és Szentmárton-Káta0 faluról is kimutatható. Kécske kivételé-
vel, az elősorolt összes falvakban valamint Vácz és Káczkeve városok-
ban az egy vagy több évi nyilas osztás divott, természetesen, ahhoz 
képest a mint ' a talaj minősége szerint, ugyanazt a földet egy vagy 
több évig állandóan élni lehetett. A terjedelmes határú Kéeskén vala-
mint Kecskemét, Nagykörös, Czegléd és Pest városokban mindenütt 
az első foglalás („ubi quis cepit campum in agrum convertere" vagy 
„agri . . . sunt mutationi et variationi progenio et nutu cujusvis substrati") 
divatozott. Pest városa földjei is osztatlanok voltak s határát mindenki 
kénye-kedve szerint („ubi quis in campum invenit aptiorem et alicujus i 
spei terrain libere erga vires suas excoiit et inséminât") szabadon 
élhette. De már az 1720-diki összeírásban azt olvassuk, hogy az egész 
határt csak legelőnek használják, minthogy eddig a gubacsi, szentlőrin-

1 Karelin-nél i. m. 61 lap. 
2 Táblai Inquis. Tab. 17 no. 1701. 
3 Táblai Procès. Neoacquist. no. 335. 
4 Urb. et Conscr. fase. 4 no. 38. 
6 Táblai Inquis. Tab. 17 no. 1636. 
6 Táblai Inquis. Tab. 17 no. 743. 
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czi és péteri puszták két harmad részét évi 66 frt 40 dénárért szokta 
volt a város legeltetésre kibérelni, most azonban a földesurak nem 
akarják bérbeadni, s igy a saját határukat kénytelenek arra fölhasználni. 
Látszik, hogy milyen jelentéktelen szerepe volt itt és mindenütt, hol az 
első foglalás divott, a földmivelésnek, szemben a marhatenyésztéssel. 

Mindezen felsorolt megyék, városok és falvakban tehát, az urbériség 
rendezésé előtt, a jobbágybirtokokon, s mint láttuk, több helyütt a köz-
nemesek birtokain is : a földközösség uralkodott, vagyis ott - _a belső 
telken klvïïî (ahoi t. i. a lakóház s egyéb épületek és a kert állott) — 
más egyéni tulajdont nem ismertek. 

TUT" mármost e helyeket a térképen próbáljuk elhelyezni — 
daczára adataink hézagosságának — egy eléggé összefüggő területet 
nyerünk, de a mi a legmeglepőbb : annak határai nagyjából az ország 
azon részével vágnak össze, mely a mohácsi vész óta, másfélszázadig 
török hódoltság volt. 

E körülményből szinte ösztönszerűleg támad föl az a kérdés : 
vájjon nincs-e valami bensőbb viszony a magyar földközösség s a török 
hódoltság között? Az orosz „mir"-ről is azt állították többen, hogy az 
csak a XYI. században keletkezett, azóta t. i. hogy 1592-ben az orosz 
parasztság földhözkötöttségét kimondották. Mindenki tudja, hogy ez 
nekünk analógiául nem szolgálhat, mert a magyar jobbágyság szabad 
költözködési jogát 1514-ben megvonták ugyan, de már a XVI. század 
derekán újra visszaállították s egyáltalán törvényhozásunk erre nézve 
mindig igen ingadozó álláspontot foglalt el. Különben is az orosz mir 
ősi voltát Lyeskof Kovalyevszkij s a német Keussler alaposan bebi-
zonyították. 

A magyar földközösség megmaradására a török hódítás kétség kivül 
hatással volt, de egyebet alig tulajdonithatunk neki. Igaz, hogy sok 
helyen elpusztult az ősi lakosság, de a földmivelök és állattenyésztők 
legnagyobb része mégis csak megmaradt. Ha tehát ezeknek utódait 
faluközösségekké szervezkedve találjuk s hozzá még olyatén primitiv for-
mákban minők : az első foglalás s a nomád földközösség, bizonyos, hogy 
annak ős idők óta igy kellett lennie. Mert a legmerevebb konzervativiz-
must a világon mindenütt a földmivelésnél fogjuk tapasztalni. Ha valahol 
például már egyszer telekegység volt, hogy ott valaha földközösségre 
tértek volna által ; vagy ha a határ fordulókra volt már osztva, hogy attól 
valaha eltértek volna stb. stb., erre a földművelés történetében példát 
nem fogunk találni. 

A magyar földközösségnek az ős időkbe visszanyúló folytonos-
ságát azonban nem pusztán a dolog természetével akarjuk igazolni, sőt 
most még azokkal a közvetett bizonyságokkal sem hozak odúnk elő, 
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a melyek mint például kimutatása annak, hogy a középkorban hol volt 
telekegység és hol nem volt ? 1 — bizonyára igen nyomatékosak lehet-
nének. Álláspontunkat közvetetlen s kétségbe nem vonható adatokkal 
akarjuk megvédelmezni. 

Azért is mindenekelőtt vegyük szemügyre Erdélyt, a hol tudva-
levőleg — egy pár esztendőt s egy kis területet kivéve — soha török 
hóditás nem volt. 

IV. 

Erdélynél figyelmünket mindjárt a mai állapotokból is két dolog 
ragadja meg leginkább. Az egyik az: hogy a tagosítatlan birtokok leg-
nagyobb részét itt találjuk; a másik, hogy egy tavaly megjelent hiva-
talos kimutatás2 szerint — az országban a legtöbb községi vagyon 
(30'55°/o) Erdélyre esik. 

A tagosítatlan birtokoknak viszonyút a földközösséghez már fen-
tebb kiderítettük. A mi pedig a községek vagyonát illeti, nem lehet 
kétség, hogy eredetét az is a földközösségnek köszönheti. Mert még ott 
is, a hol királyi vagy más adománynyal, cserével, záloggal stb. talál-
kozunk, annak tárgyai a legtöbb esetben havasok, erdők, legelők, pusz-
ták és vizek voltak, vagyis mind olyanok, melyeknek használata más 
mint közös már természettől fogva sem lehetett. Ott pedig, hol a 
községi vagyon nem ilyen okleveleken alapszik, azt közvetetlenül a föld-
közösségből kell származtatnunk. A község ugyanis, mint jogi személy 
csak ujabbkori fogalom. Azelőtt a községi tagok összesege képezte a 
községet s az tagjaitól külön nem volt választható. Ahol tehát — lia 
privilégiumon alapuló — községi vagyont is találunk, arról bizonyos, hogy 
az kezdetben a község tagjaié volt s abban a község csakis a föld-
közösség alapján válhatott jogutóddá. De a községi vagyon csakis 
mint ilyen maradhatott meg inkább épségben a földesuraktól. 
Mert a hol már határozott telekegység uralkodott s a telkek után járó 
illetőségek állandóan voltak kiszakasztva, az ezeken felül meg-
maradt egyéb javak, csak addig maradhattak a község birtokában, 
ameddig azokra a tulajdonos földesúr rá nem tette a kezét. A föld-
közösség mellett azonban, hol soha örökös osztály nem történt, a föl-
desurak tulajdonjoga is — különösen, ha egy községet többen birtak, 

1 Addig is, amíg a régi magyar telek és telekegység története meg lesz irható 
legyen szabad oklevéltáraink t. szerkesztőinek figyelmét felhivnunk azokra az okleve-
lekre, a hol világosan ki van téve, hogy az illető községben a jobbágytelkekhez hány 
hold szántóföld és hány kasza-alja rét tartozik. Mert ezek az adatok, ha az oklevél 
maga, mint ilyen, értéktelen volna is, kulturánk történetére nézve kincset érnek. 

2 „A korlátolt fogalmu birtokok kimutatása" stb. Budapest, 1893. A m. kir. 
földmivelésügyi minisztérium kiadványa. 
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— sokkal bizonytalanabb volt. Viszont, mivel a községnek a közvagyon 
kezelésében sokkal jelentékenyebb szerepe volt mint a földesuraknak, 
ez, a maga jogait, a köztudat s az ősi szokás által támogatva, mindig 
sikeresebben tudta megvédeni. Ha teliát mégis Erdélyben maradt meg 
a legtöbb községi vagyon, ugy azt csak annak tulajdonithatjuk, hogv 
a földközösség ott legtovább uralkodott. 

Következtetésünket az az ismert tény is igazolja, hogy Erdélyben 
urbériség rendezése soha sem volt. Az 1819/20. években összeírták 
ugyan a jobbágyok kezén lévő összes földeket, az 1846/7. évi ország-
gyűlés meg is hozta az urbériség rendezéséről szóló törvényt,1 de már 
nem volt, a ki végrehajtsa, hanem minden átmenet nélkül mindjárt a 
földtehermentesitést vitték keresztül. 

Pedig hogy itt az urbériség rendezésére még nagyobb szükség volt 
mint Magyarországon, mutatja az, hogy mig a teiekegység fogalma a 
múlt században Magyarországnak mégis csak kisebb részében volt isme-
retlen, Erdélyben még 1820-ban is — az akkori összeírások szerint2—-
a telkekre nézve a legteljesebb határozatlanság uralkodott. Az össze-
írások, rendes telkeket mindössze: Háromszék egy, Alsó-Fejérmegye 
három falujánál, Küküllömegye zágori, Zarándmegye nyoicz járásában, 
Fogaras vidék négy járásából húromban, Brassó vidékén és a szebeni 
szék egy részében tudnak csak konstatálni. Az összes többi helyeken 
a jobbágyok arra a kérdésre: tudják-e mennyi egy egész telek? mind 
azt felelték, hogy („sessionis quaiitas ignota et indefinita") arról nekik 
fogalmuk sincs. 

Az ezen úrbéri összeírás végrehajtására kiadott „kegyelmes utasí-
tás"-ban 3 — mely a már idézett magyarországi Mária Therézia-félével 
sokban megegyezik •— szintén megtaláljuk azt a kérdőpontot: „hogy 
váljon a Colonusoknak telkeik után lévő földjeik mindenkor állandók-e, 
vagy minden esztendőben újra felosztattattak ?" Itt is meg van hagyva 
az összeíró biztosoknak, hogy „ha ez vagy amaz Helységbe a' Sub-
ditusoknak állandólag kimért és szakasztott Szántó fölgyeik, és kaszáló 
helyeik nem lennének, hanem a' volna a' szokás, hogy minden esztendö-

1 Dózsa. Erdélyhoni Jogtudomány II. köt. 196—213. 1. 
2 Ezen összeírások szintén az Orsz. Levéltárban őriztetnek, de legnagyobb 

részük használat végett a belügyminisztérium földtehermentesitési osztályának van 
ideiglenesen átengedve, azért azokat csak kis részben használhattam. Megvannak 
azonban mind az erdélyi főkormányszéki, mind az erdélyi kanczelláriai osztályban 
ezen összeírásoknak megyénkinti összesítései, a melyek a telekegység szempontjából 
egész Erdély áttekintését nékem lehetővé tették. 

3 Ezen utasi tás az Erdélyben használt összes nyelveken nyomtatásban is 
megjelent. 



215 

ben használás végett közöttök sors által osztattassanak fel a szántó és 
kaszáló földök", akkor ,,a' szántó és kaszáló földek felosztásának utolsó 
esztendeje11'ben kinek-kinek jutott részeket Írják össze. 

Ezen 1819/20-iki összeírásokból tehát a földközösséget éppen ugy 
lehetne kinyomoznunk, mint azt az 1715/20-iki magyarországi össze-
írások alapján tettük. Minthogy azonban azok, legnagyobb részükben 
hivatalos használat alatt állanak, más adatok után kell néznünk. Szeren-
csénkre, ilyenekben nincsen hiány, annyira, hogy az erdélyi földközösséget 
az összeírásokból meríthető anyagnál sokkal teljesebb és változatosabb 
adatokkal tudjuk illusztrálni. 

Az összeírások becsét inkább abban látnók, hogy a földközösséget 
községről községre korunkhoz annyira közel cső időből lehel konsta-
tálnunk. De még ennél is korábbi adatokkal rendelkezünk. Hogy csak ^ 
egyet emlitsek: Felvincz város határában egyéni tulajdon csakis a j 
40-es évek óta létezik ! Az ekkor történt végleges feloszlás ellen, egy, a 

Tőkormányszékhez 1847-ben1 beadott felfolyamodásban olvassuk, hogy 
Felvinczen „minden külső..szántó és kaszáló helyek örökös birtokolhatás 
czíme nélkül ideiglenesen használtattak." 

Egyáltalán hazánkban a földközösségnek klasszikus földje : Erdély, 
nemcsak mert ott legtovább uralkodott, hanem mert mindenha a leg-
szélesebb elterjedésnek örvendett. Itt már nem hiányzanak az olyan 
adatok sem, melyekből a . földközösség általános volta egész Erdélyre 
nézve is megállapítható. Midőn a mult század közepén egy uj adórendszer 
behozatalán dolgozták, az erre kiküldött bizottság tervezetében2 a szegé-
nyeket mindenütt így: „pauperes (vulgo kinek nyilas házhelye nincsen)" 
találjuk megnevezve. Kiegészíti ezt az 1713-iki erdélyi adőösszeirás 
utasításának3 ezen pont ja : „Meg kell kérdezni, hogy hány egész paraszt 
házhely vagyon azon faluban, akik után nyilat szoktanak adni szántó-
földből, szénafüből és erdőből." Ilyen kifejezésekkel „nyilas", „nyilas ház-
hely" Erdély törvényeiben is találkozunk. A legfontosabb tételt azonban 
Erdély törvénytárában az Approbata Constituliók III. része 29. czimében 
a „ fa luk birodalmának módjáról " találjuk, melynek idevágó része az 
1643. évi 9. törvényezikk4 alapján készült. Azokról a falvakról van itt 
szó, melyeknek több földesuruk volt, s a kik egy idő óta azt vették 
szokásba, hogy telkeikre mentül több jobbágyot telepitettek. Most aztán, 
ha valamelyikük a faluból például csak 4 telket birt, arra tiz jobbá-

1 Erd. főkormányszéki osztály. Fasci ciliare 1847 no 5641. 
2 Lásd a bizottság munkálatait az erd. főkorm. széki és az erd. kancz: 

osztályban. 
3 M. Nemz. Muzeum. Gróf Rhédcy-család ltára. 
4 Szilágyi Sándor: Erd. Országgyűlési Emlékek X. köt., 368—9. 1. 

Magyar Gazdamgtürténeimi Szemle. 15 
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gyot telepitvén. „a faluknak közhatárit" tíz jobbágy után akarta élvezni, 
ugy, mint az, akinek csakugyan tíz telke volt. Azt a törvényt hozták 
tehát, „hogy az olyan helyeken szénarétek, erdők, szántóföldek és egyéb 
haszonvételre való pertinencziák" — az „antiqua sessiók" vagyis az 
ősi telkek számának és nagyságának arányában „osztassanak és bírat-
tassanak . . . és kiki maga rata portiójával legyen contentus." 

Mindezen egész Erdélyre kiható rendelkezéseknek általános érvénye 
még jobban kitűnik akkor, ha a földközösség elterjedését területről-
területre tanulmányozzuk. Előre bocsátjuk azonban, hogy miként a 
magyarországi megyéknél tettük, ugy itt is a régi területi felosztás 
után indulunk. 

A székely föld közösségéről a legtöbb adattal rendelkezünk. Itt azon-
ban és mindenütt, bol a községek földesúri hatalom alatt nem állottak, 
a földközösség annyira typikus jelleget öltött s az illető népnek egész 
jogrendszerével s társadalmi fejlődésével oly szoros viszonyban volt, 
hogy ezt annak idején egy egészen külön tanulmányban keilend bővebben 
kifejtenünk. Addig is — a hírneves angol agrártörténész: Seebohm 1 megha-
tározásai alapján — a földesúri hatalom alatt nem álló községek föld-
közösségét nemzetségi földközösség-nek, a földesúri községekét pedig 
faluközösségek fogjuk nevezni. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy e 
megkulönbozteté's a földközösség technikáját nem érinti s hogy az külső 
megjelenésében mindenütt azonos formákat öltött. 

A székely földet különben ebből a szempontból legáltalánosabban 
azok az adatok jellemzik, melyek a székely székeknek az erdélyi fő-
kormányszék 1795. évi 581. számú körrendeletére felküldött jelentéseiben -
foglaltatnak. E körrendelettel a főkormányszék az összes törvényható-
ságokat arra hivta föl, hogy a nálunk a közhelyek (terrena communia) 
felosztásánál divó szokásokról jelentést tegyenek. Érdemleges választ 
— fájdalom — néhány városon kivül csak a székely székek küldtek. 
Marosszék ezt felelte: „A közhelyek székünkben fel szoktak osztatni, hol 
egy ideig, hol örökösen. Ami az ideig való osztályt t. i. a forgó nyilakot 
vagyis csak a föld hasznát illeti, az, cselekedtetik a szék régi Constitu-
tiója mellett, signanter Const. Part. III. art. 19.,8 oly formában, hogy: 
a jobbágyos nemes embernek adnak 4 nyilat, a szabad székelynek 
2 nyilat, a darabontnak és jobbágynak 1 nyilat". Mely e szerint fel-
osztatott és osztandó nyilak, boi egy esztendeig biratnak, hol penig több 

1 Frederic Seebohm. The English Village Community. London. 1890. 4-ik kiadás. 
181—245. 1. 

2 Erd. főkormsz. osztály 1795. évi 875., 992., 1134., 1174., 1220. és 1808. évi 
8406. számok. 

8 Lásd ezen idézett czikkelyt Kolosvári és Ováry id. m. 1. k. 61. lapon. 



217 

esztendőkig is, de ez örökséggé nem válik." Háromszék azt jelenti, hogy 
náluk eddig végleges határfelosztás soha sem történt; „az hol osztat-
tattak is, csak esztendőnként és nem állandóképpen." Csik-Gyergyó-
Kászonszék-bén „a nemesi rend 2 részt, a lófö és darabanti 1 részt, a 
parasztok pedig VÍ részt vesznek." Aranyosszék végleges határfelosztásról 
szintén mit sem tud. „A közönséges falu földei — úgymond — Aranyos-
székben másutt is szintén, minden esztendőben, minthogy osztani szokták 
ad personas et capita, ebben oly mód és szokás vagyon, hogy egy 
primornak 2 nyilat, a székelynek egyet, a parasztoknak penig felet 
szoktak adni." A legnevezetesebb azonban az, hogy nemcsak az egyes 
falvaknak volt közös határuk, hanem Aranyosszéknek saját magának is 
volt földje, melyet csakis a szék tagjai élhettek közösen. E földet Bogáth 
pusztának hivták,1 s 1720-ban hosszában 1/a, szélességben 1 4 mérföldnyire 
terült el. Csupa jóminőségü szántóföldből és szénarétből állott, melyeket a 
köröskörül fekvő falvak: Harasztos, Pólyán, Keresed, Rákos, Várfalva, 
Kövend, Bágyon és Szent-Mihályfalva míveltek. A széknek ezen .,közön-
séges szabad" földében mindenki az első foglalás ösi jogával élt még 
1828-ban is. Kiki annyi földet fogott fel, a mennyi tetszett, de eladnia 
nem lehetett s ha 3 évig műveletlenül hagyta, „ha más elébb belcakaszt-
hatta az ekéjét, nála nélkül maradt." Udvarhelyszék jelentéséből az ideig-
lenes határfelosztásokra nézve mit sem tudunk meg. Egészen más 
dologról, a határvillongásokról nyilatkozik, tehát vagy meg nem értette 
a főkormányszék kérdését vagy nem akarta megérteni. Hogy azonban a 
nyilas osztás itt is általánosan szokásban volt, bizonyság rá — hogy a 
sok közül csak egyet említsünk — a széknek 1727. évi statutuma,2 mely 
szerint a nyilföldek iránti pereket a széktől tovább fölebbezni nem 
lehetett. 

A székely városok s különösen Marosvásárhely földközösségére is 
sok igen érdekes ada t 3 van, de ezekkel éppen nagy részletességüknél 
fogva itt most nem foglalkozhatunk, hanem majd egy másik tanulmányunh-
ban, amely a földközösség szervezetét fogja részletesen tárgyalni. 

A szász földön di vő földközösséget illetőleg elég legyen csak, a 
nemrég elhunyt jeles szász történetirónak: Teutsch püspöknek erről 
szóló tanulmányára4 utalnunk, mely az egész szász földre vonatkozik 

1 A bogáthi pusztára vonatkozó főbb adatok Kolosvári és Óváry-nál i. m  
I. k. 128., 147—148. lap, továbbá az erd. főkormányszéki osztály 1700. s 1720. évi 
aranyosszéki adóösszeirásai s végül a főkormányszék 1828. évi 3020. sz. ügyirata. 

2 Kolosvári és Ovdry i. m. I. 141. 1. 
3 Most csak a nyomtatásban megjelent 1759. évi statumot emiitjük. Kolosvári 

és Ováry i. m. I. 157. 158. 
4 Az „Archiv d. Ver. für. Sieb. Landeskunde" folyóirat 1883. évf. 526—591. 1. 

15* 
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ugyan, de különösebben Medgyesszék, Nagysinkszék, Kőhalomszék és 
Brassó városával foglalkozik 1395-től kezdve a XVIII. század végéig. 
E nagybecsű tanulmányból még csak azt kell külön kiemelnünk, hogy 
mint Aranyosszéknél láttuk, úgy a szász székeknek is megvoltak a 
maguk szabad földjeik (szántóföldek, "legelők, erdők, halastavak) az úgy-
nevezett „Freythum"ok, melyekben az illető szék tagjai szintén az első 
foglalás jogát gyakorolták. 

Foyaras vidékén már az 1713-ik évi adóösszeirás1 is mindenütt 
„nyilas" telkekről beszél ; 1690. évi statútuma 2 pedig általánosan 
elrendeli, hogy a nyilak (ex sortitione) mindenütt egyenlő nagyságnak 
legyenek. Fogaras városában pedig 1626-ban3 a város örökös földjein 
kivül, nyilföideit is emiitik. 

Hunyad megyében még 1796-ban is4 a földközösségnek oly 
általánosnak kellett lennie, hogy midőn a főkormányszék az „antiqua 
sessió"-nak ott divó fogalmáról a megyéhez kérdést intézett, ez azt 
felelte, hogy náluk a telek ősi voltára „elégnek tartatik megbizonyítani, 
hogy melyik sessió után adattattak esztendőnként nyilas földek." 

Vajda-Hunyad,5 és Déva0 városokban is említenek a XVII. 
század második felében „oszlás szerint való" nyilas földeket. 

Felső-Fejér megyében a földközösséget csak Királyhalmánál a megye 
1700. évi adóösszeirásából,7 valamint Keresd, Bese és Földszin falvak-
nál: Bethlen Ferencz birtokainak 1584. évi urbáriumából8 tudjuk 
konstatálni. 

Alsó-Fejérmegye 1721-iki adóösszeirásában9 a nyilas földek ter-
jedelme (agiá et prata sorte dividendi) községenkint van kimutatva földek 
sorsát élénken megvilágítja az a körülmény, hogy legnagyobb részök a földes-
uraknak van a község által elzálogosítva adósság fejében. Több helyen 
teljesen el is fogytak a nyilas földek, vagy csak 5—6—10 12—20 köb-
ölnvi maradt meg. A nagyobb helyeken inkább fönnmaradtak, igy pl. 
Nagy-Enyeden 300, Drombáron 400, Mihálczfalván 500, Gyulafehérváron 
800 köbölnyi nagyságban. 

Egyáltalán a városok-ban a földközösség nagy elterjedésnek örven-

1 Erd. főkorm. sz. osztály. 
2 Kolosvári és Ováry i. m. I. k. 323. 1. 
8 Dr. Szádeczky Lajos t. barátom szívességéből : a fogarasi Boér-család 

levéltárából. 
4 Erd. főkormsz. osztály 1796. évi 8410. sz. 
s Erd. fisc. ltár. II. sz. f. 91. R. 
6 Erd. főkormsz. osztály. Privil. et Statuta Jurisd'ct. V. G. 54. 
7 Erd. főkorm. sz. osztály. 
8 M. Nemz. Muzeum. Gróf Rethlen ltár. 
9 Erd. főkorm. sz. osztály. 
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dett, de a polgároknak örökösen bajuk volt az ott lakó nemességgel, 
mely a nyilföldekből mindenütt részt követelt. Igy Gyulafejérvárott is 
1694-ben1 a megye statuálta, hogy „ezen városnak esztendőnként fel-
oszló szántóföldeiből" a nemeseket is részeltesse. Borbándon 1593-ban2 

a fejedelemnek kellett elrendelnie, hogy egy odavaló puskásnak nyilat 
adjanak ugy, mint másnak. Vízaknán pedig 1583-ban3 a nyilföldek 
iránti viszályt a nemesek és polgárok közt Báthory Zsigmond fejedelem 
egyenlítette ki. Érdekes még Vízaknának 1796. évi jelentése is,4 mely 
azt mondja, hogy a város közföldeiből a magyarok mint törszpolgárok 
mindig másfélannyi nyilat kapnak, mint a mennyit egy-egy oláhnak 
adnak, mert az csak libertinus. Itt különben soká maga a királyi fiskus, 
Henningfalván pedig 1698-ig5 a nagyenyedi kollégium is csak ugy 
kapott nyilat, mint a parasztok maguk. 

Küküllő megyében az 1733. és 1679. évi megyei statutumok6 

bizonyítják a földközösség általános elterjedését. 
A mai Erzsébetváros-ban a hajdani Ebesfalván 1549-ben7 nyilas-

földet emlegetnek. 
Tonta megyében a volt kis-sajói és disznajói uradalomban, 

melyekhez Kis-Sajón és Disznajón kivül Szász-Régen városa, Magyaré, 
Rücs és sok más falu tartozott, a földközösséget több helyen, egy 
1554-ik8 és egy 1732-ikn évi összeírásból egyaránt vagyunk képesek 
kimutatni. Egyáltalán Tordamegyéről sok adatunk van, melyek közül 
itt most csak a változatosabbakat győzzük felsorolni. Gerenden például 
1699-ben10 tanukat vallatnak az iránt, hogy a Dániel családot hányadik 
része illeti a — természetesen — osztatlan közös határnak? Egyikük 
azt vallja, hogy „az egész határon lévő nemes lábföldekből az negyedik 
rész illeti az Dániel famíliát, a paraszt nyilakból penig a tizenegyedik." 
A másik tanú ezt az arányt, a földesúr birtokrészével és az azon fekvő 
országos adóval „rovatal"-lal magyarázza meg ekkép : „Mivel az faluban 
volt 9 rovatai, 8 azért Kemény János uram ő nagyságáé, egyik a Daniel 

1 Gyulafhvári kápt. It. Centuria E. 54. Lásd még a városnak 1727—1775. 
évi statutumait Kolosvári és Ováry i, m. I. k. 380., 465. és 498. 1. 

2 Gyulafhv. kápt. lt. cista Albeny. III. fase IV. no. 7. 
3 Gyulafhvári kápt. lt. Liber Regius Sigism. Báthory fol. 74—75. Lásd még 

Vízaknára 1732-ből Erd. íiscális ltár. V. sz. f. 359. S. 
4 Erd. főkormsz. oszt. 1796. évi 8389. szám. 
» Gyulafhv. kápt. lt. Cent. Bb. 19. 
6 Kolosvári és Ováry. id. m. I. k. 299., 395. 1. 
7 Erd. í iskáljj ' ltár. I. sz. f. 4. E. 
8 Kolosmonostnri convecti ltár 43. fiók. 
9 Gróf Kornis ltár az Orsz. Levéltárban elhelyezve. 

1« Erd. Táblai oszt. Procur. Sala XII. 195. 
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részé: azért a Kemény János uram 8 rovatali után a paraszt nyilak 
közt járt 10 nyil, tizenegyedik az Daniel-rész." Szentjakab szintén több 
földesúré volt, kik megunván a határ osztatlanságát, 1677-ben,1 azt 
véglegesen akarták maguk között felosztani, de az ősi szokáshoz mere-
ven ragaszkodó jobbágyság ezen annyira felzúdult, hogy azzal fel kel-
lett hagyniok s csak egy állandó egyezséget kötöttek maguk közt arról, 
hogy kinek mennyi nyilrész járjon a falu földéből. 

Torda városának földközösségét 1616-tól majdnem szakadatlan 
sorban 1757-ig2 követhetjük. Adataink azt árulják el, hogy i t t a nomád 
földközösség dívott. A város minden évben a határnak más és más 
részét szemelte ki felosztásra. És mivel az egész határban senki egy 
talpalatnyi földet se mondhatott a maga tulajdonának,3 Tökölyi Imre 
tordai háza gondviselőjének 16794 azt adta utasí tásba: gondja legyen 
arra, hogy mikor Tordán földet osztanak, „akkor megszólaljon és az én 
számomra is (mint magok között szokás) részt kérjen." 

Kolozs megyében az 1710., 1713. és 1725-iki megyei statútumok5 

bőven bizonyítják, hogy olt a földközösség elterjedése általános volt. 
Az adatoknak bőségéből ezen kivül is szolgálhatunk egy pár érdekesebb 
példával. Magyar-Valkón 1800-ban6 már csak egy darab szántóföld s  
mintegy 10 darab rét maradt meg nyilas földnek. Ezeknek a falu — igy 
mondják szószerint a tanuk — „ilyen módon veszi hasznát esztendőn-
ként, hogy t. i. a magyar-valkai communitás hány telket bíró gazdákból 
áll: azon közönséges terrénumokat, annyi egyenlő darabokra szaggatják. 
Mindenik darabra nyilczédulát készítenek, és azon czédulákat valami 
edényben béteszik; ki-ki a communitás tagjai közül húz belőle, s kinek 
melyiket mutatja az általa kihúzott nyilezédula : azon esztendőben annak 
a nyílnak veszi hasznát, és igy cselekesznek más esztendőben is." íme 
a nyilvonás ősrégi szertartása! Aranykuton 1725-ben7 egy már kiszá-
radt tóhelyről vallják a jobbágyok, hogy „mikor felosztottuk portió után 
osztottuk; ki mint adta a portiót aszerint, a ki többet adna: annak 
nyilat is nagyobbat, a ki kevesebbet adna: annak is a szerint juta." 
Mikor pedig, még az a tó tele volt vizzel „az mely halat kifogtak belőle 

1 Gróf Teleki ltár Marosvásárhelytt 7957. sz. 
2 A legfőbb adatokat Torda városának 1603-tól 1678-ig terjedő kiadatlan 

jegyzökönyvéből ismerjük, melynek eredetije a M. Nemz. Muzeumban letett gróf Beth-
len levéltárban őriztetik. Az utolsó 1757. évi adat Kolosvári cs Óvári i.m. I. 450. 

3 „Nemo quisquam unius passes agriim aut foenetum sibi proprium bábuit" 
i r ja a város 1750 tá ján (Erd. fökorm. sz. oszt. Coll. Diplom.) a főkormányszéknek. 

4 Urb. et Conscr. fase. 16 no. 18. 
5 Kolosvári és Ováry i. m. I. k. 340., 344., 375. 1. 
6 Erd. Táblai osztály. Procur. Sikó I., 12. 
7 Gróf Kornis ltár. 



ii falusiak, falu számára harangot vették belőle.'' A faluközösség a köz-
czélokról sohasem feledkezett meg. Egy Vista nevü faluban 1676-ban1 

például „három fordulóra vagyon 1—1 hold szántóföld, mellyet az ki 
beveti annak az dézmáját az Templomhoz adja." 

Kolozsakna városában 1733-ban a királyi íiscus is 2 földközösség-
ben él a többi polgárokkid, de az az előjoga van meg ezekkel szemben, 
hogy szántás idején annyi földet választhat ki magának, a mennyit 
akar, a többit aztán a polgárok nyilazzák fö) egymás között. Kolozs-
várott is kimutatható a földközösség, sőt ott eleinte alkalmasint az első 
foglalás dívott. Mert az 1607. évi s tatútum3 panaszolja „hogy min-
denek, propria authoritate, akárhun neki mennek az Város földinek" ; 
ezentúl tehát a tanácstól várják, hogy „a kinek azok osztják", azé legyen 
a föld. Tiz év múlva azonban tanuk vallják, 4 „hogy az, ki gyepet fel-
tör — a város törvénye szerint — három vetésen bérnélkiil szabadon 
bírhatja, vetheti, annak utánna törvénnyel tegye övéjé." 

Dohoka,megye területén sok helyről vannak adataink igy 1742-ből 5 

Czente, Borzas, Marokháza s Feketelakrői, mindegyikben van a falunak 
„közönséges oszló földe." Néhol már csak egy rész, másutt az egész 
határ ilyen „melyet az falusiak egymás között rudakkal szoktak felosz-
tani." Ugyanazt variálják a Kecset, Válaszút, Kapor, Iklód, Meleg-
Földvár, Szász-Szent-Jakab, Derse, Szentegyed, Tótfalu, Tők stb. fal-
vakra vonatkozó többi XVI—XVIII. századi adatok. 6 

Belső-Szolnokban : Szentmargita, Szásznyires, Csicsó, Mihályfalva, Kő-
farka, Bőd, Málom, Encs, Árpástó, Kétely, Kecset, Törpény, Keménye, Saigó 
Gyékényes, Kodor falvak a XVI—XVIII. században7 éltek földközösségben. 

Legérdekesebb adataink azonban Deés városáról szólanak. Meg-
vannak ugyanis 1725. 1748 és 1769-ből azok a lajstromok,8 melyek a 
város közföldeinek 12 évenkint való felosztásáról készültek, de amelyek-
nek feldolgozását máskorra kell halasztanunk. 

1 Erd. fise, ltár JV. sz. 259. A. 
2 Erd. fisc. ltár. IV. sz. 283. B. 
3 Kolosvári és Óvári i. m. I., 276. 277. 1. 
4 Kolosmonostori conv. ltár Cista Kolozsvár. 
5 Gf. Komis ltár. 
(i A legfontosabbak: 1575-ből Dersére az Orsz. Levéltárban lévő Nádudvary 

családi ltban ; 1575-ből Szentegyedre: a Nemz. Muzeumban elhelyezett Sombory csa-
ládi l tban: 1671-ből) Kaporra az Orsz. Levéltárban lévő tancsi Földváry családi ltban stb. 

7 A legfontosabbak 1720—26-ig Szentmargita és Szász-Nyiresre a gróf Kornis 
l tban: 1584-böl Bőd, Málom, Encs, Árpástó, Kételyre a gróf Bethlen ltból ; a többire 
1554-böl Kolosmonost. conv. 48 fiók. 

8 Valamennyi a város levéltárában, az azon évi jegyzökönyvekben található 
egyéb adatokkal együtt. 
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Hátra vannak még az Erdélyhez tartozó részek az úgynevezett 
„partium." 

Ilyen volt Kövárvidék, melynek földközösségéről csak e vidék tör-
vényszékének 1683. évi 1 itéletlevele emlékezik. A dragamérfalvi most 
rossori nemesek és puskások, perbe fogták az odavaló földesurat: Kornis 
Gáspárt, hogy a mióta ö birja e falut, annak földét tőlük megtagadja. 
A törvényszék mivel „mikor a fiscus Kővárhoz birta Dragamirfalvát, 
ezen határban lévő földek falu számában voltak, és egymás között 
mind nemes, puskás és paraszt felosztották egy iránt" felpereseket e 
jogukban továbbra is megerősíti, mivelhogy — s ebből tűnik ki a föld-
közösség általános volta — „tulajdonos urak Kővár vidékén ily dolgot 
meg nem háboríthatnak." 

r Zaránd megyének egész azon részében : mely utóbb Aradme-
gyéhez csatoltatott (Zaránd, Pankota, Magyarúd. Csintye, Székudvar, 
Komlós, Gyulavarsány, Sikló Buttyin stb.) a fentebb ismertetett 1715. 
évi magyarországi összeírás szerint a nomád-földközösség dívott. 

Kraszna megyében csak a Somlyó várához tartozó Bagoson 
említik 1594-ben 2 hogy „az kinek egész nyila vagyon, melyet ferton-
pénznek is hínak, ők egész nyíltól 12 pénzt adnak." 

Közép-Szolnokban is csak egy 1568 év i 3 urbáriumból tudjuk hogy 
Zilah városában Czigányi és Egrespatak falvakban évenkint feloszló 
nyilföldek voltak. 

Végül a földközösséget az erdélyi fejedelmek korában mindig 
Erdélyhez tartozó Máramaros megyéből is tudjuk kimutatni, nevezetesen : 
Máramaros-Szigeth városánál, melynek 1622. évi statutuma 4 azt mondja 
hogy „ami, saját, város számára való nyilfűveket és földeket illeti, 
azokhoz az nemesség semmi közit nem avatja". Másik 1680. évi 5 

statutuma pedig az első foglalás ösi korába vezet vissza bennünket, 
mondván hogy: „az városnak régi szokása szerint is : ha valamely 
embernek földe mellett bokros erdő vagyon, azt a maga földéhez appli-
cálhatja és irthatja, míg egg szekerczével elhajíthatna." 

Azt hisszük, e temérdek adat után mind az erdélyi mind a magyaror-
szági földközösségről most már el lehet hinni, hogy az nem a török 
bódítás következtében, nem máról holnapra keletkezett: Általános elter-
jedésére nem az adatok száma, hanem egymaga az a körülmény a leg-

1 Gróf Kornis ltár. 
2 Urb. et Conscr. fase. 113 no. 5. 
3 Urb. et Conscr. Misceli. 
4 Gróf Bethlen ltár. 1620. alatt . 
5 Kolozsvári és Ováry i. m. i l l . 687. 
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hatalmasabb bizonyíték, hogy a földközösséget a cziyilizácziónak tűz-
helyein: a városókban is mindenütt megtaláljuk^ Semmi kétségünk sincs 
léhát , hogy annak gyökereit e földnek ősi világában kell keresnünk. 

V. 

A középkori anyagra térünk által, de a mely még kisebb mértékben 
mondható teljesnek, mint a milyen az újkori volt. Sok, nagyon sok 
levéltári kutatásra volna szükség, hogy a középkori adatokat csak némileg 
is teljesebben gyüjthetnök össze. E feladat nem egy emberre van szabva. 
Magunknak is — az Országos Levéltár középkori részén kivül —- csak 
a már közzétett okieves anyaggal kellett beérnünk, mely azonban így 
is eléggé bö és sok, eddig ismeretlen tanulságot rejt magában. 

A földközösségre vonatkozólag az ebben s főleg annak Árpádkori 
részében tömegesen található adatok történetíróink figyelmét idáig kike-
rülték ; amit első sorban annak tulajdonítunk, hogy ezen intézménynek 
okleveleleinkben egy egészen külön terminológiája van. Az egész adatot 
legtöbbször csak nehánv specziális kifejezés tartalmazza, előbb tehát 
ezekről kell helyes forgalommal birni. 

Szerencsénkre, _a_ kÖzéjikwi angol földközösség analógiájából1 

— mely a miénkhez legjobban hasonlít — mind e sajátságos kifejezé-
seket, s a mögöttük rejlő dolgot is könnyen megérthetjük. 

Legfontosabbak a „fyu", .. fvuketel"... és „ f yunwztasa" magyar kife-
jezések, melyek középkori latin okleveleinkben előfordulnak. 

Legelőször is az utolsó kifejezést vegyük bonczolás alá. A vesz-
prémi káptalan mint közhitelű hely előtt 1297-ben2 Kolin főesperes 
Sásdin lévő részét eladván, arról a káptalan nemcsak bizonyítványt állit 
ki, hanem mint odavaló földesúr az eladásba belé is egyezik, „fentart-
ván — igy szól a bizonyítvány — egyházunk jogát, abban t. i., hogy 
a kik egyházunk jobbágyai (ecclesie nostre familys) közül ami földeket, 
szellőket vagy egyéb más jogokat ős időtől fogva elegyesley a mit köz-
nyelven „Fyunwztas"-nak hívnak (mixtim quod vulgo Fyumoztas dictur) 
ezentúl a jövőben is ugyanígy bírhassák". 

A latin bizonyítvány tehát e rejtélyes magyar szót a latin „mixtimJ-
mei mondja azonosnak, a mélyről mindenkitudja, hogy annyit tesz mint : 
elegyesleg, elegyesen, vagy vegyesen. De már e szavaknak a földekre 
s más birtoktárgyakra való vonatkoztatását, szóval a szó dologi értelmét 

1 Seebolimnak már idézett korszakalkotó müvén kivül, a terminológiára 
nézve az orosz Yinogradoff-nak „Villainage in England." Oxford. 1892. czimü s 
általános föltűnést keltő müvét is ajánlhatjuk, a benne idézett oklevelek tömegénél 
fogva. 

2 Hazai okmánytár V. köt., 85. 86. 1. 



csak az érti meg, a kinek gazdasági ismeretei is vannak. Elegye-
sen birni földeket csak tagositatlan állapotban lebet, midőn az egy 
birtoktesthez tartozó földek mások földei közt szétszórva, összekeverve 
feküsznek. Különben az elegyes kifejezés Erdélyben a szétszórtságra 
általánosan hivatalos műszó gyanánt is szolgált. Mikor például 1658-ban1 

Sárd mezővárosában a fiscusnak földeit másokétól elkülönítették, azoknak 
addigi szétszórtságáról azl mondják, hogy azok „elegy vadnak az nemes 
emberek földeivel." Sepsi-Szent-György város 1700. évi összeírásában2 

azt olvassuk, hogy „határok, külön, semmi nincs, hanem Szepsi-Szent-
Gvörgyfalva lakosaival s az ott lévő kenézek földeivel elegyesen y agyon." 
Az 1713-iki küküllőmegyei összeirás3 alkalmával az összeírok nem 
tudták feljegyezni, hogy a désfalviaknak ..határok hány köbölre exten-
dálódhatik, mivel feles ( = sok) nemes ember lévén az faluban, elegges-
leg birják az határt" stb. stb. 

De a középkori latin oklevelek is érthetően körülírják a föld-
elegyesség fogalmát: „mások földeivel elegyesen"4 vagy „elegyesen 
más emberek földjei s egyéb jogai között" stb.r> Mivel pedig - mint 
már tudjuk - a földek szétszórtságának eredete a földközösségre vezet-
hető vissza, az elegyesség kifejezése a „mixtim" szükségképen a föld-
közösségre is alkalmazható. Ezért találjuk középkori oklevéleinkben ama 
kifejezést ilyetén körülírásokkal : „Azon földekkel s más jogokkal, melyeket 
eddig elegyesen vagy tulajdonul békességben birtak,"11 vagy „Batia vár 
földjén kivül. melyet elegyesen és osztatlanul birnak" 7 stb. 

Természetesen a földközösség megállapítására: a „mixtim" szó 
egymagában elégtelen. Ahhoz bővebb körülírásokra vagy egyéb bizonyí-
tékokra is van szükség. A rejtélyes „Fyunwztas" azonban már nevében 
hordja e bizonyságot. Mert e szó másik tagját az „wztas"-t másnak 
mint osztás-nak olvasni nem lehet, már pedig mivel e szót a „mix-
im"-mel mondják azonosnak, elegyesség osztással csak a földközösség 
mellett képzelhető. Azokban a „fyu"-val összetett kifejezésekben tehát 
a régi magyar földközösségnek specziális műszavait kell bírnunk. 

1 Gyulafhv. kpt. lt. Prot. Neminem Laede: 101—371. lap. 
2 Erd. főkormsz. oszt. 
3 Ugyanott. 
4 Anjoukori Okmánytár I. 503. „Mixtim cum terris aliorum." 
5 Árpádkori Uj Okmánytár IX. 502. „Inter terras et alia jura aliorum homi-

num mixtim sitas." 
0 Hazai Okmánytár Vili. 152. „Cum terris ac alys juribus eorum que hactenus 

mixtim vel privatim pacifice tenuerunt ." 
7 Knauz Mon. Strig. II. 195. 1. „preter terrain Castri Banya, que mixtim et 

pro indiviso possidebantur per eos" és n. o. I. 535. 1. „terras . . . pro indiviso 
ammixitas." 



Mi lehel most már ez a „fyu" szó és dolog a földközösségnél ? 
Azt már tudjuk, hogy a határ évenkinti ideiglenes felosztásánál min-
denki, minden táblából egyenlő részt kapott. Ámde e részek egyenlő-
ségét külsőképpen is megjelölni s addig is, a mig azok mivelés alatt 
állottak, valamikép biztosítani kellett. Az oroszok1 e czélra leginkább 
mélyen szántott barázdákkal jelölik meg az ilyen parczellákat. De azért 
néhol itt is, Németországban2 és Angliában3 pedig régen majdnem 
általánosan a parczellák közt bizonyos 1, 2 stb. lépés szélességben, egy 
semleges ggepszalagot (Grasrain vagy Tründelschlag, angolul lynch vagy 
balk) hagytak közbe, oly módon, hogy azt a szántásnál fölszántatlanul 
hagyták. A kisorsolt részek tehát addig, a míg mivelés alatt voltak, 
csupa fűvel benőtt mesgyékkel voltak egymástól elválasztva s meg-
különböztetve. 

A rejtélyes „fyu" tehát nem más mint ez a /«, a „fyunwztas" 
pedig fűn vagy füvönosztás: a földközösségnek ősi magyar „terminus 
technicus"-a. A „Magyar Nyelvtörténeti Szótő r"-ban két helyen i s 1 

helytelenül „fiu"-nak és ,,fiunosztás"-nak olvassák, aminek a föld-
közösségnél semmi értelme. A fii-nek azonban rendkívül nagy jelen, 
tősége van itten, mert ez képviseli az egyeseknek ideiglenes birtokjogát a 
mivelés alatt álló határrészekben, ellentétül : az egy tagban lévő s. 
állandó határjelekkel (kövekkel, fákkal, dombokkal, árkokkal stb.) meg-
különböztetett birtokok örökös talajdonjogával szemben. S hogy ez 
csakugyan igy van, czáfolhatatlan bizonyság rá az : hogy a füvönosztás 
kifejezést ebben az értelemben összes középkori hatóságaink hivatalos 
műszó gyanánt használták, sőt azt latin nyelvre is lefordították, a magvar 
fűnek megfelelő latin herba szóval. Ezért találkozunk a XV. századtól 
visszafelé okleveleinkben oly sürüen e szóval és származékaival, 
melyek minden esetben a földközösséget akarják kifejezni. 

Innen vannak: a „herbali" vagy „erbali distinccione",5 az „erha-
llter divisa";6 „mediantibus erbalibus divisionibus";7 „herbales divi-
siones";8 „sub herbali divisione";9 „per herbas divisa";10 „per erbas 

1 Karelin i. m. 35., 60., 61. 1. 
2 Haussen i. m. II. 309., 321. stb. I. 
3 Seebohm i. m. 2., 4., 19., 119., 381., 382. I., sőt a 4. laphoz meg rajzát is 

mellékeli. 
4 i. m. I. k. 858. 1. II. k. 1153. 1. 
5 Zalamegyei Okltár, II. 233. 1.; Dl. 7468: Nemz. Muz. saját ltára 1371. 
6 Dh. 9269. 
i Haz. Okmt. II. 96. 1. 
3 U. o. II. 270. 1. 
» Zalam. Okit. I. 432. 1. 

10 Pannonhalmi ltár, Capt, 18. c. 



adjacentibus";1 „cum herbis dividitui'";2 „per herbas dividitur'';5 

„mixtim et herbaliter";4 „dividendo per jugera sen per Erbasstb 
latin kitételek, de a melyeket latinból is magyarra csak az fordíthat le^ 
ki földközösségünkkel tisztában van. Annyira, hogy az oklevélközlők se 
a szót, se a dolgot nein értvén, ama kifejezéseket valami nekik érthe-
tőbbnek tetsző alakra például „a per jugera seu per Erbas" kifejezési 
„per juga seu per hubas"-ra® vagy a „limitaciones herbales"-t ..ver 
bales"-re7 torzították. 

De minden nehézséget e terminológiában még most sem oszlattunk 
el. Midőn 1294-ben8 a nyulak-szigeti apáczák az ő dorogi birtokukró' 
Erzsébet királynőnek adománylevelét az aiországbiró előtt felmutatták 
a biró az 1272. évi adománylevélnek9 „cum herbis" kitételét „mixtim 
quod vulgariter fyu dicitur"-kifejezéssel adja vissza. Ebben még nincsen 
semmi meglepő, mert hiszen tudjuk, hogy a herba, mixtim és fyu azaz 
fü azonos fogalmak. Ámde egy 1248. körüli oklevél10 a fű szót a 
latin „funiculus"-sal vagyis kötél-lel mondja azonosnak, söt másutt11 

világosan meg van mondva, hogy „az ajkai nemesek egész földje elegyesen 
és olyan felosztással, melyet köznyelven fiikötélnek (fyuketel) neveznek — 
felosztva vagyon." Tehát a fü, füvönosztás, és fükötéi fogalma mind 
fedezik egymást, de a kötelet még sem értjük. A „Magyar nyelvtör-
téneti szótár", mely oly világosnak találta a fiút és fiúnosztás-t, a fyuketel 
szót még sem merte .,fiú-kötél"-nek olvasni, s azért egyszerűen kihagyta. 

Azt már tudjuk, hogy a határt s annak felosztandó részeit több-
nyire kötéllel mérték, de itt erről nem lehet szó. Amaz 1248 körüli 
oklevélből ugyanis megtudjuk, hogy a veszprémmegyei Szőllöst a királyné 
a pannonhalmi apát s a keresztes lovagok jobbágyai birták közösen 
s a három földesúr abban állapodott meg : hogy Szöllős határából, mely 

1 Zalam. Oki S21. L 
2 Hazai Okit. 79. 1.; Árp. Uj Okmt. Vili. 396. IX. 91. 1. Knauz Mon. Strig 

. 561. 1. 
3 Zalam. Okit. I. 7. 
4 Fejér. Cod. Dipl. t. X. v. VI. 632. 1. es t. X. v. VII. 374. 1. 
6 Knauz. Mon. Strig. II. 322. 

így közli Fejér. Cod. Dipl. t. VII. vol. V. 509. lapon a megelőző jegyzetben 
idézett s Knauz által helyesen kiadott oklevélben. 

I Anj. Okmtár VI. 608. 1. —• Szeretnők, ha ezentúl a t. oklevélkiadók e kifejező 
seket, melyek oly rendkívüli fontossággal birnak, ritkított betűkkel szedetnek. 

8 Árp. Új Okmt. X. 278. 1. 
» U. o. VIII. 396. 1. 

10 U. o. VII. 278, 1. „de quadraginta funiculis quod vulgo fiu dicitur." 
I I Haz. Okmt. IV. 147. 1. „tota terra nobilium de Ayka mixta habentur (így) 

et divisa sunt (így) cum divisionibus vulgariter fyuketel nuncupatis" —- Zalam. 
Okltár 1. 217. 1. „(possessio) sit divisa cum divisione vulgariter fiuketel dicta." 
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negyven fűkötelet tesz ki, hatot a királyné jobbágyai kapjanak. A föld-
osztásoknál azonban, nálunk is, másutt is, mindig csak 6—10—12—24—30 
slb. öles kölelet használnak, soha sem hosszabbat. Már most ha az 
oklevél Szőllős falu egész határát 40 fükötél nagyságúnak mondja, lehet-e 
józanul föltenni, hogy itt a földosztásra használt kötél — ami a leg 
magasabb számítással is csak egy pár holdat tenne — forog szóban. 
A II. Endre korabeli váradi regeslrumban1 olvassuk, hogy egyvalakinek 
valami Deudas falu határában „egy kötélnyi (funiculus) joga van féiekényi 
nagyságban" s minthogy az Árpádkorban egy ekényi föld 120 vagy 150 
holdat tett ki, tehát az illetőnek 60- -75 holdra volt joga egy kötél után. 
De mivel Deudas falu határa közös volt : az illető azt a 60—75 hold föl-
det nem egy tagban, hanem csakis a többi birtokosokkal elegyesen bírhatta. 
A földközösségnél tehát a latin funiculus 4 s a magyar fükötél alatt 
nem magát a földosztásra használt kötelet, hanem az osztáskor kapott 
nyilat kell értenünk, mely bizonyos száma, szétszórtan fekvő hold földet, 
„in idea" kötött együvé a kötélnek kötelék értelmében. A walesi földközös-
ségnél is 3 12 ilyen hold együttvéve egy „tie"-t, azaz köteléket tett ki. 

Innen van aztán az is, hogy a középkorban a földközösségben élő 
személyeknek birtokát a hatóságok csak holdszámokban, 4 vagy 
részekben5 tudják kifejezni; hogy annak határait megjárni s leirni 
nem képesek,6 s legfeljebb a szétszórtan fekvő parczellákat7 sorol-
hatják elő. 

De okleveleinkben az ilyen nehezebben megközelíthető míisza-

1 Endlichem^] „Mon. Arp." Registrum Varad. 330. „jus unius funiculi ad 
dimidium aratrum." 

2 Igy kell érteni IV. László 1289. évi adománylevelének (Haz. Okmt. I. 78.) 
azon kifejezését is, hogy az adományozott várföldet az illető mint saját tulajdonát 
„adeo ut proprie possessionis terminis et funiculis intercepta" bírhassa. A bozóki 
apátság 1135-ik évi (Fejér. Cod. t. VII. vol. V. 103., 104. 1. és Dl. 5775.) privilégiumá-
ban is a helytelen „cum villanis communem habere füven" helyett funem olvasandó, 
a fükötél, s nem mint Dr. Pauler Gyula („A magyar Nemzet Története az Árpádház; 
királyok alatt." Budapest, 1893. I. k. 622. 1. 569. jegyzet) állítja a fű, azaz szénafű 
értelmében. 

3 Seebohm i. m. 121. 1. 
4 A „Numerus jugerorum" sokszor fordul elő, lásd péld. 1296-ból: Fejér 

Cod. IX vol. VII. 723; 1284-ből: u. o. t. V. vol. III. 231. 1. 1264-böI: u. o. t. IV. vol. 
III. 247—8. 1. 1239-ből: Árp. Uj Okmt. VII. 79—80. 1. stb. 

5 A „pars" is, lásd p. a sok közül 1284-ből: Fejér t. VII. vol. III. 89. 1. ; 
1245-ből; Knauz Mon. Strig. I. 361. 1. 1220 kör . : Árp. Uj Okmt. 1. 93. stb. 

« Ezt jelentik 1350-ből : Haz. Okmt. IL 270. I.; 1346-ból: Zalam. Okit. I. 432; 
1329-ből: Haz. Okmt. IV. 147. 1.; 1232-ből: Haz. Okmt. I. 11—2. 1. stb. 

7 Pél. 1296-ból: Fejér t. IX. voi. VII. 720—3. 1.; 1271-ből: Árp. Uj Okmt. 
III. 268—9.; 1251-ből: Fejér t. IV. v. III. 89—90. 1. stb. 
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vak és fogalmak mellett a földközösségre sok más világosabb kifejezést 
és vonatkozást is találunk. A legvilágosabb köztük az, midőn közös 
határokról, birtokokról van szó a latin communi* (— közös) melléknév 
által kifejezve, tudósaink azonban, még ezt is, csökönyösen mindig 
csak az erdők és legelők közösségére értették. 

Pedig lia a már elősorolt magyarországi és erdélyi adatokat most 
már a középkoriakkal vetjük össze, a földközösség mint egy soha 
meg nem szakadó,, huiczolajt...tűnik fel történetünkbeu,. melynek utolsó 
szemeit csakis az ókor homálya födi ol tekintetünk előtt. 

Az országnak mindazon vármegyéiben és vidékein, a melyekről 
századunktól kezdve visszafelé a mohácsi vészig, egy és más adatot 
felhoztunk, a földközösséget a középkorban szintén kitudjuk mutatni,1 sőt 
néha ugyan abban a községben is. Igv például 1354-ben2 Szabolcsban: 
Nyirbátor, Fejérió, Timár ; 1337-ben3 Makó ; 1318-ban4 az erdélyi Fejér-
ben: Berve: 1284-ben5 Győrben : Ballony; 1280 körül0 Pestben: Némedi ; 
1209—1235 között7 Szabolcsban: Nádudvar és Kolozsban : Mocs köz-
ségek éltek földközösségben és ugyanazt Mocsnál egy 1641. adattal,3 a 
többinél pedig az 1715 20-diki összeírásokkal tudjuk bizonyítani. 

1 A rengeteg, de mégis egyoldalú anyag mellett, melynek ezek után inkább 
csak helytörténeti jelentőséget tulajdonithatunk, állításomat elégnek tartom minden 
megyéről egy-egy adat idézésével támogatni : 1. Abauj : 1369-ből: Kulinyi 
Monum. II. 243. 1. 2. Arad : 1337-ből a Csanádnemzelség birtokain Anj. Okm. ill.  
365—371 1. 3. Bács-Bodrogli : 1384-ből Fejér Cod. t. X. vol. I. 200. I. 4. Baranja:  
1276-ból: Arp. Új Okmt. XII. 186. 1. 5. Bihar: 1273-ból: Zimmermann Urkundenbuch 
Sieb. I. 123. 1. 6. Csanád: 1337-ből: Anj. Okmt. 111. 365—371. 1. 7. F e h é r : 1382-ből: 
Dh. 6868 és 1269-ből: Fejér Cod. t. IV. vol. III. 492. I. 8. Győr: 1240 körűiről: Árp. 
Új Okmt. II. 2, 15—17.1. 9. Komárom : 1264-ből : Fejér Cod. (. IV. v. III. 255. 10. Közép-
Szolnok : 1432-ből: Dl. 27864. 11. Kraszna : 1423-ból: Dl. 29039. 12. Kiilső-Szol-
nok : 1420-ból: Dl. 10961. 13. P e s t : 1487-ből: Kovachich Formulae S. S. 205. 1. 
14. Szabolcs: 1354-ből: Anj. Okmt. VI. 164. 1. 15. Tolna: 1264-ből: Fejér Cod. I. 
IV. vol. 111. 247—8.1. 16. /aráiul : 1526-ból : Dl. 26699. 17. Zemplén: 1358-ból : Nagy 
Gyula Gr. Sztáray Okit. I. 290. — Békés, Beregh, Borsod, Csongrád, Heves és Mór-
marosról ilyen középkori adat eddig nem került elő. Az erdélyi megyék közül: 1. Bo-
boka : 1418-ból: Dl. 27450. 2. Fejér : 1337-ből: Anj. Okmt. III. 365—71.1. 3. Kolozs : 
1368-ból: Dl. 27142. A sz ísz fö ldre: 1395-től Teutsch idézett czikkében, a széke 
lyekre pedig a Székely Okltár I. es 111. kötetében találunk adatokat. — Belső-Szolnok, 
Hunyad, Küküllő, Tordamegyékre, Fogarasra és Kővárra ilyen középkori adatok még 
nem kerültek elő. 

2 Anj. Okmt. VI. 164. I. 
3 U. o. III. 365—71. I. 
4 Zimmermann Urkb. I. 333. 1. 
3 Fejér. Cod. t. V. vol. III. 231—2. 1. 
« Dl. 25035. 
7 Nádudvarra: Váradi Registrum 157; Mocsra : u. o. 11. 
8 Gróf Kornis ltár. 



De ez inkább csak kuriózum. A földközösség akkora intézmény, 
hogy azt egyes helyekhez kötni nem lehet s ha tesszük is, csak kény-
telenségből, ott, aho l más általánosabb értékű adatok hiányoznak. Külön, 
ben ha bárhol csak egy két helyen tudjuk is kimutatni, kétségtelen, hogy 
a földközösség nem csak ott, hanem egész nagy területeken volt elter-
jedve, mert hiszen az seholsein mint valami ujitás, hanem mintegy mind-
inkább léit vesztő, primitiv intézmény jelentkezik. A szakadatlan foly-
tonosságot tehát inkább azzal bizonyíthatjuk, hogy lia mindig régibb és 
régibb korba menvén vissza: a földközösséget hazánknak mindig nagyobb 
és nagyobb területén látjuk elterjedve. Így a mohácsi vésztől vissza-
felé számitva: a XV. században: Pozsony-1 és Zala2 megyékben; 
a XIV században : Vas,3 Hont,4 Szathmár,5 Veszprém,Ung,7 

Sáros* Krassó,9 Temes,10 Somogy,u Liptó12 megyékben; a XIII. szá-
zadban a tatárjárás után : Szepes,13 Esztergom,14 Zólyom,15 Bars,1* 
Nógrád.11 Gömör18 megyékben s végül a XIII. századnak a tatárjárás 
előtti korában : Nyitra,19 Mosony,-0 Thúrócz21 és Soprony22 megyék-
ben találjuk első nyomát a földközösségnek, tehát annak még a XITT. 
század elején az egész országban23 általánosan elterjedve kellett lennie. 

