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Előszó 

Tóth János Aldemár 1921-ben született Deákiban (Dia-
kovce, Szlovákia), 1940-ben öltözött be Pannonhalmán. 
Szekfű Gyula tanítványa volt történelem szakon, nála írta 
szakdolgozatát 1946-ban. 1946-1949 között a komáromi 
bencés gimnáziumban tanított. Ezt követően, sorsot vál-
lalva a magyar nemzetiségűekkel, hosszú ideig munka-
táborban, majd segédlelkészi, végül 1982-1986 között szü-
lőfalujában, Deákiban, lelkészi szolgálatban volt. 1986. 
május 19-én halt meg. 

Kéziratára rendtársaink hívták fel a levéltárban kutató 
Dr. Fülöp Éva Mária gazdaságtörténész figyelmét, akinek 
gondozásában most végre, változatlan formában, napvilá-
got láthatott. 

Rendtörténetünk, egyben gazdaságtörténetünk egy ér-
dekes fejezetére kapunk bepillantást, továbbá a helytörté-
netírás számára is hasznos adatokkal szolgál Tóth Aldemár 
rendtársunk munkája. 

Pannonhalma, 1997. karácsony ünnepén 
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Uradalomtörténeti monográfiák a magyar 
történetírásban 

(Különös tekintettel az egyházi birtok történetére) 

írta: Fülöp Éva Mária 

Nem kétséges, hogy olyan országban, ahol a gazdasági ágak közül 
(még a múlt században is mintegy 40-60%-os arányban) meghatá-
rozóan az agrárágazat szerepe volt a döntő, a történetírásban alapvető 
fontosságúak a gazdaságtörténeti vizsgálódások. A történettudomány 
szerves részét képező gazdaságtörténeti kutatásokban tehát - tekintve 
hazánk gazdasági-társadalmi fejlődését - kiemelkedő helyet foglal el 
az agrártörténet, s ezen belül, mivel a magyar mezőgazdaság fejlődésé-
ben a nagybirtok meghatározó szerepet játszott, az uradalomtörténet 
kutatása. (Szakmai szempontból nem számíthatóak az uradalomtör-
téneti monográfiák közé a korabeli uradalom-leírások, amelyek a múlt 
századtól kezdve, főként a Magyar Gazdasági Egyesület kezdemé-
nyezésére, „Magyarország 'legjelesb gazdasági 's ipar-vállalatainak is-
mertetése" sorozatcímmel jelentek meg. Azonban szinte az elsődleges, 
azaz levéltári forrásokhoz hasonló értékkel bírnak a mai kutatók szá-
mára. Hasonló, bár kisebb terjedelmű feldolgozások, pontosabban 
visszaemlékezések találhatóak a Mezőgazdasági Múzeum Agrártörténeti 
Főosztálya Adattárának IV. számú Kéziratgyűjteményében. Az itt érin-
tett szakterület történetírói teljesítményei közül pedig utalnunk kell a 
forráspublikációkra, amelyek közkinccsé teszik egy-egy domínium irat-
anyaga fennmaradt részét.) 

Szakkörökben ismeretes, hogy történetírásunk figyelme a nagybir-
tokos osztály társadalmi-politikai súlyához képest csak később fordult 
a nagybirtokok gazdálkodásának történeti kérdései felé. 

Az ez irányú kutatásokat tekintve, az 1930-as évekhez kötődő Do-
manovszky-iskola jelenti nemcsak a kezdeteket, de a máig megha-
tározó mércét is. Az 1930-as években Domanovszky Sándor, a Páz-
mány Péter Tudományegyetemen a vezetése alatt álló Magyar Műve-
lődéstörténeti Intézetben, megszervezte a magyar mezőgazdaság tör-
ténetére vonatkozó kutatásokat. (Az 1930-1938 közt megjelent tanul-



mányokat több, uradalomtörténettel foglalkozó szerző is felsorolta 
munkájában: a sorozat 15 kötetéből 8 foglalkozott nagybirtok gazdál-
kodásával.) Az általa szerkesztett, „Tanulmányok a Magyar Mező-
gazdaság Történetéhez" című sorozat uradalomtörténeti monográfiái a 
XVI-XVIII. századi majorsági gazdálkodással és ennek társadalmi vetü-
letével foglalkoztak, s csak Wellmann Imrének a gödöllői Grassalko-
vich-uradalmat bemutató kötete időhatára terjedt az 1815-ös évig. 
A választott korszak kétségkívül meghatározó további agrárfejlődé-
sünkben: a paraszti és földesúri árutermelés küzdelme, s a török hódí-
tás és a függetlenségi harcok lezárulta után, a termelés újbóli meg-
indításáé és a XVIII. század derekától, az intenzív gazdálkodás elemei-
nek megjelenéséé. 

A II. világháború után, az 1950-es évektől megjelenő feldolgozások 
a domíniumok vizsgálatának időhatárát 1848-ig, a jobbágyfelszaba-
dításig terjesztették ki. Magyar Eszternek 1984-ben elkészült kötete a 
Tihanyi Apátság szántódi gazdaságát a török kiűzésétől kezdődő idő-
szaktól kezdve, 1848-ig mutatta be. Szabad György jóval korábban, 
1957-ben elkészült monográfiája viszont a tagosítások lezárásáig, az 
1870/90-es évekig követte nyomon a tata-gesztesi Eszterházy-uradalom 
fejlődését, áttérését a tőkés gazdálkodásra. Bár kétségtelen tény, hogy 
a magyarországi agrárkapitalizmus vizsgálatához nélkülözhetetlenek az 
újabb, még fel nem tárt forrásokra épülő részletvizsgálatok, a forrás-
anyag nagymérvű pusztulása behatárolja a kutatás lehetőségeit. Amikor 
például Für Lajos feladatul kapta egy uradalom kapitalizmus kori 
történetének feldolgozását, a budapesti levéltárak anyagát felmérve, a 
jelzett korszakból viszonylag teljesnek mondható iratanyagot csak a 
tatai uradalomból 1870-ben véglegesen kivált, csákvár-gesztesi Esz-
terházy-uradalomról talált: ,,A kutató választását inkább a puszta vé-
letlen szabja meg: csak azt az uradalmat kutathatja, amelynek írásos 
anyaga valamelyik levéltárunkba kerülve ránk maradt." /Für L. 1969./ 
(A jelzett uradalom mellett - ha nem is komplex módon - , főbb voná-
saiban, a Magyar Országos Levéltár családi levéltárak szekciójában őr-
zött iratanyaga alapján, a tatai Eszterházy-birtok XIX. század végi és 
két világháború közötti története is rekonstruálható lenne, alapjául 
szolgálhatna egy monografikus feldolgozásnak.) Oláh József az akasz-
tó-vésztői uradalmak történetének feldolgozását megelőzően írásbeli 
tájékoztatót kért több megyei levéltár vezetőjétől: található-e őrzött 
anyagukban kapitalizmus korabeli nagybirtok irat-együttese? 



A Heves, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár és Szolnok megyei levéltá-
rak válasza nemleges volt, a gyulai (Békés megye) levéltár pedig 
egyetlen domíniumot (Wenckheim-örökösök) tudott megemlíteni. 

A kutatások a tőkés agrártermelés kiépülését feltáró munkák szá-
mának az említett forráshiánnyal is összefüggő, fokozatos gyarapodása 
ellenére sem lépték túl az első világháború időhatárát. Für Lajos 
monográfiája a csákvári Eszterházy-uradalom gazdálkodásának törté-
netét 1870-1914 közt, Oláh József munkája az akasztó-vésztői uradal-
mat a XIX-XX. század fordulóján mutatja be. Bodrog György az elő-
szállási ciszterci birtok tőkés gazdálkodását tárta fel, Tóth Tibor a pia-
rista kusztodiátus mernyei uradalmának a polgári korszak viszonyai 
közti fejlődésének rajzával egészítette ki a reformkori, s az elkülönö-
zések végbementét bemutató korábbi kötetét. 

Az uradalomtörténeti monográfiák inkább a feudális és az 1914-ig 
terjedő korszak problémáival foglalkoztak, azaz nem kutatták a mező-
gazdasági nagyüzemek két világháború közti gazdálkodását. Mint azt 
Erdész Ádám is megállapította, a két világháború közti időszak nagy-
üzemi gazdálkodásáról monografikus feldolgozás az 1980-as évekig 
nem jelent meg, résztanulmányok azonban már készültek. Az első, 
egész uradalmat bemutató monográfia e tárgy- és időkörben Erdész 
Ádámnak a mezőhegyesi ménesbirtok gazdálkodását összefoglaló 
kötete lett. A ménesbirtok történetének feldolgozását több szempont is 
indokolttá tette: mint ,,... a legnagyobb kiterjedésű állami birtok, elis-
merten a legmagasabb szinten gazdálkodó nagyüzemek sorába tarto-
zott ...". /ErdészÁ. 1986./ Emellett közvetlen állami irányítás alatt álló 
birtok lévén, a mezőgazdasági politika nyomon követésére is alkalmas. 
E birtok sajátos helyzetéből következően, 1945 után is nagyüzemként, 
állami gazdaságként folytatta gazdálkodását. 

Magunk Szántódpuszta kapitalizmus kori agrártörténetét vázolva, a 
bencés rend tihanyi apátságához tartozott somogyi jószágkerület me-
zőgazdasági központja, azaz egy gazdaság bemutatására helyeztük a 
hangsúlyt ,,Szántódpuszta kapitalizmus kori agrártörténete. 1848-
1945". című feldolgozásunkban. (Magyar Eszter említett munkájához 
hasonlóan, megírására a Szántódpusztai Tudományos Bizottság fel-
kérése nyomán, a puszta történetét feltáró sorozat számára került sor.) 
A kötet érinti az 1918-1945 közti korszak nagy változásait: a gazdasági 
visszaesést az első világháború után, az alkalmazkodási kísérleteket és 



az 1920/30-as évek fordulója körüli válságot követően, a háborús elő-
készületek érezhető hatását a gazdasági életben. 

A vizsgált korszakok mellett szólnunk kell az uradalomtörténeti 
monográfiákban alkalmazott történetírói módszerekről is. A somogyi 
Hunyady-birtokok gazdaságtörténeti elemzését tűzve ki célul, T. Mérey 
Klára tanulmánya bevezetőjében az uradalom-történetírás addigi ered-
ményeiről szólva, joggal hívja fel a figyelmet az alapvetően társadalom-
és gazdaságtörténeti szempontú megközelítési módokban rejtőző sok-
színűségre: a közgazdasági elvek, a szociológiai látásmód, a köztörté-
nettel való szoros kapcsolat kimutatása, az egyes történeti régiók közti 
kapcsolatok kutatása stb. hangsúlyozására. JT. Mérey K. 1988./ L. Gál 
Éva, az óbudai Zichy-uradalom monográfusa, kötete bevezetőjében az 
uradalom-történetírás historiográfiája kapcsán idézi Szabó István ezzel 
kapcsolatos megállapításait. A neves, iskolateremtő agrártörténész a 
gazdaság- és társadalomtörténeti szempontok együttes alkalmazására 
figyelmeztetett, az 1848 előtti időszakra vonatkozó feldolgozások ese-
tében pedig - egyik tanulmányával példát is adva - az uradalmi gaz-
dálkodás és a jobbágybirtok egymástól mereven el nem választható 
kutatására. /L. Gál É. 1988J 

Az uradalomtörténeti monográfiák felépítésében, szerkezetében ál-
talában a bevezető fejezet foglalkozik a birtok szervezeti-irányítási kér-
déseivel, illetve vagy a kronológiai tagolás újabb egységeinél, vagy az 
egyes meghatározó szerepű jószágigazgatók kapcsán esik erről szó. 
Kállay Istvánnak ,,A magyarországi nagybirtok kormányzata. 1711— 
1848" című monográfiája kísérelte meg első ízben a nagybirtok irá-
nyítási, szerkezeti/szervezeti kérdéseit önálló kötetben tárgyalni. A má-
sodik munka ,,A magyarországi bencés kongregáció birtokainak gaz-
dasági szervezete és irányítása. 1848-1949" című kötetünk lett e tárgy-
körben. 

Amint az előzőekben már megállapítottuk, a magyar agrártörténet-
írás kiemelkedő teljesítményeket mondhat magáénak az uradalomtör-
ténet-írás terén. Azonban a Domanovszky-sorozatban is csak egy mo-
nográfia, Gerendás Ernőnek az Esztergomi Főkáptalan garamszent-
benedeki birtokkerülete gazdálkodását a XVIII. század második fele 
időszakában bemutató feldolgozása választotta vizsgálata tárgyául egy-
házi birtok működését. A későbbi kutatások közül, az 1848 előtti 
időszak vonatkozásában a piarista custodiátus mernyei uradalma tör-
ténetét dolgozta fel Tóth Tibor. Magyar Eszternek a tihanyi Bencés 



Apátság javai XVII-XVIII. századi gazdálkodását feltáró munkája külö-
nösen az uradalmi majorok életéről ad pontos, e korszakot illetően 
más munkák által még kevéssé feltárt képet. Dóka Klára nagydoktori 
értekezése nem a szerzetesrendi, hanem az érseki, püspöki és káp-
talani birtokokat vizsgálja a XVIII-XIX. század időkörében. E munka 
megjelentetése azért nagy jelentőségű, mert eddig az egyházi törté-
netíráson belül is főleg a szerzetesrendek birtokairól állnak rendelke-
zésünkre tudományos igényű munkák. Az Erdélyi László és Sörös 
Pongrác által szerkesztett bencés rendtörténet köteteinek kitűnő gaz-
daságtörténeti fejezetei mellett, kiemelkedik jelentőségével Szentiványi 
Bélának a piarista custodiátus gazdaságtörténetét szakszerűen be-
mutató műve. Bojt Lajos ugyancsak ez utóbbi birtokok történetét fog-
lalta össze, a XVII. századtól a reformkorig terjedően. Csóka J. La-
josnak a bencés rend világtörténetéről írott monográfiája szakszerű 
gazdaságtörténeti összefoglalókat is tartalmaz a magyar kongregáció 
birtokairól. Ugyancsak nyeresége a szakterületnek a XVIII. századról 
tudottakat kiegészítő jelen kötet, az elmélyült gazdaságtörténetírói 
teljesítményt nyújtó Tóth J. Aldemár bencés szerzetes értekezése, a 
rend központi, szentmártoni domíniuma XVIII. századi gazdálkodásá-
ról. 

Az egyházi birtokokat sajátos hely illette meg a nagybirtokok 
sorában. A kötött vagy korlátolt forgalmú birtokok közt nagyság-
rendben a hitbizományok után következtek, de sohasem személyhez, 
hanem javadalomhoz kötődtek, így a javadalmasok nem rendelkeztek 
vele szabadon. (A főkegyúr, a király, vagyon-felügyeleti jogát 1867 
után a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium útján gyakorolta.) A bir-
tokkal rendelkező szerzetesrendek nem számíthatóak a nagyjavadal-
masok (érsekségek, püspökségek, káptalanok, prépostságok) közé. 
Kegyúri terheket ugyan e birtokok is viseltek, de egyházi közterheket 
(a papság kongrua-járadékához történő hozzájárulás, közös püspökkari 
költségek stb.) nem. A legnagyobb birtokkal a rendek közül a ben-
cések és ciszterciták mellett a premontreiek és a piaristák rendelkez-
tek. A birtokok természetesen csak az egyik, bár kétségkívül megha-
tározó súlyú jövedelemforrást jelentették az egyházak számára. 

A török hódítás az állami és egyházi szervezet szétzúzása mellett az 
egyházi nagybirtok szervezetének szétzúzását is jelentette. A XVI-XVII. 
századtól, amikor Nyugat-Magyarországon nyomokban már jelentke-
zett az ,,új mezőgazdaság" (a felvevőpiac bővülése nyomán, intenzív 



művelési módú körzetek formálódása), e birtokok gazdaságilag irányt 
adó szerepet már nem játszottak. Az egyházi birtok gazdasági vezető 
szerepét elvesztette. Ahogyan a kérdést az esztergomi érsekség garam-
szentbenedeki birtokkerülete gazdálkodása történetének említett fel-
dolgozásában a szerző megfogalmazta: ,,... előtérbe nyomul az a kér-
dés, vajon az egyházi nagybirtok még a 18. század folyamán is a gaz-
dasági életben vezető szereppel bírt-e? Megtartotta-e azt a kiemelkedő 
szerepét, amellyel ... a korábbi századok folyamán rendelkezett, vagy 
pedig felolvadt már a kor általános gazdasági életében?" /Gerendás E. 
1934./ E birtokok szerepében ezt a változást funkcióváltásként érté-
kelhetjük: ily módon a fejlett mezőgazdasági technika-technológia köz-
vetítése helyett, a nagyrészt az ugyancsak a földvagyon gazdasági ere-
jére alapozott szociális szerepvállalás került előtérbe. 

A török háborúk után a birtokos egyháznagyoknak és egyházi 
testületeknek az egyház- és birtokszervezet helyreállítása mellett, részt 
kellett vállalniuk a birtokok újratelepítésében is (esztergomi érsekség, 
veszprémi, pécsi püspökség stb.). A XVIII. század derekán, az addigi 
empíriára alapozott gazdálkodással szemben, lassanként kibontakozott 
a mezőgazdasági termelés elméleti megközelítésének folyamata. Az 
1740-es években lassú előmenetelnek lehetünk tanúi a magyarországi 
nagybirtokok gazdálkodásában. A magyar mezőgazdaságban az érté-
kesítési lehetőségekben bekövetkezett kedvező irányú változások nyo-
mán (porosz-osztrák, osztrák örökösödési háborúk, a belső piac lassú 
szélesedése a népesség növekedésével, s az örökös tartományok meg-
induló ipari fejlődése nyomán mezőgazdasági keresletük fokozódása) 
új törekvések figyelhetőek meg az uradalmakban. Visszaváltják az ad-
dig bérbe adott regálékat (kisebb királyi haszonvételek: kocsmáitatás, 
sörfőzés, vendégfogadók fenntartása, malmok működtetése stb.), új, 
uradalmi vendégfogadókat, pincéket, sör- és pálinkafőző-házakat, kor-
szerű, cseréppel fedett, szellőzőnyílásokkal ellátott gabonatároló gra-
náriumokat építtettek, gyarapodott a svájcerájok (lefejő-tehenészetek) 
száma. Mindez az intenzív átalakulás kibontakozásának jegyeit jelenti, 
s a korszak sajátos átmenetet képez az addigi, pusztán empíriára, azaz 
megfigyelésre alapozott gazdálkodásnak az elméleti megközelítés irá-
nyába történő fordulása felé. 

Az intenzív művelés elemeinek meghonosodása maga után vonta, 
hogy az új termelési technológia megvalósításának feltételévé vált a 
gazdasági ismeretek színvonalának növelése. A század végére, Európá-



ban elsőként, hazánkban megindult a felsőfokú agrárszakoktatás, az 
uradalmak vezető gazdasági szakembereinek képzése. Tessedik Sámuel 
alsó fokú gazdasági oktatást nyújtó szarvasi földművesiskolájában a 
parasztság gazdasági ismereteit kívánta magasabb szintre emelni. 
Szükségessé vált azonban a birtokigazgatáshoz értő, magasan képzett 
gazdasági irányító kar elméleti és gyakorlati képzése is. A magyar-
országi reformmozgalom elindításával, folyamatával oly szorosan egy-
beforrott Széchényiekkel és a Batthyány családdal is rokonságban álló 
Festetics család tagja, gróf Festetics György 1797-ben megalapította 
keszthelyi uradalma birtokközpontjában a Georgikont, Európa első fel-
sőfokú szakoktatási intézményét. A korabeli katasztrofális útviszonyo-
kat tekintve, a fejlődő árutermelésbe főként a piacokhoz és a fő szál-
lítási vízi útvonalat jelentő Dunához közeli fekvésű nagybirtokok 
tudtak bekapcsolódni. A század derekától az egyházi birtokok is át-
tértek a nagyobb arányú majorsági gazdálkodásra, megjelentek a bel-
terjes művelési formák. Kiváló gazdák akadtak e korban a katolikus 
egyháznagyok között (így például Padányi Bíró Márton veszprémi, 
gróf Eszterházy Károly váci, majd egri püspök). A saját kezelésű gaz-
dálkodás kiépítésének folyamata azonban hosszadalmasnak bizonyult: 
Mária Terézia 1767. évi úrbéri rendelete nyomán, az egyházi birtokok 
közül például sem a veszprémi káptalan, sem a veszprémi püspökség 
nem tudta az Urbáriumban megszabott robotmennyiséget felhasználni. 
A világi birtokoktól eltérő módon, az 1767. évi úrbéri rendezés 
nyomán az egyházi birtokokon viszonylag magasabb volt a marad-
vány- /remanenciális/földek száma. Országosan e majorsági kezelésbe 
került területek a művelésbe vont föld 10—12%-át jelentették. Az egy-
házi uradalmakban a ,,... maradványföldek sorsát illetően különféle 
megoldásokkal találkozunk. Előfordult, hogy egyszerűen az aliódi-
umhoz csatolták /pl. veszprémi püspökség/, másutt [az úrbéri rende-
zéssel kapcsolatos] szabályokat betartva új jobbágytelkeket alakítottak 
ki belőlük /pl. pécsi káptalan/. Arra is van példa, hogy a telkek nagy-
ságát növelték ily módon /esztergomi érsekség/, azonban a legtöbb-
ször azokat pénz, termény, esetenként robot ellenében /pl. váci 
püspökség/ használták." /DókaK. 1997./ 

Az egyházi, s főként a szerzetesrendi birtokok tehát továbbra is 
megőrizték azt a sajátosságukat a világiakkal szemben, hogy, elsődle-
ges céljuk saját intézményeik ellátása lévén, ebben a korszakban is 
nagy részt foglalt el uradalmi alattvalóik szolgáltatásai közt a termény-



járadék. Amint például a bencések központi, szentmártoni domíniuma 
XVIII. századi gazdálkodását vizsgáló rendtag szerző írta: ,,... megálla-
píthatjuk, hogy a szentmártoni gazdálkodás elsősorban a főmonostor 
természetbeni ellátására irányult." /Tóth J. A. 1946/1998. p. 207./ Az 
már kevésbé tért el a világi uradalmak gyakorlatától, hogy az el-
adásra kerülő terményeket és állatokat a jobbágyok vették meg köl-
csöngabona, kocsmáitatás vagy húskimérés révén. A dézsma fogyasz-
tója tehát a dézsmával adózó jobbágy volt." /Tóth J. A. 1946/ 1998. p. 
207J 

Tóth J. Alciemár munkájával kapcsolatban csupán néhány, kisebb 
pontosítást kell tennünk. Ami a korszak „felvilágosult szociális esz-
méit" illeti, a központi kormányzat elsősorban az állami adóalanyt 
védte a földesúri túlkapások ellen. (S épp ezért Mária Terézia is aligha 
,,fia kedvét kereste" az 1767. évi Urbárium behozatalakor. A parasztság 
„királynő iránti bizalma" pedig nem több, mint a "jó uralkodó, rossz 
tanácsadók" évszázados sztereotípia megnyilvánulása.) 

A XVIII. század 40/60-as éveitől lehetünk csak tanúi, amint fentebb 
említettük, az árutermelés lassú kibontakozásának. így a század első 
felében a „polgári" jelző használata félreértelmezhető, s a „nyerész-
kedni" nem akaró magyar parasztok jellemzése sem helytálló. Igenis 
szólhatunk viszont a magyar jobbágyság földszeretetéről, a földkö-
zösség mélyen tudatba gyökerező, sőt, kizárólagos volta, és a föld 
iránti ragaszkodást is gátló szerepe nem az európai agrártársadalomra 
jellemző vonás. A majorgazdálkodás oka sem „az önmagát megbecsü-
lő ember" hajlamaival, hanem a bővülő értékesítési lehetőségekkel, a 
földesúri árutermelés fejlődésével függ össze. A jobbágy a robotban 
nem „ellustult", hanem vonakodva, a lehető legkisebb erőbefektetéssel 
igyekezett az „úrdolgán" túlesni. Épp ezért nem is volt alkalmas a 
robotmunkára alapozott gazdálkodás az igazi gazdasági váltásra: a saját 
mezőgazdasági eszközeit, állatait és évszázados, öröklött termelés-
technikai ismereteit alkalmazó robotos jobbágyság nem vihette előre 
az agrártechnika fejlődését. A szőlőtelepítés iránti vonzalom is érthető 
és ugyancsak gazdasági okokból fakadt: a nem úrbéres földbe, tehát a 
promontoriumra, azaz a különálló szőlőhegyre telepített szőlők után 
nem úrbéri járadékot kellett fizetni. A szőlőhegyi rendtartások demok-
ratikus, vagyis mindenkire egyformán kötelező érvényű előírásait te-
kintve, a kitörési lehetőséget jelentette az önálló földszerzési lehető-
séggel nem rendelkező jobbágyságnak. A „rengeteget ittak" kitételnél 



nem szabad elfelednünk, hogy az akkori könnyű borok, a középkor-
hoz hasonlóan, részben a rossz ivóvizet voltak hivatva pótolni. 

Természetes, hogy saját szervezetének és intézményeinek ellátására 
törekedve, a bencés rend elsősorban belső gazdasági kapcsolataira 
épített. Esetenként ez nemcsak a jövedelmek feletti központi ren-
delkezést, de a termelés összehangolását is jelentette. Egyáltalán nem 
furcsa, hogy a termelt növények között a vizsgált korszakban még nem 
találkozunk a bencés uradalmakban burgonyával, hiszen első írásos 
magyarországi említése 1745-ből származik, a tata-gesztesi Eszterházy-
uradalomba települt német jobbágyok spontán paraszti kölcsönzéssel 
behozott új növénye kapcsán. 

Az egyházi birtokok országos arányát vizsgálva, az e birtokterü-
leteken fekvő, ,,... közel 1200 település lakossága a 18. század végén 
mintegy fél milliót tett ki, ami az első népszámlálás eredményeit 
figyelembe véve az ország lakosságának 5,8%-a. A félmillió lakos egy 
része azonban - főként a városokban - nem az egyházi birtokból és a 
hozzá kapcsolódó úrbériségből élt, hanem szőlőművelő, kereskedő, 
iparos stb. foglalkozást űzött. Az egyházi földből szerezték viszont 
jövedelmüket az egyes puszták bérlői még olyan esetekben is, ha la-
kóhelyük más földesúrhoz tartozó településien volt] ... A majorsági 
kezelésben vagy bérben lévő egyházi területek /erdők, szántók, rétek 
és a különböző módon művelt puszták/ együttes területe a jobbágy-
felszabadítás előtt megközelítette a kétmillió holdat, Magyarország Er-
dély nélküli területének 5,4%-át." /Dóka K. 1997./ 

Mindezek ellenére, ahogyan már jeleztük, s ahogy Dóka Klára is 
megfogalmazta, a néhány, főként uradalomtörténeti monográfiát leszá-
mítva, ,,... tanulmányok érintőlegesen ugyan foglalkoznak ilyen kér-
désekkel, de maga a téma - szemben a világi nagybirtokokkal - tör-
ténetírásunk egyik legkevésbé kidolgozott területe". /Dóka K. 1997./ 
Az egyházi birtokok gazdálkodása történetének feltárásában igen sok 
még a tennivaló, A forrásadottságok kedvezőeknek mondhatók, hiszen 
legkorábbi írásos emlékeink az egyházi birtokra vonatkoznak, a királyi 
adományok írásba foglaltatásával e javak története a XI. századtól nyo-
mon követhető. Csóka J. Lajos egy saját tanulmányára vonatkoztatott, 
szerénységéről tanúskodó megállapítását idézve, az eddigi munkák ,,... 
[kövek] a magyar katholikus egyháztörténet dómját felépítő szintétikus 
történetírók kezében." /Csóka J. L. 1969./ A további kutatásoknak, 
Gergely Jenő szavait idézve, „differenciált vizsgálatra, az egyházi jel-



legű birtokok funkcionális elemzésére, jövedelmezőségük reális felmé-
résére, a belőlük származó jövedelem terheinek és hovafordításának 
kutatására..." kell elsősorban kiterjedniük. /Gergely J. 1987./ Az egy-
házi birtokok világi nagybirtoktól eltérő sajátosságai, megőrzött „kon-
zervativizmusa", eltartóképességük feltárása további, értékes adatokat 
szolgáltathat gazdaságtörténet-írásunknak. 
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I. Bevezetés 

A XVIII. század másod ik fele az eu rópa i mezőgazdaság tö r t éne tében 
az újjászületés ko ra . l A fejlődés szülőhazájában, a s ű r ű n lakott Angliá-
b a n és Németa l fö ldön már a XVII. s zázadban újí tanak, az újító szel lem 
a forradalmi Franciaországon és Németországon keresztül lassan ér el 
hozzánk . Németországban a XVIII. század közepé ig fennáll a k ö z é p -
kori r endsze r . 2 Nálunk a háborús -küzde lmes XVII. század gazdasági lag 
m a g a s a b b fokon állt, mint a b é k é s XVIII. század e lső fele. A nagy 
h a d s e r e g e k felélték az urada lmak készleteit, a h á b o r ú k elmúltával a 
piac, mint lendítő erő, hiányzik.^ A kivitelt az osztrák vámpoli t ika 
c s a k n e m teljesen elgáncsolta. ^ I t thon ped ig nagy távolságokra a rossz 
u t akon^ n e m lehetett szállítani; a fogyasz tó városi lakosság k ü l ö n b e n 
is csekély.6 Ily kö rü lmények között mezőgazdaság i fejlődésről n e m 

1 Wellmann Imre: A gödöllői Grassalkovich-uradalom gazdálkodása különös 
tekintettel az 1770-1815- esztendőre. Bp., 1933- I. és az ott idézett irodalom. 
2 Kulischer Josef: Allgemeine Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters und der 
Neuzeit I—II. München und Leipzig, 1928-29. II. 39-48. 55. 
3 Gerendás Ernő: Az esztergomi főkáptalan garamszentbenedeki birtokkerü-
lete a XVIII. század II. felében. Bp., 1934. 9-
4 Eckhardt Ferenc: A bécsi udvar gazdasági politikája Magyarországon Mária 
Terézia korában. Bp., 1922. 44-52. 
5 Belitzky János: A magyar gabonakivitel története 1860-ig. Bp., 1932. 40-41. 

Hogy még a városi utak is milyen rossz állapotban lehettek, példa erre 1664-
ből egy hadimérnök jelentése: Győr város utcái olyan sárosak, hogy nagyobb 
eső idején alig lehet átgázolni. Követ (költséges) nem lehet hozatni, azért az 
utakat 4-6 láb mélyen durva homokkal kellene bevonni. 

Villányi Szaniszló: Győr vár és város helyrajza, erődítése, háztelek és la-
kossági viszonyai a XVI. és XVII. században. Győrött, 1882. 55. 
6 Magyarországon Skerlecz Miklós számítása szerint 6 és 1/2 termelőre esik 1 
fogyasztó, bár 1 termelő 5 embert is el tudna tartani. Sőt még a városiak is 
művelnek földet. Gerendás E. i. m. 11. 

Győr megye lakossága a török után megcsappant. A század folyamán (1720-
1787 között) 145%-kal emelkedett a lakosság (négyzetkilométerenként 35 
lélek). A születések és halálozások arányszámának javulása eredményezte ezt. 
A Dunántúl megszűnt hadszíntér lenni. A számbeli fejlődés tehát nem a 
kulturális előrehaladás bizonyítéka. 

Kalmár Gusztáv: A török uralom hatása a Dunántúl népességére. Föld és 
ember, 1929. 58. Metzner Károly: A Dunántúl gazdasági és népességi leírása a 



lehet és nincs is szó7 A piachiány okozta pénztelen viszonyokkal nin-
csenek arányban a megnövekedett igények. A békés idők nagyurai 
előtt megnyílik Bécs barokk pompája. Igényeiket nyugati társaikéhoz 
mérik. Az egyháziak is lépést akarnak tartani a nyugati főpapokkal. Is-
kolázásuk, utazásuk során a barokk egyházi pompa megigézi őket, a 
hitélet felvirágoztatására templomokat, iskolákat emelnek; a szegény-
gondozás is sokat felemészt." Minderre fedezetet a birtoknak és népé-
nek fokozottabb kihasználása nyújthatott. 

II. A földesúr 

A nagybirtok gazdasági élete személyhez kötött. A gazdálkodás mene-
tében a birtokos személyisége érezteti hatását még akkor is, ha a cél, a 
folyamatos termelés, térben és korban állandó azonossága bizonyos 
konzervatív megkötöttséget mutat. Legjobb példa erre Békésben Har-
ruckern, vagy a három Grassalkovich gazdálkodása. I. Antal alatt Gö-
döllő gyorsan felvirágzik, hogy amit ő kitartó szívóssággal gyűjtött, fia 
és unokája elherdálják.9 Bár a világi nagybirtok története bonyolul-
tabb, mint az egyházié,1® vagyis a földesúr kezdeményezése, érdeklő-
dése sokkal inkább nyomot hagy a birtok gazdasági képén, mint a ter-
mészeténél fogva konzervatívabb egyháziaké, mégis a birtokos az 
utóbbiaknál is rányomja a maga egyéniségét a gazdálkodás menetére. 

XVIII. század elejéről. Föld és ember, 1930. 169. Téglás J. Béla: Dunántúl né-
pességének változása a török uralom megszűnte óta. Történetírás, 1937. 308. 
Thirring Gusztáv: Magyarország népessége II. József korában. Bp., 1938. 17. 
7 Csapody Csaba: Az Esterházyak alsólendvai uradalmának gazdálkodása a 
XVIII. század első felében. Bp., 1933. 6. és Jármay Edith - Bakács István: A re-

éczi uradalom gazdálkodása a XVIII. században. Bp., 1930. 73. 
Piszker Olivér: Barokk világ Győregyházmegyében Zichy Ferencz gróf 

püspöksége idején (1743-83). Pannonhalma, 1933- Pannonhalmi Füzetek 13. 
14-16. 
9 Wellmann I. i. m. 7-28. 

Szekfű Gyula: A magyar nagybirtok történeti szerepéről. Magyar Szemle, 
1928. 303. 



A XVII. században Sennyei István, Győr kancellárpüspöke Pannonhal-
ma szomszédságában kiváló gazda volt. ̂  ^ Korszakunk két szentmár-
toni földesura Sajghó Benedek és Somogyi Dániel főapátok. 

A török utáni idők főapátjainak nem kis gondját jelentette a fő-
apátság birtokainak újjászervezése. A kemény és szigorú, de amellett 
költő hajlamú Karner Egyed (1699-1708) már jószágkormányzósága 
idején sokat pörösködött a birtokok ügyében. De főapát korában gaz-
dasági tevékenységét a konventjével való viszálykodása és a kuruc há-
ború megbénították.^ 

Utóda az egykori szentmártoni jószágkormányzó, majd perjel és ba-
konybéli apát, Göncz Celesztin (1709-1722) lett. A 69 éves főapátnak a 
somogyi tizedek pere, a győri püspökkel való joghatósági vita és ap-
róbb birtokperek őrlik fel egészségét. A gazdaságok vezetése jó kezek-
ben nyugodott, de az aggastyán főapát már nem tudta a kiváltságaiban 
és birtokaiban annyit támadott Rend életét irányítani, még kevésbé az 
elvesztett birtokokat visszaszerezni. A sok megoldatlan feladat új, aka-
raterős férfit igényelt. Ezt találta meg a konvent Sajghó Benedek sze-
mélyében.-^ 

A Sajghó család székely származású volt. Sajghó Imre Ferenc, a ké-
sőbbi főapát atyja telepedett meg Nagyszombatban, ahol 1670-ben 
nemességet nyert csíkszentmártoni előnévvel. Feleségétől, Mindszenty 
Katalintól 3 gyermeke született. A legidősebb Imre Ferencből lett fő-
apát. A középiskolát és egyetemet Nagyszombatban végezte. Utána gr. 
Csáky Imre váradi püspök unokaöccsét, gr. Csáky Miklóst, a későbbi 
prímást nevelte. A renddel már szülővárosában megismerkedett. 1715-
ben öltözött be Pannonhalmán, öt év múlva pappá szentelték. Teoló-
giai tanár lett. Tekintélyét, tudását, példás életmódját, erélyességét, 
ügyességét már két év múlva azzal ismerték el rendtársai, hogy - bár a 
legfiatalabb felszentelt rendtag volt - Göncz Celesztin főapát örökébe 
választották. 

Szabady Béla: Győri kancellár-püspök, mint gazda a 17. században. Győri 
Szemle, 1931. 1-3- sz. 38. 
1 2 Molnár Szulpicz: A Pannonhalmi Főapátság története. 1535-1708. (= Rt. IV. 
k.) Bp., 1906. 120-131. 

Németh Ambrus: A Pannonhalmi Főapátság története. 1709-1892. (= Rt. V. 
k.) Bp., 1907. 16-20. 



A fiatal főapát székfoglalásakor a Rend anyagi és szellemi tekin-
tetben a hanyatlás képét mutatta. Tolnay Máté egykor hatalmas főapát-
ságának csak töredékei maradtak a török után. Sajghót Rendje köte-
lezte, hogy az elveszett javakat visszaszerezze. Hihetetlen szívóssággal 
végezte munkáját. A főapátság anyagi és jogi helyzetének megerősítése 
volt a célja. Fiatalos lendülete, szellemi és testi kiválóságai képessé 
tették őt arra a munkára, hogy a rengeteg pert és bonyolult ügyet 
egyedül végezze. Autokrata hajlamai csakhamar teljes mértékben kiüt-
köztek. Jellemző, hogy Koptik Odó apátot, bár az teljes alávetettség-
ben igyekezett eszméit (saját noviciátus, Dömölk kiépítése) megvaló-
sítani, Sajghó erélye elgáncsolta, végül Göttweigbe internáltatta.14 Nem 
kér és nem fogad el tanácsot. Rendjéhez is ritkán fordult. Az ügyek 
menetébe és a pénzkezelésbe beleszólást nem engedett. Úr, kinek 
csak alattvalói, de nem barátai, kormányzó, kinek csak írnokai 
(ügyészek), de nem tanácsosai vannak. Ezt az uralmat és hatalomkört 
önmaga teremtette meg magának, makacsul ragaszkodott hozzá és 
óriási munkaerejével, szívós kitartással igyekezett neki megfelelni. 
A pénzügyeket teljesen maga vezette. A celleráriuson kívül más pénz-
tárost nem tartott, ennél is csak a folyó kiadásokra volt pénz. De bár-
milyen nagyobb tételre vagy bevásárlásra már tőle kellett a pénzt 
kérni. Amire kellett, arra is nehezen adott. Ez nem annyira fukar-
ságának, mint szerzetesi voltának tulajdonítható. Rendtársait igényte-
lenségre akarta nevelni. 15 

Magánéletében ő maga is egyszerű volt, főapáti lakosztályát Bajzáth 
vizitátor főapáthoz nem illőnek találta. Bár az is lehet, hogy csak az 
udvari ízléshez szokott Bajzáthnak tűnt fel így. Az eladott termények 
és állatok árát is rendszerint ő maga vette fel. A jobbágyok ház- és 
szőlőeladásaira is gondja volt. Megtörtént, hogy a szerződés megköté-
sénél személyesen jelen volt. 

Jobbágyainak igazi atyja volt. Minden tavasszal nagyon sok „köl-
tsön" vagy „soha meg nem adott fejiben" adott nekik gabonát. ínség 
idején ingyen gabonával és marhával segítette ő k e t . ^ A károsultaknak 
robot és pénz fizetése alól mentességet adott, régi cselédeknek 
gyakran elengedte. De ha megsértették, mint a haragos oroszlán mor-

1 4 Rt. XII. 230-290. 
1 5 Regula S. Benedicti c. VII. 
lf> Pl. a tárkányiakat 1726-ban. Fasciculus/1. 539. 



dult fel. „Elhitessétek magatokkal, hogy az Istennek hála, eszem helin 
vagyon" - írja a tárkányiaknak, akik 1742-ben tiszttartóját, Aágh Aman-
dot Komárom vármegyénél feljelentették. Végezzék csak dolgukat, 
mert ezután a legkisebb kárt is duplán hajtja be rajtuk. A szökevé-
nyeket „kötözve vissza hozatom", akik pedig „vádulással járulván elle-
nem pártot ütöttek, véghezviszem azon Nemes V[á]r[me]gy[éjnél, hogy 
annak az Tömlöcze fenekit megh hevertek."-^ A tényőiek a tilos erdőt 
csaknem teljesen kivágták. Sajghó erre nagyon felemelte terheiket .^ 

Birtokai ügyében számos pere volt. Sőt még több főnemesi család 
ilynemű ügyét is elvállalta. Pereskedett a győri káptalannal, mert nem 
ismerte el az apátúrházat nemesi kúriának. Ezt a perét elvesztette.^ A 
somogyi tizedek ügyében 1708 óta folyó perben rengeteg utánjárással 
ő hozta létre a megegyezést 1726 decemberében: a vármegye ezután 
évi 6500 forintot fizetett. Itt is Sajghónak reális érzéke nyilatkozott 
meg. Megelégedett a kevesebb biztossal, mintsem hogy a régi sok 
vesződséggel és kárral járó tizedszedés házi kezelését fenntartotta vol-
na. Ugyanígy kiegyezett gr. Esterházyval is, akivel Gerencsérpuszta 
miatt volt súrlódása.21 

Ha ellene adtak be keresetet, mint Ács és a hozzá tartozó birtokok 
ügyében több ízben is, erélyesen azt felelte, hogy nemcsak az ácsi 
részbirtokot, hanem Pannonhalmát is átengedi, csak a felperes igazolja 
birtokjogát. A jogait sértő egyháziakkal is perbe szállt. A nagyécsi rész-
birtokon a főapát földesuraságát elismerni vonakodó győri káptalan és 
a pápóczi prépost ellen előbb a vármegyénél, majd - mivel itt nem 
kapott orvoslást - a következő évben a királyi táblán perelt. Persze az 
ilyen perek hosszú évekig elhúzódtak; az imént említettnek is csak 
1732-ben lett vége. Adósaival is többször pereskedni kellett.22 

Természetesen voltak vesztett perei is. A győrasszony fai nemesek 
Tarján egy részét lefoglalták. Sajghó perelte őket, de vesztett és az 
1361 forintra rúgó perköltséget neki kellett megfizetnie.2^ Mikor Al-

Uo. 
1 8 F. 47. 27. 
1 9 Rt. V. 180. 
2 0 Uo. 181-211. 
2 1 Uo. 321. 
2 2 Uo. 342-3. és 250. 
2 3 Uo. 270. 



máspusztát, régi főapátsági birtokot, melyet fegyverjog alapján Komá-
rom vármegye lefoglalt, 1745-ben a királyi kamara eladta, Sajghó hiába 
tiltakozott a pozsonyi k á p t a l a n n á l . 

Mint főpap a barokk kor vallásos lelkesedésével prédikált, gyónta-
tott, templomokat építtetett, harangokat szentelt, az egyházi felszere-
lésről bőven gondoskodott.2^ Pannonhalmát a Regnum Marianum 
eszme egyik központjává tette, hová az alapító szentkirály ünnepén 
rengeteg búcsús jött ö s s z e . S a j g h ó a pannonhalmi kálváriadombra 
maga is talicskázta a földet. Az elveszett battai, vaskai, szávaszent-
dömötöri, zebegényi, tapolczai, koppánymonostori, földvári, zselizi és 
zalavári apátságok feltámasztása érdekében sem fáradságtól, sem anya-
gi áldozatoktól nem riadt v issza .^ 

Kis egyházmegyéjének jogaiért a prímással és a győri püspökkel 
kellett harcolnia. Országrendi és társadalmi szereplése becsvágyainak 
természetes kielégítői voltak. Győr, Komárom, Veszprém, Pozsony me-
gyegyűlésein gyakran részt vett. Tekintélye oly nagy, hogy fontosabb 
ügyekkel (kancelláriai instanciák elintézése, szónoklatok) versenyezve 
bízták meg. Szerepelt végrendeletek végrehajtásánál,^ üdvözléseken. 
Sokat pereskedett a pálosok generális perjeljével, hogy melyiküket ille-
ti a praecedentia a főrendek között. Tekintélyét nem utolsósorban biz-
tosította az, hogy arisztokráciánk nagy része az ő adósa volt. 1750-ben 
Grassalkovich Antal másfél hónap alatt három levelet írt veje, gr. Dras-
kovich é r d e k é b e n , k é s ő b b is évente négy-öt levelet ír, hogy halasz-
tást nyerjen számára. 

Mindez azonban csak egyik arca Sajghónak: a külső szereplés, a 
barokk főpap igazi énje. Befelé azonban súlyos mulasztásai voltak. Bár 
nem osztjuk mindenben a Rendtörténet Bajzáth József esztergomi 
kanonok, c. ozerói püspök vizitációja alapján rajzolt álláspontját, mégis 
sokat kell Sajghó számlájára írnunk. Életének első lendülete, mikor 
építhetett, lázasan tevékenykedett, megtört. Konventjének ellene való 
áskálódása zárkózottá tette. Még inkább erőteljes szigorral lépett fel, 

2 4 Rt. V. 361. 
2 5 Ma/2. 1724. II. 4. Tört. Tár, 1901. 547. 
2 6 Rt. V. 629. 
2 7 Uo. 50-55. 
2 8 Tört. Tár, 1901. 477. 
2 9 F. 69. 20/3-5. 



többeket lezáratott. Az elégületlenséget és Sajghó makacsságát Mária 
Terézia statútumai sem tudták eloszlatni. Ezután is megmaradt a külső 
tevékenység lendülete; de az építkezéseket (főmonostort, plébániákat) 
abbahagyta. De itt is feltételezhetjük azt, hogy a nemes ízlésű főpap 
(amit bizonyít az ebédlő építése és a szerzett egyházi felszerelés) a sok 
javítgatás helyett egy óriási tervre gondolt: az egész kolostort akarta 
á t é p í t e n i . 30 Legalábbis erre vall az a nagy pénzgyűjtés, amilyet Saj-
ghón kívül egy főapátnál sem találunk. Halálakor ismét erősen meg-
rongált állapotban állt a kolostor, mert az 1763- évi földrengés okozta 
károkat a beteges, szobához kötött főapátnak már nem volt kedve ja-
víttatni. Majdnem úgy adta át utódjának a kolostort, ahogy ő vette át: 
félig romokban.31 

Ha Sajghó egyéniségének elődei között párját keressük, azt legin-
kább Oros apátban találjuk meg. Sajghó a barokk embere, Oros a ro-
mán-gót átmeneti kor legmarkánsabb képviselője.32 Mindkettő kolos-
tora szétzilált viszonyait rendezi; a nagy akvizítorok fajából valók. Új 
birtokokat szereznek, a régieket visszaperlik. Oros felmegy pápáig, ki-
rályig, Sajghó pereivel többször a királyi táblához fordul igazságéit. 
Mindkettő nagy híve az írásosságnak: Oros lemásoltatja Pannonhalma 
okleveleit, Sajghó maga írja meg apró szerződéseit,33 szálkás betűivel 
minden ügyhöz megteszi megjegyzéseit. Oros tud jutalmazni hűséges 
s z o l g á l a t o k é r t , 3^ Sajghóhoz jobbágyai számtalan kérvényt írnak: ta-
vasszal gabonát kérnek, máskor a cenzus elengedését a házukban, ter-
mésükben, állataikban esett kár miatt. A főapát mindegyiken segít. 

Rt. V. 41. Somogyiról szól hasonlóképpen. Ha így is van, ehhez az anyagi 
alapot Sajghó gazdálkodása vetette meg. Azután Sajghónak mi célja lett volna 
a pénzgyűjtéssel? Ilyen világos eszű, racionális fő valószínűleg termelt ki vala-
milyen tervet... 
31 Sajghó naplói, 1722. Egyetemi könyvtár A. 68. Tört. Tár. 1906. 321. Halá-
lakor: Rt. V. 836. ... ipsum archicoenobii S. Martini totum arat ruinosum et 
miserum. 
32 Rt. I. 121-1434. Csóka J. Lajos: Pannonhalma átalakulása a gótikus életfor-
mába. Emlékezés Oros apátúrra halálának hétszázéves fordulóján. Pannon-
halmi Szemle, 1942. III. sz. 230-34. Villányi Szaniszló: Győrmegye és város 
anyagi míveltségtörténete. Győr, 1882. 141. 
33 pl. a deáki kocsmát kiadja árendába. F. 10. 104. 
34 Sokat juttat ad sustentationem infirmorum... et fidelium iobagionum et 
pauperum. Rt. I. 681-2. 



Mindkettő épít: Oros kolostora vár lesz, temploma székesegyház, Saj-
ghó barokkjáról már szóltunk. 

Mindkettő becsületes, szerzetes-papi jellem, kikben az Istenbe ve-
tett hit nyílt férfiassággal és bátorsággal párosult. Oros részt vett II. 
András keresztes hadjáratában. Hetvenéves korában kolostorát hősies 
elszántsággal védte meg a tatárok ellen. Sajghó az egyik fegyveresen 
támadó határsértő gr. Esterházy ellen fegyverrel indult. Mindkettő ott-
honában is nem csupán atyja szerzeteseinek, hanem igazi úr, „apátúr". 
Ha szükség van rá, mindkettő tud büntetni. Tehetségük tudatában 
önállóan rendelkeznek. Orosnak a veszprémi püspökkel való egyezsé-
ge ellen a perjel és a szerzetesek a Szentszéknél tiltakoztak. Sajghó el-
len is a perjel és a konvent vezetői járnak a királynénál és a bécsi nun-
ciusnál. A felsőbb hatóságokkal szemben is mindkettőjüknek önálló 
véleménye volt. 

Oros és Sajghó a magyar Szenthegy legnagyobb alakjai közé tartoz-
nak. Orost „jelleme a kor egyik legkiválóbb, legtudatosabb és legtevé-
kenyebb alakjának tüntetik fel. A pannonhegyi monostort külső 
hatásának, terjeszkedésének és belső rendezettségének tetőpontjára 
emeli." Ugyanezt mondhatjuk el Sajghóról is a belső rendezettségen 
kívül, de ennek ő csak részben volt oka, hiszen már az energikus 
Karner Egyed főapátnak is sok baja volt szerzeteseivel. 

Sajghó Benedek terhes örökébe Somogyi Dániel lépett. Az egész 
Rend - kettőt kivéve - , Bajzáth vizitátor is őt ajánlották kinevezésre 
Mária Teréziának, mert a királynő pusztán választásról hallani sem 
akart. 

Akik Sajghó erős kezétől szabadulni igyekeztek, jól számítottak: So-
mogyi „alkotmányos" főapát lett. 

Az új főapát Pápán született 1720-ban köznemesi családból.35 Ti-
zenhét éves korában jött Pannonhalmára Sajghó biztatására. A teológiát 
Nagyszombatban végezte. Tehetsége, jámborsága és főleg jómodora 
csakhamar fontos állásokba emelték; alperjel, tanár, majd főmonostori 
perjel lett. Nehéz hivatala volt: Sajghó és rendje feszült viszonyát neki 
kellett csillapítania. Fontos bizalmi állását közmegelégedésre töltötte 
be.36 Ez a békés tapintatosság jellemezte őt főapát korában is. Ra-

35 a család később grófi rangot kapott. 
Különben Sajghó nem hagyta volna meg 10 évig perjelnek, vagy rendtársai 

nem ajánlották volna főapátnak. Rt. V. 840-844. 



gaszkodott a királynő utasításaihoz, rendkormányzati és gazdasági kér-
désekben mindig kikérte az idősebb rendtagok tanácsát. Az összes bir-
tokok fölé a központi jószágkormányzót állította, aki egyúttal a szent-
mártoni kerületet is vezette. Külön pénztárosi állást szervezett (cassae 
praefectus), aki még a főapátnak is utalványra adta ki a pénzt. 

Somogyi külső tekintélyében sokat köszönhet Sajghónak, aki a 
pannonhalmi főapáti méltóságot olyan előkelőséggel tudta viselni. 
Utódjának is nagy tekintélye volt: előkelő családja, kedves modora sok 
barátot, népszerűséget szerzett neki. A királynő kir. tanácsosi és „reve-
rendus" címmel és személyes látogatásával tüntette ki kedvelt hívét. A 
pápa és Batthány prímás szintén kedvelték. De a sok jóakaratnak az 
ára a „nullius jog" feladása lett. 

II. József trónralépésével a helyzet megváltozott, Somogyi érezte, 
hogy a felvilágosodott császár a halálharangot kongatja Rendje felett. 
Várt, reménykedett, - de a fájdalmas hírt Istenbe vetett megnyugvással 
fogadta. Új remény csillant meg József halála után. Kérvényeket, bead-
ványokat szerkeszt, királynál, nádornál, prímásnál, vármegyéknél keres 
pártfogókat. Mindenütt biztató ígéreteket kapott. Türelmetlen várako-
zásának 1801-ben vetett véget a halál, mikor Bécsben már elhatározták 
a magyar Szent Benedek-rend visszaállítását. 

III. A birtok földrajzi képe 
és benépesítése 

Valamely táj gazdaságának vizsgálatánál elsősorban a táj földrajzi 
adottságait kell megfigyelnünk. Ezek közül a legfontosabb a terménye-
ket produkáló és ezzel kapcsolatban a lakosság életnívóját legjobban 
befolyásoló talajnak a vizsgálata. A termőtalaj a kőzetek elmállásának 
eredménye. De nem egyszerűen a kőzetek származéka. Hogy a mállás 
kémiai és biológiai folyamatának milyen eredménye lesz, sok körül-
ménytől függ. A talajt alkotó kőzetfajták csak részben befolyásolják 
annak minőségét. A talajok rendszerint többfajta elmállás, defláció, 



glaciális erózió révén kőzetkeveredések eredményei. A legfontosabb 
talajalakító a klíma, a csapadék és hőmérséklet együtt.^7 

A főapátság szentmártoni körzetének birtokai nem egy tagban nyúl-
nak el Bakony felé. A főmonostortól a szélrózsa minden irányában kü-
lönböző talajon, szétszórva feküdtek Győr, Veszprém és Komárom 
megyékben. 

A Bakony legészakibb kiágazásának hármas vonulata közül a kele-
tinek északi végén épült a várszerű főmonostor. A vidék a pannóniai 
tenger lefolyása óta kb. 160-200 m-t vesztett eredeti magasságából. 
A lepusztulást a földkéreg meghasadása és a defláció idézték elő. 
A deflációnak a mésszel homokkőpadokká összecementeződött ho-
mok e l l e n á l l t , í g y maradt meg a hármas vonulata az eredeti felszín 
tanújaként. A leggyakoribb nyugatias (ÉNy, DNy) irányú szelek meg is 
felelnek a köztük fekvő medencék irányának.39 

A hármas vonulat a kisalföldi tájba behozta a Bakony erdeit, de ol-
dalaira felkapaszkodtak a Kisalföld szőlői és szántói. így a birtok szíve 
a két táj találkozásánál fekszik. A középső legmagasabb és legidősebb 
ravaszd-csanaki és pannonhalmi vonulat közötti medencében fekszik 
Győrszentmárton. A medence Győr felé nyitott, tehát gazdaságföldrajzi 
tekintetben a vásárhelyhez való közelsége révén fekvése kitűnő. 
A medence folyója a Tarján pusztán eredő Pándzsa. Ma kis patak, de a 
XVIII. század folyamán Ravaszdon a Bélakút (Pannónia forrás) tápláló-
ja. Ravaszdtól Nagyécsig három tavat is alkotott, ami az uraságnak a 
nádverés révén csekély jövedelmet hozott. Ravaszd felé a terület csupa 
ingovány volt. A Vilibáld domb^O három oldalról megközelíthetetlen 
volt. A Pándzsa mostani gyakori kiöntései eléggé megmutatják a régi 
tavak helyét. 

A pannonhalmi vonulatot több szélbarázda számos kisebb gerincre 
tagolja, önálló dombok változnak benne harántos völgyekkel.4^ Páz-
mánd felé a Pázmándhegy végétől a Nyalka melletti Kálvária hegyig 

Fodor Ferenc: Bevezetés a gazdasági földrajzba. Bp., 1933. 176-7. 
Cholnoky Jenő: A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei. 

BD., 1918. 119. 
Sáringer J. Kandid: Pannonhalma éghajlata. Győr, 1896. 98-100. 

4 0 Szent Willebáld temploma állott itt. 
4 1 Vid Gábor: Pannonhalma földtani viszonyai. Földtani Közlöny, 1918. 235-
261. 



Győrszentmárton keleti határát alkotó halomsor húzódik. Délkeletre az 
illoki erdőnél is húzódik egy vonulat, tőle délre pedig a tarjáni dom-
bok. A középső vonulat egyik katlanában védett h e l y e n ^ fekszik Ra-
vazd. A katlan szélei alul pannóniai homokkő rétegek, felül lösz. 
A környék talaja általában vályogtalaj. Győrszentmárton - Ravazd 
könnyebb vályogtalaj, a lankás löszdombokon homokos vályog, 
vékony termőréteggel. A Pándzsa mellett erősebben kötött vályog allu-
viális iszapon, a mai téglagyár felé szintén. A part kiöntésein homokos 
a talaj. A dombos részeken is közepes vályogtalaj, Ravazdon a domb-
oldalakon pannonhomokon homokos szőlőtalaj van, kavics semmi. 
Tarján felé a talaj keményebb, kötött anyag. A pannonhalmi vonulattól 
Keletre elterülő síkságon Pázmánd és Nyalka talaja laza, könnyen 
munkálható közép-kötött vályog. 

A Veszprém megyei birtokok sem estek távol a főmonostortól. 
Velük szinte egy testet alkottak, úgyhogy talajuk is hasonló. Láziban és 
Bakonypéterd felé mocsaras részek voltak, jelentős nádvágással. Lázi, 
Veszprémvarsány és Keresztúr talaja a völgyben kötött, de nem agyag, 
a dombokon lazább, homokosabb, az 1787-es összeírás szerint részben 
terméketlen, részben j ó m i n ő s é g ű . 4 3 a Bakonyér és Cuha mellett 
vályog, kiöntésein homok, a dombokon is vályog, Péterden a mai 
győr-veszprémi úttól balra laza jó termőtalaj van, a jobbra levő dom-
bok meszesek. Likivarsány (= Hármastarján) agyagos lösz. Gerencsé-
ren, Bársonyoson könnyű, vizet áteresztő homokos talaj. A szomszé-
dos Káthon a Bakonyér völgye középkötött, sok helyen tőzeges, a 
dombokon lazább, de kavicsosabb. Bakonytamási homokos. 

A Komárom megyei Tárkány talaja középkötött vályog. Ölbőé 
homokos, sok évben vizes, Tömördé közepes vályog, sok benne a 
magnézium. 

A birtok talajának túlnyomó része tehát agyagos vályog volt. A győ-
ri medencében feküdt, a lapályi ártéri erdőtérszin, a szürke és barna 
erdei talajok, a homok és a mezőségi fekete föld h a t á r á n . 4 4 Erdőnek 

Lásd a római telepítésre Szigeti Rajnáid: Győrszentmárton településtörténete. 
Kézirat. 
4 3 Sza/1. 679. 
4 4 Prinz Gyula - Cholnoky Jenő - gróf Teleki Pál - Bartucz Lajos: Magyar föld, 
magyar faj. IV. Bp., é. n. II. 57. és Kugotovicz Károly: Dunántúl és Kis-Alföld 
leírása írásban és képben. II. Szeged, 1930-36. I. 64. 



és növénytermelésre egyaránt alkalmas, bár átlagos minőségük gyenge 
közepes, néhol r o s s z á Kötöttsége miatt megmunkálása jóval nehe-
zebb volt a homoktalajénál. Már azért sem lehetett arról szó, hogy a 
domboldalakon rendszeres földművelést kezdjenek, mert az állatnak 
elég súlyos volt a teher a síkságon is. Az agyag gyorsabban kiszárad, 
mint a homok, megmunkálása jobban kötve van a csapadékos napok-
hoz. Ez a jobbágyságnak robot szempontjából hátrányos lehetett. Ha 
az alkalmas idő jó részét robotban kellett töltenie, a magáéra nem ma-
radt idő. Az agyagtalaj terméshozama is szélsőséges. 

A szentmártoni közepes kötött vályogtalajon és a löszös-homokos 
domboldalakon sok volt a szőlő, de minőségbort az a talaj nem tud 
produkálni. A legjobb szőlőtalaj a bársonyosi homok. 

A birtok területének nagy részét erdő borította. A szentmártoni 
dombok oldaláról lehúzódott az erdő a faluig. A főmonostortól észak-
nyugatra és északkeletre levő dombok déli oldalán korunkban már 
szőlő volt. A szántó minden faluban kevés. A falvak mellett és a ho-
mokos kiöntéseken rét és legelő terült el, de a legtöbb falu a szom-
szédos erdőkben is legeltetett. A legelőket az egykorú leírás igen szép-
nek tartja. 

Wetzner szerint Győr megye negyedrésze a XVIII. század elején 
terméketlen volt (mocsár, víz, út, falu), majdnem a fele megművelt, s a 
többi legelő és erdő.4^ Az erdő és a mocsaras, ingoványos terület is, 
mindkettő bizonyos fokig növelte a legelő páratartalmát.47 Némileg 
csökkentette az időjárás szélsőségeit, ami ma előfordul. (Az évi csa-
padék 304-895 mm között ingadozik.) Ez nagyon jelentős, mert a klí-
ma szárazságra hajló. Az 1871-1900. években általjában Pannonhalmán 
552 mm az évi csapadék. A szárazságot még az enyhíti, hogy a legtöbb 
csapadék (30,4) nyáron van, a tavasz is csapadékosabb, mint az ősz. 
A mezőgazdaság szempontjából a csapadékos napok száma fontosabb, 

Simontsits Elemér: Az egyke demológiája. Bp., 1936. 117. 
Metzner K. i. m. 168. A mi birtokainkon az a XVIII. század első felében túl 

sok. A szentmártoniak pl. főleg szőlőművelők, szántójuk kevés. Viszont a ter-
méketlen terület nem érte el az 1/4 részt, mert a nagy mocsaras részen sok fű, 
a teljesen ingoványos területen pedig nád termett. A vizenyős területeknek az 
az előnye volt, hogy a száraz években is nedvdús szénát termett, ami az álla-
toknak főleg téli takarmányozását tette lehetővé. Az ilyen helyeken magot úgy 
sem lehetett volna vetni. 
4 7 Wellmann I. i. m. 32. 



mint a csapadék nagyságának ismerete, 55 év átlagában a csapadékos 
napok száma 96,4 volt; a legtöbb májusban, nyáron kevés, miután a 
csapadék sok, tehát gyakoriak már a zivatarok.^^ A meleg megérleli a 
szőlőt is. Pannonhalma és a dombok ingadozása kisebb, mint a síksá-
gé. A nyári hónapok középhőmérséklete átlag 19-20 °C között inga-
d o z i k , ^ t e h á t a gabona és szőlő megérlelésére a kellő meleg és nap-
fény megvan. A felhőzeti középérték július-augusztusban 44-48% kö-
zött van. 

A XVI. századtól kezdve a birtok területét a török kezdi pusztí-
tani. Már az 1529. és 1532. évi hadjáratban „Győri Szent Márton alól 
sok köznépet vittek rabságra."51 a szentmártoni 52 adózó portából 
1535-ben már csak 16 van.52 1541-ben Török Bálint, 1542-ben és 
1551-ben a török rabol a környéken. 1568-ban Szentmárton városa 
pusztán á l l o t t . 53 a török átvonulások idején Szentmárton mindig el-
pusztult. 54 Az átvonuló területen „a nagy- és kisfutások" miatt 
pusztult a nép, pusztult a vagyon. 

A zűrzavaros viszonyok a tájat is befolyásolták. Elvadult a vidék. 
Elhatalmasodott a cserje, dudva, láp, mocsár. Az új telepesek szűzi 
földet törnek művelés alá. A „gyöpszegés" keserves munka volt, de a 
szükség kényszerítette a növekvő lakosságot, hogy új területeket von-
jon művelés alá abból a földből, melyet a hanyatló kor nyelt el a kul-
túrtájból.55 a zsitvatoroki béke utáni csendesebb években a települők 
újra megjelentek. Rendbe hozzák a szőlőket. Egyaránt adóznak a fő-
apátság kormányzóinak és a székesfehérvári töröknek. A török adó-
prés egyre többet kívánt.56 Ezenkívül a portyázó hadak állandóan 
veszélyeztették a falvak életét. Ravazdról egyszerre 80 ökröt és tehe-

4 8 Sáringer J. K. i. m. 112-123. 
Faggyas J. Edvin: Pannonhalma éghajlata 30 év adatai alapján Kézirat, jún: 

17.81, júl: 20.32, aug: 19.78, szept: 16.06 °C. 
5 0 Réth Károly: A győrmegyei hódoltságról. M. Tört. Tár. VII. I860. 4. 
5 1 Magyar Tört. Emlékek. írók, III. Pest, 1857. 34. 
52 Sörös Pongrácz - Rezner Tibold: A Pannonhalmi Főapátság története. 1405-
1535. (=Rt. III.) Bp., 1905. 229. 
5 3 Rt. IV. 294. 

Szigeti R. i. m. 
55 Eperjessy Kálmán: A magyar falu település története. Kincsestár. 7. sz. Bp., 
1940. 10. 
56 Szigeti R. i. m. 



net, 16 lovat és egy embert hajtottak el.^7 A XVII. század második fe-
lében a nagy terheket a lakosság nem bírta, Szentmárton környékének 
népe megszökött. Az elhagyott falvakat a főapátok a vasvári béke után 
ismét megtelepítették. A gyors fejlődésnek Kara Musztafa serege vetett 
véget. A Bécs alá induló had 1683-ban a főmonostor egész környékét 
elpusztította.58 

A Veszprém megyei birtokoknak - ha lehet mondani - még sanya-
rúbb volt a sorsuk. Bársonyos 1536-ban még lakott falu, de utána 
puszta hely lesz, Péterd szintén. Lázit háromszor dúlta fel teljesen a 
török, de mindig újra benépesült.59 Varsány élete is a futások és a 
hódoltság szomorú sorsa. A néppel együtt bencés lelkipásztorai is el-
pusztultak. 

A Komárom megyei birtokokat is elérte a török. Tömördből, Kis-
Csanakból ekkor lett puszta. Tárkányt török földesurai telepítették meg 
1672-ben. A felszabadító háborúk idején német és török pusztítások 
között őrlődik fel a lakosság.^ 

Az életképes helyeknek mindig település-alakító erejük van. A raj-
tuk létesült települések a csapások alatt elsorvadhatnak, de nem szűn-
nek meg.62 A felszabadító háborúk után az ország egész terjedelmét 
újra kellett benépesíteni. Az eddigi telepítő akciók belső vándorlást 
eredményeztek, a török-fenyegette területről a magyar jobbágyság me-
nekült a biztosabb helyekre. A XVIII. század elején az egész ország 
területére egyszerre kellett munkáskéz. Ezt külföldről kellett hozni.^3 

A pannonhalmi főapátság birtokainak benépesítése a XVIII. század 
első felének főapátjaira, Karner Egyedre, Göncz Celesztinre és Sajghó 
Benedekre várt. A szentmártoni kerület birtokaira új népességet kellett 
toborozni. Egyébként is az összes főapátsági javak közül csak a Po-
zsony megyeiek maradtak meg aránylag épségben. Rákóczi szabad-
ságharca is késleltette a fejlődést. A szentmártoni vár majd kuruc, majd 

5 7 Rt. IV. 315. 
5 8 Rt. IV. 305. 
5 9 Uo. 383-90. Ea. 727. 

Pannonhalmi Szemle, 1930. IV. sz. 
6 1 Rt. IV. 408. 
6 2 Eperjessy K. i. m. 7. 
63 Szekfű Gyula: Magyar Történet VI. (= Szekfű VI.) 182-198, 213-218. 



labanc kézen volt. Természetesen mindkettő harácsolt, a falvak népe 
egyik féltől sem lehetett soha biztonságban. 

Rumer Márton főapát 1689-ben telepíti meg Szentmártont. A jöve-
vények megkapják a városi földet, rétet, az illaki erdő egy részét, a 
kisécsi erdőt, rétet, földet, Szent Lőrinc pusztát teljesen; Tarjánt és 
Pichordit 15 Ft-on árendában. Az első 3 évre szabadságot kapnak. Ez-
alatt semmit sem fizetnek. Utána terheik súlyosak, egészhelyesre 8 Ft 
cenzust ró ki a főapát, a porció könnyebbedésével 10-et, míg a néme-
tekre csak 2-t.64 

Az új települők szabadsága nem egyforma. Szentiván a XVII. század 
közepén hat évet kap, 1699-ben három, Lázi ugyanekkor négy é v e t . ^ 5 

A tényői megszállók közül a Győr megyeiek egy, a többiek három évet 
kaptak. 66 \ szabadság idejére is állapíthatott meg a földesúr kisebb 
szolgáltatásokat. A láziaknak két nap kaszálást, a széna felgyűjtését, 
behordását, egynapi búzahordást és karácsonyfahordást írt elő. Fizetik 
az ünnepi ajándékot. A befogó-nélküliek két napot robotolnak. A tár-
kányiak csak karácsonyfát hoznak és az ölbői tavat gondozzák.67 
Göncz főapát a nagyécsi megszállóktól féldézsmát kíván és „buzábul, 
borbul, méhbül, báránybul" ünnepi ajándékot. Csanakon bordézsmát 
és fuvart a d n a k . A települési szabadság idejére a főapátok közben-
járására a vármegye a porcziókat és a kvártélyt elengedte. 

A fejlődés újra gyors volt. Szentmártonban 1698-ban 10500 akó bor 
termett, melynek kétharmada a helybelieké volt. Ravazdon a termés 
ugyanekkor 2550 akó.69 Ebből azt következtethetjük, hogy a települők 
nálunk csakhamar rendezett viszonyok közé jutottak. Nem mentek 
tönkre, mint pl. Csepregen és másutt is.7^ 

A kevéslakosú falvakat is újra kellett megszállítani. Nyalkán 1698-
ban 23 családban 113, Ravaszdon 169, Pázmándon 320 lélek élt. Nagy 

64 F. 26.20 Ea./l. 709-11. I. Azonban ennyit talán soha sem fizettek; 1736-ban 
egy gazdára 2.60 esik. L. alább. 
ó 5 Ea/1. 712-3, Lázira 728. 
6 6 Rt. v. 155. 
0 7 Rt. V. 325. 
6 8 Uo. 249-50, 268. 
69 Rt. ív. 292. 316. 