1 1416-ból: Hazai Okmt. 111. 302. 1., a Csallóközben. 
2 1406-ból : Nemz. Múzeum saját ltára : a Salamonváriak és Reznekiek bir-

tokain. 
3 1374-ből : Zalam. Okit. II. 120. 1. a rohonczi uradalomban. 
4 1369-böl : Kulinyi Mon. II. 244. 1. Cseri birtokon. 

1354-ből: Anj. Okm. VI. 164. a Báthoriak javain. 
3 1350-ből : Hoz. Okmt. II. 270. 1. Balatonfő-Kajáron. 
1 1343-ból : Anj. Okmt. IV. 332. 1. Csicseriek birtokain. 
8 1343-ból; U. o. IV. 335. 1. Csicseriek birtokain. 
9 1337-ből: U. o. III. 365—71. 1. Csanád nemzetség birtokain. 

10 1337-ből: U. o. III. 365—71. 1. Csanád nemzetség birtokain. 
44 1310-ből: U. o. I. 200. 1. A pannonhalmi apátság javain. 
H 1304-ből : M. Tört. Tár. IV. 30. Szelmicze községben. 
13 1299-1)01: Haz. Okmt. VIII. 401. 1. egy szepességi nemesi birtokon. 
14 1292-ből : Knauz Mon. Strig. II. 322. I. „Zamard" községben. 
4"> 1287-ből: Árp. Új Okmt. XII. 453. 1. Radonán. 
49 1275-ből: Árp, Új Okmt. IX. 134. 1. „Buri" községben. 
>• 1249-ből: Knauz Mon. Strig. I. 381. 1. Rendvégen. 
18 1244-ből: Haz. Okmt. VI.11. 43., 44. 1. egy várjobbágyi birtokon. 
19 1233-ból: Árp. Új Okmt. T. 315. 1. a semptei várjobbágyok földjén. 
29 1232-ből : U. o. VI. 509. 1. Csunyon. 
24 1230-ból: Engel Mon. Ung. 100. 1. a mai Folkusfalván. 
22 1226-ból: Árp. Új Okmt. I. 167. 1. Viczán. (Az évre nézve v. ö. u. o. II. 

24., 55. 1.) 
28 Árva, Torna, Trencsény és Ugocsa megyékre ilyen adatok eddig egy korból 

sem kerültek elő, de mi ezt csakis a véletlennek tulajdonítjuk, rendületlenül meg 
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A közös birtoklásnak általánossága azonban ennél sokkal hatha-
tósabban tűnik ki, ha birtokviszonyaink fejlődését vesszük szemügyre. 

A nemesi birtok tudvalevőleg kétféle volt. Legnagyobb része föl-
desúri czimen : a jobbágyok telkeiből s az azok után járandó kültelki 
illetőségekből; hasonlíthatatlankissebb részben pedig a szintén jobbágyok 
által mívelt, de mégis egészen a nemesek saját kezelése alatt lévő úgy-
nevezett allodiális földekből állott. Mindezekben - igy tanítja Werbőczy 
s összes törvényeink —̂  a nemesek valóságos tulajdonjogot élveztek, de 
ez az elv csak a római és hűbéri jogból származott át hozzánk, a gya-
korlatban máskép volt, s ez aztán egészen más eredetre is utal. 

Azt már láttuk, hogy a földközösség, a földesuraság alatt is nagy 
mértékben volt elterjedve, amiből természetesen az következik, hogy 
annak eredetileg minden községben igy kellett lennie. Sőt temérdek 
helyen: több földesúr mellett is sokáig osztatlan maradt a községi határ. 
Még a XIV. századi osztálylevelekben is egészen általán0s -dz a formula, 
líógv a szántó- és egyéb földeket a nemes osztozó felek („terras arabi-
les stb. ad communem usum députassent") közre hagyják és csakis a 
faluszéren álló belső telkeket („lóca sessionalia") osztják meg maguk 
között. 

De nem egy példát hoztunk fel már arra is, hogy nemesek is 
élnek földközösségben. Ez magától érthető a tiszta nemes községeknél, 
melyeknek nemes lakói parasztok módjára földjeiket maguk mivelték; 
azt azonban, hogy az erdélyi városoknak nemes lakossága, mint már 
emiitettük, a polgárokkal egyenlően részesül a határ közös használatá-
ban, már csak ugy lehet megmagyarázni, hogy itt eredetileg polgári 
elemmel van dolgunk, mely csak később kapott nemességet. S ugyanezt 
a falvaknál is tapasztaljuk és pedig annál sűrűbben, mentől régibb korba 
megyünk vissza. Nem szólunk azokról az esetekről,1 midőn nemes 
ember paraszttelken lakván, telke után természetesen a falu többi 
lakosaival egyeulő nyílban részesült. Előjön az is, hogy az uraság tisztjei,2 

cselédei3 szintén kapnak nyilat. De a legsajátságosabb mégis 
az, midőn maga a földesúr a j a j á t parasztjaival él közösségben. A 

levéli győződve, hogy a földközösségről most már felvilágositott kutatók e hézagokat 
csakhamar be fogják tölthetni. A mi pedig a régi Szlavóniái illeti, arra nézve már 
most is vannak adataink, de ezeket majd csak akkor dolgozom fel, lia majd a nem-
zetiségi földközösségnél, Horvátországról is lesz szó, kimutatván, hogy míg itt csakis 
ezt a formát, Szlavóniában csupán a falaközösséget találjuk, a mi a két területet 
egymástól élesen megkülönbözteti s két különböző eredetre utal. 

1 Táblai Oszt. Inquis. Tab. 17 no. 743. Gr. Kornis ltár. 1592.; Nádudvary 
Itár 1575. stb. 

2 Gr. Bethlen ltár. 1584. 
3 Családi ltárak. Andrássy lt. f. 11 no. 18. 



község csak ugy oszt neki is földet mint a parasztoknak, mindö-
azzal a különbséggel, hogy a nemesi kúria után rendszerint 7-
aïinyi nyilat adtak mint a mennyit egy jobbágytelek ka] 1 

Igy volt ez például a pestmegyei Tasson az urbériség rendezése el ér,1 

1651-ben Nagysinkszékben Morgondán, 2 1584-ben Zomboron Z 
plénmegyében,3 1487-ben a pestmegyei Söregen,4 1472-ben Észtéi 'i 
Dobokában3 stb. Másutt azonban, mint már Kolosaknán a fiskus b in-
kánál is megjegyeztük, a község a nyilas osztás megkezdése ejöi: 
földekből szabad választást engedett a földesúrnak, előbb, természeti -ni 
csak bizonyos"boldszám erejéig, utóbb azonban egészen korlátlanul. Ez 
utóbbi szokást láttuk Kolosaknán, s 1715-ben a hevesmegyei Csánv li 
is ezt irják, itt tehát csak a felmaradt földeket osztják fel mdgi 
között a jobbágyok. Midőn azonban 1423-ban 6 Seredeni János 
Krasznában 4 faluját eladta, azt kötötte ki magának, hogy serei m 
kúriájához évente bármelyik faluból 24 hold szántóföldet és 16 kaszát,n\i 
rétet választhasson ki magának. Az ilyen földek aratás után elei. 
természetesen mindig a községre szállottak vissza, s a többi 'paras i 

Tölclekkel egyforma mivelési kényszer alatt állottak, inig végre lassan!ini 
örökös nemesi földekké váltak. Az 1715-diki szabolcsmegyei összei i 
is minduntalan felpanaszolja, hogy a földesuralT a határok legnagvo ;.! 
s legjobb részét maguknak tartják. Általában ezért van az, hogy u 
községi s a voit jobbágyföldek leginkább a határ északi része 1 

terülnek el, inert a délibb, verőfényesebb földeket a földesurak vetlek 
birtokukba a földközösség czimén. Ez az eredete8 a nemesek allodi; i's 
földeinek, melyek kezdetben mindenütt községi közös földek voll 

A földesúr és a jobbágyok közt uralkodó ezen gazdasági kapocs 
azonban, arra a még régibb s egyszerűbb állapotra mutat vissza, mid • 

1 Táblai Oszt. ìnquis . Tab. 17. no. 1636. A tanuk azt is vallják, hogy mi r 
„nemes Vègli János uramnak" földet akartak volna adni, az nagy mérgesen igy szí 
„Eb a t ta parasztja ! nem osztasz te énnekem földet, tudok ón magamnak osztari 

2 Archiv für Siebenb. Landeskunde. 1883. évf. 563. 1. 
3 Szepesi kamara Repraes. 1573. 
4 Kovachich Formulae Sol. Styli 365. 1. 
s Kolosm. Conv. lt. Prot. f. l l .L 1. Dl, 29000. 
9 Dl. 29039. 
7 A régi térképek és határjárások is megerősítik állításunkat. Lásd péld; il 

Nagy-Écsen 1325. évben (Haz. Okmt. III. 81. 1.) „terras arabiles Folufeukley voca 
ab aquilone existentes." 

8 Péld. 1575-ben (Nádudvary levéltár.) Derzsén a Dobokaiak 2 telket adn 
el, a hozzávaló nyílföldeket a vevő részére „sequestrálván örökbe." — 1620-b 
(Act. Paul. Ujhely fase. 10. Nr. 686.) Bodrogb-Olaszin a földesúr egy telket elaján-
dékoz 8 földdel együtt, melyek „a falu osztás földéből" örökre k'vétetnek stb. 

Magyar Gazdaság történelmi Szemle. 1 6 
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még a nemes ember is csak olyan tagja volt a községnek mint más, s 
csak azután mint olyan vált ki annak kötelékéből. Magára a kiválásra a leg-
világosabb példákat ott találjuk, ahol a lakosság rendi állása legtovább 
maradt meg homogénnak, vagyis a felvidék északibb részein : Liptó, 
Thurócz, Zólyom stb. megyékben. A nemesség itt, — s akkor is csak 
szolgálmányokhoz kötött lokális nemesség — csak a XIII. század óta 
keltezhető, mely csekély kivétellel a benszülött paraszt elemből kelet-
kezett. Midőn tehát valamelyikük nemességet kap,1 addig birt nyilát 
kiveszik a falu közösségéből, kihasítják egy tagba, ellátják állandó határ-
jelekkel , s igy az illető birtokával együtt a községből kiválik. 
I)e egyáltalán, az egész XIII. században, úgyszólván az egész nemzetet, 
az ország legkülönbözőbb rendű és rangú osztályait, a földközösség 
alapján álló községek kötelékei közt2 egymással össze-vissza keveredve 

1 A sok közül lásd p. 1304-ből: M. Tört. Tár IV, 30.1.; 1298-ból: Fejér Cod. 
Dipl. t. VI. vol. II 161 ; 1296-ból: u. o. t. VII. v. II. 252; Hazai Okmt. VIII. 386 ; 
1295-böl : Árp. Uj Okmt. V. 140; 1287-ből: u. o. XII. 453. 1. ; 1279—83 közt: M. 
Tört. Tár IV. 10; 1278-ból : Fejér Cod. t. V. v. H. 444—445 1. ; 1261-ből : u. o. t. IV. 
vol. III. 195. 1. 

2 A következőkben megkísérlem e nagy anyagot csoportosítani : 
így találjuk földközösségben például 1424-ben (Fejér X. v. VI. 629.) Faddon a 

fehérvári káptalan jobbágyait a vránai perjellel. — 1352-ben (Ila/.. Okm. II. 95.) a 
pannonhalmi apát jobbágyait Nagy-Ecsen, Tarjánban egy főnemessel. — 1350-ben 
(Haz. Okin. II. 270.) Bakonybéli apátság népei Kajáron a Torvaji nemesekkel. — 
1344-ben (Zichy Okm. II. 136.) egy főnemes jobbágyai Becsén a királyi lovászok és 
erdőcsőszökkel. — 1332-ben (Fejér VIII. v. III. 585.) Bakonybéli apát emberei Nosz-
lopon a Noszlopiakkal s a királynő népével. — 1327-ben (Haz. Okm. I. 154.) a királynő 
szolgái a Pázmányon lakókkal. — 1320-ban (Zalam. Oki. I. 155.) Péter mester Kéken 
a veszprémi káptalan s a tihanyi apátság népeivel. — 1319-ben (Anj. Okm. I. 503.) 
a Himfyek ősei Szárberényben a veszprémi püspök és mások jobbágyaival. — 1310-ben 
(Anj. Okmt. I. 200.) . a pannonhalmi apátság györökí egyházi' nemeset az apátság 
méhesi, csikali jobbágyaival. — 1291-ben (Knauz. Mon. Str. II. 292.) az esztergomi 
érsek népei Nándoron a király udvarnokaival. — 1290-ben (Fejér VII. v. II. 129.) 
a királynő szolgái Jutáson az ottani nemesekkel. — 1289-ben (Haz. Okm. I. 78.) 
Rajkiak Buken földön a zalai vár népeivel. — 1287-ben (Árp. Uj Okmt. XII. 453.) 
Dénes nemes Radonán a királyi halászokkal. — 1284-ben (Haz. Okm. VI. 308.) a királynő 
börtönörei az atádi nemesekkel.— A győri várszolgák (Fejér V. v. III. 231.) Rallonyoii 
a győri egyház harangozóival. — 1281-ben (Árp. Uj Okm. IV. 231.) a pécselyi nemesek 
a szentgáli királyi kutyapeczérekkel. — 1280 körül. (Ili. 25035.) A király börtönőrei 
Névegon az ottani nemesekkel és a fehérvári várszolgákkal. — 1280-ban (Knauz Mon. 
Str. 11. 124-és 195.) Egy esztergomi kanonok Hetényben a király lovászaival és börtön-
őreivel, a komáromi és banai várak szolgáival. — 1278-ban (Haz. Okit. 79.) A királnyő 
szakácsai Dorogon az esztergomi káptalan jobbágyaival. — 1277-bon (Árp. Uj Okmt. 
XII. 206 és 299.) Sándor nemes Bábonyban a királynő szőllőmiveseivei. — 1276-ban 
(Árp. Uj Okm. XII. 186.) A koazdi várjobbágyok Boxa faluban a Németi nemesekkel. 
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találjuk. Föranguak, kisnemesek, az összes egyházi testületek, vagy 
maguk, vagy jobbágyaik személyében: a király udvarához tartozó s a 
legkülönbözőbb foglalkozásra rendelt népeivel : udvarnokok, fegyvernökök, 
tárnokok, lovászok, halászok, szakácsok, vadászok, solymárok, kanászok, 
igriczekkel stb. vagy a királyi várak nemeseivel : a várjobbágyokkal és a 
várszolgákkal s mindezek ismét egymással, mindenféle rangban és állás-
ban falnkö'/jj- ibi ji szerint csoportosulnak, birtokaikkal egyetemben, 
termeszetesen ugy, hogy egyéni tulajdont nem ismerngk, s a határt 
közösen élik egymással^ È'zért volt, hogy már II. Endre s különösen 
TV. Béla királyaink legalább a királyságnak saját "birtokát és a várföldeket 
igyekeztek elkülönitein...Királyi biztosokat küldtek ki tehát országszerte, 
ink első sorbán a magánosok birtokait, a várak és a király embereitől, 
ezeknek birtokait ismét az illetőknek különböző állása és rendje szerint 
elkülönítették egymástól, a föidközösség melleit bitorolt vagy elhomá-

— A királyi lierczeg emberei Csúzon (Ilaz. Okin. I. 66.) a királyi tárnokokkal és tár-
nokjobbágyokkal (tárnoknemesekkel). — A somogyi várszolgák Peszejen (Árp. Uj 
Okin. XII. 166.) egy somogyi várjobbágygyal és a király szentséghordozó embereivel. 
— 1275-ben (Árp. Uj Okin. IX. 136.) A Szalók nemzetségbeli nemesek Eszényen a 
király szolgáimányosaival. — 1274-ben (Ilaz. Okm. VIII. 165. 1.) A somogyi várszolgák 
Kölkeden a somogyvári convent s a veszprémi káptalan jobbágyaival. — A királynő 
szolgái Cséven (Árp. Uj Okmt. IX. 91.) az odavaló nemesekkel. — 1273-ben (Haz. 
Okm. VII. 144.) A somogyi várszolgák Décsén Roh főnemessel. — A váradi püspök 
jobbágyai (Zimmermann Urk. Sieb. 1. 123.) 9 biharmegyei faluban a váradi káptalan 
embereivel ; Fagyiban pedig mindkettőnek emberei a király szolgáival. — 1272-ben 
(Fejér VII. v. IV. 146. és v. V. 375.) A Salamon nemzetségbeli nemesek Tótin a királyi 
berezeg embereivel, kir. udvarnokokkal és a győri káptalan jobbágyaival. — 1269-ben 
(Fejér IV. v. 111. 492.) A királyi lovászok és tárnokok Tófalun a győri egyház neme-
seivel és a Csák nemzetségbeli Germán ispánnal. — 1268-ban (Haz. Okm. III. 14.) 
János főúr Megyeren a somogyi várnéppel. — A vasvári várjobbágyok Genesen (Haz. 
Okm. 1. 38.) az odavaló nemesekkel. — 1263-ban (Knauz Mon. Str. 1. 491.) a honti 
vár szolgái Gyürkin az esztergomi egyház népével. — 1261-—70 közt (Fejér V. v. 1. 
208.) A szolgagyőri vár szolgái Kuldón a király tárnokai és börtönőreivel. — 1258-ban 
(Árp. Uj Okm. II. 313.) a bakonybéli apát emberei Tarjánon egy főúrral és várszol-
gákkal. — A pannonhalmi apát jobbágyai Tönyén (Árp. Uj Okm. II. 309.) a Győr 
nemzetségbeliekkel és a zselizi apát népével. — Marcell főúr fiai Keszin (Fejér VI. v. 
II. 384. és Dl. 471.) Szolgagyőr, Dana és Komárom várak szolgáival. — 1251-ben (Haz. 
Okm. VII. 42.) Nemesek Palkonyán a zalai várjobbágyokkal. — 1249-ben (Árp. Uj. 
Okin. VII. 288.) a pannonhalmi apát emberei Scelch-en a karakói várjobbágyokkal. 

— 1248-ban (Fejér VII. v. 111. 32.) a komáromi várszolgák Árpán a királynő börtön-
őreivel. — 1244-ben (Árp. Uj Okm. VII. 178.) Az esztergomi keresztes lovagok népe 
Rajnán a Sártivánvecso és a Katapán nemzetségbeliekkel és a királynő szolgáival. 
•— 1240 körül (Árp. Uj Okm. II. 2—22.) A pannonhalmi apát népe Inőn : a fehérvári 
káptalan jobbágyaival, várszolgákkal és királyi udvarnokokkal ; a Zala mellett egy 
faluban : az ottani nemesekkel, a zalavári szolgákkal és a szentgotthárdi apát embe-
reivel : Megyeren : a fehérvári káptalan népével s a somogyi várszolgákkal ; Szőllősön : 

10* 
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lyosult birtokjogokat megvizsgálták, s a megfelelő birtokrészt vagy egy 
tagba hasitották ki, állandó határjelekkel ellátva, avagy ha az illető 
addigi társaival továbbra is földközösségben akart maradni, legalább 
oklevelet állítottak ki részére jogának örökös bizonyságául. Majdnem 
egy félszázadba került, mig a királyi biztosok e munkálattal elkészül-
hettek. Nem a földközösséget, hanem a heterogén elemek közösségét 
szüntették meg, de azt is csak nagyjából, mert sok helytt1 kényte-
lenek voltak meghagyni. A várak s a király emberei annyira hozzá-
szoktak már az egész határ közös használatához, hogy ha abból főleg 
valami nagyobb részt — igy panaszolták a biztosoknak — állandóan 
kihasítanának, mindnyájuknak tönkre kellene jutniok. 

Nem is csodálkozhatunk ezen, mert az akkori gyér népesség, és 
tőkehiány mellett az emberek a földet csakis közös erővel voltak 
képesek mivelni, s munkájuk gyümölcsének és személyüknek csak a község 

a templáriusok jobbágyaival. 1239-ben (Knauz Mon. Str. I. 330.) A komáromi 
várszolgák Anyaián a szolgagyőri és banai várszolgákkal. — A pannonhalmi apát 
emberei Kajáron (Árp. Uj Okm. VII. 79.) az odavaló különböző rendű lakosokkal. — 
1237-ben (Árp. Uj Okm. II. 55.) a pannonhalmi apát népe a Sárvíz mellett királyi 
lovászokkal. — Veszprém városában (Haz. Okm. V. 17.) az ottani főesperes, a vesz-
prémi várjobbágyok és várszolgákkal, a királynő és királyi berezeg népével, királyi 
udvarnokokkal és még másokkal. — Rorhodon (Haz. Oki. 4.) : főnemesek a somogyi 
várszolgákkal. 1236-ban (Kubinyi Mon. I. 14.) egy főúr Jenőn a bihari várszolgákkal 
királyi udvarnokokkal s még más népekkel. — 1234-ben fZalam. Oki. I. 7.) Pilisko melletti 
Szent-Mihályon a Hahold nemzetségbeliek a király udvarnokaival. — 1233-ban (Árp. 
Uj Okm. I. 315.) a pannonhalmi apát népe, azon a földön, melyet Smaragd főúr 
adományozott oda az apátságnak, a sempthei várjobbágyokkal. — 1220 ban (Árp. Uj 
Okm. I. 169.) Pannonhalmi apátság jobbágyai Fényfaluban a király udvarnokaival, a 
királynő szolgáival és a veszprémi várszolgákkal. — 1218-ban (Knauz Mon. Str. 1.218., 
nz esztergomi érsek emberei Gamason a király udvarnokaival. — 1217-ben (Haz. 
Okm. V. 7.) a veszprémi püspöki jobbágyok Tolvajon a pozsonyi várnéppel. — 1214-ben 
(Haz. Okra. V. 6.) a pannonhalmi apát népe Kapoleson az idevaló nemesekkel, a király 
kamarásaival és szolgáival, és a királyi berezeg vinezélléreivel. — 1211-ben (Tkalcic 
Mon. Eccl. Zagr. I. 25.) Szlavóniában, az egész Gora megyében, mindenütt a leg-
különbözőbb rendű népek földközösségben (terrarum interiuixtionem) élnek. — 1197 
körül (Haz. Okm. VIII. 12.) az aradi káptalan emberei Sároson a biliari vár vadá-
szaival. — 1113-ba~h (Fejérpataky. Kálmán király Oklevelei 57—61.) a zobori apátság 
jobbágyai, Bajmócskán : a galgóczi várszolgákkal ; Kaplaton : várnéppel : Vecsén : a 
győri vár embereivel ; Staul-on az odavaló nemesek és a nyitrai vár kamarásaival. — 
1109-ben (Fejérpataky i. m. 34.) a veszprémvölgyi apáczák Sarlóson: a pécsi püspök 
embereivel; Padragon: Padrag nemesnek fiával. — 1015-ben (Mon. Vaticana. Series  
I. t. IV. Bullae Bonifacii IX. 575.) a pécsváradi apát népe Szegzárdon a király 
szolgáival. 

1 Például 1268-ban : Hazai Okmt. III. 14., 15., 27—29., 275 1. ; 1258-ban : Fejér 
Cod. VI. v. II. 384—5, 1. és Dl. 471. 



nyújthatott védelmet. Az ilyen községek tulajdonképen nem voltak mások, 
mint a legkülönbözőbb elemekből a földnek közös használatára össze-
állott társaságok, latinul is ugy nevezik őket: ..consortium"-oknak,1 

..societas"-oknak.2 Keletkezésükre álljon itt egy-két példa. A tatárjárás 
alatt például három zalamegyei nemes 3 kevesen, lévén, félelmükben 
a karkai határőrökhöz csatlakoztak földjükkel együtt és sokáig azokkal 
éltek közösségben. A veszprémmegyei Zsörkön 1284-ben4 az odavaló 
nemesek egy városi embert fogadnak a maguk közösségébe akkép : hogy 
három birtokból a hatodik, egyből pedig a negyedik részt adják el neki 
s azoknak határát ezentúl együtt élik. 

Innen van aztán, hogy minden uj tag belépéséhez az egész köz-
ség beleegyezése volt szükséges. Midőn pl. 1271-ben5 Veszprém váro-
sában egy prépost ottani kúriáját 100 hold földdel rokonának ajándé-
kozta, az átadásnál a város összes lakói megjelentek s öt ünnepélyesen 
községük tagjául s társukul elfogadták. Ámde az árnyékoldalak sem hiá-
nyoznak. Sokkal több az olyan adat, melyből világosan látjuk, hogy az ilyen 
vegyes társaságokban elébb-utóbb a személyes szabadság teljes bizony-
talansága s a birtokjogok feneketlen zűrzavarra állott elő. A II. Endre 
király korából származó váradi regeslrum tele van ilyen esetekkel. 
Mivel t. i. az ilyen földközösségben élő társaságokban senkinek tulaj-
dona nem volt, csak joga bizonyos nagyságú földrészhez, de az n e m 
o k I e V e l e k e n alapult, hanem csak a község tagjainak köztudatában élt, 
természetes : hogy a kit a község társaságából kizárni akart, arra egy-
szerűen csak azt fogta rá, hogy nem közzéjük való. „Extorris"-
nak - - földnélkülinek nevezték latinul, bizonyosan a latin „terra" (föld) 
után, inert ellentéte0 a „conterraneus" volt, vagyis az, aki másokkal 
jogosan élt földközösségben. Viszont sokszor, bogy mások tulajdonát a 
maguk közösségébe kaparithassák, annak példáid nemes birtokosáról a 
községbeli parasztoknak elég volt azt állitaniok, hogy velük egyenlő 
sorsú ember és bizony alig védhette magát. A birák is ügyét sokszor 
csak az Isten Ítéletére bizhatták. 

De ez a képe a társadalomnak csakis késöbbkori fejlődés lehel. 

» 1344-ben : Zichy Okmt. II. 136. 1. ; 1257-ben : Árp. Uj Okmt. VII. 486. 1. ; 
1209—35 közt Endlicher-nél Váradi Regestrum 240, 291 stb. 

2 1292-ben: Knauz Mon. Strig. 11.322.1.; 1284-böl: Fejér Cod. t. Vil. vol. III. 
89. 1. stb. 

8 1257 : Árp. Uj Okmt. VII. 486. 1. 
4 Fejér Cod. t. VII. vol. III. 89. 1. 
6 Árp. Uj Okmt. 111., 168—9. 1. 
6 A kettőt együtt lásd Váradi Regesti-, 340. sz., nemkülönben a 7., 11., 17., 

79., 157., 291., 323., 358. sz. 



Az eredeti forma elfajulásának kellett lennie, hiszen máskülönben, ilyen 
állapotában, oly soká nem is tarthatta volna magát. A XIII. századi 
községeket: mint a föld közös élvezetére alakult szervezeteket találjuk, 
pedig.a föld mint a községtagok közti kapcsolat csak később vált ilyenné. 
Volt idő, midőn a földnek és földbirtoknak semmi becse sem volt, csak 
a rajta élő embereknek. Innen van, hogy az egyházak részére adott XII. 
és XI. századbeli alapító- és adománylevelekben, királyaink csakis — 
s legtöbbször névleg is elősorolt — szolgákat adományoznak. Föld-
ről, birtokról szó sincs. Minek is lett volna"? Elég volt akkor a 
falu és a szolga nevét tudni, földet ugy is osztott neki a község. Vagy 
ha ezekben az adományokban elő is fordul olykor birtok, az vagy pre-
dili m, azaz akkori értelemben : olyan falu, melyet egész határával együtt 
adományoztak oda s mely ilyenformán többé semmiféle más földesúr 
jobbágyaival földközösségben nem lehetett; vagy csak 1—2— stb. ekényi 
terjedelmű föld, tehát nyilván birtokrész : az illető szolgáknak nyila, 
fükötele. S hogy a birtokjog ekkor még mennyire nem a földön, hanem 
a személyen alapult, annak az aradi káptalan 1197. évi birtokmeg-
erősitö oklevele1 érdekes példáját nyújtja. Ebben az egyház jobbágyai 
minden falunál, szintén névszerint számláltatnak elé, de a névsorok 
után ez van irva: „Ezek mindegyikének nyila van a falubeliekkel, és 
ha az ő számuk gyarapszik, a nyilak is ahhoz képest gyarapodnak." 
Azon fordult meg tehát akkor az egyházi birtok sorsa, nö-e vagy fogy-e 
szolgáinak száma valamely helyen, mert ha utód nélkül találtak kihalni, 
akkor az egyház azzal, abban a faluban földbirtokát is elvesztette. Igv 
veszett el az egyházi birtoknak jelentékeny része,2 mert az ősi 
alapítólevelekben elésorolt falvakból kcsöbb már sokat nem találunk 
meg az illető egyház birtokában. 

És ebben a korban még a kihalt jobbágy helyébe senki sem tele-
píthetett mást, mert az emberek még az egy közös őstől való le-
származás alapján csoportosultak községekké. Itt aztán már az egyén 
szabadságát, rendét, állását, birtokjogát, a község nemzedékről 
nemzedékre hiven és igazán tarthatta nyilván, oklevélre senkinek 
se volt szüksége, mert mint egy családban a község tagjai közti 
kapcsot a yérrojjnnság s g,em a fiild képezte. Maga a földközösség 

1 Még kiadatlan töredéke az Orsz. Levéltárban Dl. 28867. sz. „Unusquisque  
istorum sortem habet cum vil la nis et si numerus ipsorum crcuerit crescunt et sortes." 
Vagy: „Isti habent terrain communom cum villanis ejusdem ville, et si numerus eorum 
augmenlabitur, debent eis augmentait et sortes." 

2 Ennek s a teljesen ingatag birtokjognak kell betudni az egyházi alapító 
leveleknél történt legtöbbnyire jóhiszemű hamisításokat, mert nem uj birtokok szer-
zéséről, de a régi veszendőbe menő birtokok megmentéséről volt szó. 



is innen veszi eredetét. Mert hiszen csak a teljes megtelepedéssel 
válik ki lassankint a földnek fontossága,1 nálunk pedig akkor 
még a nomád földközösség dívott abban a legősibb alakjában, mikor 
t. i. az óriási határokban a mívelés, az egész falu népével együtt 
egyik helyről a másikra vándorolt, mert ez az értelme Szent László 
ama törvényének, hogy a falvak ne távozzanak messze templomaiktól. 

A föld semmi sem volt tehát, az ember volt minden, de nem az 
egyén, hanem az egy őstől leszármazóknak kompakt zárt testületei. 
Hiszen maga a magyar király is sokáig csak a magyarok kirá-
lyának 2 czimezi magát pecsétem és okleveleiben, 3 és nem 
Magyarország királyának. Mert hogy mi volt akkor még az ország> 
azt "~e szónak eredete mutat ja meg igazán. Nyelvészeink 4 kimu-
tatták, hogy az ország nem más mint úrság. De ez a szó a len-
gyelbe is átment, még pedig olyan értelemben, amiből eredeti rendel-
tetéséről még világosabb képet nyerünk. A lengyel „ország" szó annyi 
mint „Begleitung, Gefolge" "' tehát az ország eredetileg nem volt más 
mint az úrnak : a királynak kisérete. És csakugyan XII. és XI. század-
beli királyainkat mindig igy találjuk: a maguk comeseitöl ispánjaitól 
— úgyszólván — cselédeitől körülvéve. Ezen, saját udvari embereikből 
emelkednek ki lassankint a nádorispán, országbiró, s a többiek az első 
országos méltóságokká. 

S hol volt a nemzet? Maga e szó eredete mutatja, hogy akkor 
még csak nemzetségek voltak: a honfoglalók utódai, kik a közös leszár-
mazás szerint kisebb-nagyobb zárt csoportokra voltak tagolva. Hogy 
földközösségben éltek, azt már tudósaink is elismerték, de ennek szere-
péről, majd csak máskor, a nemzetségi földközösség tanulmányozásánál 

líz ősi magyar népjoggal kapcsolatban fogunk foglalkozni. 
De a földközösség, e hazában, még a honfoglalásnál is 

régibb intézmény. Tudjuk, hogy a magyarok szlávokat talál-

1 E gondolatot gyönyörűen fejti ki korunk legnagyobb jogtörténésze : Sumner 
Maine „Early History of Institutions. London. 1875." czimü munkájának 111. fejezetében. 

2 Angliában is csak János király volt az első ki a XII. század végén Angol-
ország királyának czimeztc magát. Lásd Sumner Maine i. m. 73. lap. 

3 Tudom, hogy hiteles, de nem eredeti oklevelekben a „Rex Hungáriáé" is 
előfordul. De én ezt csak az eredeti eltorzitásának rovom föl a „Rex Hungarorum" 
helyett, mert különben is a pecséteken csakis az utóbbi czimet találjuk. Lásd külön-
ben I>r. Fejérpataky L. érdekes fejtegetéseit „Kálmán király oklevelei" czimü munkája 
75. lapján és még inkább a „Turul" 1892. évf. 133—8. I. közölt czikkében. 

4 Lásd Munkácsi Bernát czikkét az „Ethnographia" 1893. évi 7—8. füzetében. 
5 Miklosich. Etymologisches Wörterbuch der Slavischen Sprachen. Wien, 

1886. 226. 1. 
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tak itten, már pedig minden szláv népről kimutatták, 1 hogy 
kezdetben mindnyájan földközösségben éltek. Hyginus egy római 
gazdasági iró 2 mondja," hogy Traján császár a római hadsereg 
veteránjainak Pannoniában is adott földeket, kik azok után holdanként 
bizonyos bért fizettek. A hires angol agrártörténész Seebohm pedig 
bebizonyította, 3 hogy a veteránok ezeken a bérföldeken mindenütt 
földközösségben éltek. Ugyanezt a rómaiak által meghódított barbár 
népekről is tudjuk. Legalább hazánkban a Duna partjain tanyázó 
gétákról maga Horáczius (Od. III. 23.) is énekeli, 4 hogy : 

Et rigidi Getae 
Immotata quibus jugera libéras 

Fruges et cererem feront; 
Nec cultura placet longior annua 

Defunctusque laboribus 
Aequali récréât sorte vicarius. 

A határnélküli holdak, az évről-évre helyet változtató földmive-
léssel együtt, világos utalás a géták nomád földközösségére. 

Adataink messzibbre már nem érnek, de czélunkat elértük, abban 
a hiszemben, hogy a földközösség folytonosságát hazánkban az 
ókortól kezdve a legújabb korig bebizonyítanunk sikerült. 

1 Lásd Pervolyf müvében : „Szlavjane, ich vzaimnüja otnosenija i szvjazi." 
Varsó. 1886. I. köt. 111 —125. 1. és Kovalyevszkij. „Pervobütnoje Pravo." Moszkva 
1886. 1. k. 1—89. 1. 

2 Idézve Wenzel. Magyar Mezögazd. Tört. 44—45. lapján jegyzetben. 
3 Seebohm. i. m. 272—289 .1. 
4 Laveley. i. m. 87. 1. 

(Felolvasta Paikert Alajos a Történelmi Társulat 1894. okt. 4-én tartott választmányi 
ülésén.) 



ADATOK. 

GAZDASÁGI VISZONYOK THÖKÖLY IMRE FEJEDELEM URADAL-
MAIBAN 1684-BEN. 

(Vege.) 

21°. Vashámorunknak azért kezdett ily kevés jövedelme lenni, 
bizonyos informátióból értjük, bogy a precedens esztendőre causaltassék 
udvarbiránk a hámorosoktól a szénnek nemlétével, a vaskönek__be nem 
hordatásával, a hámorhoz szükségesen megkívántatik fabéli munkáknak 
az ö idejében való meg nem csináltatásával, (mely miatt a munka nem 
folyhatott), rossz gondviselés alatt lévén selyépjei, vizfogó gátja és a 
mely munkát télben kellett volna elvégezni, nyárra hagyatott, mely 
miatt sok operatio nem continuáltathatott ; mely káros negligentia is 
elhisszük, praefektusunknál fel vagyon jegyeztetve jövendőbeli eliga-
zításra. 

Értjük azt is, hogy azon hámor szükségére nem kevés confuzióval 
erogáltatik az expensa, mivel a sok költség után is csak igen kevés 
haszna percipialtatik ; azért ebben is ugy tekintsenek számadó tiszteink 
(kiket a dolog concurrál), hogy azeránt eshető kárt eltávoztassanak és 
megorvosoljanak, másképen a vesztegetést magokéból sugbeálják. 

Tudnivaló dolog, ha valamely hámort hasznosan akarunk tartani, 
annak (több requisitumok között) minden elégséges vaseszközének, bő 
szenének köll lenni, effélét pedig télben szokták nagy részét elkészíteni, 
bogy tavaszszal, a viz megindulásakor elégséges materia legyen ; mert ha 
a dolog idejére ilyenek be nem szereztetnek, ugy a munkának nem elő-
menetele, hanem fogyatkozása lészen ; szükség azért, hogy ezeránt 
lehető proventusunkban is más és jobb mód observáltassék mint eddig, 
melyben prefektusunkkal egyetértsen. 

22°. Munkácsi felső vidékben levő havasainkról az ott járandó ide-
gen marháknál micsoda és mennyi proventus szokott járni, az urbá-
riumból megláthatni, melynek is az ő idejében való exactiójára azon 
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tisztünknek, a kit illet, szorgalmatos gondja légyen; valami pedig az 
Urbáriumban megíratott, hogy az ott járó marhánk cum distinctione, 
arról való partialéjában leírassanak, ugy el is követesse számtartójával, 
melyre azon vidéknek ispánjától vegyen informatiot.1 

23°. Erdeinkröl hordandó tűzifáért limitált cédulapénzt vagy 
kemencezab,2 (a hol mint observáltatik) urbáriumban meg levén irva, a 
szerint exigáltasson udvarbirónk, más ahhoz való proventussal együtt. 

24°. Minthogy némely jószáginkban levő erdeinkre marhát, kecskét 
szoktak télben is járatni, melyekre nézve a legallyással nem kevés kárt 
tesznek, azért az ilyenek ellen az ispánokkal és erdőkerülőkkel jól 
vigyáztasson és meg ne engedjék, ha kit raj ta érnek, bünletés nélkül 
ne hagyja. Ha mikor bö makk lészen, ugy hogy szükségre is bőven 
kitelhetnék, olyankor tizedre vagy váltóra prefektusunk hírével elég ser-
tést fogadhat, melyről is partiale tartatván, in paribus az ö idejében 
praefektusunknak beadja és ratiojában a partiale szerint irja be. 

Sztrongdlás is vagy juh dezmálás observáltatván jószágunkban, 
mint ezt Urbáriumokban megláthatni, azért ez is ahhoz való instruktiónk 
szerint peragáltassék. 

25°. Némely jószágunkban lévén oly rendtartás, hogy annak egy 
része taxas vagy árendás,3 némely tekintetekre való nézve, másrésze 
pedig heti szeres szolgálat vagy continuas lábor (robot) alá vagyon vetve 
a szolgáltatásoknak módja szerint (mint erről munkácsi jószágunkban 
láthatni), azért őket nem kell confundálni és a deterrninatiót violáini az 
árendások iránt, (ugyanis egy hátról nem kell két bőrt nvuzni). Vagyon 
ugyan szolgálatnak ideje az árendások részéről is, mely az urbáriumban 
megíratott, (mikor, mennyi ideig, minémü dolgokra rendeltessenek), azért 
őket kegyelmességünk iránt való rítusokban, uzusokban megtartván, töb-

1 Az e korbeli Urbáriumok szerint a havasokra felhajtott lábas jószágtói minden 
idegen ur jobbágya fizetett a munkácsi uradalomnak 3 dénárt s a juhokból egy kost 
és egy sajtot ; az uradalom jobbágyai minden 20 juh u tán adtak egyet, 20 kos után 
szintén, ugy 20 bárányból és kecskéből is, valamint minden juhos ember egy sajtot, 
Strongának idején prestáltatott. A telelő juhok után kosaranként űzettek 1 frtot, •• 
fáért várta pénzül. 

2 A szentmiklósi uradalom jobbágyai, a munkácsi uraság erdeiből élvezte 
faizást, ezért minden kemenczétöl tartoztak fizetni cvenkint egy-egy köböl zabot, n 
kemence-zabnak neveztetett. A visszaélések elkerülése végett tartoztak a lakosok a tűzi-
fára cédulát váltani, különben szekerestől behajtattak. 

3 A távoli jobbágyközségek a munkát kellően n c m teljesíthetvén, azért a robot 
helyett minden iiázhelytöl (telektől) 12 frtot, féltől 6 és negyedtől 3 frtot fizettek, mi 
árendának neveztetett. Census fejében fizetett egy telkes évenkint 1 frtot, félhelyes 
50 és negyedes 25 pénzt ; mi Szent-György és Szent-Mihály napján rovatott le. A 
kenézek és telki illetőségen felül birt földért a jobbágyok taxát fizettek. L. T. 
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bel ne impediálja, se agraválja, hanem csak a mi az urbáriumban meg-
íratott ; ha mikor pedig oly kiváltképen interveniáló szükség hozná ma-
gával, olyankor praefektusunktól értsen és vegyen in ea porte instruc-
tiót. A mely része pedig szolgáltatás alá rendeltetett azon jószágunk-
nak, azokat is illendőképen szolgáltassa, az erőtlenebbeket nagyobb és 
súlyosabb szolgálatra, az értékesebbeket pedig kevesebb és könnyebb 
szolgálatra ne forgassa valamely tekintetért s adományért. Akiknek 
pedig rendes szolgálatjok vagyon is, azokat sem akarjuk, hogy enervál-
tassanak, hanem vagy szolgáltassák udvarbiráink jobbágyainkat, hogy 
élhetetlenül ök is ne maradjanak, mert máskép, se nekünk, sem magok-
nak, a mikor minek ideje vagyon és a melyik dolog elébb való a másik-
nál, arra igen vigyázzanak udvarbiráink. 

26°. Ebben az elfajult világban sok gonoszságok lévén minden 
rendben, annak okáért, hogy gonoszságról gonoszságra az istentelen 
emberek ne menjenek és az iránt a latroknak ne kedvezzenek tiszteink, 
sőt inspectiójuk alá tartozó bíráktól, palléroktól, ispánoktól, affélékről 
jól végremenvén, adja értésére praefektusunknak et proratione delicti 
comperta rei veritate meg is büntettessenek. Criminalis causák is inter-
veniálhatnak, melyek ha történének lenni, praefektusunknak az ilyent is 
megjelentvén, ő kegyelme tetszésével decidáltassék a dolog törvény-
székünkön. A birsagialis conventiorul partialet tartsanak tiszteink, me-
lyet in tempore praefektusunkkal subscribált issanak is, mert ratiojuk 
mellett előkivánják. Birság elengedése nincsen udvarbiránk hatalmában, 
ha valakitől jobbágyunk háborgattatnék és udvarbiránk elégtelen volna 
annak protegálására, praefektusunknak adja értésére. 

Ad articulum supr. 25. pertinet: Jobbágyink szolgáltatásiban igen 
megkívántatik a serény vigyázás és mindenkor körölöttök való létei, 
mivel ugy lehet meg, ha mindenkoron józanon él udvarbiránk ; az ismét 
ugy lehet meg, ha szomjúság felett és józansághoz limitált kevés prae-
bendához alkalmaztatja magát és több bort nem iszik, rossz emberek 
társaságában haszontalan időt nem tölt, hanem reá néző dolgai körül 
való serény szolgalatjában, instructiójának gyakran olvasásában és magát 
ahhoz való szabásban keresi becsületét ; melyhez ez is megkívántatik, 
.ogy kinek-kinek becsületét érdeme szerint megadja. A szegény embe-
ek szavát mindvégig csendesen meghallgassa, azt megértvén a miben 

"kívántatik és illendő lészen, tehetsége szerint oltalmazza, segítse, előle 
el ne nógassa vagy kergesse, magát szép csendesen, emberségesen 
viselje ; a mit harag nélkül véghez vihet, soha azt zúgolódva ne mivelje, 
se miveltesse, a szitkozódást pedig haragjában ne cselekedje, mert ezzel 
nem szaporul a munka, becsülete sem nevelkedik vele. A kiknek paran-
csol, azokkal nevetkezni, tréfálódni, mulatni, barátkozni nem illendő, 



2 4 2 

mert ha .egyszer társul veszik, nem hogy haragjától félnének, de meg-
vetéssel sem birhat velük. 

27". Az oeconomia alá tartozik a méheseknek gondviselése is, azért 
azon majorságunknak is helyén lakó edényére ugy viseljen gondot és 
annyit tartson, hogy azoknak hasznokból nemcsak szükségünkre légyen 
elégséges konyháink eránt, hanem némely része pénzre is convertáltat-
hassék. A méhes fizetése is abból telvén ki, egyébiránt ugy gondolkod-
jék, hogy a pénzen vett mézet, mely nem kereskedésre való, nem fog-
juk acceptálni a viaszszal együtt. A köpük, ámbár üresek legyenek is, 
hogy mindenkor szép tisztán és jó záros helyen tartassanak, a hol eső 
és csepegés, viz őket ne érje, megkívántatik, mert az olyanban a raj , 
méz meg nem marad, állandó nem lészen. Ha valamely időben mond 
a méhes sok rajt elmenni, az lehet az oka, a mi feljebb iratik, mely 
az examenben is observáltatni fog. Ez ilyen majorságnak is gyakorta 
esik bántódása, nyavalája (egerek, kártevő madarak által, kik még köpü-
jeket is általvágják), azért olyan méhest állítson, a ki Isten után őket meg 
tudja oltalmazni. 

28°. Noha feljebb a. 3. és alább az 58. artikulusokban is vagyon 
emlékezet a gyümölcsrül, itt is emlékezetben lészen, reá vigyáztasson 
azért és a mikor az Isten áldásából szőlőhegyeinken, kérteinkben termé-
sük lészen, azt külön-külön mód felett csináltassa, a melyek nyersen 
való, elállásra valók, ugy rakassa el, a melyek aszalni valók, megaszal-
tassa, diót, mogyorót megszáraztassa. Vadgyümölcsöt (kökényt, körtvélyt, 
almát) bőven szedessen az ő idejében s aszaltasson is, mert a jó gazda 
annak is hasznát tudja venni az ő idejében. A komlóra is nem utolsó 
szüksége lévén a jó gazdáknak, azért olyat is bőven szedessen, a mint 
Urbariumban is meg vagyon irva. A mogyoró szedetését, gomba asza-
lását ide kell érteni ; mert ezek is szükségesek az ő idejökben. 

29°. Juhok, kecskék, fejős tehenek haszna, minthogy már némely 
jószágunkban limitálva és determinálva vannak, ugy hogy egy időre 
minden 30 juh után 8 vékás hordó turo és 5 sajt adatik; ezenkívül 
100 juh s kecske után öreg kerékség sajt Nr. 10; fenyőrnagos kazupos 
turò minden nyújtói per Nr. 50, morrai jaktól pedig 40 adatik egy hordó 
turò, mely nyolez vékás szokott lenni. 

Egy fejős tehéntől, mely bántódás nélkül való jó öreg telién vajat 
20 itcét, némely helyen 18 itcét, a minthol a majornál conventiójában 
specificalva lészen. A vaj mellé pedig minden tehén túróért fizeti a 
majomé per 11. 2. — Versling túróval is tartozik a majomé minden 
tehéntől per Nr. 12, ha pedig a majomé a feljebb irt 2 forintot a túró-
ért nem akarja letenni, extune minden tehéntől tartozik két-két vanna 
túróval ; a vannának kell lenni 5—5 itcének. 
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Obser natio : 

Bántódás nélkül való jó öreg tehén, a mely borjus, egy tudatik 
egv számban, egész számban. 

Fél csecsü. 

30°. Nem kevés panasz hallatik conventiós szolgáinktól fizetésük iránt 
is, mert noha angariájok is elteijenek, vagy ugyan esztendejük is, mégis 
ugyan fizetésekről nem conteptáltatnak, némelyektől conventiójuk elvéte-
tik a contentatio pretextusa alatt és számadó tiszteink magoknál meg-
tartják (noha contentatiot nem tettek), a végre, hogy azzal megpróbál-
ják számadásokat, mely jámborul s igazán contentálták és megelégedték 
szolgáinkat ; ilyen nagy gonoszságra nézve már ugyan idegenkednek 
némelyek a szolgálattól méltóságunk megtérítésére, annak okáért számadó 
tiszteink ugy viseljenek gondot conventiós szolgáink fizetéseknek meg-
adásokról és kinek-kinek rendelő fizetéseket ugy merészeljék megtartani, 
tőlük elveszteni, hogy tisztekből való kiállások után, minden olyan elta-
gadott, elhúzott, vont restanciákat regestráltatván, maga javaiból kelles-
sék megfizetni ; illendőbb s becsületesebb még a proventus kezeknél 
vagyon és tisztekben fungálnak, addig contentáljanak mindeneket. Egyéb-
aránt méltóságunk megsértéseknek megorvoslására tárházunkból is ugyan 
tétetünk contentátiót, de az magával mit hozzon, általláthatják tiszteink 
és kedvetlen eventusát is experialhatják. A conventiós, hogy ő conten-
ta Itatva, attesztáljon porkolábunk, hadnagyunk vagy egyéb tiszteink előtt 
és a fassiot azok autentikálják, ha a Libellas fassionalisban a nemes 
vármegye szolgabirája által inseráltatik is, az olyan fassio mint egyet 
tészen. Nuda conventio sine fassione autentica, nem acceptáltatik. 

Valamely udvarbíró, számtartó de ratione ad rationem, vei ad 
inventarium in paratis vei in scriptis valamely summát bocsát által, 
(annak előtte deregálván szükségünktől és concentiósok contentáltások-
ból, okozván mindenkor a menésért) jele, hogy az olyan tiszt a mi pro-
ventusunkat conventálta a maga hasznára reversalisa ellen. Ez pedig 
bizonyosan teszik ratiója terminusa alatt, fizetéseket csaknem lamenta-
bilis expositióval solicitáló sok supplicansok panaszolkodási, kik részek-
ről mindenkor csak válasz ez volt : Nincsen pénz s azért nem fizet-
hetni ; azonban megmutatódik in fine rationis, hogy volt, de a maga 
hasznára usualta; azért az ilyeneken méltán kívánhatni interest is, mely 
ugyan difficultásokban is fog inseráltatni juxta antiquum Observationen!. 

elő hasú, 
meddő 
vagy borjú nélkül való 

kettő-kettő tudatik egy egész tehén számban. 



24-t 

31°. Ha valamely jobbágy helytelenül idegenkedik és másokat is 
akarván magával alliciálni, el akarnának szökni vagy bujdosni (minthogy 
nem mindeniknek fér a nyakára a dolog), avagy szófogadatlan volna, 
az olyant érdemes büntetése után jó kezesség alá vesse és ugy bocsássa 
el, ha lehet, mindenkor idegen ur jobbágya állittassék kezesnek, hogy 
a kezesség megvételével is magunk jobbágyunk ne károsittassék ; ha az 
olyan vagabundnsok a kezeseket megcsalnák, a kezességben bent hagy-
nák, azokat mindjárt a summa mennyiségéig convincáltatván, exequálja 
is rajtok. 

32°. Minthogy a jószágból ritkán szűnik meg a sok panaszló és 
supplicalo, azért a könnyű dolgokra is (ha magától el nem igazithatja) 
körülötte levő értelmes szolgáinkat convokálván, vegye igazításba, hogy 
holnapról holnapra, esztendőről esztendőre a sok szegény fohászkodása 
s szenvedése ne hallassék és perlekedésben forgó ügyes-bajos dolga ne 
prolongáltassék ; ha melyik félnek nem tetszik azon simplex és brevis 
terminuson való rectificatio penes appellatimi decidáltassék praefck-
tusunk előtt. 

Ha criminalis caűsak történnek lenni, az olyanokat praefektusunk-
nak adja értésére, elhisszük, ő kegyelme a publions malefaetorokat érde-
mes büntetés nélkül nem hagyja. Az Isten szent nevének megkáromlása 
ez megveszett világban majd közönségessé kezde lenni, valaki azért 
abban megtapasztaltatik, eomperiáltatik, ugy büntettessenek meg tisz-
teink által, hogy az Isten haragjának elégtétele legyen megoltására és 
a káromkodóknak az ő bűnét az ő lelke ne hordozza. (Lev. Cap. 5—1.) 

33°. A dologhoz nem szokott jobbágyok hamar félre szoktak állani 
és más úr jószágába vándorúim, szökni, azért az olyanokra szorgalma-
tosan vigyáztasson és a reductio módositását observálván, őket vissza 
is hozassa, szállítsa, ha különben nem lehet repetitióval, ha pedig az 
alkalmatosság ugy hozza magával extra villám megfogatathatja, csak 
gondját viselje, az ilyenek pedig dolgában profutura cautela jó summás 
kezességet tartson, szerezzen meg. Az olyanokra (minthogy Lengyel-
ország szomszédság hozzánk), ispánok, kerülők szorgalmatosan vigyáz-
zanak. 

34°. Nem kevés csalárdság és ravaszság az a szolgáló jobbágyok-
nak sem, hogy ottan-ottan helyből helybe s föl-alá költözködjenek, az 
ilyenek miatt nagy fogyatkozások interveniálnák, mert igy mindenkor 
még a jó, értékes jobbágy is más részében a jószágnak csak semminek 
tartja magát és másonnan való jövevénynek; és ilyen pretextussal a 
szolgálattól imunitálja magát és azonos supertolását magáról elfordítja ; 
nagy lévén a jószág, ha egyik szélétől a másik szélébe mehet, ott ide-
gen jobbágynak mondja magát, melyre való nézve nagyon hosszas ideig 
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szabad esztendő alatt tartatik, egymást nem ismeri. Tisztviselők sem 
lévén olyanok, kik az egész jószágban lakókat mind egészben ismernék; 
hogy azért jószágunknak egy részének elpusztulásával, a más része sza-
porodjék, jobbágyinknak elébb s odébb való költözésektől, azután meg 
nem engedjük, sőt ha kik ilyenek voltanak és mindenkor csak nehéz-
ségben tartani akarnak, az olyanok lakóhelyekbe és örökségükbe visz-
szavitessenek. 

35°. Nem utolsó pusztulást és nyomorgatást hoz az ilyen is jószá-
ginkra: hogy akárminemü rossz gazda légyen is némely ember és a 
jószág igazgatásához, jobbágyok szolgáltatásához ne tudjon semmit is, 
mindazon által tiszteink az olyanokat a gazdag dátumért, kit ispánnak, 
kit pallérnak, kit egynek, kit másnak választanak magok mellé, az olya-
nok pedig a szegénységet húzzák s vonják, magokat töltik, jobbágyun-
kat fogyasztják. Azért ezután semmi rendbeli tisztet maga mellé való 
segédet udvarbiránk ne tegyen se állason praefektusunk hire nélkül, lia 
kik olyan na<íí%-természetüek állitatnának volna pedig, szükség, hogy 
azok helyébe mások állíttassanak és amazok ellen inquisitio pera-
gái tassék. 

36°. Az Urbáriumban specificali bujdosó jobbágyoknak felkeresése, 
reductiója nem utolsó szükséges dolog lévén, udvarbiránk ebben is 
mutassa serénysége! és jó gondviselését ; egyébiránt lia elbujdosott job-
bágyink proscriptiót töltenek idegen úr jószágában a gondviseletlenség 
miatt, megíratván jószágunkban az elbujdosásnak idejét, a negligentia 
causaltatván, az aránt való kárunkat tiszteink fogják megfizetni ; ha 
pedig semmiképen egyet sem reducálhat szorgalmatosságával is, vala-
mely közönséges országos veszedelmes occurentiák, intervenientiák miatt, 
a szolgabirótól az ilyenről testirnoniálist extrasáljon ratiója mellé. Kezes 
levelek lia volnának, az olyanokat elővevén, ad satisfactionem compel-
lálja a kezeseket. 

Aufugialt és magvaszakadt jobbágynak hasonlóképen megszenten-
tiáztatnak, javai földes urat illetik sine ulla participatione aliorum ; ha 
a megszententiáztátott jobbágynak posteritása in virili semine vei mas-
culino sexu nem volna, leányágra mennyi résznek kelljen devenialni, vagy 
excindaltatni, praefektusunk elintézi. 

37°. A béresszekér s marha a nehezebb és sietőbb munkára lévén 
gyakrabban alkalmatos, azért azokra jó gondviselés legyen. Télre jó 
meleg hidlásos pajtájok készíttessék illendő jászlókkal együtt, mert a 
vonó marháknak ha alkalmatlan, hideg, sáros helye vagyon, éjjel nem 
ehetik a sok alkalmatlanság miatt, nappal pedig mozdulatlan a járomban, 
igy csak elvesznek, melyben is ha a gondviseletlenség miatt okoztatik, 
kárunkat tiszteink fizetik meg. Tékérlás nélkül való eledeleket és paj tá-
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jóknak tisztán való tartását gyakorta megtekintse, mivel az éjszakának 
idején széljel járó béresnek kevés gondja a marhára és gyakorta a 
minemű a béres, olyan a béresgazda is. 

Épületre való talpfák, gerendák etc. minthogy legalkalmatosabb a 
tél (mikoron kiváltképen erős fagyással vagyon) azért azon helyre a 
hova az épitésnek szüksége kívánná, elégséges fát hordasson; hasonló-
képen szerszámnak (mint a béres szekerek, hintók, bástyán levő inuni-
ciók etc. szükségére) való fákat is, annyit hordasson, hogy a mikor 
kívántatik, lehessen elégséges jó száraz fája. Temérdek deszkáknak haso-
gatása vagy fürészeltetése is igen szükséges, hogy mikor a bástyákon 
valamely eszközöknek restauráltatni kelletnék, akkor a kész és jól meg-
száradt materiát könnyen elővehesse. 

38°. Gyakorta való szükséges dolgainkban járván becsületes hiveink, 
szolgáink, ha kik azok közül dolgaink alkalmatosságaival meg fognak 
szállani, az olyanokra való expensát (melynek kell lenni praefektusunk 
commissiójából), collégáival heti katalógusunkban inseráltatván, minden 
héten praefektusunkkal subscribáltassák, mivel ő kegyelme fogja legjob-
ban tudni, mind jövetelének s mind elmenetelének napját s idejét, azt 
is, kiknek mint és meddig kellessék gazdálkodni. Ezenkivül tiszteink 
expensái nem acceptáltatnak, hanem ha tőlünk extrahált coimuissio pro-
ducali atnék. 

Szoktak sok becsületes főrendek is (kik a mi szükségünkre is 
készek) gyakorta egy helyből a más helybe menni, a közönséges jóban 
fáradozni; néha az alkalmatlan időre is nézve megszállani, azért az 
ilyenektől ha udvarbiránk requiráltatik, illendő kedveskedéssel lehet, 
mellyet is collégáival cathalogusba inseráltatván, praefektusunk eleibe 
adassék a subscription! (felírván mindenkor az olyanoknak nevüket és 
a napot is specificaiván, a mikor gondolkodott s hány személyre); ha 
praefektusunk közel nem lévén, azon vendéggel magát quietáltassa az 
expensákról. 

39°. Angarialis extraetus, mely. szükséges légyen mind a mi tudó-
sításunkra való nézve, mind pedig generális ratiojuknak az ő idejében 
való folytatására, eléggé experiúltatott, azért parancsoljuk kegyelmesen, 
hogy collégáitól is az angariára tartozó particularis extractusokat beki-
vánván, comportalván és a magára nézendő dolgokkal is conferálván, 
együvé irván maga subscriptiója alatt, praefektusunknak vagy szám-
vevőnknek kezéhez adja és róla quietanciát vegyen. Egyszerű generalis 
extraetus szokott lenni öszszel a minden jóknak betakarítása után, hogy 
a jó gazda megláthassa, tudhassa, (Isten kegyehnességéből) mivel készült 
a megemésztő télhez. 

Másodszor taraszszal. a mikor meg akarja látni csűrös kertében, 
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majorjában, gabonás házában, pinczében, kertében etc. mi maradott 
meg és a pascuatióra is micsodás félét és mennyi marhát bocsát ki. 
Az ilyen generális extractust is mind öszszel, mind tavaszszal beadván 
raticionáriánkban, quietanciát vegyen róla számvevőnktől. Az angáriális 
extractusban mindenféle bonumok inseráltatni szoktanak és meg is iratai. 
Abban az angariában, honnan, mi és mennyi percipiáltatott, az in 
prima linea lészen, item in 2-da linea ez iratik meg: A perci piált bonu-
niokból compendiose honnan és hova erogáltatott ; in 3-a linea vero de 
praefenti mi restai pro alteriori erogatione, melyet udvarbiránk a sze-
rint kövesse el és kövessen collégáival is. Kit lia elmulatva azon extrac-
tusnak beadását raticionáriánkban, kemény animadversiq nélkül nem 
hagyjuk, a mint is a pénz perceptoinának summája a mennyi forintból 
álló lészen, mindenik száz forintra a hat forint interest megvétetjük. 