Ember Győző: A magyar királyi helytartótanács gazdasági és népvédelmi 
működése III. Károlykorában. Bp., 1933. 76. 



részük református és evangélikus.7 ^ A gyors fejlődést mutatja az, hogy 
30 év múlva Nyalkán három és félszeresére, Ravazdon kétszeresére 
nőtt a lakosság. A földesúr rendszerint egy jobbágyot bízott meg azzal, 
hogy települőket szerezzen, azok ügyes-bajos dolgaiban eljárjon. 1701-
ben Karner főapát Német kajári örökös jobbágyot bízza meg Csanak 
megszállításával. Munkájáért szabadossá lesz és „robotra forspontra és 
császárunk eo Felsége hadának kvártélybeli tartására csak önnön aka-
ratából kötelezhetők."7 2 Az ilyen szabadság csak személyre szólt, mint 
mutatja azt a Szentivánt 1648-ban megszálló Varga István példája, aki-
nek „és mostani feleségének éltéig való szabadságuk legyen".73 Suba 
Péter Tárkányt kétszer népesíti, ezért a főapát és a konvent fiával 
együtt felszabadítják; holtukig minden robot és dézsma alól mente-
sek . 7 4 

A megtelepítéskor megállapított jobbágyterhek nem egyenlők. 
A földesúr igyekszik lehetőleg többet kapni. Csanak 1725-ös szállító-
levelében heti 2 igásrobotot ír elő a félhelyes gazdáknak, míg a zsel-
léreket kézi robotra kötelezi. De csak négyen jelentkeznek; ezért az új 
szállítólevél a robotot lényegesen csökkenti: a félhelyesek évi 24 igás, 
a zsellérek évi 6 napi kézi robotot végeznek. 1733-ban a bársonyosi-
aknak heti 1 nap robotot ró ki Sajghó az egy évi 7 nap szántáson, ka-
szálásokon, gyűjtéseken kívül. A legtöbb falura nem a robotot, hanem 
a művelendő föld nagyságát határozták meg. Az egészhelyes tárká-
nyiak 2-2 mérős őszit és tavaszit vetnek be, aratják, nyomtatják az 
uraságnak; a többiek ennek arányában. A tényőiek falustul „30 mérős 
földet" művelnek.7 5 A victuáliák is különbözők az egyes falvakban. 
Ahol a lakóknak erdő jutott, „konyhafát" kellett a klastromba szállíta-
niok. Voltak még apróbb szolgáltatások is. A tárkányiaknak a főmo-
nostor építkezésénél kellett segíteni. 

A megtelepülök kötelességévé tették, hogy „minden gazda jó házot 
építsen." Először csak tömésfalból, sárból épült a ház, vagy sövényfalat 

7 1 Ebenhöch Ferenc: Győrmegyei egyházállapotok 1698-ban. Magyar Sión, 
1869. 579. 
7 2 Ea/1. 18. Rt. IV. 352-3. 
7 3 Ea/1. 79. 
7 4 Rt. IV. 416. 
7 5 Rt. V. 268-9. 299. 325. 256. 



csaptak be s á r r a l . A z állatoknak is kellett valami istálló vagy fészer. 
A tető szalma vagy nád, ami a sok tóban bőven termett. 

A falu középületei közül a templom a kegyúr, az uraság terhe volt. 
A kocsmát rendszerint a falu építette, a bort is ők mérték. A mészár-
széket sok helyen a kocsmaépületben helyezték el. 

A megtelepedők először azt a földet vették munkába, amely az 
időszakos megszakításoktól eltekintve mindig a kultúrtájhoz tartozott. 
A lakosság gyarapodásával ez csakhamar kevés lett. Különösen erő-
teljes lett az irtás üteme a XVIII. század végén. Az új földeket részben 
az erdőtől, részben a legelőtől és a réttől, részben a teljesen értéktelen 
területekből veszi el a verejtékes munka. A szentmártoniak az Öreg 
Fenyős és Kis Fenyős, a láziak a Paperdei, Erdőalja, Szárazfáki, Fenyő-
szer dűlőket minden bizonnyal erdőből irtották. Hasonlóképpen kö-
vetkeztethetünk, hogy a ravazdi Toó melletti, Toó végi és Patzkalói,77 

a lázi Toó kert, a szentmártoni Toóra dűlő, a varsányi Lapos mocsaras 
hely volt. Irtottak hegyen: Szentmártonban Lalka, Varsányban Böts-
hegy, Bánhegy, Pusztahegyi, Ravazdon Öreghegyi, Előhegyi, Sima-
hegyi, Tsókahegyi, Péterden Hegyes föld dűlők ennek az emlékei. 
Rétet és legelőt sejthetünk a bársonyosi Kisrét, a varsányi Keskenyrét, 
Bőrét, a ravazdi Tűvölgyi, a péterdi Ökörlegeltető és Téglakút (itatás!) 
dűlők neve mögött. A talajra utal a lázi Homok és Kövecses, a ravazdi 
Homoki dűlő neve. Az irtásföld felhasználását találjuk meg a ravazdi, 
varsányi, lázi Kenderföld, a lázi Mákföld, a varsányi Pajtahely dűlők 
nevében. A kenderföldek mind apró darabok. A ravazdi Kenderföld 
dűlőben levő 103 darab közül a legnagyobb 9/16, a legkisebb 1/16 
mérős. A szántók nagyobbak, a ravazdi Hidegvölgy dűlőben 18 3/16 
mérős darabot is találunk. Legtöbbje közepes nagyságú. 

A települők nemzetiségét vizsgálva nagy változatosságot látunk. 
Szentmártonban már 1689-ben megtelepszik néhány Németországból 
ide szakadt család. Szolgáltatásuk kisebb, mint a magyaroké.7® Péterd 
megtelepítésének idejét a századfordulóra tehetjük. Lakói mosoni és 

A század második felében kezdenek épülni a téglaházak, de csak az alsó 
részük lehetett téglából. Sok kis téglaeladási tételt találunk a provizori szám-
adásokban. 
7 7 Packalló, szláv szó, jelentése: hegyalja. Dr. Lovas Elemér bencés főiskolai 
tanár szíves közlése. 
7 8 Ea/1. 710. 



németországi németek, néhány magyar családdal. Csanakot az 1773-as 
összeírás németnek mondja. 1786-ban a falu többsége német, a hegy 
fele magyar, a többi német és szláv (horvát?) n e v ű . 7 9 Tótok Szentmár-
tonba a század elején jönnek, Bársonyost 1734-35-ben telepítik meg a 
sasvári (Nyitra vm.) tótok. A főapátság birtokai közül egy helyen talá-
lunk tömegesen horvátokat, Győrszentivánban. A török idők viszon-
tagságaiban a többszöri telepítés ellenére is megmaradt magyarnak.8® 
1683-ban elpusztult, 1699-ben Lendvay Plácid főapát újratelepítette.^ 
A kuruc idők után is 81 magyar jobbágy l a k j a , d e kipusztítja őket a 
pestis. Ezért 1718-ban a csaknem egészen lakatlan falut Göncz Celesz-
tin a Moson megyei Kimléről és a horvát határszélről jött horvátokkal 
újratelepítette.83 Az 1773-as hivatalos összeírásban Szentiván horvát 
falu, 1787-ben is kevés még a magyar l a k o s a . ® 4 Ezenkívül minden 
faluban találunk Horvát, Tót, Német családi nevű jobbágyokat, ami 
először minden bizonnyal nemzetiséget jelölt. A főapátok nem akartak 
szándékosan magyarosítani. Szentmártonban az idegenek lelki gondo-
zására külön német és tót hitszónokok voltak. Itt a század elején még 
a terhek sem egyenlők, a németeké kisebb, úgyhogy ez is inkább 
szétválasztó hatással járt. „Külön kikötve aki magyar, magyarok alkuja 
szerint éllyen, aki pedig német, n é m e t e k é v e l . a magyar környe-
zetben nem kellett erőltetni a magyarosítást, haladt az magától is. 
A nemzetiségi névnek családi névvé való válása már a magyarosodás 
egy fokozata. A főmonostorban az utolsó tót szónokról 1757-ben, né-
metről 1780-ban hallunk. Valószínű tehát, hogy a tótok előbb magya-
rosodtak meg, mint a németek. A tömeges nemzetiségi településen kí-
vül csaknem minden faluban találunk idegen nevű családokat, de a 
többség az egész század folyamán mindenütt magyar. Az előnyös gaz-
dasági pozíció is a magyaroké. 

7 9 Sza/1. 299-346. 
8 0 Rt. IV. 321-2. 
8 1 Ea/1. 80-1. 
8 2 F. 1. 50. 
8 3 Ea/1. i. h. Rt. V. 281. 
8 4 Magyarország helységeinek 1773-ban készült hivatalos összeírása. Bp., 
1 9 2 0 . 1 2 6 . 
8 5 Ea/1. 710. 



Vallási tekintetben a települések idején még változatos a kép. 
A Szent István alapította főapátság fejeinek puritán erkölcsi kötelessége 
volt, hogy népei „az egy igaz és üdvözítő romana catholica hütön" le-
g y e n e k . a XVII. században a főapátsági birtokon is elterjedt a refor-
mác ió .^ Deákin megkapják az ősi román-stílű templomot is. Tárkány 
teljesen református. Szentivánban a török földesúr nem tűri meg „az 
gatyátlan katolikus papot". A századfordulón Nyalka, Pázmánd, Lázi, 
Ravazd községekben sok a református. 

A főapátok ekkor nem tűrik a p r é d i k á t o r o k a t . ^ Azonban a kény-
szer nagyobb úr volt az elvhűségnél, Göncz Celesztin 1714-ben más-
képp nem tud Tárkányba jobbágyokat kapni, csak ha megengedi a 
letelepedni kívánó protestánsoknak, hogy prédikátoruk lehessen.^9 
Sajghó főapátságának első hónapjában elűzi a jegyzőt, „qui a septem 
annis sub nomine ibidem agebat praedicantem".90 

A szállítólevelekre megtelepült lakosok nem hagyhatták el a falut. 
Csanakon 1725-ben, ha valaki 3 éves szabadság ideje alatt el akar 
menni „30 rhenes forint annak lészen böntetése,91 mely böntetés, 
hogy alkalmatosban rajtok megkövetethessék, mindnyájokért és kö-
zönségessen az egész falu minden személyért köteleztetik". Ez az 
egyetemes felelősség a földközösség folyamánya. Ha pedig valaki 
„üdőgyártával el akarna menni, az elmenni szán, magát az uraságnál 
bejelentvén, magha helyett más jógazdát állétván, az házát ugyanaz 
uraságh engedelméböl kívánatos pénzt, egy tallért meghadván az ura-
sághnak maga, avagy is maradékai eladhattyák". Ennek a szállító levél-
nek nem volt eredménye. Az 1729-ben kiadottban, ha valaki a 3 évi 
szabadság alatt akar elmenni, csak jelentkezni köteles; ha később 
megy el, a ház eladási árának minden forintja után egy garast ad az 
uraságnak.92 

8 6 F. 10. 30. Deáki 1642. Idézve: Rt. IV. 455. 
8 7 Rt. IV. 175-205. 
8 8 Kelemen Atanáz: Keresztély Ágost herceg katolikus restaurációs tevékeny-
sége a győri egyházmegyében. Pannonhalma, 1931. (Pannonhalmi Füzetek 
11.) 68.; Ebenhöch i. m. 569. 
8 9 Rt. V. 325. 
9 0 Tört. Tár, 1909. 323. 
9 1 Bársonyoson 20 Ft. 
9 2 F. 8. 90. és Rt. V. 268-9. 



Az elkívánkozó jobbágy csak az uraság engedelmével távozhatott. 
Az engedélyt nehezen adták meg. A föld munkáskéz nélkül értéktelen, 
ezért kívánja az uraság, hogy a költözködő utódot állítson. A tiszttartó 
bizonyos összegű pénzt rótt ki rá, amelyet le kellett fizetnie. Az el-
távozás oka vallási is lehetett. 1744. március 17-én Baracskai Mihály 
„két esztendőktül instálván kemény kálomista Praedicatorjokhoz kíván-
kozván elbocsájtván eötet adott és fizetett 12.60."93 Különösen Bárso-
nyosról mentek el többen. Somodi nevű bársonyosi jobbágyra 20 Ft-ot 
vetett ki a tiszttartó. Helyette egy borjas tehenet adott. Német György 
tárkányi jobbágy 10 forinttal váltotta meg magát.94 Nálunk tehát nem 
volt mindig adóhátralékban az elköltözni vágyó j o b b á g y . 9 5 

A megtelepítés után is jöttek új lakók. 1702-ben 28-an, a következő 
években is egyre jönnek, csaknem mind magyarok.96 a Pérről Szent-
mártonba költöző Csak István fizet „régi szokás szerint... aki lakos be 
adgya Sz. Mártonyiak közi magát Városnak szokott fizetni f 1 az ura-
sághnak pedig f 3". Szentmártonba Écsről, Győrből, Láziról, Pérről, Rá-
bapatonáról, Ácsról, Deákiból magyarok, ezenkívül külföldiek is jön-
nek. 

A telepítés idején nem hallunk panaszokról. Szépen gyarapodtak a 
falvak. A fejlődésben nagy cezúrát a pestis okozott. 1710 táján Szent-
márton környékén dühöngött, a főmonostorból is többen meghaltak. 
Tárkány jó része kipusztult, ezért kellett újratelepíteni. 

A falvakban puszta helyek is maradtak. Ezeket az uraság lefoglalta, 
Szentmártonban a főmonostori alkalmazottaknak adta. A hozzátartozó 
földeket évenként kiadták haszonbérbe, a 3 mérős darabokat fél, a 4-5 
mérőseket 1 Ft-on.97 

A kezdet, az életindítás az uraság telepítő buzgalmának köszönhe-
tő. A sok zaklatás után a békés század folyamán számban és gazdaság-
ban egyre jobban gyarapszanak a falvak. Erről hű képet az 1729-ből, 
1736-ből, 1768-ból és 1787-ből fennmaradt összeírásokból nyerünk. 

9 3 Ta/39. 10. 
9 4 Ta/40. 8-10. 
9 5 Villányi Szaniszló: Három évtized Esztergom megye és város múltjából. 
(1684-1714) Esztergom, 1892. 76. 
9 6 Ta/38, 96, 1. Ta/36. 214. 225. 
9 7 Eb/4, köteg. Győrszentiván, 1758-9. 



IV. A falvak lakói és szolgáltatásai 

A főapátság összes birtokainak természetes középpontja mindig a fő-
monostor volt. A mozgalmas, küzdelmes évszázadok az „imádság há-
zából" várat alakítottak.98 A török időkben Győr előváraként szerepelt. 
A XVIII. században is megtartotta vár jellegét. Karner Egyed főapát 
hétszög alakú várfallal övezte a quadraturát és templomot, a várfal 
négy sarkán tornyokat emeltetett. Sajghó építkezései (barokk ebédlő, 
É-i szárny és torony) némileg módosították a Szenthegy képét, de még 
1767-ben is hídon és várkapun juthatunk a külső udvarba, innét újabb 
kapu vezet a belső udvarba és quadratúrába.99 a kolostor hatalmas 
falai mint százados őrtálló emelkednek a Győri medence falvai felett. 

A világi és kolostori birtok között nagy különbség az, hogy míg a 
világi úr - különösen az abszentista birtokos - a terményjövedelmek 
helyett inkább pénzt igyekszik magának biztosítani, addig a kolostor-
nál a szerzetesek és a kolostor más népei ellátására mindig természet-
beliek kellettek. Hogy mennyire fontos volt ez, mutatja, hogy közvet-
len a kolostor szomszédságában, a bejárat mellett, a külső udvar K-i 
oldalára Sajghó egy 5000 mérős magtárt építtetett. A többi környező 
épületek: boltoslakás, pincék, tüzelőfaraktár, káposztáskamra, asztalos-
műhely. A főépület alsó r é s z e i b e n 1 ^ pintér- és pékműhely, különféle 
kamrák és pincék voltak. 

A főmonostortól minden irányban különböző távolságokra feküdtek 
a birtok falvai. Itt nem tárgyaljuk, hogy ezek mikor jutottak a főapátság 
tulajdonába. Erre nézve a Rendtörténet megfelelő helyeire utalunk. 
A falvak felsorolásánál a meglévő ö s s z e í r á s o k é i alapján vázoljuk a 
lakosság vallási, nemzetiségi és birtokviszonyait, vizsgáljuk a nép-
sűrűséget és a megélhetési viszonyokat. Mivel a birtokelosztásnak egy 

9 8 Rt. V. 599. 1. Pannonhalma nevének változásaira 1. Klemm Antal: Pannon-
halma nevének története. Pannonhalmi Szemle, 1935. 212. (Bő irodalommal). 
A környék népe ma is a „várba" jár föl. 

1. Zsoldos Xavér bencés rajzát, Rt. V. 25. 
100 félemelet a domb emelkedése miatt. 
1 0 1 Az összeírások levéltári száma: 1729: F. 6l. 4.; 1736: F. 6l. 5.; 1755: Ea/1.; 
1768-9: Ea/3. és Ea/4,; 1787: Sza/1. 



községen belül is számtalan variációja van, ezt legtöbbször csak a ha-
tárértékekkel jelezzük. 

A főmonostor alatt, tőle Ny-ra fekszik Győrszentmárton, mindig 
több részből állt. Ezek a század elején: Város (oppidum, olim Alsók), 
Várallya vagy Bodza- (Bocza) város a monostor alatt. Pinczesor és 
Sósdomb, a későbbi Tobán, a város déli oldalán. ^ ^ A város a legré-
gibb, központi település a templom és a majorság környékén. A sző-
lőhegyet a század folyamán kezdik külön néven emlegetni. Kü-
lönbséget tesznek Alsó-, Fölső-, és Várontúli hegybeliek között. A Vár-
allyán a beköltözött németek és tótok laktak. Az uraság az örökös 
viszály megszüntetésére külön bírót adott n e k i k . 1 0 4 A község hatá-
rához tartozott Kisfalu vagy Kis-Saágh és Szent Lőrincz puszta. A köz-
ségi templomot Sajghó építette újjá 1734-ben. A tótoknak az 1725-ben 
felszentelt Boldogasszony kápolnában, a németeknek benn a kolos-
torban prédikáltak. 

1729-ben 207 jobbágy élt a községben. Az összlétszámot 580-ra 
t e h e t j ü k . 1736 é v jg a természetes fejlődés és a bevándorlás ered-
ményeként 236 családról tudunk. Ezután jöhetett a tót telepítés, mert 
1789-ben 535 családot írnak össze. 

1729-ben a 207 jobbágynak 52 munkabíró és 20 munkára még al-
kalmatlan fia volt. A község magvában, „a Városban" élnek a telkes 
jobbágyok, a „gazdák" 78-an. Magyarok. Náluk van a legtöbb gyermek 
(28 munkára alkalmas és 15 kisebb). 45 ökrük, 54 lovuk, 71 tehenük 
és 30 disznajuk volt. A városi zsellérek 31-en vol tak,^^ csaknem mind 
magyarok. Állatuk alig volt. A 62 várallyai zsellér között 13 német és 
21 tót nevűt találunk. A városi zselléreknél módosabbak voltak, több 
állatjuk volt: 30 tehén és 23 disznó. Az igavonó hiánya mutatja, hogy 

I®2 Szigeti i. m. 
1 0 3 Ta/38. 175. 

f . 59. litt. cc. A három rész csak 1877-ben egyesült. 
•^5 a z 1729-es összeírás csak a robotra alkalmas vagy még nem alkalmas 
férfiakat és fiúgyermekeket tünteti fel. A bíró és esküdtek gyermekei és 
állatállománya nem szerepel az összeírásban. Ha a feleség és leánygyermekek 
száma ugyanannyi, mint a férfiaké és fiúké, és ehhez hozzászámítjuk a bírót, 
esküdtek házanépét és az öregeket, kijön a föntebbi átlag. 
IO6 Az összeírás csak 3 gyermeket említ, kisfiút egyet sem; valószínűleg nem a 
reális helyzetet adja. 



itt nem földművesek laktak. A Pinczesoron lakó 70 zsellér közül 37 tót 
és 6 német nevű. 

1734-ben a városban 74 szabad költözködésű (liberae migrationis) 
gazda lakott. Mindegyik évente három holdon hat mérőt ve thete t t .^ 7 

Legelőjük a kisécsi és illaki erdőben volt. Rétjük kevés volt, egy gaz-
dára csak egy-másfél szekér széna jutott. A Városban 10 zsellér élt. 
A községnek külön volt 2 rétje, évenként jókora kazal szénát kaszál-
tak. Erdejük nem volt, de Illákon, Kisécsen és a Fekete-erdőben a 
cserjéket és a kidőlt fákat összegyűjthették. Szent Lőrinc puszta haszná-
latáért csak tizedet adtak. A halastó az uraságé volt, de a rajta levő ma-
lom a községé. A mészárszék és a városi kocsma fél évig a falué. A fel-
ső kocsma mindenkor az uraságé. 

Szolgáltatásaik: gabonából és méhből tizedet, bárányból és borból 
kilencedet és tizedet adtak. A félhelyes évi cenzusa 2.60 (egy összeg-
ben fél é v r e 1 9 3 pt) \ victuáliákat is közösen adták, évenként 48 és 
fél icce vajat, 48 tyúkot és 24 kappant, a nagyobb ünnepekre 1 im-
per iá l i s^ 9 értékű ajándékot, évente 24 öl karácsonyfát szolgáltattak föl 
a kolostorba. Művelték az uraság városi szőlőjét, melyhez évente 1000 
„vulgo hasogatott karót" adtak. A zsellérek 8 napot robotoltak, az 
özvegyasszonyok pedig „pro posse" dolgoztak az uraságnak. A váro-
siak tartották rendben a várba vezető mély horgot, melyet a hó és eső 
gyakran megrongált. Ha a várban építkeztek, fuvarost és 2 embert 
adtak, akik a vár alatt lévő Büdöstóból vizet hordtak. 

A Várallyán és Sósdombon 109 zsellér - kik évente 4 Ft-ot fizettek, 
a helybeliek 3-t1 1 0 - és 41 robotos lakott. 

Az 1768-i111 úrbéri összeírás Szentmártonban 18 26/32 telket álla-
pított meg. A föld minőségét a 3. osztályba sorolták. A 71 gazdának 
7/32 és 12/32 darabok jutottak. A városban 11 házas és l6 házatlan, 
Várallyán l l 6 házas és 23 házatlan, Tobánban 77 házas és 10 házatlan, 
a Hegyben 144 házas és 21 házatlan zsellér lakott. A tobániak közül 
14-nek volt 1/2-2 mérős, egynek 10 mérős földje. A várallyaiak közül 

107 1736-ban mindenütt nagy mérő szerepel, a pozsonyi mérő kétszerese. 
1 0 8 Rt. V. 226. F. 61. 5-ben: „in unó Terminó" 
109 imperiális = császárarany, máskor tallér =1.50 Ft. 

Összes árendájukat 1746-ban 632 Ft-ra becsülte az uraság. 
H l Az 1768-as szentmártoni urbárium csonkán maradt fönn. Az Ea/3-ból 
hiányzik, Ea/4-ben pedig csonka. 



24-nek 1/2-10 mérős, a helybeliek közül 21-nek 1-8 mérős földje volt. 
Volt még a Várallyán 25, a hegyben 14 szabados. Legtöbbjük főmonos-
tori alkalmazott és özvegy. 

A Mária Terézia-féle urbáriumot nem tartották meg. A gazdák to-
vábbra is fejenként évi 5 Ft cenzust, 15 krajcár fűbért, egyetemlegesen 
pedig 48 kappant és 36 öl fát adtak.1 1 2 Művelték a 40 ároknyi városi 
szőlőt és Kisécsen kétnyomásra 35 mérő földet. A bort a monostorba 
szállították. Rendben tartották a főmonostorba vezető utat (horog) és 
építkezéskor vizet hordtak. 

1787-ben a község 18 26/32 telkét (= 321 1/4 hold) és 357 szekér 
szénát termő földjét 70 jobbágy és 1 nemes birtokolta. Mindnyájan ne-
gyedhelyesek voltak, akiknek 8 1/2 hold szántó és 4/8 szekér szénát 
termő rétjük volt. A rét hiányát szántóban pótolták ki, mert a szántó-
föld nem 2, hanem 3 mérős holdból állt. Ezenkívül továbbra is meg-
kapták Szentlőrinc pusztát, a Kisécset. Egyik évben az egyiket, kö-
vetkezőben a másikat művelték. A legelőért minden gazda 15 krajcárt 
fizetett. Fát most is a Kisécs melletti Fekete erdőben vághattak. A saját 
erdő és legelő hiánya miatt sem vajjal, sem fahordással nem adóztak. 
Ezenkívül 19 gazdának 226 6/8 irtásföldje (1 7/8-21 2/8 mérős dara-
bokban) és 24 1/2 szekér szénát termő irtásrétje volt.1 1^ A Városban 4 
zsellér lakott, a Várallyán 120 szabados, Tobánban 97, a szőlőhegyen 
158, összesen 379- A Várallyán lakott még 6 urasági alkalmazott. To-
bánban 11 ház üresen állt. Házatlan zsellér összesen 9 4114 

volt; To-
bánban, Várallyán 30, Városban 37, Hegyen 27. A városban lakott a ta-
nító, a molnár és a vármegyei bába /obstretrix comitatensis/, akik 
semmivel sem adóztak. A házas zsellérek közül néhánynak volt -
összesen 3 1/2 szekér szénát termő - irtásrétje, 18-nak 137 3/8 mérős 
irtásföldje. (+) 

1 1 2 Fa/ l . 84. Ea/1. 711. Ea/4 szerint maradt az 1736-i szolgáltatás, csak a 
cenzust emelték 4 Ft-ra. 

6 év múlva 105 gazdának 519 10/16 pm irtásföldje és rétje volt 128 da-
rabban /17 5/16-2/16/. A Soósdombi és döröczkei (döröczki, böröczki) és 
Öreg Fenyős dűlőkben egy kis rét is volt, a Kiss Fenyős, Lalka, és Tóra dülő 
teljesen szántó. 
1 1 4 Rt. V. 229. rosszul mond 100-t; 1. Sza/1. 86. 
(+) Ebből 44 5/8 mérős a Meller-féle sörházhoz tartozott, melyben lánya, özv. 
Nemes Györgyi Pálné lakott, 21 mérős rész pedig a tanítóé volt. 



A jobbágyságnak összesen 1580 árok szőlője volt. A gazdák közül 
7-nek nem volt szőleje. A többieknek 2-18 árkos darabokban 369, 80 
várallyai házaszsellérnek 26l, a városiaknak 11,79, tobáninak 239, az 
összes hegybelieknek 619 ároknyi szőleje volt; 9 tobáni és várallyai 
házatlan zsellérnek /subinquilinus/ 24, 17 városinak 40 1/2, 10 hely-
belinek pedig 16 1/2 ároknyi. A zsellérszőlők nagysága 1 és 12 árok 
között váltakozott. Az összes borkilencedet közepes évben 266, a ti-
zedet 240 akóra számították. 

A gazdák állatállománya csekély: 26-nak nem volt ökre, 19-nek 
pedig lova; tehén sincs sok helyen. A zsellérek közül többnek volt te-
hene, egynek pedig l60 juha. 

Nyalka a főmonostortól DK-re fekvő kisközség. Előbb csak orató-
riuma volt, de Sajghó 1750-ben templomot építtetett. A templom javait, 
8 árok szőlőt, és 22 mérős földjét a falu művelte kétnyomásra. Ter-
mését évi 4 akó borra és 13 mérő zabra becsülték. 

1729-ben a faluban 75 jobbágy élt. Kránicz Györgyön és Hencs Ja-
kabon kívül a többi magyar nevű.11^ A jobbágyok közül 3 özvegy-
asszony. Munkára való legényfiúk 27, erre még alkalmatlan 73- A la-
kosság összlétszámát így kb. 400-ra tehetjük. 

Állatállományuk: 147 ökör, 69 ló, 76 tehén, 142 j u h ^ 7 és 76 disz-
nó. 

Elosztásuk: ökör egy-egy tulajdonosnak 4-6 volt, ló 2, tehén 1-2, 
juha csak 4 jobbágynak volt. Sertés átlag 1 db. 

1736-ban a faluban 20 fél-, 11 negyedhelyes, 25 házas, 8 házatlan 
zsellér és 1 özvegy lakott. Ez csak 65, az 1729-i 75 jobbágyot feltüntető 
kimutatással szemben. A félhelyeseknek 18 hold földjük volt. Két-
nyomásra művelték. Egyik évben 8 1/2, a másikban 9 1/2 holdat ve-
tettek. Belement 26, ill. 28 nagymérő. A negyedhelyesek évente 4 hol-
dat vetettek be, 12-13 mérővel. A házas zsellérek 2 holdba 4 mérőt 
vethettek. A községnek malma, halastava, rétje, erdeje nem volt. Rét-
nek Káthot bérelték az uraságtól. Az egészért 42 Ft-ot fizettek, egy 
gazdára 1-1.50 jutott. Állataikat Illákon legeltették. A kocsmáitatás és 

1173-ban katolikus magyar falu. Ld. összeírás, 126. 
1 1 6 A falu a tatárjárás előtt 193 házból állt, kb. 1170 lakossal. Rt. 1. 201-11. 
1930-ban 165 ház, 786 lakos. M. Stat. Közi., 1930. 

Rossz összeadás miatt a leírás végösszege 146., Rt. V. 234. 



mészárszék egész évben a községé volt. Évente 2-3 hordó urasági bort 
kellett kimérniök. 

Gabonából és méhből csak tizedet, bárányból és borból tizedet és 
kilencedet szállítottak a főmonostorba.1 1^ Szent Mihály körül a félhe-
lyesek 2, a negyedhelyesek 1 kappant adtak. Vajat a félhelyes 1 iccét, 
a negyedhelyes 1 meszelyt /sextarius/ adott. Nagyobb ünnepekre /pro 
Xenio festivitatum/ 1 tallér értékű ajándékot kellett a községnek be-
szolgáltatni. Robotot annyit és akkor végeztek, amikor parancsolták. 
Az özvegyasszonyok „pro posse". Őszi alá Tarjánban, tavaszi alá Gugh 
pusztán szántottak az uraságnak. Gugh puszta többi része a községé 
volt. Ettől csak tized járt, de rétje után 8 Ft árendát fizettek. Az itt levő 
jókora urasági rétet pedig nekik kellett kaszálniok. 

1755-ben újra megállapították a terheket. A félhelyesek évi cenzusa 
2, többieké 1, a házatlan zselléreké fél Ft. 

Ezután is művelik az urasági Harka szőlőt. Akinek gabonája van, az 
uraságnak minden szántáskor egy napot szántani, vetni, aratni és hor-
dani tartozik. Mivel Gughot és Káthot olcsón bérlik, a félhelyes 26, a 
többi 13 igásrobottal, a házatlan zsellér 6 kézirobottal tartozik. A fél-
helyes karácsonyra 1 öl fát, a többiek - kiknek befogója van - ketten 1 
ölt vágnak az urasági erdőben. A félhelyes 2 icce vajat, 2 kappant, 24 
tojást, a többiek a felét adják. Az ünnepi ajándék a régi marad. A mé-
szárszék, a sör és a pálinka kocsmáitatása teljesen az uraságé. A borki-
mérés fél évig a falué. 

Mária Terézia urbáriuma 29 jobbágy kezén 17 26/32 telket t a l á l t . 1 1 9 

Összes belsőség 18 1/4 pm, összes szántó 626 pm, melyből a 39 házas 
zselléré 39 pm. 1 2^ A birtokmegoszlás: legtöbb gazdának 22/32-ed 
telke volt, többinek fele. A házas zsellérek közül 28-nak földje is, csak 
háza 11-nek volt. Házatlan zsellér 5. A nyalkai hegyben házas lakó 14. 

Mária Terézia a jobbágyszolgáltatásokat közös nevezőre akarta hoz-
ni. Minden háztulajdonos 1 Ft cenzust fizet, özvegy a felét. A nónát 
/kilencedet/ pénzben fizetik. Robot egész telek után heti 1 igás vagy 
két kézi, házas zsellér évi 18, házatlan 12 napot robotol. Fát Nyalka 
nem hord, vajat nem ad, mert sem erdeje, sem legelője nem volt. Fo-

1 1 8 Rt. V. 235. rosszul írja: „Gabonából és méhből kilencedet, bárányból és 
borból tizedet..." 
1 1 9 Az 1769. összeírásban 17 5/32 telek van. Ea/3. 
1 2 0 Ea/4 28-é: 78 m. 



nás 6 font, kappan 1, csibe 1, tojás 6 egy telekre vonatkozólag.121 

Gugh és Káth árendája maradt 50 Ft. A kocsmáért és mészárszékért 20 
Ft-ot kellett fizetniök. Az úrbéri borjút (30 telek adott egy borjút) 
pénzben váltották meg. 

Az urbárium Nyalkán minden 22/32 helyes gazdának 44 mérős (22 
hold) földet állapított meg a 2 mérős belsőségen és 10 mérős réten 
kívül. Utóbbit azonban nem kaptak, de ezt bőven pótolta a szántójuk, 
mert a 22 holdba 72 pm ment, tehát 36 holdnak felelt meg. A többlet 
oka az, hogy a nyalkai maradékföldeken kívül Gughon minden gaz-
dának 10 mérős föld jutott. 

Mária Terézia urbáriumát azonban nem tartották meg. Robotot ez-
után is „indefinito N[ume]ro toties quoties dominii necessitas exigebat, 
expleant".1 2 2 A nónát pedig sem természetben, sem pénzben nem 
szedték. A gughi rétért 12 Ft-ot fizettek. 

1787-ben 37 gazda lakott a községben. A telekelosztás 10/32 és 
22/32 közt mozgott. Házas zsellér 75, közülük 35-nek 1/2-9 1/2 mérős 
földje volt. Házatlan zsellér 23 és 1 hegybeli. A községnek 2 szőlő-
hegye volt. A Felső Szőlő 941 1/2 árok, ebből 425 árok a gazdáké. 
Minden gazdának volt legkevesebb 2 árok szőleje. 316 1/2 árok 60 
házas zselléré volt. A Felső Szőlőben 6 mezőörsi és 1 sági embernek is 
volt szőleje. A legnagyobb (32 árkos) szőlő is zsellér tulajdona. A há-
zatlan zsellérek közül 10-nek volt szőleje. A 146 1/2 ároknyi Alsó szőlő 
22 hegybeli zselléré volt, a többi része a tápiaké. Az összes kilencedet 
és tizedet átlag 75 akóra tartották. 

Állatállományuk kielégítő. A gazdák legtöbbjének 4 ökre, 2 lova, és 
1 tehene, 1 disznaja és több malaca volt. A falubeli 75 zsellér közül 31-
nek volt tehene (átlag 1), 34-nek lova (átlag 1 pár). Sertés vagy malac 
19-nél nem volt. A másnál lakó zsellérek közül csak 3-nak volt borjas 
tehene. 

Ravazd a főmonostortól DNy-ra fekvő község. Templomának 20 
árkos szőlőjét a falu művelte. Határában volt még egy kápolna. Bú-
csújára (Szt. Villebald) sok búcsús zarándokolt ide . l 2 3 

A falu a század elején teljesen erdővel volt körülvéve. 1729-ben 69 
jobbágy és 3 özvegyasszony élt itt, kiknek 7 munkabíró és 87 munkára 

1 2 1 Rt. V. 236. A felét, mint Szentmártonban. 
1 2 2 Sza/11 103. 
1 2 3 Rt. V. 117. Lancsics Bonifác és Bél Mátyás tanúsága szerint. 



még alkalmatlan fiuk volt. Nevük alapján magyarok, csak 2 szláv 
hangzású. A lakosság számát 320-ra tehetjük. Állatállományuk 73 ökör 
(22 tulajdonosé), 21 ló (10-é), 42 tehén (2ó-é), 40 birka (1-é), 45 disz-
nó (23-é). 

1736-ban 13 negyedtelkes kétnyomásos gazdálkodással évente 4 
holdba 10 nagymérőt vethetett, a 46 házas zsellér pedig 5-6 mérőt. 
Házatlan zsellér 7. A faluban lévő mindkét halastó az uraságé. A na-
gyobb alsó tó malmát 1702-ben megvette a község.1 2 4 Legelőt a falu a 
környező erdőben kapott. Rétjük csekély; egy gazdának 1-2 szekér 
széna jutott a Közép Tokban és a nagyobb tó mellett. Erdejük gondo-
zott volt, az uraság csak a kidőlt fák és a rőzse összegyűjtését engedte 
meg nekik. A kocsmát és mészárszéket egész évben ők használták, 
1755 után évi 15-15 Ft-ért.125 

Szolgáltatásaik: tizedet gabonából és méhből, kilencedet és tizedet 
bárányból és borból adtak. Cenzust nem, csak kapáspénzt fizettek.12^ 
A negyedtelkes évente 2 kappant és 1 icce vajat adott. A falu ünnepi 
ajándékul 1 tallér értékű terményt vagy állatot szolgáltatott be. A robot 
nem volt meghatározva. Egyik évben őszi alá a szentmártoni határ 
Ravazd felé eső részén, tavaszi alá Tarjánban szántottak; másik évben 
őszi alá Szentmártonban az écsi határnál, tavaszi alá az Akasztó-
d o m b 1 2 7 körül. A 2 halastó melletti urasági rétet a község használta. A 
mészárosok és kovácsok semmivel sem szolgáltak. A falu használta 
Tarján puszta nagy részét is, a század végén itt művelt 3 dűlőt az ura-
ságnak. 

1755-ben a falu szolgáltatásait éppúgy állapították meg, mint Nyal-
káét. A falu az écsi urasági szőlőben dolgozott. A malmot a Triper-
titum] III. 30-ra hivatkozva a földesúr lefoglalta. 

Az 1768-as összeíráskor 37 jobbágy lakott a faluban, közülük 13-
nak 8, a többieknek 4 hold földje és 2, ill. 1 szekér rétje volt. Az 53 
házas zsellérnek (és 5 helybélinek) 1 hold földje és fél szekérnyi rétje 
volt. Házatlan zsellér 3 élt a faluban.1 2^ 

1 2 4 Rt. IV. 317. 
1 2 5 F. 34. 8. Csb/9. 1755-60, Csa/1. 1764-65. 
1 2 6 Ta/41. külön lap. 
1 2 7 „circa locum Supplity". 
12® 1. Ha/4 mindkettő. A másik 1768-i összeírásban jobbágy: 94, házas zsellér: 
62+6 hegyi, házatlan 11. 



Az urbárium a községben 7 10/32 telket állapított meg. Ezt azonban 
sem a község, sem az uraság nem fogadták el. 1781-ben új urbárium 
készült, melyet bár a vármegye nem, de a használat elfogadott.1 2 9 

Eszerint 39 4/8 telek van a faluban. A föld harmad osztályú.130 Rét 
nem volt elegendő. Pótlásul irtásföldeket kaptak. Egyeseknek már 
előbb is volt irtásföldjük, de többen elzálogosították. A zavar miatt az 
uraság a zálogföldeket visszaváltotta és a gazdáknak adta, de ehelyett 
Tarjánt házi kezelésbe vonta. Azoknak, kiknek irtásföldje felosztás alá 
került, új irtásföldjüket az uraság 3 évre szabadalmazta és a kivágott fát 
nekik adta. 

A gazdák elzálogosított rétjeiket maguk váltották vissza (egy telekre 
13-20 Ft esett) és osztották el arányosan. 

A faluban ekkor 101 gazda lakott (1 7/8-1/8 telek) a 39 4/8 telken; 
volt ezenkívül 1/2 pm irtásföldjük és 6 szekérnyi irtásrétjük. A 74 házas 
zsellér közül felének volt irtásföldje: 66 3/4 pm (7 1/2 pm) 1 3 1 Házatlan 
zsellér 6 élt a faluban. A község szőleje 332 árok. Gazdáké 205 
(legnagyobb 15.3-nak nincs); házas zselléreké 118, házatlanoké 2,3, 
hegyi zselléré 7 árok. Közepes termés idején 254 akó bordézsmát fizet-
tek. !32 

A lakások állatállománya csekély. 46 jobbágynak nincs ökre; ló is 
kevés (gazdáké 72, zselléreké 15). Az egyik zsellérnek 3 van, legtöbb a 
faluban. Tehén és sertés sincs minden gazdánál. 

Nagyécs a főmonostortól ÉNy-ra fekvő község. A főapátság itt csak 
részbirtokos volt a pápóczi prépost, a győri káptalan és néhány nemes 
mellett. A főapátsági birtok 1732-ben 17 féltelek és 3 kúria. Négy év 
múlva 18 félhelyes és 3 zsellér birtokolja. Mindnyájan szabadon köl-

Sza/1 közli mindkét urbárium tabelláját. Az első ua., mint Ea/4-ben az el-
ső, adatait 1. föntebb. 

Terméketlen volt 1787-ben; a robotot is csak 12 krajcárra számították 
(másutt 20). 

1793-ban az összes irtásföld 1079 darabban 2815 4/16 pm volt, amely 
néhány rétet kivéve mind szántó volt. Az irtásföldek dűlői: Toó mellett, Si-
mahegy, Kis Ravazd, Patzkalői Öreghegy, Kenderföldek, Ketskekű, Hideg-
völgy, Gentsekut, Mogyorósi, Hosszú Horgi, Kis Mogyorósi, Likas Horgi, Eiő-
hegyi, Fűvölgyi, Homoki, Ebédlátó, Aranyosi, Tsókahegy, Alsó Ebédlátó, Oz-
táli, Hödni, Gödrik (?), Potzanyi, Alsó Szomáki, Zsíros Tsapási, Tsetkői, Hosszú 
és Toó Végi dűlők. Fa/2. 83-118. 
132 Nyalkán háromszor ennyi szőlő után csak 75 akó a dézsma. 



t ö z k ö d h e t n e k . 1 ^ ^ hegyben 15 jobbágy Sajghó engedélyével „erdőt 
fogott s z ő l ő h e g y n e k " . 1 ^ a féltelkesek 6 1/2 holdat műveltek két-
nyomásra. Évi vetésük 18 nagymérő. A zselléreké 1 1/2 mérő. Rét 1 
gazdának 2 szekérnyi jutott. Szolgáltatásuk: gabonából, méhből tized, 
bárányból kilenced és tized. Félhelyesek 4 Ft-ot, 1 icce vajat, 12 tojást, 
1 kappant, 1 l u d a t . 1 3 5 Karácsonykor mindegyik egy szekér fát vitt a 
monostorba. Az ünnepekre közösen ajándékot adtak. A legelő, tó, 
malom, kocsma a községé, az utóbbi csak árendában. A lakosok nem 
robotoltak, hanem egy telek után 4 Ft-ot f i z e t t e k . 1 ^ 

Az urbárium földjeiket 9 4/32 teleknek osztotta b e . ^ 7 Egy gazdá-
nak 16 hold szántó, 3 mérő irtásföld és 2 szekér széna jutott. A hegy-
beliekkel együtt 22 házas és 4 házatlan zsellér élt a faluban. A bor-
dézsmát a részbirtokosok közösen szedték és osztották el. A főapát-
ságnak a tizedből és kilencedből egyaránt harmadrész jutott. A fő-
apátsági birtokrészhez 108 árok szőlő tartozott. Ebből a gazdáké: 28, 
zselléreké: 20, hegyi zselléreké: 54. Házatlan zselléreké: 5 árok. Az ur-
báriumot nem tartották meg. Az uraság robotot szükség szerint, nónát 
egyáltalán nem kívánt. 

Pázmánd a főmonostortól ÉK-re fekszik. Fele a pápóczi prépost 
birtoka volt. A főapátsági részen 1729-ben 72 jobbágy élt, kiknek 21 
munkabíró és 63 munkára alkalmatlan fiuk volt. Állataik: ökör 87 (22-
é), ló 64 (35-é), tehén 53, birka 115 (3-é), disznó 47. A lakosok ma-
gyarok. A Tót, Horvát és Orosz vezetéknevűek mögött idegen szár-
mazást sejthetünk. Ezenkívül 4 idegen nevű család élt a faluban. Az 
1773-i összeírás is katolikus magyar falunak mondja Pázmándot.1 3 8 

1736-ban a főapátsági részen 10 félhelyen 13, 22 negyedhelyen 20 
gazda élt. A félhelyeseknek 20 nagy (= 30 rendes) holdja volt, melybe 
kétnyomásilag művelve évi 30 mérőt vethettek. A negyedhelyes évi 5 
holdon 15 mérőt. A 34 házas zsellér fejenként 6-7 mérőt. A községnek 
erdeje, malma, halastava nincs. A rétje sem sok: a félhelyeseknek jó 
termésű évben 2 szekér széna jutott. A kocsma és a mészárszék egész 

Ea/3. Nagy-Écs 
!34 F. 12. 63. 

Rt y 251 récét mond. A forrásban: /anser/ van. 
1 3 6 Ta/4l. külön lap. 
137 Fgy félhelyen ketten laktak. 

Ld. összeírás, 126. 



évben a községé; az uraság csak 2-3 akóval méretett ki. Szolgálta-
tásaik: gabonából és méhból tizedet, bárányból és borból kilencedet és 
tizedet szállítottak Szentmártonba. A félhelyesek 2, a negyedhelyesek 1 
kappant, vajat 1 iccét, ill. 1 meszelyt adtak Szent Mihály táján. Cenzu-
suk 3, 1-50, ill. a házas zselléré 0,75 Ft. Két részben fizették. Az ünnepi 
adó 1 tallér értékű. Robotra az uraság parancsa szerint mentek. Az öz-
vegyek tehetségük szerint robotoltak. A mészáros és kovácsok - föld-
jeik nem lévén - semmit sem szolgáltattak, a kerékgyártó 4 Ft-ot. 
A jobbágy halála után 4 Ft „test pénzt" fizettek. A pázmándiak használ-
ták Szent Imre pusztát (melytől csak tizedet adtak) és Selyem-Cuk 
(Semi Czuka) pusztát évi 15 Ft-ért. 

1768-ban a főapátságnak 16 3 / 4 ^ 9 telke volt, Szent Imre, Dörögh 
és Selyem Czuk pusztákon kívül.^40 a falunak sem legelője, sem er-
deje nem volt, ezért sem vajat, sem fát nem szolgáltattak. Szénaka-
szálás után a főapátság dörögi rétjén legeltethettek ingyen. Szántójukat 
„propter glebae sterilitatem ad tertium classem" sorolta az urbarialis 
bizottság. !4l De az egész telek 44 mérős helyett 70 mérős volt, ami a 
rét hiányát bőven pótolta. Telkes jobbágy 31 volt (27/32-12/32). Ter-
heiket a Mária Terézia-féle urbárium szerint állapították meg, de a ro-
botszolgáltatás maradt a régi: akkor és amennyit az uraság parancsolt. 
Viszont a nónát teljesen elengedte. Házas zsellér 1768-ban 36, hegyben 
16, Szent Imre hegyen 11, házatlan a hegyben 4.142 

1787-ben 38 telkes jobbágy és 51 házas zsellér élt a faluban, a 
hegyben 36. Házatlan zsellér a faluban 8, hegyben 2. A falubeli házas 
zselléreknek 4-4 mérős irtásföldjük volt. Szőleje csak 3 gazdának, 7 
házas és 5 házatlan zsellérnek nem volt. A táblák nagysága: legna-
gyobb 18, legkisebb 2, legtöbb 3-4 árkos. Az összes szőlő 517 árok, 
ebből a gazdáké 186, a zselléreké 191, a hegyi zselléreké 130, a há-
zatlan zselléreké 12 árok. Az összes szőlő tizedet és kilencedet átlag 
108 akóra becsülték. 

1 3 9 1787: 16 23/32, préposté: 8 24/32 
Rt y. 294. 1. Szent Imrével és Selyem Czukkal, de Fa/3: Exceptis Predys 

Dörögh, Selem-Czuh et Praedio s. Emerici. 
1 4 1 Sza/1. 206. Rt. V. 298. 2. osztályúnak mondja tévesen. 
1 4 2 Idézett adatok Ea/3 szerint. Ea/4, szerint viszont: jobbágy: 56, földes 
zsellér: 9, föld nélküli házas: 19, házatlan: 6, hegyben házas: 26, Szent Imre 
hegyben házas: 8. 



Állatállományuk közepes. A gazdáknak egy-két kivétellel volt befo-
gójuk. Egyetlen zsellérnek sincs ökre, csak néhánynak lova. A faluban 
több a ló, mint az ökör. A marhák fele a falusi zselléreké. 

Bakonypéterd egyházilag Lázihoz tartozott. Előbb csak kápolnája, 
1748-tól temploma van. A templom vagyona 1 1/2, a községé 19 mé-
rős föld. A község lakói jórészt németek. 1729-ben 50 jobbágy és 2 
özvegy. A jobbágyok közül 12 magyar nevű, 26 munkabíró és 20 mun-
kára alkalmatlan fiuk volt. A lakosságot kb. 220-ra tehetjük. Állatállo-
mányuk elég gazdag: 81 ökör, (32-é) 43 ló, 58 tehén (8-nak nincs), 185 
birka (egynek 130), 40 disznó. 

1737-ben 1 félhelyes, 30 negyedhelyes és 8 zsellér élt a községben. 
A félhelyesnek 18 holdja volt két nyomásra, évi vetése 30-32 nagy-
mérő; a negyedhelyesek a felét, 6 zsellér 4-5 mérőt vetettek. A kocs-
ma, mészárszék, halastó és a malom a községé. Legelőjük az erdőben 
volt. Rétjük nincs, de Likivarsány pusztán kaszálhattak. Erdejük nincs, 
csak rőzsének való cserjés. Szolgáltatásaik: tizedet méhből és gaboná-
ból; kilencedet bárányból is adnak. Victuáliákból a félhelyes 2 kap-
pant, 12 tojást, 1 pint vajat, negyedhelyes a felét szolgáltatja. Az ünne-
pi ajándék értéke 1 tallér. Robotra parancs szerint mennek. Egyik év-
ben őszi és tavaszi alá Tarjánban, másik évben a Szent Mártoni Akasz-
tó hegy alján szántanak az uraság számára. Gyakorlatilag ezen a mun-
kán kívül a falu semmivel sem adózott. A 2 árendás 3-3 Ft-ot fize-
tett.143 A mészárosok és kovács semmit, a kerékgyártó 2 kereket adott 
évente az uraságnak. A péterdiek művelték Pichord és Likivarsány 
puszták szántóföldjeit. 

Az 1755-i szerződés szerint a falu egyetemes cenzusa és az écsi 
urasági szőlőben végzett munka megváltása évi 100 Ft. Az eketulajdo-
nosok minden szántáskor 1 napot szántanak, aratnak és hordanak. 
Karácsonyra minden jobbágy egy öl fát szállít Szent Mártonba az ura-
sági erdőből. A 2 negyedhelyes 26, a többiek 13 igás, a házatlan zsel-
lérek 6 nap kézi robottal szolgálnak. Az előbbiek 2 icce vajat, 2 kap-
pant, 12 tojást, ez utóbbiak a felét adják. Az ünnepi ajándék a régi 
marad. A mészárszék, a pálinka és sör kimérése egész évben az ura-
ságé, a boré csak fél évig. 

1768-ban Péterden 16 1/2 telken 9 egész és 15 féltelkes élt. Az 
egésztelkeseknek 3 mérős belső telkük volt, a féltelkeseké 1 1/2 mé-

1 4 3 Ta/41. külön lap. 



rős.144 összes szántó 531 hold, de a rét csak 4 1/8 szekér. Házas 
zsellér 23, házatlan 9 lakott a faluban. Az urbárium a kocsmától, mé-
szárszéktől, malomtól 35 Ft árendát állapított meg, de azt nem szed-
ték. -^5 a falubeliek legelőt béreltek Tarjánban 10 és Boca völgyben 17 
Ft-ért. A falu tavában évente 2800 kéve nádat vágtak, melyből a zsellér 
félannyit kapott, mint a gazda. 

1787-ben 33 féltelkes élt a községben. Mindegyiknek 16 1/8 szán-
tója és 1/8 szekérnyi rétje volt, de ezt a szántótöbblet pótolta. Sőt volt 
még 384 3/4 mérős ház mögötti (31 6/8-10 6/8 pm darabos), 276 mé-
rős irtásföldjük (23-2 mérős és mindegyiknek 7/8 szekér össz.: 28 7/8) 
rétjük. A 36 házas zsellérnek 153 1/2 mérős ház mögötti (10-nek 12-6 
m é r ő s ) és több apró (összesen 186 mérős) irtásföldje volt (26-1/4 m 
darabok). Kettőnek 1 1/2 szekér szénát termő irtásrétje is volt és 
egynek ház mögötti rétje 1/8 szekér nagyságú. A 29 házatlan zsellér 
közül 1-9 mérős darabokban, 10-nek volt összesen 47 1/2 mérő. 
1793-ban 67 jobbágynak 127 darabban 514 4/16 pm (12 12/16-1) ir-
tásföldje volt Likivarsányon és az Ökörlegeltető, Hegyesföld és Tég-
lakút d ű l ő k b e n . - ^ 4 8 Szőlő összesen 455 árok volt, ebből a gazdáké 248 
árok, (16 1/2-2; l-nek nincs), a házas zselléreké 136 1/2 (2-11 árok), 
5-nek nem volt; a házatlanoké 70 1/2 (22-é, 1/2-11 ároknyi da-
raboktan.) Az évi bortized 26 akó.149 Kilencedet nem adtak, de a 
hegybeli gyümölcsből ajándékot kellett beszolgáltatniok. 

A lakosság állatállománya elég jó. Érdekes, hogy a gazdák közül 7-
nek nem volt ökre, a tulajdonosoknak is csak egy pár, de lova (2-3) 
mindnek volt. 18 zsellérnek volt egy pár lova, 28-nak tehene. 

Lázi község lakói örökös jobbágyok. Katolikus magyarok. Templo-
mának 8 mérős földjét a falusiak k e z e l t é k . 1 5 0 ^ plébániához 80 mérős, 
a jegyző- és mesterházhoz 27 mérős föld tartozott. 

*44 Ea/4-ben levő 3 összeírás szerint telkes jobbágy 4, házas zsellér 16, 
házatlan 15. 
145 a számadások sehol sem említik, az 1787-es összeírás sem tünteti fel. 
^46 Ezek a 18 napi rendes roboton felül még 3 napot szolgáltak. 
l 4 7 Rt. v. 313. 43 1/2 téves. 
^48 Fasciculus/2. 1-5. 
1 4 9 Rt. V. 314. 20 akó téves, Sza/1. 608. 
1 5 0 Rt. V. 130-2. 



1729-ben 57 jobbágy és 6 özvegy élt itt; közülük 3 idegen nevű. 
Munkára való legény 15, arra alkalmatlan fiú 71. A lakosság lélek-
számát kb. 280-ra tehetjük. Állataik: 83 ökör (31-é) 31 ló (25-é), tehén: 
71 (40-é), birka: 202 (9-é), egynek 65, másiknak 50, disznó: 60 (33-é). 

Az 1736-os összeírás Lázit népes községnek /possessio populosa/ 
mondja. A faluban 5 félhelyes lakott, a félhelyesek évente 11 holdat 
vethettek [= 33 mérő. T. J. A.]. A 34 negyedhelyes 5 1/2 holdba 17 mé-
rőt, a 8 zsellér 3-5 mérőt vethetett. A jobbmódúaknak kevés irtás-
földjük is volt. A rét nem nagy, de jó évben a félhelyes 3 szekérrel, 
negyedhelyes a felét kaszálhatta. A tó és a malom a községé, a kocsma 
és a mészárszék szintén, de évente 2 hordó urasági bort kellett ki-
mérni. Fát a Taáp és Varsány felé húzódó erdőben vághattak. 

Szolgáltatásaik: gabonából, méhből, borból csak tizedet, bárányból 
kilencedet is adtak. A féltelkes 2 pár kappant, 1 pint vajat, 24 tojást; a 
negyedtelkes ezek felét adta. Az ünnepi ajándék 1 tallér értékű. Ro-
botra parancs szerint voltak kötelezve. Őszi és tavaszi alá mindkét 
évben Lázin szántottak, az uraságnak és Likivarsány nagyobb részét 
kaszálták. 

1737-ben új összeírás a félhelyestől 3, a negyedhelyestől 1.50, házas 
zsellértől 0.75 Ft cenzust állapít meg két terminusra. Ezt azonban nem 
fizették, mert 1746-ban is „praeter Labores et fossariem Pecuniam [kb. 
54 Ft. T. J. A.] nihil praestant". 

1755-ben a félhelyeseknek már akkora a földjük, hogy tkp. már 
egészhelyeseknek kell őket számítani. A 7 fél és 37 negyedhelyes cen-
zusként és az écsi urasági szőlőrobot váltságául összesen 110 Ft-ot 
fizetett. A félhelyesek évi 30, a negyedhelyesek évi 20 igásrobottal 
robotoltak, ezenkívül akinek bármilyen szántása v a n , 1 5 1 minden 
szántáskor 1 nap szánt, vet arat és hord az uraságnak. A gazdák ka-
rácsonykor 1 öl, a földet bíró házas zsellérek ketten 1 öl fát hordanak 
a klastromba. A félhelyes 2 icce vajat, 4 kappant és 24 tojást, a ne-
gyedhelyes a felét adja. Az ünnepi ajándék a régi marad. A mészár-
szék, a pálinka és bor árusítása egész évben, a kocsma fél évig az ura-
ságé. 

A falu a cenzust és a „szőlőváltságpénzt" (= kapáspénz) a követke-
zőképpen osztotta föl: a félhelyesek 1.50 Ft-ot, a negyedhelyesek a 

_ „Quolibet aratura" - Bartal Antal: A magyarországi latinság szótára. 1901. 
43. Du Cange alapján: szántásnak fordítja. 



felét fizették. Szőlőváltságul az előbbiek 2, utóbbiak 1 Ft-ot fizettek. 
A házas zsellérek összesen 1, a házatlanok fél Ft-ot fizettek. A victuá-
liák beszolgáltatása így alakult: a félhelyesek 1 pint vajat, 2 pár kap-
pant, 1 tyúkot, 24 tojást, negyedhelyes a felét, házas zsellér a negyedét 
fizette. Az uraságnak összesen 1 mérős földben kendert vetettek és azt 
teljesen megmunkálták. A félhelyes 7, a negyedhelyes 3 1/2 öl kará-
csonyfát vágott az urasági erdőben a zsellérek segítségével és Szent-
mártonba szállították. A földjük jóval nagyobb volt a telek szerint meg-
állapítottnál. A félhelyesek kétnyomásra 34 1/2 holdat műveltek (69 
mérős), negyedhelyesek a felét. Az 1755. évi egyezségben nincs ben-
ne, de a falu állandóan beszolgáltatott Szent István napjára egy szekér 
szénát, melyet 1 talléron m e g v á l t h a t t a k . 1 5 2 

1759-ben 52 jobbágyról t u d u n k . 1 5 ^ 1768-ban 26 telken1 5 4 5 egész-
és .42 félhelyes jobbágy élt. Összes szántó 897 h o l d . 1 5 5 Mivel rétjük 
kevés, ezért az egészhelyesnek 34 1/2 hold szántója volt. Házas zsellér 
21, házatlan 18 élt a faluban. Szolgáltatásuk nem az urbárium szerint 
történt; a robotot szükség szerint, nónát egyáltalában nem kívánt tőlük 
az uraság. 

1787-ben 26 1/2 t e l k e n 1 5 6 \ egész, 45 fél- és 12 negyedtelkes la-
kott, kiknek ezenkívül 342 3/4 mérős ház mögötti (34-10 1/2 darabok) 
földjük, 20 szekér szénát termő rétjük, 562 1/2 mérős irtásföldjük és 5 
3/4 szekérnyi irtásrétjük volt. Szőlejük 136 1/2 árok. A 46 házas zsel-
lérnek volt 25 1/2 mérős szántója, 252 1/2 mérős ház mögötti földje, 
165 1/2 mérős irtásföldje, 3 szekérnyi rétje és 83 árok szőleje. A ház 
mögötti földekből 25 1/2 mérős darabot a mester számára hasítottak ki. 
A 8 házatlan zsellérnek 64 mérős irtásföldje; kettőnek 5 1/2 árok sző-
leje volt.157 a ház mögötti és irtásföldekért meghatározatlan robotra 

p 24. '21. A fél- (= egész-) helyeseknek volt kettő petrencét termő, minden 
évben kaszálható rétjük és kétévenként kaszálható rétből 2 szekérnyi. A 
negyedtelkeseknek a fele. F. 24. 32. Ezenkívül irtásföldjük is volt, 1773-ban 75 
gazdának 136 hold. F. 24. 32. 
1 5 3 F. 26. 48. 
1 5 4 Rt. V. 368. 1. szerint 26 1/2 telek, de Fasciculus/3-ban, 26. 
1 5 5 f . 24. 21. sz. az egészhelyest fél, a félhelyeset negyedhelyesnek mondja. 
156 Egy telek jön még hozzá; ez nem volt belevéve az urbáriumba. 
1 5 7 1793-ban 93 jobbágynak 196 darabban 580 12/16 (12^í/ l6, átlag 1-3 
mérős darabok) mérő irtásföldje volt a Helyréti, Helyre Járó, Iharos Berek, 
Paperdei, Erdőalja, Kertalja, Szárazfáki, Iharos, Középdűlő, Tulátsi (?) Homok-



voltak kötelezve. A szőlő után csak tizedet adtak, amit átlag 10 akóra 
számítottak. 

A lakosok állatállománya aránylag csekély. 
Veszprémvarsány egyházilag Lázihoz tartozott. Régi temploma he-

lyett Göncz Celesztin főapát építtetett újat. 1787-ben három darabban 9 
mérős föld tartozott hozzá. A községnek pedig 13 darabban 27 mérős 
szántója és 17 szekér szénát termő rétje volt. 

1729-ben 59 jobbágy élt a községben, kiknek 19 munkabíró és 49 
munkára még alkalmatlan fiuk volt. A lakosság lélekszámát 258-ra te-
hetjük. Idegen nevű csak 2 volt, az egész század folyamán katolikus 
magyar falu. Állatállományuk: 80 ökör (29-é), 44 ló (23-é), 70 tehén 
(45-é), 84 juh (6-é), 133 sertés (34-é), van akinek 12, 10, 9, 7 van. 
Olyan jobbágy, akinek egyáltalában nem volt állata, csak 2 volt. A fa-
lusiak örökös határvillongásban éltek szomszédaikkal, a főapátság ke-
resztúri, káthi, lázi, bársonyosi és Esterházy Ferenc cseszneki és siká-
tori jobbágyaival. Sajghó főapát 1735-ben bírói úton jelöltette meg a 
határokat, melyet a szomszédokkal együtt évente Szent György táján 
felülvizsgáltak. 

1736-ban félhelyes gazda élt a községben, kik évente 5 hol-
dat (10-11 nagy mérőt) vetettek. A 6 házas és 5 házatlan zsellér pedig 
másfél mérőt. Legelőjük az erdőben volt. Rétjük csekély, 1 gazda l - l 
1/2 szekér szénát kaszálhatott. Erdejük viszont bőséges volt, de a mak-
kos tiltva volt számukra. A községnek kocsmája, mészárszéke és 2 ha-
lastava volt. A malom megszűnt, fáját eladták. Szolgáltatásaik: gaboná-
ból, méhből, borból159 csak tizedet, bárányból kilencedet is adtak. 

A gazdák fejenként 2 kappant, 1 i c c e 1 ^ vajat és 12 tojást adnak. 
Az ünnepi ajándék 1 tallér értékű. A következő években az uraság a 
félhelyesektől 3 Ft cenzust kívánt, de még 1746-ban is csak kapáspénzt 

irtás, Bodzás Szer, Kövecses, Fenyőszer, Poros (= Pörös)rét, Győri út, Csomor-
kert, Kétút, Taligás (ut), Cziba Berek, Gyöpszegés, Kender, Toókert és Mákföld 
dűlőkben. Fasciculus/2. 6-13. 
1 5 8 Rt. V. 316. Tévesen: 34.; 1759-ben: 59, F. 6l . 13. 
159 Rt u o téves; „ex vineis tantum X[deci]mam". 

nem 4, mint Rt. uo. 



fizettek egyetemesen kb. 50 Ft-ot.1"1 Az urasági munkát parancsra 
végezték. Egyik évben őszi alá a Várallyán, tavaszi alá a lázi, másik 
évben mindkétszer a lázi határban szántottak az uraságnak. A geren-
cséri urasági rétet is ők használták. A mészáros és kocsmáros semmit 
sem adóztak. A község használta Gerencsér puszta rétjét; erdejében 
makkoltatott, melyért 2 hízott sertést adtak, de a faizás tilos volt. 

1755-ben a faluban 45 negyedhelyes lakott, de akkora a földjük, 
hogy félhelyeseknek is nevezhetők.1^2 Évi cenzusként és az écsi 
urasági szőlőmunka váltsága gyanánt 100 Ft-ot fizetnek. Mindegyikük 
20 igásrobotot teljesít, a földet bíró házas zsellérek 12, a házatlanok 6 
napig kézzel robotolnak. A szántást és egyéb munkákat úgy végzik, 
mint a péterdiek. A gazdák évente 2 öl karácsonyfát vágnak. Victu-
áliákból 1 icce vajat, 1 kappant és 12 tojást adnak. Az ünnepi ajándék, 
a kocsma és szék joga mint Péterdnél. A malom az uraságé. Eddig a 
falu bérelte 10 Ft-ért. 

1768-ban 14 3 / 8 l 6 3 telek (= 527 7/8 hold) volt Varsányban 57 
gazda kezén, 6 két, 27 három oktávás részletekben. Házas zsellér 29, 
házatlan 9 élt a faluban. A csaptól és a széktől az urbárium 25 Ft áren-
dát állapított meg, de azt tényleg sohsem szedték. 

1787-ben 69 gazda birtokában volt a 147/8 telek. 55 1 ( ^ részre volt 
osztva, mert 12 háromkávás részben ketten, egy részen hárman 
közösen gazdálkodtak. A közösen gazdálkodóknak irtásföldje külön 
volt, de ház mögötti földjük rendszerint közös. Ezenkívül volt 27-nek 
3/8, 10-nek 2/8 és 18-nak 1/8 telke, azaz 10 1/8, ill. 5 1/2 és 4 5 / 8 - 4 
6/8 hold. Rétjük aránya 1, 1/2 és 1/3 szekér, 986 mérős irtásföldjük 
(30-40 mérős, 3-nak nem volt) és 98 1/4 szekérnyi rétjük (1-7 szekér, 
18-nak nincs) is volt. A 40 házas zsellérnek összesen 232 1/4 mérős 
irtásföldje (27 1/2-1 mérős; 10-nek nem volt), 16-nak 40 1/2 szekérnyi 
irtásrétje volt. 

1 6 1 Ta/41. Külön lap. 
hQuí hactanus pro Quartalistis reputabantur, pro media Sessione assu-

mantur." Ea/1. 727. 
1 6 3 L.: Ea/3.-ban; Rt. V. 316. 14 7/8, az Sza/1. alapján. 

Rt u o . rosszul mond 65-t. 
1 6 5 1793-ban 113 jobbágynak 707 darabban 16764/16 (22-8/16-4/16) pm ir-
tásföldje volt, a Vadalmás, Berkenyés, Bötshegy, Zsákmán, Koldustelek, Hama-
rászói, Pusztahegyi, Mohai szőlő, Szélhosszai, Pajtahely, Kétrétközt, Bánrét, 



Szőlőhegy kettő volt. A Hamarászó-hegyet 1737-ben, a Köveshegyet 
1780-ban ültették be. A két szőlő 737 árok, ebből az összes jobbágy 
gazdáé 506 (4—16 árkos dombok), 36 házas zsellérnek 182 (3-14); 16 
házatlan zsellérnek 49 árok (1-6) volt. A Hamarászó hegyből a tized 15 
akó, a 80 holdnyi Köveshegy után pedig l60 kappan jött be a 10 évi 
szabadság ideje alatt, utána tizedet és kilencedet fizetnek. 

A lakosok állatállománya közepes. 24 jobbágynak nem volt ökre, 
14-nek lova, de befogója csak 2-nek nem volt. Tehén és sertés csak-
nem minden háznál, juha 15-nek volt (6-15 db). 

Bársonyos a század elején puszta volt. 1708-22 között a tápiak 
bérelték 70-150 Ft-on és 20-40 kaszást adtak az uradalomnak. 1728-
ban az őrsiek az Öreghegyen szőlőt „építettek". Sajghó szállítólevelére 
a Nyitra megyei Laskáról jöttek tót telepesek. A falu többsége az egész 
század folyamán tót. 166 

1738-ban 18 félhelyes, 17 negyedhelyes és 11 házas zsellér lakott a 
faluban. Közülük 21 (9+6+6) tót. A szőlőben 10 szőlősgazda élt, kik 
évente robot helyett 2 Ft-ot fizettek. Tíz év múlva a csaptól 15 Ft-ot 
fizettek.16*7 

1759-ben a faluban 16 fél-, 20 negyed-, 33 nyolcadtelkes és 5 zsel-
lér; a hegyben 22 gazda lakott. Utóbbiak évi 2.20 Ft-ot fizettek. De 
szőleje a többieknek is v o l t , 1 s ő t valószínűleg más községbelieknek 
is, mert kilencedet 84-en fizetnek, összesen 63 1/4 akó és 25 meszely 
bort. A gazdák évi termése 3/4 és 17 akó között volt. 1776-ban a Kis-
Strázsahegyet is beültették, mely után nyolcadot f i z e t t e k . 1 ^ 

1768-ban 15 1/2 telek volt a községben. Fél és egy oktáv telke volt 
18-nak, 1/4 telke volt 17-nek. Házas zsellér 24, házatlan 5 lakott a falu-
ban, a hegyben pedig 4 özvegy, 15 házas és 1 házatlan zsellér.17® 

Bánhegy, Kenderföld, Két kut, között, Mészarai (?), Nagyuti, Cseresznyésnél, 
Katószőlő, Sétfű (?), Lapos, Pókaföld, Radói dűlőkben. 
1 6 6 1773-ban is. 1. összeírás. 227. 
1 6 7 Ta/41. Külön 1. 
1 6 8 F. 7; 53, 54, 55. 
1 6 9 F. 7. 67. 
1 7 0 Ea/3. adatai; Ea/4: 41 telkesjobbágy (21 5/8 telek), 35 házas és 18 
házatlan, a hegyben 20 házas zsellér lakott. 



Egészhelyre 26 hold szántót, 10 szekér rétet, 2 mérős belsőséget szá-
mítottak. Káthtól 60 Ft árendát fizettek. 