40". Heteinken, szántóföldeinken gyakorta a tavaszi viz megállván 
és ott megmelegedvén, kárt szokott tenni, azért az olyanra is gondja 
légyen, hogy megorvosolja. 

41°. Nem kevés gondviseletlenségek observáltatott némely prede-
cessor tiszteinkben, kik juhaink gyapjának eladásánál nem gondolván, 
nagy része a helyben való sokáig állás miatt elmolyosodott és az eladásra 
alkalmatlan lőtt. Hasonlóképen juh, kecske, őz, szarvas vad bőrök ugyan 
feles, nyersen csak rakásra hányatván, nagy része elveszett, rothadott, 
a mely része megszáraztatott is, szűcsök, vargák, szijjártók kezéhez nem 
adatván, a moly által vesztegettettek el és lőttek haszontalanokká, a 
melyeket tempore censiirae udvarbiráknak nem acceptáltatnak. Itten 
értsd a szarvasmarháknak is bőreit. És a melyek eladása valók lesznek, 
az ő idejében eladassa hites emberek által és azoktól sub fide recog-
nitiót vegyen szolgabiró előtt ; ha pedig némely részét ki kell készítetni, 
azt vargák, szűcsök, szijjártók által (observálván, melyik kezéhez micso-
dást adott) ki készíttetvén, ugy tartsa a szükség idejére, rudakra jó záros 
helyen szépen felrakatván. 

42°. Az udvarbíró gazdának szokott neveztetni, kinek cselédi az ő 
collégái, azért mindeneket a jó oeconomiának megtanulására és az 
industriálkodásban mindennap oktassa, a nappali eléjökben adott mun-
káiul estve compendiose examinálja, gondviselésük alatt levő bonumokat 
gyakorta megtekintse, hogy beverve őket ne találja, mindenkori munkát 
proscribáljon és kívánjon tőlük. 

A számtartónk ratiöja körül és a proventusnak congerálásában 
mindenkor lehet munkája és h á mikor udvarbiránk más dolgainkban 
foglalatos, olyankor a számtartó is majorban, csűrben, csűrös és vete-
ményes kertben s egyéb közel való alkalmatosságokban is ne csak belé 
tekintsen, hanem ha fogyatkozást lát, meg is orvosolja, másképen udvar-
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bíránk lia mikor (másut kin a jószágban) magunk dolgainkban foglala-
toskodván, absentiájában ha mi kárunk következhetnék, vagy akkori 
időre tartozó dolgok haladékja annál inkább elmúlása lenne, számtar-
tónk causaltalik érette. A frumentárius lévén egyik gazda javaink körül, 
ki is mindenkor elég munkát találhat, kiváltképen azért buzatisztitásnak, 
mosatásának, száraztásának, szemeltetésének idejét el ne mulassa. 

A buzaszemlöknek nagy ravaszsága szokott lenni, mert a buza-
szemlésben a minemű szokást szokott a frumentárius prescribálni, ki 
mennyi rakás búzát tisztítson délig vagy estveig, mely mi proponált 
munka speculájáról ha elfordul tőlük, más egyéb dolgához való látására, 
olyankor azon cseléd azt szokta cselekedni, bogy a megszemelt kevés 
buza rakását.széljel nyomván a közepét szemeletlen búzával tölti meg, 
azt befedi vagy takarja, ugy adja elébe a frumentáriusnak szakványa 
alól való felszabadulására, melyet a frumentárius minden jól megvizs-
gálás nélkül, csak hordókra vagy zsákokba töltet (titulussal lészen : 
szemelt buza). Innen lészen a szegény fejérliszt és abból a szegény 
kenyér. Ezt csak a közelebb való alkalmatossággal is experiáltak mun-
kácsi frumentáriusunk gondviseletlensége miatt ahhoz értő szolgánk által. 
Azért a frumentáriusok az ilyenre jól vigyázzanak, lia eddig eszekben 
nem tudták venni, mikor valamely buzaszemlőnek a rakását el akarják 
tölteni, elsőbben széljel tekintsék és jól megvizsgálják, hogy az eránt 
való vigyázatlanságuk miatt is kemény animadversiónkban ne incurrál-
janak. Zsákokra, zsákoknak való materia szöttetésére gondja légyen, lia 
melyik megtalál szakadni, azt mindjárt el ne vesse, hanem megfol-
toztassa. 

Legumina (hüvelyes) tartó hordóinkat, kádainkat összeomlani ne 
hagyja. Minemű sok kárt szokott tenni a búzában, gabonában a sok por, 
gaz, föld etc. akárki is bőven experiálhatja, hogy az élet össze ne me-
legedjék, meg ne susokosodjék a porából kiszokta venni a jó gazda és 
gyakorin fel is széleltetni. Erre valók már a jó garatos vasrosták, me-
lyekkel port, földet, gazt az élet közül kitisztitatnak avagy a szeles 
helyen csinált gránárium, mely magas szulókokon vagy kölábakori szo-
kott lenni, hogy a szél által meg által fuhasson alatta; fent egynehány 
rendben lévén a rekesz, (melyekben a búzát szokták tartani), melynek 
közepén a buza lecsorgására való lyuk szokott lenni, ha mikor jó szél 
fuj, az olyan lyuk alá kádát tévén, csapját kivonszák és ugy csorgatják 
alá az. életet, a szél igen szépen megtisztítván, ugy hordja ismét helyére 
Ugyanis mi haszna az életben a sok pornak, gaznak, földnek, hanem 
hogy a frumentárius azzal conventióst decipiáljon, vagy hogy láttassék, 
hogy ő az apró majorság tartására sok volna, számot ad. Ez ilyentől 
lészen 0S7tán, hogy a majorokban jó és illendő apró major nincsen, 



2 4 9 

azonban csak el vesznek, a szegény ember nem ugy tartja apró mar-
háját, innen vagyon, hogy afféle újságot hamarább találni a szegény 
ember Házánál, mintsem az urak majoriban. 

Isten kegvelmességéből ha mikor magunk ottlétekori alkalmatos-
sággal erogáltat külön-külön rendbeli lovainkra abrakot, elsőben lovász-
mesterünktöl megértvén az abrak iránt való 1 imitációt, ugy erogáljon, 
felírván elsőben is a quo die ad quem, dein pedig az ei'ogatio mennyi 
minden héten, lovászmesterünkkel subscribáltassa, azt is specificáltassa 
micsodaféle abrakot erogáltatott (zabot, árpát vagy rozst?) 

A praebendás kulcsár iránt is gyakorta az udvarbíró causaltatik, 
elsőben a cipóra nézve, mivel gyakorta olyan az, hogy majd meg nem 
ehető, melyet ha az udvarbíró kérdene, mért ez ilyenről, a kulcsár csak 
egy nemtudommal érné meg; ö neki pedig kellene arra szorgalmatos 
gondjának lenni, az udvarbíró parancsolatjából, de semmi gondja nin-
csen ugy látszik udvarbiránknak a kulcsárra, a kulcsárnak is a sütőre, 
hogy a liszttel, tésztával mit csinál, az sós-e vagy sótalan, dagasztása, 
megkelése, megsiitése miatt vagyon ; semmit reá nem vigyáz, a sütőt 
rosszaságáért meg nem riasztja, a tésztával mint bánik, meg nem 
tekinti, van-e annyi fája, melynél jó sütés lehet, gondot reá nem visel. 
A disciplina nélkül való sütő gyakorta csak megkeveri a tésztát, mely 
is dagasztatlan, keletlen, sületlen maradván, csak elhányódik. Ez ilyen 
Isten áldása és ura java vesztegetése. 

A praebendás ellen való sok nagy gonosz dolog (a hol és mikor 
különben meg nem teheti a lapátcsináló a jó sütőt), másik oka a sze-
gény és nyomorék czipónak a frumentárius, ki az őrletésre erogai L buza, 
gabona között annyi port, gazt, tokiászt, fűmagot, földet ete. hágv és 
ad ki az őrlésre, hogy bár ugyan jó élet legyen is, de a sok szemet 
elrontja és igy a szegény nyomorék lisztből, hogy lenne jó kenyér ? vagy 
czipó? Minémü szaporaság az életet ugy őröltetni, a depositimi liszt is 
azért szokott csak kevés idő alatt is igen alkalmatlanná lenni ; a sze-
gény ember élete mért szapora a táplálásra. Primario Isten ő felsége 
az oka a megáldásra nézve ; de secundario a jó gondviselés, mert ö 
annak minden szemetét szépen kitisztitatván, úgy őrölteti meg; annak 
utána tésztáját jól eldagasztassa és a megsülésre is gondja legyen. Ha 
pedig a frumentárius azt okozza, úgy ö neki azon porral, gazzal és 
egyéb szemettel administraiták és vele ugy percipiáltatták etc. azt felel-
hetni rá : elég rosszul esett ugyan, mindazonáltal azt a sok purgamen-
tumot (port, gazt, földet etc.) hites birák előtt kivévén az életből, mér-
jék meg és öntsék el ; ha minden szemet nélkül való lészen, ezen hites 
bírótól authentica persona előtt vegyen recognitiót, a szemes purga-
mentumot is megmérvén, (ha olyan lenne) erogálhatná a majorban. Mi 

17* 
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nem akarjuk, hogy akármely conventiós szolgáinkat is frumentáriusunk 
olyannak adásával csalja meg és a helyett magának jó életet hagyja 
meg, szaporaságot sem csinál az életben. 

Borainkban mennyi kár lehet némely kulcsárok miatt, kik erős 
reversálissal vagy abban insérait juramentummal nem gondolnak, akár 
kik is bőven experiúihatják; mitől lehet, hogy ugyan jó és tiszta boro-
kat administráljanak, deputáljanak borgondviselése alá ; mindazonáltal 
hamar szegényedik, változik, virágosodik a bélben való sok erogatio : 
mind amoda való sok vesztegetés, ezt némelyek a magok részegeske-
désekkel eléggé kimutatják. Az ilyen miatt lészen a sok impletura, mert 
elsőben meg volt a sok feltöltés; a bornak minemű csak illatozásától 
vagyon ez is, hogy némely (hogy már hites bortöltő) annyira vagyon 
még a munka elvégződése előtt is, hogy a pincze a j ta ján alig lát 
kimenni, vagy a nagy tágas kapun is alig tud kitérni köntöse alatt levő 
jól felserdült butykossal annyira tántorog az ina miatt. 

Hogy boraink gyakorta elszegényednek, a kulcsárok a bortartó-
helyet causalják, egyébaránt ha jól csináltatik, nem a pincze mindenes-
tül és mindenkor az oka, hanem a dominvstől és dominótól, az teli hor-
dóból való italoknak rnegkivánása és az appetitus contentálása ; hogy 
pedig sok töltetik, ne comperiáltassék gondviselése alatt (melyet ratiójá-
ban nem is acceptálnánk), lőrével szoktak megtölteni magok ; innét is 
vagyon már a sok szegény s virágos bor ; elhisszük azért, hogy ez 42. 
artikulus continentiójában is ennek utána praefektusunk is jobban belé 
tekint és a részeges, vesztegető kulcsárok aránt, kiktől ha heti catalo-
gusokat vagy angáriális extractusokat kívánják tiszteink, azt feleli, hogy 
ő a sok munkától nem érkezik, inkább a sok crapulától és magát henyé-
lésre való szoktatással, maga hitének formulájában nem az volna; egyéb-
aránt effélének az negligens in curiosus, indoctus udvarbirák is nem 
utolsó okai, nem tudnak mást tanítani sörénységre, hűségre, józan életre 
etc. mert magoknál is arra való praxis nincsen. 

43°. Károsittatnak gyakorta ilyennel is : hogy noha némely tisz-
teink lássák reversálisokban includált erős hitök ellen lenni cselekedé-
seket, mindazonáltal azzal nem gondolván, magok borait, a mi magunk 
borai közébe, marháit marháink közébe szokták helyettesíteni és ele-
gyíteni ; innen is vagyon gyakorta jó borainknak szegényes, tiszta 
búzánknak abajdocsra való változása, szalonnáinknak megvékonyodása, 
elapadása és egyéb javainknak megfogyatkozása. 

Ugyanis csak a sertéseink iránt nem kicsiny cautio avagy inkább 
deceptio ez : midőn némely tisztünk maga sertését majorságink között 
tartván, a mikor onnan el akarja hajtani vagy adni, a javát erogálja 
maga szükségére, a maga selejtes marháját helyében hagyván ; avagy 
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conventionatusinkra magáét adatván, azok helyében a mienket veszik 
el, a deputatióban is hasonló változtatást tészen. Majorbeli marháink is 
gyakorta azóta változnak el, inert azoknak faturája eicserélödik, hasonló-
képen ménesünkben szépfaju gyermeklovaink még megbélyegzés előtt 
vannak, melyben már ujjal mutatott példa observáltatott ebben, akkori 
tiszttel egyetértő ajándékkal, borozással megvesztegettetek, hamis hirben 
incurált ménes pásztoraink aránt, kik is cselekedetnek jutaimával bélye-
geztettnek meg. Ezt ugy értsd a borainktól is, mivel gyakorta tiszteink 
pinczénkből jól szoktak pinczélni, a mi jó boraink szegénynyé változ-
ván, az ö állót boruk pedig jóizüvé lettek ; nagy gonoszság ! Elhisszük, 
ennek utána praefektusunk efféle elegyedést meg nem szenved. 

44°. Akármikor is ugyan, de leginkább ez veszedelmes üdöben 
is szükséges, hogy a jó gazda a jelenvalókra igen vigyázzon és a jöven-
dőkről is igen gondolkodjék; mivel a vár mindenkor vár, azért az ö 
idejében mindenféle élést, gabonát, lisztet, ugv is annyit takartasson be 
és mindenféle éléssel ugy muniálja, hogy az ellenkező üdöben valami 
szükség ne szerezze a közönséges romlást. Muníciókról is ugy viseljen 
gondot és ugy tartsa készen, hogy a szükség idején azokban is meg ne 
fogyatkozzék erősségünk vagy várunk. Noha ezen articulus némely dol-
gok eránt első tekintettel a kapitányokat illeti, mindazon által a maté-
riáknak beszerzése udvarbiránknak incumbál. Ezen articulusra tartozó 
több dolgok nem diluciáltatnak, hanem hagyatnak a serény és okos 
tisztviselőre. 

Boldog ember, a ki mindenkor készen találtatik : várunkban, hogy 
kézimalmok ugyan felesen mindenkor készen volnának, élő kut is hogy 
tisztán és jó gondviselés alatt tartassék, megkívántatik, hasonlóképen 
kell gondolkodni csatorna-kutról is. 

45°. Csebrek, dézsák, kupák, tekenök és egyébféle apró edények 
mindenkor bőven álljanak ; hasonlóképen öreg, középszerű és apró ége-
tett fazekak, hogy a szükség idején legyen mihez nyúlni. Fontokat, itcé-
ket, kupákat, vékákat gyakorta megtekintsen, azokat igaz mértékben 
quo ad perceptionem et erogationein. 

Jahok, sertések gyakorta szoktak betegeskedni, azért ahhoz tudó 
emberekkel (Isten után) az ő idejekben megorvoslásokra való füveknek 
gyökerét szereztessen és tartson, a nem tilalmas eszközökkel jó idején 
proveniáljon reájok jöhelö nyavalyájukat ; ha mikor dög esik valamelyik 
majorságunknak, azt számadásában feljegyezze, specificáljon is micsoda-
féle marha és hanvadfü volt, melyről a majorságnak is ugy pásztorok-
nak is recognitiot tartson párban, hogy az examen idején legyen miért 
reája esküdni. 

46°. A jó gazda eszében veheti azt is, hogy a boreczetnek takaré-
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kosán való megtartására nagy segítség, a jól megérett vadalmából, vad 
körtvélyből sajtolt és jól megérlelt eczet is, mert ha egyébre nem, avagy 
csak ágyú tisztázására is jó lészen. Mindazonáltal az olyan is alkalmas 
gazdaember házánál is elkelhető. Azért az ö idejében az ilyenre is 
gondja legyen, mert a közönséges és igen alacsony helyre erogált bor-
eczet ratiojában nem fog acceptáltatni. A boreczet augeálása nem utolsó 
industria. 

47n. A téli apró malaezok, süldöcskék tartásokra megkívántatván a 
makk és tengeri bum, azért effélének beszerzésében ugy industrálkodjék, 
hogy az ö idejében legyen mihez nyúlni ; bizonyos számú véka makk-
szedést, imponálván minden gazdaemberre. Makk nem mindenkor terem 
elegendő, azért szokta a jó gazda pusztahelyét sertések számára való 
elégséges maggal (tökkniaggal) bevetni és midőn őszszelre megérik, kazal-
ban összehordatni, rakatni, föliil gazzal jó befedetni szokta, hogy légyen 
mihez nyúlni, lia rászorul, ne kellessék az ilyen szükségre asztagos éle-
tét, ugyan arra való a küles-polyva is, a továbbra néző gazda jó helyre 
szokta tétetni azt, némelyek csak sarjút is szoktak megaszaltatni és 
eltenni azon szükségre, mely három utolsó rendbeli eleség korpával ele-
gyítve mind elkél az üres gyomrú sertésnél; gyöngyhányatással is igen 
kiszoktak teleltetni az ilyen majorságot. 

48°. Boros üres hordáink a nagy gond viseleti enség miatt (mint vaia 
a felső esztendőben is némely tisztek eránt) széljel hevervén, sok össze-
omlott és ugy veszett el ; néha ismét (az előtt nem levén gondviselés 
a faedényre) akármely bordót ketté fürészelnek valamely edénynek ; az 
ilyen minden káros, azért az üres hordókat mind fenekestül szépen meg-
mosatván, oly tiszta helyen tartsa, hogy lia kívántatik, legyen mit elő-
venni ; másképen elhisszük, rátiót kívánnak róla. A korcsmán és kul-
csárok keze alatt is a seprű a hordókban ne álljon, mert úgyis a 
jövendő szükségre alkalmatlanok lesznek. 

49°. Udvarbiránknak, hogy minden collégája reverzálissal és a 
külső pásztorok is, hogy hittel legyenek hozzánk köteles szolgálatunkra, 
parancsoljuk. Rátiójára tartozó proventusnak (nagy részeit) Urbáriumban 
inserálva vagyon, mely szerint is fog jövendőben számadásának examenje 
lenni ; azért udvarbiránk nem csak közel tartsa magához, hanem ideje 
lévén reája, gyakorta olvassa is az Urbáriumot, inventáriumot, instruc-
tióját, melyek is a feledékenységből resuscitálják az elmét. 

50°. A törvényes convictiókról és birságiumokról s azoknak exac-
tiójokról partialét tartson, melyet prefektusunkkal is recognoscáltasson, 
másképen rátiója mellett nem acceptáltatik. A törvénytevőkre erogált 
élésről is seriest tartson, a mindenkor subscribáltasson praefektusunk-
kal, hogy ez is hitelesebb legyen számadásakor. 
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51°. Némely számadó tisztek nemkevés corruptiot szoktak véghez 
vinni ratiójuk mellé extrobált documentumokban, melyekben akármiféle 
bonum summája csak arithmetikai cotával vagyon betéve, melyet (ha a 
ratio szüksége ugy hozza magával) a kivakarás és újonnan való beleirás 
által könnyű augeálni vagy minualni; azért ennekutánna, ha valamely 
bonum summája valamely documentuniban csak aritmetikai cotával 
legyen beirva, pro autenticatione observáltassék, az elsőben expresse 
meglegyen irva, azután arithmetica szerint, ugy illusztrálja akár ki is a 
recognition 

Számadó tiszteink azt cselekszik, hogy valamikor mennyit és mit 
percipiálnak vagy erogálnak, mindenkor az annust és diest notájják, 
mind a magok ratiojokban s mind a quietanciákban ; mert valamely 
ratio igy nem foly subpositionibus, recipiáljuk, ugyanis mire való ez : 
intra spácium unius anni, intra spácium unius angaria, mensis vei 
septiminae ect. proveniált ennyi vagy annyi etc. nem egyébre, hanem 
hogy abban a módosításban való erogatióban vagy contractive scriptu-
rában ne tessék meg proventusunkkal való abusus, ugyanis az olyan 
leírással csak suspicist vesznek magokra tiszteink, melyért büntetlenül 
sem maradnak. 

52°. A jégraktár nem utolsó dolog, azért rakatassa meg jégre 
menőket, mikor idejében vagyon a jég, mert ha idejéről elmarad és a 
jég helyébe havat rakat, mint az elmúlt derék tél idején is cseleke-
dének némely tiszteink, nem lészen állandó. 

A ÍM^/a-hordatás is az ő alkalmatos idejére való lévén, akkor 
vitesse véghez és annak iidejében, ha jó kazal-fát rakat az ő helyére 
a szükség idején lészen mihez nyúlni. 

53°. Tatárka vagy krupa, köleskása, árpa és buza-dara etc. azért 
affélét bőven töressen és készíttessen, mindenik felében ha két-két 
vékát kitörnek, szépen feltisztitván, egy-egy véka lészen belőle etc. ; 
mégis pedig kell vigyázni, hogy a polyvája, ondója bennek ne ma-
radjon, mert hamar megkeseríti és elveszti. Ha mikor egy vékánál 
kevesebbet percipial belőle, tudó dolog, hogy az megtörésre nem volt 
jól elkészitve a megszárasztással, vagy az operans vette ki magának a 
vámot belőle, mely miatt defectus imputáltatik. 

A tudatlan collega még csak a sóban is hamar kárt tehet, mert 
ha jól meg nem töreti és jó lágyan meg nem őrölteti, két annyi mégyen 
a sózandó élésre; de az observait dolog, hogy effélét is mentül lá-
gyabbra törnek, annál szaporább és hathatósabb ; ezt mindazonáltal 
meg kell tudni, hogy ha tört fűszerszámot jó iskatulya vagy jól bekötött 
edény nélkül tartja, az olyanok ize, ereje, illatja nagyobb részint el-
menvén, két annyi mégyen a füszerszámozásra. 
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A sót hiteles ember kezéhez erogálja mind a megtörésre, mind a 
megörlésre ; ugyan is, a hol a megtörésre és megörletésre való kősót 
mázsával vagy fonttal méretvén meg, elsőben és ugy adják kezéhez is, 
az elkészités után sokkal jobban vagyon, tudván már arra rendeltetett 
tiszteink, egy véka vagy csak egy itce sóban is, mennyi font légyen; 
igy is vitetünk számot róla, ne okozzák tiszteink, hogy csak kevés tört 
sóra is feles, és ugyan számos kősónak kell menni, mert igen aprósok 
(közönséges öreg kősó, középszerű és apró vámsó) mennyi fontot con-
tineáljon, circiter observáltatott és experiáltatott ; azért ennek utána igy 
vesznek számot a sorul. Ha mikor kősót inventáltat vagy ex admini-
strationibus percipíáltat, a kősónak mennyisége specificáltassék ilyenképen : 

Kősó Nro — 1316 esc. exhis közönséges öreg só No. — —, 
középszerű só No — —, Apró só No . Hogy igy ratiójában is 
jobb modalitást observálhasson és gondviselések alatt el ne cserélöd-
jenek. 

Majorság-marháinkat, juhainkat, sertéseinket etc hogy az ö ide-
jekben semmi nélkül ne hagyják, gondja légyen reájok. 

54°. A cipó süttetés valamint ab antiquo volt és observáltatott a 
szerint lészen mostan is (hanem ha specialis comissiónk tészen változ-
tatást, vagy különben observáló módosítást benne. Egy véka lisztből 
süljön : 

Köz vagy fekete cipó Nro 60; ilyen a raboké i s ; 
Praebenda fejér cipó Nro. 50; az első praebendásoké. 
Uraim cipója Nro. 40 ; közönséges főrendeké. 
Alsóbb leány, asszonyoknak a prebenda fejér cipóbul adatik Ma-

gunk asztalunkra valót az öreg asszony sütet néha Nro. 36., többet, 
kevesebbet. Ez tiszteinknek nem jár számadásában, mivel az öreg asz-
szony gondviselésében vagyon, hanem csak a lajstrom quietáltatik udvar-
biránk, hopmesterünk subseriptiója által. Öt véka lisztre a prebendán, 
egy véka korpa tudatik ; ha pedig több lészen a korpa, tudó dolog, 
hogy vagy roszul őrölték meg, vagy roszul szitálták ki, mely is szerzi 
néha az apró cipót, mert annak a számnak ki kell telni. Ebben ha 
udvarbiránk idején nem tokint, maga kárával fogja rectificálni. Az ilyen 
onnan is megeshetik, ha a malomban jól elkészíttetett, szárazan nem 
viteti az életet, mely is udvarbiránk gondviseletlenségének imputáltatik. 

Hogy eddig a sütő minden sütésben magának annyi vakarcsot 
szokott meghagyni, melyből 8 cipó is könnyen kitelik, (elhitetvén né-
melyek magokkal, hogy a vakaró tészta övék volna) udvarbiránknak is 
kevés gondja lévén a sütő cselekedcseire, azonkivül is pedig dietion 
járván cipója per Nr. 3, ilyen nagy vesztegetést, elhisszük prefektusunk 
ez után el nem szenved ; érje meg a sütő conventiójával, semmi része 
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a vakaróhoz, övé nem lészen, tartozik azt a cipó közibe számlálni és 
sütni. A kulcsárral reá vigyázhasson ezért udvarbiránk, mert másképen 
maga kára lészen, az ilyen szerzi az apró cipót, melytől hasonlóképen, 
notáltatik és annak idejében udvarbiránknak defectusába inseráltatik. 

55°. A hol arra való alkalmas határunk vagyon, árpa, zab, köles, 
tatárka, len és kender megvetését is el ne mulaszsza, hogy effélét is 
pénzen ne kellessék venni, vagy az olyant a szegénységen meghúzni, 
vonni, mert valami industria által jószágunkból kitelhetnék és ezért 
pénz expendáltassék, nem acceptáltatjuk. Jobbágyaink is, hogy olyanok 
impositiojával, exactiojával rajtok aggraváltassék, nem akarjuk. Akár 
mifélék (kötélnek, gyertyabélnek, zsáknak való vászonnak, buzaszárasztó 
lepedőnek) ha mikor kendert, szöszt erogáltat, fonttal adassa ki és ugy 
is vétesse be a munkát. Az ilyenben is minden tiz fontból apadásra egy 
fontot defalcálván, az előtt is így szokták volt usuálni. Ezt pedig eszébe 
vegye, hogy a beadandó materia a mikor elkészül, jó száraz korában 
percipiáltassa, mert ha nedves lészen, többet nyom beadásakor, mint-
sem kivitelekor és így megcsalatnék a kiadó. 

56ü. Disznóveretésen hites ember légyen, szalonnákat és ahoz 
tartozó darabokat jól megsózassa, mert a só tartja a szalonnát ; bélét 
szépen fel tisztitassa és elkészítesse, a ki szárasztani való benne, meg-
száraztassa, és ha magunk közel nem vagyunk, hogy szükségünkre 
erogálhatná, a mely arravaló lészen, pénzen eladassa; oldalas pecse-
nyéjét, sódarait, lábát etc. collegája ugy inserálja partialejában, hogy 
mindazoknak erogatiójául számot kell adni ; háját mindeniknek külön-
külön csináltassa be (vagy kicsiny vagy nagy), láttassék meg száma és 
minémüsége, a cseplész háját ha megolvasztja, vaj szaporítására, a 
közönséges szükségben erogálhatja. 

Ha mikor ó vagy uj szalonnát kell erogálni, addig a sáfár ne 
kezdje meg, valamíg elsőben hites ember vagy arra authorizált szolgánk 
előtt meg nem nézi, hány fontot contineál, mely authentica persona 
regestomot tartson a szalonna pondusának quantumáról, a sáfár is a 
szerint Írja a parlialejába elsőben is, azután ugy kezdje erogálni ; a 
hajrái is ezent értsen. 

57°. Fagyat az ö idejében annyit szereztessen be, hogy a szük-
séghez való legyen, mennyisége, ha igen drágán vétetődik, nem accep-
táltatik az illendő áránál egyéb része. A gyertyamártásra nem kevés 
panasz vagyon, a mint informáltatunk, a semmire kellő (kiváltképen a 
prebendagyertya) csak kevés idő alatt is sok ég el benne, csak a nagy 
béle vagyon, a mi kevés fagyu vagyon is rajta, hiában foly el, mert a 
zsirt sóval nem jól temperálta. Mi haszna az ilyen vesztegetésnek; 
miért nem vigyáztat reá, a kinek incumbál. Könnyű volna ezt jó gazdá-
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nak megorvosoltatni, vagy olcsó vagy drága a fagyu, de a gyertyát 
meg nein csalhatni. Egy font fagyából szoktak mártani : Virasztó öreg 
gyertyát No 6., közönséges jó gyertyát No 12., Prebenda jó gyertyát 
No 15. Azért reá vigyázzon a sáfár, hogy ezután mindenik félét jól 
mártasson ; gyertyamártókra reá vigyázzon, gyertyás fagyut el ne vesz-
tegessenek. Ha mikor szükségünkre viaszból öntet vagy mártat gyertyát, 
egy fontból lészen jó öreg gyertya öt. 

58°. Minthogy káposzta, dinnye, ugorka, mindenfelé hagyma, répa, 
retek, petrezselyem, alma, körtvély, dió, mogyoró, szőlő, szilva, egres, 
tárkony, torma etc. bőségesen megkívántatik, azért mindenik félét a 
maga neme szerint valókat, annyit szereztessen, hogy azoknak bőségé-
ben legyen. Azok közül, a melyeket aszaltatni kell. aszaltassa, a melyet 
sózni, sózássá, a melyet nyersen tartani, ugy tétesse el. szükségünkön 
való részét, (melyek arra valók lesznek) pénzre convertáltathatja ; 
gombaszedetés és aszaltatás is az Urbáriumban megíratott, melynek léte 
a szükségnek idején, ha megkívántatik, akkor elővehesse böjtös mun-
kásaink számára. 

Minthogy nehéz szerét tenni a jó gondviselő kertésznek, azért 
tiszteink a kerti veteményre is ugy vigyázzanak, hogy ezután annyi kár 
és fogyatkozás ne legyen, mint eddig esett a tudatlan és gondviseletlen 
kertész miatt, a vagy csak a besózott káposztában mennyi kár esett, 
ahoz való nem tudás és jól be nem sózás miatt, hasonlóképen télre 
elrakott petrezselyemben s nyers gyümölcsben. 

59°. Minthogy az ember halandó, azért dolgának eligazítását ne 
halassza napról napra, hanem mindenféle pásztortól, majorostól, kertész-
től minden angárián számot vegyen, és kinek-kinek mint igazilja el 
dolgát, irást adjon róla, a melyik adósa maradna, meg is vegye ra j ta ; 
Mert könnyebb keveset megfizetni, mintsem sokat, a melyik pedig 
közülök alkalmatlan és csak kártévő volna, az olyan helyébe praefek-
tusunk hírével, mást állítson. Hasonlóképen korcsmárosoktól mindjárt a 
hordómérés után számtartójával számot vétessen és a bor árát restan-
tiában ne hagyja nálok, hogy egyik rendbeli bor árát a másiktól fizes-
sék meg és jövedelmeinket maguk kereskedésekre fordítsák; azonban a 
korcsmáros szinte ugy meghal, mint egyéb ember, ha sok adósság marad 
rajtok, udvarbiránk fizeti meg ; ha melyiktől restantia volna, az olyan 
helyébe csak mást keli tenni praefektusunk hírével. 

60°. Conventiós mesterembereket is kell tartanunk némely szüksé-
ges munkánkért, hogy azért az eránt is proventusunk ne vesztegetessék, 
mivel gyakrabban több a más munkájok nálunk, mintsem a mi szük-
ségünkre valók, azért kovácscsal, lakatossal, asztalossal, kötélverővel, 
kerékgyártóval etc. mit dolgoztat, számot vegyen tőlük minden angárián, 
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és mindeneknek reeognitiója legyen porkolábunktól, mikor, mit és 
mennyit dolgoztak a mi szükségünkre, minden héten mindenik mester-
ember felíratván nála levő papirosra mindenféle munkáját, kit porko-
lábunk autentikáljon is, mert udvarbirónktól a szerint vesznek számot ; 
jobb azért hogy elsőben maga igazítja el vélek, mert mikor díficultá-
sában kiadják, azoknak fizetéseket, akkor későn lészen doceálni, elmúl-
ván a jó alkalmatosság nélkül. Valamit pénz nélkül a jószágból kitel-
hető mesteremberekkel véghez vitethet, ugy vitesse véghez. 

61°. Prebenda-csizmáknak, saruknak, czipelösöknek, talpnak etc. való 
bőröket annyit készíttessen és olyan öltözőket is készen annyit tartson, 
hogy mikor szükséghez képest olyanokról commitálunk, meg ne fogyat-
kozzék ; a bélésnek való bőrökről is hasonlóképen gondolkodjék, ha 
melyek pedig szükségünkön kivül valók volnának, az ő idejében pénzre 
tétesse, hogy hiában a moly által el ne vesztegetődjenek. Tört szijat 
mely feles kivántatik, szükségünkre, megítélheti ; azért az arra való 
bőröknek javában megtöretvén és jól elkészítetvén, mindenkoron legyen 
készen legalább tiz- vagy tizenkettő, és lia mit abból erogai, mindjárt 
mást töressen helyébe. 

62°. Nem utolsó szükségünkre való materia lévén épületünk körül 
mész, tégla, cserép, deszka etc., azért effélékre is ugy viseltessen gon-
dot udvarbírónk, hogy a szükség idején ne okoztassék a fogyatkozásért 
másként a ncgligencziáért rajta eshető kemény animadversiónkat magá-
nak tulajdonítsa. 

63°. Konyhánk tartására való élésnek beszerzése nem utolsó 
gondviselés lévén, ha mikor vágó marhát pénzen szerezhet, arra bizo-
nyos hites és jőlelküismerető embert állasson, kinek passiója és marha-
vételről irt partialéja megállhasson, megírassa pedig a marhát hol, 
kitö! s hány forinton vette, specificaitatván azt is, melyik ökör, melyik 
telién és hányadfü lészen, mivel az ökör és tehénféle marha nem 
egyenlő áron vétetnek. Ha mikor pedig történik, Ijogy ingente necessi-
tate valamely konyhaélést jószágunkra kellessék limitálni, legyen prae-
fektusunk hírével és a melyik ispán vagy biró inspectiója alól mi és 
mennyi exigáltatik, azon tiszteink praefektusunk eleibe jővén, ott 
tegyenek az exigált marháról vagy egyéb barom számáról, mennyiségé-
ről relatiót és praefektusunkkal recognoscáltassa udvarbiránk szám-
adása mellé. 

Konyhánkra való marhavágatás, nyuzatás mellé és annak meg-
mázsáltatására is oly bizonyos embert tartson és állason praefektusunk 
hirével, kinek is a hol mázsálásról való partialéja autenticum lehessen, 
és ez által elsőbben megmázsáltatván a marha busa, ugy adassék a 
sáfár kezéhez az erogatióra ; a marhanyuzató vagy vágató partialéban 
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pediglen mindenkor megírja, micsoda féle és minémü marha volt : 
majorsági, pénzenvette, jószágból exigálta, másunnan deputálta, circiter 
hányadfü ? Ökör-e, tehén-, hogy igy szép distinctióval lévén jobban 
rationálhasson róla; mert az examenben igy kívánják elő. 

64n. Juh- és kecske-féle marháink hasznára ezután jobb gondviselés 
legyen, hogy ha ez praecedens közelebb elmúlt esztendőben némely 
gondviseletlen udvarbirónk idejében observáltatott. Ez eránt való pro-
ventus specificáltatott ugyan a 29. articulusban, mindazonáltal azon 
articulusnak bizonyos tekintetre nézve ugyan reciteráltatni kelletik, mert 
noha már determináltatott, hogy a túróhoz való hordó nyolcz vékás 
(kassai vékával) legyen, de ez semmiben nem usuáltatik, akár mely 
apró hordóban készítette el a juhász gazda a túrót, mindazáltal csak 
acceptálják tőle, a bevevése is roszul szokott Observáltatni, mert az 
igen puhán vagyon s igen savósan, a miatt vész oly hamar a turò. 
Azonban ezért is mert illendőképen savát nem adják meg. Azért ugy 
vigyázzanak udvarbiráink, hogy ez eránt való számadásaik instructiója 
szei'int examináltatik. 

Mikor pedig a hordós turò ad erogationem a sáfár kezéhez adatik, 
a feljebb irt hus mázsáló hites ember által (vide in articulo 63.) elsőbben 
az is megmázsáltassék, és ugy kezdje erogálni a sáfár, a mely edény-
ből kikél a turo, azon mázsáló ember által a hordó is megméressék és 
annak pondusa megirassék azon helyre és margóra, a hol megírta vaia 
hordóstól, a turò continentiája mennyi vaia, hogy igy a bordó pondusa 
jobb módjánál defalcaitathassék és a confusió evitaltathassék. Erről való 
partialéja is minden hónapban praefektusunk előtt eligazodván, ugy 
vegye kezéhez udvarbirónk számadása mellé sub autentico. A szalonná-
ról, hájról hasonló módosítást observáltasson udvarbirónk, azokat is 
elsőbben megfontoltatván, ugy adassa sáfár ja gondviselése vagy eroga-
tiója alá és mindenik félének megmásoltatását autenticáltassa a 
mázsálóval, mivel annak recognitiója nélkül nem acceptáltatik az 
erogatió. 

65°. Valamikor udvarunkban jövő vendégekre nézve konyhánk 
rendszerint limitatióját augeálni kell, praefektusunktól vagy hopmesterünk-
töl értvén ebben is ö kegyelme commissiójából legyen az auctio ; 
elmúlván pedig az auctióra való alkalmatosság, az idő alatt lett extra-
ordinaria erogatiot adván, catalogusba inseráltatván az interveniens 
specificáltassék ki volt, hányad magával és hány nap ; és praefektusunk-
kal vagy hopmesterünkkel subscribáltassa is, mert a nélkül nem accep-
táltatik az expensa. 

Néha udvari szolgáink is expediáltatnak szükséges dolgainkban, az 
ilyenek közül némelyek csak magoktól adjungálnak magok mellé comi-
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tivákat, némelyek pedig szükség kivül hordozzák magokkal feles lovakat, 
szolgáinkat. Azért udvarbiránk, hoffmesterünktől párban vegye udvari 
catalogusunkat, és onnan megláthatja, kinek micsodás és mennyi pre-
bendája jár, utazásban is annyival megérheti, melyben is praefektusunk-
tól értsen, ö kegyelme maga fogja vizsgálni, hány órát vagy napot 
kelljen mulatni utazó szolgánknak, mehet-e az nap tovább vagy nem ; 
ha pedig ugy kívántatik, praefektusunk adjon limitaciót számára. 

66°. A depuftlt akármely bonumok a reversalisban niegirt módját 
observálja, honnan, ki által, mikor, micsoda és mennyi deputáltatik 
provisiója alá, valamely collegája kezéhez is a szerint percipiáijon, 
annusát, diesét nótálván és annak minémüsége és mennyisége szerint 
azon diesre is adjon quietanciát is. Számadó tiszteink recognitio, quie-
tancia etc. Írásáért, adásáért semmi bért, redemptiót ne vegyenek az 
administranstól, mert az olyanért kemény animadversiónkban incurálnak. 
Az administrans megnézesse a quietancia continentiója egyez-e az 
administratio summájával, mert az examenkor a députait bonum summá-
jára reá kell esküdni a deputansnak vagy ratiójabeli positiojával fogja 
docealni. Ha a deputans mész és földről való volna, ratiójának revideálása 
is más forumon és extra presens dominium lenne, ilyenkor mindjárt a 
deputatio idején szolgabíró vagy vármegye esküttje (ha azok nem volnának, 
nem találtathatnának, városi biró vagy nótárius presentiójában) előtt 
tegyen hittel vallást az administrans a quietanciában vagy recognitióban 
megirt mennyiségéről a bonumnak és ha ugy lészen a fassio, azután 
számadó szolgánk recognoscáltassa is azon autentica personaval sub-
scriptione et sigillo. 

Ha mikor a véka, köböl, font mázsa nem quadrálna azzal a 
mértékkel, a honnan lett a deputatio jól megruminálja, mitől lehetett 
a diversitás és azt praefektusunknak értésére adván, azon dolog okát 
recognoscáltassa ő kegyelmével, pro futura cautella specificáltatván, mért 
vagyon az inaequalitas a mértékben. Noha megvolt már parancsolva, 
hogy jószágunkban mindenütt véka, font, mázsa, itce, cseber etc. 
egyezzenek ; vagy hogy egyik se legyen kisebb a másiknál, vagy 
nagyobb mint másutt; azért udvarbiránk ugy igazitassa ezt is prae-
fektusunkkal, hogy egyik jószágunkból ha más jószágunkba lészen vala-
mely bonumnak deputáltatása, annak mennyisége megmaradjon ; mert 
mint a deputatio s mint a députait bonumokat percipialó tisztek ratiójuk 
e szerint áll meg, másképen a diversitás pro defectu imputaltatik. 

A députait bonum mennyiségét mindjárt az administraló előtt 
praefektusunknak Írásban beadja; a maga perceptiójával való irását 
pedig a kegyelmével subscribáltassa, hogy számadását in ea parte 
könnyebben igazithassa. 



2 6 0 

Gyakorta egyik jószágunkból másikba külön-liülönféle bonumokat 
szoktunk deputáltatni (a mint feljebb is megjegyeztetik ezen articulus-
ban), azért udvarbiránk is ez eránt is olyan correspondentiát tartsanak, 
liogy a mikor melyik jószágunkbeli udvarbirónk számot akar adni, 
mindenik jószágunkbeli udvarbiránktól recogniciót vegyen arról, hogy 
sub termino officie ipsius, honnan, mennyi és minemű bonumok 
deputáltattak ispectiója alá, et si nulla erat deputatio, arról is 
bizonyságot tegyenek, hogy igy számadását ezzel ®is akkor meg ne 
késedelmeztesse az examenben, egyéberánt ha antecedente!' több udvar-
biránknak számadások olyankor benn lennének az archívumban, azokból 
könnyű volna perlustrálni a deputatiót in ea parte, de az ilyen ritkán 
lészen, azért az első modalitás observaltassék. 

67°. Némely udvarbiráink merészelték ilyent cselekedni, (gondolván, 
hogy az titokban lehetne) hogy szükségünkre megkívántató némely 
jókat, eszközöket, materiákat etc. magok borokon, pénzeken, marhájo-
kon bevásárolván, vagy cserélvén (hogy már in proprium usuili) nagy 
olcsón, annak utána mi számunkra igen drágán adják be és azon jónak 
érdeme felett való summát vonszák ki proventusunkból erős hitök s 
leikök ismerete ellen, bőségesen nyerekedvén rajtunk. Ez Isten Ítéletét 
magára vonó nagy gonoszság ! elhiheti, hogy Isten soha büntetlen nem 
hagyja ; mi is olyan nagy kárunkat el nem szenvedjük comperta rei 
veritate. Praefektusunk pedig ennek utána is effélékre vigyáztasson és 
lia mikor s ki által exeráltatik e nagy gonoszság ő kegyelnie értésünkre 
is adni el ne mulatja. A vásároltatott akármely bonum ára (Isten kegyel-
mességébül) kitelhetik ugy tárházunkból, mint tisztviselőnk erszényéből. 

68°. Noha sub Nro 29 a majorbeli vaj specificai látott ugyan, 
mindazonáltal szükséges lévén megtudni ezt is, hogy a magunk kony-
hánkon is való vaj, ámbár az öreg asszony kezéhez deveniáljon is, 
szükség elsőben, hogy a sáfár által percipiáltassék a ratio kedvéért és 
a majomét is ő quietálja róla, ha mikor pedig a sáfár az öreg asszony 
kezéhez erogálja, ő is quietanciát az öreg asszonytól vegyen, melyet 
porkolábunkkal coramisállasson is, mert ugy lészen hitelesebb. 

69°. Hutáinkon is kevés gondviselés lévén, szinte pusztuló félben 
vannak, melyek is hogy restauráltassanak azokból járandó proventusunk 
öregbiilésére, parancsoljuk; ilyen hasznos helyünk pusztulásának okát 
pedig elhisszük praefektusunk kikeresi és el nem szenvedi. 

70°. Experiáltatott, hogy a jó gazda a kereskedésnek jó és alkal-
matos idejére igen szokott vigyázni ; azért udvarbiránk is azt elkövesse ; 
ha mikor kevés borunkat látja, korcsmáinkat lucramos borral is tartsa ; 
minthogy pedig szüretnek idején mindjárt megláthatják tiszteink, boraink 
mennyiségéhez képest az esztendők által való szükségre avagy csak 
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ordinarie, mennyi hordós borok kívántassanak ; hát ad extraordinariam 
necessitatene et exogationem et ad questuili ? Azért ugy gondolkodjanak 
tiszteink, hogy mindjárt a szüreti alkalmatossággal foglaljanak, vegyenek 
és szedjenek elegendő bort, hogy udvarunk, várunk, prebendásunk, 
korcsmáink évi szükségére bőven kiteljék, ezeken kivül kupeckedhessenek 
is belőle és más jószágunkbeli szükségre is deputáltathassunk. Tudva 
légyen pedig tiszteinknél, hogy ha az ő olcsó idejéről a borok beszer-
zését, vételét elhalasztja, mulasztja és drágább idejében viszi végben^ 
valamennyivel többet fizet érte, mint szüretkor megvehette volna, egészben 
maga kárának tartsa az eránl való vesztegetését jövedelmünknek. 

Szép fiatal marhákat az ö idejében szegény embertől ha olcsón 
beszedet, és marháink között neveltet, hasonlóképen öreg marhát is az 
ő idejében gyűjtet és hizlaltat, az ilyenekből is proventusunkat angealhatja. 

Vajat, mézet, szalonnát (ahol arra jó alkalmatossága volna tisz-
teinknek) olcsón beszerezhet és ismét azt jó pénzen eladhatja. Némely 
tisztünk provisiója alá gyakorta Lengyel országból jól elkelhető külön-
különféle bonumokat olcsón beszedethetnek és nyerekedéssel eladhatnak. 
Munkácsi városunkbeli fejérházunk *) tornáca alatt levő pusztás boltok 
közül valamelyet (mind is el kellene készítetni) arra a szükségre meg-
csináltatván, oda rendelt hites ember által kereskedésre való minden-
kori jó alkalmatossága lehetne és ezzel is proventusunkat növelhetné. 

Boraink seprőjének hordókban sokáig állása igen káros lévén, jobb 
gondviselés alá vétessenek. Munkácson noha az árendás zsidók szokták 
volna boraink seprejét megvenni, de minthogy a mostani veszedelmes 
occurentiákra nézve kereskedésök illendő haszonnal nem lehet; azért ha 
valamely része az árendás számára megtartatik is, más részét arra rendel-
tetett hites égetlborfőzö által főzesse ki és az minthogy mérve adja a sep-
rűt kezéhez, ugy annak égettborát is mérve vegye be kezéhez tőlük és 
ugyanazon hites égettborfőző által sokadabnas és vásáros helyeken árui-
tassa is el ; bizonyos árat limitálván itcéjének, mihelyt pedig elkél az 
égettbor, az árát mindjárt szorgalmatosan bekivánja, mert most a pénzt 
a szegény ember nagyon szereti, más jószágainkban is levő udvarbiránk 
az égettborról, seprörül, annak árárul igy értsenek. Egy köböl seprűből 
mennyi égettbor szokott lenni, arra rendelt szolgánk jól tudván, a 
szerint is kérje elő a proventust. 

Béres és egyéb közönséges szekereinkre nem kevés háj veszteget-
tetik, azért az ő helyén, a hol olcsó szokott lenni, Kolomász vétetvén 
azon szükségre, a hájnak nagy oltalma lészen. 

b A munkácsi uradalmi kastély értetik alatta, mely 1740. évig egyszerű föld-
szinti kőépület volt ; az előtte elterülő rozoga boltokat a mostani birtokos az idén 
(1894.) lebontatta és helyükön fényes emeletes bazárt emeltetett. L. T. 
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71°. A buza és bor dézmálására némely exmitaltattak is mely nagy 
excessukat szoktak elkövetni kárunkra és szegény embereink (jobbá-
gyaink) í'ogyatásokra, a sokfelül való panaszból eléggé értjük, kedvet-
lenül is halljuk, noha bizonyos articulusokból álló instructióval circum-
seriptusok volnának, de azeránt kötelességök, félve tevén, csak a nagy 
húzómmal, vonommal töltik magokat ; azért ilyen dézmásink ugy gon-
dolkodjanak cselekedetök iránt, hogy lia kik azután effélékben comperial-
tatnak, törvény szerint büntessenek meg érette, instructiojuk mellé ostra-
háltatván. Tisztjeink pedig ugy igyekezzenek véghez vinni a dézsma-
ságokat; hogy ebben is instructiojuk szerint procedáljanak, mivel par-
ciáléjok is ahoz conferaltatik. 

72°. Szokták némelyek ezt is cselekedni, hogy akármely helytelen 
pretextus alatt, vagy csak szófogadatlanságnak szine alatt, avagy simplex 
vádlásra, jobbágyainkat tömlöcözik avégre, hogy vonhassanak rajtok. 
Azért ezután olyan ne légyen, mert kemény animadversionkban incu-
rálnak érte ; ha melyik szófogadatlankodik, pálca vagy lapát által adja 
meg neki a válorbit és menjen dolgára ; ha pedig a cselekedete többet 
érdemel, sanyarúbb fenyítékkel is castigálhatja. 

73ü. A bírságok a gonosz cselekedeteknek megzabolására és meg-
tartóztat ására valók ; azért az érdemes büntetés ugy observáltassék, 
hogy az irgalmasság ki ne maradjon a miserabilis personák eránt, kiknek 
vétségök történet és nem gyakorlásképen ; egy forint birságért hármat, 
három forintos birságért tizenkét forintos bírságot, tizenkettőért pedig 
huszat-harinincat ne exigáljanak tiszteink rajtok, mert az ilyen is jószágunk 
pusztulására való és reprehendáltatnak is érette. 

A birságium proventusa felől némelyek mit értenek, arrúl bőven 
expecialhatni, kik minden birságból a tcrtialitást excindálván magok 
számukra, a ki részt is eonserválták et in proprium usum convertálták, 
mint azt némelyek által produkált ratiokból eléggé megláthatni, mit 
teljességgel kihagytak számadásaikból. 

Ugy tudjuk pediglen, hogy minden tizenkét forintos birságnak 
plenariter proventusunk közébe kell percipiáltatni (amint erről az Ur-
báriumok is assestálnak) ; az egyforintos birság volna az udvarbiráké, 
annak okáért azután is proventusunknak tartjuk mind a 12 ftos bírságot 
egészben, s mind a criminális convictio redemptioját, mégis kívánjuk, 
hogy ratiójában positiója legyen róla, et cum specificatione megirat-
tassék, kitől, miért, mennyi exigáltatott és autentikált documentuma 
vagy partialéja is legyen azon positiojának verificatíojára ; ha kiknek 
(miserabilis personáknak) convictiójukat defalcálni kellessék, a hagyaték-
prefektusom discretiojában, a defalcationális oka megíratván neve után, 
mind pedig a defalcált summa mennyisége. 
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Ha mikor cégéres vétekbon, annálinkább criminálisban incurvai a 
jobbágy és udvarbiránk titkon (prefektusunk híre nélkül) megalkudnék 
véle, vagy conviclio nélkül elbocsátaná (kedvezvén neki s törvénynyel 
nem revidiáltatva dolgát), maga fizeti meg a latornak poenáját. A bir-
ságiumnak in toto vei in parte általunk conféráltassanak-e valakinek, 
vagy egészben magunk szükségünkre megtartsuk, hagytuk magunk sza-
bados dispositionkban ; számadó tisztünknek (ha ugy kívántatik) más-
képen akarván complaceálni. 

74°. Urbárium és inventarrum mely szükséges légyen, akárki expe-
rialhatta, ugy, hogy azok nélkül a tiszt sem a proventust meg nem 
tudhatja, sem az oeconomia directiójára alkalmatos nem lehet, ratio-
jának positioit sem teheti be, annálinkább a positiok continentiáit nem 
folytathatja ; azért tempore instellationis egyik első dolga a légyen, hogy 
a conscriptiot és inventaltatást cum bono ordine et sub autentico pero-
galtatván, kezéhez vegye. 

Per defectum reánk devenialható mindenféle bonumokra szorgal-
matoson gondja legyen, honnan, mikor, mi és mennyi devenialt, a hely 
bíráinak fassiójok szerint felirja, maga számára ne convertálja másnak 
is usualni ne engedje. 

73°. Noha ez instructio csak valamely dologra mutató compendium 
és a jó gazda industria mindenkor mindenekben nem comprehendáltátik 
egynehány reticulusokban, az industria punctumival nem is circumscri-
báltatik, ugy, hogy azoknál többeket és hasznosabbakat nem volna szabad 
elkövetni; az iridustriának az informatio punctuma, minthogy nem tel-
jességgel való elégséges regulája, az idő s alkalmatosság is nem hatá-
roztatik mindenkor ahoz, noha a jó alkalmatosság és kívánatos üdő 
mindenkor tanító és kényszerítő preceptor. Tudván udvarbiráinkat tanult, 
értelmes, indústriósus, sörény, vigyázó jó gazdának lenni, elhisszük, 
mindaz instructio szerint és azon kivül is valamelyeket lát, feltalálhat, 
avagy kigondolhat hasznunkra s javunkra valóknak lenni, serénységes 
és hűséges reversálisa szerint el is fogja követni. 

Minden dolgokat prefektusunk hivével, akaratjával, engedelmével 
cselekedjék, mindenekben ő kegyelmétől függjön, valamint mi hasz-
nunkra, javunkra fog ö kegyelme parancsolni, jövedelmünk öregbítésében 
is, avagy kárunk eltávoztatásában és egyéb szükséges dolgainkban en-
gedelmességgel megfogadja, hűséggel elkövesse és collégáival is elkö-
vettesse, e szerint várhatja, remélheti, veheti is kegyelmes intentiónkat ; 
kire Isten ö szent felsége segélje is! Munkács, die 10. Juli Anno 1684. 
Emericus Thököly, mp. (Ö. H.) Haec lnstrnctio generalis in sali 
Serie ellaborata et deseripta per Joannem Bajomy mp. 

K ö z l i : L E H O C Z K Y TIVADAR. 

Magyar Gazüaságtörténelini Szemle. 1 8 
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URBARIUM, INVENTARIUM ÉS AZ TISZTTARTÓ INSTRUKCZIÓJA. 

Urbárium et inventarium bonorum Eozgony cum inxtructione provisorale. 
1636. évből. 

Fascic : K. Nro. 526 
Repos : 25 

Inventarium cum Urbaio bonorum Rozgon ; in Curia et allodio ibidem, et in 
Szina habitorum rerum mobilium, aliarum edam in ferius denotatorum, in anno 
1636 die 18 Martii, pro parte Ulmi et Excellentissimi ilinni Comitis Palatini Regni 
Hungáriáé etc. consignation. 

Rozgon. 
liozgon. 

Vas nyárs 
1 
1 

Van majorház Nro. 1 Tányér 15 
Fejős tehén » 2 Vajkőpülö 1 
Elleni való tehén ff 2 Turò nyomtató 1 

Meddő tehén ff 16 Üres bordó 3 
Harmad és másodfü tulok. » 9 Sütő teknő 1 
üreg bika V 1 1 
Tavalyi üsző tinó . . . . y, 2 Az pitvarból kamara . . . . „ 1 
Öreg disznó fi 41 //. Va 
Süldő V 3 1 Árpa 28 :/. Va 
Farsangra hagyott malacz . ff 42 Zab 90 ./• 
Mostani szopós malacz . . 8 Üres hordó Nro 2 
öreg juh ' 7 

Pajta. Tyúk ff ::o Pajta. 
Kappan ff 4 Szalmával fedeti pajta . . . „ 1 
Pulyka (Indus) • ff 4 Gabona asztag 1 
Paraszt asztal ff 1 Tavalyi gabona asztag 3 
Sütő kemencze ff 1 Tavalyi zab asztag ,., 1 
Fal melletti szék ff 1 Jégverem tele jéggel . . . . „ O 

Oldal kamara 1 
Üveg ablak ff 3 Febsö Fenyöház. 
Fa saj tán ff 

O Négyszegű parasztasztal . . . „ 1 
Fa tál ff 2 Zöld főst ékes karszék 3 
Rosz nyoszolya ff 1 Hosszú 1 

1 Megjegyzem, hogv az eredeti 5 ives füzet, melybe még 2 iv be lett toldva, ugy hogy az egész 
7 Ívből áll. Vizjegye az Esterházy czimer. V 
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Pléhes almárium Nro. 
A falon vászonra irott darab 

kárpit 
Zöld gyantárus superlatos ágy ,. 
Vas rostélyos üveges ablak . „ 
Fali fogas 
Fal melletti padszék 
Eczetes ' tonna 
Zöld pléhes ajtó 
Mázos kemencze 

Szobába nyitó kamra. 

Zöld kerekded asztal . . . . 
Kicsiny karszék 
Fejér asztalka 
liőrős szék 
Ruhatar tó rud 
Fali fogas 
Üveg ablak 
Rácsos ajtó 

Sáfárház. 

Leányok háza. 

Mázos kemencze 
Hosszú fekete asztal . . . 
Üveg ablak 
Ajtó 
A pitvarban szék 
Öreg föstékes ajtó . . . . 
Föstékes táblák az ablakon 
Fa szék 
Reteszes ajtó 

A felső ház padlásán. 
Szalonna 
Háj 
Orja füstölve 
Sodar  
Aszalt szilva cub 
Sörfőző üst 
Öreg kádak 
Üres hordó 

Nro. 56 

cub. 

61/a 
81/2 
51/a 

12 
171/2 
1 

Vaj 
Méz 
Arpa  
Liszt „ 
Gabona Nro. 
Borsó 
Kendermag „ 
Fejér liszt 
Árpa liszt „ 
Lencse „ 
Gyártott apró bőrök . . . . „ 
Zsindelyszeg „ I 
Brinza turò bodonynyal. . . „ 
Kita kender „ 
Apró gyapjú 
Sarkvas ,, 
Üres hordó 
Darab rudvas „ 
Mázas körtö „ 
Másas fazék „ 
Darab fogas az f a l o n . . . . „ 
Üveg ablak 
Pléhes, záros ajtó „ 
Fekete kopja „ 

Az alsó palotában. 

Nro. 

62/2 
6 

' 3 
1 
1 

3 
3 

25 
Í000 

1 
19 
36 

1 
29 

1 

Zöld öreg karszék . . 
Paraszt hosszú asztal . 
Paraszt nyoszolya . . 
Zöld apró karszék . . 
Eal mellett darab szék 
Rostélyos ablak . . . 
Darab fogas az falon . 
Mázos kemencze . . . 
Reteszes ajtó lakattal 
Az pitvaron reteszes ajtó 
Sindely 

1 
1 
1 
4 

3 
4 
3 
1 
1 
2 

4000 

Másod fenyöház. 

Fenyő deszka . . . . 1 Festött nyoszolya . . . . 1 
Kád alá való válu . . 1 Fején kályhás kemencze . 1 
Komló kád 1 Falmellett darab szék . . » 3 
Mereglye . . k „ 4 
Csöbör 1 Pléhes reteszes aj tó . . . • Î) 1 
Reteszes ajtó . . . . 1 Mérő, fél, köböl 

18* 
1 
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Mérő, negyed 1 
Árpa cub. 8 
Gabona „ 1 2 1 
Üres hordó Nro. 3 

Pinczében. 
Hordós bor Nro. 4 
Hordós káposztavas . . . . „ 7 
Vörös hagyma cub. 1 
Üres hordó 4 
Üres átalag 2 
Korcsolya 2 
Öreg káposztás hordó 2 

A hozzávaló birtokok urbariumai : 

Egy újonnan épitött ház. 

Alól 4 istálló 6—6 lóra, 
Felyül két szoba, egy pitvar, 
Késlött hordófal fenekestöl . . . . 600 

Egy szekérszin az curiali, és egy 
deszkás kapu az föle zsindelyes. 
Malom 2 kerekre Nro. 1 
Abban hizlalni való disznó . „ 2 
Van gabona cub. 3 

1. Hozgony. 

Lakik e birtokon 31 féltelkes, 2 negyedtelkes jobbágy és 17 zsöllér. A féltel-
kesek közül egy szabados, egy puszta. A jobbágyok közül egy puszta. Egy Juhász, 
ki az ur juhait őrzi. Egy pusztát biró jobbágy, kinek pusztáját az udvarból adták, 
korcsniárossággal tartozik. Vagyon valami alkarás féle fáradtságáért. 

A jobbágyoknak van összesen 44 drb lovuk és 45 drb ökrük. Egy jobbágy, 
ki az udvarban lakik, pásztorságra tartozik állani. Egy jobbágy mesterséggel 
tartozik. 

E jobbágyok szolgálmánya (census), Szt.-Gvörgy adajában adnak készpénzt a 
szabadosokkal együtt 12 frt 50 drt. 

Szt.-Mihály adajában is annyit adnak. 
Ökörért 2 frt 50 drt. 
A malaczból tized jár, ha tized nem esik, váltópénzt 2—2 garast . Mikor makk 

terem, tizedet adnak mind öregből (disznóból) mind apróból, váltópénz akkor 
8 den. 

A király népéből valók, mikor ki nem Íratják marhájokat, szabad leveretni. 
Tizeddel tartoznak. 
Kilenczeddel minden veteményükből. Ebből a rozgonyi prédikátornak 4 kepe 

buza, 4 kepe rozs j á r annuatim. 
A hordós borér t jár annuatim 6 frt. 
Bor, sör árui ta tás karácsony napjától fogván sz. Mihál napig az uraké. 
A „gyülevészen" egy darab földből mind a két dézma az uraknak jár : nem 

adnak a császárnak semmit, A „mester" főidből is mind a két dézma az uraké, 
mind az extranensektöl. mind pedig az ittvalóklól. 

Majorság földek. 
Ez három karban vagyon három-három nyomásra. Az 1634 esztendőbeli nyo-

másba vettetett az tiszttartó cub. 75. A más két nyomás ennél kisebb. 

Rétek. 
Vagyon 4 drb rét, ki mindenkor tilalmasnak esik: 1. Torokles. 2. Gátszeg. 

3. Osztályosnál való, 4. a hidfelöl „bokros" nevü rétek. 
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Malom. 

Malom 2 kerekre vagyon. Fele a malomnak az uré. A jövedelemből a molnár 
harmados. Prédikátornak is j á r belőle. 2—2 disznót tartoznak continue urunk szá-
mára hizlalni. Kása és kender kölló is vagyon benne. Áreuda szerint adott be : 
20 kita kendert, 1 cub. kását, darát is a szerint 1 cub. 

Szőlő. 

A mely egy drb szölö vagyon Rozgony fölött, falukra vagyon osztva. 

Még egyéb szolgálmányok. 

Szekerezéssel tartoznak : egész helyes 2 barommal, félhelyes 1 barommal. 
A mennyi forint az adójok, annuatim karácsonykor annyi köböl rozsot adnak ki 
nekiek és tartoznak minden köböl rozsért fizetni 1 frtot. 

Tyúkot, ludat a mennyit reájok vetnek, mikor kívántatik a konyha szük-
ségére. 

2. Henyék. 

E birtokon van 1 egész jobbágy, 17 féltelkes és 9 zsellér. Ló egyetlen egy 
sincs a faluban ; Ökör 75. hét jobbágy 6 ökrös, egy 5 ökrös, öt 4 ökrös, négy 2 ök-
rös, egynek sem lova sem ökre. 

Sz o Igálmány uk. 

Sz. György adajában adnak 3 frtot az szabadossal együtt. Sz. Mihály ada ja 
is a szerint. Karácsonra szokás szerint 3 köböl rozsot kiadván a tiszttartó, 1—1 
írttal tartoznak minden rozsért szolgálni Rozgonhoz tartoznak. Egész helyes 2 mar-
hával, félhelyes 1 marhával. 

Mikor szükséges és kivántalik az tartoznak extraordinarie tyúkot, ludat, tyuk-
monyat, vajat , a mennyi kívántatik és e mennyire érkeznek adni. (Itt, szélről Ester-
házy kezeirásával megjegyezve : Ezután az instructio szerint.) Mindenféle vetemény-
ből tizedet adnak az urnák. Szöllejek is ha terem, tizedet adnak. Birság 1 frtig az 
udvarbiróé, ha föllyebb megyen, az uré. Szekcrességgel tartoznak. 

•I. Vaykócz. 

Lakik 9 féltelkes, 4 negyedtelkes, összesen 13 jobbágy és egy zsellér. Lova 
van 34, ökre 16. 

Szolgálmányuk (census). 

Sz. György adóia 4 frt 50 den. Sz. Mihál adaia is a szerint. Disznóból tizedet 
adnak. Ha a tized nem telik, a váltópénz 2 den. IIa pedig a rozgoni erdőre haj t ják, 
tizedet adnak, váltópénzt pedig 8 den. Mindenféle veteményböl dézmát adnak. Kará-
csonkor a rozsot kiadván, tartoznak minden köbölért 1 frtot. Tyúkot, ludat, a 
mennyit reájok vetnek. (Az okmány szélén ismét Ezterházy kezével : Ez után az 
instructio szerint.) Szekerezéssel tartoznak. 
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4. Haraszt. 

Van 1 egész telkes, 2 féltelkes, = 3 jobbágya és 10 zsöllére. Egy Va telkes 
jobbágynak 4 lova, ennél több nincs a faluban. Ökre van a 3 jobbágynak kettő-kettő 
= 6 drb. 

Szolg álmányuk. 
Két fél heles jobbágy vagyon benne. Sz. György és Sz. Mihál adajában adnak 

1 frtot. A zsöllér semmit sem ad. Mindenféle veteményekből tizedet adnak az urnák. 
(Szélről szintén Esterházy kezével : Ez után az instructio szerint.) 

Szekerességgel tartoznak. 

5. Györké. 

Fel van sorolva benne 36 ember. Ezek közül 6 egész telekkel biró, 21 fél cs 
1 negyedtclkes jobbágy, 8 zsöllér, a kik szintén féltelkesek (zsöllér telek). Egy 
jobbágy pusztáját ketten bérben birják évi 24 frtért. Az egyik egész telkes jobbágy 
pusztája inscriptioban van = 38. Három jobbágy bértelket bír, kettő közülök egy-
egy feleset évi 12—12 frtért, és egy pedig egész telket évi 15 frtért. Lova van 5 
jobbágynak, összesen 12 drb. Ökre 12 jobbágynak, összesen 49 drb. A zsölléreknek 
sem lovuk, sem ökrük nincsen. 

Sz o lg álmányuk. 

Sz. György adajában adnak a szabadosokon kivül 14 frt 50 drt. Sz. Mihály 
adaj ' ban is a szerint. A két adóban háramlik az szabadosokra 9 frt, melyet ök 
meg nem adnak, hanem a maguk annualis adajokba tudják bE. (Megjegyzem, hogy 
az eredeti jobhágy-összeirásban a szabadosok nincsenek feltüntetve.) Ökör a szaba-
dosokkal együtt 2 frt 50 dénár. Ako helyett búzát adnak a szabadosokon kivül 
dózma helyett cub. 8Va. Zabot, árpát a szerint. Disznóból tizedet, váltópénz 2 don. 
Szekerezéssel tartoznak. A mennyi 1 frt adójok, annyi köböl rozst adnak ki nekiek 
karacsonkor, ha olcso. Ha (pedig) drága, ki nem adgyák, de minden köböl rozs he-
lyett tartoznak adni 1 frt. Korcsma karacsontol fogza sz. Mihály napig (nov.) 
az uré. 

Tyúkot, ludat, mikor szükség. (Szélről Esterházy kezével : Ez után bizonyos 
rend legyen.) 

Egy rctecske is vagyon. Az udvarbíró fiiveli lovát ra j ta . 
A rozgonyi provisor alá tartozott — a rozgonyi birtokokkal összefüggő-

leg még : 

Possessio Szyna. 

Curia itt vagyon 1. Egy szoba raj ta, ezen egy ajtó, nincs sem pléh, sem zár 
raj ta . Egy asztal, egy paraszt kályhás kemencze. Üveg ablak 3. Pitvar kettő. Pléhes 
ajtók rajta. Két kamara. Ezek is hasonlók két a j tó rajta. 

Ezen kúria köröskörnyiil mind jó palankkal kerítve. Egy öreg kapu és két kis 
ajtó raj ta . Nincs semmi vas zár rajta-

Gabona itt . . . . I6IV2 cub. Zab 75 cub. Árpa 11 cub. 
A paj tában : 
Negyedévi zab asztag 2. Az egér nagy kárt tçtt benne. 
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Negyedévi árpa asztag 1. Ezt is hasonló féreg ötte. 
Negyedévi rozs asztag 1. A mint a birák referálják hideg vötte. 
Tavali gabona asztag 1. laval i zab asztag 2. 
Egy elcséplőtt negyedévi asztagból szemes gabona 41 cub. 
Széna . . . ulnae 20. Cséplött szalma ulnae 12. 
Deszkás kapu, reteszes zsindelyes a följe. Béres ökör 4 drb. Ehhez egy fakó 

szekér, egy eke mind vas aljval és kender 6 kita. Borsó 2Va cub. L e n c s e . . . . 
7'/2 cub. Vámbuza . . . . 6 cui). 

Veteményes és káposztás kert bővön vagyon. 
A falunak felső végén egy halastó, — egy malom egy kereken, kása és kölő 

azon vizén. 
Az alsó végin is a falunak egy halastó. Ezen is egy malom 2 kerekre, kása 

és kenderköló. 
Mindenik malomban egy-egy hizlaló disznó. A malmoknak a fele az uré, a 

fél pedig más uraké. 
A kúria háznál 2 piacze ; egy messárszék ; egy kovács műhely, szoba, pitvar 

rajta, zsindeles, a kovács az urnák lartozik mesterséggel szolgálni, 
A kúria kamaráján lakat. Tavali birótól maradt gabona 10 cub. 
(Hozzá való birtokok :) 

6". Ssyna. 

Fel van sorolva 31 ember. Ebből 2 egész, 10 fél, 3 negyedtelkes jobbágy, 13 
zsöllér, 1 mesterséggel szolgáló kovács, 1 mészáros, a ki faggyúval tartozik és 1 
lakó, a kiről jegzeztetik, hogy arendát adjon, vagy másnak kell adni házát. Lova 
összesen 7 jobbágynak van, még pedig kettőnek 4—4, kettőnek 3—3, és háromnak 
2—2 - ; 20 drb. ló. Ökre van 17 jobbágynak, még pedig kettőnek 6—6, nyoleznak 
4 - 4 és hétnek 2—2 — 58 drb. ökör. 

>S iolgálnlányuk (census). 

Sz. György adajában adnak a szabadosokon kivül 10 frt. Sz. Mihál adajában 
is annyit adnak. 

Ökrökért a szabadosokon kivül 2 frt 50 den. Mindenféle veteményből nonát 
(kilenczedet) adnak. Disznóból tizedet, váltópénz annnatim 2 den. Karacsonkor annyi 
köböl rozsot kiadván nekik, a mennyi forint az adojok, tartoznak minden köbölért 
adni 1 frt. Az udvarháznál karácsontói fogva sz. Mihal napig bort, sert continue 
ároltatni. 

Majorsághoz való földek. 

Három nyomásra vannak. Egy-egy nyomáson 60, némelyben 50, némelyben 
kevesebb vagyon. 

Tavaszkor a Szepsi városbeliek tartoznak egy táblát bevetni zabbal, minden 
munkájok övék a betakarí tásbaí . Öszi vetést, a mely tábla földet a béreseke után 
vetnek, azt is tartoznak mindenképpen feltakarétani. Egy darab rétet is lekaszálni, 
felgyüjtoni és berakni tartoznak. 

A Szynaiak is egy darab rétet kaszainak, gyűjtőnek és beraknak. 
Vám is vagyon itt. A fele mienk. Jövedelméről az udvarbíró visel gondot. 
Négy ökör is vagyon a majorban, al hóz szekér, eke és béres másodmagával. 
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Vagyon malom kettő az halastókon. A felső egy kőre, az alsó 2' kőre. Ez is 
közös ; fele az uré, a mi jut belüle. Itt tartoznak urunk számára continue egy-egy 
disznót hizlalni. Tyúkot, ludat, tyukmonyat, mikor szükség, tartoznak adni. (Szélről : 
Fz után az instructio szerint.) 

Szekerezóssel és lóval tartoznak szolgálni. A birság 1 frtig az udvarbiróé, 
azon följ ül az úré. 

7. Szalanczalja. 

Ennek negyedrésze a mienk. 9-en lehetnek raj ta . Itt az urnák jó korcsmája 
vagyon. Karacsontól fogva sz. Mihál napig az jobbagyokkal ároltathatni. Adójok 
mennyi legyen, nem constai, hanem az udvarbíró beirja. 

8. Szepsi városának fele. 
Ezzel a várossal 350 fr t készpénzben végeztem, kiről levelet is adtam nekiek, 

ugy, hogy immunisok (ment) legyenek minden egyéb adó fizetéstől, szekerezéstöl. 
drabantok adásától, ajándéktól, korcsmától etc. Hanem a szynai majorház valamint 
a előtt szántottak, arattak, kaszáltak, gyűjtöttek, béhordottak, azt ez után is min-
denestől azon szerint prestálják, mint annak előtte. 

Instructio egregii Michaelis Diósi praeseriptorum Rozgoniensium provisoris. 
Palatínus ur ö nagysága és szerelmes hazastársa nékem adta plenipotentiam 

mellett az rozgoni jószág tiszttartóságára elég embernek Ítélvén Diósi Mihály urat, 
elébbeni tisztiben meghagytam ; nem lévén kétségem benne, hogy mind maga olő-
menésére s böcsülésére s mind az ur ő nagysága tovább való gratiája várására 
nézve a reá bízatott dologban hiven és igazán el nem járna. De hogy még is azok-
ban bátrabban accomodálhassa magát, im ezeket instructioja gyanánt akartam eszé-
ben tartatnom és eléjiben adnom, hogy egütt mind inventáriumja, urbariumja és 
instructioja mellett tudjon könnyebben és alkalmatosabban számot adni minden ke-
zéhez vett és kiadott jókról és tudjanak ő nagyságok is, mit tölök várni. 

1. Legelsőben is azért az istennek megadván, a mi az istené annak félelmét 
is előtte viselje s a catholicua egyházi embereket is, mikor hozzá vagy a jószágban 
mennek, maga is megböcsüljo s másokkal is megböcsültesse. 

2. Azon legyen, hogy a Homonnai uram és Nádasdiné asszonyom tiszttartóival 
minden közönséges jóra való dolgokban egyet értsen s ha mi oly történnék, a kit 
magok el nem igazithatnának, ne restelje reguitálni arról a más urakat is. 

3. Szorgalmatos gondja legyen, hogy a jószághoz való határokat ne hagyja 
dominálni, hanem azokat egy értelemben lévén, egyaránt oltalmazzák, kire jó, 
vigyázó embereket is rendelni. 

4. Az udvarháznak ha mi épülete kelletik, minden módon tatarozza, épitse és 
az elkezdett házat is véghez vigye. 

5. A majorba gyakorta kijárjon. Néha Szinúra is maga tekintsen. Meglássa, 
hogy a baromfi se fogyatkozzék meg élésből, s tékozlás se essék benne. Arra pedig 
szorgalmatosan vigyázzon, hogy mindenféle majorságot ne fogyasszon, hanem sza-
porítson kiváltképpen disznókat. A majomé is tyúkot, ludat, pókát és kacsát. 

6. A mely majomét a majorban tart, a tehenektől szakasztva frissen, mint a 
' varannói és csicsvai jószágban, egy tehéntől tíz iteze vajat és tiz túrót, 



7. A szántást, vetést mind őszszel s mind tavaszszal az ő idejében végezze el 
s úgy az aratást , hapálást és bétakarást is. Ratióiban (számadás) penig a kereszt 
számát is felírja mindenféle gabonának. 

8. A szántóföldek ganajoztatását vagy egyik, vagy másik földeken minden 
esztendőben continuálja, de azt observálja, hogy . . . s á g r a ne teritsék el a ganajt a 
földeken. 

9. A majorokban való asztagbeli gabonákat clcséplesse. S maga jobb securi-
tásáért a cséplöknél legyen egyik rovás s másik magánál, kivel facilitálhassa dolgát 
a számadáskor : és minden asztagban mennyi kereszt leszen s mennyi szeme, fel-
írja. A mely gabona penig szemében vagyon, legyen jó gondviselés reá és a mit 
hová deputáltam az ur ő nagysága javára azokat oda szolgállatván, a többit helyez-
tesse el jó módjával az udvar hazakban és minden garmada közé tegyen egy kősót, 
az muska nem esik belé. Az emberek azt Ítélik, hogy ára leszen az idén a gaboná-
nak, azért Eperjesen vagy a tájon gondja legyen bizonyos áros emberre, a ki meg-
veszi, kinek Eperjesnyi földön a jobbágysággal elvitesse. A szegénységnek is, ha 
kívántatik, adhat hitelben is cum diseretione. 

10. A korcsmára való borok megszerzésére idején korán gondja legyen, hogy 
meg ne fogyatkozzanak a korchmak. És ha az kiktől veszen. igazán megfizet, crc-
ditumot csinálván magának, az után hitelben is keves üdőre feladják a boro-
kat neki. 

11. A méhckcl is igyykezzék meg szaporítani, az kit jó idővel és jó gondvise-, 
léssel magok visznek véghez. A mézet osztán őszszel sonkolyostól és bogarastól 
hordókban vervén, jó alkalmatossággal az ur ő nagysága konyhájára fel kell 
küldeni. 

12. Ennek a jószágnak bizonyos rendje nem volt az élésbeli adajokuak, ha-
nem valamikor kívántatott, tyúkot, ludat, tyukmonyat adtak. Mivel azért ö nagysá-
gok most ide felé nem laknak, kívántatik hogy minden helyekben egesz helyes job. 
bágyoktól 3 tyúkot, 2 ludat és 20 tyukmonyat vegyen, — féltelkestől felét, zsellértől 
harmadát. De ezt mind pénzre limitálja, a mint a Kassai piaezon eladhatnák, s 
pénzül vegye meg a jobbágyságon. 

13. Vajat és túrót,, ha többet veszen is a jószágon, vegyen annyit, a mennyi-
vel conventiója szerint maga megéri. 

14. A majorbeli tyúk, lud, kácsa, póka, vaj, turò etc. legyen pénzjövedelemmé. 
Kassán jó pénzt teremthetni belőle. •— A szerint a mi szilva, alma, borsó, lencse, 
kása leszen is, a szükség kivül mind pénzzé kell tenni. 

15. A rcgéczi és csicsvai udvai'birákkal jó correspondentiája legyen hogy ha 
mikor Varannóra bort akarván szállítani, a rcgéczi jószágból addig elviszik, ő onnét 
jó gondviseléssel vitesse Varannóig. A szükség ugy kívánván, onnét is jöhetnek 
szekerek Rozgonyig segítségekre. 

16. Ila az ur ő nagysága Regéczben praefectust fog tartani, immediate ő 
nagyságok után onnét leszen dependentiaja. 

17. Valami kicsiny szőlő is vagyon ott, nem kell elhagyni pallagulni, hanem 
jól megmunkáltassa s hasznát felirja. 

18. A dézsmálásnak idején maga kinn forgolódjék s mind gabonát (a hol 
kilenczedet adnak) s mind a disznókat maga dézsmállja. 

19. A malmok egyaránt való építését gyakorta sollicitálja az mások tiszttar-
tóinál ás a molnárokra is vigyázzon s hitesek legyenek mind magok s mind felesé-



gek ós szolgájok. Esztendő által penig a mennyi gabona belőlük jut, azt felrójja a 
molnár is s maga is, fele rovása egyiknél, s a fele másiknál állván. 

20. A mely disznók hizlalásával tartoznak penig, azokat jól meghizlalják s ha 
lehet, nem csak egészre, és egyet, hanem többször is hizlaljanak, kiket a székre 
eladhatni jó pénzen. 

21. A kertekre is és kerti veteményekre szorgalmatos gondja legyen, s el ne 
tékozlódjék, hanem pénzen kell eladni hasznát, mint hordós káposztát, vörös hagy-
mát, foghagymát, répát , retket, petrezselymet, babot, csicseri borsót, kivel is szapo-
rítsa az ő nagysága jövedelműt. 

22. Ha a vármegyén vagy otthon is valami törvényes dolog leszen Feja 
Hieronymus esztendős prokátora az urnák, idején requirál ja a dologról közölvén vele 
informátiót is vegyen tőle. Ha az nem érkeznék, Nonaikai Györgynek is meg leszen 
hagyva, hogy oda is szolgáljon. 

23. Ha a jószágban mi birság esik, cum diseretione vegye meg s magátől el 
ne engedje. 

24. Ha pedig halált érdemlő rab esik kezéhez, az olyant Regécz várába küldje 
s ha szükség az olyanok felől az ura t ő nagyságát is requirálja, magától gratiát 
ne adjon. 

25. Azon legyen, hogy a jószágban sok restantiát ne hagyjon, de az szegény-
séget se fojtogassa, hanem ebben is diseretus legyen. 

26. Ha mikor az urnák ö nagyságának szolgája megyen hozzá, annak pro 
ratione personae az úréból gazdálkodjék de ugy, hogy a takarékosság mértékét meg 
ne haladja, kitől eljövetelekor, a mit reá költött, quietantiát vegyen. 

27. Az ur ő nagysága vagy az asszony comissiója nélkül vagy h a Regéczben 
praefectus lenne, annak hire nélkül semmi derekas és extraordinaria erogatiát ne 
tegyen, a kinek penig mit ád, quietantiát vegyen róla. 

28. De omnibus perceptis et erogatis reversalis a szerint esztendeje eltelvén, 
számot adjon . . . penig rendesen nem conferte csinálja, kitől mit, mennyit és mely 
napon vette be, igy az erogatióban is czent követvén, ne confundálja az instructust 
özsze minden perceptummal, hanem mindenféle magán legyen leirva, igy az 
exitussa is. 

29. A szegény embereket is, mikor adajokat behozzák, mindenszer quiotálja 
őket arról, hogy valamint feledékenységből kétszeri fizetéssel ne terheltessenek. 

30. Vigyázzon ar ra is, hogv ha mi magva szakadt jószág az ú r ra vagy az 
asszonyra ő nagyságokra száll, azt elfoglalja és az ö nagyságok hasznára forditsa. 

31. Ha miben alkalmatosságot lát, pro ratione temporis et loci az ur ő nagy-
sága pénzével indithat valamely tisztességes kereskedést is, kit el ne mulaszszon, ki 
a maga diseretióján fog állani. 

32. Mivel pedig minden occurálható dolgot lehetetlen instructióba irni, az 
egyéb dolgokat maga hivségére, igazságára, gondviselésére és industr iájára biztam, 
nem kételkedvén benne, hogy reversálisa szerént tisztében és instructiójában hiven 
és igazán el nem já rna . Kiért legyen neki az úrtól ö nagyságától fizetése : 

Készpénz ötven forint 50 fl. 
Ruházatjára 8 sing fajland is vagy 27 fl. 
Buza 25 köböl cub. 25. 
Zab is 25 „ „ 25. 



2 7 3 

Verő marha négy Nro. 4. 
Székhusért egy verő marha 1. 
Bor egy hordóval 1 hordó. 
Ser minden fözetből 50 itcze 50 itcze. 
Káposzta egy hordóval 1 hordó. 
Lencse, borsó, á rpadara egy-egy köböllel. 
Vaj 12 icze. 
Méz 6 icze. 
Vesling turo husz Nro. 20. 
Ló kettő. 
Két par ipájának széna. 
Kezdetik penig esztendeje 25 martii anno 1636. 

Köz l i : VIRÁGH ELEK. 
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MAGYARORSZÁG KI- ÉS BEVITELI 

Des káys. kön. Hungar. Dreissigst-Direc-
Ííber die vom 1-ten Jänner bis letzten Dezember 1737, ans verschiedener Ländern in 

mithin, was die Quantität und beiläufig 

Nahmen deren Waaren, 

Sachen, Viehs und Effecten 

Nach dem Gewicht, Stück, 

Nahmen deren Waaren, 

Sachen, Viehs und Effecten 
Österreich Mähren Schlesien Pohlen 

Nahmen deren Waaren, 

Sachen, Viehs und Effecten 

Einf. Ausf. Einf. Ausf. Einf. Ausf. Einf. 

- v o n 1 - t e n J T i i i i i i e i * 

Armaturen . . . . . . . . fl. 3767 — 65 — 2761 — 25 

Asche und Potasche . . . Z. 2 4497 — 6629 — 44 — 

Blei . . . Pfund 58087 825 39628 — 13150 — 2600 

ßrandtwein . . . . . . . . . Eimer 23VS 15774 10 593 4 31 4 5372 55 

Butter und Käs . . . ... Pfund 17610 383479 4481 5437 5738 1406 37098 

Confect . . . . . . fl. 1109 22 331 24 144 196 00 

Decken und Teppich . . . fl. 211 28 273 1 74 4 — 

Eisen und Eisen-Waaren fl. 177333 574 2813 80 436 4 485' 

Farben . . . . . fl. 4097 309 4199 — 4182 447 sis; 

Federn fl. 6 31 40 240 — — 79 

Fische . . . . . . . . . . . fl. 6526 67591 14569 1478 7172 6 2583 

Flachs, HanfT u. Werch Pfund 14721 350982 8175 159643 — 110 8550 

Fleisch und von Fleisch fl. 342 34093 126 7712 6 5838 256 

Galanterie-Waaren ._ . . . fl. 1055 24 55 — 413 — 99 

Garn und Zwirn . . . fl. 16435 5039 60 2061 7(5 3218 
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FORGALMA AZ 1737. ÉVBEN. 

torats-Amts Kau ff- und Handlung s-Extract. 
das Königreich Hungarn ein- und ausgeführte Waaren, Sachen, Vieh und Effecten, 
das Kapital derenselben ausmache, als : 

Mass, Zahl une Werth 
Capitale 

der Ein-

geführten 

Sachcn 

Capitale 

der Aus-

geführten 

Sachen 

Pohlen Siebenbürgen 

Neoaquisit , 
Banat , Temesw., 

Walach. Croat. 
Servien 

Summa 

der 

Einfuhr 

Summa 

der 

Ausfuhr 

Capitale 

der Ein-

geführten 

Sachcn 

Capitale 

der Aus-

geführten 

Sachen 
Ausf. Einf. Ausf. Einf. Ausf. 

Capitale 

der Ein-

geführten 

Sachcn 

Capitale 

der Aus-

geführten 

Sachen 

b i s 3 1 . D e z . 1 7 3 7 . 

fl. fl. 

77 — 161 — 1997 — — 6618 2238 

— — — — — 2 11170 12 32605 

100 — 7795 — 2325 113205 11045 14941 983 

530 — 6 1 4 30 154'/4 121 •1/4 961 907 5881 

471 18100 550 050 22042 ,33677 413385 7808 417941 2 

2571 — — 10 — — — 1616 2813 

89 2026 20 — 1VS — — 31841/j HSV, 

14701 Vs 109 2000 18 21761/., — — 181194 19596 

— 26 — — 595 — — 13322 1151 

— — 3 — — — — 125 274 

709 — 216 81 288V, — — 30931 702881 2 

1134 4025 1875 1450 50837 36921 563581 3455 281181 a 

769 1 2 2 1 97 1371 2 2781/2 — — 208812 48787V, 

— — — — 1512 — — 1622 1536 

71 159 — 306 4281/4 — — 27059 7941/4 

Übertrag 294883 25580633/4 
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Nach dem Gewicht, Stück, 

Nahmen deren Waaren, 

Sachen, Viehs und Ef fecten 
Österreich Mähren Schlesien Pohlen 

Einf. Ausf. Einf. Ausf. Einf. Ausf. Einf. 

Gewürtz und Spezerei . . . fl. 65028 103 49062 21 31512 42 10557 

Glass fl. 3212 132 2667 47 218 112 325 

Gold u.Silbergespinntsarbeit fl. 760 233 915 — 40272 — 21661 

Haar fl. 774 43261/2 100 357 13 — 9 

Haut und Fell fl. 17530 22143 10154 28230 32901 12600 19773 

Heu und Stroh . . . ... . . . fl. 2 39303 — 8 — — 26 

Holtz und Holtzwaaren . . . il. 57112 12058 984 91 27 7 724 

Hönig . . . ... . . . ... . . . Eimer 13 3270 — 1005 — 6181/, 7 

Hopfen, Garten u. Erdgewächs 3045 5281 11255 4717 665 1437 2501 

Jubellen ... ... ... . . . . . . fl. 30 — — — 12 — 221 

Kölber St. 24 2999 17 20 — — 79 

Knoppern ... ... ... . . . . . . M. 2442 16331 359 52 — - 7 

Körner, Getreid ... . . . . . . fl. 7782 440678 5 130457 131 6632 341 

Krammerei-Waaren . . . . . . fl. 457848 5119 76425 1852 12569 655 131287 

Kühe . . . ... St. 16 109 29 134 1 13 111 

Kupfer, roches und gearbeites 
Pfund 

7452 1100 802 2579 50 4200 50 

Leinwath und Catton . . . fl. 16256 735 36881 304 24664 — 105352 

Material-Waaren u. Mineralien 
fl. 

15082 2499 7942 1640 2325 6197 1438 

Messing, roches u. gearbeites 
Pfund 8292 145 35 35 464 — 775 

Obst, Türkisch u. Wällisch fl. 16741 4563 49 10 360 56 — 

• 



2 7 7 

Mass, Zahl und Werth 
Capitate 

der Ein-

geführten 

Sachen 

Capitale 

der Aus-

geführten 

Sachen 

Pohlen Siebenbürgen 

Neoaquisit , 
Banat, Temesw., 

Walach. Croat. 
Servi a 

S u m m a 

der 

E infuhr 

Summa 

der 

Ausfuhr 

Capitate 

der Ein-

geführten 

Sachen 

Capitale 

der Aus-

geführten 

Sachen 
Ausf. Einf. Ausf. Einf. Ausf. 

Capitate 

der Ein-

geführten 

Sachen 

Capitale 

der Aus-

geführten 

Sachen 

fl. fl. 

1115V, 31 373 — 24161/, — 

Fürtrag 294883 

156190 

25580633 4 

4071 

4 9V, 31 — 61 — — 64311/, 387 

— — — — — — — 44113 233 

— — — — 42' — — 896 4725V, 

8116V, 151251/, 1773 11971/, 2019 — — 96681 74881V, 

89 12 49 — 82 — — 40 39591 

54 2921 12371/, 2 3684 — — 61770 17131V, 

4422 30 13 — — 50 9328V, 335 74237 

1237 789 41 — 1025l/, — — 18255 

263 

173 

13738V, 

— 13 17 — 2 133 3038 

18255 

263 

173 9212 

— — — — — 2808 16383 615 6832 

1262G2 7511 26313/4 — 126511/4 — — 15770 725312 

34751/, 132721/4 6034 13051/, 220573/4 — — 6927063/4 391931/4 

3 127 5 1 102 285 366 1598 3325 

20G43 300 14787 625 1000 9279 44309 5165V, 201353/4 

39 403 4035 27 2004 179583 7117 658394 230861/4 

1224 — 1772 — 10191/, — — 20794 144111/, 

5 — — — 6 9566 191 5491 66 

737 1664 759 234 556 — — 19048 6651 

Übertrag 18107223/4 3744151/s 
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Nahmen deren Waaren, 

Sachen, Viehs und Ef fecten 

Nach dem Gewicht, Stück, 

Österreich 

Einf. ! Ausf. 

Mähren 

Einf. Ausf. 

Schlesien 

Einf. ! Ausf. 

Pohlen 

Einf. 

Ochs „ S t . 

Oel fl. 

Papier R. 

Pferde St. 

Pulwer, Salniter u. Schwefel 
Pfund 

Schaaf St. 

Schweine . . . . . .St . 

Seiden-Zeug, reich fl. 

„ „ ganz Seiden-Zeug 
fl. 

„ „ halb Seiden-Zeug 
fl. 

Se iden . . . ... ... ... . . .P fund 

Steine fl. 

Taback. . . ... . . . ... Z. 

Tuch . . .St . 

Wachs . . . . . . Pfund 

Wein ... . . . Eimer 

Wildpräth ... ... fl. 

Wolle . . . Pfund 

Zeug ... ... ... ... . . . . . .St . 

Zinn . . . ... ... ... ... Pfund 

131 45146 

161921 3996 

1695 

30706 

6 

703 

4800 

101942 

2 37405 

5041 — 

15399j 42 

25661 — 

1338 14 

3200 2214 

3207 

2731 50 

191 183902 

70131 1T105VS 

3] 93304 
I 

7228j305408 

3702 

13381 

• 

17298 

2192 

217 

100 

17152 

8059 

41 

71 

9822 

34 

25 

101942! 

2 

500 

13527 

1757 

169 

33 554 

1411 

157131 458 

3517 

2746 

385 

8361 431718 

8762 

10237, 

619 

1303 

513 

48 

1200 

— I 2067 

— 1433 

987 — 

292 

275 

«I  

16?! 

501 Oj 

071 

165 

11 

16 

2287 

180 

26 

4029 

2007 

1147 

2 

103 

5108 

14Q25 

333 

130 

60 

340 

122 

124 

1637 

171 

1 

209704 

3264 

0 

20 

973 

150 
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Mass, Zahl und Werth 
Capitale 

der Ein-

geführten 

Sachen 

Capitale 

der Aus-

geführ ten 

Sachen 

Pohlen Siebenbürgen 

Neoaquisit, 
Banat , Temesw., 

Walach. Croat. 
Servia 

Summa 

der 

Einfuhr 

Summa 

der 

Ausfuhr 

Capitale 

der Ein-

geführten 

Sachen 

Capitale 

der Aus-

geführ ten 

Sachen 
Ausf. Einf. Ausf. Einf. Ausf. 

Capitale 

der Ein-

geführten 

Sachen 

fl. 11. 
Fürt rag 18 1 07223/ t 3744151 /2 

45 10555 897 9 1270 10907 66059 102504 1569967 

296 12 25 113 420l/a — 16810 74421/2 

34 — 1271 36 21 7 11888 3422 10961 3528 

23 426 4 4 31 890 1026 11128 22054 

800 — 180 — 4350 30898 11330 6202 20701 j 

122 11008 2202 96 44 13605 124129 12231 142944 

48 1506 44 78 00 1712 47055 5434V2 2IO4O8I/2 

— — — — 12 — — 1991 12 

1 1 — — — 552 — — 35573 005 

— — — — 144 — — 4994 144 

47 321 4 3i/2 1 — . 17051/2 641/j 17G84 512 

27 i ; 118 — 286 — — 34151 2 3199 

33781 4 209' 4 2151 2 — 1231/a 2261 4 95421 4 2444 47729 

57 6260 71 37 215 291251 4 853 4344981/2 IOO741/2 

5900 — — — 16560 3635 209982 1208 850311/2 

440281 s 8121 2 1556 GIG 39823 90601/., 110367 249761 2 665400 

— — — 113V,, — — 11 938021 2 

21795 200 1050 — 7050 8310 781016 2916 103875 

— 16 7 — 233 17482 240 197108 2812 

125 — — — 200 25835 334 8754 132 

Zusammen 30665168 /4 4366O571/2 

Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle. 19 
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MAGYARORSZÁG KI- ÉS BEVITELI 

Des kays. kön. 11 any tir. Dreissigst-Direc-
Über die vom l-1en Jänner Iiis letzten Dezember 1738, aus verschiedenen Ländern in 

mithin, was die Quantität und beiläufig 

Nahmen deren Waaren, 

Sachen, Viehs und Effecten 

Nach dem Gewicht, Stück, 

Nahmen deren Waaren, 

Sachen, Viehs und Effecten 
Österreich Mähren Schlesien Pohlen 

Nahmen deren Waaren, 

Sachen, Viehs und Effecten 

Einf. Ausf. Einf. Ausf. Einf. Ausf. Einf. 

v o n 1 -1«• 11 J ä n n e r -

Armaturen . . . ... . . . . . . fl. 2291 — 15 — 407 — 231 

Asche und Potasche . . . Z. 6 4848 — 4527 — — 2 

Blei Pfund 41847 — 29705 — 10127 — 2200 

Brandtwein . . . . . . ... Eimer 4 222 87 9 1 10 187 V. 

Butter und Käs . . . ... Pfund 26023 215330 42663 1109 12000 290 115305 

Confect . . . fl. 2351 — 475 16 120 195 30' 

Decken und Teppich . . . ... fl. 179 27 417 3 29 — 28 

Eisen und Eisen-Waaren fl. 172224 673 2842 73 348 — 485 

Farben fl. 4796 217 3788 — 4405 13 1740 

Federn fl. 9 6 10 29 — — 45 

Fisch . . . — fl. 6783 79739 14422 1065 8164 347 5705 

Flachs, Hanfund Wercb Pfund 7312 375225 19648 146300 100 — 10490 

Fleisch und von Flcisch . . . fl. 81 17035 250 3752 — 

1 -CO 162 

Galantorie-Waaren . . . . . . fl. 3051 15 135 - - - 272 517 

Garn und Zwirn . . . . . . . . . fl. 34542 — 3283 15 1227 50 3306 



2 8 1 

FORGALMA AZ 1738. ÉVBEN. 

torats-Amts Kau f f - und Handlung s-Extr act. 
(las Königreich Hiingavn ein- und ausgeführte Waaren, Sachen, Vieh und Effecten, 
das Kapital derenselbea ansinaehe, als : 

Mass, Zahl und Werth 
Capitale 

der Ein-

geführten 

Sachen 

Capitale 

der Aus-

geführten 

Sachen 

Pohlen Siebenbürgen 

Neoaquisit, 
Bannt, Temesw., 
Walach. Croat. 

Servien 

Summa 

der 

Einfuhr 

Summa 

der 

Ausfuhr 

Capitale 

der Ein-

geführten 

Sachen 

Capitale 

der Aus-

geführten 

Sachen 
Ausf. Einf. Ausf. Einf. Ausf. 

Capitale 

der Ein-

geführten 

Sachen 

Capitale 

der Aus-

geführten 

Sachen 

t > i s 3 1 . D e z . 1 7 3 8 . 

fl. fl. 
9 — 466 — 1061 — — 2944 1536 

— — — — — . 8 9375 39 28182 

1750 — 13350 — 1425 89939 16525 10480 1683 

238V2 — 471/4 8 18341/4 2871/2 2366 2276 154941/2 

20 11675 — 32600 207666 249349 225431/2 21374 

3309 — 762 — 2 — — 2976 4284 

170 947 34 1289 — — — 2889 234 

19768 101V, 2310 — 254 — — 1760601/2 23078 

— 848 24 — 96 — — 15577 350 

6 — — — — — — 64 41 

412 170 85 Vi — 585 — — 35244 822331/2 

320 2825 — — 33195 40375 555040 4083 25359 

550 2028 4 — 313l/i — — 2527 2309 V ., 

— — 63 — — — — ' 3975 83 

13% 107 11 — 72V 
1 - 2 

— — 42465 162 

Übertrag 324134 227185 

1 9 * 
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Nach dem Gewicht Stück, 

Nahmen deren Waaren, 

Sachen, Viehs und Effecten 
Österreich Mähren Schlesien Pohlen 

Einf. Ausf. Einf. Ausf. Einf. Ausf. Einf. 

Gewürz und Spezerei . . . fl. 63439 6 31547 95 37143 135 11908 

Glass fl. 26698 60 2165 28 28 — 235 

Goldu.Silborgespinnstarbeitfl. 19052 169 3828 — 12871 — 1072 

Haar ... fl. 054 814 46 169 — — — 

Haut und Fell 11. 26467 19967 17329 21310 29540 6900 20623 

Heu und Stroh ... ... ... fi. — 16015 8 41 — 40 38 

Holtz und Holtzwaaren ... fl. 64877 13339 1354 20 42 253 395 

Hönig ... ... . . . . . . ... . . . E. 55 4274 — 792 58 6241/2 501 

Hopfen, Garten u.Erdgcwäcks 
(1. 1420 571 7023 1966 2562 281 40.83 

Jubellen . . . . . . ... ... . . . fl. — — — — 30 54 

Kölber ... St. 10 2691 3 24 — 212 

Knoppern ... ... ... fl. 55191 18747 78 — — 45 — 

Kömer, Getreid ... fl. 16413 488796 70 2859 196 1229 3819 

Krammerei-Waaren ... ... fl. 385597 3957 45202 1241 11842 400 98470 

Kühe St. 40 298 10 38 — — 58 

Kupfer, rohes und gearbeites 
Pfund 

6578 275 699 2125 — 40 

Leinwath und Catton ... fl. 24825 593 36216 209 168881/2 1 59651V2 

Material-Waaren und Minera-
lien fl. 15524 2917 6999 2242 2960 1882 2423 

Messing, roches u. gearbeites 
Pfund 7797 154 84 40 336 — 1202 

Obst, Türkisch und Wällisch fl. 19260 3458 54 36 376 6 179 
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Mass, Zahl und Werth 
Capitale 
der Ein-
geführten 

Sachen 

Capitale 
der Aus-
geführten 

Sachen 

Pohlen Siebenbürgen 
Neoaquisit, 

ßanat , Temesw., 
Walach. Croat. 

Servia 

Summa 
der 

Einfuhr 

Summa 
der 

Ausfuhr 

Capitale 
der Ein-
geführten 

Sachen 

Capitale 
der Aus-
geführten 

Sachen 
Ausf. Einf. Ausf. Einf. Ausf. 

Capitale 
der Ein-
geführten 

Sachen 

Capitale 
der Aus-
geführten 

Sachen 

fl. fl. 

481 2107 376 — 65074 — 

Fürtrag 324134 
14644 

227185 
174374 

10 205 — 827, — — . 5301 1807, 

133 — — — 60 — — 36823 362 

— — — — — — — 700 983 

8029 1451!) 10627, 665 28507, — — 109143 60119 

50 36 4 — 7 — — 75 46157 

812 1992 52 14 14277, — - — 68678 159037, 

29841 /2 637, 11 — 41 6777, 8727 1107 77400V2 

041 1201 61 — 139174 — — 16289 

84 

189 

971174 

2 4 34 — — 229 2757 

16289 

84 

189 8512 

— — — 8 5669 18800 1233 19046 

4149 3473 8726 30 36954 — — 24001 542713 

1837 26907, 4590 305 89683/4 — — 5441067, 209933/4 

3 153 — — 45 262 384 1610 3234 

42624 50 1500 30 2418 7357 48982 4031 21428 

9 748 2955 8951/ 
UwU /, 1383357, 4392)/, 533884 16241 

1913 232 1795 — 4007, — — 28138 111497, 

— — — — 3 9420 198 5048 597, 

265 653 305 544 112874 — 21066 519874 

Übertrag 141615072 851135 
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Nach dem Gewicht, Stück, 

Nahmen deren Waaren, 

Sachen, V iehs und Ef fec ten 
Österreich Mähren Schlesien Pohlen 

Einf. Ausf. Einf. Ausf. Einf. Ausf. Einf. 

Ochs ...  St. 23 42955 12001 38 276 

Oel   fl. 27064 4601 134 1744 308 298 118 

Papier . . .  R. 909 — 10806 — 127 — 281 

Pferde   St. 86 666 11 288 8 59 202 

Pulver, Salniter und Schwefel 
Pfund 15467 7060 45 — 232 150 — 

Schaaf ... . . . ... ... St. 12 84652 34 14980 12 1757 2109 

Schweine . . . ... ... St. 7 28129 3 2292 — 69 67 

Seiden-Zeug reich . . . . . . fl. 82 — 588 — 306 — 120 

„ gantz Seiden-Zeug fl. 17550 60 3823 — 2695 — 961 

„ halb Seiden-Zeug fl. 6448 — 4053 — 214 — 8 

Seiden ... . . . ... . . . Pfund 1617 — 167 — 135 — 58 

Steine . . . fl. 2911 2045 28 355 15 — 108 

Taback  Z. — 11002 9 1601 13 1183 271 

Tuch .. . St. 8103 96 15098 250 1301 5 52378/4 

Wachs . . .  Pfund 105 105385 — 3755 25 10 375 

Wein ... Eimer 8769 29398 587 2256 — 51 Ol1 '2 — 

Wildpräth  fl. 2 52410 — 332 — 7 9 

Wolle  Pfund 4460 142971 430 320165 50 49060 6290 

Zeug  fl. 3877 1 8712 — 3130 _ 6344 

Zinn . . . . . . ... ... Pfund 17865 20 13870 — 979 500 

A m. kir. orsz. levéltárból. 



2 8 5 

Mass, Zahl und Werth 
Capitale 

der Ein-

geführten 

Sachen 

Capitale 

der Aus-

geführten 

Sachen 

Pohlen Siebenbürgen 

Neoaquisit, 
Banat , Temesw., 

Walach. Croat. 
Servia 

Summa 

der 

Einfuhr 

Summa 

der 

Ausfuhr 

Capitale 

der Ein-

geführten 

Sachen 

Capitale 

der Aus-

geführten 

Sachen 

Ausf. Einf. Ausf. Einf. Ausf. 

Capitale 

der Ein-

geführten 

Sachen 

Capitale 

der Aus-

geführten 

Sachen 

fl. fl. 

Für t rag 11161501/* 851135 

36 7774 6 — 1001 8073 56037 129315 1447-399 

583 12 120 2801 177 — — 30437 7523 

60 60 1606 20 8411/2 12203 25071/2 13117 29413/4 

31 303 18 3 4 613 1066 9260 21329 

35 — 625 — 1170 15744 9046 4635 13371 , 

157 8574 1389 50 110 10791 103045 9982 118760 

6 1673 62 4 — ' 1754 30558 6091/4 60830 

— . 1800 1161 2841 26 — — 5737 1197 

15 — 850 — — ' — — 25029 925 

— — — — — — — 10728 — 

45 1431/4 9 
— 16 2120 03 10655 280 

30 15 99V, — 140 — — 3077 26691/2 

2753 123/4 163/4 — - 521/4 3Û5V, 16698 2087 48643 

11 52553/4 90 250 333 352451/2 785 359748 6283 

— - - — — 6520 505 115670 228 48044 

52659 421 81261/, 190 36476 9967 134017 26004 8084221/, 

— — — — 821/, — — 11 528311/, 

18260 646 2500 26100 1620 37976 534576 24645 105993 

20 16 17 — 142 22079 180 209022 2193 

— — 12 — — 33214 32 10556 16 

Zusammen 27711601/, 38159381/4 

K ö z l i : KÖSZEGHY SÁNDOR. 



MAGYARORSZÁG 1720-IKI ÖSSZEÍRÁSÁNAK EREDMÉNYEI. 

/ . Megyék. 

K e r ü l e t e k 

Adó-
fizető 
szemé-

lyek 

Revetett 
terület 

pozsonyi 
mérőben 

Széna 
termő ré-
tek kaszás 

számra 

Szőllök 
kapás 

számra 

Mesterség és 
kereskedés 

utáni 
jövedelem 

A dunántúli kerületben 
A dunáninneni kerületben 
A tiszáninneni kerületben 
A tiszántúli kerületben 

43.450 
58.029 
33.964 
19.516 

503.8341/2 
427.2221/4 
333,1121/2 
170.279 

62.1321/4 
76.181 
61.1811/4 
64.4851/2 

II8.3971/2! 33.853 fr. 95 den.  
82.6793/4 37.159 20 „ 
32.8161-i 20.996 „ 17 „ 
22.572 i 40.673 „ 87 .. 

Főösszeg a megyékben... 154.959 1,434.4481/4 263.980 256.4653/4 132.683 fr. 19 den. 
Esik tehát egy adófizető 

személyre ... . . . . . . . . . 91/4 12/3 12/3 — fr. 85 den. 

11. Szabad kir. városok. 

1. A dunántúli kerületben. 

A szabad kir. városok 
nevei 

Házak 

száma 

Revetett te-
rület pozso-

nyi mérőben 

Széna 
termő ré-

tek kaszás 
számra 

Szőllök 
kapás 

számra 

Mesterség és 
kereskedés 

utáni jövedelem 

Sopron .. . . . . . . . . . . . . . 
Kismarton .. . . . 
Rusz t . . . . . . . . . . . . 
Kőszegh . . . . . ' . . . . . . . 
Székes-Fehérvár.. . . . . ... 

757 
106 

• 54 
74 

434 

4550 
596 
596 

I2IOI/4 
1338 

2511/2 
60 

1361/2 
203/4 

11.130 
630 
852 

1000 
10221'2 

5202 fr. — den.  » » 

y) n 
9 9 

1229 l — ,. 

Összesen 1425 82901/4 1 4683,4 14.6361/2 6451 fr. — den, 

2. A dunáninneni kerületben. 

Pozsony .. . . . . . . . . . . .. 
Sz.-György .. . . . . . . . ... 
Razin 
Modor .. . ... 
N.-Szombat . . . . . . . . . .... 
Szakolcza 
Trencsén . . . . . . 
Selmecz . . . 
Réia-Ránya . . . . . . . . . 
Raka-Ránya ._ 
Körmöcz .. . . . . . 
Uj-bánya . . . . . : 
Buda ... ... ... ... 
Pest _. . 
Resztercze-Ránya 

608 
137 
225/c 

83/s 
171 
2871/2 

533/4 
742 

81 
97 

912 
220 

12261/2 
366 
998 

956 

3511/2 
12.810 

14181/4 
1674 

66 
I791/2 
177 
1121/4 
3121/2 
5201/2 
732 
483 

16851/2 
29314 
1673,4 
1211/2 

75 

319 
155 
119 
669 
3201/2 

8014 
11251/2 

3 

14655 
5658 
324D/2 
3829 

1132 

j 

185 
i 

4019 Vu 
933 

375 fr. — den. » » 

» » 
2 9 8 — 

» » 

U l i » — » 

3736 '„ 50 I 
420 „ — ., 
304 „ — „ 

2493 „ - „ 
"73 „ — „ 

17,216 „ — „ 
l l , 2 i 5 .. — „ 

5581 „ — „ 
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A szabad kir. városok 

nevei 
Házak 
száma 

Bevetett 
terület 

pozsonyi 
mérőben 

Széna 
termő ré-

tek kaszás 
számra 

Szöllök 
kapás 

számra 

Mesterség és 
kereskedés 

utáni 
jövedelem 

Breznó-Bánya .. . . . . . . . 
Libet-Bánya 
Zólyom ... . . . . . . . . . . . . 
Korpona .. . . . . 
Esztergom . . . . . . . . . . . . 

302 
149 
836 
551 
238 

913 
380 
64302 

12111/4 
1000 

2591/2 
283 
159 
311 
300 

1729 
600 

501 fr. — den. 
680 „ 20 „ 
744 „ — „ 
685 „ — „ » » 

Összesen 80063/4 23.9401/4 64471! 4] 35.992i/s 46.062 fr. 70 den. 

3. A tiszáninneni kerületben. 

Kassa .. . . . . 
Lőcse. . . . . . 
Késmárk . . . . . . . . . . . . . . . 
Eger . . . ... 
Eperjes . . . . . . 
Bártfa . . . . . . ... . . . . . . 
Kis-Szeben ... . . . . . . . . . 
Szatmár-Németi . . . . . . . . . 
Felső-Bánya .. . . . . . . . . . . 
Nagv-Bánya ... . . . . . . . . . 

272 
370 
288 
332 
284 
207 
113 
322 

Az 
296 

29961/2 
30291 2 
22291/2 

1151/4 
3943 

597 
5401/2 

16781/, 
ö s s z e í r 

16781/, 

37 
64 
381/, 

144 
19 

776 
á s t n e m 

776 

149 

3920 

1500 
e n g e d 

1363 

7272 fr. — den. 
» » 

1755 l — l 
>5 n 

1105 I — I 
e m e g . 

1105 „ — „ 

Összesen. . . . . . . . . . . . ... 2484 16.8081/4 1854V, 6932 11.237 fr. — den. 

4. A tiszántúli kerületben. 

Debreczen . . . . . . 
Szeged . . . ... . . . . . . . . . 

977 
404 

19721/, 
23711/3 

893 
485 622V, 

11.000 fr. — den. 
1264 „ — „ 

Összesen. . . . . . . . . . . . . . 1381 43485/e 1378 622V,1 12.264 fr. — den-

Főösszeg a szabad kir. 
városokban. . . . . . . . . . . . 132963 4 53382V1S 101481/, 571831/s 76014 fr. 70 den. 

Esik tehát egy városi 
házra . . . . . . . . . . . . . . . 33/4 - 2/3 - 41/4 5 fr. 711/, 

Az összes megyék és városokban 
adó alá eső : . . . 1.487,8308/w 274,128V, 313,6484/a 208,697 fr. 89 den. 

Az Országos Levéltárban a kanczelláriai osztály „Acta Particularia 
Nr. 207." és a helytartótanácsi osztály „Misceli: fase. 45 n. 231." 
számú iratai közt lévő kimutatásokról 

k ö z l i : KŐSZEGHY SÁNDOR. 



MILYEN LOVAT KÍVÁNT I. RÁKÓCZY GYÖRGY? 

Erre megfelel az alábbi lóvásárlási utasítás, melyből az, hogy ki 
irta légyen ugyan nem tűnik ki, de az irás után alig lehet kétség, hogy 
az 1. Rákóczy György kanczelláriájában készült. 

Noha magátul is ő kegyelme meg tudgya gondolni én alám minemű 
ló kívántatnék, jóllehet penig ember innét annak módot és rendet nem 
szabhat, mindazáltal ezen kell ő kegyelmének ügyekezni. 

1) Hogy én alám csendes lovat vehessen, olyat mindazáltal, kinek 
lovassága is meg legyen valóban ; itt penig az csendességet én az fel-
ülésről értem inkább, hogy az felülést várná csendesen s engedelmesen. 
De azt kívánom, hogy az ló ugyan valóba jó lovassága ló lehetne jó 
futó, jó nyargaló, jó lábu. 

2) Erre kell igen ő kegyelmének vigyázni, hogy az ló erős szájú 
ne legyen, mert az erős szájú ló merő ellenség, és La külömben annál 
jobb nem volna is ez világon, de csak mit sem érne, ha erős szájú lenne. 

3) Hogy az ló épp s ne béna legyen. 
4) Valahogy kehes ne legyen. 
5) Hogy ne legyen valami ag marha, hanem ha lehet, lenne gyer-

mekded ló, hét vagy nyolczad fü. 
6) Arra is igen reá vigyázzon ő kegyelme, hogy ne valami gyenge 

lovat vegyen énnekem, hanem az minemű testes nehéz legény vagyok 
én, én alám való vastag öreg lovat vehetne ő kegyelme. 

7) Hogy valami rosz erkölcsű, felrugó, vagy ki magát ördöglené, 
s el nem menne ember alatt, olyat ne találjon venni, vagy farka csa-
varót, mert ur alá illetlen és gyalázatos az farka csavaró ló. 

8) Hogy az ló lenne szép termetű öreg ló. Az szőrivel nem gondolok. 
Eredetije valószínűleg valami levél melléklete, az Országos Levél-

tárban a „Rákóczy levelek" közt. 
K ö z l i : SZAMOTA ISTVÁN. 



DEBRECZEN MEZŐGAZDASÁGI TÖRTÉNETE. 

I r t a : SZÜTS MIHÁLY. 

Hol a Nyírség homoktetigere a Tiszavidék búzatermő agyagtala-
jával találkozik, ott települt meg Debreczen. Határának keleti homokos 
része erdőkkel boritott, a nyugoti agyagos rész maradt meg szántás-
vetésre. A várostól messze eső Hortobágy, mint egyébre alig alkalmas, 
ősidőktől legelőnek használtatott. 

Mezőgazdasága elsőrangú jövedelmi forrását képezi, akár az e 
foglalkozásra jutott területet, akár annak értékét veszszük is. Lakossá-
gának 14 °/o-a kizárólag mezőgazdaságot üz ; de ha a többi, még 
egyéb kereset mellett, ebből is élők számát ide vesszük : bátran 
30%-ra mondhatjuk. 

Az a nagybirtoktest, mely jelenleg tulajdona, nem tartozott állan-
dóan birtokába, hanem az idők folyamán lassankint szereztetett meg e 
város mint erkölcsi testület által ; s területének gyarapodtával, viszo-
nyainak változásaival fejlett mezőgazdasági élete azon fokra, melyen 
jelenleg áll. 

I. 

Történelmi tekintetben mint tisztán a mezőgazdaságot érdeklőt, három 
hosszú időt kell megkülönböztetnünk. Az első, melyben még Debreczen 
földesurainak adózik, a második, melyben a földesúri tartozékok teljesíté-
sétől már megszabadult, a harmadik 1848-tól a modernebb haladás kor-
szaka a mai napig. Az első időszak 1562-ik évig, vagyis az utolsó földesúr, 
enyingi Török János haláláig terjed. 

E korra nézve, nincsenek mezőgazdaságra vonatkozó följegyzések ; 
csak azt tudjuk, hogy határterülete a jelenlegihez képest igen kicsiny 
volt, s igy e téren való tevékenységének is korlátoltnak kellett lennie. 

Eredeti ősi határa valószínűleg a bellegelőre szorítkozott. A bel-
legelön kivül eső részek csak lassankint szereztettek meg és a város 
határához csatoltattak. Boldogfalva, Ebes, Szepes, Elep, Ohat, Máta, 
Zám, Hegyes, Macs, Zelemér, Monostor, Pallag, Gut, Haláp, Bánk, 
Nagy-Csere, Pacz, Fancsika megült népes helységek valának ; de részben 
már 1241-ben a hazánkra rontott tatárok által feldulattak, lakosai 
legyilkoltattak vagy rabságra hurczoltattak ; mig a megmaradottak 

Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle. 20 
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Debreczenbe telepedtek le, mert már íi XIII. században jelentékenyebb 
város volt. Az 1317-dik évben a Dózsa-család birja Debreczent, hasz-
nálván egyszersmind a debreczeni elönevet. De a mellett, hogy földes-
úri hatóság alá volt helyezve, eme viszony nem zárta ki a városnak 
nagyobb mérvű önállóságát, aminthogy censusképen földes urának 
évenkint körülbelől 1500—2000 forintot tevő ' értéket fizetett. Ezen 
önállóságát, melyet hübérurai irányában elfoglalt, mutatja az is, hogy 
adományozások, vagy ilyenek visszavétele alkalmával, vagy a Horto-
bágyon való vámszedésjog engedélyezésekor adományos gyanánt mindig 
Debreczen s nem a hűbérúr említtetik. Már Zsigmond alatt mint önálló 
város szerepel ugyanazon jogok és kiváltságokkal, mint Buda. Garai Miklós 
nádor 1407-ben megparancsolta Bihar- és Szabolcsmegyéknek, hogy ezek 
a tartozásaikat leszolgált jobbágyoknak Debreczenbe való költözhe-
tését ne akadályozzák. 

Eme kiváltság s a népesedés előnyének felismerése vezette Deb-
reczen elöljáróságát arra, hogy a betelepülőknek még kedvezményeket 
is engedett, melyek megélhetésüket könnyűvé tették. A város polgárai 
többféle szabadalmat élvezvén, korán meghonosodott a jólét azon 
alapja, melyen mind tovább és tovább haladt. Bizonyos, hogy mint a 
későbbi időkben, ugy ebben sem volt a városi polgároknak elkülönített 
birtoka, hanem a meglevőt közösen használván, egy családot képeztek. 
A közös földbirtokból mindenki kapott erejéhez képest bizonyos meny-
nyiséget, censusfizetés mellett s ehhez képest járultak a közterhek 
viseléséhez is. Első korszakunkban már Debreczenhez tartozhattak a 
volt bellegelö, Nagy-Csere, Ondód, Geszteréd, Gzucza, Apafája, Nagy-
Erdő, Elep, Máta; hogy ez utóbbi csakugyan idetartozott , kitűnik azon 
körülményből, hogy Hunyadi János országkormányzó 1452-ben a mutai 
és baimazi pusztákat Kapitány Pálnak adományozta volt ; de emiitett 
ezen levelénél fogva tőle azokat vissza veszi, azon az okon, mivel 
azok ember emlékezete óta örökjoggal Debreczen városéi voltak. Hatá-
rának ilyen kiterjedéséről, részben bizonyság az is, hogy Zsigmond 
király 1406-ban Garay nádorhoz intézett parancsolatjában meghagyja 
ennek és Debreczenben lakó tisztjeinek, hogy ezek Debreczen várost 
Poroszlóteleke, Szentdemeter, Zathateleke, Látóteleke, Szentkereszt, és 
Soma nevű földek tulajdoni birtokában ne háborgassák. Eme birtokok-
máig is megvannak a Nagy-Cserén. 