1787-ben a 15 1/2 telek 45 gazda tulajdonában volt. 35 részben (17-
nek 5/8, 18-nak 2/8, azaz 17 1/2, ill. 8 3/4 hold szántó és 4 ill. 2 szekér 
szénát termő rét). Ezenfelül 615 1/2 mérős irtásföldjük (10-24, ill. 8 -
11) és 326 1/2 mérős úrbéren felüli földjük vo l t . 1 7 1 (7 1/2-19; ill. 7 
1/2-9 1/2 mérős darabokban) . 1 7 2 

A 41 házas zsellér közül 32-nek 191 3/4 mérős (1 1/2-7) ház mö-
götti földje és 17 1/2 szekérnyi ház mögötti rétje, 10-nek 20 3/4 mérős 
irtásföldje, 3-nak 8 szekérnyi irtásrétje vol t . 1 7 3 Házatlan zsellér 26 élt a 
községben. Szőleje csak 2 gazdának nem volt, a többié összesen 190 
1/2 árok (11-1 1/2), 33 házas zselléré 150 (12-1 árok), 6 házatlané 18 
árok. A hegyben 21 házas és 1 házatlan zsellér lakott, kiknek 158 árok 
szőleje (20-3) volt .1 74 Az összes szőlődézsma átlag 150 akót tett k i . 1 7 5 

Állatállományuk elég jó. Befogója mindnek volt. Ökre 3, lova 12, 
tehene 9 gazdának nincs. Egyetlen zsellérnek sincs ökre, de 18-nak 
van 2-3 lova. Tehén vagy üsző csaknem minden háznál volt. 

Tárkány lakói a század elején kálvinista magyarok. Templomuk és 
prédikátoruk is volt. 1773-ban a falu már katolikus. Megtérésük első-
sorban Sajghó érdeme, aki templomot is építtetett. 

1729-ben 20 egész (fiúk 18), 17 félhelyes (5 fiú), 21 zsellér (7 fiú) 
és 1 házatlan zsellér lakott a községben. 1 7^ Állatállományuk: 149 ökör 

1 7 1 Agricultura constitut. Urbariale. 
1 7 2 1787-ben 22 jobbágy, 19 zsellér, 11 házatlan zsellér és 6 hegybeli idegen 
nevű. Rt. V. 301. Sza/1. 615. alapján 43 tulajdonost mond. De a felsorolásban 
45 név van, kik közül 20-nak 10 közös telke volt. 
1 7 3 1793-ban 55 gazdának 189 darabban 66l 61/64 (15 50/64-57/64) mérő 
irtásföldje volt Káth és Pervath pusztán, azonkívül a Kisharaszt és Kisrét dű-
lőben. A legtöbb tulajdonosnak mind a 4 helyen volt irtásföldje, csak az 1 
darabosoknak Káthon. Fa/2.37-42. 
1 7 4 Idegenek szőlei Bársonyoson: 38 Örsi gazdának 278 árok (28-2), 2 mind-
szenti gazdának 16,3, tárkányi gazdának 22,3, teleki gazdának 30,1, alapi gaz-
dának 12,1, bőnyi gazdának 9,3, megnevezetlen gazdának 22 árok, 51-nek 
összesen 389 árok. 
1 7 5 1762-ben a Kis-Strázsahegy beültetése előtt a dézsma 350 1/2 akót tett ki. 
Termésük tehát ennek ötszöröse volt. Eb/4 k. 
17<^ A leírás itt nem veszi külön a munkabíró és a munkára alkalmatlan fiúkat. 
Rt.: a fentieket mind munkabírónak veszi, amit mi is reálisnak tartunk. Rt.: té-
ves 326 (16 fiú). 1787-ben 4 gazda, 3 házas és 2 házatlan zsellér idegen nevű. 



(110 az egész-, 31 a félhelyeseké, közülük 4-nek nincs; 4 zselléré 8 
db), 87 ló (18 egészhelyesé 47 db; 10 félhelyesé 23 db, 8 zselléré 15, a 
házatlan zselléré 2 db), 135 tehén (egészhelyeseké 91 és gulyán 9; 14 
félhelyesé 36; 16 zselléré 1/), tinó 81 (18 egészhelyesé 58 és gulyán 7; 
6 félhelyesé 10; 6 zselléré 4), üsző 64 (16 egészhelyesé 44, félhelyesé 
11; 7 zselléré 9). 

1736-ban 16 félhelyes1 7 7 egyenként évi 9 holdat vethetett, amibe 
50 nagymérő ment , 1 7 ° a 20 negyedhelyes 4 1/2 holdba a felét .1 7 9 A 
25 házas zsellér 2 holdba 8-10 mérőt vethetett. Házatlan zsellér 2 volt. 
Közös legelőjük a tárkányi és ölbői határban volt, melyre az uraság is 
kihajtotta a marháját, sőt még fűbérre is fogadhattak. A községi rét 
/pro usu comitatia/ a malom felett volt, közel a bábolnai határhoz: 
évente 25 szekér széna termett rajta. Saját szükségletükre /p ro sui ne-
cessitate/ a félhelyesek 8, a negyedhelyesek 4 szekérrel kaszálhattak a 
tárkányi és az ölbői határban. Erdejük nem volt; a szállítólevélben 
biztosított bársonyosi és káthi erdő használatát nem gyakorolták; mikor 
1742-ben követelték, a bíróság megtagadta tőlük, mert maguk tértek el 
a joguktól. A kocsmát és a mészárszéket 16 Ft-on és 2-3 akó urasági 
bor kimérésével a falu bérelte, melybe az 1 Ft-nyi malom-árendát is 
beszámították.180 A mészáros évenként 1 mázsa húst és 12 font fagy-
gyút adott az uraságnak. 

Szolgáltatásaik: gabonából és méhből tizedet, bárányból kilencedet 
is adtak. A félhelyes 1 pint vajat, 1 kappant, 2 ludat, 2 pár tyúkot, 24 
tojást, negyedhelyes 1 pár kappant, 1 icce vajat és 12 tojást adott. Nagy 
ünnepen illő ajándékokkal adóztak. Évente „secundum antiquam 
consuetudinem" a félhelyes évi 4, a negyedhelyes 2, a zsellér 1 Ft-ot 
fizetett „propter terras arabiles".1^1 

Robotjuk meghatározatlan: amikor parancsolják, akkor dolgoznak. 
Egyik évben az Erdélyi út mellett, másikban a Hármashatárnál szán-
tanak ősz és tavaszi alá. Kaszálásra a tárkányi major melletti és az ölbői 
rét egy része volt számukra kijelölve. 

1 7 7 Rt. V. 327.: tévesen 12. 
1 7 8 Tehát kb. 45-50 holdnak felelt meg. 
1 7 9 1742-ben 17 egész- és 23 félhelyes volt. Ea/1. 531. 
1 8 0 Tíz év múlva az árenda már tízszerese. Ta/4l . külön lap. 
1 8 1 1746-ban az egész census 130 Ft. Uo. és Ta/38. 15. 1759-ben 4 Ft-jával 47 
telek után fizettek. Eb/4. 



1768-ban a községben 62 8/32 telek volt,1^2 melyből 33 gazdának 
1 9/32, 19-nek 20/32, 3-nak 21/32, 20-nak 10/32 telke volt. Házas 
zsellér 16, házatlan 20 élt a községben. Az összes belsőség 90 mérős, a 
szántó 1841 1/2 mérős, a rét 98 szekér szénát termő volt. Az urbárium 
Tárkány földjét a II. osztályba sorolta. A rét hiányát a szántó-többlet 
pótolta. 

1787-ben megállapítják, hogy az urbáriális összeírás idején nem 
vettek föl minden földet. Az egésztelkesek 40-50 mérővel többet 
használtak a járandóságuknál. Ekkor 64 26/32 telek volt a községben 
92 gazda kezén (29-é 1 9/32-37 [2/8] hold; 5-é 21/32, 25-é 20/32 = 18 
5/8 hold; 28-é 10/32). Mindnek volt ház mögötti földje. Az egyes 
csoportok aránya: 50 3/4-25 2/4; 20-13 3/4-40 1/4-12 1/2; 161/4-7 
mérős. A rétjük aránya 2, 1, 1/2 szekérnyi. Ehhez járult még 1-1/2, 
1/2-1/4, 1/4 szekérnyi ház mögötti rét. A 43 házas zsellér közül 8-nak 
volt összesen 52 mérős szántója (19 1/2-1 mérős részek). Házatlan 
zsellér 34 lakott a községben. 1770-ben a lakosok 367 árok szőlőt ül-
tettek. Megoszlása: 61 gazdáé 295 1/4 (10 1/4-1 3/4), 13 házas zselléré 
55 1/4 (11 1/2-2), 5 házatlan zselléré 16 2/4 (5-2 1/2) árok. Csak tize-
det fizettek, átlag 36 akóval. 

Az uraságnak 2 kuriális telkét (2 17/32) a lakosok bérelték. A plé-
bánosnak 1 9/32 telke volt (= 118 hold ház mögötti föld és ugyanott 5 
szekér rét). A mesteré 20/32 telek (56 hold és 1 szekér rét). 

A község állatállománya jelentős. Ökre 60 gazdának van. Lova csak 
2-nek, tehene 5-nek, sertése 3-nak nem volt. Birka 43 háznál volt 
(200-1; legtöbbnek 30 körül). 

Ácson a főapátság zálogjogon volt részbirtokos.183 A tized a győri 
püspököt illette. Sajghó a többi birtokossal 1751-ben a községben plé-
bániát alapított. 

1736-ban 5 félhelyes főapátsági jobbágy élt Ácson. Évente mind-
egyikük 9 holdba 30 nagymérőt vethetett és 5 szekér szénát kaszál-
hatott. A 6 zsellér évente 30 holdon 10 nagymérőt vetett. Szénájuk 1-2 

1 8 2 Rt. V. 328. Sza/1. 681. alapján 1768-ra 62 12/32 telket vesz fel. Ea/3-ban az 
1768-i összeíráskor 64 26/32 telek volt, de ha a telkeket összeadjuk, 62 8/32 
jön ki, abban az esetben, ha három 21/32 és tizenkilenc 20/32 telket veszünk 
fel. Ha az Ea/3. huszonkét 21/32 telkével számítunk, akkor a végeredmény: 62 
27/32. 
1 8 3 Rt. V. 342. 



szekér. A jobbágyok legelője a községgel közös. Parancs szerint robo-
toltak. Nagy ünnepeken ajándékot adtak. 

1768-ban 11 17/32 telken 9 gazda lakott. (2 7/32-17/32 = 65 1/4-16 
3/8 hold) a 11 zselléren kívül. Az üres 2 7/32 telket az uraság vette 
birtokába. 

1787-ben a főapátsági részen 11 gazda és 15 zsellér élt. Birtok-
viszonyaik olyanok, mint 1768-ban. Szénájuk 7-1 6/8 szekér, 4 gazdá-
nak 14 1/4, 6 zsellérnek 11 árok szőleje volt. 

Állatállományuk nagy földjükhöz képest csekély. 
A birtok falvai közt elszórtan terültek el a puszták. 
Illák (Illók) a főmonostortól D-re, elpusztult f a l u . 1 8 4 a szent-

mártoniak, ravazdiak és nyalkaiak legeltették ingyen, de az erdő tilos 
volt számukra. 1737-ben az uraság birkaakolt épített, melyet évi 200 Ft-
on bérbe adott. Később házi kezelésbe vették a juhászatot. 

Kis-Ravazd pusztát a szentmártoniak és ravazdiak használták. 
Szentlőrinc és Kisfalu (Kis Saág) pusztákat a szentmártoniak hasz-

nálták. A termésből tizedet adtak. Ugyancsak a szentmártoniak hasz-
nálták kaszálónak a szomszédos erdőben levő Macskalikot évi 10 Ft-
é r t . 1 8 5 

Kis-Écs puszta, a főmonostor mellett erdő és legelő volt. Utóbbit a 
szentmártoniak előbb ingyen használták. A század második felében 
egyenként 15 krajczár vajpénzt fizettek. 1737-ben az uraság itt kocsmát 
épített. 

Likivarsány puszta (a mai Hármastarján) Péterddel összefüggött. 
1736-ban az erdő és rét urasági, a láziak és péterdiek kaszálták. 
A szántó a péterdieké volt. Később a péterdieknek irtásföldjeik is 
voltak. 1746 után az erdőben a fák alatt a pázmándiak kaszáltak előbb 
7, majd 15 Ft-on.1 8 6 

Tarján Illáktól D-re fekszik. Szántóját a nyalkaiak, péterdiek és 
pázmándiak művelték az uraságnak. Többi része a ravazdiaké volt. A 
rét urasági, a péterdiek kaszálták és legeltették, a legelőért 17 Ft áren-
dát fizettek. A szomszédos illaki erdőt a főmonostor számára tartották 
fenn. 1773-ban a láziak a Rézhegyen szőlőt ültettek. 

1 8 4 R t . I V . 3 1 3 . 
1 8 5 Csb/9. 1756. 
186 T a / 4 l k ü l ö n l a p é s C s b/9 . 



A Nyalka melletti Csaknéma puszta 1773-tól volt a főapátság zá-
logbirtoka. A nyalkaiak bérelték 250 Ft-on és tizedet fizettek. 

Gugh pusztát a nyalkaiak legeltették évi 8 Ft-on. A szántóját a 
nyalkaiak használták, ezért csak tizedet adtak. Az urasági darabot a 
század első felében a nyalkaiak és pázmándiak művelték. 

Selyem Csukot (Semmi Csuka) a század első felében pázmándiak 
legeltették 15, később 25 Ft-on. A század második felében egyenkint 
15 krajczár vajpénzt fizettek. 

Mindszent. Zálogbirtok. Egy pázmándi és négy nyalkai jobbágynak 
adták bérbe. 

Pichord (Picsord) ma Pityor puszta187 szántói után a péterdiek 
csak tizedet adtak. Az erdő a kolostor számára volt fenntartva. 1746-
ban az erdőben a fák alatt a pázmándiak használták, előbb 7, majd 15 
Ft-on. 

Kátb (Gátháza, Káthháza). Bársonyos mellett. A század elején a 
tápszentmiklósiak bérelték. 1736-ban az erdőt és a rét egyik felét a 
bársonyosiak, másik felét a nyalkaiak bérelték. ̂ 8 Később ismét a 
tápszentmiklósiak bérlik, de a bért ismét megtagadták. Az urbárium 
Káthot 4 bársonyosi jobbágynak és 9 zsellérnek adta irtásföldnek 60 Ft-
nyi bérletösszegért, a többi szántót és az erdőt az uraság részben saját 
kezelésében hagyta, részben pedig a nyalkaiaknak adta évi 42 Ft-ért. 

Nyék puszta. Bársonyos mellett. Egyik fele az Esterházyaké, másik 
felét bársonyosi jobbágyok használták. 

A homokos Tares és Pervát (Pervadt, Pervat) Veszprém megyei 
puszták zálogjogon tartoztak a főapátsághoz. Mindkettőt a mezőörsiek 
bérelték. Mindkét pusztát még Sajghó alatt visszaváltották. 

Gerencsér puszta erdőből és rétből (legelőkből) állt. 1736 körül az 
erdő az uraság számára volt fenntartva, de a láziak kaszálhattak benne 
évi 25 F t - é r t . 1 ^ 9 a rétet az uraság számára a varsányiak használták. A 
puszta Bakonyszentlászló felé eső részét 1776-ban a tamásiak lege-
lőnek bérelték;190 ha bevetették, tizeddel és sarlópénzzel adóztak. 
Később a főapátság házi kezelésbe vette a pusztát, majd a szentlászlói 

1 8 7 Ta/4l. Külön lap. 
1 8 8 Maguk között felosztották a rétet, egy darab után 1.50 Ft-ot fizettek. Fa/36. 
187. 
1 8 9 1776: Ta/4l. külön lap. 
1 9 0 F. 15. 29. 



Esterházy-uradalom bérelte. A legelőt a hetvenes évektől a láziak 
bérelték évi 100 Ft-on.1 9 1 

Bakonytamási községben - Gerencsér szomszédságában - 1736-
ban kb. 50 h o l d 1 9 2 földje volt a főapátságnak. (Praedium Leány földe 
alias Kis Tamásy), melyet a falusiak használtak. Az érte járó tizedet a 
kijelölt helyre kellett szállítaniok. 

Keresztúr puszta Varsánytól D-re feküdt. 1736-ban rétjét és erdejét 
(a gyümölcsfák kivételével) a varsányiak használták, évente két hízó-
ért. A következő évben az uraság egy darab rétet saját használatára 
tartott meg. Ezt a varsányiak és bársonyosiak kaszálták. 75 varsányi 
jobbágynak 88 boglya és 111 petrence szénája termett; az uraságnak a 
legtöbb átlagtermése 30 boglya v o l t . 1 9 3 1787-ben ezek az irtásrétek 
már házhelyhez tartozók. A legelőre a gazdák idegen marhákat is fo-
gadtak. 

Apáti (Apáthy) pusztát - Ethe és Alsóvasdinnye között - az etheiek 
bérelték.194 Talajának egyharmada termékeny homokos-dombos, a 
többi kiváló fekete föld volt. 1787-ben 158 ethei gazda mindegyikének 
negyed telek szántó (4 mérősnél nagyobb) és másfél szekér széna 
jutott. Az összes szántó 711 mérős, a rét 237 szekér szénát termő volt. 

Ölbő (Nagy Eölbeő) pusztát a század elején a mezőörsi gazdák 
bérelték. 1731-ben Jánok György bérbeveszi az ölbői szakadékot a 
tóval együtt 50 F t - o n . 1 9 5 ö t év múlva a szomszédos tárkányiaknak 
volt itt szántójuk, legelőjük, kaszálójuk. Az uraság marhái is itt legeltek, 
sőt fűbérre is fogadtak. A puszta jókora urasági rétjét a század közepén 
a tárkányiak, pázmándiak és nyalkaiak kaszálták az uraság számára. 
A halastó az uraságé. 1787-ben a tárkányiak a szántóért tizedet fizettek, 
a legelőért 1776 óta külön robotoltak, azelőtt ingyen használták. 

Kis-ölbő (mai Mihályháza) pusztát Nagy-ölbőtől egy patak válasz-
totta el. Homokos-dombos talaja miatt a bérlő mezőörsiek és győriek 
csak legelőnek használták. Később házi kezelésben volt, ahol az ölbői 
fűbéres gulya és göböly legelt. 

1 9 1 Db./l . 1779. 
1 9 2 1736: circiter iugera 50, 1737-ben 40 holdat; Rt. V. 323. 42 holdat mond. 
193 i746-ra T.a/4l. külön lap. 1768. Ea/4. 
1 9 4 1768 után az évi bérösszeg 600 Ft. Rt. V. 324. Db/l . 
1 9 5 F. 32. 24. 



Kis-Csanak (alias Kápolna) pusztát az igmándiak, majd a tárká-
nyiak bérelték 70 forintért és tizedet adtak. 1774-től Haizler (Haiszler, 
Heizler) Mátyás volt a bérlő, aki a pusztán vendéglőt épített. Tíz év 
múlva Pruner Jakabé a bérlet 800 Ft-on. A pusztának ekkor 720 mérős 
szántója, 24 szekér szénát termő rétje és 900 birkára való legelője, tava 
és malma volt. 

A Komárom megyei Tömörd pusztát a szomszédos Kocs és Mocsa 
község lakói bérelték folyton emelkedő összegen. Később győri és 
komáromi polgárok, 1741-től Rédl Fülöp, utána özvegye, majd ennek 
második férje, Lohninger Mihály bérelték a 6010 mérős pusztát, ahol 
birkákat tenyésztettek. A hozzá tartozó szántó 5770 mérős v o l t . ^ 6 

V. A jobbágyság helyzete 
és gazdálkodása 

Ha valamely gazdálkodás menetét és ütemét akarjuk vizsgálni, először 
azzal a népréteggel kell megismerkednünk, mely ezt a munkát végzi. 
A legfőbb irányítók, a főapátok és a kormányzók elgondolásai és tö-
rekvései a jobbágykézen keresztül valósultak meg. 

A pannonhalmi kerület földrajzi fekvéséből már megítélhetjük a 
birtoknak a török alatti viszonyát. A gyakori „nagy és kis futások" után 
a benépesítések időben, nemzetiségben való különbözősége hozta 
magával, hogy a jobbágytelkek és szolgáltatások nem lettek egyfor-
mák. Ha a földesúr elpusztult birtokából újra hasznot akart húzni, 
emberkéz után kellett néznie. Ámde a műveletlen terület sok volt, így 
a munkásnak nagy értéke volt. Innét érthető az a sok kedvezmény, 
amellyel nagybirtokosaink az új települőket birtokukra csalogatták. 
Természetesen lassanként a terhek a jobbágytelek nagysága szerint 
kiegyenlítődtek. 

A század jobbágytársadalma nem volt homogén.1 9 7 Az összetartó 
kapocs a földhöz kapcsolódó élet volt.19^ Kivétel az a néhány iparos, 
aki nálunk főképpen Szentmártonban élt. Ezek jórésze viszont a kolos-

1 9 6 Rt. V. 338. 
1 9 7 Gerendás E. i. m. 76. 
1 9 8 Mályusz Elemér: A helytörténeti kutatás feladatai. Századok, 1923-24. 545. 



tornak dolgozott. A falu rétegeződésében a legalsóbb helyen állnak a 
más házánál lakó zsellérek. Egy gazdagabb jobbágynál laknak, nekik a 
lakás, élelem és bér fejében dolgoznak. Tulajdonképpen a gazdák bé-
reseinek felelnek meg, csak nincs köztük pontos szerződéses viszony. 
Nem kell azt gondolnunk, hogy semmi vagyonuk sem volt. Péterden 
1768-ban a 15 házatlan zsellér közül 3-nak szántója (2/8-2 pm) és 6-
nak irtásföldje volt (átlag 6 m ) . 1 " 1787-ben Szentmártonban 17 városi 
házatlan zsellérnek 40 1/2, 9 várallyainak 24, 19 helybelinek 16 1/2 
árok szőleje volt.^00 

A subinquilinusoknál magasabb társadalmi és gazdasági fokon 
álltak a zsellérek /inquilini/. Kis földjük megmunkálásán kívül a mó-
dosabb parasztoknak dolgoztak. Gyakran volt külső telkük is.^01 
Péterden 1768-ban belső és külső telküket urbáriumuk közösen tünteti 
fel, de ahol 18 napnál több a robot, az a külső telek után jár; ilyen a 
16 zsellér közül 14. Rétje egyiknek sincs. 

A következő fokozat a telkes jobbágyoké, a gazdáké. Közöttük is a 
vagyon tesz különbséget. Volt egész-, fél-, negyed- és nyolcadtelkes 
jobbágy, de még ezeknek sem teljesen egyforma nagyságú volt a 

Ea/4. Péterd. Ellenkező vélemény: Takáts Sándor: Műveltségtörténeti köz-
lemények. Századok, 1908. 334-7., Gerendás E. i. m. 78., Wellmann I. i. m. 76. 
2 0 0 Sza/1. 73-82. 

Gaál Jenő: Berzeviczy Gergely élete és művei. Bp., 1902. II. „A zsellérnek 
csak belső telke van." 126. „A zsellér, akinek a belsőségen kívül nincs egye-
be..." 129. Villányi F. Sz: Három évtized..., 1892. 79. A zsellérek állapotát 
vizsgálva Wellmann arra az eredményre jut, hogy zsellér eredetileg az, akinek 
nincs igásjószága, ennélfogva gyalogmunkával keresi kenyerét. A zsellér földje 
nem tartozott bele a földközösségbe, neki csak irtásföldje lehetett. (I. m. 78.) 
De a főapátság birtokain - amint arról a falvak vagyoni állapotának kimu-
tatásánál meggyőződhettünk - a zselléreknek is volt földjük, mégpedig éppen 
olyan, mint a többi jobbágynak. Sőt volt olyan is, akinek 1 pár ökre és 1 pár 
lova volt. Tehene a 21 zsellér közül csak 6-nak nem volt. A többi faluban az 
összeírás nem veszi külön a jobbágyokat és a zselléreket, de az 1729-es és az 
1736-os összeírást összevetve kitűnik, hogy 1729-ben minden községben sok-
kal több lakosnak volt befogója, mint amennyi a gazda 1736-ban. Pl. Var-
sányban 27-nek volt 2-4 db ökre, 23-nak lova, összesen 44-nek befogója, míg 
1736-ban csak 37 gazda élt a községben. Nyalkán 4l-nek volt ökre, 36-nak 
lova, összesen 51-nek volt befogója, 1736-ban pedig csak 31 telkes jobbágy 
lakott a faluban. Mindezek azt mutatják, hogy már a XVIII. század első felének 
közepén a zsellér kritériuma nem lehetett az, hogy nem volt igásjószága, 
hanem gyalogmunkával kereste kenyerét. 



földje. Mária Terézia urbáriuma azt a jobbágyot, akinek (külső) telke 
nem érte el az 1/8-ot, a zsellérek közé sorolta. 

Azonban ezek az osztályok korántsem egymástól mereven elha-
tárolt kasztok. Köztük számtalan variáció van a telek nagysága szerint. 
Ugyanazon helyiségben a telkes jobbágyok földbirtoka nagyon külön-
böző. De a telkes jobbágy, a gazda, mégis „arisztokratának" számított a 
házában lakó nincstelen zsellér mellett. Az összetartó kapocs társa-
dalmi helyzetük: a főapátsági alattvalók - Szentmárton és Nagyécs 
kivételével - mindenütt örökös jobbágyok voltak. 

A jobbágyok közül kiemelkedtek a szabadosok. A főapátság bir-
tokain szabadosok voltak a falvakat megszállító jobbágyok, akik sem-
minemű urasági terhet nem viseltek. Szabadosok laktak még Szent-
mártonban. Legtöbbjük a konvent szolgálatában állott. A többi a kon-
venciósok özvegye volt. 

A falvak lakosságának legnagyobb része földművelő volt. A szent-
mártoniak csaknem mindnyájan szőlőművelők. Iparos csak annyi volt 
a faluban, amennyi a gazdasági eszközök előállításához és a ruházko-
dáshoz szükséges volt (bognár, kovács, asztalos, szabó, takács, tímár, 
varga). Rendszerint zsellérszámba veszik őket. Kötelezettségük: fizetik 
az 1 Ft cenzust és 18 napot robotolnak. A század első felében a fal-
vakban a mészárost és a kovácsot semmiféle kötelesség nem terhelte. 
A többiek is rendszerint pénzen váltották meg robotjukat. 

A szentmártoni iparosok már a XVII. század végén céhekben éltek. 
Volt csizmadia (varga), szabó, takács, és mészáros céh. Említést talá-
lunk posztó készítő, szűcs és szűrszabó mesterről is. A XVIII. században 
a lakossággal együtt bizonyára az iparosok száma is megnövekedett, 
különösen a környék központjában, Szentmártonban.2®3 

Az üzletes (boltos) és a kocsma bérlője néhány faluban zsidó volt. 
Ácson már a század közepén Salamon zsidó bérelte a kocsmát. A vár-
ban lévő boltot egy görög (Görög János), később pedig Tallia György 
rác kereskedő bérelte. A zsidók térfoglalása a birtok területén a keres-
kedelmi életben nem kizárólagos. Több faluban a helybeliek közül 
bérli valaki a kocsmát. Szentmártonban mindig keresztény kapta meg a 

2®2 Acsády Ignácz: A magyar jobbágyság története. Bp., 1908. 357. 
2 0 3 Rt. IV. 302-3. 



bérletet. Azonban a szatócsüzletek a legtöbb helyen zsidó kézben vol-
tak.2»4 

A birtok területén cigányok is laktak. Árendát fizettek, rendszerint 
egy összegben. 1745-ben a „Magyar Sereg Tzigány" 10, később 11-13 
Ft-ot fizetett. A cigánybíró szedte össze az árendát, az uraság katonája 
tőle vette át. Nem voltak teljesen ágról szakadt szegények. Az egyik 
két feleséget tartott, ezért a kormányzó 20 Ft-ra b ü n t e t t e . 2 ® 5 

Ha a birtok népeinek gazdálkodását tekintjük, elsősorban azt kell 
tekintetbe vennünk, hogy a terület jó részén a rövidebb-hosszabb hó-
doltság erős nyomokat hagyott. Az elpusztult kultúrtáj gyümölcsö-
zetlenül hevert. Lakóinak úrbéri függése inkább csak névleges volt. 
A földesúr örülhetett, ha jobbágyaitól kapott valamit. Később a telepí-
tések révén a munkaerő szaporodott, és megindult a majorok kiala-
kulása, ekkor a földesúr súlyosbította a terheket. Zircen az 1718-ban 
telepített németeknek 4 évi szabadságot követően egésztelek utánZUD 

csak évi 4 napot kellett robotolni. Legfőbb oka az volt, hogy az ura-
ságnak még nem volt többre szüksége. A robotterhek általában nem 
nagyok. Pontos meghatározások nincsenek a végzendő munka meny-
nyiségéről. Wellmann2®7 ezt Gödöllőn, mint fejlődésben elmaradt vi-
déken, a középkori irracionális gazdálkodás maradványának tartja. 

De ugyanez a helyzet nálunk is, hol a török hódoltság nem volt 
annyira állandó, mint Pest megyében. Láziban 1736-ban a robot 
szükség szerint történt: amikor az uraság parancsolta, szántottak, ve-
tettek, gyűjtöttek, kaszáltak, behordták stb.2®^ 1768-ban azt vallják, 
hogy ez az állapot 1755-ig tartott; eddig nem volt semmiféle urbáriumi 
szabály. „Mikor az urasághnak robottyokra szüksége volt, szóllítattván 
robotolni köteleztettek, mindazonáltal erejeken feliül ugyantsak nem 
hajtattak."2®9 A robot terén lényegében nem is történik változás az 
egész század folyamán. 

2 0 4 Ea/3. ÁCS. Ta/38. 81. 159. 
2 0 5 Ta/38. 153., Csb/7 63-, Ta/4l. 14., Ta/37. 24. 

Horváth Konstantin: Zirc története. Veszprém, 1930. 170. 
207 wellmann I. i. m. 52. 

Labores D[omi]nales dum et quando pro exigentis temporis praestare est 
obligationis nempe arare, metere, falcare, colligere et comportare tot diebus, 
quot ipsis, mandantur. F. 61. 5. Ravazd, Péterd, Varsány, Nyalka ugyanígy. 
2 0 9 F. 24. 21. 



Az uraság próbálkozott azzal, hogy minél több pénzt kapjon a job-
bágyoktól. 1737-ben az új összeírás azt határozza, hogy minden fél-
helyes két részletben fizessen 3 Ft-ot, a negyedhelyes a felét. Az a 
zsellér pedig, akinek háza és földje van, 75 dénárt. 

A falvak mindegyikének egy-egy területet jelöltek ki művelésre. 
Lázi mindkét évben otthon szántotta az uraság földjét őszi és tavaszi 
alá. Ezenkívül Likivarsány puszta nagyobb felét kaszálta az uraság szá-
mára. Ha most ezt a robotot napokra akarjuk átszámítani, az eredmény 
a következő: Láziban az 1787-es21^ Conscriptio szerint 3 dűlőben 130 
pm föld volt kétnyomásra. Biztosra vehetjük, hogy 1736-ban sem volt 
több szántóföld. Tehát ha az egész urasági földet csak ők művelték, 
akkor évente az 5 félhelyes, 34 negyedhelyes jobbágy és a 8 zsellér 65 
pm területet szántott, ami az ő holdjuknak megfelelően kb. 20 hold 
lehetett.211 (Magyar holdban számítva 32 és fél hold.) Ennek három-
szori szántásához (napi 1 magyar holdat fölvéve egy ekére) 97 1/2 nap 
= 195 kézirobot kellett.212 A 65 mérő gabona elvetésére bőven elég 
volt 10 robot. Az aratásnál - 1 mérőből 3 kereszt hozamot számítunk -
egy pár aratóra a sarlóval vágott őszi gabonából napi 2 , 2 13 a kaszált 
tavasziból 4 keresztet számítva, az aratás kb. 150 kézirobotot, a 
behordása 10 igás (= 20 kézi) és 10 kézirobotot igényelt. Nyomtatására 
- ha az uraság lovaival nyomtattak - elég volt 10 robot. A likivarsányi 
kaszálás eredménye: 1787-ben 36 szekér széna és 10 szekér sarjú. 
Mivel a széna a kezdetleges rétgondozás mellett elég ritka lehetett, 
azért egy munkásra csak napi 1 szekérnyi kaszálást tételezzünk fel = 
60 nap. -Ha ezt haza is kellett szállítani, vegyünk fel erre 33 igás (=66 
kézi) és 33 kézirobotot, aki a kocsira felhányta a szénát. Mindez 
összesen kitesz 550 nap robotot,2 1 4 s ezt arányosan végezték (zsellér 

2 1 0 Sza/l. 678., Rt. V. 311. 
2 1 1 1736-ban: egy félhelyes 11 holdba 35 nagymérőt vetett. F. 6l . 
2 1 2 Ha ugyan volt háromszori szántás?! 
2 1 3 Az Helyes mezei Gazdaság Kormányzására szolgáló Útmutatás, 1805. III. 
11. 

Természetesen ez a számítás nagyon elméleti ízű. Mert a szántóföld és a 
rét nagyságánál és az átlagos terméseredményeknél az 1787-es állapotokat 
vettük fel. Ez pedig a század harmincas éveire vonatkozólag biztosan túlzás. 
Hiszen pl. a láziak nem is az egész rétet kaszálták. Az egésszel csak az a 
célunk, hogy mintegy a felső határát vonjuk meg azoknak a robotszolgál-
tatásoknak, amiket az uraság a jobbágyaitól kívánt. 



1; egynegyedtelkes 2; féltelkes 4 nap kézirobotot, ami megfelelt az 
1737-ben bevezetni szándékolt 3 forintos árendának. így egész évben 
egy zsellére jut 6, negyedtelkesre 12, féltelkesre 24 nap kézi robot. 
Ehhez járult még az uraság écsi szőlejének megmunkálása, melyet 
1755-ben pénzen megváltanak, a félhelyes 2, a negyedhelyes 1 Ft-on. 
A zsellérek a cenzussal együtt 1 Ft-ot adtak. Ezt véve alapul a félhelyes 
12, a negyedhelyes 6, a zsellér 3 napot dolgozhatott.215 EZ a robot a 
zirci apátság telepesei szolgáltatásánál ugyan jóval több, de sokkal 
kevesebb, mint a Mária Terézia-féle urbárium által megállapított szol-
gáltatás. Megfelel a gödöllőinek, ahol 25-30 szekeres robot jutott egy 
jobbágyra .21ó 

1755-ben az uraság kevesellni kezdte a szolgáltatásokat. Láziban a 
félhelyeseknek már egész, negyedhelyeseknek félhelyet kitevő telkük 
volt. Szolgáltatásaikat azonban csak megállapított telkük arányában fi-
zették. Az uraság az egész- (vagyis a fél-) helyesekre évi 8, a fél- (= 
negyed-) helyesekre 4, a házas zsellérekre 2, a házatlanokra 1 Ft cen-
zust akart kiróni. „Ad sensum rationalium Legum" egy jobbágytól heti 
2 igásrobotot kívánt, a szőlőrobotot pedig fejenkint 1 Ft-tal váltsák 
meg. 

Lázi több főapátsági faluval együtt megtagadta az engedelmességet. 
A főapát úriszéket „terminált". A falusiak belátták, hogy az úriszék 
úgyis elítélné őket, maguk között tanácskoztak és Németh Jánost a 
törvénybíróval és öt esküdttel Szentmártonba küldték, ahol a falu ne-
vében a következő szolgáltatásokat ajánlották fel: cenzusban és sző-
lőmunka-váltságként 110 Ft-ot, a félhelyes 30, a negyedhelyes 20 igás-
robottal (vagy kétszeres kézimunkával) adózik, ezenkívül akinek ve-
tése van, minden szántáskor egy napot szánt, vet, kaszál és hord. Ez a 
kötelezettség látszatra meghaladja Mária Terézia urbáriumának mér-
tékét. De tudjuk, hogy a félhelyeseknek egész, a negyedhelyeseknek 
félteleknyi földjük volt, amint azt az urbárium is kimutatta. így még 
mindig jóval kevesebb a robot, mint amennyit a királynő megállapított. 
Különben is a robot terén ez a számszerűség sem lépett életbe. A köz-
ség „robotollásinak Esztendőkrül ki szabott rendi és módgya még ed-
dig nem tartatott, hanem amikor az Uraságnak robottyokra szüksége 

2 1 5 F. 24. 21. és Ea/1. 729. 
2 1 6 Wellmann I. i. m. 63. 



volt, szóllítatván robotolni kötelezetteket, mindazonáltal erejeken felül 
ugyantsak nem hajtat tak".^7 

Mária Terézia urbáriumát ebben a községben is k i h i r d e t t é k . 2 1 8 

Azonban az élet legyőzte az elméletet, a szolgáltatások némileg módo-
sulva a régiek maradtak. A robot ezután is „indifinito [!] numero" tör-
tént.2 1 9 

A jobbágyterhek - főként a robot - tehát nem voltak pontosan 
meghatározva. Az uraság nem a robotnapok számát, hanem a végzen-
dő munkát írja elő minden községnek. Az 1736-os összeírásban két 
rendelkezés van. Egyik, a szükség szerinti robotot előíró rendelkezés 
sztereotip szólamként ismétlődik meg minden községnél. A másik az 
egyes possessiók lakóit terhelő munka elvégzését jelöli: itt szántanak 
őszi, ott tavaszi alá és kaszálnak az uraság számára. 

Ha a robot-munka nagyságát nem is, de annak elosztását terhesnek 
tarthatták a jobbágyok. A „dum et quando pro exigentia temporis" kö-
telezettségét a földesúr nagyon kihasználhatta, ha a robotot „szorgos" 
időben kívánta, amikor a jobbágynak saját földjén a legtöbb dolga volt. 
Hogy ezt sem Sajghó, sem kormányzói nem tették, ezt a láziak nyilat-
kozatából tudjuk: „ha... magok munkájoknak szorgossága volt az Ura-
sághnak, vagy Uraságh Tisztyeinek könyörögtek és akkoron nékiek 
idő engedtetett magok munkájoknak végben v i t e l é r e " . ^ 2 0 

Azonban a meghatározatlan szolgáltatások idején csak ott súlyos 
teher a robot, ahol az allódium aránylag még kicsiny és a földesúrnak 
nincs szüksége a sok jobbágymunkára. Tárkányban 1714-ben egy 
egészhelyesnek 2 mérős urasági föld megművelését és 2 nap kaszálást 
írtak elő. a török pusztítástól mentes Pozsony megyei Deákiban oly 
nagyok a terhek, hogy még az 1752-ben kiadott könnyítés is heti 2 
igás, vagy 4 kézirobotos napot kívánt egy gazdától. Ha pedig vala-

2 1 7 F. 24. 21. 
2 1 8 F. 24. 21.-ben a nyomatott „Hozzáadás" megvan, melyet Veszprém vm. 
gyűlése 1770. szept. 22-én adott ki, de az urbárium szövege hiányzik. Megvan 
Nyalkánál: F. 37-9., Pázmándnál: F. 33. b. 37. 
2 1 9 Sza/1. 670. 
2 2 ^ F. 24. 21. Grassalkovich is hasonlóan kegyesen bánt jobbágyaival. 
Wellmann I. i. m. 53. 
2 2 1 Ea/1. 547. 



melyik héten az uraságnak nincsen szüksége munkájukra, akkor azt 
más héten, kivált aratáskor és kaszáláskor tartoztak leszolgálni.222 

A nem számszerűen kifejezett és a földesúr szükségletétől függő 
szolgáltatások jellemző tulajdonsága az egyetemlegesség. A terhet nem 
egyesekre, hanem a közösségre vetették ki. A század első felében a 
robotszolgáltatást egy-egy falura egyben jelölték ki. A munkát aztán 
maguk a jobbágyok osztották fel egymás közt. Ez az egyetemlegesség 
csak egy községre terjedt ki. Ha ugyanazon a birtokon más falubeliek 
is robotoltak, azoknak külön terület volt kijelölve. A lázi urasági földek 
egy részét a láziak, más részét a varsányiak szántották. Tarjánt a nyal-
kaiak, péterdiek és pázmándiak.22^ 

A közösség egyetemleges szolgáltatásának eredetét kutatva Well-
mann azt a földközösségben találja meg. Tagányi2 2 4 kontinuitás-el-
méletét elveti. Az új földközösség az új telepesek foglalásakor alakult 
ki. A közösségtudatot (az egyén nehezen boldogul) a nagy adóteher 
nyomása is fejleszti. A község igyekszik lakosait összefogni és meg-
tartani, nehogy számuk megfogyásával az egyesre jutó teher súlyos-
bodjék. A földet a község maga veszi kezébe. Tagjainak teljesítő és 
teherbíró képessége szerint osztja ki a földet és az adót. De a föl-
desúrnak is érdeke volt, hogy népei el ne széledjenek, hiszen csak 
belőlük volt jövedelme. Ezért ír elő számukra nem nagy értékű, de 
feloszthatatlan szolgáltatásokat, melyek a falu közösségi jellegét szim-
bolizálják. Az első foglalók a föld javát válogatták ki. A később jövők a 
szegények. Számbeli fölényükkel a vagyoni különbségek kiegyenlíté-
sére törekszenek. A népeit szaporítani akaró földesúr is melléjük állt. 
Közvetlenül nem teheti, hiszen az első települőknek kedvezményeket 
adott, de közvetve igen: egy községre egy összegben veti ki az adót. 
Ennek felosztását már a község végzi, ahol a túlsúlyban levő szegé-
nyeké a szó. A szegénység akarata győz, mikor nemcsak a terheket, 
hanem a földet is a község osztja fel nyilasosztással vagy egyenlően, 
vagy a teljesítőképesség arányában. Ez már a kész földközösség: „a 
határ közös tulajdonná lett s a terheket és jogokat a község szabja ki a 
méltányosság alapján". 

2 2 2 F. 10. 117. 
2 2 3 F. 61. 5. 
2 2 4 Wellmann I. i. m. 55-60. Tagányi Károly: A földközösség története 
Magyarországon. MGtSz, 1894. 199-238. 



Pannonhalma birtokain a XVIII. században a földközösséget ilyen 
formában nem találjuk meg, hanem legtöbbször haladottabb formáiban 
látjuk. Az újonnan betelepülők is azonnal a megfelelő nagyságú földet 
kapják személy szerint, melyért a szabadság elteltével a birtok után 
meghatározott teljesítményekkel adóznak. Nagy-Écs 1710-i szállító-
levele22^ egészhelyesre évi két terminusra 4 Ft-ot, egy nap szőlőmet-
szést, két nap kapálást, 1 icce vajat, 1 ludat, 1 pár tyúkot, 1 kappant, 
12 tojást, 1 szekér fát vet ki a dézsmán felül. Eddig semmi közösségi 
motívumot nem találunk. Ellenben a kisécsi erdő közös birtoklása és a 
falura kirótt közös ünnepi ajándék már erre vezethető. Tényő 1729-i 
szállítólevele22*^ a f a j u árendáját közösen veti ki, ugyanígy az uraság-
nak végzendő munkát is. „Falustul Kismegyeri pusztán 30 mérő alá 
háromszor szántani, bévetni, le aratni és behordani fognak", de a vic-
tuáliákat a gazdák vagyoni állapota szerint állapítja meg. Bársonyos 
1733-ban kiadott szállítólevele még a robotot is pontosan személyre 
állapítja meg: heti 1 napot . 2 2 7 Tárkány 1714-es szállítólevele szintén 
személyre állapítja meg a robotot. De a gyakorlat itt is a közösen vég-
zett munkára alakítja az egyénekre kiszabott robotot.22^ 

A jobbágyok szántóföldjei látszat szerint sehol sem közösek. Min-
den faluban minden gazdának meg van állapítva holdban és mérőben, 
hogy mekkora földet művelhet. Tárkányban 1729-ben az egészhe-
lyesek 4, a félhelyesek átlag 2, a zsellérek 1 holdat 2 2 9 művelnek. Az 
1736-os összeírás a régi egészhelyeseket félhelyeseknek veszi; a félhe-
lyeseket negyedhelyeseknek.230 Előbbiek évente 9 holdba 50 nagy-
mérőt, utóbbiak a felét, a zsellérek két holdon 8-10 nagymérőt vet-
hetnek. A rét egy tagban volt, de itt is arányosan ki volt jelölve az 
egyes jobbágy szükségletének megfelelő kaszáló. 

2 2 5 F. 12-33. Rt. V. 249. 
2 2 6 Rt. V. 256. 
2 2 7 Rt. V. 299-300. 
2 2 8 F. 46. 9.; Rt. V. 325-6. 
2 2 9 A mértékegység nincs megadva, csak a vetés ennyi. 
2 3 0 Ez azzal magyarázható, hogy 1729-ben csak Tárkányban írták össze a 
földbirtokokat, a leggazdagabbakat a falu egészhelyeseknek nevezte, ezt 
átvette az összeíró is. 1736-ban mindenütt összeírták a jobbágyok birtokait is, 
itt már az arányosság sem engedhette meg, hogy a 9 holdat egészteleknek 
nevezzék. 



Tehát csak a látszat szerint nem közös a határ. A jobbágyok egyes 
rétegének a földjei egyformák, ez csak felosztás eredménye lehet. Csa-
nakon az 1729-ből való szállítólevél szerint „lesznek polgárszámban 
félhelyesek mindenestül tizenketten, kik között az szántóföldek föll 
fognak osztatnyi".231 Ez a földközösség fejlettebb f o r m á j a , 2 ^ 2

 a határt 
két részre osztják, melyből a jobbágyok „ p r o p o r c i o n a l i t e r " , 2 3 3 a z a z 

teljesítő-képességük szerint kapnak földet. Tárkányban 1729-ben a „két 
Somogyiak" közösen gazdálkodnak, az egészhelyesek közé számítják 
őket. Közben szétválnak, munkaerejüket, igásállataikat megosztják és 
önállóan gazdálkodnak. Az 1736-os összeírásban mindkettő már a 
negyedhelyesek közt szerepel. Csak a munkaerő alapján történt 
földkiosztással magyarázhatjuk a tárkányi Oláh István esetét. 1729-ben 
félhelyes, de 4 hold vetése volt, tehát annyi, mint az egészhelye-
seknek. 1736-ban valószínűleg nem lévén elég befogója, már csak a 
házas zsellérek közé sorolták.2 3 4 

Az évenkénti újraelosztás miatt a magyar parasztnak a földjével való 
lelki közössége, hagyományos földszeretete nem fejlődhetett ki. Ez 
utóbbi állandó birtoklást tételez föl. 

Az új települők legtöbb helyen szűz talajt törtek fel. Hiszen, mint 
Tárkány esete is mutatja, még a lakott falvakban is kellett telepíteni, 
olyan kevesen voltak. A megtelepedés elején a határ egy részén törtek 
szántót. De ez hamar kimerült, ezért áttértek a kétnyomásos műve-
lésre. Korszakunkban (1736) már mindenütt kétnyomásos gazdálko-
dással találkozunk; a főapátság házi kezelésbe vett birtokain éppúgy, 
mint a jobbágyok földjein. 

A község a határnak csak a művelés alatt álló részét osztotta fel. 
A többiből ki-ki tetszése szerint irthatott, „gyöpött szeghetett".235 ^Mi-
vel pedig az irtást a nagy költséggel és fáradságokkal vitték vég-
ben", 2^6 rendszerint „3 vetisik [!] tartó szabadságot" kaptak. Az irtás 
elvégzése után a tiszttartónál 75 dénáros szabadlevelet kellett váltani, 

2 5 1 Rt. V. 269. 1. Az 1725-ös szállítólevélben: „Mindnyájon félhellyesek lész-
nek, kik közül a szántóföldek is fel osztatni fognak." F. 8. 90. Rt. V. 268. 
2 3 2 Wellmann I. i. m. 62. 
2 3 3 Ez a szó gyakran szerepel az 1736-os összeírásban. 
2 3 ^ Több Oláh nevű nincs a faluban, tehát fölcserélésről nem lehet szó. 
2 3 5 1650-ből való kifejezés. Ea/1. 51. 
2 3 6 Ta/36, Prot. 104., uo. 80. 



hogy a tulajdonos „firul fire örökössen birhassa és usdalhassa [usuál-
hassa] megadván az uraságnak szokott Dézmát".237 

A század közepétől kezdve egyre több lesz az irtásföld. Mária 
Terézia urbáriuma csak azokat vette fel a telekhez tartozó földek közé, 
amelyeket már a falusiak is odaszámítottak. Az 1787. évben már nincs 
is gazda, kinek irtásföldje ne volna; sőt a legtöbb zsellérnek is volt. 
Tényőn 1793-ban Hardi Istvánnak 17 dűlőben238 26 darab irtásföldje 
összesen 93 1/2 pozsonyi mérős terület, ugyanitt idősebb Hardi Ger-
gelynek 14 dűlőben 21 darabban 117 1/2 mérős területe volt. 

Mivel az irtásföld teljesen magánbirtok volt, nem került felosztás 
alá. Ez volt a földközösség bomlásának egyik előidézője. Az irtásföl-
dön a gazda nem volt vetéskényszerre szorítva, földjét trágyázhatta, 
több éven át termő takarmányt termeszthetett, míg a felosztásra kerülő 
földön mindezek gyümölcsét nem ő aratta volna le. A szorgalmasabb 
jobbágy maga is állandó tulajdonává igyekezett tenni a földet, mert a 
földközösség folytonosan gátolt minden újítást, azonban az irtásföldek 
szerzésével növekedett az a hátrány, amivel a tagosítatlanság járt. 
A földközösségben élő falvak dűlőnként osztották ki művelésre a föl-
det. így minden gazdának 5-10 dűlőben volt irtás- és külön 
telekhez tartozó földje. A szétszórt parcellák művelése nagy idő- és 
anyagveszteséggel járt, 240 m e r t a z u t a k _ főként a dűlőutak - eső-
zéskor merő sártenger voltak. Mária Terézia urbáriuma körül eltűnik a 
földközösség a főapátság birtokairól. Bár az urbárium rendelkezéseit 
nem hajtották pontosan végre, a racionális számszerűség mégis halálos 
csapást mért a konzervatív földközösségre. 

A kétnyomású rendszer uralma a jobbágyok földjein megmaradt az 
egész század folyamán.241 a szántót két részre osztják, egyik fele 
ugarnak marad, a másikba gabonát vetnek. Őszit rendszerint nálunk is 
többet, mint tavaszit, éppúgy, mint Gödöllőn. A legfontosabb őszi ga-

2 3 7 Uo. 113. 
2 3 8 Fasciculus 2. 52-57. 
2 3 9 Bakács István János: Mezőgazdasági fejlődés. Magyar Művelődéstörténet 
IV., Bp., é. n. 191. 
240 A varsányi Somogyi Istvánnak 9 dűlőben, 12 darabban, 13 12/16 mérős 
irtásföldjének művelésében mennyi időt elvett a sok út! Fasciculus/2. 20. 
2 4 1 Sőt Szentmártonban forrásaink még 1787-ben is „una calcatura"-ról 
beszélnek. Egyik évben Szent Lőrincet, a másikban Kis Écset vetették be. így 
ez tkp. kétnyomásosnak felel meg. Sza/1. 16. 



bona a kétszeres; tiszta búzát jobbágy alig vetett. A század felében 
azonban egyre több búzát vetettek, különösen a sváb péterdiek. 

A művelés módja és üteme mindenkor a szükségletek és erőviszo-
nyok szerint igazodott. Többet csak akkor termeltek, ha többre volt 
szükségük és volt hozzá elég munkaerejük. Az emberi erőnél is fon-
tosabb a befogó.242 Nyalkán 1729-ben a legtöbb tulajdonosnak 4 ökre 
volt és csaknem ugyanezeknek 1-2 lova is. Péterden szintén sok az 
igásállat, a többi falvakban közepes, Ravazdon csekély volt. Szent-
mártonban még a század végén is kevés az igavonó. Látszik, hogy a 
lakosság főfoglalkozása a szőlőművelés. Étsy Pál gazdának 13 1/2 hold 
szántója, 20 7/8 mérős irtásföldje, 6 szekérnyi irtás-, fél szekérnyi ren-
des rétje volt a 18 ároknyi szőlőn kívül. Viszont állatállománya csak 
egy tehénből és egy borjúból állt. 243 £Z kirívó, de több hasonló esetet 
találunk. A század elején sok jobbágy földjét az urasági ökrök 
művelték. Két ekéért egy napra 3 Ft-ot fizettek.244 

A megszorult jobbágy ajándékba befogót is kapott. 1723-ban „Sze-
gény Tárkányi embernek Ur ő[nagysá]ga" egy tavalyi ökröt a d o t t . 2 4 5 a 
szorgalmas és megbízható jobbágynak pénzért, terményért vagy 
munkáért az uradalom adott ki munkára egy vagy több fiatal ökröt és 
tinót. 1736-ban 21 pázmándi jobbágy 36 ökröt kapott. A láziak közül 
15-nél volt urasági ökör, pl. Szekér Jánosnál 4 db, melyből 2-őt vissza-
adott, 2 továbbra is nála maradt. Többen meg is vették a náluk levő 
ö k r ö k e t . 246 a szolgáltatást nem fizető jobbágyoktól visszavették az 
állatokat. Ha az ökör elpusztult, az uraság a bérlőt kártérítésre ítél-
te.247 a gulya felfrissítését és a jobbágyok gazdálkodásának támoga-
tását egyaránt szolgálta az, hogy a gulyabeli ökröket a jobbágyok tinó-

242 A század vége felé az uraság kifejezett célja, hogy a jobbágyoknak sok 
marhája legyen, mert a „Szarvas Marha tartás mind az önnön maguk, mind az 
Uraság Gazdaságának fundamentuma". Mezei Gazdaság. II. 3. 25. Ezzel 
szemben a XIX. század húszas éveiben Bakonybélben Kovács Márk kor-
mányzó ellenzi, hogy a jobbágyoknak sok marhája legyen. Legelőjük és rétjük 
kevés volt, ezért folyton az uraságot lopták. Kovács Márk: Bakonyi Gazda, I. 
8-9. 177-186. 
2 4 3 Sza/1. 18-19. 
2 4 4 Ta/37. 3-4. 
2 4 5 Ta/36. 68. 
2 4 6 Ta 36. 58. és külön lap. 
2 4 7 MG, III. 39. 



ikkal - pár forint ráfizetéssel - elcserélhették. 1753-ban a kismegyeri 
gulyából 12 pár ökröt cseréltek a szentiváni és nagybaráti jobbá-
g y o k . 2 4 8 

Az állatállomány minőségre gyenge volt. A tihanyi gazdasági uta-
sítás még a századforduló táján is szalmát ajánl a barom téli etetésére. 
Ha az urasági állatoknál is ezt látjuk, a jobbágyok állatainak sem jut-
hatott valami sok abból az egy-két szekér szénából, amit kaszálhattak, 
így érthető, hogy még 4 ökör is nehezen vonszolta - különösen kö-
töttebb talajon - a fából készült, kezdetleges jobbágyekét. Trágyázásról 
szó sincs, ezt az ugarolás pótolta.249 

A főapátság jobbágyainak állatállománya az igavonón kívül köze-
pes volt. A falusi táplálkozás szempontjából fontos tehenet és sertést a 
falvak legtöbbjében a gazdák jó része tartott, de a zselléreknek ritkán 
volt. A század közepén minden községben fellendült a juhtenyésztés. 
1752-ben Péterden 25, 1787-ben csaknem az összes gazdának volt bir-
kája. 250 párkányban 1759-ben 823, Bársonyoson 394, Varsányban 139 
bárány után adnak dézsmát, tehát jelentős volt a tenyésztés. Varsány-
ból 1776-ban már 98 dézsmabárányt vesz be az uraság, ami 500 db 
szaporulatnak felel meg. 251 Szentmártonban viszont hanyatlott a 
birkatenyésztés. 1752-ben még 6 tulajdonostól szednek dézsmát, a 
század végén csak 1 zsellérnek volt birkája. A község nagy része a 
szőlőművelésből élt. Kecskét Láziban, Varsányban és Écsen tenyész-
tettek. A háziszárnyasok közül libát, kacsát, pulykát és tyúkot tenyész-
tettek. A jobbágyok közül többen méhészkedéssel is foglalkoztak. 

2 4 8 Csb/7. Külön lap. 
2 4 9 Gerendás E. i. m. 99. 39. jegyzet. Kovács Márk szerint az ugar legfőbb 
haszna nem a kimerült föld életerejének pótlása. Erre elég „a föld lelke", a 
trágyázás. Minden élő növekedéséhez szükség van napfényre, éppígy a föld-
nek is szüksége van arra, „hogy a feld a nap melegétül minden oldalról meg 
pirétassék s ki főzettessék (mint az új edény a forró vízben); s hizlaló, éltető, 
áldott meleget szinte a részegségig be igya magába. Azért forgatják a földet há-
romszor egyik oldalrul a másikra, hogy a nap sugára igazán ki főzhesse 
(elevenítő sugaraival torkig lakjék)". Ezért a szántások között 6 hetes közöket 
kell tartani. Kovács M. i. m. I. 101., a zárójeles részek a II. 205. 6. - Várnagy 
József Gábor: Kovács Márk (1782-1854) „Bakonyi Gazdá"-jának gazdaság-
történeti jelentősége. Bp., 1943. 75-6., Sörös Pongrácz: Egy magyar gazdaság-
tan író a XIX. század elején. MGtSz, 1902. 259. 
2 5 0 Ta/41. Külön lap. 
2 5 1 Csa/6. Külön lap. F. 7. 54. 



A század elejében Péterden 34, Varsányban 20, Nyalkán 20, Bársonyo-
son 25 kas után fizettek „méhváltságot".252 1757-ben Szentmárton 29, 
Nyalka 54, Ravazd 28, Péterd 22 raj után fizetett.253 

A vetéssel sokszor elkéstek, a mag tisztátalan volt, vagy dohos , 2 5 4 

hiszen még az urasági is gyakran megdohosodott. Sokszor nem is ma-
radt vetőmag. Az uraságtól vettek kölcsön, pénzért, vagy ingyen kap-
tak. Az aratás kaszával és sarlóval történt. A búzát kévébe kötötték. Az 
árpát és zabot gyakran kalangyába /cumulus/ rakták.2 5 5 A learatott 
gabona sokáig a határban maradt. Várták a tizedelést. De enélkül sem 
nagyon siettek a betakarítással. A mátyusföldi Deákiban még a múlt 
század második felében is aratás után egy-két hétig vártak, hogy a 
gabona száradjon. Erre szükség volt a nyomtatás megkönnyítése miatt 
is. A jobbágy behordott gabonáját a szabadban nyomtatta - ritkábban 
csépelte - ki. Csűr és pajta ritkaság náluk. A szemet vermekben 
helyezték el. Persze rendszerint megdohosodott. A rothadt gabonától 
pedig a skorbut terjedt. De a Helytartótanács gazdasági bizottsága sze-
rint penészes gabonától még senki sem halt meg Magyarországon.25*^ 

Itt lett volna nagy szerepe annak, hogy az uraság tisztjei a me-
zőgazdaságban a haladottabb irányt képiveljék. A jobbágy a gazdál-
kodás új módjaiból - melyeket robotban csak kelletlenül végzett -
nagyobb hasznát látva, valamit átvett volna. Ámde a haladás az ura-
ságnál is jórészt csak jámbor követelmény volt. 

Legtöbb gabonát Tárkányban termesztették. 1742-ben 42 tárkányi 
gazdának kétszeresből termett 7190 kereszt és 4 kéve, a 30 házas 
zsellérnek 678 kereszt és 6 kéve. Árpája 15 jobbágynak 297 kereszt 
volt, ezenkívül 9 kaszálta és kalangyába rakta. A 7 házas zsellérnek 60 
kereszt árpája termett, ezenkívül 16 kaszálta. Zabot mind a 47 gazda 
termelt, összesen 1421 keresztet. 26 házas zsellérnek 299 kereszt 
termett és 1 kaszálta.2 5 7 A 42 jobbágy közül 16-nak kb. 65%-kal több 

2 5 2 Ta/4l . Külön lap. 
2 5 3 Csb/9. 68-9. 
2 5 4 Ez a külföldieknek is feltűnt. Garampi bécsi nuncius is kifogásolta. Récsey 
Viktor: Egy külföldi író véleménye hazánk mezőgazdaságáról a XVIII. század 
végén. MGtSz, 1903. 96. 
2 5 5 Pl. Bársonyoson 1742-ben. Ta/38. 183. 
2 5 6 Eckhardt F. i. m., 19-25. 
2 5 7 Ea/2. 36-7. 



a termése, ezek a félhelyesek, a többi negyedhelyes. Farkas István fél-
helyesnek 296 kereszt kétszerese, 53 kereszt zabja termett, árpáját ka-
szálta. A félhelyesek közül a legkisebb mennyiség 197 kereszt két-
szerese. A negyedhelyesek termése 94-148 k e r e s z t . ^8 Árpa vegyesen 
10-24 kereszt termett egy-egy jobbágynak. Zab a félhelyeseknek 31-
69, a negyedhelyeseknek 14-65 kereszt. Egy zsellérnek 11-32 kereszt 
kétszerese, 4-12 kereszt árpája, 7-16 kereszt zabja termett. 

Ha a termés magmennyiségét akarjuk megtudni, erre adatot az 
1787-es összeírásból kapunk. A cséplőrész levonásával a keresztből 
átlag egy mérő szemet csépeltek. Tehát egy tárkányi félhelyesnek átlag 
200 mérő kétszerese, 15 mérő árpája és 50 mérő zabja t e r m e t t . 2 5 9 a 
század elejére kis terményeredményeket tételezhetünk fel, de ha Tár-
kányban 1737-ben 9 holdba 50 mérőt vetettek, akkor 1729-ben 4 hold-
ba 20 mérőt feltételezhetünk. Ez pedig két és félszeres termésátlaggal 
is 50 mérőt jelent. 

Feltűnő, hogy árpát keveset termeltek. Az árpa értékesítési lehe-
tősége úgyszólván semmi volt, csupán házi használatra kellett. A serfő-
ző az uraságtól vette az árpát. A jobbágy a maga termését a baromfiak 
és sertések etetésére használta. Esetleg a kenyérbe is tettek árpalisztet. 
Az urasági cselédség ilyen kenyeret k a p o t t . 

A legszegényebb főapátsági falu Ravazd volt. Ha 1742-ben is az 
1736-os telekosztást tételezzük fel, akkor 155 kereszt 4 kéve kétszeres, 
50 kereszt 4 kéve árpa és 32 kereszt 14 kéve zab tized alapján egy 
negyedhelyesre 43 kereszt kétszerest, 14 kereszt árpát és 9 kereszt za-
bot számíthatunk, zsellérekre ennek a felét. Ez 6-7-szeres termés-

A forrásban búza van, de valószínűbb, hogy kétszeresről van szó. Tár-
kányban 1772-ben is kétszerest vetettek a jobbágyok, mikor a többi főapátsági 
falu külön vetette a búzát és rozsot. Nem lehet meghatározni, hogy a 
falvakban a kétszeres vetését mikor váltja fel a búza és a rozs. Tisztát minden 
évben vetettek külön is, de a kétszerest hol mixtum, hol pedig siligo néven 
említik. 1772-ben különbséget tesznek a kettő között: ekkor csak Tárkány 
termel mixtumot, de utána ismét „mixtum cum siligine" a dézsma. Valószí-
nűnek tartjuk, hogy a falvak tértek át előbb a tiszta búza és rozs termelésére 
[!]. De a tizedszedés után a magtárakban a rozsot az urasági kétszereshez töl-
tötték. 
259 Természetesen nem az 50 mérős földön termett ennyi, hanem az ir-
tásföldekkel együtt. A terméseredményt átlagosan az elvetett mag három-
szorosára tehetjük. L. alább az urasági földművelés tárgyalásánál. 
2 6 0 Ta/37. 10-14. 



eredménynek felelne meg. De tudjuk azt, hogy az egy mérősnek 
számított földbe sokszor a kétszeresénél is több ment. így már reáli-
sabb eredményt kapunk. A következő években egyre magasabb a 
termés mennyisége, de ezt nem a termés hozamának emelkedésével, 
mint inkább azzal magyarázhatjuk, hogy egyre több földet vontak 
művelés alá. Lakatos Mihály ravazdi jobbágynak 1760-ban tiszta búzája 
volt 134. 13, tavaszi rozs 12, őszi árpa 7 kereszt, tavaszi árpa 11, zab 47 
petrence.261 

A jobbágyok kevés kölest vetettek. Az uraság Kisölbőn kölesföl-
deket osztott ki bérletre. Egy darabtól 1 forintot és dézsmát f i z e t t e k . 2 6 2 

Kukoricáról először 1757-ben hallunk. 263 \ z uraság az egész szá-
zad folyamán alig vetett. Ezzel szemben dézsmából 1777-ben 139 1/4 
mérő jött be, főleg Ravazdról és P á z m á n d r ó l . 2 6 4 

A század elején takarmányt csak a legelő és a rét szolgáltatott. 
A község állapította meg a közös rétből kinek-kinek telke arányában a 
járandóságot. Általában rét kevés volt, 1736-ban265 Szentmártonban 
egy gazdára l - l 1/2, Ravazdon 1-2, Nagy Écsen 2, Pázmándon 2, Lá-
ziban 1 1/2-3, Varsányban 1-1 /2 szekér jutott! Sarjúról a század első 
felében nem hallunk. Kaszálás után legeltették a rétet. A péterdieknek 
semmi rétjük sem volt, de Likivarsányban kaszálhattak. A nyalkaiaknak 
az uraságtól kellett bérelniök két pusztát, Gughot és Káthot. Némely 
faluban volt külön községi rét is. Tárkányban ez 25 szekér szénát 
termett. Szentmártonban két községi rét volt: Kerétés és a másik Kis-
ravazdon az uraság rétje mellett. 

A jobbágyok a rétet rosszul kezelték. A marhát Szent Györgyig is 
ráhajtották, a fű nem tudott rajta megnőni idejekorán. Amire megnőtt, 
a kánikula egészen elszárította: fás lett. A marha nem szerette. Láziban 
az urbárium előtt a rétet egyik évben legeltették, másikban kaszál-
ták. 266 így sem lehetett jó a széna, a marha a füvet csaknem tőből 
harapja le, az állandó legelést a rét megsínylette. 

2 6 1 Ea/2. 150. 
2 6 2 Ta/40. 99-101. 
2 6 3 Csa/6. 1777. 
2 6 4 Csa/6. 1777. 
2 6 5 F. 61. 5. 
2 6 6 F. 24. 21. 



A legelő minden faluban bőséges. Az uraság legelőjétől mindenütt 
el volt különítve. Legtöbb helyen az erdőben is legeltettek. így a szent-
mártoniak a kisécsi és illaki erdőben, a nyalkaiak Illákon, a ravazdiak 
ugyanitt és a ravazdi erdőben, a péterdiek és varsányiak az ottani ura-
sági erdőben, a pázmándiak (a préposti jobbágyok is) a főapátság 
dörögi rétjén legeltettek szénakaszálás után. A tárkányiak otthon és 
Ölbőn kaptak legelőt. A legelőn a jobbágyok marhát és juhot tartottak, 
Láziban kecskét is. 

A jobbágyok tűzi- és épületfa-szükségletüket a közös, vagy az ura-
sági erdőből szerezhették be.^67 a legtöbb falunak nem volt saját 
erdeje, hanem az uraság egy-két urasági erdőben szabad faizást biz-
tosított számukra. így a szentmártoniak az uraság illaki, kisécsi és 
Fekete erdejében vághattak. A tárkányiak a nekik jutott bársonyosi és 
káthi erdők használatával - bizonyára a nagy távolság miatt - nem él-
tek, hanem ehelyett idegen erdőket (akait, majd a kisbérit) bérelték. 
1742-ben követelni kezdték a szállítólevélben biztosított jogukat a ká-
thi és bársonyosi erdők használatára vonatkozólag. A vármegyei tiszt-
viselők jelenlétében megtartott úriszék azonban ezt megtagadta, mert 
joguk gyakorlásával önként felhagytak. 

Az uraság a jobbágyoknak átengedett erdőkre is felügyelt. A ra-
vazdiaké jó karban volt, mert az uraság a pusztító faizást megtiltotta, 
csak a kidőlt fák és rőzse szedését engedte meg. Az ilyen intézkedésre 
nagy szükség volt, mert a közös erdőt senki sem kímélte. Mindenkor a 
legszebb fákat vágták ki, ágait helyben levagdalták és otthagyták. 
A földesúr ezért az urasági erdőktől általában eltiltotta a jobbágyokat 
még azokon a pusztákon is, melyeket legeltetésre átengedett nekik, Il-
lákon, Kisécsen, Tarjánban, Likivarsányban és Pichord pusztán. Az 
erdőnek a sertéstenyésztésben is nagy szerepe volt. A falusiak az ura-
sági erdőben makkoltatták sertéseiket makkbér ellenében. Az uraság a 

Tihanyban a század végén a jobbágyok az urasági erdőben tüzelőfát csak 
a kijelölt őszi és téli hónapokban vághattak; sőt még ekkor is hetenként egy 
napot állapítottak meg. Ha máskor bármilyen fát vágtak, ez lopásnak számított. 
Az épületfát a kasznár adta ki, miután az uraság szükségére valókat már kivá-
logatták. Ingyen járt fa a lakás, kamara és istálló építésére. A fészer és pince 
építéséhez és a szerszám-készítéséhez szükséges fát a jobbágyoknak folyóáron 
kellett venniök. Tihanyi Instructio. 
2 6 8 Ea/1. 527-552. 



„gyümölcstermő" fáktól mindenkor eltiltotta a jobbágyokat, még a falu-
nak átengedett erdőkben is. 

A főapátság legtöbb falujában a jobbágyoknak már a század elején 
volt szőlőjük. Győrszentmártonban csaknem az összes jobbágynak és 
zsellérnek (hegybelieknek mind!) volt szőleje. 1712-ben, P. Gábor ben-
cés tiszttartó a „Szent Mártonyhoz tartozó szőlőhegyeknek, hegy mes-
tereknek és szőlős gazdáknak" szabályzatot adott ki .2^9 A „hegyfrán-
gyai" alapján biztos következtetést vonhatunk arra nézve, hogy Szent-
mártonban már a század elején rendszeres szőlőművelés folyt. Hogy 
minél több szőlőt ültessenek, a főapátok több évi szabadságot adtak. 
A már kész szőlőkre örök szőlőlevelet ad a tiszttartó, hogy „akárminé-
mú Impetitorok ellen subsistalhassanak és azon szőlőket bírhassák 
firól-fira."270 A jobbágyok teljesen új hegy beültetésére több szabad-
ságot kaptak. így a nagyécsi hegybeliek 15 évet ,2 7 1 tényoiek szintén 
15 évet , 2 7 2 a bársonyosiak27^ 3 és őrsiek 12 évet kaptak 1728-ban, a 
varsányiak 10 évet, a bársonyosiak pedig 1776-ban 9 évet kaptak.27/4 

Viszont ha már meglevő szőlőhegyben, vagy mellette tört fel valaki új 
darabot, akkor 3 évi mentességet kapott, hogy „jól epétse [építse] és 
munkálhassa, hogy jövendőben az Uraságh is hasznát bőven ve-
hesse". 2 7 ^ 

Később az új szőlő alapításánál is kevesebb volt a szabadság. 1775-
ben Somogyi főapát a szentmártoni szőlőhegynek27^ azt a részét, mely 
a sági úttól keletre a pázmándi hegyekig terjedt, 43 jobbágynak adta 
szőlőültetésre, 40 jobbágy egy, 2 jobbágy 2 és 1 jobbágy 3 holdat 
kapott. Az építésre a főapát két évet engedett és utána még 3 évi sza-

2 6 9 Rt. V. 767-8. és Récsey V: MGtSz, 1895. 55-56. A szabályzat valószínűleg 
későbbi, mert kiadója csak Griszl Gábor lehet, ő pedig csak 1718-ban született 
és 1754-62-ben volt szentmártoni kormányzó. Rt. V. 738. Más Gábor nevűről 
nem tudunk. Az oklevelet nem találtam. Récsey közlése szerint Pannonhal-
mán, a Rt. szerint a Győr vármegyei levéltárban van. 
2 7 0 Ta/36. Prot. 48. 
2 7 1 F. 12. 63. 
2 7 2 F. 47. 2. 
2 7 3 F. 7. 83-
2 7 4 F. 1. 67. 
2 7 5 Ha valaki nagyon elhanyagolt állapotban levő szőlőt vett, akkor is dézs-
mamentességet kapott. Ea/1. 1025. 
2 7 ^ Ez a mi Amand szőlőnk mellett volt. 



badságot.2 7 7 Az utóbbi 3 év alatt minden hold után 2 kappan vagy 3 
garas járt. 

A főapáti birtokon a vezetés nem volt szőlő-ellenes, mint a tihanyi 
gazdasági utasítás előírja.27^ A szőlő a jobbágyságot részegségre csá-
bította, ezért azon kellett lenni, hogy a gazdálkodás főtárgya a „Föld-
mívelés Marhatartás" legyen; új szőlőt ne engedjenek, régit is csak 
olyan kopár oldalakon, melynek különben semmi haszna sincs. 

Szentmártonban jobban néztek a jövedelemre. Különben is a kör-
nyékbeli jobbágyoknak a szőlő életlehetőséget is adott, mert egyrészt a 
szőlő többet jövedelmezett, mint a földművelés, másrészt rendszeres és 
pontos munkához szoktatta a jobbágyot. 

A szőlőben-lakást nehezen engedte meg az uraság. Külön kikötötte, 
hogy „tolvajnak vagy fajtalan cselédnek ottan szállást" ne adjanak. 
A háztulajdonosok évi egy Ft-ot fizettek. Hogy a falu erdejében része-
sedhessenek, a falu pénztárába fél forintot kellett fizetniök.2 7 9 

A szőlő nagyságát a század elején a megművelést igénylő munká-
sok számával jelölték. Ispánki György 3 évi szabadságot kapott egy 
„Szőlleire, mely 10 ember munkábul á l ló ." 2 ^ A század közepétől 
mindenütt „árok"-ban mérik a szőlő nagyságát.2^1 A szőlő végében 
kiosztott szántóföldeket rendszerint lépéssel mérték. Nyalkán 1774-ben 
Füredi Istvánnak „fölszélül szélessége 22, alul szélessége 64, az hossza 
82, kapu hely 2 részre 5 lépés hosszú."2^2 

A jobbágyok szőleiket maguk mívelték. A szentmártonhegybeli-
eknek ez volt a főfoglalkozásuk. A jobbágyszőlők felszerelése a század 
folyamán egyre tökéletesedett. 1773-ban pl. egy szőlőhöz ház, pince, 
istálló és szín tartozott. A pincében 53 akónyi hordók és 1 nyomókád 
volt. Egy kisebb szőlőben ház és pince volt 3 akós hordóval, 15 káddal 

277 1729-ben a tényőiek 5 évi építést és 10 évi szabadságot kaptak. L. fönt és 
F. 47. 27. 
2 7 8 M. G. [!] II. 3. 24. 
2 7 9 Rt. V. 257. 
2 8 0 Ta/36. 81. 
2 8 1 A latin „fossor"-t mond, amit kapásnak fordítanak. Mi másutt megtartottuk 
a Rendtörténet terminológiáját. Egy kapás szólő = 94 négyszögöl. Pólya Jakab: 
Gazdasági viszonyaink a XVIII. század első felében. MGtSz, 1895. 202. 
2 8 2 Ta/36. 114. 



és 5 s z a p u l ó v a l . 2 8 3 Némelyik jobbágynak több darab szőleje is volt. A 
főapátsági birtokokon idegenek is szerezhettek vétel útján szőlőt. 
Szentmártoni Madár István 1745-ben 4 táblából álló szőlőt adott el 
Nemes János győri l a k o s n a k . 284 a borminőség nem lehetett valami jó, 
inkább mennyiségre, mint minőségre termeltek. 285 Különben is a 
szentmártoni talajon minőségbort nem lehet termelni ma sem. 

A termelés elsősorban a belső fogyasztás kielégítésére i r á n y u l t . 286 
A jobbágy-borból tőlünk külföldi piacra semmi sem került. (Az urasá-
giból hasonlóképpen nem.) Pedig némelyik évben szépen termett. 
Szentmártonban 1698-ban a megtelepedés után 10 évvel 10.500 akó 
bor termett, melyből a helybelieké 2/3-a. így a 60-70 család mindegyi-
kére 100-110 akó bor jutott, ami az akkor árak mellett (2.50) 250-300 
Ft-ot j e l e n t e t t . A jobbágy a termésből beadta a kilencedet és tizedet. 
Sokan ezzel fizették az árendát és kölcsönvett gabonát. A többit 
házilag fogyasztották el. Víg szüretet tartottak. Egyébként is szívesen 
kijárogattak a pincékbe. A sok ivás a közerkölcsiséget nagyon bom-
lasztotta, a szőlőhegyen különösen gyakori volt a veszekedés, vereke-
dés. Azért aki „adtával, teremtettével vagy más rút szitkokkal szitko-
zódik", verekedik, lop, 6-12 Ft büntetést fizet,288 ^ z Ábrahám 
kebelébe is t é t e t t e t i k " . 2 8 9 Főleg az erkölcsi bűnök voltak gyakoriak, 
ezért Sajghó az ilyen személyeket kitiltotta a h e g y b ő l . 2 9 0 

A bor kezelésmódja kezdetleges, a földbe vájt pincék gyakran do-
hosak voltak. A dézsmabort mindig alábbvalónak tartották. A konvent 
szükségletére mindig a saját termésű bort használták. A tizedet és a 
vett bort a cselédség itta és a kocsmákban kimérték. 

A jobbágyok szőleit a hegymesterek ellenőrizték. A „Két jó Lelkű 
gazdát" maguk választották, de a tiszttartó erősítette meg őket hiva-
talukban „Szent Gergői nap tájban". Ahol a falusiaknak és hegybe-

2 8 3 A nagyobb szőlőt 400, a kisebbet 150 Ft-on adták el. Ta/36. Prot. 119. 
2 8 4 Ta/36. 69. 
2 8 5 Szekfű Gyula: Faji sajátságaink a gazdaság történet világánál. Minerva, I. 
évf. 1922. 181. 
2 8 6 Uo. 166. 
2 8 7 F. 33. 1. 1. Rt. IV. 292. 
2 8 8 Rt. V. 768. 
2 8 9 Ábrahám börtön a várban volt, a mai perjel-lakás alatt. 
2 9 0 Rt. V. 257. 



lieknek is volt szőlőjük, az egyik hegymester falusi, a másik hegybeli 
volt .2 9 1 Esztergomban az 1711-ben kiadott szabályzat szerint a hegy-
mesterek hetenként bejárják a szőlőhegyet. Kimutatást vezetnek a 
szőlők nagyságáról, műveléséről. Ők fogadják a pásztorokat. Minden-
féle büntetés harmadrésze az övék (lopás, szőlőeltulajdonítás, kár-
tevés).2 9 2 Tartoztak a szőlővel kapcsolatos minden dologról jelentést 
tenni „40 fi. birság alatt". A szőlővel kapcsolatos szerződéseknél tanús-
kodtak. Vasár- és ünnepnapokon a szőlőben termő gyümölcsből hoz-
tak föl a várba. Fáradságukért az uraság elengedte nekik a dézsmát, a 
szőlőtulajdonosok pedig szüretkor 12 dénárt adtak nekik a rendes 10 
dénár évi fizetésen felül.29^ Felügyeltek arra, hogy a jobbágyok állatai 
a szőlőben kárt ne tegyenek, ezért marhát, baromfit, árnyéktartó fákat 
tilos volt a szőlőben tartani. Ezért csak a rövid élete miatt nem talaj-
zsaroló és gyér lombozatú őszibarackfa ültetését engedték meg, pl. Lá-
ziban, de Bársonyoson Sajghó még ezt is megtiltotta.294 

A jobbágyoknak kötelességük volt a szőleiket gondosan művelni. 
Érthető, hogy szorgalmazta ezt az uraság, márcsak a dézsma miatt is. 
Tényőn, ha egy jobbágy két évig „medzetlenül" hagyta szőlőjét, az 
uraság a hegymesterek útján eladatta.29^ Lancics tiszttartó egy meghalt 
városi gazda szőlejét „mivel egy esztendőben megh metzeny el 
mulattak maradéky és így paliaggá lett", a szőlőt eladja... „Hogy az 
Szfent] convent tovab is töb töb karokat ne valyon."29^ Sőt ha szőlő 
kiskorú gyermekre szállt, ki azt művelni nem tudta, az uraság a szőlőt 
eladatta. Van olyan eset is, hogy az ilyen gyereket a vevő vette ma-
gához.29"7 

A jobbágyok házukat, földjeiket, szőleiket csak az uraság enge-
délyével adhatták el. Az irtásszántó értékét az irtásra fordított munka 
értéke adta. 1704-ben a szentmártoni alsómezőn egy darab irtásföldet 7 

2 9 1 Rt. V. 269. Csanak. 
2 9 2 Villányi Sz. Három évtized... 1892. 107. 
2 9 3 Más faluban (Lázi 1. alább, Tényő, Rt. V. 256.) csak egyszer kaptak 10-12 
dénárt. F. 47/2. 
2 9 4 Uo. 768. Ta/4l. külön lap. Lázi. Rt. V. 317. Varsány. F. 7. 67. Bársonyos. 
2 9 5 F. 47.21. 1. Rt. V. 257. 
2 9 ^ Ta/36, Prot. 25, 26, 31. Később a hanyag művelőt a hegymesterek kétszer 
megintették. Ha az intés nem használt, az uraság kárpótlás nélkül elvette a 
szőlőt. P. 26. 49. 
2 9 7 Ta/36. Prot. 40. 



Ft-ért adtak el, Ravazdon 4 mérőst 30 F t - é r t . 298 ^ század második 
felére sokkal nagyobb lesz az ára. Nyalkán 1772-ben fél holdat 41 Ft-
on és 1 mérő búzán adtak el.299 

A szántó- és szőlőeladás után az uraságnak "xfc krajcár" [!] pénz 
járt, minden forintból 1 krajcár, tehát a vételár 1/60-a. Ezenkívül a szer-
ződés megírásáért „pro Uteris" 75 dénárt fizettek. A szerződésre pe-
csétet tettek - „melynek képe és figurája két pellikány et iitera P. et S." 
Ha valaki a szerződést megszegte, az uraságnak 12, a falunak 4 Ft-ot 
fizetett. A testamentumban hagyott ingatlan után is kellett szabadleve-
let váltani. 

A szőlőtáblák ára tekintélyes volt. 1740-ben egymás után 190-130, 
280 forintos eladásokról tudunk. g z érthető abból, hogy a szőlőt a 
felszereléssel együtt adták el. Az aránylag magas árat a beültetés 
fárasztó munkája teszi érthetővé. 1776-ban egy szőlő házzal, 25 akó 
kád, összesen 68 1/2 akó hordókkal együtt 470 Ft-on cserélt gaz-
dát.301 

A tiszttartó, a bíró, jegyző és a hegymesterek jelenlétében kötött el-
adási szerződéseket feltételekkel is köthették. Egy özvegy úgy adja át 
vejének szőlejét, hogy beteges lányát tartsa el holtig, az anya halála 
után adjon neki 6 Ft-ot és ha katonafia megjön, annak 10 Ft-ot.302 A z 

eladó viszonteladás esetére kiköthette magának az elővételi iogot.303 
Viszont az eladásnál a szomszédot elővételi jog illette meg.304 

A jobbágyok az uraság engedélyével cserélhették is ingatlanai-
kat. 305 £ r r e szintén szabadlevelet kellett váltaniok és ha a csere 
ráfizetéssel történt, ettől is „xfc krajcárt" fizettek. 

A vételárat a vevő rendszerint nem tudta egyszerre kifizetni. Teljes 
tulajdonává csak akkor lett a föld, ha a vételár utolsó részletét is le-
törlesztette. Addig esetleg külön szolgáltatással tartozott, pl. a szőlő-

2 9 8 Ta/36. Prot. 107. 
2 9 9 Uo. Prot. 119. 
3 0 0 Uo. Prot. 58-60. 
3 0 1 Uo. Prot. 119. 
3 0 2 Ta/36. Prot. 98. 
3 0 3 Uo. Prot. 61. 
3 0 4 Uo. Prot. 1. 
3 0 5 Uo. Prot. 118. 

110. 



termés felét adta.306 a z uraság az eladósodottak földjét becsű szerint 
eladatta, a hitelezőket k i f i z e t t e . 

Megszakadás révén a konventre jutott földeket, szántókat, szőlőt a 
városi bírák becsűje alapján eladták. A becslőknek 3 tallér járt.308 

A házeladás után az uraságnak „garaspénzül" a vételár 5%-a (1/20-
a ) j á r t . 309 

Ha a vevő nem főapátsági alattvaló volt, az uraságnak külön is 
kellett valamit fizetnie, rendszerint természetben. 

Péterden szőlőeladás után az idegen vevő az urasági tizedelőnek 
félmérő zabot és 2 kappant tartozott beszolgáltatni. (A szokott 1 forint 
után járó krajcáron felül.)310 

Földesúri előjogon való foglalásról is tudunk. 1749-ben a konvent a 
kolostori kert szomszédságában levő kertet lefoglalta. A tulajdonos öz-
vegyasszonynak meghagyták a kert használati jogát. Az eladó a vé-
telárat apránként vette föl a kormányzótól, amikor pénzre volt szük-
sége. 311 

Mária Terézia urbáriuma, ha nem is valósult meg a főapátság bir-
tokain, erkölcsi hatása egyetemlegessége miatt fontos volt: egy, a leg-
felsőbb fórum által megállapított maximális követelés. A királynőt 
jobbágyvédelmi reformtörekvéseiben báró Boné s a r k a l l t a . 3 1 2 Ezen-
kívül érzelmi motívumok is vezették. Vallásossága diktálta számára az 
elnyomottak védelmét, amit fokozott elhunyt férje iránt érzett ke-
gyelete. Másrészt a felvilágosodás szociális eszméiért lelkesedő fia 
kedvét is kereste a jobbágyok t á m o g a t á s á v a l . 3 1 3 a parasztság határta-
lan bizalommal fordult a királynő f e l é . 3 1 4 

3 0 6 Uo. Prot. 43. 
3 0 7 Uo. Prot. 104. 107. 
3 0 8 Uo. Prot. 39. 

Uo. Prot. 37. Grassalkovich a ház vételárának 10%-át szedte. Wellmann I. 
i. m. 71. 1757-ben Szentmártonban és közvetlen környékén összesen 31 szőlő 
és 10 ház cserélt gazdát. Csb/7. 
3 1 0 Sza/1. 608. 
3 1 1 F. 26. 42. 
3 1 2 Vö. Ember Győző: Mária Terézia úrbérrendezése és az Államtanács. Bécsi 
Magyar Történetkutató Intézet Évk., 1935. 103-49. 
313 Eckhardt Ferenc: Mária Terézia és a magyar parasztkérdés. Klebelsberg-
emlékkönyv. Bp., 1925. 499-511. 
3 1 4 Szabó Dezső: Mária Terézia és a parasztok. Bp., 1925, 513. 



A vármegyék gáncsolták a királynő t ö r e k v é s e i t . 3 1 5 £)e azért ki-
küldték a szolgabírákat, akik a községeket talajminőség szerint a meg-
felelő osztályokba sorolták. Győr és Komárom megyében a szántók 
nagysága 20, 22, 24, Veszprémben 22, 24, 26 hold; a rét nagysága 
egyformán 6, 8, 10 szekér volt az osztályoknak megfelelően.31^ 
A szőlőt és legelőt nem számították az úrbéri földekhez. Az irtásfölde-
ket rendszerint nem sorolták közéjük, de a régi irtásföldeket már a 
telekhez tartozóknak osztották. Most jöttek rá arra, hogy a jobbá-
gyoknak csaknem mindenütt több a földjük, mint járt vo lna . 3 1 7 Az 
osztályozás után a faluk nyomtatott magyar szövegű urbáriumot kap-
tak, melynek üresen hagyott helyeire a szolgabíró az úrbéri pontokra 
adott feleletek alapján beírta a teleknagyságot és a szolgáltatásokat. 
A következő megyegyűlés azt megerősítette. A „Hozzáadás"-t egy má-
sik megyeyűlésen hagyták jóvá. 

Az urbárium alapján a főapátság Győr megyei birtokait a 3-, Tár-
kányt a 2., Bársonyost a 3-, a többi Veszprém megyei birtokot az 1. 
osztályba s o r o l t á k . D e az egész telket átlagosan mindenkor 32 
holdasnak számították. A belsőség szinte sehol sem érte el a 2 mérős 
nagyságot. 

Az urbárium értelmében a föld továbbra is a földesúr tulajdona 
maradt, a jobbágynak csak a haszonélvezet jutott. Ez a haszonélvezet a 
fél-másfél mérős beltelekre, szántóföldre és rétre terjedt ki. A beltelken 
állott a háza. Az építőanyag rendszerint föld volt (tömésfal), téglát 
keveset vesznek a falusiak. A faházat az uraság a tűzveszély miatt til-
totta. A nyitott kéményektől a nádtető is könnyen tüzet foghatott .3 1 9 A 
fehérre meszelt házban egy, esetleg 2 szoba és egy konyha volt, ehhez 

3 1 5 Főleg Pozsony és Nyitra vm. Győr vm.-ről nem tudunk. Szabó Dezső: A 
megyék ellenállása Mária Terézia úrbéri rendeleteivel szemben. Értekezések a 
történeti tudományok köréből, XXV. 3. szám. 
3 1 6 Acsády. i. m. 359. 1. 
3 1 7 A csanakiak 11/32-be nem 24, hanem 29 mérőt vethettek 2 évben. Sza/1. 
299-300. 
3 1 8 Kifejezetten csak Bakonytamásiról tudjuk. F. 6l. 14. Ea/3- és Ea/4. 
A többi községre is ugyanazt az átlagot vették fel: 2 m belső, 22 hold szántó és 
6-10 szekér széna. Acsády i. h. ennek az első osztálynak felel meg. 
3 1 9 Szentmártonban még a XX. század elején is sokan így építkeztek. A falu 
házainak jórésze ma is tömésfalú. Korunkban még sokan laktak a hegyol-
dalakban, a „likakban". Ta/36. Prot. 25. 



járult a kamra, istálló és fészer. Az épületeken kívül az udvar, szérű és 
kert a belsőség tartozékai. Varsányban minden ház mellett 1/2-1 
mérőnyi szilvás volt. Csűr és pajta legtöbbnek nincs. A szénát szabad-
ban, az udvaron vagy kint a réten rakják kazalba, - a gabonát vermek-
ben tartják. 320 

Nálunk azért kisebb a belsőség, mint a gödöllői uradalom falvai-
ban, 3 2 1 mert a ház mögötti /postdomale/ földeket külön írták össze, 
de ezt nem számították bele a telekbe. A szántó sem volt még ekkor 
mindenütt 2 mérős hold. A földbőség és az extenzív gazdálkodás 
mellett a földesúr jóakarata magyarázza meg ezt a többletet. Az ur-
bárium után csaknem mindenütt remanentialis földekről hallunk, tehát 
előbb több földjük volt a jobbágyoknak a telek szerinti járandóságnál. 

Vallási kérdésben Sajghó és a többi főapát csak a kényszerűségnek 
engedett, mikor másvallásúakat is megtűrtek a birtokon, Tárkányban 
és Deákiban reformátusokat, Tényőn evangélikusokat. A főapátok 
mindenkor törődtek alattvalóik vallási szükségleteivel. A Pannonhal-
mára zarándoklók tízezrekre menő tömegében bizonyára ott volt a 
környező főapátsági falvak népe is. Sajghó mindenütt templomokat 
építtetett és papot (előbb világit, később bencést) rendelt hozzá. A hit-
élet föléledt, sok volt a gyónás-áldozás. Szívesen vettek kegytárgyakat. 
A szomszédos Győregyházmegyében [!] gr. Zichy Ferenc püspöksége 
idején barokk lendülettel tört elő a vallásosság: kongregációk, nép-
missziók, engesztelő körmenetek emelték a h i t é l e t e t . 3 2 2 Biztosra ve-
hetjük, hogy a magyar szenthegy barokk főapátjainak népét is megih-
lette az új vallásos mozgalom. A német és magyar olvasós-társulatnak 
sok tagja volt. Természetesen bűnök is voltak, h á z a s s á g t ö r é s , 3 2 3 faj_ 
talankodás, részegeskedés, káromkodás, verekedés, lopás stb. A szőlő-
ben a részegeskedés miatt különösen gyakori a verekedés.324 ^ 
életi eszközöknek az efféle bűnök csökkentésében volt nagy szerepe. 

3 2 0 Birkás G. i. m. 158. 
3 2 1 Wellmann I. i. m. 70. 
3 2 2 Piszker. i. m. 18-47. Jánosi Gyula: Barokk hitélet Magyarországon a XVIII. 
század közepén a jezsuiták működése nyomán. Pannonhalma, 1935. 
Pannonhalmi Füzetek 17. 59-62. 
3 2 3 Rt. V. 781. 
3 2 4 Egy nyalkai lakost a kormányzó 30 Ft-ra büntet, mert a szőlőben két 
embert „Rutol megvert és fejeket is betörte." Ta/37. 33. 



A jobbágyok vallásos lelkületét jellemzi az is, hogy testamentumban 
gyakran hagynak vallásos célra ingatlant, különösen szőlőt. Farkas 
Mihály „lelke üdvösségeért" egy darab szőlőt hagy, „melynek fele Szent 
Mártony tiszteletére, fele Sz. Olvasó Magyar Congregatióra", mások a 
templomra, misékre és isteni szolgálatokra. 1738-ban Péri Takács Anna 
a konventre hagyja 100 Ft értékű szőlejét, fenntartva férje haszonélve-
zeti jogát. A kormányzók ezeket a hagyatékokat eladták, a vételárat az 
örökhagyó rendelkezése szerint osztották ki.32^ 

Míveltség tekintetében a főapátság népei elérték, sőt felette álltak 
az átlagos viszonyoknak. Az 1773-as országos összeírás szerint minden 
faluban volt egy tanító, aki az írást-olvasást megtanította. A tanító vé-
gezte több helyen a jegyzői teendőket is. 

A magyar jobbágy - amennyire anyagi ereje engedte - szívesen kö-
vette a nemességet életmódban, r u h á z a t b a n , 3 2 * ^ főleg az asszonynép. 
A pásztorok és külső cselédek szűrdolmányban, nadrágban vagy gatyá-
ban, búrkapcában, bocskorban és süvegben jártak. Alsó ruhájuk, „a fe-
hérruha" v á s z o n . 3 2 7 a módosabb jobbágyok öltözete sem nagyon kü-
lönbözött ettől, legfeljebb minőségben. 

A jobbágyok életmódja a termés szerint igazodott. Szűk években 
tavaszra semmi gabonájuk nem maradt, vetőmagot is a főapáttól kér-
tek. Máskor bőven volt, de eltevésre nem gondoltak. A gabonát a falu 
vagy az uraság malmában őrlették meg. A mészárszék a legtöbb 
faluban az uraság tulajdona volt, de a falu bérelte. Az erdők vadászata 
számukra tilos volt, de a főmonostori házgondnok is számtalan eset-
ben vesz tőlük őzet, nyulat stb., tehát bizonyára az ő asztalukra is ju-
tott. Némely községben halastavuk is volt és az uraság tulajdonjogát 
sem tartották nagyon tiszteletben. Zöldségféléket /legumina/ a falusiak 
is termesztettek, sőt néha az urasági kertbe a varsányiaktól és a lázi-
aktól vettek palántákat.32^ Burgonyáról sem a jobbágyok, sem az 
uraság termelésében nem hallunk. 

Nagyobb vendégségeket lakodalmakon, keresztelőkön csaptak. Az 
egyik urasági konvenciós keresztelőre 10 icce bort vett az urasági 

3 2 5 Ta/36. Prot. 30. 42. 38. 45. 50. 
3 2 6 Szekfű Gy. VI. 225. 
3 2 7 Ami az alföldi szilajpásztorok ruházatánál jobb volt. Szekfû Gy. VI. 229. 1. 
a konvenciókat. 
3 2 8 Ta/41. 115. 



pincéből a konventi finom borból. Szórakozásaik közösek: ivás, tánc 
és újra ivás. Kovács Mária szegény bakonybéliekről írja, hogy ha valaki 
közülük pénzhez jut, azonnal e l i s s z a . 3 2 9 

Úrias nemtörődömség, gondtalanság nyilvánult meg ebben is, hogy 
nem nagyon törték magukat a munka, a vagyonosodás után. Ez rész-
ben a bizonytalan török kor öröksége, melyet a jobbágysors demo-
ralizáló hatása csak növelt.33® A súlyos és állandóan egyforma munka 
és az állandó függőséget eredményező polgári viszonyaik fejlesztették 
ki ezt a gazdasági indifferentizmust. „A magyar ember a terménnyel, 
melyet munkája árán létrehoz, nem akar nyerészkedni."331 A vagyo-
nosodást a szorgos feleség ügyessége mozdította elő. 

Azonban a főapátság falvaiban megvolt az az általános jólét, mely-
nél jobbat a jobbágy nem látott a környezetében. Példaképpen meg-
említünk az 1787-es összeírás alapján néhány jobbágyot. A Nyalkán 
lakó Fehér János jómódú, de nem a leggazdagabb. Négy fiával és 
három leányával él egymérős bőségen. Szántója 22/32 telek (22 és fél 
hold). Szőleje 14 árok. Állatállománya: 4 ökör, 3 tehén, 2 tinó, 3 ló, 3 
csikó, 2 sertés és 10 malac. A tárkányi Szilády Mihálynak 3 fia és 1 
leánya van. Szántója 1 9/32 telek (37 2/8 hold), ház mögötti földje 37 
2/4 mérős, rétje 2, ház mögötti rétje 1 szekér szénát terem. Szőleje 8 
árok. Állatállománya 4 ökörből, 4 tehénből, 2 tinóból, 3 üszőből, 3 
lóból, 3 csikóból, 33 birkából, 4 sertésből és 10 malacból áll. A kis-
vagyonú tárkányi Németh Ferenc 3 fiával és 1 leányával él a félmérős 
belsőségen. Szántója 9 1/4 hold, ház mögötti földje 10 mérős. Rétjén 
fél, ház mögötti rétjén negyed szekér szénát kaszálhat. Szőleje 2 3/4 
árok. Van 2 tinaja, 1 tehene, 1 üszője, 3 lova, 1 csikója, 1 sertése és 6 
malaca. A törekvő zsellérre jó példa Csaitay István. Földje 9 és 1/2 
mérős. Szőleje 32 árok, legnagyobb a faluban. Állatállománya: 1 tehén, 
1 üsző, 2 tinó, 1 disznó és 11 malac. Közepes vagyonú zsellér a szent-

3 2 9 Kovács M. i. m. I. 4-5. Tessedik Sámuel is panaszkodik emiatt: Gaál Jenő: 
A falu gondozása. Thessedik Sámuel élete, alkotása és művei. Bp., 1918. 102. 
Szentmártonban is találunk olyan jobbágyot, aki mindenét elitta. 1752-ben a 
kormányzó Szendi György jobbágy 2 ökrét elvette az urasági kocsmában való 
pálinka-tartozása miatt. Csb/6. 20. 
3 3 0 Wellmann I. i. m. 84. Szekfű Gy. VI. 226. 
3 3 1 Szekfű Gy.: Faji sajátosságok..., 83. 



mártoni Seriger János. 9 és fél árok szőleje, 1 tinaja, 1 tehene, 1 borja 
és 1 malaca van. 

A falvak népességi viszonyaira jellemző, hogy a legtöbb gyermek a 
telkes jobbágyoknál volt. Ezt azzal magyarázhatjuk, hogy a telkes 
gazda földjén kellett a munkaerő. Ahol kell a keresőtárs, ott sok a gye-
rek - ez a törvény mintha már a múltban is érvényesült vo lna . 3 3 2 

Nyalkán 1787-ben ebből a szempontból a helyzet a következő: 

Jobbágy Zsellér Házatlan Hegyi Hegyi Össz . 3 3 3 

házatlan 
Család 38 75 23 22 1 159 
Fiú 89 114 23 22 2 250 
Leány 83 81 19 20 - 203 

Jobbágy Zsellér 

Egy családban 
Fiú 2.342 1.520 
Leány 2.184 1.080 

Házatlan Hegyi Hegyi Össz. 
házatlan 

1 1 2 1.582 
0,826 0,909 - 1.291 

A leány általában jóval kevesebb, mint a fiú. A keresztnevek na-
gyon szűk körben mozognak, különösen a lányoknál. Nyalkán 1787-
ben a következők: 3 3 4 fiúk: István, József, János, Márton, Ferenc, Pál, 
György, Imre, Miklós, Mihály, Ádám, Péter, Sándor, Benedek, András, 
Antal. Ritka: László, Farkas, Rajmund. Lányok: Judit, Katalin, Éva, Juli-
anna, Anna, Erzsébet, Zsuzsanna, Rozália, Eszter. 

A főapátsági falvak összes (földesúri és vármegyei) szolgáltatásait 
nem tudjuk pontosan összeállítani,33^ de azt állíthatjuk, hogy életní-
vója nem volt rosszabb, mint a környező uradalmakban. Vida Márton 

3 3 2 Simontsits E. i. m. 148. Tárkányban a zselléreknél is sok a gyerek. 
333 Egy portán két család élt. A 159-ből 19 özvegyasszony. A fiúk számát a Rt. 
V. 238. tévesen teszi 325-re. 
3 3 4 A gyakori nevek előbb. Az utolsók egyszer szerepelnek. 
3 3 ^ Berzeviczyé nagyon „papirosízű". GaálJ.: Berzeviczy..., 130-3. 



főapátsági jobbágy bérelte a főapátság mindszenti zálogbirtokának 
Csontos-féle földjeit: 396 mérős szántót és 24 szekér szénát termő rétet 
évi 550 Ft-on. Ugyanitt a Györödy-földek felét Füredi János nyalkai 
bíró, másik felét négy nyalkai jobbágy bérelte 275-275 Ft-on. 336 
kora bérlet vállalásához nemcsak anyagi alap, hanem kezdeményező 
bátorság is kellett. Az ölbői göbölyben a főapátsági jobbágyoknak 
mindig volt fűbéres marhájuk, pl. 1747-ben 17 pázmándi gazdának 42, 
14 nyalkainak 24 db.337 a gulyán a fűbéres marha sokkal több, 1751-
ben Pázmándról 11 gazda 39 marhát és 2 tinót hajtott az ölbői fűbéres 
gulyára.338 

A jobbágy bizalmatlansága, minden változás iránti idegenkedése 
szintén a földesúrtól való függés következménye volt, ezért kerestek 
mindenütt kibúvót, könnyítést. A jobbágy büszkébb, öntudatosabb, de 
hívebb. A zsellér könnyebben engedelmeskedik, de felügyelet nélkül 
inkább tétlenkedik. Az igazságos és méltányos uraságot megbecsülik. 
A tisztekkel szemben mindig bizalmatlanabbak: érzik, hogy ezek is az 
ő vérükön híznak. Nálunk is Sajghót és Somogyit atyjuknak tartották. 
Az instanciák alázatos kéréseit nem kell csak a barokk titulusok közé 
utalnunk. A bizalomnak megvolt az alapja. Sajghó személyesen intézte 
el a legkisebb kérvényt is. A tehetetlen, elöregedett jobbágyokat min-
den szolgálat alól felmentette. 339 Viszont a kormányzókkal szemben 
már nem látjuk ezt a bizalommal teli viszonyt. 

A jobbágy bizalma az uraságnak is érdeke volt. Sajghó mindenkor 
segített a kárvallott jobbágyokon. De fontosabb volt, hogy az urasági 
tisztek is, elsősorban a kormányzó, ügyeljenek a jobbágyok vagyonára. 
A járandóságon felül nem zaklatták őket robottal és dézsmával. A kor-

3 3 6 Ea/1. 134-140. 
3 3 7 Ta/4. 21. 
3 3 8 Csb/6. 15. 
3 3 9 Prothocolum Super manumissis Jobbagienibus. Anno 1754. Die 6. Április, 
Joannes Füredi Subditus et Jobbagio Varsaniensis ob defectum oculorum, cum 
duobus Filijs Joanne et Stephano manumissus, ea tarnen cum cautela et con-
ditio: ne ad D[ictum] Dominium Jurisdictionem Suam Dominalem p[rea]dicto 
Joanne, et filiis ejusdem illaesam Semper Conservare velit, in omnem Casum et 
eventum etiam revocandi facultatem sibi reservando. pr[ae]sentibus Incolis 
dictae Possessionis Varsány. Sebestiano Takács Judice, Petro Somogyi, Eme-
rico Vincze. Coram me P. Dominico provisore Fanscisco Aradi V. Conventus 
Jurato Notario, et Bonorum Fiscali. 



mányzó a megyegyűléseken a porció kivetésénél védte a jobbágyok 
érdekeit. A falusi közpénzekre felügyelt, „hogy az esküdtek fel ne 
vendégeskedjék".34® Sajghó azokban a falvakban, melyek bérelték a 
kocsmát, elrendelte, hogy a jövedelemről számot adjanak. A kormány-
zók védték a jobbágyárvák érdekeit; a meghalt férj vagyonát az uraság 
parancsára el kellett választani az asszonyétól, nehogy, ha ez férjhez 
megy, az árvák megkárosodjanak.3 4 1 

A falu közigazgatásának legalsó szerve a községi bíró volt. A század 
elején az uraság jelölte ki azokat a személyeket, akik közül választani 
lehetett.342 Később a jobbágyok maguk választották a bírót, a tiszttartó 
erősítette meg. A bíró segítségére két esküdtet választottak. Nem kellett 
őket a legvagyonosabbak közül választani. Tárkányban 1729-ben volt 
20 egészhelyes, a bíró mégis félhelyes, az egyik esküdt félhelyes, a 
másik zsellér vol t . 3 4 3 

A főapátsági birtokokon a bíró és az esküdtek ügyeltek fel a ro-
botra, szedték be a cenzust, ezért robot és tized alól mentesek voltak 
és a dézsmáló tisztek ellátására nem adtak semmit.3 4 4 Ott, ahol nem 
rendtag volt a tiszttartó, a falusi elöljáróság a tiszttartó és kasznár ellen-
őreként szerepelt .3 4 5 A falu egyetemesen végzett robotját az elöljá-
róság pecsétes levélben jelentette a tiszttartónak. A bárány- és a méh-
dézsma beszedésénél is pecsétes levéllel igazolták, hogy a tiszttartónak 

3 4 0 MG, II. 3. 
3 4 1 Ea/1. 711. 1. Nagyváthy János: Magyar Gazdatiszt. Pesten, 1821. 127. -
1712-ben Németh Simon árva leánykáját az örökségül rámaradt szőlővel együtt 
a kormányzó Göncz János jobbágyra bízta, hogy annak jövedelméből tartsa el 
az árvát. Ta/36. Prot. 40. A tihanyi gazdasági utasítás szerint az árvák pénzét az 
uraság vegye magához és 5%-os kamatot adjon utána. MG II. 3. 
3 4 2 Ea/1. 709. 
3 4 3 A tihanyi gazdasági utasítás előírja, hogy a tiszttartó is ott legyen a bí-
róválasztáson és már a puszta jelenlétével gyakorolt befolyásával is urasághű 
embereket igyekezzék kandidáltatni. MG II. 3. 50. A tihanyi gazdaságban 
pedig olyan faluban, ahol a földesúrnak nem volt tisztje, a tiszttartó vagy a 
kasznár szabados jobbágyokat nevezett ki. Ők vezették a falu robotját, fel-
ügyeltek a munkára. Szolgálatukért robot- és dézsmamentesek voltak. A dézs-
málóknak ellátást kellett adniok. A tiszttartó rendszerint közülük választotta a 
bírót. Tih. Ut. 
3 4 4 A század elején még nem voltak teljesen mentesek, csak egy részt 
engedett el a kormányzó. Ta/37. 269. 
3 4 5 Lázi, Varsány, Bársonyos. 1. Eb/4, köteg. 



ennyit adtak á t . H á z - és szőlőeladásnál a bíró igazolta, hogy a vé-
telárnak az uraságot illető hányadát a tiszttartó felvette. Sőt, tisztán ura-
dalmi ügyekben is ellenőrzik a tiszttartót. Pecsétes levéllel igazolják, 
hogy az urasági állatok közül ennyi és ennyi megdöglött.^47 Jelen 
vannak az urasági pajtában a gabona felmérésénél, ezt összeírják és 
pecsétes levelökkel t a n ú s í t j á k . 3 4 ^ ^ tárkányi elöljáróság számlálja meg 
az ölbői göbölyt a bársonyosi (világi) tiszttartó jelenlétében.349 Amikor 
az öreg gulyás lefizeti a fűbért a tiszttartónak, szintén ők tanúskodnak. 
Sőt, ha a tiszttartó építőmunkásokat, nádverőket, vagy árut (meszet) 
fizet ki, a bírák akkor is pecsétes levéllel tanúskodtak, még 2-3 Ft-os 
tételeknél is. 

A gyakori, urasági szolgálat, a földesúri terhek alóli mentesség 
gyakran bizalmatlanná tette a bírót és az esküdteket a jobbágyokkal 
szemben. Az elöljáróságnak érdekében állott, hogy a földesúr kedvé-
ben járjon. Ha azután egy markos legényt megbüntettek, az esetleg 
rajtuk töltötte ki a bosszúját és beverte a f e j ü k e t . 350 

A faluban előforduló apró veszekedések, tyúkpörök a bíró elé tar-
toztak. A század elején Csanakon rágalmazásért az uraságnak 50, a 
falunak 12 dénárt, átkozódásért és szitkozódásért az uraságnak 4 Ft-ot, 
a falunak 1 tallért fizetett a bűnös. Ha pénze nem volt „száz pálcát" 
s z e n v e d e t t . 3 5 1 Nyelvfogásért az uraságnak 6 , a falunak 2 , 3 5 2 

bírságért az uraságnak 12, a falunak 4 Ft járt. A szófogadatlan és enge-
detlen jobbágyot szintén büntették. Ha a szőlőhegyben fordult elő 
ilyesmi, a hegymesterekkel közösen ítélkeztek. A feljebbviteli hatóság 
a földesúri szék volt, amelyre fontosabb ügyekben vármegyei tisztvi-

3 4 ^ „Mij alabb meg Irt Varsányi Birak Prasentebus [!] Recognoscalluk, hogy az 
Raijokrul sem Többet sem kevesebbet nem adtunk Csak ipen Tizen négy 
Petákot Idest 14. S Melyrül is Adgyuk Ezen Recognicio [!] Levelünket és 
Pecsétünket [!] kívántuk Megh Erősítenyi Actum in Varsany die 18. Jan. 1758. 
Helysegnek Bírája Török Mihal Törvin Biro Vince János Sebestyen Takacs." 
Vörös pecsét: VARSÁNY FALU PÖCSETYE. 1706. (Középen madár ül az ágon.) 
3 4 7 Eb/4. Varsány 1759. dec. 28. 
3 4 8 Uo. számos ilyen levél. 
349 1759-ben Tárkány a bársonyosi kerülethez tartozott. 
3 5 0 Ta/37. 36. Ta/4l. külön lap. 
3 5 ! A nyelwáltság a szitkozódás büntetése volt, de nyelvfogásról külön nem 
tudunk. Ea/1. 20. Uo. 358-9. Magyar Nyelvőr, XXV. 1896. 79. 
3 5 2 Ta/41. 10. 16. 



selőket (alispánt, táblabírákat) is meghívtak. A legtöbb büntetést lopás 
miatt rótták ki. Nagyon szigorúan büntették a falopást (4-12-24 Ft).353 
A tilosban legeltetésért enyhébb volt a büntetés. A verekedés után vér-
bírságot fizettek, a legtöbb Péterden fordul elő. Pázmándon 1761-ben 
pincefeltörésért 12 F t büntetést f i z e t n e k . 3 5 4 

A jobbágyok önhatalmúlag maguk is „bíráskodtak". A bársonyosiak 
1739-ben lefoglalták a keréktelekiek földjének egy részét. Pörre került 
az ügy: az elvetett gabonát közösen aratták le.355 

A jobbágyság anyagi és társadalmi helyzete súlyos volt Magyaror-
szágon is. Azonban sok fordult meg a földesúr és a tisztek személyén. 
A szentmártoni állapotok még a hazaiak közül is a jobbak közé 
t a r t o z t a k . 3 5 6 pedig a külföldivel hasonlítjuk össze, akkor látjuk, 
hogy mekkora vagyon és milyen kevés a szolgáltatás a kelet-közép-
európai Gutsherrschaftok, a cseh, morva, stájer nagybirtokok jobbá-
gyainak vagyoni és társadalmi helyzetéhez és szolgáltatásaihoz képest. 
A stájer nemesek „devotiót" emlegetnek, mikor a robotot heti négy 
napra csökkentik. A Gutsherrschaftokon a naponkénti robot miatt a 
jobbágy csak éjszaka művelhette sajátját. Nálunk szó sincs a jobbágy 
elzálogosításáról, sem arról, hogy a nagybirtok a telkes jobbágyoktól 

353 péterdiek 2 fa kivágásáért 12 Ft büntetést fizettek. Csb/7. 1759. Persze, 
ahol az ilyen tömegesen fordult elő, mint a fúró-faragó bakonybélieknél, az 
uraság tehetetlen volt. Kovács i. m. I. 5-8. 
354 C s 5 / 9 8 1 

355 p . y . 1 5 . 

356 A személyes kezelésben levő egyházi birtokokra általában áll ez a 
megállapítás. A kenesei jezsuita birtokon 1758-ban a cenzus két részletben 1 
Ft; a 4 marhás jobbágy 13, 2 -3 marhás összefogva 13, a földművelő marha 
nélküliek 14, akiknek nincs földjük 12, a más házánál lakók 6 napot robo-
tolnak, de a fontosabb munka idején heti két napot kívánhatott az uraság. 
A termésből csak tizedet adtak. Hosszú fuvaruk: a 4 marhás egyszer, a többiek 
összefognak, 4 marhánkint egy öl karácsonyfát szállítottak be. A bormérés té-
len a községé. A sör, pálinkamérés, mészárszék, halászat, vadászat, madarászat 
mindig az uraságé. A falu évi ünnepi adóváltsága 2 őz (= 6 Ft) és 6 nyúl. A na-
turáliák: marhás gazdák 2 pár csibét, 1 ludat, 12 tojást, 1 icce kifőzött vajat, a 
marhátlan jobbágyok 1 pár csibét adtak. A bírságpénzek teljesen az uraságé 
lettek. A kendertizedet a jobbágyoknak kellett megfonni. A bírót, hegymestert 
a község választotta, de az uraság erősítette meg. Dömötör Sándor: Kenesei 
adatok a XVIII. század falusi életéhez. Történetírás, 1937. 328. és köv. 



elvette a földjeiket ( B a u e r n l e g e n ) . 3 5 7 ^ főapátsági birtokon törvényte-
lennek csak azt nevezhetjük, hogy Sajghó a nagybaráti jobbágyokkal 
trágyájukat a nagybaráti urasági szőlőbe h o r d a t t a . 3 5 8 

A birtok területén élő jobbágyok általában meg voltak sorsukkal 
elégedve. Nem szöktek meg. Viszont főapátsági területre jöttek szökött 
jobbágyok, pl. Batthyány Imre németújvári uradalmából egyszerre 4 
szökött jobbágy költözött Écsre. Csak 14 év múlva találták meg 
ő k e t . 3 5 9 p>e nyugtalanságról nálunk is tudunk. 1742-ben a tárkányi 
jobbágyok Komárom vármegyéhez fordultak Aágh Amand bencés 
tiszttartó „kegyetlensége miatt, aki akármelly csekély dologért so-
kaknak bucsut adott". Most is a fél falu el akarta hagyni a falut, egye-
sek 8 szekérrel tényleg el is mentek helyet keresni. A maradni 
szándékozók attól féltek, hogy megkevesbedve is az egész terhet kell 
majd viselniök. Ravaszul úgy adták be ügyüket a vármegyének, hogy a 
tiszttartó azt állítja, hogy ők csak a vármegyének és nem az uraságnak 
szolgálnak. Kifejtik részletesen a sértéseket: az 1732-es szállítólevélben 
megállapított bársonyosi és káthi erdők faizásától, az ölbői rét felétől 
elestek, majd az ezek pótlására adott Tares puszta negyedétől, azután 
Kisölbőtől is. A megállapított munkán felül kaszálniok kell a kerítési 
rétet, ezenkívül az eddig 2 nap kaszálás helyett 6 napot követelnek. 58 
mérő őszi vetésre voltak kötelezve és 94-et, ugyanannyi zab helyett 
120 mérőt vetettek, sőt 40 mérő árpát és 5 mérő kölest is el kellett vet-
niök. Az uraságnak négy tábla földje volt, ezek közül a tiszttartó kettőt 
el akart cserélni a jobb minőségű és nagyobb jobbágyföldekkel. Sőt 
még egy 500 x 600 lépés nagyságú táblát is el akart venni. Erre tört ki 
a zendülés. Amand tiszttartó ezt egy tábla kölesfölddel akarta kárpó-
tolni, de a jobbágyok nem fogadták el, mert köles alá nem voltak jók 
azok a földek. A falu közepén lévő üres telket az uraság lefoglalta 
gyümölcsöskertnek, ezt is nekik kellett munkálniok, sőt adóznak is tő-
le a vármegyének. A bárányból csak tized jár, de az uraság kilencedet 
is szedett. 

A főapát Szentmártonban Mecséry Dániel győri alispán elnöklete 
alatt több Győr és Komárom megyei táblabíróval „sedriát terminált". 

357 Szekfű Gy. V. 237-8., Wellmann I. i. m. 72. Ugyancsak ő hoz példát a 
Bauernlegenre is a Fölvidékről, i. m. 101. 
358 R t y 264. 
359 p. 12. 66. 



Botor vakmerőségnek /audax temeritas/ minősítette, hogy a jobbágyok 
egyenesen a vármegyéhez fordultak panaszukkal, ezzel más uradal-
mak jobbágyainak is rossz példát adtak. A tiszttartó a vádpontokra a 
skolasztikus vitatkozások módjára Szent Tamás alapján felelt. Az ő 
kegyetlensége alól akarnak elmenni? Ki bizonyíthat rá, hogy bárkit 
személyében vagy jószágában bántott volna? De ő legalább 600 bün-
tetésre méltó esetet tud felhozni ötéves provizorsága alatt, pl. az ura-
sági trágyát saját földjükre vitték, aratáskor a termés harmadát ellop-
ták, 36O a z u r a s á g rétjét engedély nélkül lekaszálták, az ölbői urasági 
rétet legyúrták, új utakat vágtak benne, a rétre törtek, az ellenálló 
csőszt majd agyonverték, a parancsot megtagadták stb. Mindezekért 
személyi büntetést, bebörtönzést nem kaptak. A megyének való szol-
gálattal kivonják magukat az urasági munka alól. A megyének 1360 Ft-
tal adóznak, az uraságnak l6 Ft-ot fizetnek a kocsma, a mészárszék és 
malom bérletéért. Hogy a tárkányiak határának negyedrészét elvette 
volna, ezt tagadja, melyről a tizedelés és az urasági vetés alapján lehet 
meggyőződni - amit „acuratissime menti" feljegyeznek - , ezt „religiosa 
conscientia"-nak mondja. Földjük, rétjük, állatuk bőven van,36l amit 
bárki észrevehet a nagy szalma- és szénakazlakról. 

A bíróság megvizsgálta az ügyet. A provisort felmentette a vádak 
alól. A tárkányiakat elmarasztalta Göncz szállítólevele alapján néhány 
jogos követelésüktől és érvénytelennek nyilvánították azokat, mivel 
Sajghóval főapátsága kezdetén nem erősíttették meg. Különben is ez 
csak a megszállókra és nem utódaikra vonatkozik, a földesúrnak joga 
van m e g v á l t o z t a t n i . 3 6 2 Hogy pedig a jövőben ilyen vádaskodástól ők 
és mások is elrettenjenek, terheiket újra megállapították. A kocsma 
csak negyedévig a falué, a mészárszéket teljesen elvették tőlük.363 

A század közepén a dunántúli jobbágyok között általános volt a 
n y u g t a l a n k o d á s . 3 6 4 1755-ben a főapátság szentmártoni, szentiváni, 
nyalkai, tényői, ravazdi, péterdi, lázi és varsányi jobbágyai megtagad-

360 „Hajdo noster deceptus verborum Senocinys." 
361 E gy jobbágyra 7 1/2 hold földet említ, melybe legalább 60 mérő őszit és 
tavaszit vetettek. 
362 A Tripartitum III. 30-adot idézi szabadon. 
363 E a / i . 527-52. 
364 szabó Dezső: A magyarországi úrbérrendezés története Mária Terézia ko-
rában. Bp., 1933. 66-70. 



ták a szolgáltatásokat, főként a robotot. A ravazdiak 10-11 óra tájban 
mentek robotra, délután 5-6 óra között már abbahagyták. A mészár-
széket és kocsmát minden faluban kisajátították. A vármegye tisztvi-
selők jelenlétében Szentmártonban tartott úriszéken Arady Ferenc fő-
apátsági ügyész és a falvak bírái kiegyeztek. Újra megállapították a 
kötelezettségeket. A varsányi, lázi és péterdi jobbágyok meg se várták 
a sedria ülését, hanem a bírák maguk között tanácskoztak és maguk 
felajánlották a teljesítményeket, melyeket az uraság el is fogadott, bár 
jóval kevesebb volt, mint amit a kormányzó a sedria elé t e r j e s z t e t t . 3 ^ 5 

1756-ban a tényőiek „földes urajkhoz való hívségekrül és jobbágyi 
kötelességekrül mint egy elfelejtkezvén többször is kárunkra czilozó 
dolgokat el követtek légyen". Maguk között tanácsot tartva, az urasági 
tilos erdőből egy gazdára 150, egy zsellérre 25 tölgyfa kivágását hatá-
rozták el. Megrohanták az erdőt és 4242 szál tölgyet kivágtak. Sajghó 
nagyon felháborodott. A tolvajok szolgáltatásait felemelte. A falusi és 
hegybéli kocsmáért és mészárszékért évi 200 Ft ,3 6 6 a gazdáktól fe-
jenként évi 3, zsellérektől 1.50 Ft cenzust szedett. A victualiákat meg-
hagyta a régiben. A heti egy nap igásrobot mellé büntetésül még 2 na-
pi igásrobotot rendelt el, melyet - ha az uraság úgy kívánja - kétszeres 

Ea/1. 701-732. 1. „... subditos et Jobbagyones improperie quasi sic dictos, 
siquidem numeri et obligationi suae minime satisfacerent..." Uo. 706. 
3 6 6 Később 100 Ft-ra szállította le. 



kézirobotban kötelesek teljesíteni. A lopásban bűnös házatlan zsel-
léreknek is 15 napot kell robotolniok. Az erdőt továbbra is eltiltotta a 
főapát. Ha valakit fejszével találnak ott, „fejszéje vesztett légyen", ha fát 
vág, bebörtönözik és 1 2 Ft-ot f i z e t . 3 6 7 

Sajghó később természetesen engedett a túl szigorú követelésekből. 
De azt megmutatta, hogy őt nem lehet hatalmaskodással és erőszakkal 
megfélemlíteni. 

Az uradalom összes népeinek a földesúrral szemben fennálló 
kötelességeit a telek nagysága szabta meg. A kötelezettségek rendes és 
rendkívüli szolgáltatásokból állottak, A rendes szolgáltatások fajai: 
pénz, természetbeliek (naturalia), az ünnepi ajándékok és robot; rend-
kívüliek: árendák, helypénz, büntetések, hosszú fuvar. 

A pénzszolgáltatások legfontosabb tétele a cenzus vagy árenda 
v o l t . 368 a század elsős felében a cenzuson nem a házadót (füstpénzt) 
értették - több helyen házatlan zsellérek is fizetik - , hanem a jobbá-
gyok személyes adója volt. Nem minden faluban szedték és nem min-
denkitől. A szentmártoni városi gazdák 74 sessio után fizettek cenzust, 
de a városi házas zsellérek a 8 napi roboton kívül semmivel sem adóz-
tak. 369 a városiak jogállását nem lehet árendásoknak mondani, mert 
vagy elfogadjuk Csapody véleményét,37° hogy az árendás nem fizet az 
árendán kívül semmit és nem robotol, vagy pedig nálunk az árendás is 
robotol (egy szőlőt közösen műveltek) és fizeti a victuáliákat. A cenzus 
összege k ö z e p e s . 3 7 1 Rumer Márton főapát 1 6 8 9 - b e n kiadott 
szállítólevele a városi egészhelyestől két terminusra 8 (és ha a porció 
könnyebbedik, 1 0 ) forintot k í v á n t . 3 7 2 a németek csak 2 forintot fi-
zettek, de a robotjuk több volt: heti 1 nap. De ezt a nagy összeget va-
lószínűleg sohasem szedték, mert 1 7 3 6 - b a n a 7 4 félhelyes 2 . 6 0 Ft-ot 
fizetett. A bíró és esküdtek nem f i z e t t e k . 3 7 3 1753-ban az uraság fel 

367 Rt. v. 258-9. 
368 vegyesen nevezik. A kifejezett árendát is néha cenzusnak nevezték. 
A bérlő „Tápiak Censust Bársonyostul hoztak". 1707. Ta/37. 4. 
369 f öl . 5. A várallyaiak és tobániak „titulo Arendae vei potius Census" 
évente 4, a hegybeliek 3 Ft-ot fizettek. 
370 csapody Cs. 1933. i. m. 28. 
3 7 1 1651-ben 4 Ft. Ea/1. 708. 
3 7 2 Uo. 709. 
3 7 3 F. 61. 5. Ekkor fél évre bejött 93, 1742-ben egész évre 175.60 Ft. Ea/1. 
1099. 



akarta emelni a gazdák cenzusát 8, zsellérekét 3, a házatlan zsellérekét 
1.50 Ft-ra. Sok huzavona után végül megegyeztek abban, hogy a fél-
helyesek 4 Ft-ot fizetnek, a zsellérek semmit.37'1 A várallyai és tobáni 
házas zsellérek a század első felében évi 4, a hegybeliek 3, a várallyai 
és tobáni házatlan zsellérek 2 Ft-ot f i z e t t e k . 3 7 5 ^ pincesoriak (= városi 
zsellérek) mindig csak robottal szolgáltak. 

Ravazd nem fizetett cenzust, 1755-ben az uraság egy gazdától 4, 
zsellértől 2, házatlan zsellértől 1 Ft-ot kívánt, végül is a felében meg-
egyeztek. 376 Nyalkán ugyanígy volt. Tényőn már 1729-ben egy ősz-
szegben fizette a falu a cenzust, évi 2 terminusra 100 Ft-ot.377 

A század első felében árendát (cenzust) nem fizető falvak hegybéli 
lakói és a csaknem teljesen szőlőmíveléssel foglalkozó szentmártoniak 
fizették a cenzust. Oka egyrészt éppen szőlőtermelő voltuk lehetett. Az 
uraság tekintettel volt jobb munkát igénylő foglalkozásukra, másrészt 
nagyobb jövedelmükre is. Éppen ezért nem is robotoltak, csak az 
árendát fizették, sokszor borban: 1743-ban az écsiek teljesen borral,3 7 8 

1752-ben a Szentmárton várallyaiak az összeg kétharmadát, a tobániak 
és hegybeliek 5/6-át fizették borban.3 7 9 Találunk terményben való 
fizetést is. Tobáni Csizmadia Pál 5 akó szilvát ad a konyhára (á 3 0 -
) , 3 8 0 ami valószínűleg szőlejében termett. Volt, aki munkával rótta le 
az árendát. Az écsiek 1742-ben a szőlőben dolgoztak 38 1/4 napot, a 
többit borban és pénzben fizették. Az iparosokkal gyakran 
dolgoztattak árenda fejében. Kömives János Écsen dolgozott, „ezért 
árendájából elnéztem".381 Várallyai Rácz Mártonnal a konvenció-
soknak varrat a provizor csizmát.382 

3 7 4 Ea/1. 703; 711. 
3 7 5 Uo. 1099. és Ta/38. köteg. 
3 7 6 Uo. 706., 719. 
3 7 7 Rt. V. 256. 
3 7 8 Ta/38. 100. 
3 7 9 Ta/41. külön lap. 
3 8 0 Ta/38. 179. 
3 8 1 Ta/38. 169-170. 
3 8 2 Uo. 179, hasonló: 136. 



A főapát az özvegyektől mindenkor csak a társadalmi állásuknak 
megfelelő árenda felét kívánta, a szegényeknek és öregeknek gyakran 
teljesen elengedte.3®3 

Az uradalom területén laktak a szőlőmívelőkön kívül árendások is. 
Péterden volt 2 árendás, akik évente 3 Ft-ot fizettek, de nem ro-
botoltak. Árendás lehetett az olyan jobbágy özvegye, akinél a robotot 
nem volt kinek teljesíteni.3®4 Az árenda fizetése alól nem mentesített 
az, hogy felnőtt ember szüleinél lakott. Ha vagyona volt „marhajt ot 
tarty a", fizetnie kellett.3®5 

A cenzust a falu elöljárósága, a bíró és az esküdtek szedték be. Ők 
hozták fel a várba egy összegben Szent György és Szent Mihály nap 
táján. A szőlőhegyekben lakóktól egy megbízott /Collector arendae/ 
szedte be az árendát. Écsen 1742-50 közt Részegh Sebestyén vin-
cellérünk vagy Szily János ispán szedte be.3®^ I76l-ben Varga András 
az écsi hegybeliektől 10 Ft árendát hozott, sőt a falu csapárendáját, a 
kapás- és sarlópénzt is ő szedte be.3®7 

A várallyaiak, Szentmárton-hegybeliek, tobániak személyesen hoz-
ták föl árendájukat. A fizetést az „árendás cédulán"3®® jelezték, mely a 
fizetőnél volt és minden fizetéskor el kellett hozni, melybe a provizor 
nyugtázta a meghozott pénzt. 

A pénz beszedésénél mindig sok volt az elmaradás, hátralék. A be-
fizetett összegből jelentős rész mindig az előző terminusokra szólt. 

3 8 3 Uo. 3. 45. 
384 iy4i ápr. 24-én „Méltosagos Ur engedelmibül Barsonysi [!] faluban 
árendás lőtt Eözvegy Melchionné míg Szeréncsejé Leányaink [!] lészen, kiknek 
Férjej viselhetik a Gazd[a]ságot oly Conditiók[k]al [!] hogy Két Leánya ázott [!] 
Cakó Urasagh Gabonajanak aratására, a Széna Gyűjtésén tartozanak menyi az 
Falusiakkal és pro.. . (olvashatatlan szó) St. Georgy et Michaelis az Urasaghnik 
[!] f. 8. idest nolczet esztendönkint le teny", mig leányait az özvegy „Szarnyára 
nem bocsajtja", szól ez a kedvezmény. Ta/38. 64. 77. 
3 8 5 Ta/37. 29. 
3 8 6 Ta/38. 27. 
3 8 7 Csb/9. 97. 
3 8 8 Csiga János elfelejtette elhozni. Ta/38. 151. 



1751-ben az összes hátralék 876.84 1/4 Ft-ot tesz ki,389 mikor az ő 
boruk akója 2.20-2.60 Ft között volt. 

Mária Terézia urbáriuma szerint a t a b e l l á k 3 9 0 mindenütt feltüntetik 
a ház után járó 1 Ft cenzust. Ezt tényleg szedték is, mint az 1787-es 
összeírás bizonyítja. Másféle cenzusról az urbárium után nem hallunk. 

A jobbágyoktól eredő pénzjövedelmek más faja volt a kapáspénz. 
Eredetét legjobban megvilágosítja a láziak v a l l o m á s a . 3 9 1 2 7 5 5 előtt az 
uraság szentmártoni szőlejét művelték. „De minthogy némelykor tu-
datlan emberek is, akik inkább kárt tettek, mentek a szőlőnek munká-
jára, maguk kérték az uraságot az lakosok, hogy azon Szöllő munkálás 
helyet inkább készpénzt fizetni kívánnának." Mivel a cenzus-fizetést is 
ekkor rendezték, a falu a főapátságnak egy összegben fizetett 110 Ft-ot 
cenzus és szőlőmunka megváltása gyanánt. Ezt a falu maga osztotta fel 
a lakosok között és szedte be. 

Már az előző években is gyakori volt a szőlőmunka megváltása. 
„Singulus in distincto pane existens" fizetett 80 dénárt, de az uraság így 
„in duplo" ráfizetett, ezért 1 Ft-ra emelte a v á l s á g o t . 392 ^ falvak 
vegyesen pénzzel és munkával rótták le ezt a kötelezettséget; Lázi 
1745-ben 109 1/4 napot kapálással, a többit pénzzel, Varsány ugyan-

389 Ta/4. külön lap. Egy másik összeírás Ta/38. 175. szerint a hátralék 855.67. 
A különbözet a közben történt fizetésekből érthető. Jellemzésképp ideiktatjuk 
az elmaradottakat. (1751-52-re adósok) árendával: 

1751 1752 Összesen (Ft) 

Tobániak 170.28 1/2 139 309.28 1/2 
Várallyaiak 235.11 1/2 207 442.11 1/2 
Alsóhegybeliek 146.51 123 269.51 

Váron kívüli 
hegybeliek 123.15 84 207.15 
Felső-
hegybeliek 80.61 81 l6 l .6 l 
Összesen: 1389.66 

390 Fasciculus/4. 
391 p 24 21. 
392 E a / L 726. 



ekkor felét munkával, a ravazdiak szintén.3 9 3 pázmándon is vegyesen 
kapáspénzt és cenzust említenek a források, Ravazdon 1755-ig nem 
volt cenzus, addig csak kapáspénzt s z e d t e k , 1 7 5 6 - b a n már a cen-
zussal vegyesen.3 9 5 

Tehát a kapáspénz a szőlőrobot megváltása volt. Az uraságnak 
állandó törekvése volt, hogy a szőlőmunka-robotot pénzben szedje. 
Látta, hogy robotmunkával a pontosabb és szakavatottabb művelést 
igénylő szőlőmunkát nem lehet végeztetni. A beszedett pénzen ugyan-
azokat a jobbágyokat fogadta meg - de már napszámosoknak. A ka-
páspénz az urbárium behozatalával megszűnt. 

Állandó pénzjövedelem volt még a sarlópénz /messor pecunie, 
messorialis pecunia, salló pénz/. Ezt a dézsmáláskor a hajdúk az ara-
tórész kilencede helyett szedték.3 9^ A falvak minden évben csaknem 
egyforma összeget fizettek ezen a címen, 5-8 Ft-ot. Ahol világi 
tiszttartó volt, ott a rendes jövedelmei közé tartozott a sarlópénz har-
mada . 3 9 7 A sarlópénz szintén az urbáriummal szűnt meg.39® 

A kapás- és sarlópénzt rendszerint az uraság katonája (hajdú) hozta 
föl a várba. A faluban a bíró szedte össze, ő adta át a katonának ellen-
nyugtával, melyben igazolta, hogy mennyit adott és nem többet . 3 9 9 

A rendes szolgáltatások második fajtájába a természetbeliek (na-
turalia) tartoztak. Ezeket ismét feloszthatjuk a termés után járó, vagyis 
a termés nagyságától függő és állandó nagyságú szolgáltatásokra (vic-
tualia). A termés és a szaporulat után szedték a kilencedet és mivel az 
egyházi hatóság a legtöbb birtokon szintén a főapátság volt, a tizedet 
is. A victualiákban kappan, lúd, csibe, tyúk, borjú és vaj szerepelnek. 

3 9 3 Ta/külön lap.; Ta 40, 84-85. 
3 9 4 Pl. 1746-ban. Csb/1. 
3 9 5 Csb/9. 1756. 
39<^ Wellmann I. i. m. 71. Szabó D. i. m. 1933. 770. A sarlópénz = cédula-pénz, 
amit a kilencedelónek fizettek, az aratórész 1/9-e helyett. De nálunk 
különbség van sarló- és cédulapénz között. Búza után sarlópénzt, szüretkor 
cédulapénzt szedtek. Ta/37. 36. 1. Csb/1. 
3 9 7 Eb/4, köteg. 1754. Kismegyer. 
3 9 8 Varsányban 1766-ban még szedték. Csa/1. 1766. 
3 9 9 „Én Veörös Mihály Varsannyi Bíró Fizettem Kapáspinzt ött forintot az 
Uraságh katonajnek (!) Horváth János Uramh idest flór. 5 és huszonkét pinzt 
egy fillért idest d 22 1/2 fellyebb megh írt Hellység Bírója die 4-a mensis July 
Ao 1747." Ta/40. külön lap. 



A század fo lyamán a főapá t ságnak a l egnagyobb jövedelmet a t ized 
jelentette. A főapá tság a ki lencedet gabonábó l sehol s e m szedet te .400 
A t izedet búzából , kétszeresből , rozsból , árpából , zabból , kölesből és 
k é s ő b b kukor icából vet ték ki.401 17g7.es Conscript io szerint m i n -
d e n fa luban fö ldbér c ímén / t i tulo ter ragio/ b izonyos menny i ségű haj-
dinát / f a g o p y r u s / szedtek a jobbágyoktól , mérőjé t 36 kra jcárban szá-
mítva. Ezt a ha jd inafö ldek t izedéül és az uraságtól ingyen á t engede t t 
fö ldek u tán f i z e t t é k . 4 0 2 Arról nincs t udomásunk , hogy a t izedet p é n z -
b e n megvál tot ták v o l n a , 4 0 3 mint az ország t ö b b he lyén ezt meg te t -
ték. 404 a pénzze l való megváltással a dézsmarendsze rnek ezt a köz-
gazdá lkodásra rendkívül káros hibáját akarták kiküszöbölni . E n n e k 
e rede t e még a hódol tsági időkre nyúl ik vissza, mikor egyrészt a ter-
m é n y b e n való dézsmálás a por tyázó hadak miatt á l landóan b izonyta-
lan volt ,405 másrészt a jobbágy e l lenőrzése lehete t len volt. A dézs -

400 isiem tudjuk, vajon Mária Terézia urbáriuma után a főapátság szedte-e a 
telek után járó 4 Ft-nyi nónaváltságot. /Redemptio Nonae/. Az 1787-es 
Conscriptio nem a régi jövedelmeket, hanem a racionális lehetőségeket tünteti 
fel, azért mindenütt beszámítja, csak néhol, pl. Pázmándnál jegyzi meg, hogy a 
bencés időkben... „Nonae redemptio, uti et aliae praestationes Urbariales 
relexebentur." Sza/1. 228. Nem tudjuk, hogy miért éppen csak itt engedte 
volna el az uraság a nónát. A nóna szedésére adatunk nincs. A számadásokban 
sehol sem említik, ezért azt tartjuk valószínűnek, hogy sehol sem szedték. 
Ennek a Conscriptio kifejezetten ellentmond. A varsányiak „huiusque per sub-
latum Religiosum ordinem nec contractualiter, nec stricte urbarialiter tracta-
bantur, censum namque dom[in]alem et redemptionem Nonae exolverunt." 
Sza/1. 572. Bársonyosnál: „Redemptionem Nonae parato exolverunt." Uo. 634. 
Lázinál ugyanaz, 670. Tárkány: „... hactenus etiam iuxta urbárium tractati..." 
Uo. 705. Hasonlóképpen a többi községnél is. A kérdést nem döntjük el. 
4 0 1 Tehát tkp. ez volt a kilenced, mert az 1481. I. t. c. is a gyakorlat szerint 
tized csak gabonából, borból, bárányból és méhből járt, itt pedig kukoricáról is 
van szó. Vö. Wellmann I. i. m. 69. 
4 0 2 Sza/1. 86. Szentmártonban azonban a hegybeliek is fizették (évente 25 
mérőt), akiknek az összeírás szerint a szőlőn kívül más földjük nem volt. Hogy 
pedig mégis a hajdina után fizették, mutatja az, hogy az összeírás Bársonyoson 
évi jövedelemnek a terragium felét számította fel, mert csak kétévenkint ve-
tettek hajdinát. Uo. 637. 1. Rt. V. 303. 

Kivéve a somogyi tized jövedelmet, de ennek oka más volt. 
4 0 4 Gerendás E. i. m. 82. 
4 0 5 Rt. IV. 259-, Iványi Grünwald Béla: Gróf Széchenyi István: Hitel. Bp., 1930. 
351. Brünek József: Robot és dézma. Pest, 1846. 91. 



mának pénzzel való megváltásával tehát ki akarták küszöbölni azt a 
hibát, hogy a szorgalmas, dolgos jobbágy azáltal, hogy többet termelt, 
ne legyen nagyobb szolgáltatással büntetve. Ezt igazában csak az 
örökváltság szüntette meg. 