Az állattenyésztés a többi gazdasági ágak felett dominált, mit 
legjobban bizonyít az, hogy azon mesterségek virágzottak akkoron, 
melyek nyers anyagaikat isnnét vették; mint a timárság, vargák, szür-
végszövök, gubacsapók, szűcsök és posztócsinálók. Hogy mily nagy 
volt már ez időben is az állattartás, arra nézve történelmi tényül szol-



2 9 1 

gálhát, hogy az 1550. év körül élt Biró Gáspár debreezeni polgárnak 
egymagának 10,000 darab szarvasmarhája volt., mint minden időben 
felmutatható tulajdon jószága. Emelte gazdasági életét azon körülmény 
hogy a keleti és nyugati, nemkülönben az északi kereskedelem gócz-
pontjává lön, s különösen jószág, bor, szőrme és só árusittatának el 
nagyban, mint a magyar termelés nyers czikkei. Még a XYI-ik szá-
zadban is majdnem kizárólag az állattenyésztés képezte Debreczen 
gazdaközönségének jövedelmi fő forrását, egyéb termékekből annyi ter-
meltetvén. a mennyi halfogyasztásra volt elegendő. 

Felette érdekes hogy az adóbeli tartozások hogyan teljesít-
tettek e város által. Van erre egy utasítás eredeti magyar nyelven : 
mely a korábbi szokásokhoz képest a Debreczenben lakó hivatalno-
koknak van adva. Az okirat 1569. év május 21. napján kelt 11-dik 
János királvlól. 

_ Debreczen város dézmája királyi dézma bárány buza ós méh tesz 
200 frt, kihez az ispánok ne nyúljanak, de. szolgáltassák a váradi házhoz. Tavasz 
veteményből pedig semmiféléből nem tartoznak a debreczeniek." 

„Debreczenhcz tartozik egész falu : Újváros. Portiók pedig kiben része vagyon : 
Sziget, Sz.obosz.ló, Hegyes, Téglás, lladház és Sámson. Ezeknek dézmájokat kilen-
czedöket a liszttartóknak engedte ö Felsége, kik a Bíráktól mind ennek végére 
menjenek." 

„Debreczen kilenczeddet nem tartozik." 
..A Hirák előtt lett törvényeket régi szokás szerint a tiszttartók elé bocsássák : 

a tiszttartók pedig a törvény szerint szokott appellátát ő Felsége elé tartozzanak 
bocsátani." 

Az ki fején és jószágán marad, abból magoknak vegyenek a tiszttartók. A többi 
ö Felségéé, kiről rcgesz.trumot tartsanak és ö Felségének róla számot adjanak." 

„A barátok rétét ki és mikor megterem az széna rajta, de mindenkor elad-
hat ták a szénáját, kit most a tiszttartóknak enged ö felsége f. 60." 

..A városbeli gonosztevő embert a debreezeni biró büntesse meg, ahhoz a 
tiszttartóknak semmi gondjuk nincs, hanemha törvény szerint appellatióba megy 
eleikbe." 

.A tiszttartók a város körül, a mezőn gonosztevőket szabadon büntethetnek 
meg, vagy városbeli lészen, vagy külső személy lészen ; sőt a külső helyekről való 
gonosztevő személyeket is Debreczenben a tiszttartók szabadon megbüntethetik vagy 
sokadalomkor történik, vagy sokadalom közben. 

.A tiszttartók a szent Márton adójához, ne nyúljanak, sem a városban, sem 
a falukon, de a debreezeni biró tartozik arra gondot viselni, felszedni a városon és 
falukon, és ő Felségének ö maga hiven beszolgáltatni, 

„Az falukon mindenütt bort ö Felsége hasznára árulnak. Az erdőkhöz, sem a 
Nagyerdőhöz, sem az Apafájához a tiszttartók egyikhez se nyúljanak, és egy pénzáru 
fát is senkinek ne adhassanak, hanem mint ekkoráig az erdőkerülők a Hirák gond-
viselésével őrizzék és az erdőket épen tartsák." 

„A Debreczen város nem szántott, sem kaszált királynak, sem tiszttartóknak, 
hanem csak a hozzá tartozó részek." 

19* 
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„Újváros pedig 40 kaszással tartozott, kik a király rétiben kaszáltak, és beta-
karítani is tartoztak, kivel most is tartoznak." 

„A falukon egy forintig való bírságuk vagyon a tiszttartóknak, a többi e 
felett való birság 0 Felsége számára vétessék, kiről regesztrumot tartsanak. 

„Az bitang a falukon és Újvároson a tiszttartóké." 
„És ha debreczeni földön a városon kivül valami bitang esik, az is a tiszttar-

tóké ; ha pedig a Biró szolgái találják a városban a bitangot, mindenkor, minde-
nestől az ispotályba jár." 

„üebreczenben a tiszttartóknak sem a vásárokhoz sem a sokadalomhoz, nincs 
semmi közük ; hanem a Biró tisztére néznek azok. Joannes electus Rex." 

II. 

Debreczen város utolsó földesura enyingi Török János volt, ki 
1562-ik évben halt el. Ettől kezdődik második időszakunk s ez időtől 
fogva egészen önállóan intézi Debreczen belügyeit. Hogy e körülmény 
mezőgazdasági életére nézve is igen jótékony befolyással volt, minden 
kétségen felül áll. — Ezen időszakra esik a város tekintélyes gyara-
podása, birtokainak megszerzése, megörökítése. Megszerezte a város 
mindazon ingatlan vagyonokat, hogy mint közös vagyont föntartván. 
bizonyos évenkint való censusfizetés mellett a polgárok közt kioszsza. 

Az ezen szerzeményeknek alapját a censualis vagy földi pénztár 
képezte, mely oly gazdag volt, hogy nemcsak arra képesítette a város 
elöljáróit, hogy lassanként a várost környező pusztákat megszerezhesse, 
hanem arra, hogy Debreczen határán kivül a szomszéd Szováth, Sámson 
községekben jelentékeny birtokokat szerezhessen, sőt hogy Kálióban 
és Váradon az ottani megyei közgyűlések alkalmára házakat vásárolván, 
tarthasson. Ezen időben szereztettek : Szepes, Ebes, Hegyes, Macs, 
Zelemér, Pallag, Pacz, Fanesika, Bánk, Haláp, Monostor, Gut, a szováthi 
és sámsoni birtokok. 

A városnak magának is jobbágyai vannak már 1562. után, kik mint 
lakók élnek itt, s u határban használati czimen birt földekért dézmát 
és censust fizetnek. Az 1586. évi városi jegyzőkönyvben az áll : 1 

,,hogv a minemű jobbágyai vannak e városnak, azok a szegények 
hasznára és táplálására fordíttassanak mint földével, mint dézmájával. 
És pedig minden jobbágy tartozik esztendőnkint egy forinttal, egy hold 
árpával, két napi takarással, a letakart gabnanemüek beszállításával 
s fahordással ; és ezen szolgálat az ispotály hasznát nézi." 

A földmüvelés egyes ágai közül már az 1581. év körül, virá-
goznak itt a szemesélet termesztése, az állattenyésztés minden ága, 

1 Kiadták Kolosvári S. és Óvári K. A magyar törvényhatóságok jogszabályainak 
gyűjteménye. III. k., 567. 1. 
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méhészet, apró-jószágtartás, szőllő- és gyümölcstermesztés. A termény 
kereskedés nagyságát szintén megítélhetjük, hogy milyen nagy lehetett 
e korszakban. Erről Pethő Gáspár Magyar Krónikája a következőket 
irja: „Mielőtt Heisler alatt Várad várát a keresztyének megvették 
volna, az ottani törökök megzabolázására letelepedett és Debreczenben 
csaknem egy egész évig közel 16 lovasezred volt elhelyezve. Ezeknek 
elmenetelekor ugyanaz volt az ára a kenyérnek, bornak, húsnak, 
lovaknak és az emberek táplálására való mindenféle gabonának, mely 
ára akkor volt, midőn oda jöttek vaia. A debreczeni piacz bősége onnan 
is kitetszik, hogy egy heti vásárkor 300 gabonával terhelt szekér is volt 
szemlélhető, és az még azon nap mind eladatott. Nyilván kitetszik 
ebből, hogy Debreczen várossá, noha azt, épületek szépségére nézve a 
szomszéd tartományok falvai is feljül haladák, a mezőnek bőven termé-
sével, legeltetésre messze kiterjedt határival s mindenféle termésnek 
sokaságával Európa leghíresebb városait is előzi." 

A kertészet és szőlőművelésre is nagy gond fordíttatott, s a 
mezőgazdaság ez ága is mind nagyobb és nagyobb tért foglalt el. 
Igazolja ezt három rendbeli tanácsi végzés: Az első 1670-ben kelt s 
hangzik ilyenképpen : „Mester-utczán kivül szőlős kertnek való helyet 
kell kimutatni." A második 1671-iki jegyzőkönyvi határozat 1 azt mondja : 
„Az alsójárásiak részére a téglavermeknél levő búzaföldet szőlőskertekül el 
kell osztani, egy nyilastól kell fizetni 1 frt 50 dénárt". A harmadik, 1665-ik 
évi jegyzőkönyvben ez áll : „A temetőn kivül levő hegyes homokot kötéllel 
mérjék fel, s illendőképp pénz nélkül osszák ki azoknak, kiknek nincs 
szőlőjük." Eme szőlőskertekben tenyésztett nemesebb gyümölcsfák 
oltóágait köztudomás szerint legnagyobb részben a külországi akadémiá-
kon tanult deák ifjak hozták magukkal s honosították meg Debreczenben 

A dohányhasználat szorosan tilalmaztatott s a városi tanács erre 
nézve mindig szigorú intézkedéseket tett, nevezetesen 1600 végén és 
1700 elején a kik pipázáson érettek 12 frtig — a mi akkor igen tekin-
télyes összeg volt, —- birságoltattak ; később pedig „a ki rajta kapatott 
nyakvasba tétetett." 

Az 1717-ben igen aszályos év uralkodott, ugy hogy vajmi kevés ter-
mény lett betakarítható, ebből kifolyólag a tanács a következő eszten-
dőben az alábbi határozatot hozta: „Minthogy Isten ö szent fel-
sége tavaly irtóztató nagy szárazsággal látogatott meg bennünket, mely 
miatt mindenféle vetéseink kíasztanak s ami megmaradott is, elcsene-
vészett, néhol fel sem takaríthatták, néhol pedig csak nyütték, néhol 
gereblyével vonták össze, nagyobb része a magnak ott maradott: Most 

i Kolosvári és Óvári i. m. III. 682. 1. 



.294 

[sien ö Felsége hozzánk fordulván kegyelmesen, földeinken elhullóit 
magból annyi böv termésű vad életet adott, hogy néhol a szántás-vetés 
általi termést is meghaladta : végeztetett, hogy a ki más földét élte 
kilenczeden, habár tavaly takart is földéből valamit, most midőn Isten 
megáldotta, ugyanazon ember takarja fel az idén is; az aratóbér övé 
legyen s adja meg a dézmát és nótát belőle'". 

Különösen nagy volt a jószággal való kereskedés Lengyel és 
Morvaország felé, s mert a viszonyok egyébként is kedveztek neki, 
folyton fejlett, virágzott. Fejlődését még növelhette azon körülmény, 
hogy a török adóztatási rendszer a jószágtartást legkevésbbé sújtotta. 

Nagyon keresett tárgyak voltak már a XVI. században a viasz és 
méz s nagyban gyártatott a méhser; ugy ennek valamint a szalad 
sernek jövedelme a várost illette. 

A terménvek ára nagyon sok változásnak volt az akkori mozgalmas 
időkben kitéve: igy az 1685. évi jegyzőkönyv a következő termény-
árakat. tünteti fel: tiszta buza köble 5 frt, abajdócznak (kétszeres) 4 frt, 
rozsnak 3 frt 50 dénár, árpának köböl 1 frt 60 dénár. Az 1707-ik 
évben, a mikor nagy drágaság uralkodott, a termények ára a következő : 
egy fehér kenyér 3 frt, egy őz 7 frt, egy köböl buza 20 IVt. egy köböl 
árpa 6 frt, közönséges kenyér 2 frt 10 1er., olaj 1 frt 50 kr., egy foni 
hal 30 kr,, egy iteze méz 1 frt 80 kr., egy gyenge bárány 3 frt 60 kr.. 
egy tvuk 90 kr., nyíreiz csebre 3 frt 60 kr. 

A későbbi időkből a piaczi termények fnkeletére nézve szolgáljon 
az alábbi kimutatás, mely 1836-tól 1845-ig terjed, magában foglalván 
még az 1851. év két hónapját. (Lásd a túloldalon levő táblázatot). 

A tanács figyelme kiterjedt a cselédfogadásra is, üléseiben sza-
bályozta a cselédbércket, s eme szabályok szigorú megtartása felett 
őrködött. A cseléd rendtartásra vonatkozó 1718. évbeli határozata a 
következő : ..A felső méltóságok és körül való szomszéd megyék meg-
egyezésével határoz tátott : szolgák és szolgálók szegődési ideje újév. 
Hat lóval bánó öreg kocsis és hal ökörrel bánó béres évi fizetése 30 frt. 
3 pár csizma. Az alábbvalóé, ki mint fogadhatja. A jó sütő-föző 
szolgálóé 20 frt. alábbvalóé 12 frt. Ki feljebb igér, a kitett 
összeg kétszeresében büntettetik". Az 1743. év június 16-án a mun-
kabér következőleg lett tanácsilag megállapítva; szöllő ka pásé 20 kr., 
metsző és örökségrakóé 27 kr.. kötőé 15 kr., puttonosé 18 kr.. szedőé 
10 kr.. nyomóé 24 kr„ kapásé étel nélkül 34 kr.. kapásé étellel 24 kr, 
aratóé 1 étellel 18 kr.. „Azok kik e limitation felül fizetnek 12 forintra 
lesznek büntetendők.'" Még az 1823. évben is következő cselédbér volt 
megállapítva a tanács által: „Nvok-z lóval bánó kocsis bére 60 frt. 
2 pár uj csizma. 2 pár fejelés csizma. Hat lóval bánó kocsisé 45 fri, 
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2 pár uj ós 2 pár fejelés csizma. Négy lóval bánó kocsisé 30 frt, 2 pár 
uj és 2 pár fejelés csizma. Ostorosé 15 frt, egy guba, két pár csizma. 
Hat ökörrel bánó béres évi fizetése 50 frt, 2 pár uj és 2 pár fejelés 
csizma. Négy ökörrel bánó béresé 35 frt és két pár csizma. Az első 
rendű sütö-főzö szakácsnénak, ki mindent maga végez és rá is lehet 
bízni, 50 v. frt, 2 pár csizma. A másodrendű főzőnének 30 frt, 2 pár 
csizma. Mosogató, sütő s tehénfejő konyhaszolgálónak 25 fri, 2 pár 
csizma. Másféle szolgálónak 15 frt, 2 pár csizma. 

T e r n é n y - á r a k 

É V 
Búza Rozs Árpa Zab 

Kuko-
ricza Széna Szalma 

e g \ p o z s o n y i n é r ő n k é n t mázsa kéve 

fl d. ft d. ft d. ft d. ft d. ft d. ft _ d. 

1824 2 
5 

55 1 
2 

33 — 

l 
92 

— 

i 
81 1 

2 
5 — 

1836 4 28 2 51 2 34 1 91 3 
7 

22 

1837 4 
2 

2 
3 

52 2 
2 
5 1 

5 
77 3 

6 
13 _ 

1838 3 
2 

72 1 
3 

68 1 
4 

28 . 1 18 1 
1 

85 

1839 3 
« 58 2 65 1 

3 
88 1 

2 
70 2 

4 
53 

1840 4 
4 

1 1 3 22 2 
5 

30 1 
•2 

97 3 
6 

23 
3 

89 

— — 

1841 4 81 3 34 2 53 2 20 2 

6 
23 

3 
89 — — — — 

1842 4 73 3 77 9 67 2 5 3 90 3 16 

1843 2 77 1 44 1 30 1 29 1 59 3 — — — 

1844 •> 
4 

58 1 
4 

58 1 
4 

32 1 
4 

32 1 
4 

74 2 
1 

79 

1845 4 
5 

57 3 
4 
1 >> 

3 
15 1 

o 
91 2 

4 
68 3 

(i 
2 — -

10 évi közép érték 3 
2 

94 2 
1 

58 1 
4 

99 1 
2 

73 — 68 2 99 — — 

1851. júliusban 5 
4 

87 4 
o 
2 2 

4 
97 3 50 — — 3 — — 25 

1851. deczemberberi 1 75 4 
2 

58 . 3 25 9 
1 

79 
4 

! — 2 ) 4 
5 

16 30 

Adózási tekintetben a hivatalosan fölvett kapuszám (porta) szolgált 
alapul s ilyen már 1552-ik évben 1216 találtatott Debreczenben. Eme 
portaszáin folytonosan változott, ugy hogy később csak mint elméleti 
fogalom szerepelt. Kezdetben az egyes porták igen csekély adóval 
voltak megterhelve, meri boldogabb időkben 25 pénz fizettetett minden 
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kapuszám után adó fejében. De ezen összeg később emeltetett, ugy 
hogy volt idő, midőn a XVIII. században 400 frt, 120 köböl buza, 
300 köböl zab, 60 szekér széna, 50 mázsa hus fizettetett egy kapu 
után. Ennek súlyos voltát még az is nevelte, hogy a hadsereg a mit 
az országban jártában-keltében fölemésztett, semmibe sem számíttatott ; 
a beszállásolt ezredek a föld népén ingyen élődtek. A hadsereg részére 
kirendelt tábori szekerek többnyire emberestől, jószágostól odavesztek. 
1690. évben Debreczen portaszáma a várost annyira megkínzott 
Caraffa és Heisler által előbb 23-ra szállíttatván, ismét 72-re emeltetett; 
1703-ban 29 portával adózik, mely szám egész 1836-ig folyton változott, 
a mikor portaszáma 41-ben állapíttatván meg, 1848-ig ettől adózott. 
Az adó fejében fizetett összegek is nagyon különböztek, mert 1700-ban 
fizet a város 12.466 forint 47 krt; 1833. évben 39.287 frt 38 kr., 
1843-ban 59.552 frt 34 kr., királyi adója pedig 1567 frt 30 kr. vaia. 
Ezenkívül jövedelmeiből fedezé egyéb költségeit, kiadásait. 

A birtokbeli haszonvételek, kivévén a város körül kiosztott szőllö-
ültetvényeket és a városi beltelkeket, egész a XVIII. század közepéig 
közösek voltak. A város egyes polgárainak a külterületen semmi elkülö-
nített, meghatározott tulajdonuk nem volt. A birtokok egy része szántás-
vetésre használtatott, jelesül a Szepes, Ebes, Hegyes, Macs, Ondód, 
Elep, Ohat, Zelemér, Pallag. Ellenben Zám, Máta és Ohat egy része 
közös legelőnek maradt fenn Pacz, Fancsika, Bánk, Haláp, Csere, 
Monostor, Gut képezték az erdőségeket. 

Ezen földek használata felett a tanács és választott hites község 
határozott. Az erdőtlen, szántásvetésre alkalmas részek nyilasonként 
osztattak ki a városi házzal biró polgárok között kezdetben évenként, 
később három s utóbb hét esztendei használatra. Az erdős puszták 
tisztásai boglyásonként lettek kiosztva, s területük azért nagyon elütő, 
ingadozó; mert mig az uj boglyás 3000 • öl, addig vannak 3500— 
4000 és több ölesek. Ezen az erdei tisztásokban használt kaszálókra 
nézve azon szabály volt mérvadó, hogy egész kiterjedésükben megtar-
tandók, fel nem darabolhatok. 

Ezen földek, melyekről az imént szólottunk, censualis vagy béres 
földeknek neveztettek; mert használatukért a polgárok a közszükséglet 
fedezésére fordítandó bizonyos dijakat fizettek. Egyéb részek pedig ugy a 
város közelében, mint a Hortobágy folyó két partján legelőül tartatván fenn, 
azokon a polgárok minden megszorítás és legelőbér fizetése nélkül, tetszés 
szerint legeltethettek. Az erdőkön évenkint tett vágásokból kikerült fa 
részben a polgárok közt, a levágási költségekmegtéritése mellett kiosz-
tatott, részben pedig ami fent maradt, a város közszükségeinek fedezésére 
fordíttatott ; kiszolgáltatván természetben és ezen felül eladatott. 
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A birtoklás azonban még sem volt oly ideiglenes, mint minőnek 
az évek száma után, melyre a kiosztás történt, látszik, mert az volt a 
szabályokban, hogy a kiosztási idő eltelte után tétethettek ugyan válto-
zások a birtokban, de régibb birtokostól tanyaföldje ok nélkül elidege-
níthető nem volt. Ezenkívül külvárosi házzal biró lakók, oklevéllel nem 
bíró belvárosi polgárok tanyaföldet és cserekaszálót nem nyerhettek. 

Az 1773-ik évben állandósittatott a ház után való földek és kaszálók 
birtoklása. Ekkor másrészt a gróf Forgách Miklós-féle commissió mű-
ködése idejében elrendeltetett, hogy a tanyaföldeket és kaszálókat 
szántásvetés és jószágtenyésztéssel foglalkozó, beltelekkel biró pol-
gárok között kell kiosztani hét évi időtartamra, s ily földeken csak a 
múlhatatlanul szükségeseket lehet épiteni. A tanyaföldek kiosztásában 
az adón kivül az igavonó jószággal való szolgálat, fejős tehén, gulya-
beli jószág, s méneses ló is voltak irányadók. Igy például 10 frt adón 
alul senki sem nyert tanyaföldet, ha csak igavonó jószág nem volt, mely 
esetben kapott egy nyilast. Tiz forint adón felül igavonó jószág nélkül is 
kapott egy nyilast. Hnsz forinton felül két nyilast; harmincz forinton felül 
három, negyven forinton felül négy, ötven forinton felül öt nyilast. 
Tiz forinton felül adózó polgárnak 50 forintig a mennyi pár vonó-
jószága volt, minden pár után egy nyilas adatott. Gulyabeli és méneses 
jószágból nvolcz darab vétetett egy nyilsaba. Ötven darabon felül levő 
létszám nem vétetett tekintetbe. Egy fejős tehén után, ha gulyabeli is 
volt mellette, egy nyilas adatott. Hogy minél több polgár legyen, ki a 
várost négy lóval szolgálja, korábbi időkben hat, később tizenhat nyi-
lasnál senbi sem kaphatott többet. 

Az 1818-ik év fordulópontot képez Debreczenben a gazdászati 
viszonyok tekintetében. Ebben az esztendőben telt le azon 80 év, mely 
idő tartamáig az ohati, zárni, hegyesi, bánki és fancsikai puszta bir-
tokok Mária Terézia uralkodása alatt 1745-dik évben 30.000 frt lefize-
tése feltétele alatt adattak volt Debreczen városnak zálogképen. Az 
1818-dik évben történt, hogy ezen zálogos puszták, melyeknek kiterje-
dése 38.927 hold, s mely eddig is a városi polgárság által részint mint 
béres föld és kaszáló, részint mint faizási haszonélvezetet nyújtó erdőség, 
részint mint közlegelő használtatott volt, a kincstár mint illető tulaj-
donos által csak oly feltétel mellett igértetett további 32 évre a város 
birtokában meghagyatni, ha a város 635.385 frt 38 krt conventiós 
értékben és érczpénzben a. kincstárnak zálogsumma gyanánt lefizetend. 
Nagyobb levén ez összeg, mintsem azt a városi közpénztár kifizetni 
képes lehetett volna, a censualis földeknek és kaszálóknak birtokában 
levő polgárok a zálogszerződés utján vállalkoztak a fönt jelzett 635.385 
frt 30 kr. előteremtésére. Kötelezték magukat, hogy minden nyilas tanya-
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földért 100 frtot, minden boglyás kaszálóért 12 frtot fizetnek a város 
pénztárába. Ily föltétel mellett a birtokaikban volt földek 32 évre ;t 
város mint község által nekik t.. i. a polgároknak zálogba adattak. Igy 
az eddig csak census mellett ideír/lenesen bírt szántóföldek és kaszálók 
a birtokosoknak állandó zálogos birtokai lettek. 

1818. év táján a felső járási bérföldek 2979 nyilasból állottak s 
azokat 572 polgár birta ; az alsójárásban volt 2096 nyilas 453 polgár 
birtokában. Ugyanezen évben pedig 2107 polgár számláltatott Debre-
czenben, tehát 1082-nek nem volt tanyabirtoka. A város által a kincs-
tártól zálogban birt 38.927 katasztrális holdból álló föntebbi zálogos 
puszták 32 éves zálogideje letelvén, az 1854. évben a kincstár a 
634.385 frt 38 kr zálogsumma visszafizetésével birtokba volt veendő 
eme nagy területet. Ámde a város polgárainak s a városnak áldozat-
készsége megmenté e részeket is, oly módon, hogy még 419.000 frtot. 
a zálogos summán felül fizetett. Az alzálogosok a föntebbi költség 
fedezéséhez nyilasonként birtokarányukhoz képest 200 frtot tartoztak 
lefizetni, melynek megtörténte után a birtok tulajdonukba jutott és 
telekkönyvileg átíratott. 

Ez idő szerint az erdőségi kaszálók kérdése nincs teljesen meg-
oldva, de nagyon közel áll a megoldás megvalósulásához ; tekintettel 
arra, hogy egy részt az erdőművelés a mai kor színvonalára emeltet-
hessék. másrészt az egyes polgárok érdeke ott megóvassék. 

Mint történelmi érdekű s a mezőgazdaság alapját tevő debreczeni 
pusztákat emiitjük még fel rövid vonásokban. 

Az Ondód, Geszt-ered és Czuczával együtt képezi az úgynevezett ház 
után való földeket. Egyike Debreczen legrégibb birtokainak. A ház után 
való földek kiosztása 157l-ik év óta volt szokásban. Legelsőben az adó 
arányához képest osztatott ki a városi polgárok közt oly módon, hogy a 
kinek 7—9 frt adója volt évenkint, az kapott egy nyilas földet; 12 15 frt 
adó után két nyilast; 21—27 l'rt adó után három nyilast; 28 írton felül 
akármennyi adója lett légyen is, négy nyilast. Papok és tanárok három 
nyilast, énekvezérek két nyilast, ispotályi kántor másfél nyilast kaptak. A 
gróf Forgách-féle kir. biztosság alatt 1774-ben a ház után való földek kiosz-
lási kulcsául a beltelek vétetett. A beltelek minden nyolcz négyszögöle után 
300 négyszögöl külső föld adatott a belvárosi házzal bíró polgároknak. 
Tehát ez időben lett az első iöldilletniénv teljes tulajdoni joggal a polgá-
roknak átengedve, s ezen intézkedés hozta be s vetette meg alapját a telek-
könyveknek. Ugyanekkor szigorúan tiltva volt a húz után való földek-
nek örökbeadása, elzálogosítása, vagy a házbirtoktól való elidegenítése, 
csak haszonbérbe adása engedtetett meg. Kizárólag a múlhatatlanul szük-
ségesek építkezése engedélyeztetett; tiltva volt akár szárnyas állatoknak, 
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akár sertéseknek tartása, nyaranta tehenet sem volt szabad ott tartani. 
A ház utáni földek 1848. évig a háztól elkülönítve elidegenithetök 
nem voltak, az ezután következett években azok szabad adás-vevése 
megengedtetett, mig később ismét oda módosíttatott, hogy csak debre-
czeni házbirtokos polgárok adhatják-vehetik egymás között az ondódi 
földeket, mely utóbbi körülmény telekkönyvileg is ki volt tüntetve. Ezen 
korlátozás azonban a m. kir. belügyminisztérium által 1893. október 
hó 17-én jóváhagyott, Debreczen sz. kir. városi törvényhatósági bizott-
sága által hozott határozat alapján a debreczeni telekjegyzököny-
vekben töröltetett s mai nap a ház utáni földek szabad adás-
vevés tárgyát képezik. Telekkönyvileg is kitüntetve van azonban azon 
korlátozás, mely szerint Debreczen város közgyűlésének 1868. január 
25-én 106. szám alatt kelt határozata alapján Debreczen város ható-
ságának azon felsőbb helyen is jóváhagyott százados szabályrendelete 
hogy a város területén levő tanya- és kaszáló földek csupán 
házzal biró debreczen-városi polgároknak adathatnak el s csak ilye-
nek által birtokoltathatnak ez idő szerint is érvényben van. A legtöbb 
házbirtokos egyszersmind földbirtokos is s ezeknek jelentékeny része 
tényleg gazdálkodik is. 

Az Ondód Debreczen határában egyike a legkitűnőbb szántóföl-
deknek. s lehet, hogy a föntebb való rendszabály onnét keletkezett, 
inert megakarták gátolni eme kitűnő földeknek kevés számú birtokos 
kezébe való jutását. 

Szepes. Jelenleg egyik legszebb tanyabirtokait képező része Debre-
czennek. Hajdan falu volt 71 portával. Még 1552-ik évben, Ferdinánd 
király alatt a Szepesi család birtokolta. Azonban 1610-ben mint puszta 
említtetik. 

Ebes. A Szepes folytatását képezi. Hajdan mint fa lu, a debreczeni 
Dózsa csaláné volt. A török világban pusztult el. s már 1606-ban a 
városi jegyzőkönyvekben mint puszta említtetik. 

Hegyes. Debreczen város és a gr. Gyulay örökösök birtokában 
volt, de ez utóbbiak részét is debreczeniek szerezték meg. A pusztának 
azon része, mely a Gyulayaké volt „Gyulay hegyesnek" hivatik. Még 
1567. évben népes helység volt. Ez is a török uralom alatt lett 
pusztasággá. 

Elep. Szintén pusztabirtok. Debreczen tulajdona; még 1217-ik 
évben falu, de már 1606-ban mint puszta említtetik a városi jegyzö-
könyvekben. Az Elep H körülte fekvő részeknél mélyebben fekszik, 
nyugoti oldalával a Mátát érinti. Elepnek mintegy kiegészítő részét 
képezi az Álomzug és Kösélyszeg. 

Macs. Jelenleg puszta, részben Debreczen. részben gróf Gyulay 
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birtokában volt ; de ez utóbbi részt szintén debreczeni polgárok vásá-
rolták meg. Hajdan falu volt s ez is a debreczeni Dózsa család birtokát 
képezte. 

Máta, Zám és Ohat puszták képezik együttesen Hortobágyot, kiterjedt 
sik földjével, délibábja és sok más nevezetességével. Mind három, 
község volt hajdan. Ohat, mely a Tiszán is túlterjed, Egyek helység 
közelében fekszik Debreczentöl nyugotra. A község, mely itt állott, a 
XVI. században pusztulhatott el. Máta nevü fain hihetőleg későbben 
épült a szomszédságában ievő többi falvaknál, még is előbb pusztult el, 
mert már 1452-ban puszta volt. Már ez évben Debreczen birja ; s később 
1583-ban Báthori Zsigmond Erdély fejedelme uj adomány czimen azért 
adta Mátát, a Nagyerdő és Apafájával együtt Debreczen városának, 
mert régtől fogva csendes és békés birtokában volt azon jószágoknak. 
Zám a hortobágyi puszta délkeleti része. Hogy megült helység volt, 
bizonyítja ma is meglátszó telekhelye; e község a XVI-ik században 
pusztult el. 

Pallag. A váradi regestrum szerint 1210-dik évben már falu volt. 
A község telekhelye máig is kivihető. Elpusztulása a török világra, 1526— 
1686 évek közé esik. E puszta 1850-ik évben a debreczeni polgárok 
közt 32 évre zálogba osztatott ki. 

Monostor. Erdőség Zelemér mellett, hajdan falu volt két portával, 
s az itt állott monostorról, mely Zelemérhez tartozott, vette elnevezését. 

Haláp, Bánk, Fgncsika, Paez, Csere, Erdőterületek, melyek mind 
lakott községek voltak, de idő jártán elpusztultak. Haláp a váradi rege-
strum szerint 1235-ben mint Hlap nevü falu szerepel, Bánk telekhelye 
ma is kivehető. Pacz 1300 körül a debreczeni Dózsa családé volt. 

Gát. Erdőség Szabolcsmegyében ; debreczeni birtok. A rajta állt 
községből a templom romjai, magas fala és keskeny ablakréseivel 
fönnállanak. A Gut, mint sok más helység, szintén a török "uralom alatt 
lett pusztává. 

III. 

A régi gazdálkodásból a modernebbre való átmenet szükségét, 
eleven színekkel festi a következő leirás, mely 1844-ben Íródott: 

„Mi a munkáltatást illeti, minden dicséretet érdemel, mert mennyit 
végeznek itt a munkások naponta, felföldi ember előtt szinte hihetetlen. 
A birtokos ember elve itt a dolgoztatásban az, jól tartani s fizetni a 
munkást, s általa kitelhetőt eszközöltetni, s kapálási, kaszálási sat. 
munkatétel itt legserényebben foly. De a házak utánni földek nagy 
száma okozza azt, hogy mindenki törekedvén dolgát minél előbb végezni, 
kapóssá válik a különben nem csekély számú napszámos s felettébb 
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felszökik a napszámbér, s a munkásoknak eledelébeni kedvezmény, 
annyira, hogy több esetben alig ér többet az egész termény, mint a 
ráfordított költség. Ezen körnvülállás ébresztette a jobb felfogású pol-
gárokba azon óhajtást, bogy a ház utáni földekre szabad adásvevés 
létesíttessék." 

„Szántásra azonban nagy, nehéz és sok erőt kivánó ekék hasz-
náltatnak ; ha a kisebb, alkalmasabb nyíri, vagy tul a dunai ekék 
jönnének divatba, sok igás erő megkíméltetnék, s annyi igás jószággal 
többet lehetne végezni." 

„A mezei termények müvelésében szembeszököleg vehető észre az 
egyformaság, t. i. folyvást csak búzának, rozsnak, árpának, zabnak, 
kölesnek s tengerinek termesztése s elmellőztetnek a kereskedési növé-
nyek termesztései, melyekből főleg kiemelendő a dohány, kender és len, 
mikért maga a debreczeni nép sok pénzt ad ki évenkint. Repczét, 
lóherét, tehénrépát itt-ott már kezdenek termeszteni, de általjában véve 
ezt is csekélyen." 

„Nagy hiánynak tekinthető, hogy a tanyákon csűrök nem építtetnek, 
melyekben nyárban kedvetlen időben is s elkésve őszszel s télben is 
lehetne nyomtatást folytatni s végezni. Véleményem szerint e miatt tör-
ténik az, hogy az őszit egy szántásba kénytelen s azt is elkésve vetni 
a földmives, nyári jobb idejét nyomtatással s megázva az élet s esős 
idő kerülve, heveréssel kénytelen tölteni, pedig ki próbálta, elhiszi, hogy 
a debreczeni földön is igaz az, hogy egy szántás, egy kenyér, két szárítás 
két kenyér s ha áll is az, hogy késő ősszel s télben sok kárt tesz a 
féreg az életben, s nem oly jól ereszt : de sokkal több azon nyereség, 
mit a két szántás utáni termés szaporodást juttat. . ." 

„A legelön a gulyák nagyobb seregekben legeltetvén, e miatt az 
itatást, főleg szárazság idején nem gyakorolhatni kielégitöleg, s ebből 
következik a jószágnak sűrűbb hullása a nyavalyákban, s miután a 
nevendékek is az állapodott idejűek között legelnek, gyakran történik a 
korábbi inegfolvatás és fiasodás, mit a jószág elfajulása követ." 

„A város körüli legelőn mindenféle jószág együtt járván, az iga-
vonók közel jó legelőt nem kaphatnak, s kijebb kell vitetniük s az 
álmos cselédektől gyakran ellopatik a jószág, és sok ember elszegé-
nyedik e miatt." 

„Sajnosan tapasztalható a polgári tanyákon a trágyának helytelen 
kezelése, miután az nagy részben éretlen hordatik ki, s oly vastagon 
teregettetik el, hogy e miatt csak kevés föld nyerhet javulást. A debre-
czeni lanyaföldek legjobbikán sem felesleges a trágyávali javítás, az 
Elepnek pedig szikesebb részén elkerülhetetlen, néhol kenyér sem 
teremne, ha trágyázással nem javítanánk, főleg szikesebb helyeken." 
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Igy jellemeztetik Debreczen mezőgazdasága 1844-ből, melyekhez 
még hozzá vehetjük a következőket: „Általában a mesterséges takarmány-
nemek termelése elhanyagolva, a szénatermesztés egészen a természet 
erejére bízatott. A gabnanemüek alá való szántás-vetés a kezdetleges 
kifejlődés fokán alig emelkedett feljebb. A tanyákon nyert trágya 
nagy része tüzeknek számíttatván, tüzelőül szolgált. Az ugarolás kevés 
gazdánál volt szokásban ; s miután a szántóföld tulnyomólag nehéz 
agyagból állt, a közhasználatban volt paraszteke alig hatolt 2 3 ujj-
nyira a földbe; mi miatt a gyakori kifagyáson kivül az is okoztatott, 
hogy az őszi vetés meg nem bokrosodhatván, erőtlenül indult tavasszal 
szárba; maga a talaj pedig évről-évre taraczkosodott s gyomosodott. 
A búzán kivül rendes termesztmények voltak rozs, árpa, zab, köles, 
tök, burgonya, legfökép pedig kukoricza. Jó jövedelmet adott a repcze, 
dohány, de ugy ezek mint a répa csak szórványosan s nagyobb bir-
tokosoknál termesztettek". Csak a legkésőbbi időkben4kezdett a mezőgazda-
ságra egy ujabb korszak hajnala virulni, mit körülbelül 1848. óta 
számithatunk. A régi lóval való nyomtatás helyét a géppel való cséplés 
váltotta fel, terjedtek lassankint a jobb műveleti eszközök, ekék, kettős 
és hármas ekék, boronák, hengerek ; használni kezdték a jobb rostákat, 
takarmánykészitő gépeket. A növények termesztésében nagyobb válto-
zatosság hozatott be; jobb művelési módok honosíttattak meg, mi leg-
jobban mutatkozott a dohány és repczénél. 

Atalában ugy egyesületek, mint magánosok megértve a kor intő 
szavát, rajta voltak, hogy a mezőgazdaságot a kor által követelt szin-
vonalra emeljék, s e törekvést mindenben fényes siker koronázza. 



A K A S S A I H A R M I N C Z A D T Ö R T É N E T E A X V I . S Z Á Z A D V É G É I G . 

I r t a . : IFJ. KEMÉNY LAJOS. 

A harminczad, mint kivitt vagy behozott árúk után fizetett vám, 
már az Árpádok korában1 (1267-ben) felbukkan. Elnevezése onnét szár-
mazik, hogy az árúk értékének harminczad részét szedték be határvám 
gyanánt az erre kirendelt tisztviselők a királyi kincstár számára. 

A Szepesség, Gölniczbánya és Kassa kereskedelme Lengyelország-
gal, tehát e vidék harminczadjövedelme is, már Róbert Károly ural-
kodásának első tizedében elég jelentékeny volt, mert az egyrészről a 
király, másrészt Kassa és az Omode fiai közt 1311-ben kötött egvesség2 

első pontjaiban e részek harminczad és egyéb jövedelmeinek királyi 
kézre való visszabocsátását követelik a kiküldött egyháznagyok. 

Kassa kereskedelme Nagy Lajos alatt emelkedik virágzása tetőpont-
jára. Kereskedői állandó összeköttetésben vannak Krakkó, Boroszló, 
Danczig, Thorn s Lengyelország és Szilézia többi városaival. Mennyi 
jövedelem folyt be ez által a királyi kincstárba, sajnos adataink nin-
csenek róla. Azonban jelentékeny lehetett, mert midőn Zsigmond Kassán, 
1404-ben tíz évre felmenti a kassaiakat a harminczad fizetése alól. azzal 
okolja meg, hogy a városnak sok költségébe került a falak és bástyák 
részben javitása, részben újjáépítése s a polgárság azonkivül a királynak 
is tett szolgálatokat.3 

Zsigmond szabályozza először az 1405. évi 13. és 15. törvény-
czikkekkel a harminczad fizetését. 

A harminczad szervezetébe enged bepillantani Borbálya királyné-
nak, 1423-ban Kassa városához intézett rendelete, mely szerint Mel-
maister Henrik királyi harminczados panaszára meghagyja, hogyha 
kereskedőik Lengyelország felé félreeső utakon mennek, úgy váltsanak 
szokás szerint a harminczadhivatalban levelet, melyben az árúk nienv-
nyisége meg legyen nevezve ; ellenkezőleg, a ki ily irás nélkül indul 
útnak, annak javait a harminczados foglalja le.4 

1 Fejér. IV. 3. 396. és 1289-ből V. 3. 467. 
2 Fejér. VIII. 1. 408. 
3 Kassa város titkos levéltára. Harminczad. 1. és 2. sz. 
4 Kassa város nyilvános levéltára. 147. sz. 
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A kassai harminczad hatósága alá tartoztak Kassa, Lőcse, Eperjes 
és Bártfa harmiiiczadhivatalai s ezek fiókjai : Lubló, Ó-falu, Sztropkó 
és Homonim. Ezeknek kezelését V. László 1453-ban Kassának engedi 
át, sőt a kassai polgárságot a harminczad fizetése alól felmenti. Ugyanez 
évben egy évre ismét megadja nekik e kedvezményt.1 

Ugyancsak ez évben a király Giskrának engedi át a kassai har-
minczadot, hogy belőle elégitse ki a jövőre fizetését; meghagyja azon-
ban neki, hogy a kassaiaknak egy évre szóló harminczadmentességét 
ne érintse.2 

A következő évben nagy csorbát szenved a király harminczadjöve-
delme. Kassa kereskedő polgársága ez évtől e vámnak csupán felét 
fizeti királyi jóváhagyással. V. László ugyanis annak a 32,000 frtnak 
fejében, melyet Kassa az ő érdekében költött, — ujabban is ezer 
forintot adván neki kölcsön, — a polgárságot a harminczad felének fize-
tése alól örökre felmenti.3 E rendeletéről tudósítja a harminczado-
kat is. 

E kedvezményt Mátyás 1464-ben megújította, felemiitvén, hogy a 
város a csehek és törökök ellen pénzzel, hadiszerekkel segítette. 

1467-ben az országgyűlés határozatából a harminczad helyébe a 
koronavám lép életbe s ez alól csak a nemeseket vették ki. Mátyás a 
következő évben a város polgárai által fizetendő harminczadból 400 
arany forintot elenged, de kötelesek ennek fejében az adó behajtásánál 
segédkezni. 

1483-ban a király meghagyja Kassának, hogy Perényi Miklós sztrop-
kói várát ostromolja meg s adja át ottani harminczadosának, hogy ez 
a kereskedőket s utasokat megvédelmezhesse.4 

A következő évben megtudjuk, mennyit jövedelmezett a kassai 
harminczad. Kassa évi 6000 írtért bérbe veszi s 1500 frtot már elő-
zőleg lefizetett a királyi kincstárba. Ugyanez évben ad a város e bér-
összegre huszonegy köteg posztót, egyet-egyet 75 írtjával, összesen 
1575 frt értékűt; más izben kétszáz mázsa ólmot 500 arany forint 
értékben, 16 mázsa salétromot, melynek értéke 96 frt s a fehérvári 
(Székes v. Gyula- ?) templom építéséhez szükséges 900 frtot érő ólmot. 
A király adóssága fejében három krakkói kereskedőnek még ugyanez 
évben 1111 frtot is kifizetnek, valamint bizonyos raguzai Franknak 50 

1 Titk. lt. Harminczad. 4. és 5. sz. 
2 U. o. 6. sz. 
8 Titkos levélt. Harm. 7. sz. Azon oklevelek, melyeknek hollétét nem jelzem, 

kivétel nélkül Kassa város titkos levéltárában Harminczad jelzés alatt örzött csomó-
ban találhatók fel. 

4 Nyilv. lt. 534. sz. 
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Irtot. Egyszóval a kassaiak ezer forinttal többet fizetnek ki. a király és 
kincstartója, Orbán meghagyására a mit Mátyás elösmer, utasítván a 
következő évben harminczadosát, Czeczei Kis Mátét, hogy az ismét 
királyi kézbe került harniinczad jövedelméből fizesse azt nekik vissza.1 

Mátyás halálával a kassai harminczad Zapolvai István nádor kezére 
jut s tőle bérli ki Kassa 1494-ben évi 5000 írtért. A nádor kiköti, hogy 
Kézsmárk lakói ne fizessenek harminczadot s ezért a bérösszegből 50 
frtot leenged a kassaiaknak ; sőt lia a kézsrnárkiak kereskedelmi árüi 
után ez összegnél több esnék a harminczad javára, a nádor kötelezte 
magát azt megfizetni.2 

Ulászló 1500-ban megerősíti Kassa harminczadkiváltságát. 
1512-ben ismét a város bérli ki, illetve veszi át a harminczad 

kezelését. Az előző években Pemflinger János budai biró kezén volt 
ama kölcsönök fejében, melyeket a király tőle vett. Ez évben az adósság 
még 5632 és 1 2 frt voll. Ezt Kassa kifizeti s Ulászló kezükbe bocsátja 
a harminczadot mindaddig, míg ezt az adósságot le nem törleszti, 
leróván javukra a kezelésért 300 frtot s a tisztek fizetését és asztal-
tartását. 

A harminczad több évig a város kezén marad, mert Ulászló 
1513-ban 130 frtot, 1514-ben 400, majd 2000 frtot3 vesz fel tőlük 
kölcsön. 

A harminczad jövedelmét időközben csempészek és pártfogóik, 
söt Zápolya János is, csonkítani igyekeznek. Ulászló 1512-ben kényte-
len elrendelni,4 hogy senki se gátolja harminczadosait a csempészés 
megakadályozásában, valamint azt, hogy a tilos utak őrzését ezeknek 
engedjék meg. 

Kassa pedig (1514) mind a jászai, mind a leleszi káptalan előtt 
óvást emel az ellen, hogy jóllehet emberemlékezet óta a harminczadot 
a Krompachról Lublón át vezető ütőn szedték, most Zapolya János az 
árvamegyei Thurdossinon keresztülvezető utat töretett s a kereskedőket 
arra akarja irányítani a kassai harminczad lublói fiókjának megrövi-
dítésével. 

Ulászló 1515-ben felszólítja Kassát, hogy miután az országgyűlés 
elrendelte, hogy a zálogba vetett vagy .bármikép átengedett királyi 
jövedelmek felét vissza kell bocsátani a király kezére, tehát szolgáltassa 
át a harininczadjövedeletn felét Lónyay Albertnek. De rövid napok 
múlva ír a városnak, hogy mivel oly készségesen fizette ki helyette 

1 Nyilv. lt. 563, 564, 565, 566, 567, 573, 586. sz. 
- Történelmi Tár. 1889, 591. lap. 
3 Nyilv. lt. 918. sz. 
4 Nyilv. lt. 18123. sz. 

Magyar Gazdasdgtörténehni Szemle. 21 
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Pemfligernek a kölcsönvett összeget, melyből még 2950 írttal tartozik 
Kassának, kegyelme jeléül a harminczadot sértetlenül kezükben hagyja. 
Sőt a következő évben1 ismét 200 frtot vesz fel e harminczad jövedel-
mére azzal az Ígérettel, hogy többé nem fordul hozzájuk mindaddig, 
míg adóságait tisztára le nem törleszti. 

II. Lajos uralkodása első évében erélyesen intézkedik a királyi 
jövedelmek behajtása iránt s felszólítja Kassát,2 hogy a harminczadjö-
vedelem felét szállítsa he a királyi kincstárba. Rendeletet ad ki továbbá 
e jövedelem megcsonkitói ellen. 

1517-ben Várdai Pál kincstárnok összeszámozkodik a várossal 
Ulászló adósságai iránt s értesiti3 Kassát, hogy a harminczad mult évi 
jövedelmének fele része azaz 284 frt 36 dénár jut Kassának s igy a 
város követelése még mindig 2352 frt. 64 dénár. 

A város minden követ megmozgat,4 hogy az országgyűlés hatá-
rozatát ne kelljen teljesítenie; maga a kassai születésű Szathmáry 
György pécsi püspök jár közben érdekükben; de nem érnek czélt. 
1521-ben a jövedelmező bérlet Moré László főpohárnokmester kezén van.5 

II Lajos időközben 2000 frtot vesz fel0 kassai híveitől s 1525-ben 
évi 200 frtot utal ki a harminczad jövedelméből mindaddig, míg le nem 
törleszti. 

A mohácsi vész után mind János, mind Ferdinánd kincstárnoka 
rendeletet küld7 a városhoz, hogy a harminczadot adja át embereinek. 
Kassa gyorsan határoz s Ferdinánd pártjára áll. 

Ferdinándnak a hadviseléshez pénzre volt szüksége s Kotzer 
Károly krakkói kereskedőtől, a kinek néhai Lajos király is adósa maradt 
3100 frttal, szintén kölcsönvesz 3000 frtot s utasítja Kassát, hogy ez 
összegek letörlesztésére adja át Kotzernek a harminczadot.8 

Kassa felir, hogy ennek jövedelmét néhai Lajos király 2000 frtnyi 
adóssága törlesztésére fordítják. Király és város végül ugy egyeztek meg, 
hogy a hü Kassa a harminczadjövedelem minden ezer forintja után 
mindaddig 150 frtot kap, inig a 2000 frt ily módon meg nem térül. 

Torna vára néhány év óta Kassa kezén volt. Ferdinánd 1531-ben 
meghagyja, hogy a várat adják át vingárti Horváth Gáspárnak, főkama-

1 Nyilv, lt. 953. sz. 
2 Nyilv. lt. 954, 18126. sz. 
3 Nyilv. lt. 974. sz. 
1 Nyilv. lt. 983, 992 sz. 
5 Nyilv. 1040. sz. 
6 Nyilv. lt. 1078. sz. 
7 Nyilv. lt. 1112, 1113. 1114. 1135. sz. 
s Nyilv. lt. 1226, 1227, 1292. sz. 
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rásának ; azért az összegért pedig, melyért Tornát a városnak lekötötte, 
a mint a kassai harminczad Kotzer keze alól felszabadul, azt nekik 
engedi át teljesen, sőt kész a vármegyék subsidiumát vagy más jöve-
delmeit is nekik lekötni. Az egyesség megkötése végett hozzájuk küldi 
Tamás egri érseket. Még ugyanezen évben meg is egyeznek Kassán 
abban, hogy a tornai uradalom zálogösszege s a vár fentartására és 
felszerelésére fordított költségek, összesen 2800 frt megtérítéséül a király 
annak idején átengedi nekik a harminczadot, addig is kiutal a várme-
gyék subsidiumából 750 frtot.1 

Ferdinánd 1533-ban Toldy Ferencz és családja eltartására, a kit 
hívsége miatt az ellenség birtokaiból kiűzött, a kassai harminczad jöve-
delméből 200 frtot utal ki.2 E jövedelméből rendeli kifizetni azt az 50 
forintot is a mely összeget rendeletére vingárti Horváth Gáspár zálogba 
vetett ruháira adtak a kassaiak. A harminczad ekkor már a város kezén 
volt, kifizetvén Kotzernek a királyi adóságból még neki járó 222 frtot.3 

A következő évben a bérlet Horváth Gáspár kezére jut.4 Azonban 
Katzianer János, Ferdinánd főkapitánya ugyancsak a kassai harmincza-
dot, a város kezéből, kivévén azt Grupek Sebestyénnek adta át. A király 
úgy intézkedik hogy Horváth elegitse ki Crupeket s ez összegért kárpó-
tolja magát a harminczad jövedelméből s csak azután elégítse ki belőle 
a kassaiak követelését.5 

1536-ban Kassa a János király kezére jut, ki 1540-ben a harminczad-
jövedelmet két éven át a városi falak építésére engedi át8; 1550-ben 
Fráter György ugyané czélra fordítja annak jövedelmét. Ez oklevélből 
tudjuk meg, hogy a kassaiak minden hordó bor után 25 dénárt fizettek 
a harniinczadosnak. 

1552-ben Kassa ismét Ferdinánd uralma alá kerül, a mi a Felvi-
dék kereskedelmének fellendülését előmozdította. Eire vall, hogy 1555-
ben7 Miksa trónörökös a magyar királyi kamara utján utasítja a várost, 
hogy kereskedő polgárainak adjon bizonyítványt polgári jogukról, hogy 
azt a harminczadhelyeken felmutathassák, mert olyanok is, kik azt el 
nem nyerték, mind többen űznek kereskedést s csorbítják a harmin-
czad jövedelmét. 

Ez évből maradt korunkra első ízben a kassai harminczad szátn-

1 Nyilv. lt. 1509, 1514. sz. 
2 Nyilv. lt. 15G0. sz, 
s Nyilv. lt. 1503, 1575. sz. 
* Nyilv. lt. 1580, 1008. sz. 
s Nyilv. lt. 1581. sz. 
» Nyilv. lt. 1032. sz. 
' Nyilv. lt. 1742. sz. 
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adása,1 mely negyedévenkint számol el a be- és kivitel jövedelméről, 
pasztán Kassa város kereskedelme után. 

Az első negyed jövedelme a Bártfáil át eszkö-
zölt bevitel után . . . . . . . . . .... . . . . . . 327 frt 42Va d.. 

a kivitel után . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 40 „ 70 ,, 
összesen ..." 368 frt 12V2 d. 

A második negyedben ugyancsak a Bártfán át 
eszközölt behozatal jövedelme . . . . . . 805 frt 81 d., 

Sztropkón át . . . . . . . . . . . . 6 ^ 75 ,, 
az összes beviteli jövedelem .. . . . . . . . 812 frt 56 d. 
A kiviteli jövedelem Bártfán át ... . . . . 137 frt 20'/a d., 
„ „ „ Pozsonyon át . . . . . . _ _ 106 .. 75 

összesen . . . 244 frt 041 2 d. 
A bevitel és kivitel összes jövedelme a máso-

dik negyedben . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 1046 frt 6 O V 2 d. 
A harmadik évnegyed beviteli jövedelme Bárt-

fán át . . . 805 frt 28 d.. 
beviteli jövedelem Kézsmárkon át . . . . . . 1 ,. 421 2 .. 

ö s s z e s e n . . . 8 0 6 frt 70V2 d„ 
A kivitel ez évnegyedi jövedelme Bártfán á t . . . 18 frt — d., 
Sztropkón át . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 frt 30 d., 
Szempczen át Pozsonyba .. . . . . . . . 565 „ 1 5 

összesen 595 frt 45 d. 
A kivitel és behozatal összes jövedelme a har-

madik évnegyedben .. . ... . . . . __ ... ... 1402 fit 151 2 d. 
A negyedik évnegyed behozatali jövedelme Bárt-

fán át . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . 701 .. 621 2 „ 

Lublón át . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 „ — 
összesen . . . 725 frt 621 2 d. 

A kivitel jövedelmezett Bártfán át... . . . . . . 36 frt 401 2 d„ 
A szepességi lengyel városokba vili árúk után 2 ,. — 
A be-és kivitel negyedik óvnegvedi összes jövedelme 764 Irl 03 d. 
A kivitel nyers anyagokra szorítkozott, mint bor, beszleiezei szilva 

faggyú, ökörbőrök, viasz. vas. báránybőrök 11. 11. zeekbewr. szarvasmarha 
és timsó. 

A bevitel után Kassa kereskedői 2672 frt 21*2 denari fizetnek, 
mig a kivitel után 918 fit 60 dénárt, és pedig az Ausztriába eszközöli 
kivitel után 671 frt 90 dénárt, az éjszaki tartományokba eszközölt kivi-
tel után 246 frt 70 dénárt. 

1 Nvilv. It. 19232. sz. 
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A lajstrom egyszersmind mutatja a kereskedelem élénkségét és irá-
nyát is évnegyed szerint. 

Kassát 1556-ban nagy elemi csapás éri : a városnak mintegy ö/4 
részét tűz hamvasztja el. Ferdinánd még ez évben s a következőben is 
a harminczad jövedelmét a város megépítésére utalja ki.1 

1577-ben Ernő királyi berezeg meghagyja harminczadosainak, hogy 
a kassai kereskedőktől ös időktől élvezett kiváltságuk szerint a harmin-
czadnak csupán felét szedjék.2 

1585-ben3 Kassa kereskedői a Lengyelországból való behozatal 
után 259 frt 471/2 dénár harminczadvámot fizetnek, mig a nagy mér-
tékben kivitt bor után 1231 frt. 71.'» dénárt. Ausztriából Pozsonyon 
át eszközölt behozatal jövedelme 765 frt 4OV2 dénár; a kivitel — első 
sorban bőrök és viasz után — 217 frt 59Va dénárt jövedelmezett. 

1 Nyilv. lt. 1707. sz. 
2 Nyilv. lt. 19306. sz. 
3 Nyilv. lt. 19317. sz. 





ADATOK. 

I. RÁKÓCZY GYÖRGY GAZDASÁGI UTASÍTÁSA A 
GYULAFEHÉRVÁRI TISZTTARTÓ RÉSZÉRE. 

Instructio pro Egregio Mietutele Cikó de Veresmart honorum Curiae 
nostrae Alhensis provisore. Anno 1634. die 26. januarii facta. 

1. Minden helyeken odavaló jószágunkban, egész falukban és por-
tiokban valamennyi jobbágyink vannak és lesznek, azoknak neveket, 
fiokat felírassa, hogy igy ha jövendőben valamelyik azok közül másuvá 
találtatnék is menni avagy vitetni, ez uton és modon tudhassák meg és 
találtathassák fel és el is ne idegenülhessen jószágunkból. Azonképpen 
minden jobbágyoknak lábas marháit is mind jövedelmekkel, adójokkal 
és szolgálatjokkal s abban való rendtartással egyetemben Urbárium 
szerint connumeraltassa és regestáltassa, magát pedig a jószág között 
ugy viselje udvarbiránk, hogy jo(b)bágyink nem hogy fogynának, hanem 
inkább gondviselése által augealtassanak, minden inarhájokban, számok-
ban és értékekben is, mert ha épülnek, jó industriáját ; ha penig fogy-
nak és szegényednek alatta jobbágyink, kárunkat ismerjük tőle, el is 
nem szenvedjük neki. 

2. Valami ma elvégezhet, holnapra ne halasza, mert semminemű 
hasznot ember nem igen szokott venni és nyerni a halogatásból. 

3. Mi kárunkkal hasznot magának se magunkéból se jobbágyinkéból 
ne hajthasson se kereshessen semmi úton módon és semmi praetextus 
alatt, hanem tőlünk elrendeltetett praebendaval contentus legyen. 

4. Maga pénzét a mi pénzünk közé ne elegyítse, pénzünkkel is 
maga számára ne kereskedjék, sem az magáéból oly kereskedést ne 
indítson, ki a mü jövedelmünknek kárára és fogyatkozására lenne, ha 
magát óvni akarja. 

5. Magához tartozó avagy tiszti alatt levő minden rendbeli szol-
gánknak praebendásoknak tőlünk kegyelmesen elrendelt praebendájok 
megadassék, fizetések penig az esztendős szolgáknak cantoronként, hó-
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pénzeseknek liószámszerint legyen megadva minden fogyatkozás nélkül, 
hogy minket ne búsítsanak érette. A kiknek penig gabona fizetések jár 
és gabonát ad nekik, azt búzának ne irják regestumba és annak ne is 
nevezze, mivel animadversio leszen róla. Ha mely szolgáink penig meg-
halnának, avagy búcsüvéve elhagynának avagy penig elszöknének, avagy 
hogy akármi úton módon változnának és mások rendel(tet)nének helyekbe, 
mind az előbbiek elmúlásának, változásának, mind pedig az maguk be 
állásának napja, ideje nyilván és igazán fellegyen írva, hogy kinek, 
meddig, mikor kezdetett, mikor végeztetett praebenda adása. végezése, 
kezdeti és egyéb fi(zeté)se is tudathassék és constáljon bizonyosan. 

6. Udvarbiránk minden utonjáróknak infestálásoktól a szegény 
népet igen meg(oltal)mazza ; arra is penig igen reá vigyázzon udvar-
biránk, hogy a falusi[s városiIpolgárok a szegény községet illetlen adó-
zásokkal, vétellel, utonjáróknak való gazdálkodásoknak szine alatt rovás-
sal, semmivel ne terheljék, búsítsák, hanem a falunak közönséges szőlő 
és malom jövedelméből vagy korcsomájából teljesítsék. Erről is tölök 
esztendőnként számot vesznek. 

7. Mindenféle gabonabeii majorságot, búzát, árpát, zabot felesen 
vettessen [a mint] legjobban jószágunk reá érkezik. Ezen kivül elege-
dendö lencsét, kölest, lent, kendert és egyéb mindenféle leguminat vet-
tessen, kitkit jó alkalmatos ideje korán, azokat penig az üdőnek jővén 
sz[árazsága] kár nélkül hordassa és takartassa be az jóüdövel alkalma-
tossággal] ebből is kárainkat ugy távoztassa, hogy maga kára lészen és 
[magának tulaj |?donitsa. Majorság szántóföldeinkben, kerteinkben és 
réteinkben maga hasznára semmi úton és módon ne tulajdonítson 
az az földekben maga számara be ne vettessen semmi részről, 
réteinket zabunkat maga barmaival, ökreivel, feles lovaival ne 
étesse ja kiről alioquin megadja az árrát. Ha penig akármely 
V majorkodó helyeinkben való gondviselő szolgáink közül az 
mii f . . . . ben maga számára bevetni merné, vagy be is vetett volna, 
az olyan termésestül, gyümölcsöstől suo tempore számunkra 
takarittassék az mely industríával maga számára való szántáshoz, vetéshez 
hoz . . . . kezik udvarbiránk vagy más szolgánk az mü földünkben 
azon . . . .aval, az mü oeconomiánkhoz miért nem érkezhetnék? 

8. Történik ne talán ez is, hogy udvarbiránk vagy utána való 
gondviselők, szolgák, ispánok jobbágyinkat magok munkájával terhelik, 
szántatnak, vettetnek, arattatnak, kaszáitatnak avagy akármit dolgoztat-
nak magok számára és majorkodtatnak magok számokra véllek, ki miatt 
dolgainkban sokszor hátramaradás, majorságaikban is kár és jobbágyink 
dolgában is fogyatkozás esik, mivel az üdőnek jován magoknak dolgoz-
tatnak véllek, az magunk dolga és jobbágyinké is alkalmatlan esős 
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időre marad és halad, majorságunk gyakran oda is vész. sőt maga dol-
gához is az mint irók nem érkezhetik, az jobbágy is miatta, melyekből 
kárvallásra és szegénségre jutnak, az magunk szolgalatjára sem lehetnek 
alkalmatosok. Néha taláni szekerességgel is bántódnak lovok veszedel-
mével fizetésnélkül. Eshetik ez is, hogy az iidönek alkalmatlan voltán 
holmi majorságbeli dolgot szántást vetést véghez vinni elmulatnak és 
azután alkalmatos iidö érkezvén be, minden munkájuk szaporátlan és 
káros, mindezekből azért is egyél) negligentiajok miatt lehető károktól 
is ugy óvják magokat, hogy azokbeli károkat megfizettetjük véllek. 

9. Valamely majorkodó helyhez majorság szőlők is vannak, azokat 
is ugy procuralja udvarbiránk, a mint legjobban kívántatik procuratioja, 
annak idejekorán minden mivét megadja, megmiveltesse, el ne pusz-
tuljanak, hanem inkább épüljenek gondviselése alatt. A szüretnek idejét 
penig va'amikor Isten előhozza, szöleinknek mustját, lőréjét jó és min-
den szag nélkül, penész nélkül való hordókban szűréssé be, a törkölyét 
penig sertésmarhák tartására, kiváltképpen penig mikor makk nem te-
remne, elrakassa. Az boroknak penig töltésekre, tisztán tartásokra és 
véllek való jóbánásra s ahozvaló minden eszközökre szorgalmatos 
gondja legyen, mert ezeknek fogyatkozásokból is maga vall kárt. 

10. Mindenféle majorságunkat penig gyakorta meglátogassa, azokra 
következhető ártalmakat eleve lássa és távoztassa,, hogy sem füvében 
sem kalongyájában vetésinkben és egyébféle takarmányunkban kárt ne 
valljunk. 

11. Lenre, kenderre minden majorságinkból valókra, minden déz-
mákból esztendőre gondja legyen, az üdönek az jován áztassa, száraz-
tassa és megcsináltassa, szokott helyére mindenek felett berakassa. 
Jobbágy asszonyinkra maga kenderét ki ne ossza fonni. Takácsokkal, a 
kik mesterségekkel nekünk tartoznak szolgálni, maga számára vásznat, 
se egyebet a mi hasznunknak múlásával ne szövessen. 

12. Kerteinkben penig mindenféle vetemént, mely nélkül egy nap 
is nem lehetnek házaink, oly bőséggel vettessen, hogy nemcsak ottvaló 
udvarunk, konyhánk szükségérevaló legyen elegendő, hanem masuvá 
is, az hová rendelésünk szerént kévántatik, adminisztrálhasson elég-
képpen ; pénzt is teremtsen penig belőle és a kertésznek abból fizessen, 
de fizetését vélle megszolgáltassa, heában néki ne fizessen, alioquin 
nem acceptáltatik. 

13. Mindenféle lábasmarháinkra, valamik inventarium szerint ke-
zébe adatnak, oly gondot viseljen, hogy ne csak meg tekintellje, de 
azoknak nyavalyájokra is igen vigyázzon és ha némelliknek nyavalvájok 
esik, megorvosoltassa, jó gondviselő pásztorokat tartván mellettek. Téli 
üdön penig ételekre és telelő-helyekre szorgalmatos gondja legyen. 
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Szaporodása goiidviseletlensége miatt el ne veszszen és mindenféle 
marháinknak hasznok, sajtjok, vájok és túrójok s gyapjok külön annak 
módja és szokott rendi szerint megtakaríttassék, kárnélkül conserváltas-
sék és a hová kévántatik avagy konvertálni fogjuk, oda erogáltassanak. 

14. Malmainknak gondviselésére hütös molnármestereket és szolga-
rendeket esküdtessen udvarbiránk, az kik senkinek ne őröltessenek vám 
nélkül, minden héten szombaton a vámbuza megosztassék, az hütösbiró 
maga nem, hütös polgártársa a malommesterrel együtt lévén rovást 
tartsanak. Udvarbiránk penig a mit malminkból percipial, ne csak maga 
notálja, hanem a hütös bírónak avagy polgárnak és molnármesternek 
minden perceptiokról cedolát adjon és a honnét eddig sabbathalis járt 
vagy papoknak vagy deákoknak, azt igazán ezután is kiszolgáltassa és 
megadja. A jo molnárokat penig ajándékért és maga privatumáért ne 
változtassa, hogy valami roszakat avagy igazságtalan embereket állasson 
helyekben. Malmainkra pedig oly szorgalmatos gondja és vigyázása le-
gyen, hogy gondviseletlensége miatt ne romoljanak pusztán, haszon 
nélkül ne álljanak, meit a mennyi idő alatt haszontalan állani compa-
realtatnak a malmok, annak a kárát az udvarbirón veszik meg. Mely 
dolgot sernevelö házainkra is értsenek az udvarbirák. A mely helyeken 
penig más földes urakkal közmalmunk van és egyik a másik negligentiájá-
lioz képest a malmot pusztulni hagynák, ott azaránt is ami részünkre 
való kárt az udvarbíró fizeti meg, ugy leszen a más földes ur részéről 
is, elhittük, mert az is a maga kárát az udvarbiráján veszi meg. De mi 
a mi részünkről parancsoljuk udvarbiránknak, ha hol ilyen közös mal-
munk leszen, hogy magán elmúlni semmit is ne engedjen a malomnak 
épen való tartásából, haszonvételéből, mert maga fizetése leszen, a mint 
iratok. Jobb azért, hogy közönséges industriaból az ilyen malmot min-
denkoron épen tartsák és hasznot adjanak belőle, hogy sem mint 
magokat azoknak abból való kárának megfizetésében ejtsék. 

A fürész építésére is és épen való tartására szolgalmatos gondja 
legyen udvarbiránknak, hogy azoknak is hasznok és a deszka metszés 
gondviseletlenség miatt meg ne szűnjék és a holott fenyüfából való 
deszka metszés nem lehetne, bikk, jávor, hársfa, tölgy és egyébnemü 
fából is a minek szerit tehetik, deszkát mentől többet metszessen az 
udvarbíró. Hasonlóképpen zsendelv csináltatásra, hordófalakra, szőlő-
karokra, abroncsokra és egyéb fabeli szükséges eszközökre a minek hol 
helye és mikor ideje kora vagyon, fogyatkozásnélkül való gondot viseljen 
az udvarbíró. Puszta malomhelyünk is lia hol volna, malmot csinál-
tasson reá, heában ne tartsa a helyét, reá hiván annak módja szerent, 
ha közös hely volna, a több patronusokat is. 

15. Joszáginkban való tavainkra, halászó vizeinkre is az udvarbíró 
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szorgalmatos gondot viseljen, p.usztulni, avagy halatlanul állani ne 
engedje, a veszendőket megépítse, halatlanokat meghalasitsa bövön, ha 
mikor elbocsátásoknak, halak eladásoknak ideje leszen, praefectusunk 
hirivel cselekedje, jövedelmeket igen igaz számtartás alatt administrálja. 
Tilalmas halászó vizeinkre is szorgalmatos gondja legyen az udvarbiró-
nak, a régi rendtartás szerint most is meghirdesse és mindenkor, vala-
mikor szükséges, kemény büntetés alatt őriztesse, kerültesse őket, hogy 
vigyázatlansága miatt, vagy engedetlensége miatt ne pusztuljanak és ha 
valaki olyan helyeken találtatik fior. 12, avagy annal is nagyobb birság 
kivül, pro damni quantitate el ne bocsáttassák. Pisztrangos vizeinkre a 
hol vannak azonképpen gondot viseljen az udvarbíró, kikhez szabados 
halászok is lehetnek, az olyanok is sem a halászok ne pusztuljanak, 
sem a vizek ne halatlonadjanak, hanem inkább épüljenek gondviselése 
alatt. És sem tavainkat, sem halászóvizeinket, sem pisztrangos patakin-
kat, az kik csak mieink, közönséges képpen ne halásztassa, hanem 
derék szükségekre és jövedelmekre tartsa. Házunk szükségére, ember-
séges útonjáróknak, a mint megírattuk és lia kívántatik, egyéb bevehető 
kedveskedésekre is az olyanokat halásztassa, a kik másokkal közösek. 
Pusztahelyinket is, ha hol találtatik, omni via et modó megépítesse és 
haszonadúvá tegye. 

16. A mely jószáginkban bor, buza, bárány és egyéb dézmák 
vannak, arra igen szorgalmatos vigyázása legyen az udvarbirónak, hogy 
az olyan helyekre dézmások, jó lelki ismeretü emberek és emberséges 
zálogosok rendeltessenek mindenkor, és kiváltképpen azok, a kik egyéb-
ként is mü kötelességünk alatt vannak, hogy valamint más külső nemes 
ember lévén dézmás, ha kárt találtatik tenni, nemesi szabadságával 
ellenünk ne excipiáljon, és ha olyan kötelességünkön kivül való embert 
akármi okból kelletnék kibocsátni is, erről reversalist vévén, elsőbben az 
udvarbíró tőle, hogyha kárt tenne, arról jószágán avagy marháján sza-
badosan satisfactiot vehessen. (De mindezeket praefectusunknak hírével, 
akaratjából és rendeléséből cselekedje az udvarbíró) az kik dezmálásokat 
elvégezvén, erről az udvarbirónak generalis extractust; derék regestu-
mokat penig praefectusunknak adjanak kezében, a ki számot vétessen 
tölök ; mely számadásra a reversalísban, kiről emlékeznek, rá is köte-
lezzék a dézmássá leendők magokat, akár mü kötelességünk alatt akár 
azonkívül valók legyenek ; söt a kik suspectusok lennének, inquisitio is 
celebraltassék ellenek. Ebez hasonló mód tartassék a csépletés dolgá-
ban is ; és mivel majorságinkban, dézmáinkban való búzáinknak egyéb 
gabonáinknak és leguminainknak csépeltetését ideje korán jó alkalma-
tosságokkal cselekedtessék és elsőbben mindenik félben két kolongyát 
csépeltetvén a hites bírónak jelenlétében szorattassék, tisztittassék és 



.316 

mérettessék meg, kiről a bíró igaz rovást csináljon és tartsa meg, az 
udvarbíró fide mediante notálja, a bírónak czedolat adjon de facto róla, 
hogy igy constálhasson, mennyi szemet kell várni és eszerint mikor, 
melyik féle búzának, egyéb gabonának, asztagnak és akárminek is csé-
peltetéseknek végek leszen, mindeniknek proventusát in 'granis, mennyi 
lőtt légyen belőle, irva adják be praefectusunknak : az először próbára 
tudásra csépeltetett két kalongyának szeméről való igaz jegyzéssel egye-
temben. Két dézma penig, uno et eodem tempore egy személynek ne 
adassék, mivel dézmásnak dézmássa lenne, ott aziránt az igaz admi-
nistratiot nem remélhetjük. A cséplésnek penig végezetül a derék méré-
sen is a hütes birók vagy polgárok, mint a cséplésnek kezdetire iratok, 
ott is jelen legyenek, a mérésekről igaz rovást tartsanak, az udvar-
biróktól minden mérésről czedulát is vegyenek. Arra is reá vigyázzanak 
a tisztviselők, hogy se magok se dézmások oly frausban ne találtassanak, 
hogy csépletéskor buza, egyéb gabona, avagy akármi iegumina körül 
forgoiodván, az eleit, javát magok számokra ne tulajdonítsák, az alját, 
utolját, ucsuját számunkra ne hagyják, vagy buza és gabona percep-
liojál, amellett erogatioját is ne confundalják, hanem igazán administrál-
ván külön-külön distincta ratiot adjanak róla. A ki ebben vétene dézmás 
vagy tisztviselöhez illendő animadversionkat el nem kerüli. 

17. A korcsomákra való borokról és a hol helye van, serről pro-
videáljanak, a korcsomák iiressen ne álljanak, ha abból való kárunkat 
fizetni nem akarja; a hol borunk vagy serünk elfogyna, maga vagy 
baráti se senki borát, serét jószágunkban sehol se titkon se nyilván ne 
áruitassa élete, tisztessége vesztése alatt, hanem nyereségre másoktól is 
bornak szerit tegye. Ha penig maga borát adná ki korcsománkra, azt 
annak előtte hütös biránkkal meg kostoltatván, a mint mástól megitilik, 
hogy olyan bort vehetni, aszerint szakaszszák annak is az árrát, melyet 
kivévén belőle, azonkívül lucrum éppen számunkra maradjon. A hordok 
mérésében is a hütös birák avagy polgárok közül valamely hütös bizo-
nyos személy és a csaplár is jelen legyen, kinek udvarbiránk cédulát 
adjon róla és ők is tehessenek recognitiot a hol kívántatik a hordoknak 
quantitásáról, mennyi borferöje lehetett. A borseprő a mi számunkra 
égettessék ki és égett borból való jövedelmet is külön percipialjon, külön 
ratio alatt tartsa udvarbiránk, cédulát adván az égetőnek róla és ki-
égetésére mennyi seprőt adott és mennyi csepegése, jó égett bora lőtt. 
Czégér nélkül való titkos korcsoniákra bizonyos, igazságos exploratorok 
által vigyáztasson udvarbiránk joszáginkban, hogy azoktól korcsománk 
jövedelme ne minuáltassék ; a kit rajta érhetnek, személyválogatás nél-
kül borának feneke kivágattassák és magok fior. 12 büntettessenek 
l oties quoi ics. Jobbágyinkat is penig más ember korcsomájára, nemes 
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avagy parasztom való meneteltől, azokról való borhordástól fior. 12 
birsággal eltiltsa, a ki az ellen is vétene, megvegye rajta számunkra, 
alioquin maga adja meg a bírságot. 

18. Igen meglássa azt is az udvarbiránk, hogy a jószágban sohiilt, 
két szaput, mérczét, vékát, két böcsüt vagy kétköblöt ne tartson, hogy 
a nagyobbakkal bevegye, a kicsinnel kiadja tetézve vagy egyenesen 
való mértékben, mércze vagy véka megrugodozásban ne keressen pri-
vatum commodumot és a szegénységnek kárt ne szerezzen, a mint 
néhol találtatnak affélék, mert lia azt cselekedni tapasztaltatik, meghal 
érette. 

19. Tiszti alatt levő házainknál a sütésre szorgalmatos gondvise-
lése legyen, úgyhogy egy véka fejérczipónak való lisztből magunk asz-
talára ötven czípó süttessék, az abrakosoknak egy véka lisztből hatvan, 
mert ratiot is aszerint exigáltatunk tőle; derczéje, korpája apró marháink 
számára tartassék. 

20. Majorunkban tvuk, lud, réczék, pávák, indiale, juh, disznó, 
öreg lábos marba, mentől több lehet, szaporittassanak : majorbeli szol-
gáinknak, cselédnek heában ne fizessen, alioquin számvételkor oda Írják 
udvarbiránkra. 

21. Jószágunkban, mikor Isten a makknak létét adja, azt idején 
investigálván, mindenfelé hírt adjon, mentől több sertésmarhát szerezzen, 
sőt penig maga industriáját mutatván, mentél jobb haszon nyereségre 
való hizatlan marhákat vegyen és meghizlaltassa a makkon, ugy adassa el, 
jövedelmét jószágunknak igyekezzék ebbeli minden jó alkalmatossággal 
szaporítani. Valahol serre való háznak építését, sernek nevelését hasz-
nosnak látja lenni, azt mennél hamarább felépítse, jó senket főzessen, 
áruitasson, abból is hasznot szerezzen, mindazáltal praefectusunktól 
értsen a dologból. 

22. Vámos helyeinkre mind vizén s mind szárazon valókra, a 
hol affélék volnának, bizonyos zálogos emberek rendeltessenek, kikkel! 
együtt az udvarbirák is a vám hasznáról peculiaris ratiot tartsanak. 

23. Várunk, udvar és majorházunk körül, hol mikor, mi szükséges 
roslauraliók kívántatnak, azokat helyreállitni udvarbiránk semmi alkalma-
tossággal el ne mulassa. 

24. Jobbágyink hogy gondviselése miatt többüljenek és szaporodja-
nak, arra kiváltképpen való gondviselése legyen, hogy nem csak az el-
bujdosott jobbágyoknak visszavételére és helyben telepítésére is Szor-
galmatos gondja és vigyázása legyen és igyekezzék is. 

25. Méltó vigvázás leszen erre is, hogy ha valamely falunk, jószágunk 
pusztulni kezdene, annak pusztulása, romlása a gondviselők privatum» 
miatt és azoknak elviselhetetlen keménysége és kegyetlensége miatt esik 
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és leszen, melyben ha ki a gondviselők közül comperiáltatik, kemény 
büntetes nélkül el nem szenvedjük, abbéli kárunkat rajta vesszük meg. 

26. Minthogy penig jószágunkban néha törvénynyel is sok dolgok-
nak kell eligazodni, azokra is az udvarbíró oly gondot viseljen, hogy 
az igazságnak megtartásával dolgaink is meg ne károsodjanak. A nehéz 
eausákat penig, úgymint jószág dolgát, avagy emberhalált és egyéb 
difficiliores eausákat magától az udvarbíró el ne igazítson, hanem prae-
fectusunknak idején értésére adja és attól várjon, ö gondviselése a 
derekas causák, mint az instructionkban megírattuk. 

27. Az idegen jobbágyok, minthogy a jószágnak szaporodására 
valók, ha valamely jószágunkban olyan jobbágyok találtatnának, vagy 
szállani és telepedni akarnának, az olyanokat udvarbiránk biztassa bizo-
nyos ideig való szabadsággal de facto és a dolgot praefectusunkkal 
közölvén egyező akaratból illő ideig mégis adjon nekik valósággal, de 
jól reá vigyázzon és meglássa, hogy valami bujdosók ne legyenek, 
hanem olyak, kik hogyha szabadságok alatt épülnek földönkön, vagy 
addig ott laknának, azután is örökösen megmaradjanak alattunk. 

28. Minthogy az úristen szabados, bölcs Ítélete szerint eleitől 
fogva telet és nyarat rendelt lenni, a nyár lévén a téli örökséges jók-
nak betakarításának és gondviselésének ideje, azért arravaló szükséges 
vigvázási között arra is kévántatik az udvarbironak szükséges, szorgal-
matos gondjaviselésének lenni, hogy mindenféle gyümölcsök minden 
kerteinkben és joszáginkban, mikor isten létét adja, aszalnivalót mindenütt 
bőséggel aszaltasson, nyersen is télrevalót betakarhasson, úgyhogy pénzt 
is teremtsen minden industriájával belőle, hogy fogyatkozásunk semmi 
afféléből is ne legyen, söt más majorságból is, a ki magunk szüksé-
günkre, ha ott laknánk s nem kelne el, per omnes occasiones pénzt 
teremtsen oeconomica providentiája szerint. 

29. Jószágunkban mindenféle vadbőrnek idegen kézhez jutása 
tilalmas, azért fior. 12 birság alatt sehová és senkinek ne legyen szabad 
a vadbört eladni, hanem udvarbiránk kezébe illendő áron és fizetésért. 
De reá vigyázzon az udvarbíró, hogy a mely jószágunk esztendő által 
vad bőrrel tartozik, az olyant igaz szám szerint szorgalmatosan beszedje 
és mind a vadászoknak a jószágban, a hol vannak, mind pedig közön-
séges képpen a jobbágyoknak is ugyan imponálja büntetés alatt, hogy 
a ki mi vadbört kaphat, az ö kezéhez adja be és ö fizessen érette 
nekik, ugy hogy roka bőrért dr. 80 adjon, vagy ha jó öreg a bör 
dr. 90 ; szép nestért adjon fior 1 dr 50 ; szép farkas bőrért fior. 2 ; 
hiuzbörnek az ö mivolta mutathatja meg bérét, ad minus fior. 6.— 

30. Minthogy penig joszáginkban mindenféle lábas marhák isten 
áldásából szaporodnak naponként (a kire szorgalmatosan igyekezzék is 
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udvarbiránk mentől többre szaporíthasson mindenféle marhát) széna 
bőségesen takaríttassák és mindenféle marha is diligenter conserváltas-
sék, marháink meg ne fogyatkozzanak, nehogy valami éhezésre avagy 
éhelhalásra jutnának. De mivel a széna sokfelé is kelhetik el és nem 
csak marhával való megétetésre, hanem pénzteremtésre is gyakorta jó 
egy majorság: igyekezzék mentől jobb idein takartatni az udvarbíró, 
hogy a mikor kívántatik, más majorságba is adhasson belőle és pénzt 
is teremthessen, melynek mind takarításáról, költségéről igaz számot is 
adjon és tartson. De meglássa, hogy szénánkban semmi úton és okon 
kiin veszni kiválóképpen maga privatumáért ne engedjen. 

31. Minden vetéseknek, őszieknek és tavasziaknak köböl számokra 
privata ratiot tartson, mennyi köblöt vetett, és azon mennyi kalongya 
takarodik, igen diligenter felírja, hasonlóképpen a dézmalásban akár-
mivel nevezendő gabona legyen, a paterfamiliasnak nevét, lakóhelyét és 
mindenféle gabonájának kalongyája számát consignálván, egy particu-
laris ratiot tartson róla, mert külömben számadásban helye is nem 
leszen s nem acceptállatik. 

32. Arra is az udvarbíró szorgalmatos gondot viseljen, a vetésnek 
idején igen szorgalmatosan, bizonyos hütös embert állasson, a ki jelen 
legyen a megmérésnek idején is és recognitiot tartson róla, hogy a mennyi 
magot ratioban felir, hogy vettet a földbe, az ugy el is legyen valóság-
gal vetve, melyre a mint a recognitio említése alatt irók, a hütös ember 
is számot tartson, alioquin udvarbiránk ebből is kétséget veszen magára. 

33. Törvény szerint eligazító dolgok is forognak jószágunkban, 
azért az udvarbíró ebben maga sinceritását is és maga conseiéntiájának 
könnyebségére azt kövesse, hogy magától törvént, kiváltképpen in causis 
difficilioribus ne tegyen, közelebb való nemes emberekben behívjon, 
azok ítéletekből tegyen törvént és a törvény szerint való birság, a ki 
egy forintot meg nem halad, magáé az udvarbiróé legyen, egyéb acci-
dentiak proventusi penig, ugvmint : magvaszakadt embereknek marhái, 
teslamentomban legált akármi jók, törvény szerint megsententiaztatott 
gonosztevőknek és elszökött 'embereknek marhái is, melyek legitime 
devolvaltattanak mü reánk. Azonkíppen az egy forint felett való bírsá-
gok is mü számunkra percipialtassanak udvarbiránktól és fide mediante 
consignáltatván mind ez ilyenek, számadásra elö is adattassanak és a 
mint feljebb a 27. articulusban irva van, a törvények dolgában, kivált 
képpen a nehéz causákban praefectusunk hírével, tetszésével és segítsé-
gével járjon el, mint feljebb megírattuk. 

34. Mulctakat penig, ha mi esnék, külön ratioban irjon fel udvar-
biránk igen diligentia' és azoknak három részét igazán mü számunkra 
administralván, a negyedik része magáé lehet. 
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35. Erogatiojáben penig udvarbiránk ilyen rendet tartson : Tőlünk 
elrendeltetett praebenda és fizelés inegadassék mindeneknek, valakiknek 
mit rendeltünk és adni parancsoltunk: azon eoinmissionk nélkül senki-
nek semmit ne adjon, mert verbális commissiokat a számvevő nem 
acceptai : valakinek penig commissioni^ és rendelésünk szerint is mit 
erogál, quietentiat extrahaljon attól. Viszont, ha mit percipial valakitől, 
maga kezeirása által czedulát adjon neki, maga is igaz ratiot. tartson és 
instructioját prodfucalván] ugy adjon számot róla. 

36. A mészárszékek is continue való interventioja nem ulolsó 
jövedelme lehet a jószágnak, azért arra is oly szorgalmatos gondot 
viseljen udvarbiránk, hogy mindenféle nyuznivaló marhát az íidőnek 
változása szerint mindenkor eleget szerezzen és adjon a mészárosoknak, 
a szék húsból soha meg ne fogyatkozzék, kiből ott való cselédink is 
tápláltassanak ; udvarbiránk gyertyával, bőrrel intertenealtassék, és ha 
mi egyéb baszna lehet is, igazsággal adminístráltassék. 

37. Jószágunkban puszta házhelyeink után földeinket, szénaréteket, 
szölö örökséget, ha vannak, fide mediante requiralja az udvarbíró, és 
ha valamelyek abalienaltattanak, jószágunkhoz minden industriajával 
recuperalja és akárkinél volnának is, kiváltképpen nemes embereknél, 
minden résziben megdézmálja mindaddig, valameddig arról való külömb 
annuentiankat nem látja. — 

38. Csürünkben való fogyatkozásokat jól megvizsgálja és egyéb 
építések között azoknak fogyatkozásit, melyeket látván, szorgalmatosan 
rnegépitse, benne való takarmányunk ne károsodjék ; gaztól, ganétól, 
rég gyűlt polyvától csürünket tisztán tartsa, mutassa abból is jó for-
golodását. 

39. Melleinknek szaporodásában és mentől többnek tartásában is 
nem kisebb forgolodással munkálkodjék, mint egyéb majorságokra való 
gondviselésével, nem csak egy helyen penig, hanem mentől több helyen 
afféle majorságot tarthat, mindenütt tartson, és tudós, bizonyos embe-
reket, méhészeket rendeljen hozzája, kiket nyárban főképpen rajzások-
nak idején egyéb szolgálattal ne bántson. 

40. IIa mely udvarbiránk feles cselédet tartana, többet, hogysem 
mint engedve lennének a mi kenyerünkön és költségünkön, arra való 
expensái számban nem acceptaltatnak. — 

41. Mikor holmi kereskedésnek is ideje lenne s meg nem indul 
benne az udvarbíró, sőt ha hozzá kezd is maga hasznát követi inkább, 
hogy sem mint a mi jövedelmünkkel valami haszonszerzést számvételkor 
ariíny ózhatna, hogy el negligált, avagy magának conservált avagy 
penig a. mii hasznunkból másnak indnlgeal, reáirják és meg is veszik 
rajta. 
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42. A mely majorságbeli marha eladni való leszen, az udvarbíró 
akkorra tartsa eladását, mikor jobb ára lehet ; üdőnek elölte ára alatt 
el ne vesztegesse ; eladásának is jó idejét el ne mulaszsza, alioquin az 
ilyen haszonból lett károkat is reá irják a számvevők és mü is exigál-
juk rajta. 

43. Ha mely dolgot, munkát egész jószágnak közönségesen kellene 
végbe vinni és az udvarbíró arra a jószágnak csak némely részét fordí-
taná és a többitől pénzt avagy ajándékot venne a munkából való 
kiengedésekért, az ilyen excessus is a számvételkor post diligcnteni 
inquisitionem illendőbb büntetéssel redundál az üdvarbiróra. 

44. Ha valaki jobbágyink közül oly czégéres vétekben esnék, kiért 
balált avagy súlyos bírságot érdemelne és az udvarbiránknak kedvét 
keresvén, büntetetlen maradna, avagy elbocsátatnék ajándékért, avagy 
vigyázatlanság miatt elszaladna és elmenne : aminemii büntetésnek tör-
vény szerint kellett volna lenni, azt az udvarbiron veszik meg birságul.— 

45. Minden angariaban udvarbiránk sinnmarius extractust adjonbé 
praefectusunk kezéhez de universis perceptis et erogatis, hogy az mikor, 
micsoda pereeptionknak és erogationknak tőle végére akarunk menni, 
tudósítson mindenkoron felőle. Hogy penig mind magának az udvarbiró-
nak adminístratibjában, mind nekünk is számvetésünkben jobb alkalma-
tosságunk lehessen : minden esztendőről külömb számot adjon, úgyhogy 
esztendeje elközelítvén, arról való generale regestumunkat sine ulteriori 
dilatione beszolgáltasson számvételre és arbitrativa revisiora is, mely 
rendtartás singulis annis observaltassék, hogy tessékmeg udvarbiránknak 
minden industriaja, forgolódása és jószágunkban jövedelmünk szapo-
rodása. — 

46. Az udvarbiró vagy tisztartó, ha tovább tisztiben megmaradni 
nem akarna, esztendejének eltelése előtt két hónappal praefectusunknak 
értésére adja, hogy más gondviselőről idején provideálhasson a jószág-
ban és a kiállott udvarbiró kiállása után, legfeljebb egy hónap alatt 
tartozzék minden ratiot beadni, difficultasit eligazítani. 

47. De a meddig tisztiben leszen, semminemű határunkat el ne 
hagyja idegeníteni, foglalni, kiknek oltalmazásában praefectusunktól vár-
jon, ha hol azokban impediálni, bántani kezdenének, praefek-
tusunknak arra tetszését vegye oltalmazásáról, azt kövesse. Sőt ha 
bol mit eltalálna foglalni, idegeníteni, azoknak is recuperatiojára 
szorgalmatosan gondot viseljen. Erdeinket, kiváltképpen közelebb 
valókat ben tartsa, senkinek azokból ne is kedveskedjék. — 

48. A hol másokkal közös berdes (berkes?) erdeink, rétünk, halastó 
vizünk, makkos erdeink, bor, buza és egyébféle jövedelmünk volna, 
arra is oly szorgalmatos gondot viseljen, hogy kárunk ne következzék 
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belőle, mert egyáltalában kárát s gvalázatját fogja vallani. A közös 
jobbágyokra is hasonlóképpen viseljen gondot, vagy pedig megosztassa 
őket, ha volna ilyen a jószágban, hogy valakivel osztoznunk kellene.— 

49. A hol tyúkkal, luddal. tyukmonynyal tartozik jószágunk, az 
olyanért pénzt vegyen az udvarbíró, mivel konyhánkra nem kivántatik 
most, az árrát pedig ugy szedjék fel, a mint az üdö mutatja az olyan-
nak vagy jobb vagy kisebb áros voltát. Házunk szükségét ne ilyenből, 
hanem a majorból tartsa, és annyi majorsága legyen afféle is, hogy ne 
csak a ház szükségére kelhessen, sőt pénzt is teremtsen belőle. -

50. Várunkat mindazáltal, vagy udvarházunkat egyszer-másszor 
vajjal, túróval, sajttal, szalonnával, liszttel, abrakkal, borsóval, lencsével, 
kásával, darával, mézzel; eczettel, kender- és lenmag olajjal, kertbeli 
veteménynyel és mindenféle éléssel, fával bőven megtakarítsa, megrakja 
és régieket költvén mindennapi szükségére, ujabbakat tegyen helyébe, 
igy mindenkoron oly bőséggel legyen élése házunknak, hogyha szintén 
isten magunkat valamikor oda vinne is, avagy penig Fejedelemasszony 
szerelmes atyánkfia maga udvarnépével menne oda, semmiből olyankor 
fogyatkozása házunknak ne találtassék. — 

51. Mivel pedig a dolgok szükséges forgását minden gondviselésnek 
jó alkalmatosságit az üdö hordoz ía és a dolgoknak állapotoknak forgása 
változása mutatja meg: hamit ez instructionk magában nem compre-
hendálna is, ami az ö tisztihez, instructiojához való dolog lehetne: az 
udvarbirónak maga virtusa és diligentiája az. hogy látván, értvén, minden 
állapotokat, jó alkalmatosságokat, semmit abban el ne mulasson, praefec-
tusunknak hirré tenni és mindenekben tőle függjön s hallgasson, ha-
gyása és parancsolatja szerént cselekedvén és viselvén magát, azt kövesse 
és cselekedje mindenekben, valamit becsületünknek, méltóságunknak, 
előmenetelünknek, jószágunknak javára, oltalmazására, megtartására, 
házunknak, jövedelmünknek öregbítésére, terjedésére, és kárunknak 
akármiből eltávoztatására fogna praefectusunk parancsolni; maga is azt 
követvén cselekedvén, a mit legjobbat feltalálhat, hogy hasznos szolga-
latjával tehesse érdemessé magát kegyelmességünknek elvételére. 

52. Mivel pedig a várban minden rendbéli szükséges szolgáknak 
nagyobb részéből asztalok tartásával együtt fog fizetések megjárni és igy 
nem sok praebendarius lészen ; a kulcsárral minden héten az elkölt 
bornak hordaját ráméresse, akár praebendariusokra. korcsmára, vagy 
boroktöltésére költ legyen el valamely hordóbor, de minden héten az 
üres bordót vizzel megméresse s ugy vegyen számot a kulcsártól magá-
nak könnyebségiért. —-

53. A mi jövedelme birságból és egyébből ab antiquo szokott 
volna jirni az udvarbirónak, az olyan accidentia ezután is övé legyen,— 
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54. Ezeken kivül mégis a mi dolgokat a tisztinek és hivataljának jó 
viselésére Írhatnánk, hagyjuk a maga jó industriájára és discretiojára. 
Ilyen hivatalban többször forgott, látott, hallott ember feltalálhatja, mint 
felelhessen ezeken kivül is meg hivataljának, hogy mind a mi böcsüle-
tünket, méltóságunkat helyén viselje, magának is jó nevet, kedvességet 
szerezhessen, kire hogy isten segitse, kívánjuk. Reserválván mindazáltal 
magunknak, hamivel ezután ezt is, az instructionkat többiteni, nagyobbí-
tani akarnok. Datum in Civitate nostra Alba Julia, die 26 mentsis 
januarii Anno Domini 1634. 

G. Rákocy mpr. 
p. h. 

Eredetije a gróf Teleki nemzetség közös levéltárában Maros-
Vásárhelytt, ujabb rendezés VIII. 3065. sz. 

K ö z l i : KONCZ JÓZSEF. 





A Z E L S Ő F O G L A L Á S S Z A B A L Y O Z Á S A A Z A R A N Y O S S Z É K I 

B O G Á T H O N . 1 

A felséges királyi Főkormányszéknek 1814-iki augusztus 17-röi 
3176. szám alatt kelt rendelése, melyben a tisztség által beküldött 
bogáthi prgedialis szántóföldek jövendőbeli constitutiójának planuma vissza-
küldése mellett meghagyatik, hugy ezt a fő-királybiró praesidiuma alatt 
tartandó Marchális Gyűlésen fontolóra vétetvén, dolgoztassék ki és állit-
tassék meg, — s a megállítandó planum megerősítés végett küldessék 
be : ugyanakkor a Felséges kormányszéknek egy más rendelése is az 
1815-iki esztendöbeli Márczius 14-ről, 904. szám alatt, melyben addig 
is, mig a bogáthi praediális földekre s az azok felett indítandó perek 
folytatására uj Constitutio fog dolgoztatni a rendetlenségek, különböz-
tetések, birák hibái és praevaricatiói, s ezekből károsodások elkerül-
hetése végett némely Normativum Punctumok küldettetnek ki. Mely két 
rendelést és annak zártalékját a Nemes Szék rendjei fontolóra vévén, 
a bogáthi praediális földek birása és azokból eredhető perlekedések 
módját e következendőkben állították meg : 

1-söben. Ezúttal is megállittatik az, hogy a bogáthi praediális sza-
bad szántóföldeket csak a székbeli residenciás nemes birtokosok, törzsökös 
székely és székely szabadsággal élő jószágos hazafiak bírhassák, — má-
soknak kirekesztésekkel —, még pedig ezen székes helynek eredeti 
természete szerint fiuról-fiura oly formálag, hogy a successio csak a 
fiúra vagy annak elfogyásával a fiu-leányra szállhasson ; amidőn pedig 
ezekre nézve is defectus lenne, akkor az emiitettek közül a legelsöbb 
törvényes foglalóra maradjon, mely foglalásnak módja alább előfordul. 

2-szor. Minthogy ezen praedialis helynek tulajdonságát most is a 
Nemes Szék magának reserválja, s annak birtokosai mindnyájan csak 
usufructuáriusak, ennélfogva egy birtokosnak sem lészen szabad a bir-
tokában lévő hely tulajdonsága iránt semmiféle titulust introdukálni, seni 
semmi szin vagy pretextus alatt akárkivel is tractálni, elannyira, hogy 
azt, sem pénzért, sem gabonáért, sem marháért vagy akármi névvel nevez-

1 Lásd a „A földközösség története Magyarországon" czimii czikkben erről elmon-
dottakat folyóiratunk 217. lapján. 
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hető jóért a birtokos másnak nem adhatja; sőt valamely efféle toldás 
mellett cserét se tehet, ha szintén ott akarna is cserélni, annyival kevésbé 
más helységbe elcserélve. De sőt szorgalmatos igyekezetnek felébresz-
tése tekintetéből, feliben való szántás végett sem lészen szabad másnak 
általengedni. Kiki vagy tulajdon, vagy pénzen, vagy dologgal fogadott 
erejével szántsa. 

Jobb móddal eshető müvelésére és sikeresebb használására nézve 
mindazonáltal is megengedtetik az, hogy a törökbuzával vethető hely 
(ennek termesztésére kurta idő alatt sok napszámos kívántatván) felibe 
való kapálásra adathassék ; ugy szintén a termésnek maga idejében lehető 
begyüjthetésiért, a részben lehető aratás is szabad lészen. Minden más-
féle miiveltetésre való általadás kirekesztetvén, s egyszersmind azon 
helynek a tulajdonos áltcd eső szünteleni művelés kötelességévé tétetvén, 
kinek-kinek oly kifejezéssel hogy midőn akárki azt művelni vagy elég-
leien, vagy henye lenne, avagy kaszálónak változtatni akarná: azonnal 
más müvelhetönek és szorgalmatosnak birtokába jusson, a mindjárt emli-
tendő móddal : 

3-szor. Megállíttatván mindezek szerint mind az, hogy vagy fiu, 
vagy fru-leány successión (mely szinte mindegy) és a defectus esetében 
törvényes foglalás utján lehet főbbként birtokosa valaki, a törvényes bir-
tokosok közül, a szabad szántóföldnek : ennélfogva a birtokosnak elha-
lálozása utánni dispositióra just nem tarthat, mind pedig az, hogy annak 
csak az azt szüntelen müvelésben tartó birtokos lehet tulajdonosa : az 
arra nem elégséges, vagy a megállított módok ellenére szembetünöleg, 
vagy alattomos csalárdsággal művelő pedig elrekesztetik. Tehát ezúttal 
is megállíttatott, hogy az efféléket észrevevő lehet törvényes birtokos ; 
azon helyet, kiben vagy praevaricatiói tapasztalt, vagy müveletlenséget 
vett észre (melyet is a műveletlenség harmadik esztendejcbeli Pünkösd 
harmad napjáig fog observálni), mindenekelőtt vagy barázdálással, vagy 
máskénti megjegyzéssel iránta eredendő perlekedésnek jeléül megjegyzi, 
annak utánna az alább irandó móddal appropriálja. ugy t. i. 

4-szer. Hogy ö pratendálandó p raevaricatiónak akármelyik neme 
észrevételekor, remélve annak törvényes megbizonyitását is : a mindjárt 
irt módon tegye meg az emiitett jegyzést; azután annak addigi birto-
kosát a törvényes vice-királybirótul váltandó pecsét erejénél fogva, — 
ezután nem harmad, mint eddig, hanem — nyolczad napra a Constitu-
tiónak forumára idéztesse, és akkor keresetének megbizonyítására kellető 
hites bizonyításai és — előre a forum színére diurnum gyanánt béteendö 
— 3 forintra határozott osztálypénz mellett inactionálja és alperese 
ellen perét mindvégig kifolytatni igyekezzék, hogy vagy az emiitett jegy 
megtétele után nyolczad nappal képzelt alperesét — az irt móddal — 
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idézni, vagy az idézet után, a másodszor következett nyolczad nap, 
vagy talán, ha akkor a törvényes királybíró, valamely törvényes aka-
dályai miatt, a Constitutionale Forumot meg nem ülhetné (melyet a 
ferián szintúgy, mint a törvényes időszakaszokon megültettethet ezen 
Constitutio erejénél fogva), a királybíró által adandó napon megjelenni 
elmulatná, vagy ha megjelenik is, de keresetét törvényesíteni elégtelen 
lenne, nemcsak hogy alperesse keresete alól feloldoztatik, hanem — 
bétett 8 frtja elvesztése mellett — alperese költségét, méltatlan hur-
czoltatását is visszatéríteni köteles lészen, a Constitutionale Forum birái 
pedig kötelessek lesznek. 

5-ször. Praeses vagy előülő mindenkor maga a törvényes Vice-
királvbiró és nem más, hacsak a királybírót valamely atyafiság, vagy a 
dologbeli befolyás által, el nem rekeszti ; az ilyen esetekben pedig az, 
a kit az akkori főtiszt ur fog elöülőnek nevezni. Tagjai : vagy a törvé-
vényes al-szék kifogás alá nem jöhető rendes Ítélő birái, vagy az asses-
sorok közül azok, kik a maguk jóviseletével és elmebeli tehetségükkel 
magukat mások felett megkülönböztették. Ezeket akkor is, amidőn maga 
a vice-királybiró lesz praeses, s akkor is, midőn törvényes okbul nem 
lehetne maga, hanem az emlitett okbul más : akkor a főtiszt ur nevezze 
ki — a forum megülhetésére adandó terminuskor előre — azt is, hogy 
a felek, ha lenne, azok ellen helyes reflexiójokat megtehessék addig is, 
mig a Forum egybegyűlne. Következőleg az akkori judicatus exceptio 
kikerültessék ; ez úttal is : a czél szerint rövidítését munkálkodván az 
ezen forumon folyó pereknek, melyeknek további folytatására meg-
határoztatott. 

6-szor. Ha a nyolezadnapi idézésre az idézett alperes meg nem 
jelenne egész nap, akkor a délutáni órán hozassék ellene — per non 
venit sententia — s ha azt 8 nap alatt vagy a fő, vagy vice-király-
birák tiltó és megujitó pecsétjük erejénél fogva az alperes meg nem 
akadályoztatja, — minden más törvényes menedékek kirekesztésével, — 
elégtételbe kelletik venni magának az elölülőnek, vagy ha nem érkez-
nék : akkor az Ítéletet hozott és az elölülő által kirendelt bíráknak, 
vagy ha délután megjelenne: akkor a forum előtt supervenientiát insi-
nuáljon és maga részéről is a remélhető absolváltatás esetében vissza-
nyerendő, a convictiókon pedig elvesztendő 3 forintját tegye be ; 
azután az actiót zártalékjaival együtt eredeti valóságukban magával 
közöltetni kívánván, legottan védelmezését ugy megtenni, s továbbra 
replicáját is ugy beadni, —• legyenek azok akár in-exceptivis, akár 
meritorie tétetve, — ugy igyekezzék, hogy még azon napon sententiát 
nyerhessenek. Különben, ha késedelme okozná a másnapi viszonti 
egvbegyülést, azon a napon bétett 3 forintját, másnap ugyanannyival 
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pótolni kénytelenittetik, az első 3 frt a birák diurn urnában maradván. 
Amidőn meg nem jelent, tiltó és megújító pecsét erejénél fogva 
volt felperesét a nyert itélet elégtétébe való vételétől eltiltja, akkor 
azonnal a praesestől terminust kérjen, és azzal azelőtt ugyan 8-ad 
nappal törvényesen idéztesse, amikor is oly készen álljon védelmező 
feleletével, bogy többszöri menedékkel nem élhet, hanem végső Ítéletet 
nyer. Es ha veszteni talál, magán, csak a birodalmon kívül segíthet, a 
Derék-Székre leendő appellatiója mellett; ugy szintén akkor is, midőn 
előbbi megjelenésekor tett maga mentségei után is vesztene, és akkor 
instantanée jelentendő Simplex Novum mellett is követendő másodszori 
védelmezésekor eshető vesztése állapotjában is : mivel ezen esetben is 
birodalmon kivid tétetik. Továbbá, mikor oly occultus casus adná elő 
magát, hogy hitletétélre lenne szükség : ekkor is, ha a felek közül vala-
melyik a másiknak hitére bocsájtaná az egész dolgot, s az attól, akinek 
a másiktól ajánltatoü a hitletétel, nem csak letenné, hanem aeceptál-
tatnék is a másiktól: akkor is végképpen termináltassék a per. Ellen-
ben, ha a hitletétel valamelyiknek az Ítélőszék által határoztatnék, és 
ezen itélet a feléknek akármelyikétől felsőbb vizsgálatra kérettetnék, 
már akkor a per és itélet a hitnek letétetése elhalasztásával, birodal-
mon belül bocsájtassék által : még pedig minden leveleknek, allegatióknak 
és azokhoz tartozóknak eredeti valóságukban leendő általküldése mellett, 
mely önként, vagy más úttal is felsőbb vizsgálat alá kerekedő ilyen 
szinü pereknek fölyamátjára nézve megállíttatott. 

7-szer. Hogy azokat a törvényes Derék-Szék mindenkor extraseria-
liter lássa el és azokban, melyekben az előbbi nyertes fél hasonlólag 
nyert — semmi további menedéket nem engedve — elégtételre, az 
előbbi forumára relegálja. Azokban pedig, melyekben az első nyertes 
succumbál, s azonban semmi törvényes menedékkel nem élt, hogy azzal 
is élhessen : az előbbi forumon menedéket engedjen, de igen kurta 
időnek kiszabása mellett. 

8-szor. Lefolyván az emiitett utakon és móddal a felek perei, hogy 
az azokban kelő ítéletek mindenképpen törvényes elégtételt is érjenek, 
ha netalán valamely esetben a megnyerétett katona lenne is : minthogy 
azoknak a bogáthi pereik a Constitutionale fórumra tartoznak, minden 
megtehető módon eszközöltessenek. 

9-szer. Ezen előre bocsájtott perlekedés módja — amint előre is 
megjegyeztetett — a történhető praevaricatiónak észrevételéből erede lt 
perekre nézve határoztatott oly formán, hogy a midőn a szomszédokn ak 
földeik elszántása felett erednének kötődések, ekkor a rendes és törvényes 
uton és királybírói kibocsájtás mellett, — kijártathatja, csak azért, a 7 

irt perlekedésre szorulni nem kell. És midőn nem praevaricatio adna 
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okot a perlekedésre, hanem valóságos caducitás, vagy defectus sexus 
virilis adná elő magát ezen történetben : az első törvényes elfoglalónak 
említett jegytétele nem csak eredhető perét jövendölő jegynek tartatik, hanem 
pedum positionalannálfogva nem ezen első foglaló fog magának alperest 
keresni, hanem lehető felperesei fogják perelni, ha kedvük leszen. 
Hogy pedig ezen foglaláskor történhető mindenféle versengések, sőt 
netalán verekedések elkerültessenek : erre nézve meghatároztatik, hogy 
abban az esetben, ha valaki az első foglaló jegyét kihányná s az által 
a versengésre és verekedésre utat nyitva, akkora büntetésben marasz-
taltassék, mekkora egy potentiae poenalitas, a mely a szegények cas-
sájába tétessék be, s az elfoglalt föld mégis az első elfoglalóé legyen. 

Azon esetben pedig, ha kettő egyszerre érkeznék egy földhöz, hogy 
azt, mint első foglaló mayának kijegyezze, s egymás között szépen meg 
nem egyeznének, hanem versengés támadna köztük : mind a két fél, a 
fennebb megirt és emiitett czélra fordítandó, büntetésben marasztaltas-
sék külön-külön. Mégis a controversia alatt levő s elfoglalni akart föld 
egyik félé se legyen; ellenben a praevaricatiót tapasztalt rész, emiitett 
jegyével semmi törvényes foglalást az akkori birtokosra nézve nem 
tészen, hanem azzal másokat, akik talán hozzá hasonló móddal észre-
vették ugyan a praevaricatiót, de mégis még eddig törvényes idézetet 
nem tettek : rekeszti el attól, hogy azok nálánál hamarább lehessenek 
a praevaricator felperessel, önkényt folyván ezekre nézve az is, hogy 
az ily felperesek addig magukénak nem is tarthatják a kijegyzett földet, 
mig itéletes'en cl nem nyerik, s az szerint annak birodalmába nem is 
iktattatnak. Mind addig az alperese használja az inactionált földet. 

10-szer. A praemittáltattak szerint folytatandó ügyekben, ha vala-
melyik félnek hamisan készült okleveleivel való élése világosodnék meg, 
azonnal, ha felperes tenné keresetét, ha az alperes: az inactionált 
földet veszitsék el. Aífelett az ilyen cselekedeteként fiscalis kereset alá 
vétessenek, s annak módja szerint büntetést szenvedjenek. 

* 

Ezen „bogáti szabad szántóföldek constitutiója" a Főkormányszék 
által megerősíttetett a következőkben : 

3020. Sacrae Caesareo-Regiae et Apostolicac Maiestatis, Magni Principis Tran-
silvaniae et Siculorum Comitis, Domini Domini Nostri Clementissimi nomine ! 

Inclyta Universitas ! Salutem et Gratiae Caesareo-Regiae Inerementum ! Az 
odavaló generalis gyűlésnek folyó esztendőben, Május 23-ik napjáról ezen királyi 
Guberniumhoz tett feljelentésére, mely mellett a bogáti praedialis szántóföldekről ké-
szített és a királyi Guberniumnak folyó esztendőben, Január 22-ik napjáról kelt ren-
delése szerint megjobbított Constitutiót, az érdekelt rendelésnél fogva kiszabott 
authentiával ide felküldötte, ezennel visszairatik, hogy a kir. Gubernium azon Con-
stitutiót egészben helybenhagyta és a felküldött Constitutiót maga archívumába visz-
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szatartóztatta. Kegyelmetek kötelessége lészen tehát ezen rendelést a megerősített 
Constitutióval együtt, a közelebb ta r tandó generalis gyűlés alkalmatosságával, minde-
neknek tudtára felolvastatni és szoros megtartás végett kihirdettetni. In reliquo 
altefata Sua Maiestas benigne propensa manet. 

E Regio Magni Principatus Transilvaniae Gubernio. Claudiapoli, 27-a Septembris, 
1822. Daniel Fábyán V. pr. mp. Ladislaus Csedő cancellarius mp. Stephanus 
Gebbel mp. 

Gálfalvi itélömesternek az Országos Levéltár erdélyi táblai osz-
tályában (XIX. 23.) őrzött irataiból, közli : 

TAGÁNYI KÁROLY. 



L I P C S E Y Z S I G M O N D O R O S Z T E L E P E S E I M Á R M A R O S B A N . 

In anno 1646, die 8-a Januarii. írtam fel itt az verkovinai job-
bágyimat, minden helyben valókat, és adajokat mindenfélét. 

Hideg-Patakiak, adajok és nevük : 
(1) Iván Kepsics alias Pleskasczin, ada ja fl. 2, egy mátza 1 zab, és egy császár , 

madara, és egy fél nest ( = nyest) ; ketten Huzicskával egy nest . 
(2) Fedur Kepsics, Kepsics Román, Liszkovics Mihalyo, Raskovics Jetzko ; egy 

egész Ián : 2 adajok fl, 4, egy nest, két mátza zab és két császármadara . 
(3) Bogyovics Koszti : egy Ián, adaja fl. 4, egy nest, két mátza zab, és két 

császármadara. 
(4) Szidur Mihalyko, Szidur liyko : egy Ián : adajok fl. 4, egy nest, két mátza 

zab és két császármadara. 
(5) Rizakovics Sztátz az kisebbik fiával Andrival és egy másik fia Vaszily : 

egy egész I á n : adajok fl. 4, egy nest, két mátza zab és két c sász ' rmadara . 
(6) Titincsö sz ín 3 Makár ; egy egész Ián : adaja fl. 4 egy nest, két mátza zab 

és két császármadara. 
(7) Iliyesikö záty 4 Oleksza ; egy egész ián : adaja fl, 4, egy nest, két matza zab 

és két császármadara. 
(8) Titinecz Stephko, Titinecz Stephko záty Babicz Iván , 1 Titinccz Máthé ! 

egy egész Ián : adajok fl. 4, egy nest, két mátza zab és két császármadara. 
(9) Tominecz Román, Tominecz Iván ; egy egész Ián : adajok fl. 4, egy nest , 

két mátza zab és két császármadara. 
(10) Huzicska Andri, fél Ián : adaja fl. 2, fél nest, ketten : Kepsics alias Ples-

kasczinnal egy nest, egy mátza zab és egy császármadara. 

Lgakovecziek adajok és nevük: 
(1) Az lyakoveczi yap ad egy rókabőrt, és sem szolgál, sem nem ád egyebet. 
(2) Polazinecz Fegykó, Kepsics Prokuppal, egy egész Ián : adajok fl. 2, egy 

nest, két mátza zab és két császármadara. 
(3) Selekovicz Ritz, Selekovicz Luka ; egy egész ián : az adajok fl. 2, egy nes t , 

két mátza zab és két császármadara. 

1 Lengyel és kis-orosz szó a német „motze" szó után. (tk.) 
2 A szlávoknál ál talánosan el volt ter jedve e szó telek értelemben a német 

„lohen" után. (tk.) 
8 Ez : a Szláv szín azaz flu akar lenni, tehát Titincsö fia Makárt kel ! érte-

nünk. (tk.) 
4 Ez is különálló szláv szó : záty azaz vő, tehát Iliyesikö veje Oleksza. (tk.) 
1 Itt világosan látni a záty szó functióját . A Titineczek telkéről lévcn szó, 

Babicz Ivánt is ideszámítják mint Titinecz Stephkó vejét, mert együtt lakik velük, (tk.) 
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(4) Balosovicz Iván egy ogész Ián : az ada ja fl. 2 egy nest, két mátza zab és 
két császármadara. 

(5) Balosovicz Jurkó, Balosovicz Mihalko ; egy egész Ián : adajok fl. 2, egy nest, 
két mátza zab és két császármadara. 

(6) Lape Danilo, Maskurinecz Szimko : egy egész Ián : adajok fl. 2, egy nest, 
két mátza zab és két császármadara. 

(7) Fedincsin Koszty, Fedincsin Pet.ro, Fedincsin Manyo ; egy egész Ián : ada-
jok fl. 2, egy nest, két mátza zab és két császármadara. 

(8) Fedincsin Andri, Ripíák Procup ; egy egész Ián : adajok fl. 2, egy nest, két 
mátza zab és két császármadara. 

(9) Kromcsik Andri, Haszuliuecz Jeczko ; egy egész Ián : az adajok fl. 2, egy 
nest, két mátza zab és két császármadara. 

(10) Krecska Timko, Kovaly Fegyko : egy egesz Ián: az adajok fl. 2, egy nest, 
két mátza zab és két császármadara. 

(11) Hasulinecz Iván, Hasulinecz Stephan; egy egész Ián : az adajok fl. 2, egy 
nest, két mátza zab és két császármadara. 

(12) Verecsenicza. Ignáth Verecsenicza Vaszko, Verecsenicza llalyko, Verecse-
nicza Salko ; egy egész Ián : az adajuk fl. 2, egy nest, két mátza zab és két császár-
madara. 

(13) Kranczó Demeter, Kusminecz Iván, Kusminecz Manyo ; egy egész Ián : az 
adajok (I. 2, egy nest, két mátza zab és két császármadara. 

(1) Kelecsenben vagyon egy telek, mely Morozok telkének hivat-
tatik, az. melyen most Moroz Ignát és az több fiaival és az öcscsével 
Moroz alias Gugulykó Andrással laknak; ezeknek az adójuk negyedfél 
forint és egy nest. Ezek az Morozok az Verkovinán legörökösebb jószág 
az fiu-ágon, mert ezeknek az eleit az nagyapám Lipcsey András atyja,1 

az ősöm Lipcsey Gergely is birta. és hogy az, egytestvér-atyafiával Lip-
csey Gvörgygyel, Lipcsey Istóknak az nagyapjának Lipcsey Pálnak az 
atyjával megosztozott ; ez megnevezett Morozok teleke jutott az meg-
nevezett ősömnek Lipcsey Gergelynek; és az Lipcsey Istók ősének ez 
helyen jutott Hereznán az Veliczko teleke. Azon akkor is gazdag ember 
lakott, és ez Morozok telekén igen szegény ember lakott, és mivel 
bátyja volt az Lipcsey Istók őse Lipcsey György, azon ősünk Lipcsey 
Gergelynek, megcsalta akkor, mert magának az gazdagabbat vette ; az 
szegényebbjét : ezeknek az Morozoknak eleit az én ősömnek, mint 
öcscsének vetette, és annak utánna, az megosztozásuk után. az Isten 
kiváltképen való tanácsából az én ösöniet megáldotta, mert ezeknek az 
Morozoknak telekérül szállott Hideg-Patak az ősöm számára, az melyet 
Korniss Gáspár tőle elfoglalt, és az szegény nagyatyám Lipcsey András 
uram sok számtalan fáradságával s költségével periette ; és az Komis 
família megalkuván, ugy adták az felül és legeiül megirt hideg-pataki 

1 Az itt következő leszármazás bonyodalmaira nézve lásd Petrovay Györgynek 
„A billcei Lijicsei család"-ról a „Turul" 1894. évfolyamában 105—119. 1. közzétett 
beható tanulmányát, (tk.) 
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jószágot az nagyatyámnak Lipcsey Andrásnak. Ezeket énnekem az 
atyám Lipcsey Gergely uram mondotta és iratta fel is velem ; ő kegyel-
mének penig az édesatyja, azon nagyatyám Lipcsey András uram mon-
dotta. Az félül megirt Lyakovecz nevű falut az megnevezett nagyatyám 
maya szállította az maga jobbágyi foglalásira, stb. 
Ugyan Kelecseni jobbágyink adajok és nevük következnek ez szerént: 

(2) Zubanics Forencz adaja 11. 2, egy nest, két mátcza zab és két császár-
madara. 

(3) Zubanics Vaszily adaja fi. 2. egy nest, két mátza zab és két császár-
madara . 

(4) Zubanics Lukács veje Pável adaja fl. 2, egy nest, két mátza zab és két 
császármadara. 

(4) Polupán Iván adaja fl. 2, egy nest, két mátza zab és két császármadara. 
(6) Lyeczovicz Jeczko adaja fl, 2, egy nest, egy mátza zab és két császár-

madara. 
(7) Trokmány alias Stragan Prodán adaja II. 2, egy nest, egy mátza zab és két 

császármadara. 
(8) Ulaszin Ilyko adaja fl. 1 den. 50. 
(9) Ulaszin Haurilo adaja fl. 1 den. 50. 
(10) Kucsul Damko adaja fl. 1. 
(11) Szapkovicz Ricz adaja fl. 1. 
(12) Szeny Luczinecz adaja fl. 1. 

Ripinyei jobbágyoknak adújok és nevük: 

(1) Az ripinyei pap; Mátho adaja egy szép rókabör esztendőnként, egyebet sem 
ád, sem szolgál. 

(2) Stephan Mloczko adaja fl. 1, egy nest, egy mátza zab ós két császár-
madara. 

(3) Pap Lukács fia János adaja fl. 1, egy nest, egy mátza zab és két császár-
madara. 

(4) Papü Iván adaja 11. 1, egy nest, egy mátza zab és két császármadara. 

Riezkai jobbágyok, adajok és nevük: 

(1) Czondrovies Iván adaja 11. 2, egy nest, egy mátza zab és két császármadra. 
(2) Blyák Iván ada ja fl. 1 és egy rókabőrt és két császármadarat. 
(3) Fedinecz Ivasko adaja 11. 1. 
(4) Fedinecz Koszty adaja 11. 1. 
(5) Ricz Püp ada ja egy szép rókabőr. 