A gabonát a jobbágyoknak addig a határban kellett hagyniok, míg 
az uraság a tizedet ki nem ve t te .^^ A tizedelést az uraság hajdúja, 
katonája végezte. A tizedgabonát a jobbágyoknak be kellett szállítani a 
megállapított majorba. Ott annak összerakására embert adtak. A nyom-
tatás után a szemet nekik kellett felhordani a várban levő magtárba. 
A bort Szentmártonba vagy a győri apátházba vitték. Ha az uraság sze-
kerére rakták a dézsmabort, akónként 1 garas fuvardíjat szedtek. So-
m o g y b a n 4 ^ a bérlet előtt a bencés tizedkormányzó fizetett tizedelőket 
fogadott. Mivel gyakran a népnek kedveztek, a fizetésükre és egyéb 
kiadásra a jövedelem nagy része elfogyott. A tizedelés nem volt 
kellemes dolog; a jobbágy szándékosan késleltette, akadályozta a dézs-
mát. Kovács Márk panaszkodik, hogy Bakonybélben a „rongy dézsmát, 
mely fáradságomat soha meg nem érdemelte", hat hétig szedte be. 
A szentmártoni kerületben is sokáig elhúzódott, hiszen pl. 1742-ben a 
kisécsi birtokon egy hétig tartott.4®® 

Pannonhalma környékén a konvent tagjai is segédkeztek a tizede-
lésnél. Mivel itt nagyobb volt a felügyelet, kevesebb csalás is történt, a 
tizedek is bejöttek. Nem így Somogyban, ahol „a restancia" mindig 
sok, zagyva bort adnak, ezért „megfordult".4®9 a hajdúk, pintérek és 
vincellérek mindenütt könnyen megvesztegethetők voltak. Ezért kellett 
rájuk a rendtagoknak felügyelni. Hogy a csalás lehetőségét még in-
kább csökkentsék, évenként más falukba küldték őket tizedelni.4 ^ 

A jobbágyok igyekeztek a tizedelők éberségét kijátszani; a gabo-
nából a tizedelés előtt egy részt elvittek és kicsépelték. A bor dézs-
málásánál még inkább fennállt a csalás lehetősége. A mustot köny-
nyebben el tudta rejteni a jobbágy, mint a szálas gabonát. Az uraság 
ezt úgy akadályozta meg, hogy a szüret megkezdését engedélyhez 

Ha szegények, inkább adjon kölcsön az uraság, csak ha neki nincs, en-
gedjen a termésből bevinni. 
4 0 7 Rt. V. 208. 
408 X a / 3 9 1 4 0 
4 0 9 Rt. V. 383. 
4 1 0 MG, Dézsma. 



kötötte. Az uraságnak „valami gyümölcsöknek gazdálkodásával" jelen-
tették, hogy a szőlő megérett.411 A szüretre az uraság siettette a 
jobbágyot. A dézsmáláskor a vidékiek egy fertály abrakot és egy kap-
pant fizettek rendes dézsmán felül. A konvent ezt később pénzben 
szedette mindenkitől. A félmérő zab és a kappan váltsága 17 krajcár 
volt, ehhez járult a hegymestereknek járó 7 krajcár. Ez a 24 krajcár volt 
a táblapénz. Az uraságnak jutó részt Simegh Ányos bencés tiszttartó a 
hetvenes években elengedte. Az eltörlés után a kamarai gazdálkodás 
idején Légrády Imre provizor újra szedette. 

A borból az uraság rendesen tizedet és kilencedet szedett. Néhány 
faluban, pl. Tényőn, Láziban a kilencedet a főapát örökösen elengedte. 
Ha a kilencedet és tizedet együtt szedték, a dézsma a termés 2/10-ét 
tette ki. (1 akótól 12 3/4 icce). A kilenced maga csakugyan 1/9-ed rész 
volt (tehát 9 akóból 1 akó, 1 akóból 7 1/4 icce). Mindkettőt is szed-
hették külön. 4 1 2 

A bárány- és kecskeszaporulat után tizedet és kilencedet szedett az 
uraság, tehát a szaporulat 1/5-ét. Ha az állatok száma nem öttel oszt-
ható szám volt, a felesleg után gidától, báránytól 10-12 dénár, máskor 
4 krajcár járt .4 1 3 Tehát 31 db bárányszaporulat után az uraság 6 
bárányt és 4 krajcárt dézsmált. 1752-ben Péterden 25 gazdának 349 
bárányból dézsma 59 db és 3.24 1/2 Ft, Varsányban 12 gazdának 95 
gidája után a dézsma 18 db és 60 d é n á r . 4 a falusiak is bizalmatlanok 
voltak a német birkával szemben. Az uraság a század közepén már 
félig áttért a birkatenyésztésre, a falvak dézsmája még mindig magyar 
bárány. De lassan megtört a jég, a bizalmatlanság megszűnt. 1765-ben 
a dézsmában Lázin a 31 magyar juh mellett 18 a birka, Péterden 
viszont mind az 58 birka. Talán a sváb péterdiek nemzeti érzelme 
mutatkozik meg a hazai faj tenyészetének felkarolásában, vagy még 
inkább annak a lehetősége, hogy nagyobb szakértelemmel tudtak vele 
bánni. Ezzel szemben az urasági juhászat székhelyén, Tárkányban csak 

4 1 1 Rt. V. 256. 
4 1 2 Csa/9. 22. így érthető, hogy Szentmártonban, ahol külön - de mindkettőt 
- szedte az uraság, 1787-ben a kilencedet átlagosan 266, a tizedet 240 akóra 
becsülték. Rt. V. 230. 
4 1 3 Esztergomban a század első felében 2 dénár. Villányi Sz: 1891. 79. 
4 1 4 Ta/4l. külön lap. 



magyar juhokat tartottak a j o b b á g y o k . 4 ^ Báránydézsmáról az összes 
főapátsági faluban hallunk, kecskét csak Láziban, Écsen, Varsányban 
tenyésztettek. A dézsmabárányokat a tárkányi urasági birkás keze alá 
hajtották, a selejtest a mészáros azonnal levágta.4 ^'-'A kecskék a lázi 
urasági kecskepásztorhoz kerültek. 

A méhtizedet a főapátság pénzben szedte, egy rajtól 1 petákot (7 
krajcárt) .4 1 7 1741-ben Szentmárton, Ravazd, Péterd méhváltsága 9.20 
Ft-ot tett ki; egyre több lett. 

A victuáliákat vagy személyre, vagy az egész községre egy ösz-
szegben állapította meg az uraság. A szentmártoni gazdák az egész 
század folyamán évi 24 kappant, 48 tyúkot, 48 1/2 icce kifőzött vajat 
adtak. A többi faluban a telek arányában fizették, pl. Nyalkán 1736-ban 
a félhelyes 2 kappant, és 1 icce vajat, negyedhelyes a felét; 1755-ben 
már 2 icce vaj és 24 tojás a félhelyesek szolgáltatása. Az urbárium 
kimondja, hogy ahol nincs legelő, ott vajjal nem adóznak. Egész telek 
után 2 csirke, 2 kappan, 12 tojás és 1 icce vaj jár. A nyalkai adózás 
azelőtt több volt e n n é l . 4 ^ Az urbárium által megállapított úrbéri borjút 
(30 telek után egyet) tudomásunk szerint sehol sem szedték, csak az 
urbárium alapján készült 1787-es Conscriptio tünteti fel. 

Néhol a victuáliák beszolgáltatásának ideje is meg volt határozva. 
A tényői gazdák fejenként karácsonyra 1 kappant, pünkösdre 1 icce 
vajat, 1 pár csibét, böjtre 12 tojást adtak . 4 l 9 

Az élelmiszer-szolgáltatások közül a vajat a század első felében 
néhol pénzben fizették. A szentmártoniak 1736 táján a 48 1/2 icce 
vajért 12 Ft-ot szoktak fizetni.4-^ Főleg a vajnál volt érdeke az ura-
ságnak, hogy pénzben szedje, mert ha rosszul főzték ki, megromlott. 
Máskor nagyon öreg vajat adtak, vagy nem volt eléggé besózva. 
A többi élelmiszerről nem tudjuk, hogy megváltották volna. Az 1787-es 
összeírás a jövedelmeket akarta tudni, ezért veszi fel a victuáliákat 

4 1 5 Csa/1. 103. 
416 1769-ben az urasági 453 és a dézsmából bejött 592 bárányból 94l-et a 
juhász, 104-et a mészáros kapott. 
4 1 7 Ta/39. 24. 1. Csb/9. 79. 

Rt. V. 236. nem tudom, honnan veszi azt az állítását, hogy Mária Terézia 
urbáriuma Nyalkán a victuáliáknak csak felét írta volna elő. 
4 1 9 Rt. V. 256. 
4 2 0 F. 61. 5. 



mindenütt pénzértékben, egy telekre 48 krajcárt számítva, ha pedig 
vajjal nem adóztak, akkor 24 krajcárt. 

Az élelmiszer-szolgáltatások közé tartozott az ünnepi ajándék is 
/pro Xenio Majorum Festivitatum/, melyet a főapátság birtokain évente 
hatszor szedtek: Karácsony, Húsvét, Pünkösd, Szent István, Szent Már-
ton és Szent Benedek ünnepén. Az ünnepi ajándék nagysága a század 
elején nem volt pontosan megállapítva. A megszállító levelek is csak 
illő és tisztességes ajándékot kötnek ki. 1733-ban Szent Benedekre a 
városiak 50 tojást, a ravazdiak 4 tyúkot, 50 tojást és 40 dénárt hoztak. 
Viszont a pázmándiak, tárkányiak, nyalkaiak semmit. Húsvétra a ravaz-
diak 10 tyúkot (= 1 Ft), láziak 2 nyulat, 1 bárányt (értéke 1.12 Ft), tár-
kányiak 1 bárányt és 1 gyöngytyúkot /Galium Indiacum/ (1 Ft), páz-
mándiak 15 tyúkot és 80 tojást (1.50), varsányiak 1 nyulat, nyalkaiak 1 
gyöngytyúkot és 2 tyúkot, szentmártoniak 2 kalácsot (Tortas?) ad-
tak. Látjuk, hogy az adózás nem arányos, de 1736 után sem az, 
mert minden község, tekintet nélkül a lakosság számára és anyagi vi-
szonyaira, egy imperialis értékű ajándékot adott, melyet vagy ter-
ményben, „konyhára valóban", vagy pedig pénzben fizettek. Az uraság 
a terményeket elfogadta akkor is, ha azok értéke nem érte el az 1 
tallért. A földesúr Láziban - az 17ó8-as urbáriumi pontokra adott fele-
letek alapján - a föntebbieken kívül Szent Istvánra egy szekér szénát is 
kívánt, melyet szintén 1 talléron lehetett megváltani.422 Hogy ezt más 
főapátsági faluban is szedték, arról nem tudunk. Valószínű azonban, 
hogy a teher 1736 óta arányosan emelkedett. A század közepén az 
ünnepi ajándék eltűnik, ezután csak pénzben fizetett ünnepi adóról 
hal lunk.4 2 3 

Fonásról Mária Terézia urbáriumáig nem tudunk. Kenderdézsma 
helyett Láziban a falu 1768 előtt az uraság számára 1 mérő kendert 
vetett, melyet a lakosok feldolgoztak.424 Ezután „Contractus Szerént" a 
(fél)helyesek fejenként 3 font fonalat adtak, melynek felét virágos, felét 
magvas kenderből fonták.4 25 A házas zsellérek a felét. A fonalat a 
szapulás után hozták föl. Ez a „Contractus" eltér Mária Terézia ur-

4 2 1 Ta/36. Prot. 221. 
4 2 2 F. 24. 21. 
4 2 3 Csb/7. 1756-60 között. 
4 2 4 F. 24. 21. 
4 2 5 Tehát vékony és vastag fonalat. Ka/3. Lázi. 



báriumától, amely egy telek után 6 font fonást állapított meg, de a 
házas zsellérektől semmit sem követelt. A fonással tényleg adóztak is, 
nemcsak papírosrendelkezés volt. De Péterden és Varsányban már 
csak a telkes jobbágyoktól követelték meg a fonást.^^ó Ácson a fonást 
abban számították föl, hogy a gazdák a saját zsákjaikban szállították be 
az urasági gabonát . 4 2 7 

A jobbágy sorsára a legsúlyosabban a robotteher nehezedett. Nem-
csak a teher nagysága, de annak morális hatása miatt is a jobbágy 
állandóan érezte a megkötöttségét, mikor az „úr dolgára" kirendelték. 

A főapátsági jobbágyok a század első felében a legtöbb faluban 
nem személyre előírt robotot végeztek. Az uraság az egyes falvaknak 
megállapította, hogy melyik évben hol és mennyi urasági földet mű-
veljenek. Ezen kívül „pro exigentia temporis" kötelesek voltak bár-
mikor és bármeddig végezni az uraság munkáját.42^ \ század köze-
pén minden falunak egy urasági szőlőt jelöltek ki, melyet meg kellett 
munkálniok. Akkor már szabatosan meghatározott robotról hallunk. 
Nyalkán, Ravazdon4 2^ 1755-ben, akiknek gabonája volt, minden ara-
táskor egy napot szántani, vetni, aratni és hordani tartoznak. Ezenkívül 
minden félhelyes évi 26, a többi 13 igás, a házatlan zsellér 6 kézi-
robottal szolgál. De ez is csak írott papiros maradt, hiszen Láziban is 
megállapították ezeket, mégis 1768-ban az úrbéri pontokra adott 
feleletekben azt találjuk, hogy a robot továbbra is az uraság szük-
séglete szerint történt. Sőt még 1787-ben is az összeírok csaknem min-
denütt azt állapítják meg, hogy a robotot szabályozó minden urbárium 
csak írott malaszt volt.^^O 

A robot idejét az uraság tisztje állapította meg és vasárnap a temp-
lomból kijövet rendelték ki a jobbágyokat. A községi bíró és az esküd-
tek vigyáztak arra, hogy a robot alól senki ki ne vonja magát. A robot 
napkeltétől napnyugtáig tartott. Ha egy órás útnál kisebb távolságra 

4 2 6 Ea/3. Péterd és Varsány. 
4 2 7 Sza/1. 756., Rt. V. 344. 
4 2 8 Hasonló a helyzet Gömörben. IIa Bálint: A gömöri jobbágyság a XVII-
XVIII. században az úrbérrendezésig. Bp., 1938. 26. és köv. 
4 2 9 1. föntebb: Nyalka, Ravazd. 

Pl. Pázmándról Sza/1. 228. „... nec Contractualiter, nec urbarialiter... 
Robottae tarn Jugales, quam manuales pro arbitrio toties quoties necessariae 
erant, dependebantur." A láziak a ház mögötti és irtásföldjeik után pontosan 
meg nem határozott robotra voltak kötelezve. Sza/1. 670. 



rendelték ki őket, a téli hónapokban az utat nem számították be a 
robotba, nyáron ellenben igen, úgyis hosszabb volt a munkanap. 
Ebben hibáztak legtöbbet a jobbágyok: későn jöttek, korán elmentek. 
A munka idején az uraság katonája ügyelt fel rájuk. A robot után a szá-
zad vége felé robotcédulát kaptak. A szegények pár krajcárért eladták 
a gazdagoknak; így azok jóformán semmit nem dolgoztak. A szegé-
nyeknek pedig papíron nagy restanciájuk maradt.4 3 1 

A robotban szénát kaszáló, gabonát arató, dézsmaszedésnél segéd-
kező jobbágyoknak az uraság átlag napi 1 icce bort adott fejenként. 
A csigert /ex aquatino, vulgo csiger/ mindig velük itatták meg. 1765-
ben ebből láthatjuk, hogy egy-egy faluból hányan mentek egy-egy 
alkalommal robotra, kaszáláskor 50-90, aratáskor Nyalkáról 210, Páz-
mándról 150 jobbágy robotolt.4 3 2 

A cenzuson és az árendások adózásán kívül az uraságnak rend-
kívüli pénzjövedelmet jelentett a robot megváltása. Tekintetbe kell 
vennünk, hogy az uraságnak - különösen a század első felében -
kevés művelés alatt álló földje volt, ezért szívesen vette a készpénzt. 
Écsen 16 főapátsági telek után „singulus horum locum Robottae praes-
taret duo f 4" , 4 3 3 de egyesek is szívesebben fizették a robotváltságot, 
mintsem az úr dolgára járjanak. „Ravazdi Takács Mátyás munkájára 
nem járván Robota helet fizetet a 24 apr 1741 usqve 24, Apr 1742 fi-
zetet 3 Ft."4 3 4 1755-ben 1 igásrobot megváltási árát 40, a kéziét 20 
dénárban állapítja meg az uraság, ami egyáltalában nem arányos.4 3 5 

A rendkívüli jobbágyszolgáltatások közül az árenda jelentős ösz-
szeget tett ki. A főapátság a század elején a kocsmát és mészárszéket 
csapárendáért átengedte a községnek. Megelégedett azzal, hogy né-
hány akó urasági bort mérjenek ki évente. 1754-ben az uraság már 
ragaszkodott a törvény betűjéhez: a kocsma fél, a mészárszék egész 
éven át az uraságé. A legtöbb faluban azonnal kiadta árendába a fa-
lunak vagy zsidónak. Nyalka 1768-ban 20, Tárkány kocsmától, széktől, 

4 3 1 Kovács, i. m. I. 4., 16-17. 
4 3 2 Csa/2. 131-2. 
4 3 3 1717-ben a pincesoriak közül többen megváltják 5 Ft-on. Ta/37. 31. Ta/4l. 
külön lap. 
4 3 4 Ta/38. 81. 
4 3 5 Ea/4. 704. 



és malomtól 200, Bársonyos ugyanezektől 35, Ravazd 3 9 , L á z i 50, 
Péterd 3 5 , V a r s á n y 25 és a keresztúri malomért 10 Ft-ot fizetett. 
A várbeli görög kereskedő előbb 24, később 30 Ft-ot fizetett. A jobbá-
gyoktól árendába jött még be pénz az egyes puszták, Selyemcsuk, 
Káth, Gugh, Tarján bérbeadásából. A gerencséri erdőben a fák alatt a 
füvet a láziak kaszálták 25 Ft-on. Ezenkívül a malomért a falunak is 
kellett fizetnie. A keresztúri molnár évente 5 Ft-ot adott az uraságnak. 

A század elején nagyon sok a büntetés. A büntetésekből befolyó 
jövedelem a század elején teljesen, később nagyobb részben az ura-
ságé volt, a többi a községé. A legtöbb büntetésre a verekedés (vérdíj) 
és lopás adott alkalmat, de a „Korhelség" miatt is b ü n t e t t e k . 

Előfordult még az urasági réten való erőszakos legeltetésért kirótt bün-
tetés, s z é n a l o p á s . 4 3 9 a lopásért járó börtönt „tömlöcváltsággal" fize-
tik.^440 a gerencséri erdőben tettenért tamásiak ökreiket kiváltották 
25.66 Ft-ért, de a szekér az uraságé maradt.4 4^ Egy tárkányi ember a 
dézsmabárányt ellopta, rosszat csempészett közé; egy péri lakos a sző-
lőben szomszédját csaknem agyonverte, 12-12 Ft-ot f i z e t t e k . 4 4 2 Aki 
„vért bocsátott máson", vérdíjat fizetett. 

A század első felében a jobbágygazdák hagyatékából „Testamentum 
pénz" /vulgo testpénz/, 4 Ft járt az uraságnak. Akinek kevesebb 
vagyona volt, kevesebbet fizetett, „szegény zsellér" 3 Ft-ot, máskor 1-2 
Ft-ot. Csak Szentmártonban és Pázmándon hallunk róla kifejezetten. 
A század közepétől nem említik. 

Helypénzt a főapátság csak Szentmártonban a Szent István-napi 
vásárkor és Ravazdon a villebaldi búcsún szedett A Szent István-napi 
nagy zarándoklatok sok kereskedőt vonzottak ide. A vásár 1723 óta 
lenn a városban vo l t . 4 4 3 1747-ben a kormányzó Szent István napján 
csak 10 Ft hely pénzt szedett be, „minthogy zsidók nem voltak 

4 3 6 F. 34. 8. 
4 3 7 A számadások sehol sem említik. A legnagyobb emelkedés a tárkányi 
árenda: 1736-ban 15, 1746-ban 150, 1768-ban 200 Ft. 
4 3 8 Pl. a várbeli boltos szolgáját 4.20 Ft-ra büntették. Ta/4l. 10. 
4 3 9 Csb/7. 65. 
440 Eb/4-ből 1720 év. 
4 4 1 Db/ l . 1780. 
4 4 2 Ta/37. 32-33. 
4 4 3 T/2. 7. 79. 11. 



itten".444 Máskor meg az eső mosta el a búcsút, mint 1760-ban 
Ravazdon. Az ötvenes években az évi helypénz Szentmártonban 15 Ft 
körül volt, Ravazdon pedig 8 Ft. Egész évben befolyó helypénz volt a 
„fölső helypénz", évente átlag 12 Ft. Ezt valószínűleg a főmonostor 
előtt lerakodó árusok f izet ték. 45 

A rendkívüli szolgáltatások közül a hosszú fuvart a szentmártoni 
kerületben sehol sem találjuk meg. A Mária Terézia urbáriumát követő 
1787-es összeírás mindenütt felveszi telkenként 1 igás robotban, de 
tényleg egy faluban sem hallunk róla. Egyedül a győrszentivániak szol-
gáltatásait megállapító egyesség az egész falut egyetemlegesen 2 hosz-
szú fuvarra /Duo Itinera longina/ kötelezi „juxta c o n s u e t u d i n e m " . 4 4 6 
Az út nagysága Bécs, Pozsony, Buda, vagy hasonló távolság lehet. Ha 
az uraságnak nincs rá szüksége, a falusiak kötelesek 8 Ft-on meg-
váltani. 447 

A földesúri terhek egyetemes megváltásáról a szentmártoni ke-
rületben nem hallunk. A füssi kerülethez tartozó Kolozsnémán (Ko-
márom vm.) a Conscriptio szerint a félhelyesek 12 Ft-ért, a negyed-
helyesek a feléért váltották meg az összes urbariális kötelezettségüket. 
Mária Terézia urbáriumának behozatala után pedig az eszerint járó 
szolgáltatásokat váltották meg.4 4^ 

VI. A birtok igazgatása 

A nagybirtok gazdasági fejlődését, ütemét nagyban segíti vagy hát-
ráltatja a birtokos egyénisége. A kor főapátjai mind erőskezű egyé-
niségek. Azonban sokféle teendőjük mellett még a birtokokkal leg-
többet foglalkozó Sajghó sem tudott mindenben a legapróbb rész-
letekig intézkedni. Természetes szükségszerűség volt tehát, hogy az öt 
vármegyében szétszórtan fekvő hatalmas birtokkomplexumot kerüle-
tekre osszák. 

4 4 4 Csb/1. 1746. 
4 4 5 Csb/7. 15. 
4 / ' 6 Bár előbb nem tudunk róla. 
4 4 7 Ea/1. 716. Az 1755-iben erről van szó. 
4 4 8 Sza/1. 839. 



A század elején Göncz Celesztin alatt a birtokokat három kerületre 
osztották: a szentmártoni, kismegyeri és dienesdi kerületre.4 4 9 A falvak 
hovatartozását biztosan nem tudjuk, de valószínűleg nem tévedünk, ha 
a Pozsony megyeieket a dienesdi, a közvetlen Győr környékieket a 
kismegyeri, a többit a szentmártoni kerületbe osztjuk be. Az egyes 
birtokkerületek nincsenek élesen elhatárolva. A győri főapáti ház 
prefektusa a szentmártoni birtokról ad el bort, bőröket. A főmonostor 
számára Győrött vásárol. A kismegyeri kerület tulajdonképpen a 
győrinek felel meg. Vezetője a főapáti ház bencés prefektusa. A szent-
mártoni kerület kezelése idejében a tizedszedést egy vagy két bencés 
tizedkormányzó vezetésével öt világi tiszttartó vezette. 

Sajghó alatt a birtokok öt kerületbe így voltak beosztva: a szent-
mártonihoz tartoztak: Szentmárton (Kis Sáágh, Szent Lőrinc), Nagy Écs, 
Pázmánd (Szent-Imre, Dörög) Nyalka, Ravazd, Péterd, Lázi, Varsány és 
Kis Écs, Tarján, Illák, Tömörd, Mindszent, Gugh, Káth, Likivarsány, Pi-
chord, Gerencsér, Keresztúr, Eölbő (Kisölbő), Apáthy puszták és a ta-
mási leányföldek. A negyvenes években megszervezett bársonyosi ke-
rületben Bársonyos, Tárkány, Lázi és Varsány falvakat osztották be, 
bizonyára a környező pusztákkal együtt.4^® a kismegyerihez Kis-
megyer, Heese, Szentiván, Csanak, Nagybaráti, Tényő, Vének, Nagy- és 
Kiskeszi, Dérhidja, Kolozsnéma, Ásványtő (Karom), Vas, Lovad, Erecs, 
és Lidértejed; a Deákihoz Deáki, a dienesdihez Dienesd és a pozsonyi 
hídvám tartozott. 

Somogyi főapát a külön bársonyosi kerületet feleslegesnek tartotta 
a főmonostor közelében, ezért újra a szentmártonihoz csatolta. A győri 
apátúrház prefektusa újra győrkerületi kormányzó lett, de a kismegyeri 
tiszttartóság továbbra is megmaradt. A kerület csallóközi birtokaiból a 
füssi tiszttartóságot szervezte meg. 

Az egész birtokkomplexum igazgatási központja a főmonostor volt. 
A központi igazgatás a főapátok dolga. Sajghó ebből a legkisebbet sem 
engedett másnak. A jövedelmeket a kormányzók az ő kezébe szolgál-
tatták. A rendtörténetben emlegetett központi pénztár a konventpénz-

449 Rt. V. 213. 
450 Rt. I. h. szerint a bársonyosi kerülethez Bársonyos, Tárkány, Ács falvak, 
Kápolna és Kiscsanak puszták tartoztak. Ezzel szemben Eb/4, kötegben a 
bársonyosi kerület tartozékai a föntebb mondottak. Ács, Kápolna és Kiscsanak 
valószínűleg a kismegyeri kerülethez tartoztak. 



tárt j e l e n t e t t e . 1 Ezenkívül volt még pénz a provizornál is. A szent-
mártoni provizor ugyanis bizonyos mértékben a kolostor házgondnoka 
is volt, kölcsönösen vezették a ház ügyeit a pincemesterrel /cellerari-
us/. A konyhát ekkor külön rendtag, a konyhafelügyelő vette át. Az 
apróbb kiadásokra a provizortól kapott pénzt, később a pénztárostól 
átalányt. A szentmártoni kormányzó pusztán helyzete miatt is a többi 
fölé emelkedett. Központi kormányzó volt. A főapát távollétében ő vet-
te fel a beküldött pénzeket. De Sajghó mellett a pénzügyekben nem 
lehetett szerepe. Sajghó éveken keresztül maga vezette még azokat a 
kiadásokat is, melyek a rendtagok ruházatára vonatkoznak, nem is 
szólva a legapróbb építkezésekről, a kegyúri kiadásokról, perekről stb. 
A falvak egy összegben befizetett pénzét, a kocsma és egyéb áren-
dákat személyesen vette fel. 

Sajghót az 1746. október 5-én kiadott Statútumok arra kötelezték, 
hogy az összes főapátsági birtokokat „exclusis saecularibus" alkalmas, 
szerzetes tiszttartók vezessék, a kisebb gazdasági hivatalokba pedig 
laikusokat tegyen. A győri apátúrházban Sajghó nem mindig bencést 
alkalmazott prefektusnak, pedig megválasztásakor ezt esküvel ígérte. 
Az új Statútumok a győri prefektusra bízták a győri kerület vezetését is, 
azzal a kikötéssel, hogy a főapát adjon mellé egy értelmes laikust. A 
központi gazdasági ügyek vezetésére, a kolostor és a gazdaságok ki-
adásának intézésére egy celleláriust /provizort/ állítson, a bevételeket 
pedig a pénztáros /depositarius perceptor/ kezelje, akiket a főapát a 
seniorok tanácsával452 nevez ki és önkényesen nem mozdíthat el. A 
főapátnál őrzött pénztár kulcsa ezeknél legyen, belőle a provizornak a 
főapáttól láttamozott írásbeli utalványa nélkül nem lehet pénzt kivenni. 
A kiadásokat pontosan vezessék a főapátnál levő könyvbe. A főapát 
távollétében a perjel /superior/ őrzi a pénztárt. A provizor és perceptor 
a főapátnak havi számadásra vannak kötelezve, évente pedig általános 
/generális/ számadásra. A győri prefektus éppen így adjon számot. A 
pénzt havonta küldje be a perceptornak nyugta ellenében. A deáki 
provizor a távolság miatt háromhavonként ad részleges, december 
végén generális számadást. A bevételeket is három havonként adja át a 
perceptornak „erga quietantiam". 

451 Rt. V. 214. 
4 5 2 Seniorok: Perjel, alperjel, cellerarius (depositarius) és két főapáttól kine-
vezett rendtag. 



Nem jól ismernénk Sajghó főapát egyéniségét, ha beleegyezett 
volna abba, hogy a gazdasági teljhatalmat kiadja a kezéből. Nem is 
sokat törődött a megkötésekkel, ezután is mindent maga intézett.453 
Bizalmasai minden ügyben csak az anyagilag tőle függő ügyészek 
voltak. Szerzetes tiszttartót továbbra is csak Szentmártonban tartott. 
Neki fizetett alattvalók kellettek a gazdaság irányításában. A győrke-
rületi kormányzóság megszervezése utódjára maradt. 

Lehet, hogy Sajghó a világi tiszttartókkal szemben elnézőbb is volt, 
mert ezek biztos támaszai voltak. De csak a szerzetesek üres pana-
szának kell minősítenünk, hogy Sajghó gazdálkodását nagyon rossz 
színben tüntették fel Bajzáth püspök, királyi biztos előtt. Nem hihető a 
mindennek utánanéző Sajghóról, hogy értelmetlen embereket, tudatlan 
komornyikjait állította a tiszttartóságok élére és hogy ezek számadás 
nélkül, önkényesen gazdálkodtak. Sőt, Sajghót a legkisebb dolgokban 
is megkérdezték a tiszttartók. A kismegyeri provizor, Pankly György, 
megkérdezi, hogy melyik magtárból adjon ki kölcsöngabonát, hogy 
élve küldje-e be a sertéseket Szentmártonba, vagy felfüstölve, stb.4^4 

Ilyen aprólékos gondosság után nehéz lenne elképzelnünk, hogy 
tiszttartóinak a jövedelmek elsikkasztása felett szemet hunyt volna. 
Annál kevésbé hihető ez, mert a világi tiszttartók már az előző szá-
zadban szigorú ellenőrzés alatt á l l o t t a k . 4 5 5 \ világi tiszttartót a falusi 
bírák és esküdtek is állandóan ellenőrizték. Bár emiatt a tiszttartó még 
csalhatott, mert a falusi elöljárósággal könnyen megegyezhetett. Sajghó 
idejéből maradtak fenn pontos számadások, melyeket a világi tiszttar-
tók nyújtottak be. Ezeket a központban az általános gazdasági ellen-
őrzés szabályai szerint tételről tételre m e g v i z s g á l t á k , 4 ^ megtették a 
difficultasokat, a tiszttartó „replicalt", stb.457 

A pénzek kezelésébe Sajghó még kevésbé engedett beleszólást. 
Pedig a királyi vizsgálóbizottság statútumai hatására mintha egy időre 

Cuncta ex privato arbitrio suo egisse, de omnibus circa commu-
nicationem et praescitum conventualium potestate absolute disposuisse, 
omnium denique rerum ad monasterium hoc quacumque ratione pertinentium 
statum et subsistentiam ab influxu et notitia religiosorum etiam professiones 
seniorum positive sub-duxisse..." — írja Bajzáth a királynőnek, Rt. V. 834-40. 
4 5 4 Eb/4, köteg. 
4 5 5 Rt. IV. 488. 
456 1. Eb/4, aktacsomót. 

Jármay-Bakács, i. m. 11. 



engedett volna. A kormányzók ekkor „Új- (konvent) pénztárba, belső 
cassába" adták be a pénzt. De nemsokára ismét minden maradt a 
r é g i b e n . 4 5 8 a főapát annak kölcsönzött, akinek akart. Mária Terézia 
ezért meghagyja az új főapátnak, Somogyi Dánielnek, hogy csak „cum 
consilio et concursu s e n i o r u m " 4 5 9 kölcsönözhet. A kintlevőségeket 
pedig minél előbb hajtsa be. A királynő a főapáti pénztárt megszünteti, 
az összes jövedelmet „ad ratiocinium et cassam domestici provisoris" 
kell beadni. A pénztárnak két kulcsa közül az egyik a főapátnál, a 
másik a provisornál legyen. Pénzt csak a seniorok tudtával, a főapát 
írásbeli utalványára közösen vehetnek ki. A tőkét építkezésekre, 
gazdasági beruházásokra, a rendtagok ellátásának javítására és gyü-
mölcsöző elhelyezésre kell fordítani. A királyi rendelkezéseket a 
megvalósításban úgy oldották meg, hogy központi pénztárosi /cassae 
praefectus, cassa superiori/ állást szerveztek, melyre Somogyi a legal-
kalmasabb rendtagokat választotta ki. Emellett természetesen mindig 
volt pénz a provisornál is. Még egy fennakadást kellett megoldani: a 
főapát távollétében nem lehetett a pénztárba nyúlni. Ezért a Helytartó-
tanács engedélyével a folyó bevételek és kiadások kezelésére házi-
pénztárt szerveztek. A gyakorlat azután úgy alakította a helyzetet, hogy 
a „kispénztár" lett a tulajdonképpeni pénztár. Ebbe folyt bele az összes 
jövedelem. Az állandó kiadások után fennmaradó felesleget „ad 
cassam superiorem" tették. Ebbe nem a rendes ezüstpénzt, hanem az 
aranyat (körmöczit, imperialist) rakták. A nagyobb kölcsönöket ebből 
folyósították. 

A pénz kezelésére Sajghó 1748-ban a királyi vizsgálóbizottság in-
tézkedésére felállította a konventpénztárt. A pénztárosnál nagy összeg 
sohasem volt, csak annyi, hogy a kormányzót és a cellerariust kise-
gíthesse és a napi kiadásokat fedezze. A többi pénz Sajghó főapáti 
pénztárába folyt. Az első konventpénztáros Keller Bálint volt 1748-tól 
1751-ig. Utóda 1751-54 között Griszl Gábor, később Hunyadi Reginald 
1759-ig, akit Házy Károly követett 1763. dec. 9-ig. Somogyi alatt a cas-
sae preafectus feladatköre nagy: az egész rend pénzére ő ügyel fel, 
ezenkívül a pincét is vezeti. Az első pénztárosok nevét nem tudjuk. 
1771-ben Miller Móric a pénztáros és c e l l e r a r i u s . 4 6 0 1777-83 között 

4 5 8 Csb/1. 1748. ápr. 17., dec. 4. 
459 Rt. v. 941. Somogyi kinevezési oklevele. 
4 6 0 Lehet, hogy már előbb is ő volt. Csa/10, Db/3. 



Tallián József, utóda pár évig Hegedűs Nep. János. Az utolsó pénztáros 
1785. júl. 16-tól a feloszlatásig Mayer Engelbert. 

A szentmártoni kerület kormányzója a század elején Lancsics 
Bonifác volt.4^1 a „Boldogasszony Anyánk" énekének szerzője4^2 

ezután is töltött be gazdasági hivatalokat. Somogyban volt tized-
kormányzó, majd 1732-34-ben győri prefektus, ezután dömölki kor-
mányzó. 1708 áprilisától a szerződéseken Göncz Celesztin bakonybéli 
apát, a későbbi főapát „officialis D, S. Martini" aláírását találjuk. 1709 
áprilisától kezdve Csatai Jeromos a provizor, aki 1730-35-ben dömölki 
apáti méltóságában Bakonybélt kormányozza. 1712 februárjában Kis 
Zsigmond, majd Hermann Imre a tiszttartó. Hivatalának idejét pontosan 
nem tudjuk. 1716 márciusától Vincze Márton a provizor, 1719 
decemberétől 1731-ig Benda Bernát. 1720-23 között egy ideig Újvári 
Móricz is volt. Benda utóda 1736-ig Pirnekkel Emilián, aki innét Ba-
konybélbe ment, ahol újjáépítette az apátságot és templomot. Ekkor 
három hónapig Mákóczy Imre, majd júliustól 1737. dec. 12-ig Hiblár 
Zsigmond a kormányzó. Utóda Aágh Amand 1745. nov. 13-ig- Ekkor 
Bánics Domonkos vette át a kerületet. Előtte már deáki plébános ko-
rában vezette az ottani gazdaságot. 1754. szept. 14-én Dömölkre ment 
kormányzónak. Szentmártont Griszl Gábor, addigi konventpénztáros és 
cellerarius vette át. 1762. szept. 29. után két hónapig Benke Lőrinc, 
majd ismét Bánics Domonkos a központi kerület kormányzója. 1763 
áprilisától 1767. jan. 8-ig Simegh Ányos, utána két hónapig Tallián Jó-
zsef, majd Szepessy Béla, 1767. február 5-től 1768. ápr. 19-ig újra Si-
megh lett a k o r m á n y z ó . 63 Ekkor Somogyi az újonnan szervezett győri 
kerület élére állította. Utána Házy Károly, majd 1768. május 10-től 
Prucker Róbert cellerarius vezette év végéig a kerületet. Mikor Deákiba 
ment, Miller Móric lett a kormányzó 1778. nov. 23-ig. Utóda Püspöky 
Vazul, aki 1785. dec. 23-án meghalt. Őt Pacsay T i b o r , m a j d Fekete 
Jeremiás követte, aki okt. 17. után jött Füssről. A feloszlatáskor Prucker 

Az adatok nagyrésze a Ta/36. Prot.-ból valók. A Rendtörténet V. k.-nek 
felsorolása sok helyen megbízhatatlan. 
462 Gacs Emilián: Szoszna Demeter György kéziratos énekeskönyve (1714-
1715). Pannonhalma, 1938. (Pannonhalmi Füzetek 20.) 69-75. 

Rt. v . szerint május 10-től Prucker; Csa/1. szerint még aug. 4-én is Simegh 
a kormányzó. 
4 6 4 1786. okt. 15-én. Db/8. 5. 



Róbert is a főmonostorban tartózkodott, de csak ekkor jöhetett ide 
Deákiból. 

A névsorból látjuk, hogy a kormányzók általában hosszú ideig 
álltak a birtok élén, vagy hamar leváltották őket. Sajghó nem szívesen 
helyezte át a kormányzókat, pedig a konventi ellenzéknek ők voltak a 
vezetői. A főapát fel tudott emelkedni a személyi ellentétek fölé: a 
Rend érdekeit tekintve, hogy a kormányzók minél jobban megismerjék 
kerületük viszonyait. 

A rendi kormányzat és világi nagybirtok kormányzatában az ügy-
vitel tekintetében nagy különbség volt. A bencés kormányzók a főapát 
és a Rend bizalmából álltak a birtok élén. Szegénységi fogadalmuk 
alapján is megbíztak bennük annyira, hogy minden apró dologról nem 
kellett számadást adniok. A terménykiadásokat pl. csak személyes 
buzgóságból vezették, erről nem adtak számot. így érthetjük meg, 
hogy miért olyan gyéren találunk a gazdálkodás menetére jellemző fel-
jegyzéseket. 

A világi tiszttartók Sajghó idejében teljesen függetlenek voltak a 
szerzetes tiszttartóktól. Világi tiszttartó volt a század közepén Kisme-
gyeren (Billik András, Pankly György), Deákiban (Jurovics Ferenc, 
Andassy Mátyás), Bársonyoson (Apptinszky János, Györgyi Pál, Hódul 
Illés), Dénesden (Urba Márton). Fizetésük változó. Bozsoki Pál deáki 
tiszttartó 1642-ben 40 Ft készpénzt, 26 mérő búzát, 6 rőf csimazin 
posztót, 6 rőf bélést, 2 lóra nyárra szénát, télre zabot, napi 2 font húst 
és 1 pint bort k a p o t t . 4 ^ Kismegyeren a tiszttartó konvenciója 1758-
ban: 100 Ft készpénz, 3 mázsa húsért 16.50, charta 3 Ft,4^6 12 mérő 
tiszta búza, 30 m. kétszeres, 40 m. zab, 5 m. köles, 2 m. hajdina, 50 
font só, 30 font s a j t . 4 ^ 7 Bársonyoson 1767-ben Hódul Illés provizor 
konvenciója: 95 Ft, 8 m. tiszta, 30 m. kétszeres búza, 40 m. zab, 1/2 m. 
borsó, 1/2 m. lencse, 5 m. köles, 36 font sajt, 30 font só, 12 font fagy-
gyú.468 

Somogyi követte a királynő rendeletét. A világi tiszttartókat csak-
hamar rendtagokkal cserélte fel. A bársonyosi provizorátust megszün-
tette. Deákiban 1768 júniusában már Najthányi Antal, utána a felosz-

4 6 5 Rt. IV. 459. 
466 Charta: vsz. az irodai kiadásokat jelenti. 
4 6 7 Eb/4, köteg, Kismegyer, 1758. 
4 6 8 Rt. V. 830-1. 



látásig Prucker Róbert bencéseket találjuk a gazdaság élén. A győri 
kerület megszervezése után a szerzetes-kormányzók az apátúrházban 
laktak. 1768-tól kezdve a feloszlatásig Simegh Ányos volt a kor-
mányzó. Külön tisztségnek megmaradt a praefectusi állás, melyet ak-
kor Róth Sebestyén töltött be. A füssi kerületet Somogyi szervezte, 
kormányzását 1778-ig Toronyi Rajmund, utána Fekete Jeremiás plébá-
nosra bízta. Feketét 1786 végén a plébánosságban és valószínűleg a 
kormányzóságban is Pacsay Tibor váltotta fel. A dienesdi birtokon nem 
volt bencés kormányzó. A jövedelmet a modori bencés házfőnök vette 
fel és küldte be P a n n o n h a l m á r a . 4 ^ 9 Az apátságok (Bakonybél, 
Dömölk, Tihany) javait az egész század folyamán rendtagok kormá-
nyozták. 

A szentmártoni kerület kormányzója egyúttal a főmonostor ház-
gondnoka is volt. A kolostor nagyobb anyagi ügyeiben ő intézkedett, a 
nagyobb bevásárlásokat ő eszközölte. A konyhaügyeket a konyha-
felügyelő /claviger/ intézte, aki az apróbb kiadásokra a pénztárostól 
kapott pénzt. Bizonyos konyhát-érintő ügyek a celleráriusra tartoztak. 
Sokszor ezt a két hivatalt egy személy töltötte be. A század második 
felében a ház ellátása már jobban a cellerárius feladata. A provizor 
kevesebbet költött a konventre. A konyhafelügyelői állás ezután is 
megmaradt. 

A kormányzó hivatalos adminisztrációja sokágú munkakörének 
megfelelően több részre oszlott. A század első felében rendszerint nem 
választották el pontosan, hogy milyen természetű a bevétel és kiadás, 
vagy pedig összekeverték. Az 1708-as bevételekben a következő téte-
lek szerepelnek: falusi kocsmák és mészárszékek jövedelme, szőlő-
eladás, szőlőre szabadlevél, cenzus, fű- és makkbér, gabona-, köles-, 
állateladás, adósságok kifizetése. Kiadások: in communi, convenciók, 
hal, konyha, perek, adósság törlesztésére.47® a század közepén már 
külön veszik a konventre és gazdaságra fordított összegeket, de a be-
vétel még „Diversi Generis".47 ^ Ez annyiból is érthető volt, mert Saj-
ghó minden jelentősebb összeget személyesen vett fel. A ház kiadá-
saira ő is adott pénzt, vagy teljesen maga eszközölte a beszerzéseket 
is. 

4 6 9 Csa/10. 1777. 
4 7 0 Ta/37. 1708. 
4 7 1 Csb/1. 1745-48. 



Somogyi főapátsága alatt a kormányzók elszámolása is megválto-
zott. A bevételeket faluk szerint közlik, melybe belevették az ottani 
földesúri és allodiális jövedelmeket is. Ezenkívül az ökrök és lovak, 
birkák eladásából, büntetésekből és helypénzből származó jövedelmek 
alkotják a bevétel rovatait. A kiadások tételei: konventpénztárba, épít-
kezésekre, főapáti megbízásra, téglaégetésre, fáért, (marha)-sóért, mar-
havásárlás, lóvétel, konventre, gazdaságra, vászonra, különfélék, kon-
venciók és a kormányzó útiszámlája.47^ Látjuk, hogy minden belső 
rendszer nélkül következnek a rovatok egymás után. Az egyes adatok 
megítélésében, hogy az melyik rovatba tartozik, nem sokat gondol-
koztak, beírták a különfélék rovatába, mely így minden évben a leg-
jelentősebb tételek egyike lesz. 

A kormányzó és a pénztáros számadásainak ellenőrzésével Sajghó 
egy vagy két rendtagot bízott meg, akik tételről tételre átvizsgálták a 
bevételeket és kiadásokat. Az évzárás nem a polgári év végén, hanem 
az ellenőrzéskor történt, rendszerint február, március táján. Az elszá-
molásokban többnyire volt néhány kisebb természetű hiba, inkább 
csak elírás. A vizsgálat után a megbízott „Ratiocinans" és a provizor 
aláírták, majd a főapát is aláírta.47^ Somogyi idejében a perjel és a 
seniorok február-márciusban végezték az ellenőrzést. Itt csak a főapát 
írta a l á . 4 7 4 

A pénztáros /cassae praefectus/ rovataiban a bevételek három cso-
portra oszlanak: a kerületi kormányzók útján a gazdaságokból, a ki-
adott pénzek kamataiból és tőketörlesztéseiből, a falusi kocsmák jöve-
delmeiből. A gazdasági és kamatjövedelmeket hónapok szerint, a 
kocsmák jövedelmét falvak szerint vezetik. A kiadások rovatai: kony-
hára (a konyhamesternek-konyhafelügyelőnek átadott pénz), halra, 
vajra, ruházati cikkekre (in linum et lanum), építkezésre, számlák kifi-
zetésére (in auszugales), reprezentatív kiadásokra és perekre, szegé-
nyeknek, a cselédség convenciójára, különfélékre, sóra, a szőlők mű-
velésére, borvételre, a pince szükségleteire. A ruházati cikkek beszer-
zését és az építkezésre fordított kiadásokat tételek szerint havonként 
vezette. A számlabeli követelések rovatába minden vásárlást (pl. ingat-

4 7 2 Db/4. 1783-85. évek. 
4 7 3 Csb/3. 154. 
4 7 4 Csa/10. 1777-81. 



lan) belesűrítettek. Idevették ezenkívül a cassa superiorisba beadott 
pénzt is. Ezért ez volt a legjelentősebb rovat minden évben. 

A kormányzók munkakörük miatt nem élhették a XVIII. századi 
Pannonhalma szigorú szerzeteséletét. Sokat kellett utazniok, vásárokra 
járniok, ezért nem reverendában, hanem mentében és köpenyegben 
jártak.475 1716-ban a kormányzó saru formájára csinált csizmát vesz 
magának.4 7^ Részt vettek a megyegyűléseken Pápán, Komáromban és 
Győrött és képviselték a Rendet. Sokszor felszólaltak vagy tiltakoztak a 
birtok é rdekében . 4 7 7 Személyes költségeiket (borravalókat, úti-
számlájukat, határjáráskor, dézsmáláskor a bírák megvendégeléseért) 
külön vezették. Nem rúgott sokra, átlag évi 50 Ft-ra.47® Személyes 
szolgálatukra állt a konvenciós kocsis, mert a kormányzónak külön 
fogata volt. 

A világi tiszttartók számadásait a szentmártoni bencés provizor vizs-
gálta felül a rationista (számtartó) segítségével. Rationistáról csak Saj-
ghó idejéből tudunk. Szolcsányi György számtartó adja át az új 
kasznárnak a magtárt .4 7 9 Konvenciója 65 Ft, 5 m. tiszta búza, 30 m. 
kétszeres és 10 font f a g g y ú . 4 ^ a számtartót bevásárlásokra is 
elküldték, költségeit a kormányzó fizette.4®! 

A világi provizorok külön tételek szerint vezették a pénz- és ter-
mény-elszámolást. Igazolásul azokat a nyugtákat nyújtották be, melye-
ket a pénz átadásakor a pénztáros és a provizor, vagy - ha Sajghó 
vette fel a pénzt - a főapát aláírt. A terményelszámolásnál a főapát 
írásos utalványát használták nyugtának. A nagyobb eladásoknál a vevő 
rendszerint a főapátnak fizette ki a vételárat.4®2 A bencés kormányzó 
felettese gazdasági ügyekben csak a főapát volt. Ő viszont az urada-
lom és a főmonostor egész személyzete felett rendelkezett. Nélküle 
nem történhetett semmi a gazdaságban. 

4 75 Griszl Gábor írja: „Mentém allyára vásznat vettem fél rássát 1 réfet -.30, 
item egy mentekötőt -.20 frt." Csb/7. 157. 
4 7 6 Ta/37. 271. 
4 7 7 Ta/39. 35. 
4 7 8 Db/l. 1779: 50. 38 1/2; 1780: 30. 79; 1783: 47. 64 Ft. 
4 7 9 Ea/2. 6. 
4 8 0 Rt. V. 830-1. 
4 8 1 Csb/1. 1748. dec. 10-én Szekszárdon járt. 
4 8 2 Eb/4, köteg. 



A provizor után a legmagasabb uradalmi tisztség a kasznáré /fru-
mentárius/. Szentmártonban, ill. a várban és Kismegyeren hallunk 
kasznárról. A század közepén Szentmártonban Gucserius Dániel a 
kasznár, majd Unlenlovics György, 1767 táján Dvoránszki János, 1774-
ben Ascalay Mihály, a következő évben Zarka Zsigmond. A felmért és 
kiadott gabonáról számot kellett adnia a tiszttartónak, ami nem ment 
mindenkor könnyen. Bánics kormányzónak a kasznárja gabona árát 
hozott, de nem tudta, hogy hány mérő árát, „noha eleget koczódtam 
vele, de számot nem tudót a d n i " . a kasznár vigyázott a cséplőkre, a 
szemre és az asztagra. A zsákokra, ponyvákra, csépekre is neki kellett 
felügyelnie. Konvenciója: 34 Ft a csizmával együtt, 150 font hús, 25 
font só, 2 m. tisztabúza, 15 m. rozs, 15 m. zab, 1 süldő vagy 1 tallér, 1 
fertály eleség, 1/2 font borsó, 10 font sajt, 5 icce vaj, 6 akó bor, 5 mé-
rős föld és 1 (ill. 2) kukoricaföld, 6 marhatartás az urasági gulyá-
ban. 4 ^ 4 A század vége felé a kasznárnak „segéd"-je is v o l t . 4 ^ 

A bencés majorok élén a középkorban is mindig világi majoros 
állott. Ellentétben a ciszterci majorokkal, melyeket laikus testvérek 
veze t tek . 4 ^ A ravazdi, bársonyosi, lázi és tárkányi major élén ispán 
/spanus, villicus/ állott. Nemcsak a munka irányítója volt, hanem a föl-
desúr képviselője is a falvakban.4^7 Ez magyarázza meg azt, hogy 
Szentmártonban, a kormányzó székhelyén, nem volt ispán. 

A munkák - főleg a robot - ellenőrzésére, a dézsmák és a cenzus 
beszedésére hajdúkat (katona) alkalmaztak. Máskor az uraság vetéseit, 
rétjeit őrizték, éjjel lóháton körüljárták. Télen az erdőre is felügyeltek. 
Sőt néha a napszámosokat is ők fizették k i . 4 ^ Számuk a század elején 
hét, közülük egy tizedes.4^9 a majorban laktak. Konvenciójuk ekkor 
havi 3 Ft és teljes ellátás, pénteken és szombaton fejenként 1 icce bor. 
1723-ban Körmendi Istók pénzben csak 20 Ft-ot kapott, de 

4 8 3 Csb/1. 22. 
4 8 4 Eb/4. Kismegyer. 1757. 
4 8 5 Db/5. 1784. 
4 8 6 Kalász Elek: A szentgotthárdi apátság birtokviszonyai és a ciszterci gaz-
dálkodás a középkorban. Bp., 1932. 27. 
4 8 7 Az előző században is. 1. Komoróczy György: Nádasdi Tamás és a XVI. 
századi magyar nagybirtok gazdálkodása. Bp., 1932. 33. 40. 
488 1704. Ta/36. 224. 1. A napszám-fizetésre: Csa/2. külön lap. 
4 8 9 Ta/37. 209. 



természetben 1 köpönyeget, 1 pár csizmát, 1 fekete süveget, 12 mérő 
búzát és naponként 1 icce bort. Ez nem volt kevesebb, mint a töb-
bié . 4 9^ A hajdúk pénzfizetése az egész század folyamán változatlan. 
A század közepén dolmány, nadrág, csizma, süveg is járt. 1767-ben 
ehhez 16 mérő zabot, 2 m. fehér lisztet, 1/2 m. kölest, 2-10 font vajat, 
12 font sajtot, 12-24 font sót, 8 font faggyút és hetenként 2 kenyeret 
kaptak . 4 9 1 A kismegyeri uradalomban 1757- b e n 4 9 2 a lovas katona 
konvenciója 34 Ft készpénz, 50 font hús, 23 font só, 2 m. tisztabúza, 
15 m. rozs, 15 m. zab a lovának, 1 fertály eleség, 1/2 font só, 5 icce 
vaj, 10 font sajt, süldő helyett 1 tallér, 3 akó bor, konvenciós földként 3 
mérős szántó és 1 kukoricásföld, ezenkívül az urasági gulyában az 
egész év folyamán 4 marhája legelhetett.493 1787-ben Szentmártonban 
5, Bársonyoson 1 hajdú volt. Az előző évben Tárkányban is volt 1. 

A világi tiszttartók és a hajdúk a főapátság birtokain sohasem élhet-
tek vissza a jobbágyok rovására olyan szabadon, mint az abszentista 
főurak birtokain.4 9 4 A bencés kormányzó Sajghó idejében ha nem is 
állt felette a világi tiszttartónak, már a birtok közelsége révén is bi-
zonyos ellenőrzést gyakorolhatott. Hogy mennyire fontos volt ez, 
mutatja az is, hogy a központtól és minden rendi birtoktól távoli 
Dénesd világi tiszttartója, majd bérlője ellen ezen a téren sok panasz 
merült fel.49^ 

A szentmártoni gazdaságnak, de főképpen a kolostornak szerves 
része volt mindenkor a pince. Élén mindig egy bencés pincemester 
(cellerárius) állt. A cellerárius kötelességeit Sajghó főapát adta ki 1739. 
július 4-én. Keller Bálint ezt átírta és tapasztalataival kibővítette.49^ A 

490 Ugyanekkor 1 pár csizma 2.30, süveg -.50, szűr 3-4 Ft, a köpeny is van 
ennyi; a 12 m. búza pedig 1 Ft-jával 12 Ft. Tehát kb. 42 Ft-ra megy a fizetése. 
Egyikük a napi adag borát nem itta meg, az uraság 24 Ft-tal váltotta meg. 
Ta/37. 127. 
4 9 1 Rt. V. 830-1. 
4 9 2 Eb/4, köteg. Kismegyer, 1757. 
4 9 3 1787-ben Szentmártonban minden hajdúnak volt 7-8 mérős földje. Rt. V. 
240. 
4 9 4 Wellmann I. i. m. 122. 
4 9 5 Rt. V. 363. 
4 9 ^ A cellerárius gondosságáról ezeket írja: „Nullatenus confidat Celerarius in 
memoria sua ut pote pluribus intentus, sed diligenter quotidie ac exacte listis 
per rubricas distinctis conmittat et inscribendo concredat etiam minima quae in 



cellerárius irányította az urasági szőlők művelését. Beszedte a bordézs-
mát. A falusiaktól bort vásárolt. A pincéket rendben tartotta, a hordók 
és abroncsok takarítását ellenőrizte. A bor kezelését, a fejtést és a fel-
töltést irányította. Havonta az összes bort végigkóstolta: „vájjon gyön-
gébb lett-e, csipősségéből /mordalitas/, tüzességéből /calor/ sokat 
veszített-e, nem lett-e büdös, penészes zavaros, 'fáradt' /bizonytalan: 
pendulus/, pohárba töltve nem pirosodik vagy feketedik-e, gyöngyö-
zik-e?" A falusi kocsmákba a cellerárius adta ki a bort. A konvent és a 
cselédség fogyasztását vezette. Általában az összes pincéhez tartozó 
ügyek hatásköre alá tartoztak. Hivatala nagy körültekintést kívánt, 
annál is inkább, mert többször a konvent-pénztárosi vagy konyhafel-
ügyelői állást is hozzákapcsolták. A számadások alapján a celleráriusok 
névsorát így tudjuk összeállítani: Kontor Gotthárd (1732-33), Csupord 
Incze (1735), Fr. Györödi Péter (1736), Buti Czelesztin (1736 után-
1742), Pajgoth Tibor (1742-43), Sauska Ferenc (1743. III. 20-1748), 
Keller Bálint (1748-51, konventpénztáros is), Griszl Gábor (1751-54, 
konventpénztáros is), Kovács Endre (1754-56. V. 5.), Vizy Tamás 
(1756. V. 5. - XII. 4.), Fr. Szabó Jakab (1756. XII. 4. - 1757. VII. 7.), 
Horváth Lénárd (1757. VII. 7. - XII. 7.), Házy Károly (1757. XII. 7. -
1763- XII. 9. pénztáros is), Keller Bálint (1763. XII. 20. - 1765. XII. 23.), 
Prucker Róbert (1766. II. 13. - III. 14.), Horváth Lénárd (1766.), 
Prucker Róbert (1767. I. 8. - 1768. V. 10.). Somogyi főapátsága alatt a 
konventpénztárosok vezették a pince ügyeit. A termés irányítása a 
kormányzó feladata, de minden költséget a pénztáros fizetett. 

A főapátsági birtokok nagy része erdő volt. Ezért Somogyi fontos 
gazdasági újítása volt, hogy az erdők élére 1777-ben Horváth Ármint 
állította, akit egyúttal az urasági épületek felügyeletével is megbízott. 
Jelentős intézkedés volt ez, másfél századnak kellett elmúlnia, míg 
1942-ben újra külön kormányzót kaptak a főapátsági erdők. Az erdő-
kormányzónak külön útiszámlája volt évi 60-125 Ft-nyi költséggel. 

A főapátság gazdálkodására nem, de az anyagi ügyek kezelésére a 
perekkel kapcsolatban, a birtokok kihasználására befolyása volt a fis-

quantas quantitate, quo et quandonam extradederit ex sibi concredito vino. Sic 
enim se observans evitabit millenas angustias, et anxietates, illusiones et 
Cavillationes, millenosque timorés et spinosas nocturnarum inquietudinem et 
insomnium sollicitudine melancholias inquietudines." Csa/2. 36. 



kálisoknak is, annál is inkább, mert egyúttal konventjegyzők voltak. 
Már a XVI. századtól kezdve szerepelnek a „deákok" mint ügyészek. 
A következő században rendszeresen ők vitték a főapátság p e r e i t . 4 9 7 
A birtokok miatt sokat pereskedő Sajghó mellett különösen nagy sze-
repük volt. Úriszéki perekben ők képviselték a vármegye előtt a fő-
apátság érdekeit. Sokszor Bécsben is jártak hivatalos küldetésben. 
A század folyamán Rakmányi Pál, Högyészy Sándor, Varjú János, 
Arady Ferenc, Kalmár Imre és Fülöp Ferenc ügyészekről tudunk. A fis-
kális convenciója 1755-ben 100, 1767-ben 200, 1784-ben 300 Ft, vajért 
20 Ft, 8 darabban 30 mérős föld, fél mérős hajdina, fél mérős ken-
derföld, három szekér szénát termő rét, napi 2 icce bor és 6 szobás 
megfelelő mellékhelyiségekkel (konyha, kamara, két istálló, szín) el-
látott l a k á s .

 4 98 
Zavaros időkben vagy más adott esetekben a főapátság privilégi-

umainak és jogainak védelmére a főapát és a konvent tiszteletbeli 
ügyészeket /procuratores/ választottak. Köztük jeles férfiakat (pl. ko-
ronaügyészt) is t a l á l u n k . 4 9 9 Ezenkívül Sajghónak Pozsonyban volt egy 
Batth nevű állandó megbízottja, máskor Matis György szolgabíró járt 
közben a k a n c e l l á r i á n á l . 500 

Az irodai ügyekben a főapát segítségére titkárt vagy kancellistát 
alkalmaztak évi 40 Ft fizetéssel. 1755-ben Kovács József a kancel-
lista.501 1763 után bencés titkárról hallunk: Szendy Sándor főapáti tit-
kár 1767. szept. 17-ig. Emellett a konvenciós scriba továbbra is meg-
maradt. 

A birtok területén többször járt kinn királyi földmérő /geometra/, 
hogy hivatalos felmérést eszközöljön. A század végén Magyar István 
geometra urasági konvenciós volt. 502 

4 9 7 Rt. IV. 250. 
4 9 8 Csb/3. 1755.; Rt. V. 830-1. 
4 9 9 Rt. V. 182-3. 
5 0 0 Csb/5. 83. 1. 109. 
5 0 1 Csb/3. 53. 
5 0 2 Db/5. 1784. 



VII. Az aliódium 

Európa keleti felében a XVI. században indult meg az allodiaturák 
építése. Addig a földesúr napi szükségletét kielégítette a jobbágy-
szolgáltatásokból származó j ö v e d e l e m . 5 0 3 pénz csak ruhára, ékszerre 
stb. k e l l e t t . 5 0 4 a majorgazdálkodás kiépítésére döntő lökést az újkor 
eleji zsoldos hadseregek tömegszükséglete adott. A nagy tömeg, csu-
pán fogyasztó elem, nagyobb piac-teremtő erő, mint a fejlődő városok 
állandóbb és egyöntetűbb s z ü k s é g l e t e i . 5 0 5 p>e a majorgazdálkodás ki-
fejlődésének igazi okát Komoróczy az önmagát egyre jobban megbe-
csülő ember igényeinek növekedésében, a termelés fokozásának vá-
gyában találja meg. 

Hazánkban a katonaság piacképző ereje nem volt meg, de az 
állandó hadakozás a több termelést segítette elő annyiban, hogy a 
nagybirtokos földesúr a török elleni védelmi vonal fenntartásában saját 
birtokának terményeivel látta el katonáit. A termeléshez megkívánt 
nyugodt viszonyok csak a bécsi béke után valósultak meg. Ekkor már 
teljes lendülettel folyik a „majorkodás" nálunk i s . 5 0 8 

A főapátság birtokain minderről szó nem lehetett. A XVI. század 
már a törökdúlások kora, a XVII. a folytonos újrakezdésé. A töröktől 
csak a XVII. század második felében háborgatott Pozsony megyei 
Deákiban ezalatt szép majorság f e j l ő d ö t t . 5 0 9 Amikor kissé enyhültek a 
hódoltság borzalmai, a főapátok a telepítéssel egy időben a Győr kör-
nyéki birtokokon is majorságokat építettek. Magger Placid 1650-ben 
Szentmártonban, Gencsy Egyed 1681-ben Győrszentivánban építtetett 
majort a székesfehérvári török földesúr engedélyével.510 

A török kiűzése után meginduló telepítések a főapátok serény mun-
kájának eredményei. A falvak benépesítése után természetesen a jö-

503 Komoróczy Gy. i. m. 3. és az ottlevő irodalom. 
5 0 4 Szekfű Gy. i. m. IV. 209. 
505 Sombart, Werner: Der Moderne Kapitalismus. München und Leipzig. 1937. 
I. 769., II. 639. 
5°6 Komoróczy Gy. i. m. 4-5. 
5 0 7 Szekfű Gy. i. m. IV. 218. 
5 0 8 U. az. V. 119. 
5 °9 Rt. IV. 454-5. Dénesden szintén, uo. 427. 
5 1 0 Uo. 300., 372. és 837. 



vedelmek fokozására is gondoltak. Erre a legjobb mód az allódiumok 
alapítása volt. A szentmártoni kerület területén Szentmártonban, Tar-
jánban, Pázmándon, Láziban, Bársonyoson, Tárkányban, Ácson építet-
tek majorságokat. Az újonnan telepített helyeken nem volt szükség ar-
ra, hogy a földesúr az önálló közigazgatási és földközösségi egységét 
elveszített falu közös földjeiből a maga számára foglaljon le.5H Volt 
elég terület, amelyet fel kellett törni, művelt viszont nagyon kevés volt, 
amiből foglalhatott volna. A földesúr csak örülhetett, ha jött valaki a 
puszta földre és ezáltal őt valami jövedelemhez juttatta.512 

Más a helyzet a békés fejlődésű Deákiban. A földesúr a XVII. szá-
zad folyamán a majorsághoz csatolta a pusztahelyek földjeit, ami a job-
bágyok robotját nagyon megnövelte,513 söt Pálffy Mátyás főapát elő-
írta az ispánnak, hogy valamennyi pusztahelyet „mind az én számomra 
foglalja, vagy szántottak azok vagy szántatlanok".514 a XVIII. század 
folyamán az erdőket tiltotta el a földesúr: megszabta, hogy melyik falu 
melyik urasági erdőben vághat fát. Varsányban a jobbágyok közös er-
dejében is eltiltotta az uraság a gyümölcs- (makk-) termő fák vágá-
sát,515 mert a makkoltatás a földesúrnak külön jövedelmet biztosított. 
A puszták erdei is mind tilosak voltak, legeltetni sem volt szabad ben-
nük. Viszont a pusztahelyek szántóit az uraság nem foglalta le. Szent-
ivánban az egyes darabokat a gazdáknak adták évenként haszonbér-
be.516 

A török kiűzése után az allódium természetes terjeszkedése a szent-
mártoni kerületben az „irtás" volt: a műveletlen föld feltörése. Az alló-
dium területe a század elején csak annyi, amennyit az uraság a török 
gyakori becsapásai idején műveltetni tudott. Ez pedig nem lehetett 
nagy, mert még a puszta helyeket sem foglalta le az uraság, hanem a 

511 Ellenkezőjére példa: Szekfű Gy. i. m. V. 121., Tholt Judit: A sárvári 
uradalom majorgazdálkodása a XVII. század első felében, Bp., 1934. 9., Bakács 
István János: A magyar jobbágy a XVIII. században. Századok, 1936. 285-6. 
5 1 2 Wellmann I. i. m. 101. 
5 1 3 F. 10. 72. 
5 1 4 F. 10. 30. 
515 Varsány, 1736. F. 6l. 5. A gyümölcstermő erdei fákon elsősorban tölgyet 
(makk) értünk. Ezenkívül lehet vadcseresznye-, körte-, almafa is. Utóbbiakból 
ecetet készítettek. 
516 Eb/4, köteg, Kismegyer. 



jobbágyok maguknak művelték.5I7 a század közepén a fokozódó 
igények és a több termelés vágya vezette rá Sajghót, hogy pénzen 
fogadott napszámosokkal is nagyobbítsa az aliódiumot. Az illaki erdő 
alatt, a ravazdi út mellett, a ravazdi malom mellett hallunk nagyobb 
irtásokról.51® A Nyertföld dűlő neve mögött is az irtást sejthetjük. 
1742. április 10-én a kormányzó megegyezett 4 szentmártoni job-
bággyal, kijelölte nekik a megfelelő területet. Mindegyikük 17 forintot 
és 2 mérő abajdóczot kapott. 519 a szerződésben kikötött munkával az 
uraság jobban járt, mert ebben az esetben a munkás mindenkor job-
ban belefekszik a munkába, míg a napszámban végzett irtás csak „nap-
számos-munka" volt. Robotban való irtásról nem tudunk. Az irtás az 
egész század folyamán tartott. Nehéz munka volt. A tönköket is mind 
ki kellett szedni, amihez vasdorongot használtak. A cserjés részt irtó-
kapával vágták ki. A megfelelő szerszámokat legtöbbször a major köl-
csönözte. Az urasági földeknél az „irtás" nevet nem őrizték meg, de 
Tényőn 1787-ben is Alsó-Irtások néven említenek egy urasági táb-
lát. 520 

A táji és talaji adottságok vizsgálata után nézzük azt, hogy fejlő-
désképes lehetett-e a szentmártoni kerületben az allódium. Erről már a 
Pándzsa Győr felé nyitott medencéjében való fekvés is meggyőz ben-
nünket. Győr pedig a század folyamán jelentős gabonakereskedő vá-
ros, honnan a Dunán fölfelé Mosonba szállítják a gabonát, amint a 
francia Zorn de Bulach is l e í r j a . 5 2 1 ^ kismegyeri birtok még inkább a 
győri piac vonzáskörébe került, azért itt sokkal nagyobb súlyt he-
lyeztek a gabonatermelésre. A majorságok kialakulását hátráltatta az 
utak rossz állapota.522 Nagyobb terheket csak nyáron és főleg télen 
lehetett szállítani. Tavasszal és ősszel a Pándzsa egyébként is mocsaras 
völgye valóságos sártenger volt. De a gabona értékesítése ezen nem 
akadt meg. 

A majorsági gazdálkodást nagyon előrelendíti a birtok zártsága. Er-
ről Szentmártonban is beszélhetünk. Szentmárton, Nyalka, Ravazd, az 

5 1 7 Rt. IV. 297. 
5 1 8 Ta/41. 100. 288. Ta/39. 33. 78. 79. 96. 97. 
5 1 9 Ta/39. 165. 
5 2 0 Rt. V. 261. 
5 2 1 Birkás G. i. m. l60. és a 23. lapon idézett irodalom. 
5 2 2 Uo. 155. és a 23. lapon id. irodalom. 



écsi és pázmándi részbirtokok egy testet alkottak, melyet a puszták 
láncolatosan Péterddel, Lázival, Varsánnyal kapcsoltak össze. Bárso-
nyos és Tárkány szintén közel feküdtek. Viszont Ácsnak a kerülethez 
való tartozása nem volt racionális, inkább a kismegyerihez kellett vol-
na csatolni. A főapátok a birtok kerekítésére és nagyobbítására nem 
törekedtek. Zálogba vették ugyan több-kevesebb időre a környező 
pusztákat (Mindszent, Tares, Perváth), de szőlőn kívül más földvételről 
nem tudunk. 

A majorságoknak a meginduláskor kevés szántóföldje volt. Az igazi 
cél nem a több gabonatermelés, hanem hogy az állattenyésztésnek 
megfelelő keretet és biztosítékot adjanak. Deákiban 1650-ben 800 juh 
és 60 szarvasmarha, tíz év múlva 37 bárány, 29 kos, 18 ürü, 423 juh, 44 
kecske, 4 bika, 28 ökör, 19 tehén, 27 borjú és a sok szárnyas mellett az 
összes szántó csak 48 hold és 25 szekér szénát termő r é t . 5 2 3 

Az allódium területét a század folyamán nem tudjuk pontosan meg-
állapítani, csak következtetni tudunk rá. Ha a XVII. század közepén a 
deáki 79 gazda és 28 zsellércsalád panaszkodott a 80-100 holdat 
kitevő allódium kétnyomásos megmunkálása miatt, ebből arra követ-
keztethetünk, hogy a hódoltságot követő betelepítés után ötven éven 
belül a Szentmárton környéki jobbágyok sem műveltek több urasági 
földet, már azért sem, mert a deákiaknak sok befogó állatuk (77 ló és 
228 ökör) volt. A jobbágyok kötelezettségét szabályozó 1736-os össze-
írás minden falunak kijelöli azt a földet, amelyet megművel az ura-
ságnak. Urasági szántóföld volt Tarján és Gugh pusztán, a szentmár-
toni határ Ravazd felé eső részén, az Akasztó-domb körül, a lázi és 
varsányi határban, Tárkányban az Erdő (= erdei) út mellett és a Hár-
mashatárnál. A terület nagyságát nem tudjuk. 1746 őszén Láziban 74, 
Illák alatti irtásföldben 143 3/4, Nyalkán és Péterden 143, Bársonyoson 
59, Hármashatárnál (Likivarsány) 80, a szentmártoni Sósdombon 54, 
összesen 553 3/4 mérő őszit vetettek. A következő tavasszal árpát a 
szentmártoni vermeknél 50, Újszőlő alatt 25, a ravazdi Lalka hegyen 
20, Illák és Villibald alatt 32, Tarjánon 50, összesen 177 mérőt vetettek. 
Zabot pedig a szentmártoni vermeknél 70, Lalka hegyen 30, varsányi 
Benehidnál 70, Láziban a Paperdőnél 80, Ölbőn 45, összesen 355 
mérőt, ezenkívül Ölbőn 6 mérő kölest v e t e t t e k . 5 2 4 Mindezt összeadva 

5 2 3 Rt. ív. 455. 
5 2 4 Ea/2. 116., F. 61. 5. 



az 1745-46. gazdasági év összes vetése 1084 3/4 pm volt. Ez kétnyo-
mású művelés mellett kb. 2200 mérő nagyságú vetésterületet ad. 1753 
őszén 642 1/2, tavasszal 684 mérő gabonát v e t e t t e k . 5 2 5 Eszerint a 
kétforgós vetett terület nagysága 2700 mérő körül volt. Az 1764—65. 
gazdasági évben 527 m. őszit, 434 1/2 m. tavaszit v e t e t t e k , 526 a m [ c s a k 
kb. 1950 mérős vetésterületet eredményez. 1778-79-ben 700 m. őszi, 
462 m. tavaszi gabonát vetettek, a következő gazdasági évben 662 m. 
őszi és 350 m. tavaszit. Ez összesen 2174 m. v e t é s t e r ü l e t . 527 Ha ehhez 
hozzávesszük a szénát is, amely 1746-ban 486, 1756-ban 334, 1765-ben 
497, 1777-ben 412 boglya v o l t , 5 2 8 láthatjuk, hogy aránylag mily kevés 
földet műveltetett az uradalom. 

Az 1787-es összeírásban megtaláljuk az összes urasági szántót. 
Szentmártonban a Nyertföld dűlőben 80, Lalkahegyen 52, Fekete ká-
kóra dűlőben 66, Sósdombi táblában 50, a kisécsi határ mellett 13, 
Toóra dűlőben 6, összesen 267 mérős, Pázmándon két darabban 33 
mérős, Tarjánban a Rézhegy dűlőben 160, major előtt 140, Szilos-alla 
dűlőben 200, Kistarjánon a Kerekfői dűlőben 64, az Inzsellér-Árka 
mellett 70, az országút mellett 170, a puszta templom mellett 17, ösz-
szesen 821 mérős. Tarjánhoz tartozott a Hidegkút, Námeszi és Vasasi 
dűlő. Nagyságuk 360 m é r ő s . 5 2 9 Bársonyoson a Botskoros dűlőben 36, 
Nyékpusztán 40 mérős földje volt az uraságnak, Káthon 25 mérős, 
Láziban a Kétútközti dűlőben 40, a Hegyre Járó Dűlőben 30, a Fenyő 
Szerűt Dűlőben 60, összesen 130 mérős' Varsányban két dombon 107 
mérős, Tárkányban a Temetőre Dűlőben 137, a Vermes végiben 80, a 
Kenderföld mellett 128, összesen 345 mérős urasági szántó volt. Nagy-
ölbőn 4 darabban 232, Ácson 135 mérős szántója volt az uraságnak. 
Összesen tehát 2534 mérős szántó volt házi kezelésben. A haszon-
bérbe kiadott écsi kúriákhoz, falusi kocsmákhoz és pusztákhoz is 
tartozott szántó, pl. Tömördön 4470 mérős, ezeket azonban nem szá-
mították ide. A szentmártoni kerületben - a bérbe adott Tömörd ki-
vételével - általában kevés volt a szántó. Viszont egyedül Kismegyeren 
4620, Hecsén 1240 mérős szántó volt. Sajghó jogosan mondhatta, hogy 

525 a tavaszi vetésből néhány apróbb adat hiányzik. Uo. 132. és külön lap. 
5 2 6 Csa/1. 237-8. 
5 2 7 Db/l . 1778-80. vetés. 
5 2 8 Ea/2. 123. és Ta/4l. megfelelő évei. 
529 Ezt a három dűlőt a ravazdi jobbágyok művelték az uraság számára. 



két egészhelyes tárkányi jobbágynak van akkora vetése, mint az ura-
sági tábla. 530 

Urasági rétek 1787-ben a következők: Szentmártonban Bálint rét 
(2),531 Nyalkái kisrét (10); tarjáni Puszta Templom mellett (20); Laposi-
Rét (20), a Vasasi dűlőben 2 rét (9-9); Ravazdon a Vasasi dűlő mellett 
(4), Lakatos-Rét (3), Vasasi és Szilosi dűlő között (4), Bödön kút 
mellett (1), az urasági malom mellett (65 és 7 sarjú), községi malom 
mellett (7 és 4 sarjú); Bársonyoson a Bakony-folyása patak mellett (4); 
Káthon (245 és 70 sarjú), az erdőben (3); a gerencséri erdő kaszálható 
részeiből (l60); Keresztúron (24); Kisölbőn (10), Tárkányban (30) és 
Ácson 2 darabban (6); Likivarsányon (56 és 10 sarjú), összesen 770 
szekér szénát termő rét. 

Az urasági földek parcelláit egymástól, a jobbágyokétól árok vagy 
földhányás választották el. Ha nem volt semmi határ, a béresek karók-
kal, vesszőkkel végezték a „kertellést". Eleven sövénynek csipkerózsa-, 
kökény-, galagonya-, fagyai-, mogyoróbokrokat ü l t e t t e k . 5 3 2 ^ határ-
jelzések elmozdítása és megrongálása gyakori volt. A kormányzó „fo-
gott e m b e r e k k e l " 5 3 3 körüljárta /reambulatio metarum/ a határt, meg-
állapították a h a t á r v o n a l a k a t . 5 3 4 a század elején még kevésbé tudták a 
határokat pontosan. 1728. május 19-én a Veszprém megyei szolgabírák 
5 tanút hallgattak ki, hogy hol megy a határ Péterd és Likivarsány 
között. 535 

A szentmártoni kerület majorjainak teljes leírása csak 1787-ből ma-
radt fönn. Ennek alapján vázoljuk a majorok külső állapotát. 

A szentmártoni major a vár alatt a város szélén a mai helyén feküdt. 
Az egész épület téglából épült, bolthajtásos volt, cseréptetővel. Itt la-
kott a majorosgazda, béresek, hajdú, magtáros, vadász, kovács, főapát 
kocsisa, főapát udvarmestere /aulae praefectus/, konventi mosóné.536 
A vadásznak 3, a magtárosnak, mosónénak 2, a többinek 1 szobája 

530 Sajghó ezt 1742-ben mondta. Ea/1. 539. 
531 ^ termés szekérszáma zárójelben. 
532 M G ; L f e b r 

533 Csb/7. 154. kifejezése. 
534 T a /39 36. 1. Tárkány, Bársonyos. 
5 3 5 p . 3 3 . d . 3 . 

536 A többi konventi és urasági alkalmazott a vár körül levő és a városi ura-
sági házakban lakott. Rt. V. 222-225. 



volt. Konyhája és kamrája (mosónénak, kovácsnak 2) mindegyiknek 
volt. A zselléreknek csak egy helyiség jutott. 6 istálló volt: 40 ökörre, 
24 tehénre, a főapát 9 lovának; 3 lóra, 9 lóra, 40 lóra. A majorral 
szemközti szérűskertben akkor épült 80 ökör számára istálló és külön 
a bivalyoknak is. A major mellett állt az uradalmi pajta (21 x 3 3/4 öl). 
Előtte volt egy pince, 5000 akós. A szérűskertben is volt egy pajta (15 
3/4 x 9 3/4 öl), melyet magtárnak használtak. Belefért 2500 mérő. 
A gazdasági eszközöket 11 szekérszínbe és 1 faraktárba rakták. Az ösz-
szes épületek 4 részre oszlottak. Két udvart fogtak körül, az egyikből 
átjáró vezetett a másikba. A második udvarban téglával kirakott kút 
volt. A szentmártoni majort 21187 Ft 50 kr-ra, a pajtát 1049 Ft 30 kr-ra 
becsülték. 

Az 1736-ban épített tarjáni major teljesen birkatenyésztésre volt 
berendezve. Eleinte árendába adták ki, később házi kezelésben volt. 
Az itt levő urasági szántók a szentmártoni majorhoz t a r t o z t a k . 537 a 
birkás lakásán kívül épület csak egy 8 lóra való istálló és az akol volt. 

A falu végén épült pázmándi m a j o r 5 3 8 k j c s j voit; a sövényfalas, 
nádfedeles épület helyiségei: 2 szoba, konyha, kamara és pince. Az 
egyik istállóban 15 marha, a másikban 4 ló fért el. A szérűskertben volt 
még egy istálló 30 ökör számára. Itt állt a téglafalú csűr is. A baromfiak 
számára építettek két kis kamrát. A majorhoz csak néhány darab 
apróbb föld (17 mérő) tartozott, ez a gazda konvencióját képezte. Az 
egész major tulajdonképpen csak a dézsma gyűjtőhelye volt és ökröket 
hizlaltak benne a kolostor konyhájára. 

A szintén falu végén fekvő bársonyosi m a j o r h o z 5 3 9 7 2 göböly szá-
mára köböl épült, zsindellyel fedett istálló, mellette nádfedelű ól volt a 
szárnyasoknak, alatta pince a tejneműek számára. Az igásmarhák szá-
mára zsindelyes istálló épült. A sövényfalas nádtetős gazdalakásban 2 
szoba, konyha és kamara volt, mellette 80 tehénre való tömörfalú 
istálló állt jászolokkal, marhaállással. Az udvaron volt a kút. A szérűs-
kertben egy szalmatetős csűr épült, melybe 100 m. gabona fért. 

A lázi m a j o r b a n 5 4 0 a majoros sövényfalas, nádfedeles házában 2 
szoba, konyha és kamara volt. A két kőből épült nádtetős istálló 25 és 

537 Rt. v. 239., Sza/1. 142. 
5 3 8 Sza/1. 233-34. 
539 Rt. v. 303-304., Sza/1. 64(Ml. 
5 4 0 Rt. V. 310., Sza/1. 675-76. 



30 marha, a harmadik 12 borjú számára való. A baromfiól tömésfalú, 
nádtetős. A majorudvar 2 mérős nagyságú, benne kút. A 3 mérős szé-
rűskertben szilárd falú, nádtetejű csűr állt, melybe 1000 kereszt gabona 
fért. Mellette két zöldséges kert volt, az ispán használta. A lázi ma-
jorban marhákat és sertéseket hizlaltak és fejősteheneket tartottak. 

A tárkányi m a j o r ^ 1 a juhász lakása mellett volt. Az udvar keleti 
részén a szilárd falú nádtetős házban egy szoba az itt megszálló rend-
tagoknak volt fenntartva. Mellette 2 szoba, konyha, kamara és pince a 
majorosnak, utána egy fészer /receptaculum/ és 8 lóra való istálló. Az 
udvarban állt 2 tömésfalas, nádtetős tyúkól és 2 fészer. Az északi 
részen egy három részre osztott disznóól épült, melyben 18 sertés fért 
el. Szomszédságában volt egy téglával kirakott kút düledezőfélben. Az 
udvart az istállóktól kőfal választotta el. Az istálló (8 igás ökörre,542 50 
tehénre, 30 borjúra, 8 lóra, 50 hízóra) szilárd anyagból egy végben 
épült, nádfödéllel. A majorhoz tartozott két kőlábas, eresztetős, cserép-
zsindelyes marhaállás 40 marha számára. A szérűskertben állt a négy-
kapus, kőfalú, nád- és részben cseréptetős pajta, melybe 600 kereszt 
gabona fért. Ebben tartották télen a szénát i s . 5 4 3 

A közvetlen majori épületeken kívül a gazdálkodás még több épü-
letet tett szükségessé. Ezek egy része a falvakban épült. Szentmár-
tonban 12 kisebb-nagyobb urasági ház épült, a többi faluban is voltak. 
Rendszerint a konvenciósok lakták, de találunk köztük árendába ki-
adottakat is. Néhányat a kegydíjasok (öreg tanító, urasági konvenció-
sok özvegyei) laktak. A nagyobb házaknak, pl. az écsi három kúriának 
szántóföld - és rét - tartozékai is voltak. A falusi kocsmához is tar-
tozott rendszerint szántó. A kocsmák, malmok, présházak, téglaégetők, 
vadászházak, mind az uraság külső építményei. A szentmártoni kerü-
letben Ravazdon, Láziban és Péterden volt az uraságé a kocsmaépület. 
A ravazdi volt a legkisebb. A téglából épült, cseréptetős, folyosós lázi 
kocsmában 3 vendégszoba, egy nagy ivó volt a kocsmáros 2 szobáján, 
konyháján és kamráján kívül. Az udvaron két téglafalú zsindelyes ko-
csiszín és kút volt. A kocsmához 7 darabban 36 1/2 mérős föld tar-
tozott. Az épületek értéke 2860 Ft 11 kr. Az épületek értékét csak a 

5 4 1 Rt. V. 332-33-, Sza/1. 717-18. 
5 4 2 Rt. V. 333. téves. 
5 4 3 1758. jan. 24-én 20 öl őszi szalma, 8 öl tavaszi és 7 1/2 öl széna volt 
benne. Eb/4. 



Conscriptio leírásából tudjuk. A Rend összes gazdasági épületét 58715 
Ft 61 krajcárra becsülték, 544 m e lynek harmada a szentmártoni majorra 
esett. 

A gazdasági épületek állapota a század folyamán sokat javult. Az 
újabbak mind téglából épültek, cseréptetővel. A régieket nem is na-
gyon restaurálták; több helyen düledezőfélben voltak. Ennek oka már 
az is lehetett, hogy Somogyiék számoltak a Rend feloszlatásával és 
ezért újabb építkezésekbe nemigen kezdtek. Míg a hetvenes években 
3-4 ezer Ft ment évente az építkezésre, a felosztás előtti években csak 
t i z e d r é s z e . 5 4 5 \ z építkezés sohasem vállalkozó munkája. A terveket 
bizonyára szakember készítette. A többi mesteremberrel a kormányzó 
külön-külön alkudott meg. Napszámot fizetett nekik. A kőműves és ács 
45-50, a nádverők és tetőfedők 20-20, a favágók 25^40, a munkások 
22 1/2 dénár napszámot kaptak. A malterkeverő nem a kőműves 
napszámát, hanem a rendes napszám másfélszeresét kapta. A munká-
sokra pallér ügyelt föl, napszáma 50 dénár volt. A lakóházak, kocsmák 
abalakait, ajtaját, berendezését asztalos, az istállókét és pajtákét ács 
készítette. A munkások számát nem tudjuk biztosan, attól függött, 
mekkora épület készült. A falat 2-3 kőműves rakta, a többi ezekhez 
igazodott. Az ácsmunkát gyorsan végezték. 1748-ben az új magtáron 9 
ács dolgozott. 

A major udvarára, a pusztákon a göböly és legelőmarha számára 
kutat ástak. A sok állatnak sok víz kellett, ezért a kútnak megfelelő 
nagyságúnak kellett lennie. Az oldalát téglával rakták ki, hogy a föld 
be ne ömöljék. A kútásás elég drága volt. A tömördi kútnál a kőműves 
és ácsmunka 27.56 Ft-ot tett ki a téglán és mészen kívül.546 

A majorok gazdasági eszközökkel elég szegényesen voltak ellátva. 
1742-ben Szentmártonban 2 ökrös és egy bivalyos szekér volt lán-
cokkal. 1 7 7 1 - b e n 5 4 7 js két vasas szekér volt, melyhez 4 kötő, 2 hosz-
szúlánc, 2 rudazókötél, 12 vasjáromszeg, 5 vasnyakszeg tartozott. Eze-
ken kívül volt egy pár szekérre való hosszú oldal, 2-2 darab ökör és ló 
után való „Szárny", szekérhez és kocsihoz való 8 új kerék. Volt még 

544 Rt. y. 715. 
545 ob/4 . 
5 4 6 Ta/39. 169. 
547 1769-ben még 4 „Logos" kocsit, 1 Somorjai kocsit és 1 „Hosszi oldalas 
Parasztkocsit" is említenek, Csa/1. különlap. 



egy rövid és egy hosszú oldalú vasaskocsi, kötőlánc nélkül. Vaseke 
csoroszlyával 3, faeke csoroszlyával 2, ösztöke 2. Volt még egy eketust 
helyettesítő vaslánc is. 30 év után csak két új vaseke volt szántóvassal, 
csoroszlyával és ösztökével. 1742-ben 3 megvasalt faborona volt, 1771-
ben egy vasalatlan faborona és egy vasas faborona lánccal és 10 vas-
szeggel. 548 Háromágú vasvilla 1742-ben 3, kétágú kettő, öregfejsze 4, 
szekerce 2, új tolókasza (nádvágó) 3, nyeles kasza 6 volt. 1771-ben pe-
dig 2 háromágú, 1 kétágú vasvillát, 3 háromágú favillát, 1 szénametsző 
ollót, 4 tolókaszát, 2 rendes és 2 fűverőkaszát, 2 ásót, 1 kapát, 6 irtó-
kapát, 6 csákányt, 1 falapátot és 1 vasdorongot találunk. A kisebb ja-
vításokhoz szükséges szerszámok 1742-ben: két kalapács, 1 vasüllő, 3 
kaszakő, 5 véső, 2 öreg-, 3 kisfúró, 3 vonyókés, 1 vaskapocs, 1 fa-
ráspoly, 1 köszörűkő vályústól, 1 gyalu, 1 fűrész; 1771-ben pedig: 1 
öreg-, 1 nyakszeg, 1 járomszegfúró, 1 gömbölyű-, 1 nagyobb véső, 1 
gyalu, 1 vonyókés, 1 vaskapocs, 1 vastengelyes köszörűkő, 2 fűrész, 1 
faráspoly és 1 harapófogó. „Szecskametsző láda" már 1742-ben volt. 
1771-ben „hosszú rosta" és 2 vasas pozsonyi mérő volt a pajtában. 
A fövenyhordó- és halhordó taliga szintén újak. Volt két lajtorja, 3 
nyomórúd és 1 ponyva is. 1742-ben volt három ökörharang (járom?) 
szögekkel és 3 bivaly harang lánccal. Az istállóban már 1742-ben istál-
lólámpa égett. Az állatok tereléséhez ostort használtak. 1771-ben 2 
volt, marhabélyegző 1. A szénapadlást, a kerítést, a jégvermet és a 
kamrát lakattal zárták. Valószínűleg az egyik inventár sem teljes, mert 
1744-ben549 5 vasas tézsláról, 6 háromágú vasvilláról, 1708-ban pedig 
itató- és moslékossajtárról, vasasvödörről és vízhordó taligákról hal-
l u n k . 550 1787-ben a szentmártoni major gazdasági felszerelését 803.55 
Ft-ra becsülték.551 

A gazdasági eszközöket otthon állították elő, amit csak tudtak. 
A század folyamán egyre inkább mesterrel dolgoztattak. A gyakorlati 
belátás eredménye ez: így jutottak jobb szerszámhoz. Az uradalom a 

548 Kétféle borona volt, vas- és tövisborona. A vasborona a mai fogas, a 
tövisborona pedig a mai borona. Vö. Tsötsönyi Márton: Leghasznosabb és új 
felfedezésekkel írt rövid gazdasági munka. Pesten, 1831. 6-7. 
5 4 9 E a / 2 . 1. 

550 Csa/1. 351. 
551 Rt. V. 716. 



helybeli bognárral d o l g o z t a t o t t . a z év végén fizette ki. A század 
második felében már konvenciós. Amit itt nem tudtak megcsinálni, azt 
készen vették. 1748-ban egyszerre 20 talicskát hozattak Bakonybélből. 
A vasárut Győrből és Bécsújhelyről vették. A vas megmunkálását a 
század első felében a városi és győri kovács végezte. Később kon-
venciós kovácsot tartott az uraság. 1767-ben a bognár 58 Ft-ot, 2 m. 
fehér lisztet, 6 font vajat, 8 font faggyút, 104 kenyeret kapott; a kovács 
inasostól 66.90 forintot, 2 m. fehér lisztet, 1 m. kölest, 10 font vajat, 12 
font sajtot, 15 font sót, 12 font faggyút és 156 kenyeret k a p o t t . 5 5 3 

A pénzben a ruhanemű és lábbeli is benne van. 
A major berendezésére az ispán ügyelt fel. Ispánról hallunk a szá-

zad folyamán Láziban (Kemény János), Tárkányban (Milley János) és a 
század legvégén Ravazdon. Az ispán irányította a pusztát, beszedte a 
falu szolgáltatásait és Szentmártonba küldte. 

A major állatait a majorosgazda gondozta feleségével. Ahol ispán 
nem volt, a major felügyelete is az ő gondja volt. A század elején 
(1720) a majorosgazda konvenciója 16 Ft dolmány, szűr, nadrág, 2 pár 
fehérnemű, 2 pár új csizma, 1 fejelés, 1 talpalás volt. A majorosné 
ugyanekkor 12 Ft-ot, 12 rőf házivásznat, 2 pár csizmát, 1 pár czipellőt, 
1 kék kötényt, 3 rőf gyolcsot, 1 fédelyt (?) és egy övet k a p o t t . 5 5 4 

A majorosnét munkájában a szolgáló segítette. Szintén konvenciós volt. 
1723-ban 1 köntöst (szoknyát), 3 rőf gyolcsot, 3 rőf házivásznat, „kit 
maga fony", 1 pártát, 1 övet, 2 pár csizmát és 1 pár cipellőt kapott. 
Pénzfizetésről nem maradt adat, de volt. A következő évben 18 Ft és 
egy pár csizma a j á r a n d ó s á g a . 5 5 5 1767-ben a szentmártoni majoros-
gazda 38 Ft-ot, 2 mérő fehérlisztet, 1/2 m. kölest, 12 font sajtot, 15 font 
sót, 156 darab kenyeret kapott. A „majorosné" szolgálóstul 30 Ft-ot, 2 
mérő fehérlisztet, 1/2 mérő kölest és 104 kenyeret kapott. A lázi, 
bársonyosi, tárkányi, pázmándi majorosnak, feleségének és szolgálójá-
nak fizetése 25-30 Ft készpénz, 2 m. tisztabúza, 15-18 m. kevertliszt, 
1/2-1 m. köles, 12-15 font só. Tehát ők lényegesen kevesebbet kap-

5 5 2 Ta/39. 71. 
553 R t . y. 830-31. 
554 1725-ben: 15 Ft-ot, 10 m. lisztet kenyérnek, 1 m.-t tésztás ételnek, 21 font 
lencsét, borsót, 1 süldőt, 30 font tehénhúst, 20 font sót kapott. A főapát még 
megtoldotta 4.50 Ft-tal. 
555 Ta/34. 197-98., 134. 250. 



tak,556 m j g a fontos állású kismegyeri gazda feleségestől és szolgálós-
tól 50 Ft-ot, 5 m. búzát, 30 m. rozsot, fél mécz eleséget, 8 icce vajat, 20 
font sajtot, 2 mázsa húst, 40 font sót, 1 kukoricásföldet, 9 mérős szán-
tót, süldő helyett 1 tallért és 4 marhatartást k a p o t t . 5 57 

A majorosgazda kezén a szentmártoni majorban a század e l e j é n 5 5 8 

9 fejős, 2 harmadfű tehén és 2 üsző volt. 1 7 7 0 - b e n 1 4 fejőstehenet, 1 

fiatal bikát, 3 tinót, 8 üszőt tartottak i t t . 5 5 9 a tárkányi majorban 1 7 7 0 -

ben 4 2 öreg tehén, 2 öreg bika, 1 8 üsző, 1 9 tinó és 1 borjú v o l t . 5 6 0 

Ebből 9 tehenet és 7 üszőt a gulyára vertek ki. Bársonyoson 1 7 7 0 - b e n 
8 tehén, 5 tinó, 4 üsző volt. Az üszőket mind, a tehenek közül kettőt 
hajtottak gulyára. Láziban 14 tehén, 5 tinó, 4 üsző, Pázmándon 8 tehén, 
5 tinó és 5 üsző a majori tehénállomány a szopósborjúkon kívül. 

A majoros gazdának egyre bővülő munkaköre és a szentmártoni, 
lázi és tárkányi majorban lévő több állat miatt konvenciós tehenest, 
„fejőgulyást" fogadtak. Sőt, Tárkányban külön borjúpásztor volt. A fe-
jőgulyás konvenciója 1720-ban 9 Ft, dolmány, nadrág, szűr, süveg, 2 
pár fehérruha és 1 pár bőrkapca. Később 12-20 Ft, 2 m. tisztabúza, 12-
16 kevert gabona. A szentmártoni fejősgulyás 1 m. fehérlisztet, 104 
kenyeret, 2 font vajat és 15 font sót, a kismegyeri még 50 font húst és 
májusi süldőt is kapott.561 

A teheneket a fejősgulyás fejte. A tejet a majorosné kezelte. Mind-
egyik fejőstehén után beszolgáltattak évente a kolostorba Tárkányból 
18, másutt 12 icce vajat és 20 font túrót, illetőleg Tárkányból 30 font 
sajtot. 

A sertésekért a majorosgazda felelt, de etetésük és gondozásuk a 
majorosné feladata volt. Hasonlóképpen ő gondozta az aprójószágot 
is. A szentmártoni majorban 1 7 7 1 - b e n 5 6 2 

a két hidason 3 öreg és 4 
süldő hízott. Azonkívül volt 3 öreg emse, 1 öreg ártány, 1 süldő ártány, 
és 3 süldő emse. Baromfiállomány: pulykakakas 1, tojó 7, tojás (meg-
ültetésre) 68; récegácsér 2, tojó 8, tojás 17, kakas 9, tyúk kb. 100. 
556 R t y 832_33. 
557 Eb/4, köteg. 
558 Ta/36. 53. 
559 csa/6 . 27. 
5 6 0 Uo. 13. 73. 21 
5 6 1 Eb/4, köteg. 
562 Csa/1. 352-3. 



Ülőtyúk 3, csibe 50, gúnár 1, tojólúd 6, kisliba 20. A sertést és a ba-
romfiakat a főmonostor részére hizlalták. Nem maradt el emögött 
Tárkány, Bársonyos, Lázi baromfiállománya sem, 1740-ben a kor-
mányzó Bársonyosra 17 pulykát vett szaporításra. 563 Láziban 1743-ban 
40 kacsa, 18 lúd, 7 pulyka, 150 tyúk volt. Később sok gyöngytyúkot 
tenyésztettek. 1759-ben Láziban 20 tyúk és 5 kakas, Tárkányban 13 
tyúk és két kakas volt.564 Sertés Tárkányban sok volt: három kan, 26 
ártány, 30 emse, 17 süldő, 50 nőstény és 21 kanmalac. 1770-ben már 
kevesebb, összesen 25, Pázmándon 30, Láziban 15, Bársonyoson 2. 

Azokat a házi eszközöket, melyekre a majorosnénak a tejkezelésre, 
a baromfiak és disznók etetésére és a fonás körül szüksége volt, az 
uraság bocsájtotta rendelkezésre. 1771-ben a szentmártoni majoros-
nénál volt egy vasgereben (1 Tárkányon, 1 Pázmándon volt kinn), 2 
gombolító, 2 fejőskanna, 19 tejesfazék, 1 kétfülű fazék, 1 túrószacskó, 
4 cseréptányér, 1 moslékos sajtár, 2 tyúkkosár. P á z m á n d o n 5 6 5 2 tú-
rónyomószék is volt, itató- és moslékossajtár. L á z i b a n 5 6 6 1743-ban 6 0 

„káforka", 1 hordó- és 1 „gyalogköpöl", 2 eceteshordó és 1 mosogató-
teknő volt. A majoros lakásának bútorzata rendszerint a sajátja. De 
Bársonyoson az uradalomé 2 ágy, 2 asztal, 2 hosszú szék (pad?) a 
cselédházban, az első házban 3- Azonkívül „Pohárszék abrosz kések 
kanalak kendők asztalkeszkenők Poharak oda elegendők". Ez a szoba 
valószínűleg a bencés kormányzónak volt fenntartva. P á z m á n d o n 5 6 7 j s 

volt néhány pad és asztal, mint leltári tárgy. Külön megnevezi: 
„ólomba foglalt ablak 2", fakeretes 1. 

A majorhoz kert is tartozott, a majorosné használatára. Pázmándon 
3/4 mérős káposztáskert volt. Tárkányban 1, Bársonyoson 2 mérős, 
gyümölcsfák is voltak benne. Kismegyeren és Szentmártonban rendes 
kertészet volt konvenciós kertésszel. 1726-ban Hierni János kertész 45 
Ft-ot, 25 mérő búzát kenyérnek, 2 mérő fehérlisztet, esztendős süldőt, 
2 mázsa marhahúst, 40 font sót, 12 font sajtot, 2 pint vajat, 1 font 
borsot, l - l fertály kását, borsót és lencsét, azonkívül napi 1 icce bort 

5 6 3 Ta/39. 105. 
5 6 4 Eb/4, köteg. 
5 6 5 Csa/1. 351. 
5 6 6 Ea/2. 2. 
5 6 7 Csa/1. 351. (1769), Csa/6. külön lap. (1774). 1743-ban Bársonyoson még 
nem volt világi tiszttartó. 



k a p o t t . 5 6 8 1767-ben a kertész 55.40 Ft-ot, 2 m. fehér lisztet, fertály 
mérő lencsét és kölest, 6 font vajat, 15 font sajtot, 10 font faggyút, 15 
font sót és 156 kenyeret k a p o t t . 569 \ kertben zöldségféléket (hagyma, 
karalábé, saláta, káposzta, kel, „olasz káposzta", petrezselyem), gyü-
mölcsöt és a templom számára virágot termeltek. 570 Az 11700 négy-
szögöles szentmártoni kertben 2 melegház és 5 kút, Kis-megyeren a 6 
mérős kertben 2 kút volt. 1748-ban a szentmártoni kertbe új esz-
közöket vett a provizor: 6 ásót, 2 kapát, 3 úttisztítót (kapát), 4 
vasgereblyét, 1 fűrészt, 1 hernyószedő ollót, 50 öl zsinórt és 500 léc-
szeget. 571 Öntözőkannákról a major-inventárokban hallunk. 

A gyümölcstermelés kezdetleges, inkább csak a szőlőkben volt né-
hány gyümölcsfa. Kismegyeren a század végén már rendes gyümölcs-
kertészet volt. A gyümölcsfák nemei 1787-ben: 142 alma, 88 körte, 8 
sárgabarack, 46 őszibarack, 1 cseresznyefa, 22 meggy, 20 mandula és 
21 szilvafa v o l t . 5 7 2 Szentmártonban a felsőkert gyümölcsös volt. Elő-
ször vadgyümölcsfákat hozattak, azzal ültették be, aztán nemesítet-
ték. 573 a konyhakerti palántáknak melegágyat készítettek, de Var-
sányban és Láziban is vettek a f a l u s i a k t ó l . 5 7 4 a kismegyeri kert a győri 
apátúrházat látta el, a győrszentmártoni a főmonostort, de az utóbbira 
sosem volt elég, sokat vettek pénzen is. 

A majori munkát és a majorhoz tartozó földek megművelését kis 
részben konvenciós béresek végezték, de a béresmunka az egész 
század folyamán jelentéktelen volt a jobbágymunka mellett. A század 
elején Szentmártonban 4 béresről tudunk. 

A béresek mellé fiatal legényeket is fogadtak. Ezek a szántásnál 
segítettek a béreseknek. Napszámuk: 10 dénár. A béresek fizetése nem 
egyforma. Csizmadia Mihály első béres 30 forintot és 2 pár fehérruhát 
kapott. Az utóbbit pénzben vette föl: 2 Ft-ot. Nagy János második 
béres és a többiek csak 15 Ft készpénzt kaptak, de természetben egész 

5 6 8 Ta/37. 180. 
5 6 9 Rt. V. 830-31. 
570 a konyhakertről: Nagyváthy János: Magyar házi gazdasszony. Pest, 1820. 
221-31. 
5 7 1 Ea/2. 198. 
5 7 2 Rt. V. 222-5. 289. 
5 7 3 Ta/41. 170. 
574 u . o. 115. 



ruhát (dolmány, nadrág, süveg), két pár fehérruhát, két pár új sarut, 1 
pár fejelést. Egyikük a természetbeliek megváltásáért 12.90 Ft-ot 
kapott. Kaptak ezenkívül gabonát is, de a mennyiséget nem tüntetik 
fel. Sajtot és vajat szintén kaptak. Kismegyeren 1758-ban az öregbéres 
23 Ft-ot, 50 font húst és májusi malacot kapott, 2 mérő búzát, 17 mérő 
rozsot, valamint 25 font sót. 575 a kisbéres 16 Ft-ot, de a többi ugyan-
az. Szentmártonban 1721-ben a kisbéres 6 Ft-ot, szűrdolmányt, nadrá-
got, süveget, 2 pár fehérruhát, abadolmányt, 1 pár sarut, 4 pár bocs-
kort, 1 pár bőrkapcát, valamint ételrevalót k a p o t t . 576 1767-ben az 
öregbéres ruha és készpénz gyanánt 28.25 Ft-ot, 2 m. fehérlisztet, 1/2 
m. kölest, 12 font sajtot, 15 font sót és 156 kenyeret kapott, a többié 5 
Ft-tal k e v e s e b b . 5 7 7 ^ béresek között megvolt ez a rangsor, melyen 
fokozatosan emelkedtek. Pl. az előbb említett Nagy János két év múlva 
elsőbéres lett. 

A béresek száma a század folyamán emelkedett. Az uradalmak 
általában nem sok bérest tartottak. A tihanyi gazdasági utasítás minél 
kevesebb bérest enged meg. Csak akkor fogadjanak bérest, ha kevés a 
robotos. A szántást inkább kezdjék korán és végezzék a göbölyösök 
i s . 5 7 8 1784-ben 8, Láziban 2, Tárkányban 3 béres v o l t . 5 7 9 Ekkor már 
3^4 mérős konvenciós földet, a láziak pedig fejenként egy mázsa húst 
kaptak. A béresek munkája nyáron, tavasztól őszig a szükséges mezei 
munkák. Ez azonban mennyiségben messze elmaradt a robot mögött. 
Télen a gazdasági eszközöket hozták rendbe. Kasza-, kapa-, villa-, 
fejszenyelet, borítót, kosarat, szakajtót, seprőt, szekérkast, trágyahordó 
saroglyát fontak. Ezenkívül szecskát vágtak és kukoricát morzsoltak. 
Az alkalmasint fogadott „Szeckamecző" mérőnként 1 krajcárt kapott. 

A szentmártoni majorban mindig volt bivalyos is. Arról nem tu-
dunk, hogy hány bivaly volt. Mivel két bivalyosról is hallunk, biztosra 
vehetjük, hogy a bivalyosok a bivalyokon dolgozó béresek voltak, 
mert melléjük fogadtak még bérest külön is. Fizetésük 15-20 Ft, ru-
hanemű, „a többi ételre való mind a b é r e s e k n e k " . 5 8 0 

5 7 5 Eb/4, köteg. Kismegyer, 1758. 
5 7 6 Ta/37. 213. 
5 7 7 Rt. V. 832-33. 
5 7 8 MG, II. 4. 
5 7 9 Db/5. 1784. 
5 8 0 Ta/37. 130. 



A szamaras inkább a várhoz tartozott, mint a majorhoz. Valószí-
nűleg a vizet hordta a várba. Konvenciója ugyanaz, mint a béreseké. 

Itt szólunk a konvenciós várnépekről is. A kocsisokat (a főapát 2, a 
kormányzó és a konvent egy-egy kocsisát) szintén nem sorolhatjuk a 
major népeihez. Konvenciójuk általában egyenlő volt a béresekével, 
de a főapáti kocsisé kétszerese volt a béresek konvenciójának. A szá-
zad folyamán a többié is emelkedett. A várnépek közé tartoztak a bel-
ső cselédek: főapáti huszár, főapáti udvarmester, szakácsok, refekto-
rista, mosogatók, 2 pék, konyhai szolgálók, borbély, fűtő, sekrestyés, 
egyházi zenészek, kapus, cipész, szabó, lakatos, asztalos, mosónő. Va-
lamennyien konvenciósok. 

A cselédfogadás a század első felében Szent György táján, később 
újévkor történt. Hogy a konvenciós cselédeket kik közül fogadták, 
nem tudjuk. Valószínűleg jobbágyok voltak. Bizonyára nem a saját 
falujukban alkalmazta őket az uraság. Wellmann feltevése szerint a 
béresek nem-öröklő parasztfiúkból kerültek ki, ezért kellett szolgálatba 
á l l n i o k . 5 8 2 A cselédek konvenciójukat tisztességesen megkapták. Nem 
volt megállapítva, hogy mikor, milyen részletekben fizessék ki já-
randóságuk esedékes részét. Amikor szükségük volt pénzre, akkor 
kérték ki. A természetbelieket is sokszor pénzben vették föl az ár-
viszonyoknak megfelelően. A süldőt rendszerint 1 talléron váltotta meg 
az uraság. Kismegyeren a cselédek kukoricás földet is kaptak. Ezért az 
uraságnak fejenként 1 tallér adót f i z e t t e k . 5 8 3 a konvenciósoknak ál-
lattartás is j á r t . 584 1768-ban a lázi gulyában a 173 urasági állat mellett 
49 a cselédeké: lázi gazdáé 4, katonáé 5, kocsisé 5, kiskocsisé 1, „Fö-
lajtáré" (fullajtár) 2, öregbéresé 3, kisbéresé 1, göbölyösöké 8, gulyásé 
8, bo j t á ré 5, j uhászé 2 stb.585 

Az uraságnak gondja volt a konvenciósok erkölcseire is. A felvétel-
nél a cseléd kötelességévé tették, hogy „részegségtül és káromko-

5 8 1 Bérüket 1. Rt. V. 830-33., az ott felsoroltakon kívül bort is kaptak, naponta 
átlag 1 iccét. 
5 8 2 Wellmann I. i. m. 127-28. 
5 8 3 Eb/4. 1757-58. Kismegyer. 
5 8 4 A konvenciós állattartás szociális oldalára helyesen mutat rá Szentiványi 
Béla: A piarista kusztodiátus gazdaságtörténete. Bp., 1943- 113. 
5 8 5 Ta/36. külön lap. 



dástul, melyek miatt szolgálatját elveszítheti, magát o l t a l m a z z a " . 5 8 6 Ha 
a cselédek valamit elkövettek, a kormányzó kifizette a kárt, de levonta 
bérükből. Bakács István béres egy péterdi embert megbicskázott, ezért 
a kormányzó 7 Ft-ot adott a sebesültnek a tettes konvenciójából. 

Az elhalt cselédek özvegyei a főapáttól kegydíjat kaptak. Árváikat is 
alkalmazta az uraság. 

VII. A gazdaság üzeme 
1. Földművelés 

a.) gabonatermesztés 

A főapátság birtokain a földművelés és állattenyésztés körülbelül 
egyforma ütemmel folyt. A szentmártoni kerületben a földművelés egy 
nagy többlettel, a bortermeléssel felülmúlta az állattenyésztést. 

Az uradalmi földművelés az egész század folyamán robot formá-
jában jobbágymunka volt. A béresmunka csekély hányadot jelentett 
még Szentmártonban is a robot mellett. Ezzel már ki is mondtuk azt, 
hogy intenzív művelés lehetetlen volt: a robot, a kényszer, jelzi a mun-
ka mennyiségét, de még inkább a minőségét. Innét érthetjük meg, 
hogy kényesebb, több gondot és hozzáértést, pontosságot kívánó ka-
pásnövényeket az uradalom - éppúgy, mint Gödöllő - nem vagy csak 
nagyon keveset termelt. Ugyanezt láthatjuk a szőlőművelésnél is. 
A kormányzók jól tudták, hogy a lelkiismeretességet és aprólékos pon-
tosságot kívánó szőlőmunka nem fér össze a robot természetével. Már 
a század elején is inkább fizetett napszámosokkal műveltették a sző-
lőket. 

A robot a jobbágy általános ellustulására vezetett. Későn indult 
munkára, nagy előkészületeket tett hozzá, fél napig is kalapálta ka-
száját, mégis hamar abbahagyta a munkát. A kelletlenül végzett mun-
kát még jobban a nívó alá süllyesztette a racionális számszerűséggel 
megállapított robot. Míg a század elején egy falunak egyben jelölték ki 
az uraság számára művelendő területet, maga a falu ügyelt arra, hogy 
mindenki dolgozzék, nehogy az egyik lanyhasága miatt a másik két-

5 8 6 Eb/4, köteg. 1757. Kismegyer. 



szeresen fáradjon. Azonban a személy szerinti robotolás behozatalával 
jobbágy és jobbágy közt ez az egymásrautaltság és egymásért való 
felelősség megszűnt. A század első felében viszont rendszerint az volt 
a baj, hogy nem a saját falujukban lévő urasági földet jelölték ki szá-
mukra. Sokszor elég messzire kellett menniök, pl. a péterdiek a szent-
mártoni határban dolgoztak, ami a rossz utak mellett ökrös szekéren 
pár órai út volt. 

A béresek csekély száma nem sokat jelentett a gazdaság fellen-
dítésében. Munkájuk csak annyival ért többet a jobbágyokénál, hogy 
jobb eszközökkel és jobb igásállatokkal dolgoztak, mert a jobbágy 
vaseszközöket nem vásárolt. 587 a jobbágy- és béresmunka közötti 
minőségkülönbséget ezzel magyarázhatjuk. A lövői plébánosnak a 
jobbágyok által művelt földjén 7, a saját kezelésben lévőn 10 köböl 
gabonája termett h o l d a n k é n t . 588 

Az uradalom egész területén a század első felében a kétnyomású 
rendszer /calcatura/ uralkodott. A sárvári uradalomban már száz évvel 
ezelőtt háromnyomásos a rendszeres m ű v e l é s . 5 8 9 Viszont a fehérvári 
kusztodiátus tulajdonában lévő Göllén még 1804-ben is kétnyomásos a 
m ű v e l é s . 5 9 0 a kétnyomásos művelésnél a szántóknak csak a felét 
vetették be évenként, a másik fele pihent. A vetett terület felébe őszi, 
felébe tavaszi gabonát vetettek. Takarmányról szó sincs; ami kellett, 
ahhoz bőven elég volt a rét és legelő. 

A század második felében egyes birtokrészeken háromnyomással 
találkozunk: Tarjánt, Tárkányt, és Ölbőt, tehát a jobb minőségű és 
nagyobb darabokat művelték így. A kismegyeri, hecsei nagyobb 
birtoktesteket szintén háromnyomásúlag művelték. 

Az apróbb darabokat nem volt érdemes kettéosztani, ezért egyik 
évben az egészet bevetették, a következő évben az egész ugar maradt. 
Érdekes volt a ravazdi földek művelése. Az egyik évben a felét ve-
tették be őszivel, a következőben a másik felét tavaszival, a harmadik 
évben pedig az egész terület ugar maradt. A jövedelem-összeírás az 
egész termésnek csak harmadát számítja évi j ö v e d e l e m n e k . 5 9 1 g z a 

5 8 7 Tholt J. i. m. 38. 
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művelési mód még a kétnyomásúnak is alatta van, hiszen csak három 
éven belül kerül az egész terület művelés alá. 

Az uraság egyetlen szántóját sem vetették be évenként. A tamásiak 
bérletében levő Tamási leányföldeket közelségük miatt a falusiak trá-
gyázhatták, ezért minden évben bevetették. Az uraság viszont emiatt 
sem vethette be évenként a földjeit. A nagyrészt homokos talajon a há-
romnyomásos művelés is elég nagy teljesítményt kívánt a földtől. 
Rendszeres trágyázásról pedig nem lehetett szó. Ehhez a major állat-
állománya nagyon kevés volt. A gulya, göböly a trágyatermelés szem-
pontjából nem számít, a birkák pedig a legelőjüket trágyázzák „fekte-
téssel". A majori állatok trágyája még a szőlőkbe sem volt elég. A nagy-
barátiaknak Sajghó kötelességükké tette, hogy a kismegyeri szántó he-
lyett a nagybaráti urasági szőlőbe vigyenek „ellégséges és jó trá-
gyát". 592 Gyakran vettek is trágyát, mert sok volt a szőlő. 

Az állati trágyát az uradalom, de főképp a falusiak rothasztott le-
véllel pótolták. Kovács Márk írja, hogy a tényőiek az erdei falevelet 
gödrökben rothasztották, „hogy csaknem sajt módjára metzeni lehe-
t e t t " . 593 Bizonyára a többi bortermelő faluban is szokásban volt ez. 
A falevelet alomnak is használták, mivel a kevés szalma téli takarmány-
nak kellett. Arról nincsen tudomásunk, hogy a tófenék és az árkok rot-
hadt sarát és iszapját trágya gyanánt használták v o l n a . 5 9 4 

A szántó talajának javítására egyedüli mód az ugarolás maradt. 
A pusztán hagyott földet felverte a gaz, ezt legeltették is, azután le-
szántották. Az ugar nem szívta ki annyira a földet, mint a reguláris 
v e t e m é n y . 5 9 5 az ugar haszna és a föld egyharmadának műveletlenül 
hagyása miatt elmaradt nyereség felett sokat vitatkoztak a XIX. század 
elejének gazdasági í r ó i . 5 9 6 Kovács Márk Bakonybélben okvetlenül 
szükségesnek tartja még a trágyázás mellett is. 

592 R t y 2 6 4 
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Az ugart őszi alá legalább háromszor szántották fel. „Ahány szántás 
annyi k e n y é r " . 5 9 7 \ kiszáradt földet a jobbágy négy sovány ökre 
nehezen tudta felhasítani. Először a száraz és agyagos földeket szán-
tották, utána a hűvös, lapályos agyagot, végül a fekete földet. De ez 
csak szabály volt, a robot természete magával hozta, hogy az előírást 
nem tudták mindig követni. Biztosan azt sem tudjuk, hogy megadták-e 
a földnek a hármas szántást. A keresztben való szántást a dombosabb 
helyeken már az állat kímélése miatt is gyakorolták: felfelé „marha-
gyilkolás" a s z á n t á s . 5 9 8 fontos volt ez a talaj porhanyósítása miatt is. 
A lejtős oldalon a hosszanti barázdákból a záporok árkokat mélyítettek 
volna. A keresztbarázdák pedig az eső gyors lefutását is meggátolták. 

A gabonafajták közül a főtermény a kétszeres /abajdócz, abajnacz, 
mixtum/ volt. Néha a búza /triticum/, máskor a rozs /siligo/ is két-
szerest jelent. Pl. rozsot vetettek, de az aratásnál kétszeresről hallunk. 
A búzát külön „tisztának" /purum/ említik forrásaink. A század első fe-
lében a kétszeres a több, a másodikban már a tiszta. Az összes urasági 
gabonának 30-70%-át teszi a kétszeres, később búza. Tönkölyt rend-
szerint nem vetettek, csak 1752-ben termett 8 mérő. Őszi vetés volt 
még néhány évben az őszi árpa. 

A tavasziak közül mennyiségre nézve legfontosabb volt a zab /ave-
na/, az összes gabona 25^40%-a. A sovány talajnak jobban megfelelt az 
árpánál /hordeum/, melyből átlagosan csak a zab felét vetették, az 
1743-44. gazdasági évben csak a tizedrészét, néhány évben egyáltalán 
nem vetettek. A többi termény elenyésző, csekély volt, nem is minden 
évben vetették. A tavaszi apróbb termények közül még a legtöbb volt 
a köles /millium/. Kukoriczát Szentmártonban keveset termeltek. Mű-
velése gondosabb munkát kívánt, ezért napszámosokkal kapáltat-
ták.599 Némely évben tavaszi búzát /vernale purum triticum/, borsót 
/pisa, pisetum/, lent /lentes/, kendert /canabes, canabum/ is vetettek. 
Hajdináról urasági termelésben csak Kismegyeren hallunk.600 Bük-

5 9 7 Kovács M. i. m. I. 102. 
5 9 8 Uo. 120. 
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borsót, lent, bükkönyt, sok kölest (1758-ban 277 mérő termett). F. 26-48. 
6 0 0 Eb/4. 1758; 163 1/2 m. 



könyt Kismegyerről, pohánkát /panicum/ pedig tizedként hoztak be a 
magtárba. 

A kétnyomásos művelés idején a vetésforgó így alakult: a búza le-
aratása után a föld egy évig pihent, közben a gyomot legeltették. A kö-
vetkező év júniusában, vagy rendszerint későbben felszántották. Ősz-
szel kapott még egy szántást. Hogy a tavaszi vetés előtt fölszántották-e 
még egyszer, kérdés. Valószínűleg nem, mert Kovács Márk ezt a ha-
nyagságot k á r h o z t a t j a . 6 0 2 Háromnyomásos művelés esetén a föld 
megmunkálása módosult. A tavasziak tarlója után a föld egy évig ugar 
maradt; háromszor felszántották és a következő ősszel őszivel beve-
tették. Ennek learatása után a föld szántatlanul tarló maradt őszig, ami-
kor felszántották, tavasszal zabbal vagy árpával bevetették. A kétnyo-
másos művelés mellett a földben négy év 48 hónapjából 16-17 hóna-
pig volt vetés; a háromnyomásosban 36 hónapból szintén eddig, ebből 
nyilvánvaló, hogy a háromnyomásos művelés mennyivel jobban igény-
be vette a talajt. 

A kevés és csupán tenyérnyi szélességű jobbágyszántás miatt a ve-
tés tele volt gyommal. Az eres, fás, tüskés gazt a legelésző állat is el-
kerülte. Vadbükköny, vadborsó, ragadvány, konkoly és a többi gaz 
lepte el a szántót. A vetőmag a rostálás után is eléggé tisztátalan ma-
radt. így került újra a földbe. A kapásművelést nélkülöző megmunká-
lásban semmi se akadályozta a gyom terjedését. Részben a kapálás 
hiánya eredményezte azt is, hogy a föld k i s z á r a d t . 6 0 3 a vízpazarló 
megmunkálást nem gátolták meg boronával és hengerrel. A majori 
inventárban boronának említett gazdasági eszköz tulajdonképpen 
fogas volt. A föld felszínét egyedül ezzel tették porhanyóssá. 

A szélsőséges és egyoldalú gabonatermelés oka nagyrészben a ké-
nyelemszeretet volt. Ez kedvezett az ugar fenntartásának is: a föld egy 
részét nem kellett művelni. A mag elvetése után is csak az esőt és a jó 
időt kellett várni. 

A nyomások felosztása nem történt szabályosan. Innét érthető, 
hogy nem egyforma területet vetettek be évenként, hiszen állandóan új 
irtásokat vontak művelés alá. 

1758-ban Griszl Gábor Kismegyerről kér 5 mérő bükkönyt vetőmagnak. 
Eb/4., a pohánkára: Eb/2. 133-34. 
6 0 2 Kovács M. i. m. I. 118-19. 
6°3 Wellmann I. i. m. 135. 



Az őszi vetés Kisasszonynap és október közepe között történt. 
1755-ben szept. 12-én egy nap alatt elvetették az összes őszit, 287 1/4 
m é r ő t . ^ 0 4 Egyszerre rendelték ki a falvakat robotra, így az gyorsan 
ment. A magot kézzel szórták el. Általában Szent Mihály napjára az 
őszi vetést befejezték. Addig volt elég csendes tiszta és meleg idő, 
ami a búza vetésének legjobban megfelelt.^05 

A tavasziak vetését az idő jobban befolyásolta. Általában márci-
usban elvetették az összeset, de megtörtént, hogy csak a hónap leg-
végén k e z d t é k . 6 0 6 Nagyon megkéstek 1754-ben, csak ápr. 27-én 
kezdték a tavasziak vetését.^07 Először a zabot vetették, egy héttel 
utána az árpát. A többi későbbre maradt. 1755-ben a zabot és árpát 
márc. 17-26. között vetették, a tavaszi búzát, lent, borsót ápr. 5-7-én, a 
kölest és kendert pedig l4-l6-án.608 A későbbi gazdasági utasítás is 
elrendeli hogy a zabot: „szinte sárba, fagyban vessék", az árpát csak 
később."®9 

A vetést, ha nagyon buja volt, mielőtt kalászát „kihányta" volna, sá-
solták, hogy meg ne dőljön. A nedves időben történő „megaratásnál" 
arra vigyáztak, hogy ne közel a tövéhez messék el a gabona szárát. 

Az aratás legnagyobb részben szintén robotmunka volt. Az őszieket 
július első felében aratták, 4-5 napig t a r t o t t . Tehát nem várták meg, 
míg a szem a kipergésig megérett. Szükség esetén napszámos-aratókat 
is fogadtak. A kaszás 45, a kévekötő 40, a marokszedő aszszony vagy 
lány 15 dénár napszámot kapott.^11 Amikor az őszit befejezték, 
rendszerint már lehetett kezdeni a tavasziak aratását. Néha a tavasziak 
későbben értek be. 1760-ban az őszieket júl. 9-re learatták, a tavaszit 
csak aug. 7 - é n . U t o l j á r a a zabot aratták. Az aratás módjára nem 
tudunk pontos feleletet adni. Forrásaink az ősziek és tavasziak 

6 0 4 Ea/2. 147. 
6°5 MG, II. 1. 13. 
6 0 6 Pl. 1758-ban. Ea/2. 148. 
6 0 7 Uo. 132. 
6 0 8 Uo. 132. 
6 0 9 MG, II. 1. 13. 
6 1 0 1754-ben júl. 8-12. között. Ea/2. 132. 
6 H 1742. Ta/39. 166. - Esztergom megyében 1700-ban a kaszás maga ke-
nyerén 35, a gazda kenyerén 20, az aratólegény 25, a marokszedő asszony 15, 
a kévekötő 25 dénárt kapott. Villányi Sz: Három évtized... 101. 
6 1 2 Ea/2. 150. 



aratásánál egyaránt „messis"-t emlegetnek. „Falcator" szénakaszálót je-
lent.61 3 Nem tudunk arról, hogy az őszit valahol is sarlóval aratták 
volna, egyedül a „sarlópénz" nevében fordul elő. A majori inventárban 
nem szerepel sarló. A hosszú szálú búzát, kétszerest búzakötélbe kö-
tötték. Az árpát sokszor nem kötötték kévébe - valószínűleg a kötél 
hiánya miatt - , hanem kalangyába /boglya, cumulus/ rakták. Ismerték 
a zsúpot, a hosszú szálú r o z s s z a l m á t , ^ 4 ^e a r r ói n em tudunk, hogy az 
árpát ebbe kötötték volna. A tihanyi gazdasági utasítás szerint a 
gabonát vesszővel és gyékénnyel kötözték.*^ Háradékról külön 
seholsem hallunk, valószínűleg azt is a keresztbe rakták. Ezt azért is 
feltehetjük, mert a keresztszám rendszerint egész; bizonyára a hára-
dékkal kerekítették ki. A kévék nagyok lehettek. Tihanyban egy arató-
ra - bizonyára sarlóval - napi másfél, tiszta gabonából két keresztet 
számítottak. 

A learatott gabonát keresztbe rakták, egy keresztbe 17 kévét. A ke-
reszt négy ágába 4-4 kévét helyeztek, tetejére a papkévét. A gabonát 
ezután csűrökbe hordták a tizeddel együtt. Mivel még a század végén 
is kicsinyek voltak a pajták, hogy az összes beleférjen, a gabona asz-
tagban a szabadban állt. A jó asztagrakás külön „tudomány" volt, ezért 
ezt nem robotosokkal, hanem napszámban végeztették, „hogy eső ne 
érje", azaz be ne ázzék az asztag.6I7 De nem sokáig állt asztagban a 
gabona, mert a cséplést csakhamar megkezdték. Már augusztus végén 
hoztak be a magtárba az új termésből. 

A szérű vagy a cséplőpajta talajának megfelelő elkészítésére nagy 
gondot fordítottak. A tihanyi utasítás szerint a pajtát vastag fával 
padlózták. A szérűt felkapálták, salakkal meghintették és megöntözték. 

6 1 3 Csa/2. 131. 
614 Kismegyeren gyakran adtak el zsúpot, főleg a győri vendéglősöknek, 
kévéjét 3 dénáron. 1758-ban 157.58 1/2 Ft-ot árult ebből a tiszttartó. Eb/4, kö-
teg. 1758. 
615 Tsötsönyi M. szerint gúzsba és háncsba is. I. m. 117. 

jy[Qi m. i l . Gödöllőn szintén. Wellmann I. i. m. 139. Az aratás módjára: 
Nagyváthy szerint: „Mi nálunk két módja van az Aratásnak, Sarlóval és 
Kaszával. Az őszi életet Sarlóval szokták levenni. A tavaszit pedig Többnyire 
kaszával." Az őszire inkább a sarlót ajánlja. Nagyváthy János: Magyar praktikus 
termesztő. 2. kiadás. Pesten, 1835. 115. és köv. Tsötsönyi M. csak az őszi árpá-
ra ajánlja a sok szemet kiverő sarlót. I. m. 38. 
6 1 7 Ta/39. 36. 



így ázott egy napig. Ekkor finom vizes agyaggal vonták be, melyre 
pelyvát hintettek. Éjjelre ráhajtották a birkákat, hogy vizeljék és tapos-
sák le. Ezt ismét agyaggal vonták be, rá vizes homokot és marhaszőrt 
vagy „vargafaradékot" (ha nincs: pelyvát) hintettek és 12 óra alatt há-
romszor marhavérrel kevert mésszel öntözték. Ezután ismét ráhajtották 
a birkákat. Utána pelyvával vagy homokkal újra meghintették és suly-
kolták. Úgy összeállt, „mint a márvány". Sokkal jobb volt a deszká-
nál .618 

A szérűn vagy a pajtában kézicséppel csépeltek. A források kife-
jezetten nem említik, de nyomtatással nem húzódott volna el egy évig 
is a cséplés. A cséplők munkájuk után részt kaptak.^ 19 a cséplőrész a 
főapátság birtokain is valószínűleg a gabona tizede lehetett.620 
A cséplés egész télen keresztül tartott és egész aratásig elhúzódott. 
A cséplésnél a vetnivalót hagyták utoljára, mert nem az új termésből 
vetettek. A század végén a vetnivaló gabonát a tihanyi utasítás szerint 
vetés-korában meggyomlálták, teljesen éretten aratták le. A behordás-
nál külön rakták és egy évig szalmájában hagyták. A jó vetőmag jele 
volt, ha a mag tömött, a csépléskor és rázáskor hamar „kiugrott".^21 
Próbacséplésről sehol nem hallunk. A gabona nem maradt évekig ki-
csépeletlenül asztagban, mint Alsólendván.^22 „Borravalót" ad ugyan a 
kormányzó, „kik a zab asztagot újonnan felbontották és megh iga-
zították" de ez egyedüli eset, melyet a rossz asztagrakással magyaráz-
hatunk.623 a csépelt gabona tisztább volt, mintha nyomtatták volna, 
de még így is sok pelyva, szemét lehetett benne, amin szórással segí-
tettek. A konkolyt és a megmaradt szemetet kirostálták. A pajtákban 

6 1 8 MG, II. 26. 5. 
619 Az 1787-es Conscriptio a termésből levonja a cséplőrészt, ezért minden 
kereszt után csak egy mérő szemet vesz fel. Ebből levonja a vetőmagot. 
A megmaradt résznek 1/3-át számítja munkabérbe, mivel a robotot külön 
bevételnek vette fel. A dézsmagabona kicséplésénél szintén így veszi fel: 1 
kereszt a cséplőrész levonásával /dempta Trituratorum Rata/ 1 mérőt ad. Rt. V. 
229. Összekeveri a dézsmagabona cséplőrészét az urasági gabona teljes mun-
kadíjával. A cséplőrésznek önkényesen a gabona harmadrészét veszi fel, ami 
az uraságra nagyon hátrányos lenne. 
6 2 0 Gerendás E. i. m. 207. 
6 2 1 MG, I. aug. 3. 
6 2 2 Csapody Cs. i. m. 39. 
6 2 3 Ta/41. 177. 



rendesen volt egy-két gabonarosta. A rostaalj 9-10%-ot tett k i . 6 2 4 \ 

rostaaljat a baromfiakkal etették meg. Konkoly annyi lett, hogy el-
adásra is került. 1754-ben 193, 1758-ban 80, 1760-ban 142 mérőt adtak 
el, 60, 40, 25 dénáron 6 2 5 

A kicsépelt gabonát az egyes majorokban levő csűrbe, vagy ha nem 
volt, akkor a major padlására öntötték. A jobb időkben kocsin a 
központba, a várban levő magtárba szállították be, ahol a kasznár el-
ismervényt adott róla. Láziból, Bársonyosról, Pázmándról, Tárkányból, 
sőt még a városból is a várba szállították fel a gabonát. A hetvenes 
években Tárkányban volt már csűr. A külső majorokban csak a ve-
tőmag és az állatok etetésére való maradt. 

Az összes beszállított gabona nem fért el a városi pajtában. Volt 
ugyan már a század elején a várban is vaspántos ajtajú „búzásház", de 
ebbe kevés f é r t . 626 a városi pajtában pedig még kicsépelt pelyvát is 
tartottak. Ezért a legtöbb gabonát vermekben tartották. Szentmár-
tonban a Pajtáskertben (= kápolnáskert) egymás mellett több verem 
volt. Voltak Tárkányban is vermek. Nagyságuk is különböző volt. 1747. 
febr. 22-én a kormányzó felbontott 6 vermet, összesen 2681 mérő 
szem volt benne.627 1747-ben kezdik el építeni a várban az ötezer 
mérőt befogadó magtárt. De még 1754-ben is vermelték a gabonát. A 
vermeket dombos helyen ásták, jól kiégették. De a gabona sokszor 
megdohosodott benne. A pajtában szintén. Tavasszal a legtöbb évben 
a kormányzó kénytelen a sok dohos gabonát olcsóbban elvesztegetni. 
A másik baj a zsizsik volt. Az 1746. jún. 4-én „felvett" verem teljesen 
zsizsikes v o l t . 628 Némelykor nem is tudták, hogy mennyit töltöttek a 
verembe, sőt azt se, hogy mikori t e r m é s . " 2 9 Sokat pusztítottak az 
egerek is. „Egereket kivesztő porokkal" védekeztek e l l e n ü k . 6 3 0 

A szalmát nagyobbrészt téli takarmánynak, kisebbrészt alomnak 
használták. 

267 mérő után 36 mérő, 400 mérő után 40 mérő, 500 mérő után 44 mérő. 
Cs/6. 115. 
6 2 5 Csb/7. 8. és köv. 
6 2 6 Eb/4, köteg 1719. 
6 2 7 Ea/2. 10. 
6 2 8 Uo. 6. 
6 2 9 Uo. 24. 
6 3 0 Ta/41. 114. 



A művelés módjának ismertetése után állapítsuk meg a megművelt 
terület nagyságát, azt, hogy mennyit vetettek és mekkora volt a ter-
méshozam. 

Az első feladat megoldásánál bizonytalan talajon járunk. A bevetett 
területek nagyságát forrásaink sehol sem említik. Az általános szokás 
szerint egy holdra 2 pozsonyi mérő vetőmagot szántak. De a jobbágy-
robotban történő vetésnél könnyen többet vagy kevesebbet vetettek 
ennél. 

Különösen nem áll a 2 mérő = 1 hold arány a zabnál, melyből jóval 
többet kellett vetni. Általában mindent sűrűn vetettek. A magyar hol-
danként 2, zabból 3 mérős vetésátlagot számítva legkorábbi adatunk 
(1743M4. gazdasági év) idején kb. 260 hold kétszerest és tisztát, 100 
hold zabot, 17 hold árpát, 12 hold őszi árpát v e t e t t e k . ^ 3 1 Tizenkét év 
múlva 5 táblába 210 holdon búzát és kétszerest, 1 táblába 12 holdon 
tavaszi búzát, kettőbe 50 holdon árpát és egybe 35 holdon zabot 
vetettek. 1772-ben632 kétszerest és búzát 9 táblába 265, árpát 7 dűlőbe 
90, zabot 7 dűlőbe 160 holdat vetettek. Ebből azt következtethetjük, 
hogy a bevetett terület nemcsak az allodiaturák nagyságával, hanem 
ezen belül is változott. 

Mivel a vetésterületet pontosan kiszámítani nem lehet, a területre 
eső termésarányra sem tudunk következtetni. Nem marad más hátra, 
mint hogy alkalmazkodjunk a kor szemléletéhez, amely a termés-
eredményt az elvetett maghoz v i s z o n y í t j a . ^33 

A vetésterület a legkisebb az ötvenes évek végén volt. Ezzel kap-
csolatban megfigyelhetjük a gabonafajták termelési arányát. Az alább 
tárgyalt 1756-62. évben a főterményből 307-416 mérőt, zabból 46-234 
mérőt vetettek évente. 1743^4-ben 513 1/2, ill. 312. 1764/65-ben 527, 
ill. 424 1/2, 1772/73-ban 530 1/2, ill. 486 1/2, 1778/79-ben 700, ill. 462 
mérő az ősziek és a zab v e t é s a r á n y a . ^ 3 4 a hetvenes évektől kezdve 
teljesen elkülönítik a kétszerest, a rozsot a tisztától, de az előbbi jóval 

631 Az allódium kiszámításánál a holdat 2 mérőnek vettük általában. Nem 
tesznek különbséget a gabonafajták között. Wellmann helyesen mondja, hogy 
a zabból jóval több kellett, (i. m. 140.). 63 mérőt Csapody Cs. alapján vettünk 
fel. i. m. 35. Gerendás E. is így, i. m. 96. 
6 3 2 Csa/6. 119. és 91. 
6 33 VÖ. Wellmann I. i. m. 134. 
634 a két utolsó adatnál a bársonyosi kerület vetésterülete is bele van szá-
mítva. 



több. Vetettek tiszta rozsot is.635 a z árpa vetésénél is hullámzást lá-
tunk. Némely évben jelentős mennyiséget vetettek. 1746-ban 177 mé-
rőt, 1756-ban 193 mérőt, viszont 1748-ban csak 42 mérőt. Az ötvenes 
évek végén egyáltalán nem vetettek, 1765-ben is csak 10 mérőt. A het-
venes években ismét emelkedik az árpa vetése: 1773-ban 185, de 
1779-ben ismét csak 83 mérő.636 

Az allodiális gabonatermelés az egész század folyamán a dézsma 
mennyisége alatt maradt. Zabból azonban mindig az uraság termelt 
többet a tizednél. Ez nem fejlett állattartásra, hanem csak arra mutat, 
hogy a jobbágy gabonáját maga élte föl, neki kenyér kellett, piacra 
nem is gondolt. Több zab vetésére sem földje, sem munkaereje nem 
volt. 

A kormányzó által megjelölt időben a falvak robotban elvetették a 
kijelölt táblákba a majorokban vetésre félretett gabonát. A kormányzó 
csak a vetés helyét, az elvetett gabona mennyiségét jegyezte fel és 
hogy kik végezték. Az aratásnál szintén így tettek, csak a termést ke-
resztszámban jegyezték föl. A keresztszámból pedig a súlyra nem 
tudunk következtetni, erre semmi adatunk nincs. Ezért kénytelenek 
vagyunk a termést keresztszámban m e g a d n i . ^ 3 7 

Mivel a vetés és termés mennyiségét ugyanazon évről kevésszer 
ismerjük, hat egymás utáni (1756-62) gazdasági év alapján próbálunk 
a terméshozamra következtetni. Az évi terméseredmények között nagy 
szélsőségeket látunk. Kétszeresnél 1762-ben az 1758. évinek három-
szorosa termett. Ebben az évben az árpa is gyatra, viszont a kevés zab 
közepes. Feltűnően jó a zabtermés 1757-ben. Ez javítja meg a zab ter-
mésátlagát is, de még így is annak kétszerese. Még nagyobb eltéré-
seket tapasztalunk, ha az egyes dűlőkben figyeljük meg a termés-
hozamot. 1757-ben Tarjánban 111 mérőből 480 kereszt, 6 kéve két-
szeres termett. (1 mérőből 4.32 kereszt). Itt termett az említett szép zab 
is. Ugyanekkor Écsen a kétszeresből 1 mérő hozama alig haladja meg 
a 2 keresztet, viszont 1761-ben ugyanitt a 4 keresztnél is több, Tar-
jánban 5-nél is. Kenyérgabonából a legjobb termés 1762-ben volt: 1 

6 3 5 1772/Csb/6. 90. 
6 3 6 Eb/2. Csa/1., Csa/6. és Db/l . megfelelő évek. 
6 3 7 A súlyra nézve legfeljebb átlagszámítást végezhetünk. Az 1787-i Cons-
criptio 1 keresztet a cséplőrész (kb. l / l ó rész) levonásával 1 mérőnek vesz fel. 
Ez nagyon általános. 



mérő hozama Illák alatt és a szentmártoni Új Szőlő mellett eléri a 8 
keresztet, Tarján viszont éppen csak eléri a 250%-ot. Tavaszi búzát 
1757-ben 24 mérőt vetettek. Lett belőle 87 kereszt (1 mérőből 3-62). 
A következő évben 14 1/2 mérőből 37 kereszt, 5 kéve termett (2.62). 
Ebben az évben 2 mérő kölesből 135 kereszt és 6 kéve termett. 
A borsó terméshozamára nincs adatunk, mert nem keresztbe, hanem 
kalangyába rakták. 

A dűlők csekély számát az magyarázza, hogy ekkor Bársonyos már 
külön kerület volt. 

Ha a Conscriptio 1 kereszt: 1 mérő + cséplőrész átlagát elfogadjuk 
és az utóbbit 1/10-nek vesszük fel, akkor a keresztszám egytizedének 
hozzáadásával megkapjuk a keresztszámból a mérőszámot. Eszerint a 
XVIII. század közepén a Szentmárton környéki birtokokon az őszi ga-
bona az elvetett magnak 396%-át, a zab 331%-át, az árpa pedig 235%-
át hozta meg. 