Vizközi jobbágyok, adajok és nevük: 

(1) Halkovics Iván adaja 11. 2, egy nest, egy mátza zab és két császármadara, 
(2) Halovicz Mihály adaja 11. 1 és egy császármadara, stb. 
(3) Hálovicz Ilyko adaja 11. 1 és egy császármadara. 
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Az turun-patakiak, nevük és árendájok következik. 

(1) Davidovicz Jeczko adaja fl. 10, egy nest, ós az juhát tizedeitetem, meg min-
den esztendőben. 

(2) Dimidovicz Matyi adaja fl. 8, egy nest, és az juhát tizedeitetem meg min-
den esztendőben. 

(3) Fetsenkovies Pável adaja fl. 6 és egy nest és az juhát tizedeitetem meg 
minden esztendőben. 

(4) Szivakovicz Iván adaja 11. 1, egy nest és az juhát.tizedeitetem meg minden 
esztendőben. 

(5) Proeupecs adója egy igen szép rókabőr. 

Viszontag más egy falut is, ki hivattatik Priszlop és Iza nevii falu-
nak kezdett volt ugyan az szegény nagy atyám Lipcsey András szállítani 
ugyan az maga jobbágyi foglalására és két rendben is bocsájtott ki kenézt1 

az megszállitására, és mért volt is valami egynéhány lánokat fel, és éltében 
szállott volt is reája — hogy szegény megholt — mintegy nyolcz ember. De 
szegény nagyatyám meghalván, atyáin uram sok fáradságával, egygyel 
is, mással is való veszekedésével, pénze után is, jutván némelyik részé-
hez, szállította megh, és lánokra mérvén, maga ujabban mért atyám uram 
mindöszve harminczhét lánokat; nagyobban és kétszeresebb lehet atyám 
uram kereseti ez falunak, hogysem szegény nagyatyám uramnak. Ez 
felül megirt minden helyekben, úgymint Hideg-Patakon és Liakovecz 
egészlen, Kelecsenben, Ripinyén, Riczkán, Vizközön levő jószág és ez 
felül megnevezett Turun-Pataki öt jobbágy emberek, és ez Priszlop és 
Iza nevü falunak annyiban való része, az mint fellyebb megírtam, 
maradtanak szegény nagvatyámrul, Lipcsey Andrásról atyám uramra 
Lipcsey Gergely uramra. 

Mint ezeket az idefel megírt dolgokat ez idefel megírt iras sze-
rént atyám Lipcsey Gergely uram iratta én velem. Mindezek az ide 
fel megirt minden helyben levő jószágok, kit Isten távoztasson, az atyáin 
uram és az én defectusoni után senkit egyebet nem illet, hanem az 
idvezült Mikolai Istvánná asszonyom néném gyermekit. Ez felül meg-
nevezett turun-pataki öt embereket, az hol ez előtt szegény nagyatyám 
uram idejében, ugy mint ezen Turun-Pataknak az vége felé, ahoz nem 
messze, az hol ezen Turun-Pataka az Fekete Iza nevü vízben szakad, 
onnan atyám Lipcsey Gergely uram bellyebb is fellyebb azon meg-
nevezett Turum-Patakában az fenyves közé beszállította, és husz lánokat 
mért nekiek, husz esztendeig való szabadságot adván nekiek, melynek 
még tiz esztendeje nem tölt el, mely eltelvén, mindenik lantul lészen az 
adajok külön-külön ft. 6 és egy-egy nest, mely ha meg száll. Ez Turun 

1 A kenéz tudvalevőleg, az volt, a ki valamely falu megtelepítésére vállalkozott 
s aki ezért a falu örökös bíróságát kapta. 
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nevű falut immár nem nagyatyám uram, hanem maga atyám Lipcsey 
Gergely uram szállitatta és kereste Isten segítségéiül. Az mely Turun-
Patakában fel mért husz Iónokat, ez szerént osztatott és méretett el, 
és adajokat is ez szerént rendelt el atyám uram Lipcsey Gergely uram 
ö kegyelme, az mint következik ide alább : 

(1) Davidovis Jeczkora és 8 fiára és 2 unokájára méretett és osztott 6 lánokat, 
az melytül az adójuk az tiz esztendei szabadságuk eltelvén, leszen 36 magyar forint 
és hat nest, juhoknak huszadikját kell elvenni tizedben. 

(2) Davidovics Matyira,- és 4 gyermekire méretett és osztott 4 lánokat, az 
melytül az adajok, az tizesztendei szabadságok eltelvén, leszen 24 magyar forint, és 
egy nest, juhoknak huszadikját kell elvenni tizedben. 

(3) Feczenkovicz Pávelre és három fiaira méretett és osztott 3 lánokat az 
melytül az adajok, az tiz esztendei szabadságuk eltelvén, leszen 18 magyar forint, 
és három nest, juhoknak huszadikját kell elvenni tizedben. 

(4) Szivakovicz Ivánra és három fiaira méretett és osztott 3 lánokat, az 
melytől az adajok, az tiz esztendei szabadságok eltelvén, leszen 18 magyar forint és 
három nest, juhoknak huszadikját kell elvenni tizedben. 

(5) Procupeczre méretett és osztott és két fiaira egy lánt, az melytül az adajok, 
az tiz esztendei szabadságok eltelvén, 6 magyar forint és egy nest, juhoknak husza-
dikját kell elvenni tizedben. 

(6) Poláska nevü asszony embernek elébbeni urátul három fiaira méretett és 
osztott egy lánt, melytül az adajok leszen, a tiz esztendeiglen való szabadságok 
eltelvén, 6 magyar forint, egy nest, juhuknak huszadikját kell elvenni tizedben. 

(7) Procs Brayra és három fiaira méretett és osztott egy lánt, melytül 
az adajok leszen, az tiz esztendeiglen való szabadságok eltelvén, 6 magyar forint, 
egy nest, juhoknak huszadikját kell elvenni tizedben. 

(8) Velcziczki Stephánra méretett és osztott egy lánt, melytül az ada ja leszen, 
az tiz esztendeiglen való szabadsága eltelvén, 6 magyar forint, egy nest, juhoknak 
huszadikját kell elvenni tízedben. 

És igy, ez Turun-Patakában felmért husz lánok éppen kitelnek ez 
oszlás szerént, ez felül megnevezett emberekre, egy is pusztán nem 
maradván az lánok közzül. 

Viszontag vagyon egy Zavicska nevü falu, kit maga atyám uram 
mért fél tanokra ez előtt tizedfél esztendővel, az melyben mért tizennégy 
lánokat, az melynek az kilencz lánján emberek laknak, az melyeknek az 
nevök ez szerint következnek : 

(1) Polasinecz Szinko egy egész Ián, az adaja 11. 6, egy nest. 
(2) Polasinecz Mihalko egy egész Ián, az adaja fl. 6, egy nest. 
(3) Polasinecz Eleksze egy egész Ián, az adaja fl. 6, egy nest. 
(4) Verecsenicsa Ignáth, Verecsenicsa Péter, egy egész Ián, az adajok fl. 6, 

egy nest. 
(5) Rusinets Jecsko egy egész Ián, az ada ja fl. 6, egy nest. 

Ezek utánna öt Ián még puszta, hanem az öt puszta lánok 
után is még ezek az emberek laknak, az mint ide alább következnek : 

(6) Lape Procup két egész Ián, az adaja fl. 12 és két nest. 



.356 

(7) Kegykalo Mihalko, egy egész Ián, az adaja fl. 0 és egy nest. 
(8) Sékdinecs Demeter, egy egész Ián, az adaja fl. 0. és egy nest. 
Ezeknek az zavicskai embereknek az szabadságok ez után 

hatodfél esztendő elmúlván (Isten engedelmébül) telik el. 
Következnek az félül megirt Priszlop és Iza nevű faluban lakozó 

embereknek nevek, lánjok, adajok nevezete, az mint ide alább meg leszen 
specifikálva és irva {Ilyenképpen : 

(1) Fedinecz Fedina, Reskö Panyko. Reskü Vaszily öt lánon laknak, mindenik 
lantul adnak külön-külön hat-hat magyar forintot, és egy-egy nestet ; úgymint mind-
össze adnak fl. 30, és öt nesteket. 

(2) Püp Priszlopcski,1 egy egész Ián, és ád három rókabőrt, mivel csak arra 
engettem, mivel rosz lánon lakik. 

(3) Kobulinak Máty, Kobulinak Lazur, egy egész Ián, ezek adnak fl. 6, és egy 
nestet. 

(4) Javoruczki Iváskó, egy egész Ián, az adaja fl. O, és egy nest. 
(5) Lapejő Timko, Krancsu Timko, egy egész Ián, az adajok fl. 0. és egy nest. 

Ezeknek az szabadságuk már eltölt, és ez felül megirt adajokat adgyák minden 
esztendőben. 

Következnek már azok, a kik még szabadságban vadnak és az 
1646. esztendő után csak négy esztendeig való szabadságuk leszen, az 
után eltelvén az négy esztendeig való szabadságuk, ezek is az ide alá 
megirt adajokat adgyák az ide alá megirt emberek : 

(0) Demeczko egy egész Ián, az adaja fl. 0 és egy nest. 
(7) Jankovics Fedur, egy egész Ián, az ada ja fl. 0 és egy nest. 
(8) Lapejö Záty Lesko, Vaszily Kresznyancskö, egy egész Ián, az adajuk fl. O 

és egy nest. 
(9) Petekovics Iván, egy egész Ián, az adaja fl. 0 és egy nest. 
(10) Lape Khoma, egy egész Ián, adaja fl. 0 és egy nest. 
(11) Kegykalo Mihalyo, egy egész Ián, az adaja (1. 0 és egy nest. 
(12) Kegykalo Stephan, Kegykalo Andri, egy egész Ián, az adajok fi. O és 

egy nest. 
(13) Lukács Ljötyenitcza, egy egész Ián, az ada ja ÍI. 0 és egy nest. 
(14) Javoruczki Vaszily, Javoruczki Ignáth, egy egész Ián, az adajok fi. 0 és 

egy nest. 
(15) Javoruczki Ivanczo, Javoruczki Ilyko, Javoruczki Lazur, két egész Ián, az 

adajok fl. 12 és két nest. 
(10) Voszkobojö Záty Iván, egy egész lén, az adaja 11. 0 és egy nest, 
(17) Piszanczur Oleksza, Kalinicz Fedor, egy egész Ián, az adajok fl. 0 és 

egy nest. 
Ezek azokon az örökös lánokon laknak, mellyet legelsöbben sze-

gény nagyatyám Lipcsey András uram kezdett volt szállítani, de azután 
atyám uram maga huszonkét lánokra mérte az örökösképen való igaz-
sága után. 

Következnek immár ezen Iza nevű patakban és faluban, az melyet 

1 Azaz a priszlopi pópa. (tk.) 
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egy Bapìloviez nevü lengyelországi ember lakott, mely minden esztendő-
ben Beczy Istvánnak három-három nesteket adott adóban, de atyám 
uram hogy megvötte Beczi Istvántól mindenütt levő jószágát az Verko-
vinán, azt az Rapilovicz nevi't lengyelországi ember elűzte arról az 
helyről és maga örökös lyakoveczi jobbágyát Kuruczicz Jánost szállította 
helyében kenézséyre, megfizetvén az megnevezett Rapilovicz nevü lengyel-
országi embernek minden földének igaz árát apám uram az maga 
örökös jobbágyival, kiről levél is vagyon az több levelek között. És 
maga ő kegyelme lánokra felmérvén, mért, az Beczi István igazsága 
után tizennégy lánokat, ugy mint az örökössel öszve és Iza-Patakában 
harminczhét lánokat, az melyeknek nevezete ide aláb következnek. De 
hogy ezek is az Beczy igazsága után valók volnának, ingyen sem kell 
emlegetni; annak okáért, mert az Beczi Istvántól vött jószágrul levő 
kötés avagy zálogos levélben is nincsen semmi emlékezet az meg-
nevezett Rapilovicz nevü lengyelországi emberről, sem penig annak 
felül megnevezett helyéről, hanem mivel az felül megnevezett Iza nevü 
örökös faluval egy végen vagyon, és immár össze is egyeledett, annyi-
ban, hogy mind egg falunak tart at ik, (noha földük külön vagyon) erre-
képest ezt is az többivel együtt csak örökösnek kell tartani, és ha az 
Beczi maradéka kiváltaná is valaha az töb jószágot, ezt ki nem kell 
ereszteni, azt állatván, hogy nem az ö jószágához való az, mivel az 
mint fellyebb is iráni, az kötés és zálogos levélben nincsen semmi emlé-
kezet rida, hanem hogy ez Beczi igazságárul atyám uram emlékezetei 
tött ez iráyomban, csak azért cselekedte, hogy asszonyom anyámmal 
edgyütt kereste ö kegyelme, és azt akarja atyáin uram. hogy az 
asszony anyám igazsága megmaradjon mindenekben ; de egyébképpen 
ingyen sem kell emlékezni, hogy Beczinek valami igazsága leheteti 
volna ez megnevezett Iza nevü faluban. 

Immár következnek azok az Beczi igazsága után való jobbágyok, kiket 
atyám uram szállított ez Iza nevü faluhoz : 

II) Szahanovicz Jeczko és az veje Lucs, egy egész Ián, az adajok fl. 6 és 
egy nest. 

(2) Mikulinecz Demeter, Mikulinecz Mikula, egy egész Ián, az adajok fl. 6 és 
egy nest. 

(3) Mikulinecz Luka, Mikulinecz Oleksza, egy egész Ián, az adajok fi, 6 és 
egy nest. 

(4) Taczinecs Iván, egy egész Ián, az adaja fl. 6 és egy nest. 
(5) Czorbaneö Szimko, egy egész Ián, az adaja fl. 6 és egy nest. 
(6) Pavel Dozanc/.ki, Voszkobőj vejével Pávellel egy egész Ián, az adajok fl. 0 

és egy nest. 
(7) Kuruczicz Iván az kenéz egy egész Ián, az ada ja most semmi sincs, mivel 

miiI él szabadságban hattam, de ha meghal és az ki rajta lakik holta után, ha kenéz-
iínyyttr UazdasdytUi-ténebni Szemle. 23 
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nek vagy bírónak nem elégséges ember lészen, az adaja annak is az leszen, az mintáz 
teöbbinek, ugy mint ft. ti és egy nest. 

(8) Damilovicz Fedőr, egy egész Ián, az adaja ft. fi és egy nest. 
(9) Turovicz Osztás', egy egész Ián, az adaja fl. fi és egy nest. 
(10) Raipko Ricz, Raipko Ilyko, egy egész Ián, az adajok fl. fi és egy nést. 
(11) Matenki Ivanik, egy egész Ián, az adaja fl. 6, egy nest. 
(12) Prokupczö Iván, egy egész Ián, az adaja 11. 6, egy nest. 
(13) Poszkacz Matyi, két egész Ián, az adaja II. 12, két nest. 

Ezek eddig ide fel az Beczi igazsága után való jobbágyok, ezek-
nek is ez után öt esztendővel szabadságok kitelik, és az juhoknak tize-
dében mind nagyjábúl, aprajából, fejössébül, meddőjébül az huszadikját 
adgyák tizedben, mind priszlopiak, izaiak, zaviskaiak és turunpatakiak. 

(l-t) Szivakovicz Iván, egy egész Ián, az adaja 11. 6, egy nest. Ez Szivakovicz 
Iváll nevü egész telekes ember nem az Beczi jószága féle, noha annak az végében 
vagyon, hanem örökös, az turun-patakabeliek közzül való, mivel az Turun-Pataka 
Izában való jövésének szintén az felül való részén és ha tárán vagyon, stb. 

Immár következnek azok az jószágok, az kit az Verkovinán atyám 
Lipcsey Gergely uram ö kegyelnie Szuhai Anna asszony, asszonyom 
anyámmal szerzettek és pénzen vöttek ö kegyelmük; elsőben is penig 
az mellyeket vöttek Beczi Istvántul, azoknak adajuk, és nevük követ-
keznek. 

Keleczenben : 

Luczinecs Roman, az adaja fl. 1. Ez örökös jobbágy, hanem csak 
az földe Beczi jószága féle, mert az előtt az ki rajta lakott egy Kapra 
Sziczinesz Oleksza, attui vötte ez Luczinecz Roman nevü ember azt az 
örökséget, az kit bir. de annak előtte az ki ezen az örökségen lakott, 
igen gazdag ember volt és sok örökséget is birt ; de az örökségen lakó 
emberek egy is, inás is kiváltképen az a Kapra Szicsinecz Oleksza igen 
elvesztegették, az mellyet Isten kegyelméből vagy egy uton, vagy más 
uton vissza kell szerezni. Ez keleczeni jószágocska felöl is nincsen semmi 
emlékezet az Beczitül vött jószágról való kötés és zálogos levélben, 
hanem az több jószágot, hogy Beczitől vötte atyám urain, ezt is csak 
úgy foglalta volt el, és ha az töb jószágot az Beczi niaradéki kiválta-
nák is, ha az kötéslevélben ugyan nem leszen semmi emlékezet, ez 
keleczeni jobbágy felől tehát nem kell megereszteni, mivel örökös job-
bágyunk lakik rajta. 

Következnek ugyan az Beczi: O-Halyatinban levő jószág fele jobbágyok-
nak nevük és adajok : 

(1) Kovács Ferencz, az adaja fl. 3 és egy nest. 
(2) Filini Fedör, Filini Petro, az adajok ,II. 2, egy nest. 
(3) Kovalyeö Záty .Oleksza. az adaja, semmi,, .csak uralásra jön, 
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(4) Bezegovicz Fediir, az adaja fl. 3, egy nest. 
(5) Retyáska Oleksza, az adaja fl. 3. 
(6) Moroz Andri, az adaja fl. 3. 
(7) Bulavevicz Iván, az adaja fl. 1. 
(8) Perebihalyo Szimko, 2 vele való fiaival az adaja 1 nest. 
(9) Perebihalyo Iván, az Szimko öregbik fia, adaja fl. 1. 
(10) Vajdiez Fedür, adaja fl. 2. 
(11) Dobosovecz Luka, adaja fl. 1 és egy nest. 
(12) Palancsokovicz Jurko, adaja fl. 3 és egy nest. 
(13) Mihalykovicz Matyi, adaja fl. 1 és egy nest. 
(14) Rilák Iván, adaja fl. 1 és egy nest. 
(15) Rilák Petro azzal eggyüt az kivel birja, mivel azon lakik és attui is adgya 

az adót, az kin Klupinecs Kozma lakott, adaja egy nest. 
(16) Procs Ricz attui az földtül, noha nem alattam lakik, ád adóba fl. 1. 
(17) Piip Halyatinczki,1 mivel pap, megengedtem nekie, hogy soha semmiben 
1 Azaz a holyatini pópa. (tk.) 

ne szolgáljon az mig él és pap leszen, hanem minden esztendőben adgyon 8 igen 
szép rókabőröket, ha penig az pap meghal, és az kik fogják birni az földet, avagy 
fiai, avagy mások, és nem papok lesznek, akkor asztán azoknak az adajok legyen 
fl. 3 és két nest ; az egyik nest az maga az pap földétül, az másik az Penezar 
Záty Jeczko földétül. 

Következnek ugyan az Beczi : Vizközön levő jószágféle jobbágyoknak 
nevök és adajok : 

(1) Prokopovicz Román fiai Iván és Jeczka adaja fl. 4, egy nest. Ezeknek az 
adajokat ez egy esztendőben, s mind az juhoknak az tizedét megengedtem, mive1 

valami kanczákat vettem el tőlük, egy esztendő még eltelvén, úgy mint az 1647-dik 
esztendőben, és az után is ez felül megirt adaját tartozik adni, de az töb jobbá-
gyokkal ez esztendőben is szolgálni tartozik. 

(2) Lilikovicz Mikula felesége és fia adaja fl. 3 és egy nest. 
(3) Kusbe Iván adaja II. 3 és egy nest. 
(4) Dinisovicz Jeczko ada ja egy igen szép rókabör. 
(5) Dinisovicz Mathy adaja egy igen szép rókabör. 
(6) Dinisovicz Stephan ada ja egy igen szép rókabör. 
(7) Dinisovicz Ricz ada ja egy igen szép rókabőr. 
(8) Dinisovicz Manyo ada ja három igen szép rókabör. 
(9) Dinisovicz Oleksza adaja fl. 1, egy szép rókabőr. 
(10) Dinisovicz Iván adaja fl. 1 és egv szép rókabőr. Ezeket Olekszát és Ivánt 

az Toma földére szállitattam. 
(11) Procopova Kalina földét az ki fogja birni, mivel most puszta, annak az 

adaja lészen II. 1 és egy szép rókabőr. 

Következnek ugyan az Beczi : Ökörmezőn levő jószág-féle jobbágyoknak 
nevök és adajok : 

(1) Perecz András és az kisebbik fia Andri adaja fl. 2, és egy nest. 
(2) Percző Iván adaja fl. 2 és egy nest. 
(3) Perczö Jurko adaja (I. 2 és egy nest. 

19* 
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(4) Perczö Stephan ada ja fi. 2 és egy nest. 
(5) Durutkovicz Luka ada ja fl. 2 és egy nest. 
(6) Durutkovicz Ivan ada j a fl. 2 és egy nest. 
Ezek immár ide fel eddig az Beczitől vött jószág, apám uramnak 

ugyan Ökörmezőn Lozanczka nevü Patakban vagyon egy jobbágya, kit 
apám uram szerzett, asszonyom anyámmal együt, Bilkei Ferenczet per-
iette holmi dologért és alkuvásban atta ö kegyelmének, az mely hivat-
tatik ez szerént : Koszteviát Iván adaja 11. 2 és egy nest, erről is 
vagyon levél az töb levelek között. 

Következnek azoknak az jobbágyoknak nevük és adajuk, az kiket 
apám uram vött Veres Istvántól, az mellyeket vött volt Veres István 
Sonkádi Györgytől és feleségétül s feleségének egy testvér atyafiátul 
Zobornétul, az melyről levél is vagyon az töb levelek között ; ezeket is 
asszonyom anyámmal vötte apám uram. 

Ripinyén lakozók ezek : 

(1) Czelenkovicz. Vaszily, Czelenkovicz Iván adaja 11. 2, és két rókabör. 
(2) Czelenkovicz Fedor adaja 11. 1. 
(3) Geregericz Jeszko ada ja fl. 1 és egy rókabőr. 
(4) Geregericz Mihály ada ja 11. 1 és egy rókabőr. 
(b) Kopcsolovicz Veszko adaja II. 2 és két rókabör. 
(6) Kopcsolovicz Luka adaja egy rókabör. 
(7) Kopcsolovicz Ilyko adaja egy rókabőr. 

<l-Holyatinhan lakozók ezek : 

(1) Litvinovicz Iván ada ja fl. 1 ós egy rókabőr. 
(2) Litvinovicz Maszuta adaja egy rókabőr. 
(3) Litvinovicz Havrilo adaja egy rókabőr. 

Következnek az Rikita nevü egész faluban lakozó jobbágyoknak nevök és 
adajok, mellyet atyám uram vött asszonyom anyámmal együtt az öreg-
bik Ilosvay János gyermekitül, és ugyan az ő öregbik leánvátul Putnoki 
Istvánnétél, az melyről levél is vagyon az töb levelek között, az mellyek 

immár igy következnek: 

(1) Kovács alias Liskar Fegyko adaja fl. 2 és egy nest., egy mátza zab és egy 
császármadara. 

(2) Durundicz Andri ada ja fl. 1, egy nest, egy mátza zab és egy császármadara. 
(3) Durundicz Fedur ada ja fl. 1, egy nest, egy mátza zab és egy császár-

madara. 
(4) Durundicz Luka adaja egy nest, egy mátza zab és egy császármadara. 
(5) Durundicz Iván ada ja egy nest, egy mátza zab és egy császármadara. 
(6) Durundicz Roman adaja egy nest, egy mátza zab és egy császármadara. 
(7) Kalinicz Iván ada ja íl. 2, egy mátza zab. 
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(8) Vesznicz Petro adaja fl. 1, egy nest, egy matza zab és egy császármadara. 
(9) Glyüzik Iván adaja fl. 1, egy nest, egy mátza zab ós egy császármadara. 
(10) Glyüzik Ricz adaja fl. 1, egy nest, egy mátza zab és egy császármadara. 
(11) Sziplevicz Szimka adaja egy nest, egy mátza zab és egy császármadara. 
(12) Liskar Mikula adaja fl. 2, egy matza zab és egy császármadara. 
(13) Liskar Ricz adaja fl. 2, egy mátza zab és egy császármadara. 
(14) Haurusz Demeter adaja 11. 2, egy nest, egy mátza zab és egy császár-

madara. 
(15) Szlipendicz Mikula adaja 11. 2, egy nest, egy mátza zab és egy császár-

madara. 
(16) Püp Ricz1 adgyon minden esztendőben négy-négy rókabőrt egyébbel sem-

mivel, se szolgálattal ne tartozzék. 
(17) Az öregh Durundicz Vaszily és vele lévő kisebbik fia adaja egy nest, egy 

mátza zab és egy császármadara. 
Ugyanezen rikitai jobbágyokkal edgyiit azon egy igazsággal és 

azon egy summában vött két kelecseni jobbágyok adajok és nevök követ-
keznek : 

(1) Tominecz Petro adaja fl. 2. 
(2) Tominecz Jurko adaja fl. 1. 
Viszontag ugyan Kéleesenben apám uram asszonyom anyámmal 

együtt Barcs Györgytől vött lakó jobbágyinak neve és adaja következik, 
kirül levél is vagyon az levelek közt: 

(1) Baratovics Iván két fiával Demeterrel és Mihálylyal való adaja fl. 2, egy 
nest, két mátza zab és két császármadara. 

Ezek az oda fel niegirt minden helyben levő jobbágyok vannak az 
Verkovinán, mindenféle rendbeliek, mind fiu ágon, s mind leány ágon 
levő őseimtől maradt, s mind nagyatyám s mind édesatyám uramnak ö 
kegyelmének szerzett verkovinai jószágoknak nevezete és igazsága igy 
vagyon, az mint fellyebb apánt uram én velem mindeneket megíratott. 
Ez ide fel való Írásokban megfeledkezvén emlékezetet errül tenni, ezt 
is atyám uram ez szerént íratta meg velem. Kurucsics János is az 
fekete-izai kenéz az míg annak a falunak, kit ö szállít, szabadsága ki 
nem telik, minden esztendőben ád külön-külön három-három nestet azok-
túl az földeidül, az kii Rapiloviczok birtak, mivel azoknak is minden 
esztendőnként való adajok három-három nestek voltak, szabadságoknak 
ideje el telvén, ez három nestekkel nem tartoznak, hanem csak az felül 
niegirt mód szerént az kínoktól tartoznak adót adni. Ezek az oda fel 
megirt minden helyben levő jobbágyok aziij falukon, ugy mint Fekete-
Iza, Priszlop, Zavicsko és Turun-Pataka, kivel mindenféle szolgálattal 
tartoznak az mire elérkezhetnek, ha az én rendelésem szerént akarják 
is szolgáltatni, ha másképpen is és minden esztendőben juhokat is meg-
tizedelvén, tizedben az tizediket tartoznak adni, mind fejőssének, meddő-

1 T. i. az odavaló pópa. (Ik.) 
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jének, hanem csak ez felül megnevezett négy ujfalusi emberek, —sza-
badságuk eltelvén ; az hármának : az fekete-izaiaknak. zavicskaiaknak 
és turuniaknak (és már most is az priszlopiaknak, mivel szabadságuk 
már nekiek eltölt) juhoknak tizedben huszadikját tartózzák adni, mind 
fejössének, meddőjének, de szolgálattal semmivel egy is ne tartozzék, 
és nem is kell semmi szolgálattal őket bántani, mert elpusztulnak, lianem ha 
osztán ugyan jól meg épülnének, ennek utánna az kinek azt adgya Isten érni 
tíz, vagy tizenhat, avagy még husz esztendők elmúlva, hogyha őket szolgál-
tatni fogják. Akármely helyben lakó papok avagy baggkók penig egyébbel 
az adófizetéssel nem tartoznak, de szolgálattal semmivel sem tartoznak. Az 
m ikor penig embernek egy nestre és rókabőrre szüksége nem leszen, az nes-
tért fi. 3, az rókabőrért, fi. 2 szerezhet, avagy ha az ára töb lesz is, az mint 
fogják akkor adni. Én mivel adajokat, szolgálatjokat mostani állapotjuk-
lioz képest rendeltem, az ki közzülök Isten kegyelmébid jobban meggaz-
dagul, altul szabad lesz töb adót is venni, az ki penig megszegényedik, annak 
adajdt még alább kell imi; az igazság is azt mutatja, az szolgálatját 
penig ki mint szereti, úgy rendelheti, az mint ők is nyavalyások elbír-
hatják. 

Lipcsei jobbágyoknak nevök és adajok következnek : 

(1) Malata János félteleken, az adaja dénár 50, egy tyúk. 
(2) Domnicz puszta féltelekeu, az melyre kell Isten enye lelmébül ez jövendő 

tavaszszal szállítani az Polyankai Demeter öregbik liázas fiát I'ctert, és az adr.ja 
lészen dénár 50 és egy tyúk. 

(3) Szenevics Gergely negyedrész teleken, az adaja egy farkasbőr és egy tyúk. 
(4) Szenevics Iván negyedrész telken, az ada j a egy farkasbőr és egy tyúk. 
Ezeket az két egy testvér Szenevicseket Isten engedelmébül meg kell osztoz-

tatni ez jövő tavaszszal, adajok penig, noha negyed-negyedrész teleken laknak azért töb 
mert mindenik külön-külön mind mezöbeli földet, s mind házakat annyi sokat bírnak, 
hogy az egész faluban is nincsen oly jó két telek, ki talán töbet, avagy csak annyit is 
bírnának, mint ezek az Szenevicsek bírnak. 

(5) Kudlijevat alias Huzi Iván puszta harmadrész teleke : ez Husztra szö-
kött, az mellyet Isten kegyelméből hova hamarabb fel kell kéretni, ada j a volna ennék 
dénár 33 és egy tyúk. 

(6) Kudlievjat alias Kudrat Andri harmadrész teleken, adaja dénár 33 és egy tyúk. 
(7) Kudlievjat Kelemen harmadrész teleken, ada ja dénár 33 és egy tyúk. 
(8) Tirnava puszta féltcleke ; erre Isten engedelméböl ez jövendő tavaszszal az 

Polyankai Demeter nagyob fia után való öregebb házas fiát Matyit kell szállítani • 
adaja lészen dénár 50 és egy tyúk. 

(9) Prodan Iván félteleken, az adaja dénár 50 és egy tyúk. 
(10) Fedurunczeő Iván puszta félteieke, maga Husztra szökött, az melyet hova 

hamarabb fel kell kéretni Isten segitségébül, és a d a j a lenne dénár 50 és egy tyúk. 
Az felül megnevezett Prodan Jánost erre az telekre, kin most lakik, arról az 

harmadrész telekrül szállítottam, az melyen az öcscse Prodan Andri lakik, ós mely 
fcltelekrc szállítottam, Fedörönczi Iván fél telekével öszve egy egész telek, az mely 
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hivattatik Olefricsat telekének; és ez Prodan János maga személyében gyermekivel 
együt annélkül az féltelek nélkül és azután való földek nélkül, kin most lakik és 
bir, az mi defectusunk u tán Mikolay Istvánné néném gyermekit illetné. Ez ide fel 
megirt lipcsei telekek és azon lakozó emberek (ez megnevezett magam és fiai Prodan 
János kivül) mind őstül maradt és fin ágo valón jószág és az mi holtunk után az 
ősfiakat Lipcsey Istókot, avagy az ö successorit illeti. 

(11) I tem: ugyan ott Lipcsén vagyon egy harmadrész telek, az melyen Prodan 
András lakik, az mely az nagyatyám Lipcsey András uram nagyanyjának Bilkey 
Máthénénak az apjának Ádám Deákrul maradt reánk ; ez a mi defectusunk után az 
Mikolayné asszonyom néném gyermekit illeti tulajdon. 

Boricz-Potyánk ai jobbágyoknak nevök és adajok következnek: 
(1) Ricző Mikula három öreg házas fiával Ferenczczel, Lukácsval és Jánossal, 

ezek nem sokára megosztozván, liárom jobbágyok lesznek ; az adajok egy farkasbőr 
és egy tyúk. 

(2) Timkó Demeter, az két öregebb fián, kiket Lipcsébe kell vinni Isten segit-
ségébül, azokon kivül, az töb fiaival egy jó jobbágy. 

(3) Dmitrő Záty Andri az öcscsével Ferenczczel egy jobbágy, ezeknek adajok 
egy farkasbőr és egy-egy tyúk. 

(4) Ricsinő Luka egy jobbágy. 
(5) Capjü Stephán egy jobbágy. 
(6) Timkő Iváskó egy jobbágy. 
(7) Timkő Iván az mostoha apjával Andrival egy jobbágy, ezek az négy jobbá-

gyoknak az adajok egy farkasbőr és egy-egy tyúk. 
Ezek mindnyájan az Boricz-Polyanán lakozó ide fel megirt jobbá-

gyok laknak csak egy egész teleken, az király adóját is csak egy telekiül 
fizetik. Ezek mind az ide fel megirt boricz-polyankai jobbágyok őstül 
maradtak és fin ágon való jószág ; az mi defectusunk után, kit Isten 
távoztasson, Lipcsey Istókot avagy az eő successorit az ősfiakat illeti. 
Viszontagh ugyan ott Boricz-Polyanáii vagyon egy jobbágy, az mely 
Pecseni alias Vaszkü Mikuiának hivattatik, az maga sánta ember és 
atyám uram árendára hadta, migli az gyermeki felnevelednek, az adaja 
minden esztendőben öt-öt szép rókabörök ; azután felnevekedvén gyermeki, 
nem tartozik ennyit adni, hanem értékéhez képest keveset ha szolgálhat. 
Ezt az igy fellyebb megnevezett Pecseni alias Vaszkő Mikula nevű job-
bágyot apám uram asszonyom anyámmal együtt 75 forinton vötték Kis-
fa lusi Péternétül Lipcsey Annátul, kiről levél is vagyon az töb levelek 
között, stb. stb. 

E nagyérdekíi feljegyzéseket senki sem irta alá, de semmi kétsé-
günk, hogy azok Lipcsey Zsigmondtól származnak. Közlésünk az eredeti-
nek — mely az Orsz. Levéltár Lymbusában őriztetik — inkább kivo-
natja, mert a genealógiai és birtokjogi hosszas fejtegetéseket jónak lát-
tuk mindenütt elhagyni. 

Közli : Köszeghy Sándor. 





ADATOK ÁRSZABÁLYZATUNK TÖRTÉNETÉHEZ. 

Régóta volt divatban hazánkban, hogy a törvényhatóságok az 
élelmi és egyéb, a mindennapi élethez szükséges kereskedelmi czikkek 
árát megszabták s azok áthágóira szigorú büntetést megállapítottak. 
Ugy látszik, hogy ennek kezdete Zsigmond király idejében keresendő, 
ki az 1435. évi VIII. törvényczikk szerint megrendelé, hogy az átvonuló s 
gyakorló katonacsapatok nyári időben a falukra és vetésekre ne száll-
janak, hanem gyalog és lovaikkal pusztaterületeken tartózkodjanak s 
bogy a lakosok nekik megállapított áron, a füvet, fát és vizet kivéve, 
egyéb szükséges élelmet kiszolgáltatni kötelesek: mi végből a megyék 
a csapatok megérkezése előtt tartoztak az élelmi czikkek árát a körül-
ményekhez és piaczi árakhoz képest ugy megszabni, hogy a lakosok 
kapzsiságának ez által gát vettessék. 

Mátyás király hasonlóul gondoskodott, midőn az 1486. évi XXXI. 
törvényczikk szerint, elhatározta, hogy a hadbamenő seregeket és kato-
nákat a községek a szükséges élelmi czikkekkel ellátni tartoznak oly 
módon, hogy azok ára a felsöbbleg megállapított árjegyzék szerint 
nekik kifizettessék. 

I. Ferdinánd alatt az 1538. XXVI. törvényczikk szerint, a szlavón-
országi ügyek rendeztetvén, abban az élelmi czikkek ára is törvényileg 
megszabatott, e szerint volt : egy pint bor ára 2 dénár, egy igavonó 
ökör 12 forint, fejős tehén 6 frt, hizott herélt, sertés 2 frt, sovány 
1 frt, féléves sertés 50 dénár, egy malacz 4 dénár, liba 3 dénár, kappan 
3 dénár, tvuk 2 dénár, csirke 1 dénár, egy font marhahús 1 krajczár, 
sertéshús fontja 2 dénár, egy kecske 25 dénár. Valóban példátlan 
olcsóság ! 

Az 1563. évi XIII. törvényczikk szerint megengedte a törvényhozás, 
hogy ezentúl a véghelyeken a kerületi kapitány az alispánnal és szolga-
birákkal együttesen állapítsák meg időről-időre a körülményekhez képest 
az élelmiczikkek árát; mely intézkedést azután az 1588. XI. törvény-
czikk és később az 1649. XCII. t.-cz. is megerősité. 

Megelőzőleg azonban II. Ferdinánd alatt 1625. évben a sopronyi 
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országgyűlésen a XL. törvényczikk tanúsága szerint elhatároztatott, hogy 
mennyiben a pénzváltoztatás az országban minden műtárgynak árát 
hallatlanul felcsigázta s igy kívánatossá vált, bogv minden árunak és 
élelmiczikknek régi, előbbi illő ára visszaállíttassák : azért minden vár-
megye fő- és alispánja a rendekkel egyetértöleg közgyülésileg szerkesz-
szenek egy minden élelmi, kézműipari s napszámosi dolognak meg-
felelő árjegyzéket, mely szigorúan megtartandó legyen. 

Ezen törvényes intézkedés következtében 1626. évi márczius 24-én 
Perényi Ferencz, abaujvármegyei főispán és Bethlen Gábor fejedelem 
hadvezére és tanácsosa elnöklete alatt a Felső-Magyarország megyéivel 
Kassán gyűlést tartatván, abban megállapittatott egy terjedelmes ársza-
bályzat, melyben minden közforgalmi tárgyak ára meghatároztatott. 
Megállapittatott az is, hogy egy aranyérem értéke 2 magyar forint és 
egy jó tallér értéke 1 forint és 20 pénz legyen s igy minden fize-
tésnél elfogadtassák. 

Az élelmi czikkek ára pedig igy állapíttatott meg: 
Egy kassai köböl buza l frt 50 dénár A sertés urja fejestől — frt 50 dénár 

„ „ „ rozs „ 7 5 „ Egy sódar ... — „ "25 ,. 
„ „ „ zab — „ 32 „ Hájnak fontja ... — „ 15 „ 
„ „ „ lenese 1 „ — „ Egy jó malacz 15 d., 

„ „ borsó 1 „ 50 „ alábbvaló. — „ 8 
kása 2 „ — „ Egy hizott lud 20 d., 

Sernek itczéje — „ 12 „ alábbvaló — „ 16 ,, 
Lenmagolaj itczéje ... „ : ;0 „ Egy kappan, hizott 12, 
Méz itczéje — „ 25 „ alábbvaló ... ... ... — „ 8 
Vaj „ ... — „ 25 „ Egy kövér tyúk _ _ . _ . . — ' „ 6 „ 
Egy nagy szekér tűzifa ... „ 32 ,, Egy kakas „ 10 
Egy pár szép ökör a - Egy ökörbőr 2 ft, te-

Tiszavidékrőt . . . . . . 35 „ — „ hénbör 1 „ — „ 
Alábbvaló pár ökör ... 25 „ — „ Egy rókabör 1 ft, egy 
Egy borjas tehén 10 „ — „ farkasbőr 1 „ 50 „ 
Egy kövér juh . . . . . . ... 1 „ — „ Egy nyulbőr 2 d., 
Egy bárány - „ 32 „ egy nyul — „ 15 
Marhahús fontja . . . . . . — „ 3 „ Egy öz 80 d„ egy 
Alábbvaló „ ... ... — „ 2 „ fogoly... . — „ 6 
Kecskehús 1 és kövér Egy császármadár 10 
juhhus . . . ... — „ P/2 „ d„ egy túzok ... ... — ., 50 

Borjúhús fontja . . . . . . — „ 5 „ Egy kacsa 10, pulyka 
Olvasztott faggyú font ja — „ 6 „ 50, páva ... — „ 50 
Hizott sertés . . . . . . . . . 10 „ — „ Egy pár galamb ... . . . — „ 6 
Szalonna fontja .. ... — „ 8 » 

Ealinár-áruk : 
Egész skarlát singe Veres bársony singe 

9 ft., morvái posztó 7 f., közönséges 3 f., 
singe . . . — frt 40 dénár . karmukaselyem ... 2 frt 40 dénár stb 
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Egy koiiez papiros — frt 10 den ár A bors fontja , — frt 75 dénár 
Vékony gyolcs singe 1 „ 25 „ Fahéj fontja 3 frt, 
Sléziai gyolcs singe — ,, 28 „ székfő 3 f., 50 d., 
Mandula fontja 40 gyömbér .... . . . ... — — 60 

d., faolaj . . . — „ 35 ., Nyári kezgyü ... . .. 35 d.-tól 1 frt ig. stb. 
Nádméz(ezukor) fnt ja 25—85 „ 

Szabómesterek : 
Egy dolmány csináltatása 1 frt 50 dénár Egy nagy daróezujjas . . . 1 frt 25 dénár 
Egy mente „ 80 A daróeznak sing ... ... — ,, 12 „ 
Közönséges dolmánytól 25—40 „ Alábbvaló . . . . . . . . . ... — „ 8 „ 
Nadrágtól . . . . . . . . . 16—32 „ Egy sing pokrócz ... ... — ,, 16 
Köpönyegtől 25 drtól 1 frt 58 d.-ig Egy nagy guba . . . ... ... 1 „ 75 „ 
Egy szürnadrágtól 6 d., Inasnak való guba ... ... — „ 75 „ 

ily dolmány. . . . . . . . . . . . —• „ 16 „ Egy morvái posztódol-
Nyolcz juhnak a gyapja 1 „ — „ mány — .. . . . . ... ... 4 ,. — „ 
Egy nagy szűr . . . 1 „ 50 „ Egy morvái posztónadrág 1 ,, 25 „ 
Inasnak való szűr ... ... — „ 75 „ Egy süveg 25 dénártól I f r t ig— 

Bodnárok : 
Egy kassai kád 1 frt 40 dénár, közönséges 1 f., 3 hordó 1 f., tizenkét hordó 

csináltatás 1 f., Fahasogatók kapnak 500 faltul /donga) 1 f., 3o0 fenéktől 1 f., Száz 
donga-késeléstől 10 dénárt, ezer abroncstól 1 frtot. 

Asztalosok : 
Tizenkét emberre való asztal 3 frt, festett karszék 40 dénár, fejér karszék 25 d., 

két embernek való nyoszolya 1 f., festett 1 f. 50 d., festett dupla ajtó 2 f. 50 d., 
Egy bartfai széles deszka 20 d., közönséges 10 d., ezer zsindely 2 f., egy cseber 20 d., 
puttón 20 d., dézsa 12 d., egy sütőteknö 60 dénár. 

Kőmivesek : 
Egy öl fal rakása 40 dénár, boltozat ölétől 80 d. ós minden 10 öltöl egy köböl 

gabona, 25 ölre fél szalonna, egy szapu kása ós egy tégely ser. 

Egyéb árak: 
Egy hat singes istráng 10 dénár, egy szattyán bulgár nyereg 2 f. 50 d., fa 

nyereg 50 d., egy lópatkolás 24 d., száz léczszeg 20 d., kétágú kapa 25 d., kocsi 
vasalás 4 f., egy nagy fejsze 20 d., egy sarló 4., egy debreczeni kasza 80 d., egy 
kasnélküli kocsi csinálása 2 f., u j kas 40 d., egy kocsi-kerék 35 d., egv küllő 1 d., 
regy rud tengelyestől 50 d.. egy fakó szekér 3 frt. — Egy bagaria-fék 60 d.. egy 
kópia-tok 16 d., kengyelszij 40 d., egy szép kivarrott zabola-heveder 1 f., négy lóre 
való teljes kocsi hám 16 f., egy paraszt hám 25 d., paraszt far-hám 1 f.. egy kantár 
zabola nélkül 50 d., zabolástól 60 d., egy lekötőszij 40 d., egy török lekötöszij 60 
dénár. 
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Egy fejérvári vas-zabola 75 d., egyes rudu zabola 50 d., egy pár magyar ken-
gvelvas 75 d., török szijastól 2 frt, egy pár sarkantyú 25 d., egy csizma patkolás 
20 d., egy rezes balta 1 f., lakatok 6 dénártól 1 frtig. 

Szűcsök : 
Egy nyestbör kikészítése 8 d., rókabőrtől 8 d., báránybőrtől 4 d., juhbörtöl 6 d., 

farkasbőrtől 18 d., egy ködmön 2 f., alábbvaló 1 f. 50 d., csináltatása 60 d. 

Csizmadiák : 
Egy karmazsin papucs 1 f., ily kapeza 80 d., egy kecskebőr-csizwa 1 f., juh-

börböl való 75 d., csizma fejelés 36 d.£ gyermek csizma 60 d., szattyánból 36 d., egy 
bocskor-bör 12 d., szőrös bocskor 8 d., fekete saru 40 d., egy ökörbőr gyártása 
25 dénár. 

Fazekasok : 
Kétfülü mázolatlan fazék 8 d., fedő 1 d., vízhordó korsó 2 d., kisebb 1 d., 

egy nagy mázos tál 3 d., kisebb 2 dénár. 

Munkások: 
Szőlö-munkások napibére 26 d., egyszeri étkezés mellett 15 d., szakmányosok 

dija tizkapás szőlőtől 2 f. 50 d„ a Hegyalján, más mégyékben napi bére egyszeri étke-
zés mellett 10 d., étel nélkül 20 d., t izkapás szőlőtől szakmányban 2 frt. 

Az ekkép megállapított szőlőmunka bérének áthágóira szigorú bün-
tetés is megszabatott akkép, hogy ha nemes földbirtokos vét, száz forin-
tot fizessen; idegen polgár 12 forintig exequáltassék. Az arató nap-
száma 6 dénárra, s a kaszásé 15—20 dénárra tétetett. 

Az általános árszabály ellen vétőkre müveik elkobzása kimonda-
tott és hatásköre kiterjedt Zemplén-, Abaujvár-, Borsod-, Bereg-, Ugocsa-, 
Szatmár-, Szabolcs-, Máramaros-, Kraszna és Közép-Szolnokmegyékre. 

Az 1625. évi törvényhozási intézkedéshez alkalmazkodtak azután 
a megyei hatóságok folytonosan, sokszor azért is, hogy ne csak a nap-
számosok és munkások s iparosok tulköveteléseit korlátozzák, hanem 
azért is, hogy az alsó osztályban koronkint lábrakapott fényűzésnek 
gátat vessenek, megállapítván e végből sokhelvtt még a viselendő öltöny 
minőségét és árát is. 

időről-időre a körülményekhez képest szerkesztettek a törvényha-
tóságok uj-uj árszabályzatot, melyhez toldalékul mindig azon záradékot 
csatolták, hogy ki drágábban merészelne árulni, annak portékái, müvei 
elkoboztatnak s a vett árt kétszeresen köteles visszaadni. 

Igy az ugocsamegyei közgyűlés 1698. márczius 22. következően 
szabta meg a különféle ámezikkek értékét: Egy nagy szekér széna 2 
frt, kisebb 1 f., egy szekér szalma 30 dénár ; köböl zab 1 f., buza 2 
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f., tengeri 1 f. 60 d., rozs 1 f. 20 d., árpa 1 f. 60 d., lencse 2 f. 
40 d., bab 2 f., marhahús fontja 3 d., rosszabb 2 d., sertéshús 6 d., 
bárányhus 2 d., vaj 34 d.,'méz 34 d., himpulyka 75 d., nőstény 50 d., 
lud 24 d., tyúk 9 d., csirke 6 d., kisebb 3 d., kocza 12 d., inalacz 
12 d. 6 tojás 3 d., bal fontja 6 d., tiszántúli bor itczéje 9 d., szöllösi 
15 d., salánki 15 d., boreczet 9 d., almaeczet 4 d., asszubor 50 d., 
pálinka 24 d., ser 3 d. ; egy ökörbőr 4 f., kidolgozott 5 f., nagy kar-
mazsinbőr 3 f. 60 d., nagy kordovány 1 f. 80 d., szattyán 90 d., szép 
nyestbőr 2 f. 50 d. ; karmazsin férfi csizma 2 f. 50 d., női csizma 2 f., 
szattyán férfi csizma 1 f., női 66 d., guba 1 f. 80 d., kisebb 1 f. 30 d., 
legkisebb 60 d., szürnadrág ^íagv 1 f. 50 d., kisebb 1 f. 20 d., legki-
sebb 75 d. Egyszerű pár lószerszám 3 f., far-hámmal együtt 6 f., heve-
der 72 d., kantár 60 d., szügyellő 36 d., kisebb 24 d., ostor 6 dénár. 

II. Rákóczy Ferencz hadjárata idején, 1706. márczius 26. Az 
ugocsamegvei közgyűlés ismét uj árszabályzatot állapított meg, kimond-
ván, hogy sub poena confiscations rerum venalium mindenütt igaz 
kassai 25 itczéböl álló vékával és köböllel éljenek. E szerint volt egy font 
rizskása 18 d., nádméz 72—90 d., lengyelországi 72 d., a patyolat sing 
24 d., lengyel legjobb patyolat 24 d., szepesi gyolcs singe 18, 24, 36 
dénár: idevaló vászon singe 6—9 12 dénár; postapapiros kötése tí f., 
egy koncz 30 d., egy font dohány őszkor 6, tavaszkor 12, nyárban 18, 
télben 9 dénár: ser itczéje 3 d., pálinka 24 d., bornak itczéje szent 
János napig 15- 18 d., azontúl 18—21 d., egy nyers ökörbőr 2—4 f., 
kikészített 2Va—5 f., tehénbőr 1 f. 36 d., nagy lóbör 1 f. 20 d., kiké-
szített 1 f. 80 d., bélésnek való kikészített juhbőr 36 d., báránybőr 24 d., 
nyulbör 3 d., görénybőr 24 d., medvebőr kocsira való 5 f., nyeregbe 
való 3 f. 60 dénár. 

Egy pár félsinges karmazsin csizma 3 f., kisebb 2 f. 20 d., 
kordovány csizma 1 f. 40-töl 1 f. 80 d.-ig, fekete borjúból való férficsizma 
1 f. 20 d., fejelés 80 d., boeskorbőr 21—27 d., szőrös bocskor 12—18 d. 

Egy pár első hám farmatringostól 3 f., egy pár far-hám 6 f., kigyó-
hátos kantár 90 d., paraszt-kantár 36 d., egy keresztgyeplő csattal 1 f 
20 d., karikás ostor 12 d., bocskorszij 6 - 9 d. 

Egy öreg (nagy) szatmári szűr 3 frt, mosóczi legöregebb szűr 2 f. 
18 d., kisebb 1 f. 80 d., legnagyobb guba 1 f. 20 d., harmadik rendii 
75 d., nyereg alá való pokrócz 60—90—1 f. 20 dénár. 

Egy rud aczél 4 f. 80 d., singvas 21 d., egy jó kötöfejsze 75 d., 
egy kis balta 30 d., egy itt csinált kasza 84 d., felföldi kasza 54 d., 
sarló 15—18 d., egy szekér vasazás 3 f., egy lópatkolás 12 dénár. 

A marha olcsósága miatt a legjobb tehénhus fontja 3 d., alább-
való 2 d., juhhús 2 d., bárány 2 d., ó-szalonna 12 d., uj 6 d., ó-háj 
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fontja 12, uj 6 d., nyers fagygyu 6 d., száraz 9 d., viaszk 30 d., min-
denhol bécsi font értetvén. 

Egy jó béres szekér 6 ökör után való 5 f., egy nagy kerék 75 d., 
egy eke 50 d., szekéroldal 24 d., tengely 6 d., szekérrúd 18 d., egy 
paraszt-kovács lőcs 6 d., egy kása-daráló 36 d., egy járom 15 dénár. 

Csizmapatkolás 9 d., egy sarkantyú 18 d., egy pár kengyelvas 50 
d., ónos zabola 36 d., egy gönczi vagy beregszászi hordó 36 d., veder 
6 d., dézsa 12 d., egy nagy kád 2 f., egy rocska 6 dénár. 

Egy három itczés mázos fazék 3 d., paraszt-fazék 1—3 d., egy 
paraszt-kályha felrakása 3 d., 150 darab mázos kályhafiók felrakása 1 
frt 40 dénár. ^ 

Kapások dija: tavaszi szőlőmunkától maga kenyerén 24 dénár, 
metszésnél 27 d., a gazda kenyerén 12 d., első kapálás 24 d., második 
27, harmadik 30 d., egy köböl földnek veremszerii kiemelése 1 frt. 

Ez időben rendkivül olcsó volt a marha, igy 1708. junius 8-kán 
kérvényt adott be a Munkács-városi biró Krucsay Márton, II. Rákóczy 
Ferencz uradalmai prefektusához, melyben kéri, hogy szoritsa rá a 
helybeli mészárszék bérlőit, kik a teheneket hat frton veszik s bőreit 
4 frton eladják, hogy a hus fontját ne, 3, hanem 2 pénzen mérjék s a 
bőröket is olcsóbban árulják, mert a hatóság parancsának, mint ura-
dalmi jogbérlöi, nem engedelmeskednek. Az iratban azt is felhozza a 
biró, hogy a múlt heti vásáron egy pár ökör tiz magyar frton kelt s 
egy bárány 13—14 polturán s a mészárosok még is czimerét (vagy is 
negyedét) öt polturán adják ! Boldog idők lehettek azok ! 

És ez olcsóság még azután az 1711. évben bekövetkezett fegyver-
letétel és utána következett uj politikai élet közben is évekig fentartá 
magát, különösen hazánk felső megyéiben, mint azt az 1721. évben 
Zemplén vármegye által megállapított árjegyzék tanúsítja, melyet azon 
kor illusztrácziójául nem lesz fölösleges itt egész terjedelmében és az 
eredeti irmodorban közölni : 

Limitatio. 

Rerum venalium Anno 1721. die 18 mensis Oetobris in oppido 
Gálszécs sub generali Incidi Comitates Zempleniensis congregatione 
temporis continuata. 

Primo : Jóllehet a hazában találandó venadiák között a marhát 
kellenék első classisban és consideratióban tenni, consequenter annak 
prímáját declarálni, mindazonáltal a kinek-kinek experientiajára nézve 
reménység felett is olcsó lévén, azért maradjon is tovább a maga olcsó-
ságához képest mostani állapötjában. 

Secundo : Innét eredetét vévén a mészárosok mestersége, azért a 
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jó kövér marhának a husa a bécsi fontja consideráltatván, mérettessék 
3 dénáron. Az olvasztatlan fagygyu 9 d„ olvasztott 12 d., öreg ökörbőr 
3 f. 50 d., középszerű ökörbőr 2 f. 50 d., öreg tehénbőr 2 f. 50 d., 
középszerű tehénbőr 2 f., alacsonyabb tehénbör 2 f'., két esztendős tinó-
bőr 1 f. 50 d., juh- vagy bárány-husnak fontja 3 d., borjú hus 3 d., 
olvasztott bárány fagygyu 10 d., olvasztatlan bárány-fagygyu 7 d., uj 
disznóhúsnak fontja 6 d., szalonna 12 d., háj 12 dénár. 

Jóllehet annakelötte, inig tudniillik a juhok bővebben voltanak, 
öreg juhnak gyapja egészen hol három, legfeljebb négy polturán árui-
tatott közönségesen, mindazonáltal mostanában a juhok annak consi-
deratiójából, mivelhogy az ország is mindeneket bizonyos mérték által 
rekesztet, azért azt is font szerint considerálván, ítéltetett az ide alább-
való juh gyapjának fontja dénár 15. 

Ezekre a consideratiókra nézve recurálnak a szűrösök azért : 
Egy öreg matolcsi szűr 2 frt 72 dénár Középszerű szűr 1 frt 70 dénár 
Középszerű „ „ 2 „ 38 „ Kisebb szűr . . . . . . . . . . . 1 „ 3 „ 
Harmadik mértékű matol- Kaposi és egyébféle öreg 

esi szűr 1 „ 80 „ szűr ... ... ... ... . . . . . . 2 „ — 
Inasnak való szűr 1 „ 20 „ Középszerű . . . 1 „ 80 „ 
Rozsnyói öreg szűr ... 2 „ ,, „ Kisebb szűr . ... ... ... 1 „ — „ 

Süvegesek : 
Fekete süvegnek a java — frt 75 dénár Annál is alábbvaló öreg 
Alábbvaló öreg sü- süveg . . . ... — frt 48 dénár 

veg ... ... . . . . . . . . . — „ 60 „ Inasnak való kecske süveg — „ 34 „ 

Szű csök : 
Férfinak való öreg köd- Egy szép apró bojtu 

mön . . . r._ ... 3 frt — dénár kucsma ... 1 frt 80 dénár 
Asszonyembernek való Alábbvaló kucsma 1 „ 20 „ 

öreg ködmön . 2 „ 50 ,. Közönséges kucsma ... — „ 90 „ 
Férfinak való középszerű E g y m e n t e alá való, két 

ködmön - - - 2 „ 50 ., táblából álló apró bá-
Asszonynak való közép- ránybéllés 3 

szerű ködmön . . . . . . . 2 .. — „ Alábbvaló kéttábláju bél-
Inasnak. leánynak való )£s 2 50 

ködmön 1 „ 36 „ 

Csizmadiák : 

Egy férfinak való tinóbőr Harmadik kaptára való 
öreg fain kikészült bőr- csizma, férfinak való 1 frt — dénár 
bői való ... . . . . . . ... 1 frt 20 dénár 

Közönséges készületü bőr- Asszonyembernek való 
böl csinált, öreg férfinak kecskebörből jól kiké-
való csizma . . . . . 1 ,, 8 ,, szült csizma ... ... . . . 1 „ 2 „ 
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Asszonyembernek való pi-
ros szattyán-csizma .. . 

Harmadik kaptára való, le-
ánynak, szattyáncsizma 

Férfinak való akármi szinü 
kordovánt/-csizma ... ... 

Másodrendbéli vagy má-
sodik kaptára való 

— frt 80 dénár 

70 

80 

Harmadik kaptára való 
kordovány-csizma 

Asszonyembernek való 
öreg kordovány-csizma 

Második kaptára való, 
asszonyembernek való 
kordovány-csizma . . . 

Harmadik kaptára való 

1 frt 50 dénár 

80 

70 
20 

argák : 

dénár 
Egy jól kikészült öreg 

ökörbőr ... . . . . . . 5 frt 
Középszerű ökör vagy 

öreg telién jól kikészült 
bör . . . . . . 4 ,, ,. 

Ezekhez kell alkalmaztatni proportionate 
az alábbvaló kikészült ökörböröket. 
Egy pár jól kikészült öreg 

bocskornak az ára .. 
Utánavaló öreg bocskor — 
Harmadik klasszisa öreg 

bocskor. . — — 
Negyedik klasszisa jól ki-
készült bocskor . . . . . . — 

Az inasoknak és kisrendü 
kívántató kikészült bocskornak az ára 
proportionaliter conliderálandó a bocs-
kornak nagysága avagy kicsinysége szerint. 

frt 20 dénár 

95 

frt 30 dénár 

.. 24 

.. 20 
cselédeknek 

Egy pár öreg kéttalpu 
saru... ... ... 1 

Utánavaló kéttalpu saru 1 
Harmadik kaptára való — 
Egy fejeléscsizma vagy 

saru, akár csizmadia, 
akar varga munkája le-
gyen, férfiúnak való ... — ,, 75 ., 

Második kaptára , való, 
akár férfiúnak vagy asz-
szonyembernek való fe-
jeléscsizma vagy saru — ., 60 

Harmadik kaptára való, 
akár férfi, akár leány-
gyermek való — ,, 48 

Utána való apróbb fejeléseknek ezekhez 
és ezeknek proportiójához képest. 

Egy öreg, béllelt, zsinór 
zott, bőrösalju abadol-
mány . . . 

Egy öreg, béllelt, zsinór-
zott, börnélkül való 
abadolmány . . . . 

Félszerü béllelt, zsinór-
sott, bőrösalju abadol-
mány .. . — ... . . . . . . 

Félszerü béllelt, zsinór-
zott, börnélkül való 
abadolmány ... ... . . . 