A bársonyosi kerületre egy-két évre szóló adatainkból merészség 
lenne következtetést levonnunk. Ha azt az időt tekintjük, amikor Bár-
sonyos a szentmártoni kerülethez tartozott, az átlagos terméseredmény 
nem jobb a szentmártoninál. Ezt is csak Tárkánynak köszönheti. Tár-
kányban a falu mellett 1773-ban 21 mérő kétszeresből 146, 14 mérő 
búzából 109 kereszt termett, ami mérőnként 8 keresztet jelent. Viszont 
ugyanekkor a másik dűlőben 119 mérős vetésből csak 542 kereszt ga-
bona termett (1 mérőből 4.55 kereszt). Az előző évben 86 mérő csak 
282 keresztet adott. Ugyanekkor Lázi földje 60 mérőből 204, Varsányé 
50 mérőből 144 keresztet hozott. Ez az arány már egy szinten van a 
főmonostor környéki birtokok hozamával. 



Kétszeres és Búza 

Év Vetés dűlő 

1756/57 416 5 
1757/58 344 4 
1758/59 307 4 
1759/60 339 1/2 4 
1760/61 358 5 
1761/62 360 4 
Összesen 2124 1/2 

Árpa 

Év Vetés dűlő 

1756/57 105 2 
1757/58 156 1 
1758/59 75 1 
1759/60 41 1 
1760/61 nem 

vetettek -
1761/62 nem 

vetettek -
Összesen 336 

Zab 

Év Vetés dűlő 

1756/57 107 1 
1757/58 46 1 
1758/59 143 2 
1759/60 144 1 
1760/61 234 2 
1761/62 148 2 
Összesen 822 

termés 1 mérőre jut kereszt 

1409.8 3.38 
619.2 1.80 

1150.11 3.75 
1250.14 3.68 
1387.- 3.87 
1838.- 5.10 
7655.1 3.60 átlag 

termés 1 mérőre jut kereszt 

259.10 2.47 
258.- 1.65 
201.3 2.68 
9 kalangya -

718.13 2.14 átlag 

termés 1 mérőre jut kereszt 

634 5.92 
138 3.-
382 2.67 
458 3.18 
476.12 2.03 
390.16 2.64 

2479.11 3.01 



Ha a termelés fejlődésének lehetőségét vizsgáljuk, látjuk, hogy az 
intenzívebb megművelés feltétele, a föld elhasznált erőinek pótlása, a 
trágyázás hiányzott a főapátsági birtokokon. Ha a föld termelőerejét 
nem javítják, a termelés intenzitását a talaj minősége szabályozza. 
Nálunk a föld ereje állandóan csökkent, tehát a termelés nem hogy 
intenzívebbé nem válhatott, de elért szintjét is alig tudta megtartani. 
A hetvenes évek terméseredményei semmivel sem jobbak, mint húsz 
évvel előbb. A Szentmárton környéki közepes talajok robotmunkával 
nem produkálhattak többet; hiszen a sárospataki uradalom elsőrendű 
termőtalaja is csak az elvetett mag 3-5-szörösét hozta meg. 638 

b.) Szőlőművelés 

Szent Benedek rendjének kolostoraiban ősi szokás volt a szőlőter-
m e l é s . 6 3 9 Az istentisztelet céljaira, a sok vendég, utas számára sok bor 
kellett. A Rendalapító a szerzeteseknek is megengedte a bor mérsékelt 
élvezését. 640 

A Szent Márton hegyén megtelepedő bencéseknek nem kellett a 
bortermelés alapjait megvetni. Területünkön már a rómaiak kezdték a 
szőlőművelést. A talaj és az éghajlat kedvezett a szőlőknek. A széles, 
lankás domboldalak bő termést adtak. Annyira elterjedt, hogy Domiti-
anusnak már tiltania kellett a földművelést háttérbe szorító borterme-
l é s t ő l Arról nem tudunk, hogy a szőlő kontinuitása megvolt-e a 
bencések letelepüléséig. De a szerzeteseknek azonnal kellett termel-
niük, már az istentisztelet miatt is. A XIII. századi Albeus-féle összeírás 
szerint a környékbeli 68 sessióból 57 szőlőmívelő v o l t . 6 4 2 a bor mi-
nősége jó-közepes volt. A szomszédos Sokoróhegy borát az 1198. évi 
esztergomi vámszabályzat jónak tartja.643 a szőlőművelés lett a vidék 
- különösen Szentmárton - főfoglalkozása. Ez maradt a tárgyalt kor-
szakig. 

Ravasz János: A sárospataki uradalom gazdálkodása a XVIII. században. 
Bp., 1938. 88. 

a ciszterciekre 1. Kalász M.: i. m. 91. 
6 4 0 Regula S. P. N. Benedicti c. 40. 
6 4 1 Villányi Sz: Győrmegye és város... 19. 
6 4 2 Rt. I. 577., 1. Oki. 185. sz. 
^43 Fejér Georgius: Codex Diplomaticus VII. vol. 5. 143. 



A szőlő még a kevésbé bortermő vidéken is fontos termény volt, 
mert könnyen el lehetett adni.^4 4 A főapátság birtokain az urasági 
kocsmákban kimért mennyiségen kívül nem gondoltak eladásra. A ter-
més és a dézsma a konvent és a cselédség számára kellett. 

A főapátság a betelepítések után azonnal megkezdte az elhanyagolt 
urasági szőlők művelését. Mivel a meglévők is elhanyagolt állapotban 
voltak, új szőlők ültetésére nem törekedtek. A század folyamán sem 
találunk urasági irtásföldön „épített" szőlőt. Inkább a meglévő szőlők 
melletti táblákat vették meg. 5 A szőlőket ahhoz a birtokhoz számí-
tották, amelyhez közel feküdtek. A szentmártoni kerület szőlői a szá-
zad folyamán a következők: a főmonostor alatt volt 70 ároknyi Vár-
allyai vagy Pozsgay szőlő. A város mellett feküdt a Tarján szőlő. Ma is 
megvan. Nagysága 50 árok. Közel hozzá, szintén a vár alatt terült el a 
40 ároknyi Városi (régebbi nevén Tuczkor)646 szőlő. Az Új vagy Sop-
ronyi szőlő és a Harka szőlő helyét nem tudjuk. Az 1787-es össze-
írásban szereplő két szőlő közül a sági út mellett fekvő 80 ároknyi 
Amand szőlőt az Új szőlővel azonosnak gondoljuk,647 a főmonos-
torból a városba vezető Mély-Horogh mellett levő 30 ároknyi szőlő, a 
mai Hoszpodár, pedig a Harka lenne. 

Az écsi hegyen a főapátság 1747-ben vett szőlőt. Negyven év múlva 
már 168 ároknyi a főapátságé. A nyúli hegyen lévő Cerha szőlőt a 
konvent az elhunyt Rötth Sándor tartozásának kiegyenlítéseként kapta 
1763-ban. Nagyon elhanyagolt állapotban volt. A tőkék negyedrészét 
ellopták. A főapátsági kezelés első évében még 71.16 Ft ráfizetés volt a 
művelésre. Mivel nem főapátsági területen feküdt, kilencedet a föl-
desúrnak, tizedet a győri Szent Adalbert prépostságnak kellett fizet-
ni. 648 Főapátsági kezelésben volt a bakonybéli apátságnak a páz-
mándi hegyen fekvő két szőleje: a Jávorka és a Hohenreiner szőlő. 

6 4 4 Csapody Cs: i. m. 42. 
6 4 5 Csb/1. 1747. écsi hegyen; Csb/12. 1762. Csanakon 300 Ft-on Sajghó vett 
szőlőt. 1759-ben vették a Tallián szőlőt. Rt. V. 232. 
6 4 6 Ea/1. 708. 

ú j szőlőnek 1764-ben nevezik. Amand szőlőnek Nóvák Krizosztom levél-
táros, a későbbi főapát nevezte el Aágh Amand kormányzóról. Valószínűleg 
Aágh ültette be újra. Ez magyarázná meg az Új szőlő nevet. 
6 4 8 Csa/2. 269., Rt. V. 255. 



A szőlők nagyságának megállapításánál bizonytalan talajon járunk. 
A kapás / fossor / 6 4 9 nagysága az a terület, amelyet egy munkás egy 
nap alatt megmunkál. Ez pedig relatív mérték. Ezért a fossor nagysága 
vidékenként eltérő. ̂ 50 a szőlőtábla értéke elsősorban a szőlő minő-
ségétől függött. A tihanyi utasítás szerint a közönséges szőlő értéke ka-
pásonként 4, a jó minőségűé 10 Ft. Az eltörléskor a rendi szőlőket is 
felbecsülték, kapásonként 3-7 Ft-ra. Ebből azonban nem következtet-
hetünk a szőlő minőségére. A szentmártoni Amand és Tallián szőlőt 
kapásonként 7, a Városit 6, a Hoszpodárt 3, a Várallyait 3.50 Ft-ra be-
csülték. Az écsi 168 kapás „Apátház" szőlőt a lakó- és présházzal 
együtt csak 552 Ft 8 krajcárra, pedig itt a bor akóját 2.15-re (Szentmár-
tonban 1.30-ra) becsülték. A gerhai bor 2.33 Ft-os. A 91 kapás szőlő 
ára becslés szerint mégis csak 575 Ft. Tényőn, Csanakon, Nagybará-
tiban hasonló a helyzet. A becslésben talán a szőlőknek a központhoz, 
Szentmártonhoz való közelségét értékelték nagyra. Ha a szőlők nagy-
ságát tekintjük, más magyarázatot nem tudunk adni az értékbecslésre 
vonatkozólag. 

Présház nem volt minden szőlőben. A közvetlen a vár alatt lévők-
ből a termést a főmonostorba hozták föl, a főapáti lakosztály /prae-
latura/ alatt lévő torculariumba. A távolabb fekvő écsi, nyüli és páz-
mándi szőlőben a vincellér számára kis házat és prést építettek. A nyú-
li Gerha szőlőben a jókora, kétablakos szobában tűzhely, ágy, 2 asztal 
és 5 szék volt. Edények: nagy vasfogantyús rézfazék, vizeskanna, vas-
rostély, vas háromláb, fakanna /cantharus ligneus/, 2 cseréptál, csöbör 
/scaphium/. A ház mellett, az „atrium"-ban állt a prés. Hozzávalók: 1 
malomkő, 3 tizenkét akós és 2 kisebb kád, 10 rossz irtókapa /ligones/, 
5 nyeső kapa /rútra/, 2 puttony /putones/, ezenfelül egy a béreseknek 
vízhordásra, 1 fertálysajtár /quadrans/, 1 csöbör, 1 öticcés fakád, mely-
lyel a mustot merítették ki a kádból, 1 egyakós vasabroncsos és 3 nagy 
hordó. 

649 a Rt. mindénütt „árok"-kal fordítja a fossort, de kapást ért alatta. 
6 5 0 Zalában 100, Pest megyében 200-250 öl. Gerendás E: i. m. 137. és 2. sz. 
jegyzet. A tihanyi Mezőgazdasági utasítás 1200 öles holdat 12 kapásnak vesz, 
tehát a zalai viszonyokhoz alkalmazkodik. MG, II. 9. 17/4. - 1749-ben az Új 
szőlő első kapálásánál 88 1/2, a második kapálásra 84 napszámot fizet a 
tiszttartó. Ez is érv amellett, hogy ez lehetett a 80 kapás nagyságú Amand 
szőlő. 



A szőlők megmunkálásában jött rá először az uraság a felületes 
jobbágymunka értéktelen voltára. „Tudatlan emberek, akik inkább kárt 
tettek, mentek a szőlőnek m u n k á j á r a . " 6 5 1 Ezért a kormányzók minden 
igyekezete azon volt, hogy a jobbágyok a szőlőrobotot pénzen váltsák 
meg (kapáspénz). De ehhez félszázad kellett. 

Ugyancsak a szőlőkben kezdődik a rendszeres trágyázás i s . 6 5 2 

A század elején a falvaknak egyetemlegesen jelölték ki, hogy me-
lyik urasági szőlőt művelik. Később személy szerint robotoltak a sző-
lőben is, évente 3 n a p o t . 6 5 3 az écsi szőlőben tényőiek, ravazdiak, lá-
ziak, varsányiak, péterdiek dolgoztak, Gerhát a nyalkaiak művelték. 
A konvenciós vincellér csak a robot után elmaradt munkákat végezte, 
amiért külön napszámot kapott. A negyvenes években már kapáspénzt 
fizettek a falvak, de Nyalka és Ravazd még 1 7 5 4 után is r o b o t o l t , 6 5 4 

bár itt is többen megváltották. Más falvakban is sokan ezután is mun-
kában rótták le, de most már nem a kötelezettségüket, hanem a 
fizetendő kapáspénzből számította le a napszámot a k o r m á n y z ó . 6 5 5 

Tehát elvben már nem volt robotmunka a szőlőkben, ha a gyakorlat 
időnként még kénytelen volt is megengedni. Az összes szőlőben nap-
számban dolgoztak ugyanazok a jobbágyok, akikkel az uraság gyatra 
munkájuk miatt pénzen váltotta meg a robotot. A Városi szőlőt az 
urbárium b e h o z a t a l á i g 6 5 6 a városi gazdák művelték és évente ezer 
karót vágtak hozzá az urasági erdőben. A városiaknak ez volt az 
egyedüli robotterhük. 

A szőlő megmunkálásának áttekintését nagyon megkönnyítik a 
fennmaradt számadások. Keller Bálint cellerárius szenvedélyes rend-

651 F. 24. 21., „... dum vinees Dominales Robotis excultivassent, non ut pro 
utilitate D[omi]nii, verum pro detrimento et damno fuerunt, quia malem cul-
tivationem Vineas desolari fecerunt. Ex hac ratione potius parato aere redeme-
runt". Sza/1. 726. 
652 Fontosságát és módját a gazdasági írók állandóan hangoztatják: Fischer 
Christopherus : Operis œconomici. Cassoviae, 1737-43. I. h. 125., Tsötsönyi M: 
i. m. 107-108. 

653 Csb/4. 11. 
654 sza/1. 719-20. 
655 Ravazdon 1746-ban 78-an fizetnek 35-30 Ft-ot, ledolgoztak 34.19 Ft-ot, 
adósok 8.51 Ft-tal. A következő évben 10-10 Ft-ot pénzben, 182 3/4 nap-
számot munkában róttak le, a többivel adósak maradtak. Ta/40.88-92. 
656 1765-ben még ők művelték. 



szeretettel és pontossággal mindent aprólékosan feljegyzett. De már a 
negyvenes évekből is maradtak fenn adataink. Nagy kár azonban, 
hogy ez a pontosság csak néhány évre terjed. A munkák sorrendjét az 
Új szőlő művelésében mutatjuk be az 1747. és 1764. évek alapján.657 

A szőlőben a munka április elején k e z d ő d ö t t . 658 a nyitás /aper-
túra/ valószínűleg a vincellér dolga volt, a napszámnál sehol sem em-
lítik. A „metzés" /putatio/ 1747-ben 35, 1764-ben 55 húsz dénáros nap-
számot tett ki.659 a levágott „venyékéket" már gyerekek, lányok is 
össze tudták szedni 9 tizenkét dénáros napszáméit. 1764-ben a /collec-
tio palmitum putatorum/ 18 napszámot igényelt. Április második felé-
ben kapáltak /fossio prima/ húszdénáros napszámban (1, ill. 90 nap). 
Május közepe táján volt a homlitás, „Bujtás" /propagatio/, 95, ill. 39 
húszdénáros munkanapon. A trágyát már közben is hordták /impor-
tatio fimi/, a munkások csak 12 dénár napszámot kaptak (27, ill. 20 
nap). A hónap végén karózták föl a venyigéket /incussio palorum/ 30, 
ill. 17 húszdénáros napszámért. Mikor ezzel végeztek, kezdődött a 
gyomlálás /depalmatio/, majd kötözés /alligatio/ Mindkettő könnyű 
munka volt, ezért csak 12 dénáros napszámot fizettek. (32, ill. 91 nap). 
Közben június közepén kezdték a második kapálást /secunda fossio/ 
(78, ill. 61 nap). Augusztus közepétől szeptember elejéig igazítottak és 
gyomláltak /deverticatio palmitum et e l o l i a t i o / . 6 6 0 

Ezt a munkát 1747-ben nem említik, 1764-ben 92 napot igényelt. 
A szüret után, november elején, a karókat „kivonyták" /exceptio palo-
rum/ (23-, ill. 11 nap). A befödés (borítás) a vincellér dolga volt. Vi-
gyáztak arra, hogy száraz és tiszta időben, porhanyós földdel födjenek, 

6 5 7 Csb/4. 63-64., Csa/2. 267. 
658 Nálunk nem valószínű, hogy előbb lett volna a metszés, mint a nyitás. 
Nagyváthy említi, hogy a Dunántúlon a metszés az első munka, a második a 
kitakarás. Sopronban gyakran már télen metszettek, de ez kockázatos volt, 
mert ha fagy jött, odalett a termés. Másutt pedig már ősszel metszettek, hogy 
télre a sebek begyógyuljanak. Nagyváthy J: Praktikus termesztő. 201. 
659 Május elején a Harka, Várallyai és Hohenreiner szőlőben surculatio-ról 
/nyesés, metszés/ hallunk. Mivel ez csak itt és csak néhány (2-6) napszámként 
fordul elő, feltehetjük, hogy ez a gyümölcsfák gondozását jelentette. A nap-
szám itt a legtöbb, 25 dénár. Csa/2. 263. 265. 271. A 277. 1-on „surculatus körte 
fáról" van szó. 
660 Deverticatio és eloliatio szavakat egy szótárban sem találtam. 



különben a letakart szőlő a melegben megfulladt, a hidegben megfa-
gyo t t . ^ 1 

A munkák menetére a vincellér /vinicola/ ügyelt föl. Ezért konven-
ciót, a szőlőben végzett külön munkájáért pedig napszámot kapott. 
A vincellér jelentette a kormányzónak, hogy milyen munkát kell vé-
geztetni, gondoskodott munkásokról. Tartozott: „a napszámolást igazán 
és híven be adni". A kiszáradt vagy elpusztult tőkék helyébe újakat 
ültetett. Gondozta a szőlőben lévő gyümölcsfákat (őszibarackot, almát, 
körtét, birsalmát? /bricocoli/). Érés idején mindennap szedett és a fő-
monostorba vitt belőle. A szőlő kopár helyeire babot, kerékrépát, ret-
ket (rephanus) ültetett a konvent szükségletére. Szent Lőrinc napjától a 
szüretig éjjel-nappal a szőlőt kellett őriznie. Puskájához 10-20 dénár 
ára puskaport kapott az érett szemeket dézsmáló verebek elűzésére. 

A század első felében csak az écsi szőlőben volt külön vincellér. 
A többinél kettőnek volt egy. A vincellér konvenciója 1720-ban: Hege-
dűs Lőrinc 15 pm kétszerest, 1 pm tisztabúzát, 1 pm kölest, 1 süldőt, 1 
pár csizmát, felesége szintén 1 pár csizmát kapot t . 6 6 2 1747-ben 
Antalovics János 15 Ft-ot, 1 pár csizma helyett 2 F t - o t , 6 6 3 1764-ben a 
nyolc vincellér közül az écsi és talliáni 12, a többi 10 Ft-ot kapott. Az 
őrzés alatt mindegyik hetente 2 kenyeret (máskor összesen 2 pm ga-
bonát) és 2 font húst kapott az urasági mészárszékből. 1720-ban 3 font 
só is járt a konvencióhoz. A természetbeni - a kenyér darabját 15, a 
hús fontját 6 dénárban számítva - összesen 3.62 Ft-ot tett ki. A vincel-
lérek ezenkívül nem fizettek cenzust, szüretkor napi 1-2 icce bort és a 
dézsmából külön ajándékot kaptak. Mindezt 11.12 Ft-ra számítot-
t ák . 6 6 4 

A pincemester ellenőrizte a vincellérek és a napszámosok munká-
ját. A deverticatio és az eloliatio végzésénél többször levont a nap-
számból, mert a „deprehensae foeminae" gyakran elkéstek.66^ 

Ha a szőlő megérett, a vincellér jelentette a kormányzónak. A tapo-
só helyiséget, edényeket, kádakat, puttonyokat kimosta. A szüreten 
mind a négy szentmártoni vincellér jelen volt. A szedőkre az ügyelt fel, 

6 6 1 Csa/2. 273. 
6 6 2 Ta/37. 205. 
6 6 3 Csb/4. külön lap. 
6 6 4 Csa/2. 273-
6 6 5 Uo. 266-77. 



akinek a szőlőjében szüreteltek. A többi három a must préselésénél 
segédkezett. A szőlőt nyomózsákban préselték. A malomkő bizonyára 
erre kellett. A szüret átlag tíz napig tartott. Máslást és vörösbort nem 
készítettek. Ürmösről /absyntum/ hallunk, de abból is csak néhány 
akónyit készítettek. 

A szüret után a bort a dézsmaborral együtt a pincékbe szállították. 
A bort a három főmonostori és a majori pincében tartották. A torony 
alatti pince /infra turrim, a mai könyvtár alatt/ volt a legnagyobb. Két 
részből állt. 1764-ben a belső részében jobbról 19 hordó (914 akó), 
balról 18 hordó (745 akó), a külsős részében jobbról 12 (300 akó), 
balról 11 hordó (247 akó) állott. A második pincében a sütöde mellett 
/panes pistrinam/ jobbról 6 (134 akó), balról 7 hordó volt (182 akó). 
A harmadik pince a szabóműhely alatt /infra Sartoriam/ volt. Itt csak 4 
kis hordó állt, összesen 40 akó. A 78 hordó űrtartalma 2589 akó volt. 
Később a torony alatti pincében nem tartottak bort, hanem a majoriban 
volt a java.666 

Mikor Keller Bálint 1763 végén a pincemesteri hivatalt átvette, az 
egész borkészlet csak 1778 2/4 akónyi volt.667 Ehhez a főapát 
parancsára a győri Apátúrház pincéjéből az 1760-62-es dézsmaborból 
áthoztak 632 3/4 akót. De még ez sem volt elég. Májusban sági 
Németh Ferenctől 15 hordóban 162 3/4 akó 1762-es termésű bort 
vettek, akóját 2.50 Ft-on. így valahogy kihúzták az évet a termésig. 
Elfogyott a cselédeknek és a kocsmáknak való bor, pedig a városi 
kocsmában a kimérést megszüntették és a cselédség borjárandóságát is 
megszorították. Hét konvencióstól elvették, valószínűleg pénzben kár-

Szabóműhely alatt 57 hordó 1789 akó 
Pékműhely alatt 47 hordó 701 1/2 akó 
Majori pincében 77 hordó 1176 akó 
Szakács háza alatt 11 hordó 136 akó 
Tallián szőlőben 12 hordó 172 akó 
Összesen 204 hordó 3974 1/2 akó 

6 6 71761. évi termésből 897 akó 
1762. évi termésből 832 2/4 akó 
1763. abszint 14 akó 

régi vörös 5 akó 
külön hordó 10 akó 
Összesen 1778 2/4 akó. 

Csa/2. 61. 63. 



pótolták őket. Csak a jobb minőségű borból maradt 1008 akó, ami a 
konvent kétévi szükségletének szűkösen megfelelt 

Arra nézve, hogy mennyit termett a szőlő, a rendelkezésünkre álló 
néhány adatból merészség lenne következtetést levonnunk. Écsen 
1749-ben 320, 1764-ben csak 78 3/4 akó bor termett, mert az előző 
évben a tavaszi fagyok és a Szent György nap utáni háromnapos havas 
északi szél miatt katasztrofálisan rossz termés volt. A venyigék har-
madrésze e l p u s z t u l t . 6 6 9 az 1787-i összeírás átlagtermésnek pedig csak 
60 akót vesz fel, ami semmiképpen nem r e á l i s . a z 1749-i termés 
kapásonként 2 akót, az 1764-i már a fél akót sem érte el. A Conscriptio 
átlaga pedig az akó harmadát alig haladja meg. 

Ha a szőlő jövedelmezőségét tekintjük, sokkal nagyobb szélsősé-
geket látunk, mint a gabonánál. Az 1749-i écsi termés, 2 Ft-tal számítva 
akóját, 640 Ft, a kiadás 271.88 Ft, ehhez hozzávesszük a vincellér kon-
vencióját, amit természetben kapott, a tiszta jövedelmet 450 Ft-ra 
tehetjük. 1764-ben a tiszta jövedelem csak 38.22 Ft. A kapásokra és 
holdakra való átszámítás a kevés adat miatt nem vezet eredményre. 
Általában az urasági szőlőknek is kevés hasznuk volt. A termés nem a 
jövedelmezés szempontjából volt elsősorban fontos, hanem a házi 
szükséglet miatt. A gyengébb minőségű dézsmabor csak a falusi kocs-
mák színvonalának felelt meg. 

Az uraság szőleiben több fajtával találkozunk. Legjobbnak a Maka, 
Szala6 7 1 és Dávid szőlőt tartották. A több fajtával való beültetés azért 

6 6 8 Uo. 97. 
669 Bortermelés akóban 1759 1764 1784 

Tallián 27 32 1/4 52 
Harka 18 41 1/4 22 
Várallya 55 74 35 
Amand - 75 110 
Écsi 78 78 3/4 70 
Gerha 36 31 30 
Városi 27 30 1/4 -

Összesen 211 362 2/4 319 
Csb/4. 79. és Csa/2. 268. 

A Conscriptio mindenütt alacsony átlagot vett fel. A többi szőlő ter-
mésátlagát kissé nagyobbra tette, de kapásonként az 1 akót sehol nem éri el. 
Rt. V. 254. 

A Szala szőlőnek két fajtáját, a muraközi és vashegyi Szálát Tsötsönyi M: i. 
m. 106. a másodrendű, de még kereskedésre való borok közé sorolja. 



is okos dolog volt, mert némely évben csak az egyes fajtákat érte 
kár .6 7 2 

Az urasági termésen és a dézsmán kívül minden évben jelentős 
mennyiséget vásároltak is. 1764-65-ben 376 2/4 akó seprős és 178 1/4 
akó lefejtett bort vettek részben pénzért, részben tartozásban hozták. 
A bortermelő Szentmárton-hegybeliek csaknem minden tavasszal kap-
tak gabonát. Árát ősszel borban fizették ki. Az árendájukról már emlí-
tettük, hogy sokan musttal és borral fizették. A dézsma szedésénél és 
az árenda borban való fizetésénél gyakran többet hoztak. Ez 1764-ben 
151 akót tett ki. Ezt a cellerárius a folyó áron, ekkor 3 Ft-on megvet-
t e . a falusiak még a koporsónak való deszkát is borért vették az 
u r a s á g t ó l . 6 7 4 Ezeken kívül gyakran vettek somlyóit, budai vöröset stb. 
Somlyóit néha jelentős tételekben is.67^ 

A pincékben megerjedt bort tisztulni hagyták áprilisig. Ekkorra a 
seprő teljesen leülepedett, megkezdték a bor fejését /detractio vini/. 
Úgy vélték, ha előbb fejtenek, a bor meggyöngül, zamata nem lesz, 
nem gyöngyözik. Hogy minél jobb bort nyerjenek, inkább több seprőt 
hagytak. A fejtéskor választották ki az eltevésre szánt borokat. Egy 
hordóba csak egy évbeli, egy talajminőségű /eiusdem vinae glebas/ 
termést öntöttek. A lefejtett borokat a következő években ősszel tiszta 
időben újra fejtették, nehogy a bennmaradt seprő „ecetanyává" /ece-
tosa matrix/ válék és az egész hordót megecetesítse. 

A bort a heti feltöltéssel /impletura/ óvták meg attól, hogy a nem 
telített hordóban a levegő megrontsa. Feltölteni csak egy-két éves, s a 
hordóból frissen kivett, egészséges, azonos minőségű lefejtett borral 
lehetett, különben csak ártott a feltöltés. A feltöltésnél 10 akóra heti 1 
iccét számítottak, de a jó borból, erős abroncsú hordóból nem párol-
gott el annyi. A zavaros, színtelen, vöröses, penészedő borokat gyor-
san a falusi kocsmákba 6 7 6 vagy a konvenciósoknak adták, esetleg 
ecetet készítettek belőle. Ha nagyobb mennyiségben - melyet nem 
tudtak így felhasználni - kezdett romlani a bor, a romlani kezdő borba 
a finomabb urasági borok seprőjének tisztáját öntötték és lánccal ösz-

6 7 2 NagyváthyJ: Praktikus termesztő... 197-98. 
6 7 3 Csa/2. 72. 83-84, 217-18. 
6 7 4 Ta/32. 182. 
6 7 5 Uo. 178-80. 1737-ben pl. 238.90 Ft-ért. 
676 VÖ. Jármay E. i. m. 46. és Ravasz J. i. m. 71. 



szekeverték. Ezért a borfejtésnél a nemesebb borok seprőjét eltették. 
A „bizonytalan" /pendulus/ bort lefejtették, utána pálinkát kevertek be-
le. Máskor 24 óráig pörkölt, szétdarabolt vizahólyagot /vesica husoni-
ca/ egy fertály akó borba kevertek. Ezt a keveréket szitán vagy vász-
non szűrve a „bizonytalan borba" öntötték. Az ecetes bort gyönge édes 
borral keverték. Ha már ez nem használt, törkölypogácsával /amurca/ 
javították. A megbüdösödött bort kiforrázott és borókaszemekkel ki-
égetett hordóba fejtették le. Azután 8-10 napig összetört borostyán-
levéllel töltött zsákot eresztettek a borba. Vagy pedig a lefejtett büdös 
borba a hordó nagyságának megfelelően olvasztott viaszt öntöttek. 
A rothadó szagú és ízű bort még bodzavirággal, Benedekgyökérrel (?), 
rózsa- és komlóvirággal, zsályával, szőlő- és diófalevéllel, fahéjjal is 
javították: zacskóba kötve 15 napig a borban áztatták. Ha a bor nem is 
volt még romlott, a nagy hordók fenekéről a csapon időnként egy akó-
nyit kiengedtek, ezzel a nyálkás rész kifolyt. Pótlására kénégetés után 
friss, egészséges kétéves bort töltöttek. A lefejtés alatt álló és a csapra 
vert hordókat kénezni főként kánikula idején szokták. 

A bor minőségére a kezelésen kívül nagy befolyással volt a pince 
rendes-tartása. Már a pince építésénél fontos volt, hogy ablakai északra 
és keletre nyíljanak, s ide pázsitot ültettek. Óvatosan kellett szellőz-
tetni, főleg nyáron: késő éjjeltől kora reggelig, hogy a borra ártalmas 
romlott levegő helyett friss jöjjön be, amely a bort feléleszti /refo-
cillávit/. Napközben a téli hidegben, a tavaszi szelek idején minden 
rést zárva tartottak. A pincét hetenként tisztogatták. A hordókat vá-
szonronggyal letörölgették, elsősorban a szájuknál /orificium/ és a 
csapnál /epistolium/, mert a lerakódó sár, penész /mucedo/ és nyálka 
/pituositas/ könnyen a hordóba jutott. A földet, falakat, a hordókat 
tartó gerendákat (csántárfák) is megtisztogatták. Ügyelni kellett a mun-
kásokra is, sokat szemeteltek. Tilos volt savanyúkáposztát, zöldséget, 
gyümölcsöt tartani a borospincében.677 

A pince rendben tartásán és a bor kezelésén kívül a tárolás módja 
is fontos volt. A bort hordókban tartották. Nagyságuk 5 és 100 akós 

677 Csa/2. 29-38., vö. Tsötsönyi M: i. m. 124-28. és Nagyváthy J: Praktikus 
termesztő. 235-49. 



között v á l t a k o z o t t . V o l t a k ennél kisebb hordók is. Ezeket külön 
számlálták. Anyaguk fa. Dorongfát novembertől februárig vágott „érett" 
fából készítettek. A nyersen vágott fadongákon a vasabroncs megrozs-
dásodott. A hordók nagy része vasabroncsos volt. A faabroncsokat 
nem is vették számba. A faabroncsot mogyorócserjéből és nyírfából 
készítették. A hordókat kis bádoglemezzel s z á m o z t á k . 6 7 9 Ha valame-
lyikből kivettek, így jelezték: „48. sub No 50. X. S. A. 1762 die 5. Aug. 
21. Urnae."680 Ha a hordó kiürült, kétszer-háromszor tiszta vízzel ki-
öblítették, a fenekét kivették és a napon kiszárították. Utána a pincé-
ben nyitottan a csántérfán állt. Ha nem volt elég hordó a fejtéskor, a 
falusiaktól béreltek: tízakóst 1 F t - é r t . 6 8 1 a legjobb hordókba az urasági 
termés került. A többiből válogattak a dézsma számára. A rosszakat 
megjavították. A dohosakat tölgyfaforgáccsal vagy venyigével ki-
égették, szódás vízzel, majd forró borral kiforrázták. 

A hordók készítése és javítása a konvenciós pintér /vietor/ feladata 
volt. Neki kellett a hordókat a borfejtésre, szüretre, dézsmálásra elő-
készíteni: kimosta, friss seprővel vagy szőlőlevél vizével kiforrázta a 
hordót /Winddir/. A pintérek hanyagsága és főleg a dézsmabornak 
nem kellően kitisztított hordókba való öntése miatt minden évben 
aránylag sok bor megromlott. Ha sok volt a munka, a pintér mellé se-
gédet fogadtak. A ravazdi pintér sokszor dolgozott az uraságnak nap-
számban. A pintér konvencióban 1720-ban 48 Ft-ot, „1 pár czipellőt" és 
naponta 1 pint bort kapott. A győri pintér 1757-ben 40 Ft-ot, 2 mázsa 
húst, 6 mérő kétszerest, kenyér helyett 2 m. fehér lisztet, 4 font vajat, 
12 font sajtot, 12 font sót, 1 fertály köles-, 8 icce árpakását, naponta 1 
pint bort és 1 pár czipellőt k a p o t t . 6 8 2 a pintérnek a majorban külön 
műhelye volt. A szentmártoni műhely felszerelésében megvoltak a 
szükséges szerszámok: bárdok, fejszék, balták, egyenes és görbe ké-

678 Nagyváthy szerint a dunántúli, nagy (100-200 akós) hordókba a mustot az 
ablakon át vezetett bőrcsöveken keresztül eresztették. Nagyváthy J: Prak-tikus 
termesztő... 229. 

„Numero excusso in lamina signata". 
680 Augusztus 5-én az 1762-es termésű szentmártoni dézsmaborból 21 akót 
vettek ki. A bor az 50. hordó alatt lévő 48. hordóban volt. 
681 a legtöbb március hónapban. Ez is mutatta, hogy ilyen későn fejtettek. 
Db/5. 
6 8 2 Eb/4, köteg. 



sek, fa- és vasköszörű, csap és csőárok, vasabroncsok, harapófogók, 
fahántó /schaber/, égetővas stb. Összesen 33 féle szerszámból 69 db 
volt a pintérműhelyben.683 

A szőlőkarókat a sok erdő ellenére is többször vették: a tölgyfakaró 
ezrét 2 Ft-on idegenektől, a rozséból valót 75 dénárért a gerencséri 
erdőőrtől. A karók meghegyezése napszámosmunka volt. De robotban 
is vágattak a gerencséri erdőben hordónak és karónak való fát. 

A pince tisztogatására, törlőrongyok, abroncsok, csapok, palackok, 
kétféle kén /„ainschleg"/, szőlőkötöző /ex scirpo/ vásárlására évente 
kb. 50 forint volt a kiadás. 

A bor házi és kocsmai fogyasztásáról a termény- és pénzjöve-
delmek összesítésénél szólunk bővebben. 

c.) Erdőgazdálkodás 

Az erdőgazdálkodás még a XIX. század elején is Európa-szerte szo-
morú képet mutatott. Az uradalmak gazdálkodásában az erdő csak a 
házi és konvenciós szükséglet fedezését jelentette. Befektetés nem 
volt. Az erdőket a földművelés korlátainak tartották. Ezeket a korlá-
tokat gyakran oktalan és ötletszerű pusztítással tágították.^84 Külföl-
dön az iparosodás (gépek, kohászat stb.) következtében az erdő any-
nyira megfogyott, hogy a fokozódó fahiány az európai kultúra kérdé-
sévé vált.685 

Nálunk is csak a faszükséglet és az állattenyésztés (legeltetés, mak-
koltatás) szempontjából volt jelentősége az erdőnek. Rendszeres faki-
termelésre a legtöbb helyen nem g o n d o l t a k , ^86 a fának nem volt 
értéke, ill. a rossz utak miatt ez az áru nem lehetett piaci cikk, mert 
tömege miatt nem bírta el a f u v a r t . ^87 E2ért a földesurak - hogy jöve-
delemhez jussanak - , megengedték az erdőirtást, a szén- és mészé-

6 8 3 Csa/2. 9. 
684 Wellmann Imre: Mezőgazdaságtörténetünk új útjai. In: Domanovszky 
Emlékkönyv. Bp., 1937. 703. 
685 Kulischer, J. i. m. II. 453. 
686 Juhász Lajos: A vasmegyei Farkas-erdő a XVII. és XVIII. században. Szá-
zadok, 1937. Pótfüzet. 562. 
687 Szentiványi B. i. m. 282. 



getést, h a m u z s í r - k é s z í t é s t . 6 8 8 Mária Terézia átlátta az erdőművelés 
elhanyagolt állapotát. Egymás után adta ki rendeleteit a kamarai erdők 
kezelésére. Előbb csak katonai érdekek a vezető szempontok, de 
később a polgárság érdeke is. Az első igazi erdőtörvény azonban csak 
1791-ben jelent meg, majd 1807-ben az országgyűlés hoz rendeleteket 
az erdők kitermelésére v o n a t k o z ó l a g . 6 8 9 

A főapátság birtokainak nagy része erdő volt. De nagysága nem állt 
arányban a belőle származó jövedelemmel. 

Jövedelmet a tűzifa (ölfa, rőzse), épületfa, makkoltatás, gubacssze-
dés és a vadászat jelentett. A sok irtás nagy részének bizonyára az erdő 
volt az áldozata. Az illaki urasági irtás erdőtalaj volt. A jobbágyok 
kíméletlen pusztító munkája, a rendetlen faizás, az egész század folya-
mán át tartott. A sok büntetés nem gátolta meg a falusiakat abban, 
hogy az eltiltott erdőket meg ne dézsmálják. Mindig a legközelebbi 
erdőben akartak vágni, a legszebb fákat szemelték ki. Hiába voltak az 
erdőőrök, Kovács Márk szerint kevés fizetésük miatt ezek a leg-
nagyobb tolvajok. Megsebesítik a fákat, hogy ki kelljen vágni, a leg-
szebbek közül sokat „suba alatt" eladnak, eladják a kész ölfát, s t b . 6 9 0 

Hogy a jobbágyok rabló irtása után nemcsak Bakonybélben volt siral-
mas látvány az erdő, hanem a főapátsági birtokokon is, mutatja a té-
nyői lakosok h a t a l m a s k o d á s a . 691 a kormányzók a lopások ellen úgy 
védekeztek, ahogy tudtak. Az urasági erdők faizását eltiltották. Sőt, 
Ravazdon még a jobbágyok erdejében sem engedték meg nekik a vá-
gást, csak néha a rőzsevágást és a kidőlt fák f e l h a s z n á l á s á t . 6 9 2 

A fakitermelés még az urasági szükségletekre is rendszertelen és 
káros volt. A jobbágyoknak a karácsonyfát be kellett szállítaniok: csak 
azt nézték, hol lehet legkönnyebben vágni és állataik legkisebb meg-
terhelésével beszállítani. A jobbágyok faizását, még amennyire lehetett, 
mérsékelte az uraság. A közös nagyécsi erdőt a pápóczi prépostság 
népei annyira tönkretették, hogy nem lehetett vágatni, kevésbé volt 

688 Wallner Ernő: A Bakony erdőtakarójának átalakulása a XVIII. század vé-
géig. = Földrajzi Közlemények, 1941. 1. sz. 25. 
689 Tagányi Károly: Magyar Erdészeti Oklevéltár. III. Bp., 1896. I. XXV-XXXI. 
1. és Tagányi Károly: A modern erdészeti kultúra keletkezése hazánkban. 
MGtSz, 1896. 
690 Kovács M. i. m. I. 68-77. 
691 L. föntebb és Rt. V. 258-59. 
692 p. 61. 5. 



jobb a helyzet a többi erdőben. Ha az 1787-es Conscriptio szavaiban 
érezzük is a jozefinista szellem szerzetes-ellenes hangulatát, legalább 
részben igazat mond: „Hae [a gerencséri erdő fái - T. J. A.] magna iam 
in perte per Subdivisiones prioribus annis decussae sunt, quo vero Se-
curis Religiosae Administrationis nondum penetravit, in statu bono 
existunt".693 a vágni kezdett erdőt jóformán teljesen kiirtották. 1787-
ben a bársonyosi és káthi erdő után semmi jövedelmet sem lehetett 
felszámítani. Fiatal fákból álltak, melyek még makkot és gubacsot sem 
termettek. A főapátsági erdőkben legalább annyit megtettek, hogy ahol 
az új növekedést várták, ott az állatokat nem legeltették, sőt még a 
füvet sem kaszálták le, hogy a facsemetéket ne sértsék meg. Viszont a 
magasra nőtt fű a sarjerdőt elnyomta. Ezen úgy akartak segíteni, hogy 
télen a száraz füvet felgyújtották, amivel aztán kétszeres kárt okoztak, 
főleg a fenyőknek. A kamarai kezelés idején sarlóval vágták le a füvet, 
így lett még a legkisebb kár. A jobban megnőtt csemeték áthatol-
hatatlan sűrű bozótját nem lehetett kaszálni, a legeltetés csak kárt 
okozott, a rendszeres irtás pedig lassan haladt. A jobbágynak, ha fára 
volt szüksége, nem rőzsét vágott, különben is az urasági erdőkben 
tiltották a jobbágyok faizását, a lopásnál pedig rőzseszedéssel nem 
vesződött. A győri, később a ravazdi sörfőzőknek bérbe adott fakiter-
melésnél azok nem az erdők érdekeit nézték, a rőzse vágatásánál nem 
válogattak, mert ezzel csak a napszám szaporodott. 

A rendszeres fakitermelés hiánya, az erdők elhanyagolt állapota és 
főleg a jövedelem fokozása arra indították Somogyi főapátot, hogy 
külön erdőkormányzót nevezzen ki. Azonban Horváth Ármin se szá-
molt a lehetőségekkel. A fakitermelést ugyan szabályozta de túlságo-
san fokozta is. Ezzel a jövedelmet jelentékenyen n ö v e l t e . 6 9 4 \ z ellen-
őrzést megszigorította. Szentmártonban az „amotio venatoris"-t ezzel 
magyarázhatjuk. A károkat (lopás, legeltetés) szigorúan büntette. Lopás 
mégis volt, az ölbe rakott fa kiegészítésére 1785-ben Szentmártonban 
53 öl kellett, Gerencséren is van „in deperditum". Horváth viszont 
megengedte a lázi jobbágyoknak, hogy a sarjerdőt legeltessék; a péter-
diek is az urasági erdőben legeltettek. 

6 9 3 Sza/1. 534. 
Számadások 1782-től vannak a Db/2-ben. Valamennyi alábbi adatunk 

innét való. A Conscriptio összesen évi 1500 öl fa és kb. 15000 kéve rőzse 
kitermelését javasolta. Ezzel szemben a kitermelt mennyiségre 1. a táblázatot. 



Benn az erdőben is rendet teremtett a kormányzó. Az ágak össze-
szedésére és az erdők tisztítására /purgatio/ minden évben jelentős 
összeg fogyott. Összeszedette az elmaradt törcsöket. A szaporítást nem 
csupán a töröl lemetszett fa gyökerére bízta. 1782-ben Illakban „pro 
inseminatione glandium" 32.50, Gerencséren 45, Keresztúron 13-27 Ft 
volt a kiadás. Ezenkívül ültettek is /plantatio/ apró csemetéket. Az ül-
tetés azért volt fontos, mert a sűrű bozótban a tőről ritkán nőtt egyenes 
fa. 

A fő jövedelmet az ölfavágatás jelentette. 1741-ben a győri sörfőző-
nek eladtak 692 ölet csak 40 dénáron; egy részét ölenként 90 dénárért 
szállították b e . 6 9 5 a nyolcvanas években átlag minden évben minden 
erdőben vágtak, de ekkora lendület gyorsan kimerítette volna a tarta-
lékot. Példaképpen csak a gerencséri erdőt nézzük: 1782-83-ban 1150, 
310, 565 és 110, 1044 ölet vágtak ki, míg a Conscriptio csak 400-at 
javasolt. A nagyfokú kitermelést nemcsak a kormányzó túlbuzgósága, 
hanem a Rend feloszlatásával számoló reális éleslátás is érthetővé teszi 
előttünk. A biztos pénzforrást jelentő fakitermelés nem volt olyan fel-
tűnő, mintha mást adtak volna el. 

A vágás november elejétől február végéig tartott, amikor a nedvke-
ringés szünetelt. A favágásnál a föld színén fűrészelték el a fát. Először 
az épületfát vágták, utoljára a karó, rőzse maradt. A téli vágatás által a 
tőről való hajtás biztosítva volt. Ezzel szemben a teljes kiirtásnak leg-
jobban a kánikula felelt meg. A ritkításnál az eladott vagy kivágandó 
fákat Tihanyban a fa tövén jelölőbaltával megjelölték; élével tenyérnyi 
kérget levágtak, a balta fokán lévő bélyeget az eladottra kétszer, a házi 
vagy jobbágyfára (melyet a jobbágyok az uraságnak termeltek ki) 
egyszer, a tolvajoktól levágottra háromszor ütötték rá.696 

Az erdők fafajtáiról csak Gerencséren hallunk. Itt tölgy, gyertyán, 
szil, bükk, nyár, fenyő és s z u r o k f e n y ő 6 9 7 v o i t . Ezenkívül mogyoró- és 
nyírcserjét vágtak hordóabroncsnak. A többi erdőben a jobb minőségű 

695 Ta/38. 182-83. 
696 Tihany 6-7. 
697 a fenyő valószínűleg erdei fenyő, a szurokfenyő pedig feketefenyő /Pinus 
Picea, németül: Pahren/ volt. (Dr. Tardos Vida jelenlegi erdőkormányzó szíves 
közlése.) 



tölgy és gyertyán lehetett túlsúlyban, mert Gerencséren a fa ölét csak 
1.50 Ft-on, másutt 2-2.50 Ft-on adták el.698 

Az urbárium behozatala előtt a jobbágyok „karácsonyfát", „konyha-
fát" hoztak fel a várba. De ezenkívül is kirendelték őket favágásra. A 
favágás a század elején részben robotmunka volt. De sokszor a ki-
vágott fából adtak részt a favágóknak is. A péterdiek 174l-ben így 
kaptak 58 ö l e t . 6 9 9 a század közepén már leginkább fizetett mun-
kások vágták az erdőt. A nyolcvanas években 1 öl sectiója 40-45 dé-
nár, az erdő tisztására vagy az út mellé való kihordása 25-30 dénár 
/evectio/. Ölenként 2 krajcárért rakták össze /appositio orgiarum/. 
A rőzsevágás díja ezer kéve után 4 Ft, ennek kihordása 15-20 dé-
n á r 7 0 0 

A kitermelt fa szinte teljes mértékben tűzifa lett. Elsősorban a főmo-
nostor, a bakonybéli apátság, a győri apátúrház, a komáromi székház, 
a majorok és konvenciók számára kellett. Az eladott mennyiségről a 
terményelszámolásnál szólunk. A tűzifán kívül csak szerszámfa: a bog-
nár és kádármunka anyaga, szőlőkaró került ki erdeinkből. Sőt szőlő-
karót is gyakran Komáromból hozattak. Épületfa-kitermelést csak a 
Conscriptio vesz fel, mint lehetőséget, de elenyészően csekély az ölfa 
m e l l e t t . F a f e l d o l g o z á s , pl. épületfának, egyáltalában nem volt. 
A gerencséri erdőben lévő méheshez 100 deszkát venni kellett 30 Ft-
on. A század folyamán a fa építőanyagot, egy-két tutajt, „talpakat" 
és deszkát Komáromban fakereskedőktől vagy a Vágón leúsztató tót 
tutajosoktól vette a kormányzó. Itthon a falusiaknak apránként sokat 
eladogattak belőle.™^ 

Az erdők állapotának javításánál az első feladat volt a vágatás ren-
dezése. Láttuk, hogy még Horváth Ármin is többet vágatott, mint 
amennyit kár nélkül lehetett kitermelni. A tihanyi gazdasági utasítás a 

698 a Conscriptio mindenütt 1.30-1.45 Ft-ot vett fel; de ez csak átlag. 
6 99 Ta/39. 34. 

a Conscriptio szerint 1 öl vágása - 100 kéve rőzse vágás - 20 krajcár. 
Tihanyban a novemberben vágásra kerülő épületfának kiszemelt fákat már 

márciusban kijelölték, tövüknél a héjukat meggyűrűzték és lábon szárították 
el, mert így tartósabbnak vélték. MG, II. 6. és Nagyváthy J: Praktikus 
tenyésztő... 287-88. 

Db/2. 1784. 1765-ben 12 sing hosszú tölgyfát egy cigánytól vett a celle-
rarius. Csa/2. 229. 1. 
7 0 3 Ta/40. 175. 



XIX. század elején elrendeli, hogy „schlagokra" osszák az erdőt. Ko-
vács Márk a bakonybéli erdőket 100 részre akarja felosztani. A korabeli 
gazdasági irodalomban is egyre jobban szorgalmazzák az erdő gon-
dozását. 704 Főleg a legeltetést tiltják. Kovács Márk szerint legalább a 
vágás előtt 10 évvel minden állatot ki kell tiltani az erdőből, hogy a 
csemeték megerősödhessenek. E tekintetben is sok volt nálunk a ki-
vetnivaló. Pedig a főapátsági erdők még a rendezettebbek közé tartoz-
tak. 1795-ben a kamarai igazgatás idején, a közalapítványi birtokok 
közül egyedül csak Szentmártonban volt erdőmester,705 a m j a bencés 
idők erdőgazdálkodásának maradványa. 

A rendszeres fakitermelés megkezdéséig az erdőkből pénzjöve-
delmet a makkoltatás j e l e n t e t t . 7 0 6 Néhány erdőben az áthatolhatatlan 
bozót miatt nem termett makk. Az urasági sertések makkoltatására 
fenntartott erdőkön kívül a többi erdőben a falusiak legeltették makk-
bérért állataikat. A fagyöngyöt szintén legeltették. Ezért gyöngybért 
fizettek, melyet együtt szedtek a makkbérrel. Az egyes falvakból be-
folyó összegeket a rendetlen fizetés és a hátralékok miatt lehetetlen 
megállapítani. De ha a szegény ravazdiak 1768-ban 71 öreg sertéstől, 
86 süldőtől és 142 malactól f i z e t t e k , 7 0 7 ennyit bizonyára a többi falu is 
fizetett, hiszen töredék adataink is többet mutatnak. Némely falu a 
makkoltatásra bérbe vett egy darab urasági erdőt és átlagban fizetett: 
Varsány 1745-ben 40, Péterd 1782-ben 80, az előző években a liki-
varsányi makko l t a t á sé r t 150 Ft-ot.708 

Külön jövedelmet jelentett a gubacseladás is. Vagy robotban, vagy 
gyermek-napszámban szedették. A tihanyi utasítás, hogy napszámot ne 
kelljen fizetni - a robotot viszont sajnálja rá - , azt ajánlja, hogy a gu-

704 Tihanyra: MG, II. 6/1.2., Kovács M. i. m. II. 104., Nagyváthy J: Magyar 
gazdatiszt... 43-52. Uő: Praktikus termesztő... 265. 72., Balásházy János: 
Észrevételek a honi gazdaságbeli szorgalomnak akadályairól, orvoslása 
módjairól stb. Pesten, 1831. 105. és köv. 
705 Tagányi K.: A modern erdészeti kultúra. MGtSz, 1896. 1381. 
706 Dobszán és Őszödön, a piarista kusztodiátus birtokán, a XIX. század 
közepén is a makkból, legeltetésből és gubacsszedésből nagyobb a jövedelem, 
mint a favágásból. Szentiványi B. i. m. 285-8. 
7 0 7 Ta/36. külön lap. 
7 0 8 Csb/1. 1745., Db/ l . 1780. 1872. 



bacsszedést adják bérbe a zsidóknak.7®9 A kormányzó 1743 májusá- , 
ban 52.13 Ft-ért adott el gubacsot 7 1 0 1781-ben pedig előbb 158, majd 
729 1/2 mérő gubacsot adott el, mérőjét 2.25, ill. 1.05 Ft-on.7 1 1 

A makkot is gyűjtötték, egyrészt eladásra, másrészt ültetésre is. Hor-
váth kormányzó nem sajnálta erre a napszámot.7 1 2 

Az erdők legeltetését rendszerint bérbeadták a jobbágyoknak, akik 
a tisztásokon kaszálták is. Az erdőkben sok gomba termett. A falusiak 
gyakran szedtek, a főmonostori házgondnok is tőlük vette a kony-
hára . 7 1 3 

A kormányzó (később erdőkormányzó) alatt állt az erdők személy-
zete. 1767-ben a szentmártoni erdőkben 5, Ravazdon 2, Gerencséren 2, 
Écsen, Péterden, Láziban, Varsányban, Keresztúron l - l erdőőr /sil-
vanus/ volt .7 1 4 1782-ben összesen 12-ről tudunk.7 15 

Felettesük az erdőmester volt, aki Szentmártonban lakott.7 1 6 Ezen-
kívül Nyalkán erdőispánt is alkalmazott az uraság.7 1 7 Az erdőőrök 
konvenciója nem volt egyenlő; 6.75-17.85 Ft készpénz, 6-12 mérő 
kétszeres, 6-10 öl fa között mozgott. Fából azok kaptak többet, kiknek 
a pénzfizetésük volt kevesebb. Ezenkívül mindegyik kapott szoba-
konyha-kamarából álló lakást és hozzá konvenciós földet. 

Az erdők vadállománya jelentős lehetett. Ma is gyakran kerül a 
puskacső elé őz, szarvas, időnként vaddisznó. Akkor még inkább volt, 
hiszen a falusiak is többször vittek a házgondnoknak őzet, nyulat, 
„húros madarakat". A Conscriptio a tarjáni vadászatot kevésre becsüli, 
mert csak nyúl van az erdőben,71® tehát másutt nagyvad és fácán is 

7®9 mg, I. A piarista kusztodiátus uradalmaiban is zsidók vették meg és 
szedették a gubacsot. Szentiványi B. i. m. 303. 
7 1 0 Ta/41. 3. 
7 1 1 Db/2. 1781. Bevétel. 
7 1 2 U. o. 1782. Kiadás. 
7 1 3 Nagyváthy a tölgy- és csererdők „megbetsülhetetlen hasznát" látja abban 
„hogy a Menykőütést magokra vonják". Ezért ajánlja ültetésüket faluk, majorok 
mellé, „Csak a dörgés idején alájok nem kell állani." Nagyváthy J: Praktikus 
termesztő... 295. 
7 1 4 Rt. V. 832-33. 
7 1 5 Db/2. 1782. 
7 1 6 Csb/2. 42. 
7 1 7 Ta/39. 88. 92. 
7 1 8 Sza/1. 150. 



» volt. Különben is a Conscriptio a vadászatot csak mint bérletlehe-
tőséget vette számba, így pedig nem sokat ért. 

A vadállományra a fővadász /supremus venator/ és a szentmártoni, 
kisécsi, varsányi és gerencséri vadász ügyeltek. A vadászok konvenció-
ját nem tudjuk. Lakásukat természetben kapták, hozzá föld is tartozott. 
Szentmártonban a városban, a kertes vadászház 3 szobából, 2 kamará-
ból, konyhából, 100 akós pincéből, 4 lóra istállóból állt. Bizonyára a 
fővadász lakta. A gerencséri erdőben a vadászház fából épült. A vadá-
szok fakonvenciója 50, a fővadászé 100 öl volt.7*9 

d.) Nádverés 

A jobbágyokat az uraság nem engedte az erdőre robotolni. így téli 
munkának csak a nádvágás maradt. A befagyott tavakon tolókaszával 
„aratták" a nádat. A Conscriptio a szentmártoni tóból 150, a ravazdi 
Alsó tóból 4000, a Felsőből 500, Bársonyoson a Bakonyfolyásán 80, 
Láziban ugyanott 620, a z ölbői Fehér tóból 400, az ácsi tóból 
pedig 18 kéve évi átlagos kitermelést számított. De ennél jóval többet 
is vágtak, ha szükség volt rá. Az urasági épületek, istállók, kocsmák 
fedésére sok kellett. Legtöbbet mindig a ravazdi Öreg (Alsó) tó adta, 
pl. 1761-62 telén 14489 kévét.721 Eladásra a nádnak csak egy része 
került. A falusiak tudtak maguknak szerezni az uraság engedélye 
nélkül is. Kévéjét 2 1/2-3 krajcáron adták el. 1761-ben kb. 3000 kévét 
adtak e l . 7 2 2 

7 1 9 Db/2. 1782. 
72® a péterdi határ melletti nádast a lázi gazdáknak engedte át az uraság. A 
péterdi tóban addig a péterdiek évente 2800 kéve nádat vághattak. Rt. V. 311-
14. 
7 2 1 Csb/1. 1. 
7 2 2 Csb/9. 37. 



2. Állattenyésztés 

A földművelés és az állattenyésztés a föld produktivitásában egymást 
elősegítő tényezők. Az ugart nem lehet elhagyni trágyázás, azaz foko-
zott állattenyésztés nélkül. A fejlett állattenyésztés pedig istállózásra, 
takarmányozásra vezet és fokozottabb földművelést igényel. 

A XVIII. század folyamán azonban a főapátság birtokain ez az egy-
másrautaltság nem volt meg. Sőt még a következő század elején is „a 
Mezei Gazdaságnak a Széna Takarás és Baromtartás lévén a funda-
mentuma", amit az előző század hagyományaként tekinthetünk 7 2 3 a 
nagyfokú állat-, főképpen birkatartás nem tudott a földművelésre irá-
nyító és erősítő tényezőként hatni. Láttuk azt, hogy a főapátsági bir-
tokokon a század közepétől csaknem minden évben egyforma terüle-
tet vetettek be gabonával. Takarmánynövényekről a szentmártoni 
kerületben alig, Kismegyeren gyakrabban hallunk. De mindez a rend-
szeres istállózó állattenyésztéshez nem volt elegendő. Répát nem ter-
meltek. Néha egész kis mennyiséget vetettek, pl. 1748. nov. l-jén 7 
zsákkal.724 A bükkönytermelés szintén elenyésző csekélység, de 1739-
ben eladásra is jut pár mérő.72^ a magyar Szent Benedek-rend 
birtokain csak a XIX. században honosodik meg a rendszeres takar-
mánytermelés. De így van ez másutt is. A piarista kusztodiátus bir-
tokain 1821-ben is a kevés bükkönyt leszámítva - csak széna a takar-
mány 7 2 6 Kovács Márk a zord Bakonybélben 1829-ben a gabona-
neműeken kívül kukoricát, borsót, lencsét, sőt bükkönyt is termelt.727 

A főapátsági birtokok állatainak egy része a majorokban volt. Ezek 
az állatok csaknem teljesen istállóban éltek. A Conscriptio felvételekor 
bőven volt épület. Csak nyáron legeltek a szabadban, de éjjelre akkor 
is a marhaállásokba hajtották őket. Télre a ridegmarhát is behajtották. 
Tehát sok takarmányra volt szükség. Mivel pedig takarmányt úgy-

7 2 3 MG, II. 1. - Az 1805-ben írt Mezei Gazdaság a XVIII. század tapasztalataira 
támaszkodik. Pl. a szőlőművelésnél közli azokat az éveket, amelyekben 
máslást készítettek: 1765-, 1773., 1788. A használatát viszont a későbbi 
beírások mutatják: 1811., 1822., 1834. 
7 2 4 Csb/1. 1748. 
7 2 5 Ta/39. 10. 
7 2 ^ Szentiványi B. i. m. 205. és köv. 
7 2 7 Kovács M. i. m. II. 318. 



szólván semmit sem termeltek, egyedül a szalma és a széna maradt az 
istállózó állatok etetésére. Az értékes szénát sajnálták a marháktól, in-
kább szalmát etettek velük, vagy kevertet. Kovács Márk falevelet hasz-
nált alomnak, hogy a szalma takarmánynak maradjon. Ezért tartotta 
meg a gabona lovakkal való nyomtatását is, mert az állat nem szereti a 
kemény, töretlen s z a l m á t . 7 ^ 

A réteket robotban, de többször napszámban is kaszálták. A na-
gyobb táblákra egyszerre több falut kivezényeltek. A munkakedvet a 
kormányzó itókával növelte. A füvet későn kaszálták le. 1 7 6 5 - b e n jú-
nius 20-án kezdték és augusztus 5-én fejezték b e . 7 2 9 Erre a 2 időre a fű 
már eléggé megérett. Némileg szükség is volt arra, hogy elhullassa 
magvát, mert más rétművelés és rétjavítás nem volt.73® a fű túlérése 
viszont szárának elfásodásával járt, a tápértéke vesztett, sokszor csak 
„izik" v o l t 7 3 1 a kaszálás után pár nappal a megszáradt füvet felgyűj-
tötték és boglyákba rakták. Forgatásról nem hallunk. A gyűjtés köny-
nyebb munka volt, lányok is végezték. A boglyákat a jobbágyok szállí-
tották be a majorba, ott kazalba rakták. A szénakazlat már a század 
elején is hozzáértő napszámosokkal rakatták, hogy be ne á z z é k . 7 3 2 

A termés mennyisége sokban függött az időjárástól, a legeltetéstől és a 
lopástól. Az évi szénatermés mennyiségét a boglyák száma csak rela-
tíve adja meg, mert nem egyforma boglyákat raktak. A gyenge ritka ré-
ten a boglya kevesebb és kisebb. 

Az urasági rétre tavasszal lehetőleg nem eresztettek m a r h á t . 7 3 3 

Különösen fontos lett volna az a még puha talajon, mert a marha itt 
teljesen széttaposta a füvet. A kevés gondozás miatt a réten elhatal-
masodott a gyom, csalán, disznóparaj, medvetalp, réti saláta, papsajt 
stb. Gyomlálásról és többszöri lekaszálásról, amelyek a gyomot kiölték 
volna, nem tudunk. 

Az első füvet a megérésig lábon tartó rétgazdálkodás, a széna késői 
behordása mellett a sarjú megnövésére nem maradt idő. A tihanyi 

7 2 8 Kovács M. i. m. II. 595. és köv. 
7 2 9 Csa/2. 131-32. 
730 a tihanyi utasítás már a korán kaszálást ajánlja, nem a mennyiség, hanem 
a minőség a fontos. A rétjavításra fűmagvetést ajánl. Kovács M. i. m. I. 177. 
7 3 1 Vö. Wellmann I. i. m. 149-
7 3 2 Ta/37. 276. 
7 3 3 Eckhardt F: A bécsi udvar... 21. 



Utasításnak a napszámos-fizetéstől egyébként irtózó tendenciája az öl-
favágatás mellett a széna betakarítására is enged munkásokat fogadni, 
csak gyorsabban hordják a rétről a megszáradt szénát, hogy a sarjú 
növését ne akadályozza. Ezzel szemben a főapátsági birtokokon alig 
van sarjú. A széna betakarítása után az urasági, vagy még inkább a 
jobbágyok marhái legeltek a réten. 

Az uraság szénáját a jobbágyok gyakran lopták. A hajdúk éjjelen-
ként lóháton őrizték a réteket. Kismegyeren három mezőcsősz volt. 
Kovács Márk is sokat panaszkodik a fa- és szénatolvaj bakonybéliekre. 

Kaszálás után a rét, az ugar, a tarló mind legelő volt. Ezeken kívül 
nagy urasági legelők is voltak. A tárkányi, nagy- és kisölbői homokos 
dombokon a trágyázás hiánya miatt a földműveléssel nem is kísér-
leteztek. Ez a vidék rétnek sem felelt meg. Száraz esztendőkben a 
legelő füve is csaknem teljesen kiszáradt. 734 Ezen göbölyt nem lehe-
tett tartani, a gulya számára is alig volt alkalmas. A legelőket kora 
tavasztól késő őszig járta az állat. Arról nincs tudomásunk, hogy a 
legeltetésben valami sorrendet tartottak volna. A juh ugyanis tőből 
leharapja a füvet, a marha nem. Valószínű, hogy a tárkányi birkás az 
ölbői gulyalegelőre is áthajtott. A ridegmarhát verőfényes időben télen 
is kihajtották, a hó alól kellett kikaparnia a füvet. A tihanyi Utasítás a 
ridegmarhának a nagy hidegben zab-, árpa-, borsó-, lendek- és lencse-
szalmát adat, szénát még ekkor se. Elve: a jobb takarmány mindig 
későre maradjon.^35 

Az összes legelőre nem volt szüksége az uraságnak. A kormányzó 
néhány legelőt árendába adott ki, vagy pedig fűbéres marhákat fo-
gadott rájuk. Nagyváthy egy marhára 2 hold legelőt számít, de gulyán 
4-5 h o l d a t . 736 Ennyi bőven jutott nálunk is. 

A főapátság birtokain az extenzív állattartás a szarvasmarha-, birka-
és sertéstenyésztésben nyilvánult m e g . 7 3 7 Szarvasmarhát a XVIII. 
század folyamán Kismegyeren, Ölbőn és Láziban legeltettek. Bár a 
kismegyeri birtok területileg külön kerülethez tartozott, az állatok a 
szentmártoni provizor hatásköre alá tartoztak, neki számolt el a gulyás. 

734 sza/1. 727. 731. 
735 m g , I. december hó. 
736 Nagyváthy J: Praktikus tenyésztő... 14., 80. 
7 37 a majori állattartásról a majoroknál emlékeztünk meg, bár azok nagysága 
néha jelentős. Pl. Tárkányé 1768-ban 85 db, melyből 39-et vertek gulyára. 



A gulyán levő állatok legeltetése különbözött a szilajpásztorko-
dástól. A gulya egyharmada minden évben változott, a majorokból 
kivert öreg tehenek, a fiatal üszők és tinók kerültek a gulyára. 

A marhaállományban a fajtákról nem tudunk. A félig-szilajpász-
torkodást kibírta a nyugati fajta is. Az inkább házi tenyésztésben levő 
„svajczeria" sem jelent szükségképpen - nálunk még kevésbé - nyuga-
ti fajtájú marhaállományt.7^ Sajghó 1724 márciusában megalkudott 
egy svajcerossal, keze alá adott Kismegyeren 40 tehenet. A svajceros az 
első évben, míg az állatok a kezeléséhez hozzászoknak, egy állattól 12 
icce vajat és 20 font sajtot adott. A sajt fele „svajczer kász", fele 
k ö z ö n s é g e s . 1 7 5 2 - b e n a svajceria 51 tehénből állt, melyből 9 nem 
tejelt. Egy tehén után 20 icce vaj járt az uraságnak.74^ \ svajceros 
viszont 35 Ft készpénzt, 30 mérő gabonát kenyérnek (kétszeres), 10 m. 
tiszta búzát, l - l m.-t minden főzelékféléből és 5 mázsa húst kapott.741 
Svajceros volt Tárkányban (vagy Ölbőn?) és Láziban is. Tárkányban 
1736-ban Antal svajceros keze alatt 55 öreg tehén, 3 öreg, 2 fiatal bika, 
2-2 fiatal üsző és tinó és 40 borjú volt. Láziban pedig 40 tehén, 1 bika, 
1 fiatal tinó, 5 üsző és 12 borjú alkotta a svájceriát. Tárkányban 43 
fejős tehéntől 798, Láziban 33-tól 402 icce vajat adott be a 

742 
svajceros. 

A svajceria-tartás a tejhozam nagyobbításában látta célját. Ehhez 
nem volt elég a legelő, főleg bő takarmányozás kellett. Ami kevés ta-
karmányt termesztettek, azt bizonyára a svajceria élte föl.7 4^ Az álla-
tokat a tihanyi Utasítás szerint naponként háromszor fejték 7 4 4 Ha a 
fogyasztópiac (város) nem volt közelben, a tejből vajat és sajtot készí-
tettek. Nálunk a legnagyobb fogyasztó a főmonostor volt, a többit a 
győri házba vitték. 

738 wellmann I. i. m. 154. a svajceria állományát külföldi fajtájúaknak tartja. 
De nálunk sehol sincs arra adat, hogy egyszerre nagyobb számban vettek 
volna tenyészállatokat. Amit vettek, az mind csak levágásra való jobbágy-
marha volt. 
7 3 9 Ma/2. 1724. III. 3-, Rt. V. 288-89. 
7 4 0 Eb/4, köteg. 
7 4 1 Ta/36. 85. 
7 4 2 Uo. 85. és 106. 
7 4 3 Ezért volt pl. Kismegyeren takarmánytermelés. 
7 4 4 MG, II. 8. l/II. 



A század elején, mikor még svajceriák nem voltak és a majorokban 
is kevés állat volt, az öreg gulyán élt a legtöbb marha, 1702-ben a bor-
jakkal együtt 358.745 i n n e n hoztak fel a konyhára, adtak mészár-
székre. Utána fogyott a gulya. Előbb a kurucok raboltak belőle, majd a 
pestis járt dögvésszel. 1710-re 46 tehénre és 26 ökörre apadt a gulya. 
A következő évben az összes 69- Ezután is megtartotta ezt az arányt. 
A harmincas évek után ismét csökkent a gulya állománya, 1754-ben a 
kismegyeri majorból gulyára kivert üszőkkel és tinókkal együtt 193. 
Majd ismét emelkedik. Alig egy évtized múlva a 7 bika, 79 tehén, 28 
üsző, 94 tinó, 52 borjú mellé a majorokból még annyi öreg tehén és 
üsző jött, hogy a gulya 337 db-ból á l l o t t . 7 4 6 Sajghó halála után ben-
cések vették át a kismegyeri kerület irányítását is, tehát a szentmártoni 
kormányzó felügyeleti joga megszűnt. 

Évente előbb Szent György, később Szent Mihály nap táján is a 
kormányzó a tisztekkel, hajdúkkal és mészárosokkal vagy „coram 
Judicibus" (a bírák előtt) a gulyás „eleibe olvasta" a gulyát. Pontosan 
feljegyezték az állatok faját, korát, melyről a gulyás egy év múlva szá-
mot ad. Ekkor bélyegezték meg a fiatal borjakat. A bikaborjakat vagy a 
gulyás, vagy pedig hozzáértő emberek herélték darabszámra. 1733-ban 
Szent György napkor a kismegyeri gulyás, Takács Mihály eleibe adott 
marhák száma a következő: öreg tehén 77, negyedfű tinó 46, har-
madfű 45, harmadfű üsző 49, a 66 esztendős borjúból 33 ökör és 30 
üsző, bika 3, cap 2. Ebbe bele van már számítva a kismegyeri majorból 
hozott 1 bika és 24 borjú. A kismegyeri svajceros 30 üsző, 17 ökör- és 
12 szopósborjút adott gulyára. A gulyás 1734 tavaszán tehát 340 állatról 
adott számot a következőképpen: a szentmártoni mészárszékre adott 
33 öreg tehenet, 1 bikát, 1 harmadfű üszőt és 1 negyedfű tinót, 
összesen 36 db-ot. 14 öreg tehén, 6 negyedfű tinó, 4 harmadfű és 18 
esztendős tinó, 9 harmadfű és 17 esztendős üsző megdöglött, összesen 
88. A svajcerosnak adott a gulyás 3 harmadfű üszőt, „a Szegénségnek 
az falukra" 30 negyedfű és 2 harmadfű tinót. Az összes kiadás 138 db. 
A 340-ből tehát 208 m a r a d t . 7 4 7 Szent György napra a majorokból ide-
hajtották a gulyára szánt öreg teheneket és borjakat. Az új számadást 
már ezek bevonásával végezték. Rendszerint ekkor hajtották be a ma-

745 Ta/36. 41. 
746 Csa/1. 1765. IV. 16. 
747 Ta/36. 57-58. 



jorokba az új teheneket és a béreseknek igába törésre néhány ötödfű 
tinót. 

A kismegyeri öreg gulyán kívül 1736-ban hallunk először a tárkányi 
gulyáról, ugyanekkor az itteni svajceriáról is.74^ a tárkányi gulya bi-
zonyára a szomszédos ölbőit jelenti, melyről eddig semmi adatunk 
nincs. A gulya elég jelentős, 1737-ben Kismegyerről hajtottak át ide 32 
üszőt és 30 tinót. 1730-ban tehén és negyedfű üsző 75, harmadfű üsző 
37, tavalyi üsző 21, bika 6, tavalyi bika 1, hatod- és ötödfű tinó 36, ne-
gyedfű 31, harmadfű 48, tavalyi 6, borjú 1 9 . a következő években 
kissé csökkent a gulya állománya; a hetvenes években 220-230 körül 
volt. 750 

A lázi gulyáról csak 1768-ban hallunk. Ekkor 5 bika, 32 tehén, 21 
negyedfű, 24 harmadfű, 20 esztendős tinó, 21 harmadfű, 33 esztendős 
üsző és 17 borjú legelt Láziban.7^1 Ebben a gulyában legelt a cselé-
deknek 49 marhája is. 

A falusiak az urasági gulyából vettek a községnek fiatal apaálla-
t o k a t . ^ 2 

A gulyát a konvenciós gulyás őrizte egy vagy több bojtárral.7 5 3 
A gulyás 1722-ben bojtárostól 30 Ft készpénzt, öreg szűrt, dolmányt, 
nadrágot, süveget, 2 pár fehér ruhát, 2 pár bőrkapcát kapott. A bojtár-
nak egyébként 10 Ft és egész ruha járt.7^4 a ruhaneműket sokszor 
pénzben vették fel. 

A dunántúli legelők kisebbek voltak, mint az alföldi puszták. Már 
ezért sem élhetett a gulyás olyan függetlenül, mint ott. A környező 

7 4 8 Uo. 83. Ezután a kismegyeri gulyáról nem hallunk 1754-ig. Hogy itt nem a 
szintén jelentős nagyságú tárkányi majori állatállományról van szó, mutatja az 
is, hogy nagyszámú tinó van közte, 253 közül 109. A majori állatok között 
viszont tinó másutt nincs, legfeljebb az esztendőseket fogták még benn, mint 
1750-ben is 20-at. Csb/6. 91. 
7 4 9 Csb/6. 41. 
7 5 0 Csa/1. 311-2. 

Ta/36. külön lap. Ez nem a lázi svajceria, mert ebben sok a tinó. 
7 5 2 Ta/41. 1. 10. 

a borjúkat legtöbbször külön borjúpásztor őrizte. Fizetését az őrzött 
állatok után kapta. 
7 ^ 4 A gulyás az urasági gulyában bizonyára tehenet is tarthatott (vö. Láziban a 
gulyásé 8, a bojtáré 5 marha), de ezt a pénzkiadások közé nem vették fel. 
Ta/37. 201. 



apátsági birtokokról a tiszttartó is többször átjöhetett, a számadásokat 
is rendszerint ő végeète. A pásztornak így nagyon kockázatos lett 
volna jövedelmét idegen állatok legeltetésével gyarapítani. Ennek meg-
akadályozására a tiszttartó írásbeli engedélye nélkül a gulyás és göbö-
lyös semmiféle marhát nem vehetett fel legelőre. A tulajdonos év köz-
ben csak a kormányzó írásbeli engedélyével vihette el állatait. Máskép-
pen a gulyásnak tilos volt kiadni. Ha idegen ökör tévedt a gulyába 
vagy göbölybe, a tulajdonos nem vihette el egykönnyen. Mikor a me-
zőörsi mészárosnak egy ökre vásár alkalmával a göböly közé kevere-
dett, a kormányzó meghagyta a göbölyösnek, hogy csak akkor adja ki, 
ha harmadmagával megesküszik, hogy az ökör az ö v é 7 5 5 Azonban 
mindezen elővigyázatosság mellett is maradt még lehetőség arra, hogy 
a gulyás csalhasson. A borjakat csak a számadáskor bélyegezték meg, 
addig jutott belőle pásztor bográcsába is. A dögbőrök mögött is nem 
egyben a pásztor kezét sej thetjük.7^ Nálunk a felügyelet elég szigorú 
volt. A farkas se volt elegendő kifogás. 1752-ben is a gulyás „negyed fű 
Bika helyet adós negyed fű Tinóval mint hogy gondviselentlensége [!] 
miatt farkas meg ette".7^7 a gulyásnak a farkasok ellen a komondorok 
voltak a legjobb segítőtársai. 

A gulyás apró csalásainál és a farkas pusztításainál sokkal nagyobb 
kárt okozott a dögvész. A természetes elhullás érthető, bár igyekeztek 
a kimustrált, vénebb állatokat levágni. De némely évben a dögvész 
(száj- és körömfájás, vérhas) pusztított. Pl. az említett 1733-i évben 
pontosan az állomány 20%-a hullott el. Ennek részben a vízhiány is 
oka volt. Bár Ölbőn két kút is volt, de a bojtár lusta volt vizet merni. 
Sokszor a két Ölbőt egymástól elválasztó, a tarcsi tóból kiinduló kis 
patakra hajtották az állatokat, melynek posványos vize is betegséget 
terjesztett. Hiba volt az is, hogy az urasági gulya együtt volt a minden-
felől összehajtott fűbéres marhákkal. A tihanyi Utasítás már szigorúan 

7 5 5 Ta/40. 105. 
756 Az Aföldön a pásztornépek annyira megbízhatatlanok voltak, hogy az állat 
elhullására a dögbőr nem volt elegendő bizonyíték. Az egész dögöt be kellett 
mutatniok. Természetesen ez a nagy távolságok esetében nehezen valósult 
meg. Sárközy Irén; A Hajdúság gazdasági élete a XVIII. században. Törté-
netírás, 1937. 606. A pásztorok lopásairól általában Takáts Sándor: Régi pász-
tornépünk élete. Rajzok a török világból. Bp., 1915. II. 269-72. 
7 5 7 Csb/6. 45. 



tiltja ezt. A dögvész megelőzésére a sózást ajánlja. A marhák száját sós-
ecetes vízzel mosták ki, máskor égetett sót nyalattak v e l ü k . 

A marhatartásban a legnagyobb jövedelmet a hizlalás, göbölyözés 
jelentette. Azonban a kisölbői göböly-marhák /saginati/ nagy része 
fűbéres v o l t . 7 5 9 1749-ben 26l állat közül csak 30 volt a főapátságé, 6 
bakonybéli, a többi a jobbágyoké. Más években még kevesebb az ura-
sági hízómarha. 

A göbölyre március elejétől április közepéig hajtották az állato-
kat. 760 a z uraság a nagytestű, csontos marhákat, főleg ökröket válasz-
totta ki hizlalásra. Ezért a kivénült urasági ökrök mellé a kormányzó 
minden évben vett a jobbágyoktól ökröket, vagy pedig tinókat adott 
értük c s e r é b e . 7 6 1 Az állatokat csak szénán és legelőn h i z l a l t á k . 7 6 2 

Annyi sót tettek eléjük, amennyit csak felnyaltak.76^ 
A göbölyt a göbölyös őrizte a kisgöbölyös segítségével. Konven-

ciója 25 Ft, 25 font marhahús, 15 font só, fél font bors, egy-egy fertály 
mérő kása, lencse és borsó . 7 6 4 1748-ban a göbölyösé 30, a kisgöbö-
lyösé 20 Ft.765 Később a göbölyöst csak tavasztól őszig fogadták, átlag 
Szent György naptól Szent Erzsébet napjáig. Fizetésüket hetenként 
kapták. Egy hétre 1 Ft, 4 kenyér és 6 font hús járt. Az egész időre még 
1 Ft árú főzelék és 1 pár saru. Ezenfelül a két göbölyös 20 marhát 
legeltethetett a göbölyben.7 6 6 A nyárra megfogadott göbölyös télen a 
majorban a jövő évben göbölyre szánt ökröket gondozta. Ekkor egy 

a só gyógyító erejét Wellmann I. is említi. I. m. 152. 
7^9 Kisölbő már a század közepén (1744-ben már biztosan) urasági 
kezelésben volt; Rt. V. 336. szerint csak a század utolsó harmadában. Vö. 
Ta/40., 99. és más helyek. 

Sza/1. szerint a szénakaszálás után, de ez hihetetlen, későn lenne. Márc. 1-
jén 14-et, utána legközelebb ápr. 2-án 48-at hajtottak a falusiak az urasági 
göbölyre. Csb/6. 3. 

Gödöllőn hasonlóképpen. Wellmann. i. m. 153-
762 Nagyváthy J. Praktikus tenyésztő... 130-32. és a MG részletes etetési 
(darált) rendjéről szó sincs. 
7 6 3 a század első felében Előszálláson csak a hízómarhák kaptak sót. L. Hor-
váth K. i. m. 246. 
7 6 4 Ta/37. 136. 
7 6 5 Ta/4. 30. 
7 6 6 Sza/1. 727. 



hétre 50-75 dénárt kapott. A másik göbölyös szintén a majorban fog-
lalatoskodott, de kevesebb fizetése volt. 

A század végén a lázi majorban is hizlaltak ökröket . 7 6 7 Az állat-
tenyésztés tényleges pénzjövedelmét a legeltetésre fogadott marhák 
fűbére jelentette, tehát tulajdonképpen a leginproduktívabb és legké-
nyelmesebb jövedelmi forrás, árenda volt. Ez csak egy fokkal áll ma-
gasabb szinten a puszták teljes bérbeadásánál. így a jövedelmet még 
lehetett fokozni, de kockázatosabb is volt. Egy állat után a göbölyre 
2.25, gulyára -.75 Ft-ot, ill. borjúért a felét kellett fizetni. A fűbérből 
jelentős jövedelem jött be. 1749-ben Ölbőre 225 göböly ökröt hajtottak 
össze Öttevényről, Lébényszentmiklósról, Nyalkáról, Kajárról, Gyomo-
réról, Mezőörsről, Pérről, Győrszemeréről, Pázmándról, Szentmár-
tonból, Bősárkányról, Szentivánból, Barbacsról, Nagybarátiból, Győr-
ből, Tatáról, Tényőről, Ságról, Écsről, Láziból, Tápról. A fűbér egy ré-
szét a behajtáskor foglalóba adták. Ugyanakkor gulyára 137 marhát 
fogadtak. 17ó3-ban göbölyre 268, gulyára 119 marhát fogadtak.7 6^ 
A gerencséri pusztán is fűbéres marhákat hizlaltak, átlag 70 állatot.769 

A fűbért a jobbágyok a göbölyösnek fizették, vagy közvetlenül a kor-
mányzónak. A sót rendszerint a tárkányi bíró vette a kormányzó meg-
bízásából. 

A fűbérrel kapcsolatban említjük meg, hogy 1763-ban Ölbőn télen, 
Szent Erzsébettől Szent Józsefig, az Örsi birkás legeltetett fűbérben 
(12.60 Ft). Azonkívül az állataikat a birtokon áthajtó mészárosok a 
szénáért 6.50 Ft-ot fizettek, egy göbölytől átlag 2 1/2 dénárt, lótól 1 
krajcárt.77® Kismegyeren teleltetésre is elvállaltak marhákat, öreget 2, 
üszőt 1 Ft-on. Amíg lehetett, kint legeltették, télen az istállóban szal-
mázott az állat.7 7 1 

A marhatartásnál jövedelmezőség szempontjából jelentősebb hely 
illeti meg a juhtenyésztést. A XIX. század fordulóján a juhtenyésztés 
még inkább a háttérbe szorította a többi állatfajtát. Az ugart a birka-
tartás mentette meg, hogy tovább fennmaradjon. 

7 0 7 Uo. 676. 
7 6 8 Csa/1. 201. 
7 6 9 Sza/1. 535-36. 
7 7 0 Csa/1. 201. 
7 7 1 Eb/4, köteg. Kismegyer. 



A főapátság birtokain a juhtenyésztésnek a XVIII. századra már 
múltja volt. A békésebb viszonyok között élő deáki majorban már 
1650-ben 800 juhot tartottak.772 A következő században a főapátság 
több birtokán találunk juhászatot. A kezdet rendszerint nem a házi ke-
zelés idejére esik. A pusztát bérbe adják, a bérlő rendezi be a birka-
tenyésztést, melyet a bérlet lejárta után a házi kezelésben folytatnak és 
növelik az állományt. 

A XVIII. század elején a szentmártoni kerületben csak Tárkányban 
volt juhászat. Az állatállomány 1702-ben: 41 kos, 425 öreg juh, 65 kos-
bárány, 91 nősténybárány. Ezenkívül mindig volt a nyájban néhány 
kecske is, ekkor 5 öreg, 2 gida. A Rákóczi-féle szabadságharcban a ju-
hászat pusztult. 1705-ben 59 juhot elloptak a kurucok, a következő év-
ben 104-et. 1707-ben már csak 258 öreg, 88 kosbárány, 77 nőstény-
bárány volt, de a háború elmúltával ismét elérte a nyáj a régi nagysá-
gát. Ekkor újra cezúra jött. 1712-ben 89, 1713-ben 536, 1714-ben 107, s 
következő télen 251 juh döglött meg. 1715 áprilisára 124 juh és 50 
bárány maradt, ehhez már 6l-et venni kellett, hogy legalább részben 
fedezzék a konyha és a mészárszék szükségletét. Három év múlva a 
juhászat ismét elérte az előbbi nagyságát. A dög ezután is évente pusz-
tít; az öreg juhokból mindig több döglik meg, mint amennyi eladásra 
kerül: pl. 1720-ban eladtak a győri mészárosnak 40-et, elpusztult 90, a 
bárányokból 14, eladásra került 84. A természetes szaporulat már elér-
te az évi két-háromszázat, de a haszon most is kevés volt. A dög sokat 
elvitt. 1727-ben a bécsi, tárkányi, szentmártoni és kismegyeri mészáro-
sok összesen 236-ot vettek meg, viszont a dög 291-et pusztított el. 

A juhász keze alatt a század elején csak magyar juhok (racka) 
voltak. Hogy a német birkákat mikor kezdték tenyészteni, nem tudjuk. 
1731-ben már 14 fejős, 20 ürü, 1 kos, 7 öreg nőstény, 12 nősténybá-
rány és 32 kosbárány alkotta a birkaállományt.77^ A magyar juhot csak 
húsáért és tejéért tartották. Európa legnagyobb juha a magyar racka 
volt. Durva gyapja csak a falusi szűcsmunka színvonalának felelt meg, 
a finomabb posztógyártásnál nem jöhetett szóba. Viszont a magyar, 
főként az alföldi éghajlat szélsőségeit a magyar fajta jobban bírta. 

1733-ban a 444 juhval szemben 129 birka volt. De már ekkor kitűnt 
a birkatartás fő hátránya. A kényesebb állatok közül csak 80 maradt, a 

7 7 2 Rt. V. 455. 
7 7 3 A magyar fajta a juh, a német a birka. 



többi elhullott; a sokkal nagyobb számú magyar juhból is ennyi pusz-
tult el. De a gazdasági érdek legyőzte a kezdeti nehézségeket. A birká-
kat tudatosan szaporították. A birka-bárányokat mind meghagyták, le-
vágásra a magyar juhokból v i t t e k . A z o n b a n a birkatenyésztésre való 
áttérés lassú volt. Csak az ötvenes évek végén lett gyorsabb.77^ 1765-
ben az arány már fordítottja a réginek: a juhász keze alatt 120 magyar 
juh és 673 birka volt. A magyar juhok közül csak 11 volt fejős, a többi 
bárány. Ezek még megnőttek, de a következő évben eladták őket.7 7^ 
Ezután a magyar juhot tulajdonképpen már nem is tenyésztették, csak 
amit a dézsmabárányok közül a mészáros meghagyott, az került 
legelőre. A hetvenes években az összes csak száz körül volt. Az évi 
természetes szaporulat ekkor felülmúlta a háromszázat, a dézsma 
pedig ennek másfélszerese volt. Később a kétféle szaporulat egyenlő 
lett. A dög is kevesebbet pusztított, nem érte el az állomány 10%-át.777 

Egy kritikus tél azonban ismét sokat elragadott: 1778 tavaszán „a téli 
kárvallás után Tárkányon dögbőrök találtattak 247". A birkatartás 
lendülete egyre tartott. A közel másfélezer birkához Prucker Róbert 
kormányzó még vett. 1769-ben az ácsi majorba hajtottak át 153 öreget 
és 1 bárányt. De az ácsi juhászat nem vehette fel a versenyt a tárkányi-
val. Ehhez a feloszlatásig idő sem volt és az ácsi legelő is kisebb volt a 
tárkány inál. 778 

A szentmártoni kerületben a tárkányin és az écsin kívül Tarjánban 
is volt juhászat. 1743-ban Dillmann Ferdinánd vette bérbe Tarjánt. 
Ő vetette meg a juhászat alapját, melyet a főapátság, a birtokot ismét 
házi kezelésbe véve, folytatott. Első adatunk 1773-ból való. De nem 
régóta lehetett még házi kezelésben, az összes állat csak 273, ebből 6 
kos. A következő évben Prucker kormányzó 100 nőstényt vett, 
hozzájött a dézsma és a szaporulat, az állomány máris elérte az ezres 
létszámot, melyből év végére 500-700 maradt.77^ 

7 7 4 Az eddigi adatokat 1. Ta/37, 1-11. 
7 7 5 Az 1749-1962. évekről szóló feljegyzések vagy Tárkányra, vagy Kisme-
gyerre vonatkoztak. Csb/6. 159-67. 
7 7 6 Csa/1. 204. 
7 7 7 Az 1787. évi Conscriptio is 10%-os évi elhullást vett fel átlagnak. 
7 7 8 Az összes adatot 1. Csa/1. 203-12. 
7 7 9 Csa/6. 24648. 



Az urasági juhok közé a század elején idegenekét is elfogadták. 
1725-ben Zsigray nevű úrnak 191 juha legelt a főapátság nyájával 
Később fűbéres juhokat nem tartottak. Jobban vigyáztak arra, hogy az 
idegen állat a kényes birkák közé ne hozzon valami nyavalyát. 

A szentmártoni kerületben a többi juhászat (Tömörd, Kis-csanak és 
egy ideig Tarján és Lázi) bérlők kezében volt. A többi kerületben az 
uraság a század folyamán Kismegyeren, Hecsén, Győrszentivánban, 
Deákiban és Dénesden tartott fenn juhászatot. Minőségre nézve azon-
ban a Conscriptio becslése szerint valamennyi elmaradt a tárkányi 
mögött. 

A juhászathoz megfelelő épületekre volt szükség: a birkásgazdának 
lakás (2 szoba, konyha, kamra), a juhoknak akol és pince a tejneműek 
számára. A házhoz rendszerint szántóföld és rét is tartozott. A juhakol 
a legtöbb esetben fából készült, szalmatetős épület volt. Mindenütt ak-
kora, hogy a szaporulat és a dézsma is elfért benne. Kismegyeren já-
szolyokkal is felszerelték. Tárkányban az aklon kívül külön ezer bir-
kára való téglafalú, nádfedeles birkaistállót építettek. Tömördön a 
bérlő épített hasonlót. 

A juhokat a konvenciós juhász őrizte bojtárjaival. 1722-ben az „első 
Juhásznak", Vargha Györgynek fizetése: 10 Ft készpénz, 10 bárány, 1 
süldő, 30 font marhahús, 12 font só, 1 mérő fehér liszt, fél font bors, 8 
font sajt, 1 icce vaj, egy hétre 4 kenyér, l - l fertály mérő kása, lencse, 
borsó és egész ruha (öreg szűr, dolmány, nadrág, süveg). A második 
juhász fizetése ugyanaz volt a ruhán kívül. A bojtár egész ruhát ka-
pott.781 EZ enkívül évente néhány konvenciós bárányt is kaptak. 
A juhász a konvenciós bárányokat részben „dömeter nap" táján kapta 
meg, a többit amikor kérte. Valószínűnek tartjuk, hogy a juhász már a 
század elején is tarthatott saját állatokat az uraságé között. Bizonyára 
megengedték ezt azért is, hogy az esetleges hiányt legyen miből ki-
fogni. Ezt célozta volna a konvencióban járó 10-12 bárány is.7^3 1787-
ben a tárkányi és tarjáni juhász 120, a kismegyeri és hecsei 180 birkát 

7 8 0 Ta/36. 8. 
7 8 1 Ta/37. 203. A konvenciós bárányok száma változó. 1702-ben 12, később 
szintén. Ta/36. 1. 1-11. 
7 8 2 1702-ben 12-t. A következő években is ennyit. 
7 8 3 1765-ben a tárkányi juhásznak 59 öreg, öreg bojtárának 10 juha legelt az 
uraságival. 



tarthatott. Ugyanekkor a konvenció Tarjánban: ház 3 mérős szántóval, 
25 Ft, 35 mérő rozs, 100 font só, 1 mázsa hús, fél m. főzeléknemű. A 
tárkányié jóval több volt: 97.35 Ft-on váltották meg a ter-
mészetbeliekkel együtt. A kismegyeri juhász 50 Ft-ot, 50 m. rozsot, 10 
m. búzát, 2 mázsa húst, másfél mázsa sót és fél mérő főzeléket kapott. 

Fűbérnek kiadták az ugart is. 1730-ban a mindszenti juhász Szent 
Mihály napig 10 Ft-ot fizetett a gughi u g a r t ó l . 7 ^ 

A juhász keze alatt lévő birkákat évente kétszer olvasták meg. Elő-
ször Szent György nap tájban, de néha már április elején, máskor csak-
nem május közepén. Ekkor olvasták a nyáj közé a dézsmabárányokat 
és a természetes szaporulatot. A gyengéket és hibásakat kimustrálták. 
Az egyéves bárányokat megjelölték, ezentúl a birkákhoz vagy juhok-
hoz számították őket. 1703-ban a kosokat a jobb, a nőstényeket a bal 
fülükön jelölték meg.785 Ekkor herélték ki a felesleges kosbárányokat 
is. A második megszámlálás késő ősszel volt, sőt sokszor januárig el-
tolódott. Az állatok megszámlálása után arról adott számot a juhász, 
hogy mennyit adott mészárszékre, konyhára, a kormányzó írásbeli 
utalványára stb. Mindent elismervénnyel kellett igazolnia, ezért a várba 
felküldött bárányokról és dögbőrökről a konyhamester vagy maga a 
provizor elismervényt adott.786 a számadásnál szinte minden évben 
hiányt tapasztaltak. 1727-ben 45 juh eltűnt. Harmincat a kormányzó 
elengedett a juhásznak, de a többiről megkövetelte a számadást. A kö-
vetkező évben a juhász megadott tízet, ötnek az árát pedig a kon-
venciójából vonta le a kormányzó.7^7 Máskor is, ha kevés volt a hi-
ány, nem fizettették ezt meg a juhásszal azonnal, hanem vártak a 
következő számadásig. A tolvaj juhásztól elvették az állatait, ezenkívül 
pénzbüntetéssel is s ú j t o t t á k . 7 ^ Arról a kárról, amelyről a juhász nem 
tehetett (kurucok lopásai, farkas stb.), nem tartozott számadással. De a 
csalásra így is elég alkalom m a r a d t . 7 ^ 9 

7 8 4 Ta/37. 60. 
7 8 5 Ta/36. 1. 
7 8 ^ A konyhamester a provizor mellé a konyha vezetésére beosztott rendtag 
volt. 
7 8 7 Ta/36. 9. 
7 8 8 Ta/37. 30, 36. 
7 8 9 A juhászok csalásairól 1. Fischer, C. i. m. I. 149-51. és Tsötsönyi M. i. m. 
231-33. 



A birkákat az egész évben kint a szabadban őrizték. Az akolból a 
legnagyobb hidegben is kihajtották a fagyos őszi vetésekre és lege-
lőkre. „Ezzel sűrű vérük ritkult."79® Amikor nem lehetett kihajtani, 
akkor szalmát és szénát kaptak. A kiteleltetésre 100 birkára 5 szekér 
szénát és 15 szekér szalmát számítottak.791 A legjobb szénát az ellés 
idejére tartották. Az elválasztás után is a nőstényeket és a kisbárányo-
kat hajtották a jobb legelőre. A birkák évközben is, de száraz takar-
mányozáskor még több sót nyaltak. Öreg birkára 1, bárányra fél fontot 
számítottak. 

Apaállatnak a nőstény negyedik fajzásából származott bárány volt a 
legalkalmasabb. A kost hároméves korában eresztették először a nős-
tényekre. A nőstények pedig kétéves korukban kerültek hágatásra.7 9 2 

A hágatás októberben történt, hogy a nőstények még februárban ell-
jenek. Egy kosra átlag 25 fejős birkát számítottak.793 A pontos hágatás 
azért is fontos volt, mert ha a Szent György körüli számvetésig a birka 
nem ellett meg, a bárányokat a juhász ellophatta. A tihanyi Utasítás azt 
ajánlja, hogy legyen egy „Spanyol Sereg, Melyből a Többi Seregek 
Kosokkal prowideáltassanak". Ezeket jól kell takarmányozni és ne 
fejjék őket. A gyengéket mustrálják ki közülük.7 9 4 A század második 
felében Tárkányban volt is spanyol sereg, a kosokat ezek közül 
választották: 1787-ben a 992 német birkából 5, a 220 spanyol birka 
közül pedig 20 kos volt.79^ Arról nem tudunk, hogy a hágatás ideje 
alatt a kosokat zaboltatták volna, mint az a XIX. század elején már 
szokás vol t . 7 9 6 

A céltudatos birkatenyésztésnek meg is lett az eredménye, a fino-
mabb minőségű gyapjú és a fokozódó tejhaszon kamatostul meghozta 
a befektetett összeget. 

7 9 0 MG, I. rész. 
7 9 1 Nagyváthy J: 6-6 szekér szénát és szalmát számít 100 birkára. L. Nagyváthy 
J: Praktikus tenyésztő... 156. 
7 9 2 MG, II. 8/III. és Tsötsönyi M. i. m. 234. Utóbbi fél évvel későbbre teszi 
mindkettőnél. 
7 9 3 Nagyváthy J. 15-20-at ajánl. Praktikus tenyésztő... 148. 
7 9 4 MG, II. 8/III. 
7 9 5 Sza/1. 714. 
7 9 6 Szentiványi B. i. m. 229. 



A birkatartásnak Nagyváthy szerint négy haszna van. 797 Első a ko-
sarazás vagy fektetés. Ilyen trágyáztatásról a főapátság birtokain nem 
hallunk. 

A második haszon a fejés. A juhász fejte a fejős birkákat. Minden 
juhászlakáshoz tartozott pince a tejneműek eltevésére. A juhász egy 
birka után 1 icce vajat és 6 font sajtot adott föl a kolostorba. De csak-
nem mindig adós maradt ezzel is, néha pénzben fizetett. 1769-ben a 
sajtadagot egy birka után 5 fontra szállították l e . 7 9 8 a Conscriptio a 
tejhasznot egy birka után 2 4 krajcárban vette f e l . 7 9 9 

A harmadik haszon a szaporulat; a főapátsági juhászatok egyik jö-
vedelmét ez adta. Az évi szaporulatnak és a dézsmának átlag a két-
harmada mustra szerint mészárszékre és konyhára került. Az öreg ürük 
és a meddő nőstények nagyrészét szintén levágták. Élősúlyban való 
eladásra nagyon kevés került. 

A birkatenyésztésnél pénzjövedelem szempontjából a legfontosabb 
volt a gyapjú. Ezért is tértek át a szálas-szőrű magyar rackáról, a fino-
mabb, tömöttebb gyapjú birka tenyésztésére. A birkákat a nyírás előtt 
megmosták, „úsztatták". A század elején a rackákat évente csak egy-
szer nyírták, május végén. A nyírok a munkájukért gyapjút kaptak. 
1703-ban 335 után 15-öt.800 A birkákat évente kétszer nyírták, darabját 
1 dénárért. A gyapjúszálak így nem nőhettek meg e l é g g é . A téli 
gyapjú sokkal tömöttebb volt, mint a nyári. Egy birkáról évente átlag 
2-2 1/2 font gyapjút nyírtak l e . 8 0 2 a spanyol birkákat évente csak 
egyszer nyírták, így finomabb, hosszabb szőrű gyapjút nyertek. Viszont 
az állatok annál hamarább megkoszosodtak. A spanyol birka gyapja 
átlag másfél font volt. De értékben a közönséges birka-gyapjú 

797 NagyváthyJ: Praktikus tenyésztő... 162-69. 
798 csa/1. 207. 
799 Nagyváthy nem ajánlja a fejést. „Olyan kitsiny jövedelemért, mint a fejés, 
nem okosság a birkát és bárányt kotzkára tenni." L. Praktikus tenyésztő... 164. 
8 0 0 Ta/36. 1. 
8 0 1 A piarista kusztodiatus birtokain 1816-ban megszüntették a birkák éven-
ként kétszeri nyírását. Szentiványi B. i. m. 229. 
8®2 Wellmann kisebb átlagot vesz fel, de nálunk ez a reális, pl. 267 db, gyapjú 
300 font. 



háromszorosára b e c s ü l t é k . 8 0 3 a gyapjút igyekeztek minél előbb el-
adni, mert a tárolásban gyakran megromlott. 

A birkatenyésztésnél a legnagyobb óvatosságot igényelte a betegsé-
gek elleni védekezés. Egy-egy rossz évben tömegesen hullottak el az 
állatok. Vizes esztendőkben a himlő, métely és rüh vagy kosz támadta 
meg a birkákat. A század elején aránylag több juh „per Luem deces-
serunt", pedig a racka szívósabb volt a birkánál. A juhokat késő ősszel 
nedves helyen legeltették, rühesek lettek. A nagy melegben pedig 
vértályogot („rögény") kaptak. Ekkor a sózás még nem volt általános. 

A nagy károk ellen mindenképpen igyekeztek védekezni. De sok 
idő telt el addig, míg Nagyváthy és társai, vagy a tihanyi Utasítás 
részben elfogadható orvosságokat tudtak ajánlani.804 Sajghó már a 
húszas években, amilyen orvosságról csak hallott, azonnal feljegyezte 
a naplójába. A métely orvossága: márciusban fogott rókát meg kell 
sütni szőröstül-bőröstül, annyira, hogy porrá lehessen törni. A port 
sóval keverve a juhok vályújába rakott savanyúkáposztára kell tenni. 
Ha a juhok ezt felnyalják, megtisztulnak. A vérhas gyógyítására pedig 
ezt ajánlja: „Mezei pimpinellának az bimbóját le szedvén megh keöll 
törni és Sóval öszve vegyetvén az juhoknak adni". De helyesen jegyzi 
meg Nagyváthy, hogy minden nyavalya ellen a legjobb orvosság a 
magas, szellős és ösztövér füvet termő legelőn való birkatartás. Másutt 
csak maradjanak meg a marhatenyésztésnél.805 

Sertést a szentmártoni kerületben a majorokon kívül, kondában 
csak Ravazdon és Varsányban tenyésztettek. A sertéstenyésztéshez 
makkos erdő és édes sást termő víz melletti legelő kellett. Ravazd kö-
rül volt véve erdővel, a Pándzsa mentében a sást is megtalálta a sertés. 
Varsány mellett pedig a nagy keresztúri erdő szolgáltatta a makkot, 

803 a Conscriptio a spanyol gyapjú fontját 36, a téli közönséges birkagyapjúét 
12-15, a nyáriét 15-20 krajcárban, a jobb minőségű tárkányi birkák gyapját 
pedig 21 krajcárban számította. 
804 Nagyváthy J. Praktikus tenyésztő... 169-75. és MG, II. 8/III. Az átlagos évi 
dög-kár (10%) nem javult a XIX. században sem. A piarista kusztodiátus 
birtokain, pl. Göllén, a nyolcvanas években is elérte a 10-15 %-ot. Szentiványi 
B. i. m. 230. 1. és köv. 
805 Nagyváthy J: Praktikus tenyésztő... 175. 



Nagyváthy szerint csak ilyen helyen volt érdemes sertést tenyészteni. 
Ott, ahol szemmel kell tartani, „maga magát m e g e s z i " . ^06 

Az urasági konda fajtája az ún. „siska" fajta volt. Nagyváthy szerint 
ez a legalábbvaló.807 Előnye volt a nagy szaporaság, kiváló húsa és 
szalonnája. 

1702-ben Ravazdon 110 öreg és 6l süldő volt, de utána egyre fo-
gyott, az egész állomány 60-ra csökkent. A háború után ismét elérte a 
régi nagyságot. A konda nagy része malac volt. 1718-ban 130 közül 63 
malac, 11 süldő, 22 öreg ártány és 37 emse. Az öreg disznó azért ke-
vés, mert hizlalásra „hidasra" a majorokba vitette a kormányzó. A sül-
dők nagy része a konvenciósok fizetésére kellett, évente átlag 20. Az 
eladás ritka, mert az állomány elsősorban a konvent szükségletét fe-
dezte. 1723-ban pl. 33-at küldtek fel a kolostorba. Időnkint a győri 
házba és Kismegyerre is küldtek. A dög (torokfájás, „esik") évente el-
vitte az állomány 8-10%-át. Néhányat a farkas emésztett el. A harmin-
cas években egyre több került a majorokba hizlalásra. 1734-ben Lázi-
ban 6, Szentmártonban 18, Kismegyeren 10, a kolostor melletti malom-
nál lévő hidasban 4 sertést h i z l a l t a k . 8 0 8 1736 decemberében a konda 6 
öreg, 3 kétéves, 4 másféléves kanból, 21 öreg, 2 kétéves, 27 másfél-
éves ártányból, 37 öreg, 3 herélt, 19 kétéves, 19 fiatalabb emséből és 
70 őszi malacból (összesen 265 sertésből) állt.809 Ez az arány meg-
marad az egész század folyamán, csak néha c s ö k k e n . ^ 10 A dög fel-
tűnően kevés, némely évben csak 3 hullott el, de pl. 1769-ben ismét 
11 db „Sági Gergői Bírónak bizonysága szerént." 

A varsányi „seregről" először 1750-ben hallunk, de már régebben 
megvolt. A megfelelő legelőt, a szomszédos makkos erdők biztosí-
tották a tenyésztés sikerét. Csakhamar elérte a ravazdi konda nagy-
ságát. 1750-ben 7 herélt öreg, 36 öreg magló, 32 kétéves, 8 egyéves 

806 j j 0 177. Ma viszont a sertéstenyésztés van legkevésbé a helyi takarmány-
termeléshez kötve. Ez képes leginkább más tájak termelésére támaszkodni, mi-
vel - ellentétben a juhtenyésztéssel - leginkább független a legelőtől. L. Fodor 
Ferenc: Magyarország gazdasági földrajza. Bp., 1924. 126. 
807 Nagyváthy J: Praktikus tenyésztő... 178., Tsötsönyi M. szerint „nem méltó 
a nevelésre". I. m. 257. 
8 0 8 Az eddigi adatokat 1. Ta/36. 21-29. 
8 ° 9 uo. 95. 
8 1 0 Csb/6. 223.: 1750: 208 a malacok nélkül; Csa/1. 362-66.-1. 1768: 133, 
1778: 217 db. 



süldő emse, 3 öreg, 2 kétéves, 2 esztendős kan, 51 öreg, 32 kétéves, 
17 esztendős süldő ártány, összesen 190 sertés volt az urasági kanász 
keze alatt. Azonban a hatvanas évek végére csaknem a felére 
csökkent az á l l o m á n y . ^ ^ a hetvenes években kissé emelkedett, 1778-
ban az összes 160,^13 de a régi létszámot többé már nem érte el. A 
gyenge minőségű sertéstenyésztés egyre jobban a háttérbe szorult a 
nagyobb jövedelmet biztosító birkatartás mellett. 

A sertéseket a konvenciós kanász őrizte bojtárjával. 1720-ban Czi-
ráki András 12 Ft-ot, 21 mérő kétszerest, 1 m. búzát, 40 font marha-
húst, 35 font sót, fél font borsot, esztendős süldőt, l - l fertály kását, 
lencsét és borsót, egész ruhát, 2 pár fehér ruhát és 2 pár bőrkapcát, a 
bojtár egész ruhát és 1 pár bőrkapcát kapott.814 1767-ben a készpénz 
és ruhaváltság 20.50 Ft, 2 mérő búza, 26 m. kétszeres, fél m. köles, 2 
font vaj, 25 font só, a kanász k o n v e n c i ó j a . ^ 5 a kondában a kanásznak 
és a bojtárjának is volt néhány sertése. 1771-ben Ravazdon a ka-
násznak 1 öreg sertése, 1 süldője, 3 malaca, a bojtárjának 2 öreg ser-
tése, 2 süldője és 5 malaca legelt a k o n d á b a n . 

A gulyás, juhász és kanász azért is felelt, hogy az urasági vetésbe 
ne keveredjen az állat. A gondatlanságot a kormányzó szigorúan bün-
tette. A varsányi kanász disznai a péterdi urasági táblán 11 kévét „el-
rontottak". A kormányzó ezért 1.15 Ft-ra ítélte a k a n á s z t . 

A konda tavasztól késő őszig a szabadban volt. Télen az erdőben 
makkoltatták. A kemény hidegben és az ontózás ideje alatt a majori, 
kőlábakon álló tágas sertésakolban voltak. Az anyasertések évente 
kétszer malacoztak, késő ősszel, vagy inkább télen (adventi malacok), 
másodszor tavasszal (böjti, húsvéti malacok). A tavaszi ontózás ideje 
néha eltolódott, ezek a májusi vagy pünkösdi malacokat eredményez-
ték. Nevelésre az adventi malacokból hagytak, a tavasziakat felfüs-
tölték, mert télre nem erősödtek meg. A herélést a kanász végezte, 

8 1 1 Csb/6. 267. 1. 
812 i769-e s évben a malacokkal együtt csak 120 sertés volt a varsányi 
kondában. Csa/1. 
8 1 3 Csa/6. 236-37. 
8 1 4 Ta/37. 204. 
8 1 5 Rt. V. 852-53. 
8 1 6 Csa/1. 364. 
8 1 7 Ta/39. 172. 



darabját 10 dénárért. A kolostor zsír- és szalonnaszükségletére az ál-
latokat nem makkon, hanem a majori és malomi hidasokban hizlalták. 

Az urasági sertések nem élték fel az erdők makktermését, ezért 
ősszel a környező falvakból a jobbágyok sertéseiket makkbérre az ura-
sági erdőkbe hajtották, pl. 17ó8-ban Ravazdról 71 öreg sertést, 86 
süldőt és 142 malacot. A makkbér egy öreg sertés után 14 krajcár volt, 
2 süldőt vagy 4 malacot egy öregnek számítottak.^1^ 

Ménes a szentmártoni kerületben csak ÖlbŐn volt.^19 Lovakra a 
majorokban nem volt szükség, az összes munkát a robotosok és a 
béresökrök végezték. A ménesből csak luxuslovaknak törtek hámba 
néhány csikót, melyeket az „Úr számára" küldtek be Győrré. Ezenkívül 
csak a kormányzónak és a konventnek kellett fogat. A főapáti hintós 
lovakat címeres szerszámmal és „sárga kis harangocskákkal" ékesítették 
fel.^2^ A hintós lovak lábán a „békákat" hozzáértő ember, rendszerint 
a kovács, megnyitotta, „megvérezte". Egy béka megnyitásáért 10 dénár 
járt neki, egy lótól tehát 40 d é n á r t 2 1 A győri kovács orvosolta a beteg 
lovakat is ."2 2 Néhány hátaslóra, „paripára" is szükség volt. A ménes 
szabad állatai a kantárt is nehezen tűrték meg. Ezért a „ló Tanítónak, 
hogy egy Csődört Paripának meg tanított", 1 forint járt.823 Az öreg 
luxuslovakat ismét a ménesre hajtották ki. 

A ménesben 1702-ben a 30 csikón kívül 90 urasági, 1 bitang és 5 
fűbéres ló volt. A csikók fele kanca, fele „monyas" volt. A húszas éve-
kig emelkedett a ménes nagysága, 1720-ban elérte a 120-at. 1735-ben 
sokat szétküldtek a majorokba, 30-at Győrré, a kisasszonynapi vásárra 
hajtottak föl, így az állomány a csikókkal együtt sem érte el a hatvanat. 
Eladásra előbb évente csak egy-két csikó került. Később a győri vá-
sárokra egyre több csődört és kancát, majd herélt csikót hajtottak föl. 
Évente átlag 20-30 lovat adtak el. Eleinte ritkán vettek lovat. 1729-ben 
egyszerre 2 csődört, 3 heréltet és 5 kancát vettek, Kismegyerről át-
hajtottak 15 kancát és 3 csődört, majd 3 csikót. A ménes ismét meg-

8 1 8 Ta/36. külön lap. 
Kismegyeren szintén volt ménes. Gyakran hajtottak át oda csikókat és 

viszont. 
8 2 0 Ta/37. 369. 
8 2 1 Eb/4, köteg, 1720. 
8 2 2 Ta/37. 342-43. 
8 2 3 Uo. 275. 



növekedett: 1732-ben 63 kanca, 5 mén, 18 herélt, 19 kanca és 11 mo-
nyascsikó volt a csikós g o n d o z á s á b a n ^ 2 ^ 

Ezután az ölbői ménesről nem hallunk. A fejlődő marhatenyésztés 
miatt a ménest valószínűleg csökkentették. Állományát bizonyára a 
kismegyerihez vitték át. Itt a ménes megmaradt az egész század fo-
lyamán. A Rend eltörlése után a Vallásalap az egész ménest, 30 cső-
dört, 30 kancát és 36 csikót, a mezőhegyesi állami méntelepnek adta 
ei.825 

A ménes félszilaj volt. Nyáron a legelőn élt, de a majorokban telelt 
s z é n á n . 8 2 6 a tenyésztés bizonyára tekintettel volt a fajra is. Az apa-
állatok nagy része a ménesből került ki, de T i h a n y b ó l , ^ 2 7 Kisme-
gyerről is hoztak csődört. A mének is kint legeltek a k a n c á k k a l ^ 2 ^ Ez 
a tenyésztés szempontjából éppen olyan helytelen volt, amint a bikák 
és tehenek állandó együttlétének is ez volt a hibája: nem volt megsza-
bott idő a hágatásra, a sárló kancát a mén azonnal meghágta. A mének 
és kancák állandó együttléténél arra sem lehetett figyelni, hogy melyik 
kanca melyik ménnel párosul, így a tenyésztés kiváló fajt nem tudott 
produkálni. Arra sem ügyelhettek, hogy a csikók minél később kerül-
jenek mén alá, sem arra, hogy az öreg kancák fiatal mént kapjanak. 
Később annyit sikerült elérni, hogy a csikózás általában nyárra esett. 
A század második felében a mének /admissorii/ istállóban éltek. 
A hágatás a hágató-kertben történt. Egy ménre 20 kancát számítottak. 

A ménes fajtáját nem tudjuk. Bizonyára hidegvérű volt. Az állatokat 
csak koruk, nemük és színük szerint osztályozták. Az 1732-i állomány 
megoszlása: a 3 mén vörös, két harmadfű méncsikó fekete, a harmadik 
szürke. A kancák közül 30 szürke, 1 fakó, 8 pej és 21 fekete. A har-
madfű heréltek közül: 3 daruszőrű, 1 seregélyszürke, 2 világosszürke, 
2 fekete, 3 sötét pej. A negyedfű heréltek közül 3 sötét pej, 1 szürkés-

8 2 4 Ta/36. 63-71. 
8 2 5 Rt. V. 289. MOL Kancelláriai iratok. 1787. 4874. 
8 2 6 Kismegyeren 1787-ben 22 öl hosszú ménesakol /reclinatorium/ volt a 
ménes számára. Sza/1. 491. MG, II. 8. 191., NagyváthyJ. Praktikus tenyésztő... 
67/1. 
8 2 7 Ta/39. 118. 
8 2 8 Tsötsönyi M. szerint a félszilaj ménesben a mének külön legelnek a kan-
cáktól. Nálunk nem így volt. I. m. 193. 
8 2 9 Sza/1. 492. 



fekete, 2 világos szürke, 1 fekete. Szürke kancacsikó 6, mén 5, vörös 
kanca 4, mén 3, barna kanca 8, mén 2, daruszőrű kanca 1, mén 1 volt. 

A harmad- és negyedfű csikókat késő ősszel bélyegezték meg,830 a 
gyengéket nem. A bélyeg alakját nem ismerjük. Az évi számvétel 
májusban volt. Hiány itt is előfordult. Évente néhány ló megdöglött, a 
kurucok is loptak, a farkas is megmart néhányat. A számvétel táján 
herélték ki a negyed- és az erős harmadfű méncsikókat. 

A ménest a csikós őrizte bojtárjával. Konvenciója 40 Ft, l ó mérő 
búza, másfél m. fehér liszt kenyérnek, 1 pint vaj, 50 font hús, 12 font 
sajt, 35 font só, egész ruha és 2 pár fehér ruha volt. A ménes őrzésére 
nyerges lovakat k a p t a k . ^31 

A juhok között már a század elején is tartottak néhány k e c s k é t . ^ 3 2 

Láziban pedig külön kecsketenyésztést folytatott az uradalom. A kecs-
kék nappal kint legeltek, este behajtották őket a majorba, ahol külön 
istállójuk volt.833 1731-ben 33 fejős, 2 bak, 15 meddő, 10 öreg czap, 
18 tavalyi nőstény és 3 bak legelt a kecskenyájban. A gidák közül 18 
nőstény, 17 czap volt. Az állomány a szaporulat és a dézsma - ritkán 
vétel - révén egyre növekedett, 1732-ben már 166, a következő évben 
223, 1738-ban 255 kecskéje volt az uraságnak L á z i b a n . ^ 3 4 a z ötvenes 
évekre is megmaradt ez az arány. ̂ 35 Ezután nem hallunk többé kecs-
ketenyésztésről. A lázi majorban a tehéntartásra és a marhahizlalásra 
tértek á t . 836 

A gidák és a czapok nagy része mészárszékre került, a többi czapot 
eladták. A dög eléggé sűrűn pusztított. Átlag az állomány 10%-át vitte 
el, de 1734-ben a gidáknak több mint a fele elhullott. A farkas is min-
den évben elragadott néhányat a nyájból. 

A kecskéket a konvenciós kecskepásztor Ő r i z t e . 8 3 7 

Tsötsönyi M. szerint is kora tavasszal, vagy késő ősszel kell. 
I. m. 207. 
8 3 1 Ta/37. 200. 
8 3 2 Ta/36. 1. és köv. 
8 3 3 Építésére 1. Ta/40. 173-74. 
8 3 4 Ta/36. 17-19-, 73-74. 
8 3 5 1750: 261, 1752: 253 db. Csb/6. 181-82. 
8 3 6 Sza/1. 676. 
8 3 ^ Konvencióját pontosan nem tudjuk. Valószínűleg a juhászéhoz volt 
hasonló. 



A gyakori böjt838 miatt a konventnek sok halra volt szüksége. 
Évente tekintélyes összegeket fordítottak a halvásárlásra. A dunai halá-
szatot a vénekiek bérelték. A fogás negyedrésze az uraságé volt. 
Ezenkívül is sokszor vettek tőlük halat.839 \ birtokokon lévő tavakban 
az uradalom igyekezett halat tenyészteni. A kis szentmártoni tó a 
száraz években kiszáradt. Az uradalom mégis halastavat csináltatott 
belőle, beleeresztettek 15 mázsa halat.840 Körülbelül ennyi hal volt a 
két ravazdi tóban is. Ezeket már régebben halastónak használták, de 
aztán teljesen elhanyagolták. Sajghó kormányzása kezdetén rendbe ho-
zatta,'841 a kismegyeri tavat már az előző évben kitisztíttatta. A mun-
kavezetők 100 Ft-ot kaptak, melléjük az uraság adott 10 hétre 30 
munkást. A helyreállított tóba 16 mázsa pontyot eresztettek. A halállo-
mány kevés volt. A tavakba folyton új szállítmányokat eresztettek. 
Rendszerint Tatáról vették. Pontyon kívül még kárász és harcsa volt a 
tavakban. Tokot és vizát mindig pénzen vettek. 

Közvetlenül az eltörlés előtt Somogyi főapát Ravazdon, a Pannónia 
kút (Béla kútja) melletti kertben új viváriumot építtetett. Ölmagas fallal 
volt körülvéve, belül három részre osztották teknősbékák és különféle 
halak tenyésztésére. Vizet föld alatti csatornán a Pannónia kútból 
eresztettek bele. A vivárium éppen csak felépült, a tenyésztést az el-
törlés megakadályozta.842 a régi viváriumban csukát tenyésztettek.843 

A birtokon lévő többi tóból és a patakokból (Pándzsa, Bakony-
folyása, tárkányi Feketevíz) az uradalmi halászatnak semmi jövedelme 
nem volt. A legtöbben nem is volt hal, vagy a falusiak halászták, pl. 
Péterden. A tárkányi tóba az urasági ispán a saját költségére eresztett 
egy mázsa h a l a t . 8 4 4 

a z 1746. évi Statútumok előírják, hogy az egyházi és reguláris böjtökön 
kívül szerdán és szombaton tilos a húsevés, adventben és nagyböjtben még 
vasárnap is. Ezenkívül kántorböjtökön és a gyakori vigíliákon. Rt. V. 659. 
8 3 9 Eb/4, köteg. 
8 4 0 Sza/1. 92. 
8 4 1 Ma/2. 1725. február 17., Történelmi Tár, 1901. 553. A kismegyeri tó 
rendbehozásáról szóló rész (1724. március 8.) a napló más helyén van. A Tör-
ténelmi Tár valószínűleg ezért nem közli. Rt. V. 289. 
8 4 2 Sza/1. 128. és köv. 
8 4 3 Csa/2. 63. 
8 4 4 Sza/1. 721. 



Az urasági tavakat a ravazdi konvenciós halász gondozta. Fizetése 
1720-ban 12 Ft, 13 mérő kétszeres, fél m. fehér liszt, esztendős süldő, 
12 font só, szűrdolmány, nadrág, 1 pár saru és két mérő alá való 
szántás volt.845 1767-ben fizetése a ruha- és húspénzzel együtt 30.50 
Ft. 2 m. fehér liszt, negyed m. köles, 12 font sajt, 15 font só, hetenként 
2 kenyér v o l t . ^ 4 6 Ezenkívül egy mázsa beszállított hal után 1.50 Ft-ot 
kapott. A század második felében havonként átlag másfél mázsát fo-
gott.847 

Az uradalom csak egy helyen, a gerencséri pusztán, az erdő mellett 
méhészkedett. A kormányzói lakás (egyúttal a rendtagok nyaralója) 
végében volt a téglafalú, zsindelyes, 41 öl hosszú méhes, mellette a 
szoba, konyha, kamarából álló méhészlakás. A méhekhez gyakran vet-
tek.848 a méztermelés elsősorban a házi szükségletet fedezte, de el-
adásra is jutott. A méhdézsmát mindenkor pénzben szedték.^49 

3- Ipar 

Az uradalom háztartásában a mezőgazdasági iparnak mindvégig alá-
rendelt szerepe volt. A sör- és pálinkafőzés bérletben, a malmok rész-
ben bérletben, részben házi kezelésben, a téglaégetők saját kezelésben 
voltak. 

A lefejtett bor seprőjéből pálinkát égettek. Az uraság rendszerint 
nem, vagy csak nagyon keveset égetett. A seprőt inkább eladta a kör-
nyékbeli kocsmárosoknak és azoknak a falusiaknak, akik rendszeresen 
égettek pálinkát. A konvent szükségletére is ők égettek. Fáradságukért 
a pálinka negyedrészét kapták. A szentmártoniak az égetésért a het-
venes évektől évente 70 Ft-ot fizettek. 

8 4 5 Ta/37. 182. 
8 4 6 Rt. V. 830-31. 
8 4 7 Csa/2. 64. 
8 4 8 Db/2. 1784. 
8 4 9 Valószínűleg Szentmártonban is volt méhészet. Az 17ó7-i konvenciós 
összeírásban szerepel egy urasági méhész, aki élelmet és 6 Ft konvenciót 
kapott. Ez nem a gerencséri méhész, mert ott nem kaphatott természetbeni 
élelmezést. Rt. V. 832-33. 



Az ecetesedő borból, vadkörtéből, vadalmából ecetet készítettek, 
pl. 1764-ben 68 1/4 akóval. 

Karner főapát még 1701-ben megegyezett Menner Tamással, hogy 
Szentmártonban sörfőzőt állít fel.850 A telkén szabadon építhet, de 
termése után dézsmát ad. 20 akó sörből 1 akó az uraságé. Azonkívül 
évente egy disznót hizlal és 2 pint égetett bort szolgáltat be az ura-
ságnak. Az árpát az uraságtól vette sörért. Az évi főzés mennyiségéről 
csak későbbről vannak adataink. 1732-ben 336, 1733-ban 624, a követ-
kező évben 1140 akó sört f ő z t e k . 8 5 1 Az uraságnak járó rész konven-
ciókra, határjáráskor tartott vendégeskedésekre és a szénát kaszáló 
jobbágyok itatására fogyott el. Sör általában nem sok kellett. A kör-
nyék népe inkább borivó volt. Csak a bor-szűkös években fogyott a 
sör. 1764-ben a szentmártoni (alsó) kocsmában csak sört mértek. 

A szentmártoni sörfőzés Menner halála után megszűnt. 1779-ben 
Stengl András Ravazdon épített sörfőzőt és kimérést, melyet a fő-
apátság öt év múlva 11708 Ft-on átvett. 8000 Ft-ot készpénzben, 1687 
Ft 30 krajcárt Stengl tartozásának levonásában, a többit pedig három és 
fél évi bérletben kapta a bérlő, az eddigi tulajdonos. A bérlet szerint a 
sör- és pálinkamérés Ravazdon, Szentmártonban, Varsányban, Bárso-
nyoson, Nyalkán és Tárkányban az ő joga. A péterdi, lázi, kis- és nagy-
écsi kocsmárosok pedig tőle tartoztak sört és pálinkát venni. Az ura-
sági erdőkben évente 4000 kéve rőzsét vághatott, százát 1 Ft-jával. 
Pálinkaégetéshez a seprőt az uraságtól volt köteles vásárolni. Rozsot és 
árpát az uraság szállított neki folyó áron, törkölyt /racenum/ pedig 
ingyen. Ezenkívül Szentmárton és Illák határán százmérős kétnyomású 
szántót és 24 szekér szénát termő rétet használhatott. A bérösszeg évi 
1170 Ft és 30 akó sör volt .8 5 2 

Az uradalomhoz több malom tartozott. Göncz főapát már 1714-ben 
malmot é p í t t e t e t t . ^ 5 3 a főmonostor számára a kolostorral szomszédos 
szárazmalomban őröltek. Ehhez függedt a molnár lakása és istálló a 
malomporral hizlalt ökrök számára. Valószínűleg csak lisztet lehetett 
benne őrölni. Árpa- és köleskását Pápán ő r l e t t e k . ^ 5 4 a század máso-

8 5 0 Sza/1. 86. 
8 5 1 Ta/36. 72. 
8 5 2 Sza/1. 193-96. 
8 5 3 R t . V. 288. 
854 Ta/39. 43. és 82. 



dik felében a kolostor melletti malomban az őrlést megszüntették. 
Ezzel megszűnt az egyetlen szárazmalom. Helyette Véneken a Dunán 
vettek egy malmot, nemsokára még egyet építtettek mellé.^55 Ra_ 
vazdon a Felső tó mellett állt az uraság, az Alsónál a falu malma. Az 
urasági két kerékre volt berendezve, de a csekély víz miatt csak az 
egyik működött. A malomvám eléggé kevés jövedelmet jelentett, a 
legtöbb volt 1759-ben: 72 mérő kétszeres, 5 m. kukorica és árpa. Más 
években csak a fele volt.^56 Bársonyoson a Bakonyfolyásán (Bakony-
éren) lévő malom leégett. A község határába bekebelezett Nyék pusz-
tán a patakban kétkerekű urasági malom állott. Lisztet és korpát őrölt. 
A zsindelyes épület vastag keményfa-deszkából épült. A malomvám 
évente 200 mérő rozsot, 20 m. búzát és 8 m. árpát jövedelmezett. Har-
mada a molnáré volt, másik harmada pedig az üzemköltségre (szer-
számok, malomkövek) kellett.857 Ugyancsak a Bakonyfolyásán, a ke-
resztúri pusztán két urasági malom volt. Mindkettő kétkerekű. A Keő-
malomban lisztet, a Paraszt-malomban korpát őröltek. Hasznuk egyen-
lő volt. Átlagosan elérte a nyéki malomét. A két malmot egy molnár 
kezelte. Javadalma kertes lakás és a malomvám harmada volt. 

A malmok - kis üzemükhöz mérten - kellően fel voltak szerelve 
szitákkal, födeles és födetlen hombárokkal, stb.^58 

A század folyamán az építkező lendület (főmonostor, templomok, 
majorok) még egy iparágat létesített, a téglaégetést. Mivel a téglát szál-
lítani a fuvar és az utak miatt lehetetlen volt, szükség esetén csaknem 
minden faluban építettek kemencét. Többé-kevésbé megfelelő agyag 
bőven állt rendelkezésre. A két legnagyobb kemence Szentmártonban 
volt. A nagy építkezések idején állandóan üzemeltek. Később ennyi 
téglára nem volt szükség, ezért évente csak néhányszor égettek. Az 
égetést nyáron kezdték és februárig is folytatták. A szükséges fát az 
urasági erdőkben vágták. Szentmártonban évente átlag négyszer, Tár-
kányban háromszor, Láziban kétszer égettek. 1768-ban Szentmárton-
ban az öt égetésre 172900 téglát és 5100 cserépzsindelyt égettek. 
A nyolcvanas években fokozódott a termelés. Eladásra került, mert 
ekkor nagyobb építkezés nem volt. 1780-ban négyféle téglát égettek: 

8 5 5 Sza/1. 530-31. 
8 5 6 Csb/7. 228. és köv., Ta/39- 8, 22, 51. Csb/4. 1745., Db/l . 1779-1783-évek. 
8 5 7 Sza/1. 645. 
8 5 8 Ea/2. 3. 



551400 közönségest, 98600 cserépzsindely /imbrex/, 600 hornyolt cse-
répzsindelyt /rotund, imbrex inflexus/ és 5300 pádimentum téglát.859 
Az évi eladott mennyiség általában csekély volt. A falusiak csak né-
hány ezret vettek, ezrét 5 Ft-on. 

A téglaégetés tulajdonképpen nem volt allodiális üzem. A gyártást 
irányító téglás - éppúgy, mint a molnár - nem konvenciós volt. Fize-
tését a kiégetett tégla mennyisége szerint kapta. Ezer tégla után előbb 
1.50, később 1.75 Ft-ot, ezer cserép- és pádimentum tégla után 3 Ft-ot, 
a hornyolt darabjáért 2 1/2 dénárt (1 poltúrát) kapott. Ezenkívül min-
den égetés után 3 fekete kenyér, 6 font marhahús és 12 icce bor járt 
n e k i . 8 6 0 Később különbséget tettek, hogy a téglásmester melyik ke-
mencében égetett. Ha a nagyobban, akkor 8 icce bort, 8 font húst és 4 
kenyeret kapott, ha a kisebben, akkor negyedrésszel k e v e s e b b e t . 8 6 l 

IX. A jövedelmek felhasználása 

A vázolt termelési ágak és a földesúri jövedelmek elvezetnek az újkori 
gazdasági berendezkedés súlypontjához, a pénzgazdálkodáshoz. A ma-
gasabb igények kedveztek a jövedelmezőségi szempontok fokozottabb 
érvényesítésének. Ez a törekvés legjobban az abszentista főurak gaz-
dálkodásában nyilvánult meg. A főapátság gazdálkodásában a ter-
ménygazdálkodásnak mindenkor nagyobb szerepe volt. A népes pan-
nonhalmi konvent, az apátságok, a komáromi és győri rendház és 
cselédségük ellátását a birtokok terményei fedezték. A ránk maradt hé-
zagos adatok alapján megkíséreljük vázolni a jövedelmek felhasználá-
sát. Egyúttal néhány vonással az egész gazdálkodásból befolyó jöve-
delmek kezelésére és hovafordítására is kitérünk. Itt néhány meg-
jegyzést kell tennünk. Sajghó gyakran személyesen vette fel az eladott 
termények árát. Később a konventpénztáros is csak így jelezte: „emi ab 
Administratore X", tehát a bevétel tárgyáról ritkán tudunk. Sajghó vi-
szont a bevételeknek és kiadásoknak csak egy részét jegyezte fel 

859 Db/l . 1780. a pádimentum (padló kirakására való) téglát másutt a források 
Quadrentes-nek nevezik. Csa/6. 1777. 
8 6 0 Csa/6. 1777. 
8 6 1 Sza/1. 94. 



(vagy: a feljegyzéseknek csak egy része maradt meg), innét érthető, 
hogy a táblázat adatai évről évre eltérők. A hézagos számadásokat 
kénytelenek vagyunk úgy elfogadni, amint vannak. 

A jövedelmeket eredetük szerint osztjuk fel földesúri és allodiális 
jövedelmekre. Eddigi fejtegetéseinkből is kitűnik, hogy a szentmártoni 
kerület gazdálkodásában a földesúri jövedelmeknek nagy fontossága 
volt. A gabona és a bor nagyobb része dézsma volt, a bárányszapo-
rulattal vetekedett a dézsma. A terményjövedelmek (gabona, takar-
mány, bor, fa, állatok) felhasználásáról alig van adatunk. A gabonából 
őrlettek a monostor és a házak számára, fizették a konvenciókat. 1716 
márciusának elején, Vincze Márton provizorságának kezdetén, a mag-
tárban 179 (nagy) mérő őszi, 45 m. tavaszi búza, 35 m. rostaalja, 202 
m. árpa, 416 m. zab és 92 m. köles volt. A gabonakiadások tételeiből 
érdekesen bontakozik ki előttünk a századeleji házi fogyasztás. A „pá-
terek számára" a kormányzó tiszta búzát őrletett. A dézsmát a cseléd-
ség élte föl („cselédbúza"), még árpát is őrletett hozzá, „hogy a búza 
liszt közi keverjék". A fogatos és hátaslovakat zabbal, a majori serté-
seket árpával és rostaaljával, a baromfiakat kölessel etették. A pókák 
(pulykák) és ludak zabot kaptak, ritkán a tyúkok is. A ménesben 
legelő lovak nem kaptak zabot, csak a beteg és vemhes lovak számára 
küldött ki a provizor fél vagy egy mérőt. A beteg tehénnek is zabot 
adtak. A szamaraknak is járt zab. 8 " 2 

Az egész század folyamán a házilag föl nem használt gabona-
mennyiséget apró tételekben tavasszal a megszorult jobbágyoknak 
adták el. Az adósok a gabona árát rendszerint csak az új termés be-
takarítása után fizették meg. 1708-ban gabonából, kölesből és lisztből 
az összes bevétel csak 65 Ft v o l t . 8 ^ 1756-ban a ravazdiak 155-en 546 
mérő zabot, 24-en 45 m. árpát, a Szentmárton-hegybeliek közül 88-an 
299 m. gabonát, 45 várallyai 109, 102 pázmándi 356 m. gabonát és 12-
en 57 m. zabot, 110 nyalkai jobbágy fejenként átlag 6 m. gabonát, 
húszan pedig 4-8 m. zabot kaptak. 97 szentmártoni 332, 37 tobáni 119, 
22 écsi jobbágy fejenkint átlag 3 m. gabonát borért kapot t . 8^ 4 Ter-
mészetesen a többi falvak is mind kértek. Az árát a legtöbben pénzben 
adták meg, ha megadták. Sokan borral vagy musttal fizettek. Nagyobb 

8 6 2 Ta/37. 10-14. 
8 6 3 Uo. 214. 
8 6 4 Ea/2. 138. és köv. 



eladásnak számít már az 50 mérős tétel. Ennél nagyobbat csak a birkás 
és a sörfőző vett.865 ]viás volt a helyzet Kismegyeren. Ott sokkal több 
gabonát termeltek, kevesebb falu tartozott hozzá, tehát innét nagy 
tételekben adták el a g a b o n á t . 8 6 6 Szentmártonból csak zabot adtak el 
nagyobb tételekben, pl. 1757 júniusában a győri katonai „magazium-
ban" /magazinumba, katonai élelemtárba/ szállítottak 2600 mérőt, mé-
rőjét 60 d é n á r o n . ^ 7 

A takarmány szinte teljesen széna volt. Elszámolásról vagy eladásról 
- néhány jelentéktelen mennyiséget leszámítva - nem tudunk. 

A fakitermelés az egész század folyamán csak az urasági szükség-
letek fedezésére (fűtés, téglaégetés) és néhány szerződésben kikötött 
szolgáltatás kitermelésében nyilvánult meg. A nyolcvanas évek lendü-
letes kitermelése az erdők jövedelmét jelentős tétellé fokozta. A vevők 
bizonyára nagyobbrészt győriek voltak. Távolabbi szállításra az ölfa 
nem bírta el a fuvart. 

A bortermelés szépen jövedelmezett. Maga a termés azonban so-
hasem volt elég. Minden évben jelentős mennyiséget vettek is. A tava-
szi kölcsöngabonát és a cenzust a bortermelők gyakran borral fizették. 
A borfogyasztásról Keller Bálint leírása alapján tiszta képet rajzolha-
t u n k . ^ a konventtagok fejenként napi két iccét kaptak a finomabb 
(urasági termésű), vagy a vett bársonyosi és somlyói borból. A kon-

8 6 5 Db/4. 1784. 
innét is adtak ki a falvaknak, de egy összegben. Pl. 1757-ben a veszprémi 

és a győri szolgabírák kérésére a főapát a következő községek számára utalt ki 
gabonát a kismegyeri magtárból, mérőjét - .85 Ft-on: 

Szentmárton 50 mérő 
Veszprém városa 600 mérő 
Nagybaráti 250 mérő 
Kajár 237 mérő 
Csanak 96 mérő 
Szentiván 102 mérő (Ezeknek még volt elég.) 
Tényő 138 mérő 
Vének 75 mérő 
Nagykeszi 25 mérő 
Győr vármegye 1500 mérő 
Összesen: 3073 mérő 

Eb/4, köteg. Kismegyer. 
8 6 7 Csb/3. 14. 
8 6 8 Csa/2. 59-60. 



venciósoknak két osztálya volt. Az orvos, fiskális, orgonista, chirurgus, 
a két szakács, szabó, és pékmester naponta két iccét, a többiek napi 
egy iccét kaptak. Ezenkívül 17 kegydíjas (a volt alkalmazottak özve-
gyei) naponként és 16 koldus vasár- és ünnepnap kapott fél-egy iccét. 
Az orvos és a fiskális az urasági termésből, a többi konvenciós a dézs-
maborból kapta a borjárandóságát. A rendi plébániákon levő plébáno-
soknak, ha világi papok is voltak, a főapát annyit adott /non ex de-
bito/, mint a konventtagoknak. A misézéshez naponta két iccével 
fogyott. A nagyünnepeken az áldozás után a hívek is kaptak bort /pro 
communicantibus/ ablucióra.869 Körmeneteken a vezetők, zászló-
vivők, Szent Istvánkor a zarándoklatok vezetői, a rengeteg vendég 
(útra még palackokban is) ellátására sok fogyott. Az iparosok, mun-
kások, kaszások is kaptak a munkájuk után egy-egy pohárral. A fel-
töltés is sokat felemésztett. Keller Bálint átlagos számításai szerint a 
konventre, vendégekre és a feltöltésre évi 560, a cselédségre 330, a 
plébánosoknak és a kegy díjasoknak l60, az imént felsoroltakra 240, 
tehát a kocsmákon kívül évente 1300 akó bor fogyott el. 

A falvakban fél évig a község, fél évig, azaz Szent Györgytől Szent 
Mihályig, az uraság árulta a bort. A falvak az uraság kocsmáltatási jogát 
csapárendán bérelték. 1752-ig a saját termésüket mérték ki a kocsmák-
ban, csak Pünkösd táján kellett 10-12 akó urasági bort kimémiök. 
Ekkor az uraság ezt is bérbe adta nekik 12-15 Ft-on, csak Pázmándon 
maradt meg a régi szokás szerint. A hetvenes évektől kezdve az uraság 
ismét a maga borát mérette ki a falusi kocsmákban. Mivel a legtöbb 
faluban urasági kocsma nem volt, azért vagy a községi kocsmában, 
vagy magánosoknál mérték ki az urasági bort. A század elején, mikor a 
falvakban még nem volt kocsma, az uraság borát a bíró és az esküdtek 
a saját házukban mérték ki.870 A várban lévő kocsma egész évben az 
uraság borát mérte ki. A szentmártoni (alsó), kisécsi, tárkányi, bárso-
nyosi, varsányi, ravazdi, nyalkai és lázi kocsmák bevétele évente jelen-
tős összeget tett ki. A kocsmáros a kimért bor akójától 12 dénárt ka-
pott. Az elcsurgásra hordónként egy icce „vonyóbort" leszámítottak. 
A kocsmákban 2-3 krajcáros új és 4-6 krajcáros óbort mértek. Az 
utóbbi nemigen fogyott. 

8 6 9 Vö. Rt. V. 612. 1. jegyzet. 
8 7 0 Ta/37. 45. és köv. 



Az állatok után a legnagyobb bevételt a húskimérés jelentette. 
A falvakban az uraság a mészárszéket rendszerint bérbe adta. A mé-
szárszék épülete több helyen a falué volt. Ha az uraság egy időre fenn-
tartotta a kimérés jogát, a húst itt mérette ki, pl. Szentmártonban, Páz-
mándon a két földesúr a falutól a mészárszéket közösen megváltotta és 
árendába adta. A legtöbb állatot a konvenciós mészáros vágta. Ő látta 
el a kolostort hússal