Szabók: 
Harmadik rendű béliéit, 

zsinórzott, gombozott bö-
frt 40 dénár rösalju abadolmány .. . 1 frt 80 donár 

Hasonló mértékű, nagy-
ságú, börnélkül való aba-

,, — ,, dolmány 1 
Egy öreg abanadrág ... 1 
Középszerű abanadrág.. . — 
Harmadik rendű abanad-
i-H -

Egy öreg czifrázott Sele-
„ 90 „ várdi ... ... ... — ., 90 

60 
2 

90 

70 

Görögök á ru portékája : 
Egy vég jó abának az ára 2 frt 18 dénár Egy sárga öreg vagy ve-
Utánavaló jóságú aba ... ! . . 80 ,. res öreg karmazsin 4 frt 80 dénár 



Egy dupla csaj tár 4 ,, — „ 
Alábbvaló 3 „ — -„ 
Egy sebesi pokrócz ... ... I „ 30 
Egy ungvári pokrócz ... 1 ,, — „ 
Egy öreg guba ... ... ... 1 ,, 20 „ 
Egy lasuak . . . ... ... ... 1 „ 20 „ 
Egy közönséges paplan 6 ,, „ 

Annál jobb matériáju paplan, a maté-
riának niinemüségéhez képest és nagy-
ságához nroportionáltassék ezekhez. 

Vasasok : 
Egy öreg rudvas 1 frt 6 dénár Utánavaló laposvas ... — , , 68 
Annál kisebb . . . — „ 00 „ Egy csoroszlya . . . — , , 68 
Harmadik klasszisu... . . . „ 80 „ Kisebb csoroszlya ... , 60 
Egy öreg és vastag singvas - „ 18 Egy öreg patkó — , , 12 
Közönséges singvas ... — „ 14 „ Középszerű patkó ... ._ — , , 9 
Egy öreg kétágú kapa . . . —- „ 36 Ezer zsindelyszeg, fenyő-
Utánavaló kétágú kapa „ 34 fába való — , . 90 
Egy akárminemü lapos Ezer zsindelyszeg, tölgy-
kapa ... — „ 24 „ fához való .. 1 . , 20 

Egy jó c sákány . . . . . ... „ 30 „ Léczszegnek száza ... , 24 
Egy öreg szántó vagy Száz patkószeg . . — , , 15 

laposvas ... .. 90 Egy vasásó . . — , , 24 

Szíjjártók. 
Egy pár félszerhám 4 frt — dénár Alábbvaló kantár ... ... — frt 60 dénár 
Előfélszer farhámnak párj a o u Közönséges paraszt-kan-
Egy pár páraszt-félliám ' ) „ tár — „ 24 
Dupla tört szij vagy jól Egy pár kocsi dupla fék. 
kikészült cserzett szij zabla nélkül.. . — — ... 1 20 „ 
egy pár farhám .. . ... 6 „ — ,, Félszer kocsi fék ... ... — „ 60 „ 

Ahhoz való egy pár első Egy heveder jó és tört 
lovakra, jó kikészült szijból felrántószijjal ... — „ 48 „ 
cserzett vagy tört szíj- Utánavaló ... . ... ... — „ 40 „ 
ból csinált duplahám,far- Közönséges . . . ... ... ... — „ 36 „ 
matringostól, hevederes- Közönséges szügyellő ... — „ 36 
tül 4 „ — ,, Egy pár kengyelszij, tört 

Ezekhez képest a csatok vagy más szijból ... ... — ' >, 48 
különb készületü, első és utolsó lovakra Egy varrott duplás far-
kívántató hámoknak az ára proportionál- matring . . . . . . ... ... ... — „ 60 „ 
tassék magok készületékhez képest. Utánavaló duplás farmat-
Egy dupla kereszt-gyeplő 1 frt 20 dénár ring ... . — „ 50 
Félszer kereszt-gyeplő — „ 90 ,, Félszerfarmatring ... ... ----- „ 24 
Közönséges dupla kereszt- Egy pár rókaszij ... ... — „ 12 „ 
gyeplő — „ 90 ,, Egy pár helmeczszij ... — „ 12 „ 

Félszer egyes gyeplő ... — „ 60 f . Egy keskeny csatos szij — „ 6 „ 
Egy kigyóhátas közönsé- Egy öreg csatos ostor — „ 24 „ 
ges kantár ... . . . 1 „ — » Közönséges szijostor ... — >t tt 

Magyar Gazdasőgtörténelm Ì Szemle. 24 

Alábbvalónak 4 frt — dénár 
Annát is alábbvalónak ... 3 „ — „ 
Egy fin. öreg kordooánynak 2 „ 4 „ 
Alábbvalónak ... . . . ... 1 .. 70 
Annál is alábbvalónak... 1 ., 60 
Kőzönségesrendü kordo-
ványnak ... ... ... 1 .. 36 

Lengyel kordoványnak, kit 
a zsidó árul - 1 20 „ 

Alábbvaló dolmánynak 
valónak . . . f i t 60 dénár 
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Félszázad elmultával a termény cs iparmüvek árai méginkább 
csökkentek. Igy 1770. május 8-án a beregmegyei közgyűlés határozata 
szerint volt a marhahús fontja 21Ç kr, bárány- és juhhús 2 kr, sertés-
hús 3 kr, friss szalonna 6 kr, ó 12 kr, ó-háj, fagygyu fontja 6 kr, 1 
font gyertya 10 kr, vaj 12—18 kr, 1 font juhturó 3 kr, 1 itcze tejfel 
8 kr, tej 2 kr, ösztövér pulyka 34 kr, fiatal pulyka 20—27 kr, lud 
15—24 kr, kacsa 5—7 kr, tyúk 5 kr, csirke 4 kr. 8 tojás 3 kr, 
1 itcze lencse, borsó, bab (paszuly) 3 kr, köleskása 4 kr, búzaliszt 4 
kr. Ökörbőr 3—4 frt, tehénbőr 1 frt 29 krtól 2 frt 30 krig, borjubőr 
50 kr, lóbőr 51 kr. Egy 12 köblös gönczi hordó 30 kr, egy jó bocs-
korbőr 21 kr, alábbvaló 15—17 kr; egy férfi-csizma 1 frt 16 kr, 
asszonyembernek való 1 frt, szattyánbőrböl 51 kr, kecskebőrböl 45 kr; 
egy félsinges, béllelt kordován férfi-csizma 2 frt 16 kr, alábbvaló 1 frt 42 
krtól 2 frtig, gyermek-csizma 30—34 kr fejelés 34 krtól 1 frtig; férfi 
•papucs, béllelt 51 kr. 

A rákövetkezett 1771. évi november hó 7-én köröztette Beregmegve 
azon felsőbb intézkedést, mely szerint az idegen arany és ezüstpénzek 
és a raguzai tallérok proscribáltatnak és elkoboztatni rendeltetnek : 
továbbá kihirdettetett, hogy tizenkét millió értékű uj hankóczédula kiada-
tik, mi készpénzül elfogadandó. A singmérték eltiltatott 6 rforint büntetés 
terhe alatt s helyébe a röf használata behozatott. 

1772. évben a hizott tehén husa 5, és a hitványabbé 2 krajczár-
ban állapíttatott meg. 

1781-töl 1787-ig volt a munkácsi piaczon a termény ára pozsonyi 
mérőnként következő : 

buza kétszeres rnzs árpa zab 
1781. 1 frt 59 kr — frt — kr 1 frt — kr — fi t 54 kr - frt 30 
1782. 2 „ — „ 1 „ 4 „ 1 „ 8 — „ 50 „ — ,. 30 
1783. 1 9 A » » 1 „ 3 „ — „ 561 » „ — „ 50 „. — 30 
1784. — „ 54 „ — „ 36 „ — „ 34 ' „ — „ 34 „ „ 24 
1785. 1 „ 42 „ — „ 51 „ — „ 42 „ — V 40 „ — „ oO 
1786. 1 „ 50 „ 1 „ 30 „ 1 25 1 „ — „ - „ 40 
1787. 2 „ 16 „ 2 — „ 1 „ 42 1 1, 25 „ - „ 48 

Az 1786-ik évben hatóságilag limitált árak szerint volt Bereg-
megyében: 1 font hus 2 kr, borjúhús 4 kr. báránvhus 3 kr, juhhus 
IV2 kr, sertéshús 3 kr, friss szalonna 6 kr, ó-szalonna 12 kr, ó-háj 
14 kr, uj-háj 7 kr, fagygyu 6—8 ki", pamutbélü gyertya 13 kr, közön-
séges 11 kr, édes tejfel 6 kr, tej 3 kr, vaj 12 kr, luró 3 k r ; egy kövér 
pulyka-kakas 1 frt, ösztövér 30 kr, falai kóréi• pulyka 27 1er. ösztövér 
20 kr, kövér lud 30 kr, ösztövér 17 kr. 1 kacsa 8 kr, tvuk 7 kr, csirke 
4 kr, lencse borsó itezéje 3 kr, paszuly 2 kr, köleskása 4 kr, árpakása 
2 kr, búzaliszt 4 kr. 
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Négy év múlva némileg felment az élelem ára, mi ellen a lakosok 
kérvényeztek is; igy 1790. nov. 13-kán törvénvhatóságilag megáll apitott 
árak szerint volt, a tehénhus fontja 3V2 kr, borjúhús 5 kr, juh 3 kr, 
sertés 6 kr, friss szalonna 10 kr, ó 17 kr, háj 12—20 kr, fagygyu 8— 
12 kr, gyertya 14—20 kr, vaj 15 kr, olvasztott 24 kr, juhturó 7 kr, 
tej 3 kr, tejfel 8 kr, kövér pulyka-kakas 1 frt, kövér lud 51 kr, ösztö-
vér 34 kr, kacsa 12 kr, tyúk 10 kr, csirke 5 kr és három tojás IV2 
ki-, buzakenyér fontja 5 kr és rozsé 3 kr. 

Közben részint a háborús idők, részint az országban dühöngött 
marhavész miatt hovátov ább kezde emelkedni a marha értéke, minek 
következtében az élelmiczikkek ára is tetemesen felszökkent. Igy az 
1805-ik évi évi január 22-iki megyei árszabás szerint elhatároztatott, 
hogy mennyiben most egy pár jö ökör 140 rfrtba kerül, annálfogva a 
marhahús fontja 6 kr lesz; faluhelyeken 5 kr; nyersfagygyu 15 kr, 
olvasztott 20 kr, gyertya 24—27 kr; a borjú 8 frt lévén, tehát font-
busa 12 kr, a bárány ára 2 frt 30 kr, tehát husa fontonkint 7 kr Szent-
Jánosig, azontúl 5 kr ; megjegyeztetvén, hogy a czimerenként való árulás 
ezentúl eltiltatik s a borjú- és egyéb bust csakis suly szerint szabad 
lészen kimérni. Egy meddő juh 3 frt lévén, húsz fontonkint 5 kron 
kivágandó; a sertéshús és bőröspecsenye 14 kr, uj-szalonna 20 kr, 
ó 24 kr, uj-háj 24 kr, ó 30 kr. Egy pár csirke ára 30 kr, egy pár 
kappan 1 frt; egy darab tvuk 17 kr, kacsa 20 kr, egy pár lud 1 frt 
30 kr, egy pulyka 2 frt, tojó pulyka 1 frt 8 kr, 6 tojás öszszel és télen 
és 8 tojás nyáron 3 kr. Egy font irósvaj 24 kr, egy itcze olvasztott vaj 
36 kr, egy font só 3 kr, egy itcze kása 7 kr, lencse, borsó, paszuly 4 kr, 
aszallszilva 7 kr, mondliszt 7 kr, búzaliszt 44/a kr, zsemlyeliszt 5Va kr. 

Tiz év múlva a marha ára felemeltetvén, a hus fontját, 1816-dik 
évben történt kimutatás szerint, 20 kron s a fagvgyut 1 rfrton kellett 
kimérni, azonban már két év múlva ismét leszállittattak az árak: igy 
1818-ban volt a marhahús ára fontonként városon és állomási helyeken 
12 kr, falukon 10 kr; bárányhus 14, borjúhús 16, juhhus 8, kecskehús 
6 és sertéshús 20 kr, ó-szalonna már 1 frt, uj 40 kr, ó-háj 1 frt 12 kr, 
uj 50 kr, olvasztott fagygyu 48 kr, nem olvasztott 36 kr, gyertya 1 frt, 
vaj 24 kr, olvasztott vaj 48 kr, tejfel itczéje 12 kr, tej 4 kr, méz 2 frt 
boreczet 30 kr, vadalma-eczet 12 kr, egy tyúk 30 kr, csirke 8—15 kr, 
hizolt kappan 1 frt, sovány 40 kr, kacsa 36—45 kr, hitvány lud 1 frt 
15 kr, kövér 2 frt 30 kr, hizott himpulyka 3 frt, ösztövér 2 frt, hizott 
jérczepulyka 2 frt, ösztövér 1 frt 15 kr, szopós-malacz 40 1er, 2 tojás 
2 kr, 1 font tehéntúró 12 kr. juhturó 18 kr, 1 itcze rozsliszt 6 kr, 
búzaliszt 8 kr, mondliszt 20 kr, hüvelyes 12 kr, árpakása 14 kr, 
savanyu káposzta itezénkint 8 kr. 

2-t* 
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A napszám pedig igy állapíttatott meg 1816-ban: kőmiveslegény 
48 kr, pallér 1 frt, ácslegény 48 kr, a mellette levő napszámos 30 kr, 
szölőkapás 30 kr, kaszás 30 kr, tengerikapás 24 kr, egy négyökrös 
fuvar 3 frt, két ökörrel való 2 frt. Egy l3/4 fontos adagkenyér annyi 
krajczár, a hány forinton kelt a termény köble. Az árszabály megsze-
gésére büntetésül a nemesre nézve 12 frtnyi birság, a nemnemesre 
nézve testi fenyíték állapíttatott meg. 

S ez árak csekély változással azután éveken át állottak, akkor is, 
midőn 1848 után a megyei limitatio kiment a divalból. 

Az 1858—1867. évek között a munkácsi piaczon az élelmi árak 
lizévi átlaga ilyen volt: 
Buza pozsonyi mérőnkint 3 frt 52 kr Borsó pozsonyi mérőnként 3 frt 4 kr. 
Rozs „ „ 2 „ 41 „ Kása ,. „ 4 „ 56 „ 
Árpa ,, „ 1 „ 93 „ Széna mázsánként 1 „ 17 „ 
Zab „ „ 1 „ 11 „ Szalma szekerenként 2 „ 50 „ 
Tengeri „ „ 2 „ 46 „ Hizott sertés 29 „ 72 „ 
Paszuly (bab),, „ 3 „ 5 ,, Tűzifa öle . . . 4 „ 31 „ 
Lencse „ „ 3 ,, 38 „ 

Hogy azóta az élelem, különösen a bus ára háromszorosan fel-
szökkent, szükségtelen emlitenem s a fogyasztó közönség sok helyen 
hasztalanul szólal fel a mészárosok önkénykedése ellen s kéri a hús 
limitatióiát, melyet pedig a törvény, nevezetesen az 1884. XVII. t.-cz. 
53. is a körülményekhez képest és esetleges visszaéléseknél most is 
megenged ; de mely ritkán vétetik alkalmazásba ; igy járnak el a pékek 
is, kik olcsó terményárak mellett drágán árulják a süteményeket és 
kenveret. 

LEHOCZKY TIVADAR. 
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MAGYARORSZÁG KI- ÉS BEVITELI 

Des kays. köri. Hangar. Dreissigst-Direc-
Über die vom 1-ten Jänner bis letzten Dezember 1739, aus verschiedenen Ländern in 

mithin, was die Quantität und beiläufig 

Nach dem Gewicht, Stück, 

Nahmen d e r e n Waaren, 

Sachen , Viehs und Effecten 
Österreich Mähren Schlesien Pohlen 

Einf. Ausf. Einf. Ausf. Einf. Ausf. Einf. 

" v o n 1 - t e r i « T i l i i i i e i -

Armaturen . . . . . . ... ... fl. 832 — — — 1126 — 6114 

Asche und Po tasche ... Z. — 3815 — 368 — 15 — 

Blei Pfund 75513 50 31280 — 20725 — 4300 

Brandtwein Eimer 4 52 132 4 — 41 2 288 

Butter und Käs . . . ... Pfund 42627 90123 20014 212 27 5 175 81355 
! 

Confect .. . . . . . . . . . ... II. 1922 150 148 — 86 — 107; 

Decken und Teppich . . . ... fl. 276 9 60 — 97 — 10 

Eisen und Eisen-Waaren fl. 163719 206 649 4 158 — 1687 

F a r b e n . . . . . . . . . fl. 4634 174 2467 37 1765 — 14820 

Fede rn . . . . . . . . . . . . . . . ... fl. 29 — 20 — — — 95 

Fisch . . . . . . fl. 10249 50521 7505 111 4627 — 3400 

Flachs ,Hanfund Werch Pfund 8652 85649 4300 30603 130 — 5050 

Fleisch und von Fleisch ... fl. 293 32937 2 3752 — 928 92 

Galanterie-Waaren . . ... fl. 2850 — 6 153 — 965 

Garn und Zwirn . . . . . . ... 11. 39954 — 11117 15 184 45 3581 
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FORGALMA AZ 1739. ÉVBEN. 

torats-Amts Rauff- und Handlung s-Extract. 
das Königreich Mangani ein- und ausgeführte Waaren, Sachen, Vieh und Effecten, 
das Kapital derenselben ausmache, als : 

Mass, Zahl und Werth 
Capitale 

der Ein-

geführten 

Sachen 

Capitale; 

der Aus-

geführten 

Sachen 

Pohlen Siebenbürgen 

Neoaquisit, 
Banat, Temesw., 

Walach. Croat. 
Servien 

Summa 

der 

Einfuhr 

S u m m a 

der 

Ausfuhr 

Capitale 

der Ein-

geführten 

Sachen 

Capitale; 

der Aus-

geführten 

Sachen 
Ausf. Einf. Ausf. Einf. Ausf. 

Capitale 

der Ein-

geführten 

Sachen 

Capitale; 

der Aus-

geführten 

Sachen 

D i s 3 1 . D e z . 1 7 3 0 . 

fl. fl. 

— — 704 — 293 — — 8072 997 

67 — — — — — 4265 — 12862 

5300 — 34100 — 1850 131818 41300 15222 4034 

19V4 66 2131/a 0 2345 493 2638 3158 6802 

20 1385 25 2116 6130 150262 96685 20514 7588 

2631 — 4 — 82 — — 2263 2867 

190 3369 — — 80 — — 38121/2 272 

16871 432 1329 — 77014 — — 166645 I9I8OI/2 

15 20 15 — 92 — — 23706 333 

— — 20 — — 144 20 

2286 38 1123 — 262 — — . 25820 542031/, 

716 13700 6950 200 30450 32032 154368 3152 7569 

631 1508 9 I2014 12941/4 — — 2OI8I/2 

3974 

44836 

360271/4 

26 — 731 — 921/4 — — 

2OI8I/2 

3974 

44836 5751/4 

Übertrag 324134 227185 
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Nach dem Gcwicht, Stück, 

Nahmen deren Waaren , 

Sachen, Viehs und Ef fec ten 
Österreich Mähren Schlesien Pohlen 

Einf. Ausf. Einf. Ausf. Einf. Ausf. Einf. 

Gewürz und Spezerei . . . il. 90443 12 15439 26 3757 23795 

Glass . . . ... ... . . . . . . . . . fi. 6656 23 1394 — 16 — 146 

Goldu.Silbergespiniistarbeitfl. 31517 1602 158 — 2365 

Haar fl. 463 402 — 62 — — 80 

Haut und Fell ... n. 31517 14045 11417 5277 269228 305 42209 

Heu und Stroh . . . . . . . fl. — 19722 — — - - 10 

Iloltz und Holtzwaaren . . . fl. 73625 8802 1737 — — 238 

16 4 6 1 4 402 4 2 5 V . 3 

Hopfen, Garten u.Erdgewächs 
n. 4766 3 6 3 5 1143 601 183 17 2934 

Jubellen . . . . . . ... fl. 106 347 

Kölbe r . . . . . St. 24 1441 17 14 — — 266 

Knoppern _. . . . fl. 7769 2364 45 — — o 

Körner, Getreid ... . . . ... fl. 6464 4 1 5 2 7 4 1086 222 128 330 5372 

Krammerei-Waaren fl. 809999 3124 27277 457 21273 57 193467 

Kühe St. 15 115 — 31 — — 48 

Kupfer, rohes und gearbeites 
Pfund 2514 250 485 5 — — ! 

Leinwath und Catton . . . fl. 48620 227 15102 107 16941 — 53366 

Material-Waaren und Minera-
lien fl. 55183 2367 3809 647 1416 1115 1729 

Messing, roches u. gearbeites 
Pfund 5999 180 94 — 25 900' 

Obst, Türkisch und Wällisch fl. 20326 1265 40 94 253 4 575 
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Mass, Zahl und Werth 
Capitale 
der Ein-
geführten 

Sachen 

Capitale 
der Aus-
geführten 

Sachen 

Pohlen Siebenbürgen 
Neoaquisit, 

Banat, Temesw., 
Walach. Croat. 

Servia 

Summa 
der 

Einfuhr 

Summa 
der 

Ausfuhr 

Capitale 
der Ein-
geführten 

Sachen 

Capitale 
der Aus-
geführten 

Sachen 
Ausf. Einf. Ausf. Einf. Ausf. 

Capitale 
der Ein-
geführten 

Sachen 

Capitale 
der Aus-
geführten 

Sachen 

n. 11. 
Fürtrag 324134 227185 

259 46 150 5 1 / •J it 7451/, — — 167303 1192V, 

— I i i / 1 - » 2 10 — 1731/, — — 82241/, 206 

— — — — 1068 — . — 35642 1068 

— — 2 — 15 — — 548 481 

3891 10783 274 959i / 2 — — 126858 27223V, 

47 7 8 0 , 20 — 24 — — 881/, 19813 

67 2926 696 66 3029 — . — 78637 12594 

1815V, 321/, 1 — 271/, 5 V . 7285V, 454 53294 

1413 — 120 21 554 — — 10695 6340 

— — — — — — 453 — 

— 15 26 — — 322 1481 290 4617 

— 18 — . — — 7834 2364 1884 1403 

1110 1951 3284 204 6952 i / , — „, — 15205 4 2 7 1 7 2 V , 

1867 7684 5022 18 164283/4 — — 1059718 269553/4 

10 220 — — 1 283 158 1777 1587 

9003 1337 25525 — 1714 4336 36497 2160 18515 

56 46V, 10002 1392 134075V, 11684 520772 45465 

1731 494 3207 76 373 — — 62707 9467 

3550 — 10 7018 3740 4017 123 

91 210 540 — 119 — — 21404 2113 

Obertrag 14161501/2 8 5 1 1 3 5 
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Nach dem Gewicht, Stück, 

Nahmen d e r e n Waaren, 

Sachen, Viehs und Effecten 
Österreich Mähren Schlesien Pohlen 

Einf. Ausf. Einf. Ausf. Einf. Ausf. Einf. 

Ochs  St. 4 36655 3270 22 183 

Oel  fl. 39815 1195 137 834 107 — 728 

Papier ... R. 1233 — 7292 — 65 — 671 

Pferde . . . . . . St. 92 327 5 116 9 6 182 

Pulver, Salniter und Schwefel 
Pfund 18854 5000 817 — 290 — — 

Schaaf . . St. 62 70349 4 3507 170 219 1973 

Schweine ... ._ . . . St. 5 26017 3 595 — — 98 

Seiden-Zeug reich fl. 914 — 107 — — — — 

„ gantz Seiden-Zeug fl. 25546 — 1862 — 3499 — 2196 

„ halb Seiden-Zeug fl. 5852 — 788 — 544 — 379 

Seiden. . . . . . . . . . . . Pfund 8058 — 30 45 24 

Steine ...  fl. 2475 726 — 124 24 — 93 

Taback... ... . . . . . . z. 33 3792 24 816 4 428V4 13 

Tuch ... ... . . . . . . St. 20088 37 8075 18 951 — 5138 

Wachs  Pfund 4820 103757 — 438 12 300 3410 

Wein . . . . . . Eimer 13390 19628 211 986 — 3155 — 

Wildpräth  fl. 12 18823 — 136 — — 4 

Wolle . . . . Pfund 7463 68598 939 33963 — 950 

Zeug  fl. 6215 52 5822 — 4207 — 5749 

Zinn ... . . . . . . . . . Pfund 22009 — 225 — 300 — 475 

A m. kir. orsz. levéltárból. 
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Mass, Zahl und Werth 
• 

Capitale 
der Ein-
geführten 

Sachen 

Capitale 
der Aus-
geführten 

Sachen 

Pohlen Siebenbürgen 
Neoaquisit, 

Banat, Temesw., 
Walach. Croat. 

Servia 

Summa 
der 

Einfuhr 

Summa 
der 

Ausfuhr 

Capitale 
der Ein-
geführten 

Sachen 

Capitale 
der Aus-
geführten 

Sachen 
Ausf. Einf. Ausf. Einf. Ausf. 

Capitale 
der Ein-
geführten 

Sachen 

Capitale 
der Aus-
geführten 

Sachen 

fl. fl. 
Fürtrag 1116150% 851135 

38 12087 5 — 1 12274 39991 208974 1120747 

— — 45 — 172 — — 40782 2246 

15 440 1109 — 1585 9701 2709 10168 39391/2 

45 220 6 22 3 523 503 8522 9539 

— 200 — 281 19961 5481 6008 483 

121 2322 424 135 1086 4666 75706 4648 92116 

56 390 424 — 237 496 27329 1512 131476 

— 
_ 

— 80 — — 1021 80 

30 — — — 28 — — 33076 58 

— — — 179 — — 9563 179 

9 191 2 — 10 8348 21 31668 172 

155 — 65V, — 103 — — 2592 11731/2 

2614 83 29V, — 121 157 7 8 0 0 % 2773 52495V, 

5 3025' , 60 — 619 37277V2 739 383826V, 17937 

100 — — — 1650 8252 106245 2996 44598 

43079 137 9246 23 5843 14361 81937 38284 548330 

— — — ' 7 77V, — — 23 19036V, 

13415 9000 27750 — 1000 14702 145676 3744 27192 

— — 48 — 802 21993 902 231434 13213 

160 — — — 252V, 23009 412 11783 200 

Zusammen 3473572 2 8 9 0 1 9 9 % 

Közl i : KÖSZEGHY SÁNDOR. 



TANUVALLATÁS AZ 1657. ÉVI ARATÁS KEZDETÉRŐL, 

Ré va y Dániel kérelmére — nem tudni mi czélból — 1657. évi 
jul. 9-én Wesselényi Ferencz nádor meghagyta a thuróczi konventnek, 
hogy tanukat hallgasson ki az iránt : „ vájjon tudja-e a tanú, hogy Magyar-
országon julius 9. előtt s az nap már javában arattak, s vájjon lá-
tott-e a tanú bőven learatott gabonát."1 

A konvent ezekről azon évi julius 14. és következő napjain Bars 
és Nyitra megyékben névszerint : Simony, Kis-Bélicz, Zsámbokrét, 
Puszta-Zsámbokrét, Nadlány, Rajcsány, Kis- és Nagv-Helbény, Koros 
és Nagy-Tapolcsány községekben vallatott tanukat, kiknek vallomásai 
szórói-szóra igy következnek : 

1. testis. Generosus dominus Georgius Simonyi, ibidem in curia sua nobili-
tari commorans in comitatu Barsiensi habita, annorum 38. sub juramento ilio, quo 
adstrictus est comitatui fassus est : Tudom, látom bizonyosan, hogy kileii-
czedik és az előtt való napokon learatták egynehány helyen az árpát, 
minthogy meg volt érve és az idő hozta ugyan itt simonyi határban s 
addendo, hogy rozsot is a készet aratták. 

2. testis, Generosus dominus Emericus Simonyi juratus, examinatus ibidem 
in possesion? Simony in comitatu Barsiensi habita commorans, annorum 31. 
fatetur: Jártam Szkacsányra hetedik Julii, láttam egynéhány hold árpát 
azon szkacsanyi határban, aki Nyitra vármegyében vagyon, derekassan 
arattak; azután magam is arattam az magam árpámat, minthogy az 
idő úgy hozta és meg volt érve. 

3. testis. Nobilis Paulus Varsányi, ibidem in possessione Simony commorans, 
annorum circiter 57, ju ra tus examinatus fassus e s t : Lát tam, h o g y kis-bil iczi 
határban nyolcz holddal vagy kilenezczel le volt aratva az árpa ; azon-
kívül zsámbokréti mezőben, aki Nyitra vármegyében vagyon, azon szerint 
nadlányi mezőben, rajcsányi mezőben mind rozsot, mind árpát keresz-
tekben és kévékben ; helybéni mezőben az szerint nagy holdakkal. Uj-
falussy István uramnál tizenkilencz keresztet láttam ; kis-krstyenei me-
zőben Bars vármegyében két holddal láttam learatva az árpát. 

4. testis. Nobilis Joannes Varsányi, annorum circiter 43, juratus , examinatus 

1 E kérdőpontok az eredetiben latinul vannak. 
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fatetur : Láttam kis-krstyenei határban egy holddal árpát kévékben hetedik 
Julii, mert az idő hozta, hogy megért volt. 

5. testis. Joannes Csierni, subditus Stephani Varsányi, judex Ordinarius pos-
sessionis Simony, annor. cire. 45. juratus examinatus fatetur : Láttam s z k a e s á n y i 
határban hetedik Julii öt keresztet learatva árpát. 

6. testis. Providus Joannes Borbély, in possessione Kis-Bilicz annorum eirciter 
75. juratus examinatus fassus est: Vagyon még magamnak való gabonám 
nyolozvan mécznyire tavalyi, de kilenezedik Julii arattam magam árpámat 
í'ozszsal együtt hét keresztet és azidőtül mind avattatták, mert megért 
az gabona. 

7. testis. Joannes Zima in oppido Zsámbokrét in comitati! Nittriensi habita, 
cummorans in oenopolio domini magnifici comitis familiae Blasii Apony, ju ra tus 
examinatus fassus est : Az én bátyámnak annyi gabonája vagyon, hogy 
két esztendeig el nem kűtti, azért nem szükségre való gabonáért aratott, 
de az idő úgy hozván, megért, az gabonát arattatott. 

8. (estis. Nobilis Michael Ludway in oppido Zsámbokrét, in comitati! Nitriensi 
habito, commorans, annorum eirc. 32. ju ra tus examinatus fassus est : L á t t a m sep-
tima (Julii) et subsequentibus elegendő árpát derekassan learatva, az kit 
kenyérnek valót, hanem ugy megért, liogv összezsugorodott. Azt is 
láttam, hogy helybéni határban nagy holdakkal rendekben, keresztekben 
eleget arattak volt. Némelyek immár elvégezett félben is vannak nálunk 
az aratásban. 

9. testis. Nobilis Sigismundus Mátyássi, ibidem commorans, ami. 45. ju ra tus 
examinatus fassus est per omnia, ut praecedens testis. 

10. testis. Nobilis Andreas Szörínyi, ibidem commorans, annorum eirciter 32. 
j nr. exam, fassus est per omnia, ut praecedentes nonus et. 8-vus testes. 

11. testis. Joannes Bruczko, ibidem in oppido Zsámbokrét, in comitati! Nittri-
ensi habito, commorans, ann. circ. 46, subditus generosi domini Adami Sándor, jur . 
exam, fassus est: Én meg szerdán mult egy hete, úgy mint quarta Julii 
magam árpámat, aki ugyan derekassan megért volt, arattam egynéhány 
keresztre valót, azonkívül rozsot kilenezedik Julii nyolezvan keresztre valót. 

12. testis. Nobilis Dávid Hassák, ibidem in oppido Zsámbokrét commorans, 
circ. 38. annorum, jur. exam, fassus est, ut praecedentes nonus et decimus, undeci-
niusque testes per omnia. 

13. testis. Paulus Hlavács, in saepefato oppido commorans, judex communis, 
annor. circ. 40. subditus generosi domini Joannis Viszocsányi, jur. exam, fassus est. 
ut praecedens duodeeimus testis: Azt is tudom, hogy másutt is az falukon 
derekasan arattak kilenezedik és az elölt harmad nappal. 

14. testis. Georgius Zima Puszta-Zsámbokrétiensis, ibidem commorans, ann. 
circ. 60. juratus exam, fassus est : Én az magam gabonámat elegendőt arattam 
hetedik és kilenezedik Julii. 

15. testis. Adamus Kucsera, ibidem commorans ann. circ. 50. jur . exam 
fassus est: Hatodik Julii learattam magam árpámat, mert igen megért 
volt; némelyek el is végezték e héten az aratást. 
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16. testis, in possessione Náglány, in comitato Nittriensi, providus Stephanus 

Amrich, judex communis, ami. cire. 40, subditusque generosi domini Petri Aponyi. 

jur. exam, fassus est: Nálunk kezdettek az derék aratáshoz hetedik és kilen-
czedik (Julii), luind árpát, rozsot és tiszta búzát arattuk. 

17. testis. Boltis Polák ibidem juratus et oflìcialis, subditus generosi domini 
('.aspari Aponyi, ann. circ. 42. jur . exam, fassus est, ut praecedens decimus sextus 
testis per omnia. 

18. testis. Stephanus Chrenko, in jam fata possessione, jura tus et officialis, 
subditus generosi domini Petri Aponyi, ann. eirc. 50. jur . exam, fassus est. lit prae-
cedentes 16. et 17. testes. 

19. testis. Admodum reverendus dominus Andreas Maczák, parochus ecclesiae 
Nagldnyvensis, ad puritatem conscientiae fassus est per omnia, ut praecedentes 16. 
17 et. 18. testes. 

20. testis. Petrus Martini in possessione Nagy-Apony commorans, officialis 

generosi domini Caspari Aponyi, bic repertus, in praenominata possessione Xaglány, 

ann. circ. 50. jur. exam, fassus esi : Láttam, mikor az uram parancsolat-
jából ide jöttem, hogy mindenütt arattak. 

21. testis. Generosus dominus Kmericus Rajcsánví. in aedibus suis nobilibus, 

ibidem in possessione Rajcsány in comitate Nittriensi habita, fassus est sub ju ra 

mento, ilio quo adstrictiis est inelyto comitatui Nittriensi: H o g y notili Julii 

derekasan kezdette ö kegyelme az aratást, hoc addito, hogy az ö ke-
gyelme szegény emberi, még azelőtt való napokon. 

22. testis. Generosus dominus Paulus Rajcsányi, filius generosi domini Emeric. 
Rajcsányi, jur. exam, fassus est per omnia, ut dominus Petrus. 

23. testis. Stephanus Pawlon, judex communis possessionis Rajcsány, anni 
cire. 60, subditus generosi domini Emerici Rajcsányi jur . exam, fassus esi : Vagyon 
egy hétnél több, bogy derekas aratáshoz kezdettek. 

24. testis. Stephanus Rrixa, ibidem commorans juratus, subditus generosi 
domini Joannis Ujfalussi, post juramentum fatetur, ut praecedens vigesimus lec-
tins testis. 

25. testis. Georgius Zigó, ibidem commorans, juratus , subditus generosi domini 
Emerici Rajcsányi, ann. circ. 45. post juramentum fatetur, ut praecedens 23-us és 
24-us testes. 

26. testis. Michael Krcho, in iam fata possessione commorans, jura tus , subditus 
generosi domini Emerici Rajcsányi, ann. 42. post juramentum fatetur per omnia, ut 
praecedentes 23, 24, et 25. testes. 

27. testis. Andreas Marco in possesione Kis-Helbény commorans, in eomitatu 
Nittriensi habita, judex communis, subdites generosorum dominorum Johannis et 
Ladislai Ujfalussy, ann. circ. 45. jux. exam, fassus est. Láttam, h o g y az Oil 
szomszédom negyedik Julii derekassan kezdette az aratást; azt is tudom, 
hogy eddig elvégezte volna az aratást, de az esős idő megtartóztatta, 
hoc addito, még az urunk gabonáit is mind learattuk volna, lm azon 
esős idő akadályt nem tött volna. 

28. tostis. Stephanus Marco, juratus, ibidem commorans, subditus cormidem 
dominorum, ann. circ. 45, post juramentum fatetur, ut praecedens 27. testis per 
omnia. 
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29. testis. Joannes Gális in eadem possesionc commorans, juratus, subditus 
corundem dominorum, post juramentuni fatetur uniformiter, ut praecedentes 27. et 28. 

30. testis. Stephanus Hervadó in jam sacpcfata possessione commorans, suh-
ditus corundem dominorum, juratus , post juramentuni fatetur uniformiter lit praece-
dentes 27, 28, et 29. testes. 

31. testis. Andreas Halgas in possessione Nagy-Helbcny, in comitatu Nittriens: 
Inibita commorans, annor. circ. 50. subditus egregii domini Stephani Körösi, jura tus 
ibidem, post juramentum fassus est : Nyilván az derekas aratáshoz, magam 
megért gabonámat arattam hetedik Julii, és más szomszédim. 

32. testis. Joannes Maczo, in eadem possessione commorans, jura tus , annor. 
circ. 45. subditus jamfati egregii Stephani Körösi, post juramentum fassus est : 
Negyedik Julii derekassan arattattam nem csak őszi vetést, de böjti 
árpát is. 

33. testis. Joannes Massat in possessione Koros commorans, judex communis, 
in comitatu Nittriensi habita, suhditus spectabilis ac magnifici domini Georgii 
Berényi, ann. circ. 30. post juramentum fassus est : Uj fa lussy Is tván u r a m két 
holddal lekaszáltatta az árpát, mivel itten nálunk akinek kevés aratója 
vagyon gereblés kaszával lekaszáltatja az árpáját. 

34. testis. Georgius Màczo. ibidem commorans, juratus , annor. circ. 52. sub-
ditus spectabilis :ic magnifici domini Georgii Berényi, post juramentum fassus est 
Negyedik Julii learattattam nyolez kereszt árpát, nem a fejébe: hogy 
kenyerem nem lett volna, de az idő magával hozta. 

35. (estis. Joannes Trizna, in iam fata possessione commorans juratus , ann. 
circ. 42. subditus generosorum dominorum Joannis ot Ladislai, Ujfalussy post jura-
mentum fatetur: Én derekas aratáshoz kezdettem kilenczedik Julii. 

36. testis. Martinus Guda ibidem commorans, juratus , ann. circ. 70, subditus 
iam lati domini Georgii Berényi, post juramenlum fa te tur : T u d o m , h o g y dere-
kassan arattak kilenczedik Julii. 

37. testis. Petrus Zatko in oppido Nagy-Tapolcsány commorans, in comitatu 
Nittriensi habito, judex communis, annor. cir. 50. subditus illustrissimi comitis 
domini Adami Forgács, post juramentum fatetur: A z éli s z o m s z é d o m ötödik 
Julii learatta az árpáját, nem kenyér szükségeért, hanem az idő ma-
gával hozta. 

38. testis. Joannes Treffan, ibbidem commorans, juratus, annorum circiter 40. 
iam fati domini comitis subditus, post juramentum fassus est : Lát tam, hogy SZÖl-
csíniek derekassan arattak. 

39. testis. Martinus Karuicsek, in fato oppido commorans, juratus , annorum 
circ. 50. eiusdem domini comitis subditus, post juramentum fassus est, ut praeee 
deus in ordine 38. testis. 

40. testis. Andreas Proko, in jam fato praotituiato oppido commorans, juratus, 

subditus dicti domini comitis, annorum circ. 60. post juramentum fassus es t : He-
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tedik Julii magam derekassan aratni kezdettem rozsot, nem a fejében : 
bogy kenyérre való gabonám nem volt volna, de azért, bogy megért volt. 

41. testis. Valentinus Petrus, ibidem commorans, jui-atus, subditus attacti 
domini comitis, annorum cireiter 40. post juramentum fassus est, ut in ordine prae-
cedens 40. testis. 

Az Országos Levéltárban NRA. fase. 492. no. 18. jelzet alatt 
őrzött eredetiről közli 

T AGÁN vi KÁROLY. 



VEGYESEK. 

Régi áruforgalmi kimutatásainkhoz. A jelen füzetben ér véget, 
Köszeyhy Sándor közléséből a Magyarország ki- és beviteli forgalmáról 
szóló kimutatások első sorozata. Ezek 1733-tól 1739-ig terjednek s 
tudtunkkal az eddig ismertek közül a legrégibb ilynemű kimutatások, de 
ezeknek nyomait még élőbbről is tudjuk megállapítani. Ugyanis 1727. 
aug. 7-én a magyar udvari kanczellária azzal a kérelemmel fordult az 
udvari kamarához, hogy készíttesse el részére az utolsó 3 év óta Magyar-
országból ki- és bevitt áruk kimutatását. A kanczelláriának ezen — az 
Országos Levéltárban őrzött átiratának hátára plajbászszal egykorú 
Írással az van rávezetve hogy erre a bécsi udvart kamarától 
soha válasz nem érkezett. Ez pedig annyival különösebb, mert a 
most dr. Thallóezy Lajos kormánytanácsos igazgatása alatt álló közös 
pénzügyminiszteri, helyesebben a volt udvari kamarai levéltárban fön-
maradt a Hofkammer 1727. évi aug. 19-iki leirata a pozsonyi kamará-
hoz, melylyel a kanczelláriától kért kimutatások elkészítését az 1724—26. 
évekről elrendelte. A pozsonyi kamara is megfelelt föladatának s a 
kimutatásokat — az Országos Levéltár iratainak tanúsága szerint — 
még azon év szeptember havában a Hofkammernek elküldötte. A kimu-
tatásoknak tehát a Hofkammernél kellett rekedniök, mert azokat, mint 
láttuk — nem tudni mi okból, talán holmi „kanapé-pör" ötletéből — 
a kanczellériával sohasem közölte. Az ez irányban Bécsben megindított 
kutatások azonban eddig eredményre nem vezettek. Pedig ezek a kimu-
tatások kincset érnek, mert ugy lehet, hogy talán éppen ezek voltak a 
leyeslegelsök, a melyek hazánkban valaha ebből a szempontból készül-
hettek. Mert hogy itt a ki- és bevitt árukra s azok mennyiségére van 
fektetve a fősuly, abban már határozott nemzetgazdászati szellem meg-
nyilatkozását kell látnunk, s e szellem, melyet mindenütt az állam 
abszolutisztikus irányzata szült, nálunk éppen ebben a korban kezd 
ébredezni. Azt hiszszük, anachronizmus volna ilyesmit korábbi időktől 
várni, mikor az államot az összes áruforgalomból : az ebből származó 
bevételek érdekelték mindenek fölött. Ha készültek is kimutatások bizonyos 
árukról, azok — mint ezt például a folyóiratunkban (109. 1.) közű 1 

Magyar Gazáaságtörtéiielmi Szemle. 2 5 
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borkiviteli számadások is mutatják — a fiskalitási szempontnak meg-
felelően, sohasem az áruk mennyiségét, hanem az értök fizetett vám 
összegét tüntették föl, s magától értetődik, hogy igy is csak mindig „ad 
hoc", külön meghagyásra készültek. 

Mindezen összesítő régibb vagy ujabb kimutatások alapjául azok a 
lajstromok szolgáltak, melyeket a ki- és bevitt árukról a vámtisztek azaz 
harminczadosok (igy neveztetve azért, mert az áru harminczad részének 
árát szedték vám gyanánt) vezettek, s minden negyedévben a magyar 
kamarának beküldőitek. Ezek a lajstromok tulajdonképpen naplók, mert 
azokban napról-napra lie van irva a ki- vagy bevitt ára megnevezése, 
mennyisége, származása, a kereskedő neve, nemzetisége és illetősége, 
esetleg más megjegyzésekkel. Képzelhető tehát, hogy ezeknek alapján a 
mai tudással az eddig ismerteknél mennyivel különb áruforgalmi sta-
lisztikákat lehetne készítenünk, melyek a régi magyar kereskedelem tör-
ténetét minden oldalról megvilágíthatnák. Csakhogy — fájdalom ! — 
ezek a nagybecsű adatok örökre elvesztek a tudomány számára. Nern 
pusztította el sem török, sem tatár, egyedül a magyar bürokraták barba-
rizmusának estek áldozatul. Szomorúan győződtem meg erről a bécsi 
volt udvari kamarának ez esetre vonatkozó irataiból. Az összes har-
minczad-naplók Pozsonyban a magyar kamaránál két szobában voltak 
elhelyezve 1770-ig, a mely évben a kamara azzal a kéréssel fordult a 
Hofkammerhez : engedje meg, hogy azokat kiselejtezhesse. Erre az a 
lhivatalnoki életben annyira „fontos" ok szolgált, hogy azt a kél szobát 
másra felhasználhassák. A Hofkammer sehogy se akarta felfogni, miért 
egyen a szoba fontosabb az iratoknál, s a felterjesztéseket két izben 
is válasz nélkül hagyta. Midőn azonban egyizben Mária Therézia 
Pozsonyba jött, a magyar kamara elnöke egyenesen neki terjesztette 
elő az ügyet s mivel most már maga a királynő sürgette meg a Hof-
kammert, a halogatással fel kellett lu igynia. Sietett is megadni az enge-
délyt, hogy a harminczad-naplók az 1749. évig bezárólag kiselejteztet-
hessenek, de kikötötte, hogy különösen a határszéli harminczadok naplói 
a legrégibb három esztendőből őrizvék meg és hogy egyáltalán az összes 
naplók jegyzékét terjeszszék föl. A pozsonyi kamara az 1872. év utolsó 
napján tett eleget e meghagyásnak. Beterjesztette a jegyzéket is, melv 
még ijesztőbb képet nyújt a bürokrácziánk midási tulajdonságairól. 
Összesen 137 harminczadhivatal naplói mentek tönkre cserébe két 
szobáért ! 

A XVI. századból a következő harminczadok naplói pusztullak el : 
Bazin: 1577-töl, Beszterczebánya : 1565-től, Csábrág : 1550-től, Eperjes : 
1550-től, Galgócz : 1559-től, Illava : 1551-től, Nagyszombat: 1550-től, 
Puchó : 1560-tól, Rajk : 1566-tól, Rimaszombat : 1577-töl, Sasvár : 
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1578-tól, Szempcz : 1552-től. Szciiiez : 1589-t,öl, Szent-János: 1586-tól, 
Tessin: 1478-tól, Trencsény : 1549-től, Turdosin : 1552-től, Újvár: 1589-től. 
Ungvár: 1558-tól, Vágújhely : 1551-től, Varano : 1558-tól, Verbó : 1551-töl. 
A többiek mind a XVIÍ. és a töröktől visszahódított részeken leginkább 
a XVIII. századtól kezdődnek. Önkényt érthető tehát ha a mostani 
Országos Levéltárban régi harminczadnapló alig egy-kettő maradt meg 
hírmondónak. Csak ujabban szaporodott meg számuk midőn a volt kolos-
monostori levéltár oda bekebeleztetett, néhány nagyérdekü erdélyi har-
minczadnaplóval, melyek, különösen a vöröstoronyi és ojtozi harniin-
czadokéi a XVII. század végéről. Erdély kereskedelmi összeköttetéseit 
a kelettel aprójára föltüntetik. (ih.) 

A jobbágytelkek száma. 1780. táján. Az Orsz. Levéltár helytartó-
tanácsi osztályában az úrbéri iratok közt többszörösen is meg van az 
alább következő feljegyzés, mely nyilván az urbériség rendezésének 
befejezése után készült. E szerint akkor volt jobbágytelek a szorosabb 
értelemben vett Magyarországon: 153.428. 

Az úgynevezett Bánságban : 29.024. 
Szlavóniában : 10,433. 
Horvátországban : 24,132 

Összesen az egész magyar birodalomban: 217,017. 
Erdélyről szó sem lehet, mert tudvalevőleg ott az urbériséget 

soha sem rendezték. (tk.) 
Czigányok mint fejedelmi adomány tárgyai. János erdélyi fejede-

lemnek egy oklevelét ismerjük, {̂XJĤ sz. Ltár. E. F. L. I. fase. 4. 0.) 
melylyel az Apaífyaknak 1564-ben az éppen akkor Moldovából Erdélybe 
menekülő ,,pháraok vagyis czigányokközül, kik addig még szabadok-
voltak, s jobbágyokul még senkihez be nem álltak 25 sátoralja-cziyányt 
adományozott. (tk.) 

Csepregi T.(urkovics) Mihálynak kolozsmonostori harminczad (ősi) 
tisztei szerént a nemes ország eleiben beadott punktumí a harminczadok-
ról. Noha én a mi kgls urunknak Kolozsvárnak kézhezvételekor is erről 
való punetumokat Ö Nsgának beadtam, azután is, de ö Nsga halasz-
totta az Ns országra. Elmémben forogván azért ama szép sententia: 
Via (sic) tempus habet, Isten kegyelméből a dolgok a mint folynak, 
kiváltképpen a határ felől, Ítélvén alkalmatosnak lenni, hogy Nsgtoknak 
s Kglmeteknek nemes országul Szeme elejben terjeszszem. 

Első. Hogy a Kolozsvári kereskedőrend privilégiumok szerént abban 
boldog emlékezetű fejdelmeknek annuentiájok szerént megtartassanak, 
nem másutt, hanem Kolozsmonostori harminczadon harminczadoljanak 
s abban hogy megtartathassanak, mint azelőtt, ezután is kivantatik. 
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2. Baulïï-Hunyadon, Borsán rationistám bátorságosan lakhassók, a 
zászló kitétetődvén a töröknek bántódása nélkül. 

3. Hasonlóképpen Somboron és Zilahon, melynek inspect iojál 
Kemény János fejedeleni ö Nsga rám bizta vaia, bogy az elébbeni usus 
ebben is observáltassék, méltó. 

4. Hidalmáson és Sibon is, mely a deési harminczadnak lilialissa, 
hogy az előbbeni usus observáltassék, a deési harminczadtól depen-
dáljon, illik. 

5. A Körösbéliek. Baroltságiak és Váradtartouiányán lakósok, hogy 
asseeuráltassanak szabad jövések-menések, kereskedések felöl, kivált-
képpen a só hordásban, mely eddig is minémü kárára volt az ország-
nak s a fiskusnak, Nsgtok megitilheti. 

(3. Mivel már Várad a hatalmas nemzet kezénél, az erdélyi keres-
kedő rend mint azelőtt, ugy ennekutánna is fél harininczadásnál többre 
ne cogáltassék, a mint ezt annakelőtte a pesti Nazur observálta 
s bitlevelével is confirmalta, a Kolozsváriaknak fegyveresen megenged-
vén jövéseket, menéseket. 

7. Hogy teljességgel a partiumtól az ország ne privaltassék, a 
mi Kgls Urunk harminczadzászlója Debreczenben hogy kitétessék, sem 
a töröktől sem a portiumiaktól felső bántódása ne legyen, melyet a 
portán is inditottam volt, de impedialtatott Ali passa cseléditöl, melyről 
hogy a nemes ország provideáljon. most ideje : 

8. Ha Debreczenben a zászló kitétele megengedtetik, a partiam-
ban a hol azelőtt harminczadzászlók voltanak u. m. Tasnádon, Székelyhíd 
városában, Sopron, Hidvégen, Nagyfaluban, hogy a nemes ország erről 
is provideáljon, illik. 

Ngtoknak engedelmességgel s alázatossággal szolgáló alázatos 
szolgája 

CSERREGI T . MIHÁLY. 

(Egyszerű másolat a Teleki lvtárban 769 sz. missilisek.) 
Közli : Koxcz JÓZSEF. 


	Tartalomjegyzék����������������������
	Értekezések������������������
	ACSÁDY IGNÁCZ: Nógrádmegye termése 1574-ben��������������������������������������������������
	ACSÁDY IGNÁCZ: A magyar gazdasági élet 1720-ban������������������������������������������������������
	GALGÓCZY KÁROLY: Adalékok Magyarország mezőgazdasági történetéhez������������������������������������������������������������������������
	Dr. HERCZEGH MIHÁLY: A bortermelés hazai fejlődése
	IFJ. KEMÉNY LAJOS: A kassai harminczadok története a XVI. század végén
	Dr. PÓLYA JAKAB: A magyar birtok- és örökjog fejlődése�������������������������������������������������������������
	Dr. PÓLYA JAKAB: A magyar birtok- és örökjog fejlődése�������������������������������������������������������������
	Dr. RODICZKY JENŐ: A sáskajárások történetéhez�����������������������������������������������������
	SZÜTS MIHÁLY: Debreczen mezőgazdasági története������������������������������������������������������
	TAGÁNYI KÁROLY: A hármas nyomású rendszer behozatala Erdélyben
	TAGÁNYI KÁROLY: A földközösség története Magyarországon
	THALLÓCZY LAJOS: Lamberg Kristóf, I. Ferdinánd király fővadászmestere Budán

	Adatok�������������
	ACSÁDY IGNÁCZ: Az esztergomi érsekség jövedelmei 1581–1584.������������������������������������������������������������������
	ACSÁDY IGNÁCZ: Régi árviszonyok��������������������������������������
	HERMANN ANTAL: Régi szőlőhegy-szabályzat. Szőlős-Ardó������������������������������������������������������������
	KONCZ JÓZSEF: I. Rákóczy György fejedelem gazdasági utasítása a gyulafehérvári tiszttartó részére
	KŐSZEGHY SÁNDOR: Római és görög katholikos érsekségek és püspökségek átlagos évi jövedelme a mult század végén
	KŐSZEGHY SÁNDOR: Magyarország áruforgalma 1794–1795-ből��������������������������������������������������������������
	KŐSZEGHY SÁNDOR: Magyarország áruforgalma 1733–34-ben������������������������������������������������������������
	KŐSZEGHY SÁNDOR: Magyarország áruforgalma 1735–36.
	KŐSZEGHY SÁNDOR: Magyarország áruforgalma 1737–38.
	KŐSZEGHY SÁNDOR: Magyarország áruforgalma 1739.
	KŐSZEGHY SÁNDOR: Erdély összeírása 1721–1722.
	KŐSZEGHY SÁNDOR: Magyarország 1720-ki összeírásának eredményei
	KŐSZEGHY SÁNDOR: Lipcsei Zsigmond orosz telepesei Mármarosban
	LEHOCZKY TIVADAR: Gazdasági viszonyok Thökölyi Imre fejedelem uradalmaiban 1684.
	LEHOCZKY TIVADAR: Gazdasági viszonyok Thökölyi Imre fejedelem uradalmaiban 1684.
	LEHOCZKY TIVADAR: Adatok árszabályzatunk történetéhez
	Dr. MERÉNYI LAJOS: Zrinyi Miklós vadasáról 1560.
	PETTKÓ BÉLA: Egy XVII. századi magyar hegyközség törvényei�����������������������������������������������������������������
	Dr. RODITZKY JENŐ: Mosonmegyei gabnaárak 1688–1890-ig
	RUISZ GYULA: Juhtenyésztési utasítás gróf Festetich György uradalmaiban 1793.������������������������������������������������������������������������������������
	SZAMOTA ISTVÁN: Kanizsai Orsolya: Nádasdy Tamás nádor nejének gazdasági utasításai Zele Jakabhoz 1564.
	SZAMOTA ISTVÁN: Ugyanannak gazdasági utasításai Giczi Farkashoz 1464.
	SZAMOTA ISTVÁN: II. Rákóczy Ferencz szabályzata a hegyaljai szőlőmivelésről
	SZAMOTA ISTVÁN: A fogarasi uradalom rendtartása a XVI. század közepéről������������������������������������������������������������������������������
	SZAMOTA ISTVÁN: Milyen lovat kivánt I. Rákóczy György?
	Dr. SZÁDECZKY LAJOS : Az erdélyi főkormányszék rendeletei a pestis, marhavész és éhinség meggátlására 1710.
	TAGÁNYI KÁROLY: Az első foglalás szabályozása az aranyosszéki Bogáthon�����������������������������������������������������������������������������
	TAGÁNYI KÁROLY: Tanuvallatás az 1657. évi aratás kezdetéről
	VIRÁGH ELEK: A rozgonyi uradalom 1636.

	Oldalszámok������������������
	_1���������
	_2���������
	_3���������
	_4���������
	1��������
	2��������
	3��������
	4��������
	5��������
	6��������
	7��������
	8��������
	9��������
	10���������
	11���������
	12���������
	13���������
	14���������
	15���������
	16���������
	17���������
	18���������
	19���������
	20���������
	21���������
	22���������
	23���������
	24���������
	25���������
	26���������
	27���������
	28���������
	29���������
	30���������
	31���������
	32���������
	33���������
	34���������
	35���������
	36���������
	37���������
	38���������
	39���������
	40���������
	41���������
	42���������
	43���������
	44���������
	45���������
	46���������
	47���������
	48���������
	49���������
	50���������
	51���������
	52���������
	53���������
	54���������
	55���������
	56���������
	57���������
	58���������
	59���������
	60���������
	61���������
	62���������
	63���������
	64���������
	65���������
	66���������
	67���������
	68���������
	69���������
	70���������
	71���������
	72���������
	73���������
	74���������
	75���������
	76���������
	77���������
	78���������
	79���������
	80���������
	81���������
	82���������
	83���������
	84���������
	85���������
	86���������
	87���������
	88���������
	89���������
	90���������
	91���������
	92���������
	93���������
	94���������
	95���������
	96���������
	97���������
	98���������
	99���������
	100����������
	101����������
	102����������
	102_1������������
	102_2������������
	102_3������������
	102_4������������
	102_5������������
	102_6������������
	102_7������������
	102_8������������
	102_9������������
	102_10�������������
	102_11�������������
	102_12�������������
	102_13�������������
	102_14�������������
	102_15�������������
	102_16�������������
	102_17�������������
	102_18�������������
	102_19�������������
	102_20�������������
	107����������
	108����������
	109����������
	110����������
	111����������
	112����������
	113����������
	114����������
	115����������
	116����������
	117����������
	118����������
	119����������
	120����������
	121����������
	122����������
	123����������
	124����������
	125����������
	126����������
	127����������
	128����������
	129����������
	130����������
	131����������
	132����������
	133����������
	134����������
	135����������
	136����������
	137����������
	138����������
	139����������
	140����������
	141����������
	142����������
	143����������
	144����������
	145����������
	146����������
	147����������
	148����������
	149����������
	150����������
	151����������
	152����������
	153����������
	154����������
	155����������
	156����������
	157����������
	158����������
	159����������
	160����������
	161����������
	162����������
	163����������
	164����������
	165����������
	166����������
	167����������
	168����������
	169����������
	170����������
	171����������
	172����������
	173����������
	174����������
	175����������
	176����������
	177����������
	178����������
	179����������
	180����������
	181����������
	182����������
	183����������
	184����������
	185����������
	186����������
	187����������
	188����������
	189����������
	190����������
	191����������
	192����������
	193����������
	194����������
	195����������
	196����������
	197����������
	198����������
	199����������
	200����������
	201����������
	202����������
	203����������
	204����������
	205����������
	206����������
	207����������
	208����������
	209����������
	210����������
	211����������
	212����������
	213����������
	214����������
	215����������
	216����������
	217����������
	218����������
	219����������
	220����������
	221����������
	222����������
	223����������
	224����������
	225����������
	226����������
	227����������
	228����������
	229����������
	230����������
	231����������
	232����������
	233����������
	234����������
	235����������
	236����������
	237����������
	238����������
	239����������
	240����������
	241����������
	242����������
	243����������
	244����������
	245����������
	246����������
	247����������
	248����������
	249����������
	250����������
	251����������
	252����������
	253����������
	254����������
	255����������
	256����������
	257����������
	258����������
	259����������
	260����������
	261����������
	262����������
	263����������
	264����������
	265����������
	266����������
	267����������
	268����������
	269����������
	270����������
	271����������
	272����������
	273����������
	274����������
	275����������
	276����������
	277����������
	278����������
	279����������
	280����������
	281����������
	282����������
	283����������
	284����������
	285����������
	286����������
	287����������
	288����������
	289����������
	290����������
	291����������
	292����������
	293����������
	294����������
	295����������
	296����������
	297����������
	298����������
	299����������
	300����������
	301����������
	302����������
	303����������
	304����������
	305����������
	306����������
	307����������
	308����������
	309����������
	310����������
	311����������
	312����������
	313����������
	314����������
	315����������
	316����������
	317����������
	318����������
	319����������
	320����������
	321����������
	322����������
	323����������
	324����������
	325����������
	326����������
	327����������
	328����������
	329����������
	330����������
	331����������
	332����������
	333����������
	334����������
	335����������
	336����������
	337����������
	338����������
	339����������
	340����������
	341����������
	342����������
	343����������
	344����������
	345����������
	346����������
	347����������
	348����������
	349����������
	350����������
	351����������
	352����������
	353����������
	354����������
	355����������
	356����������
	357����������
	358����������
	359����������
	360����������
	361����������
	362����������
	363����������
	364����������
	365����������
	366����������
	367����������
	368����������
	369����������
	370����������
	371����������
	372����������


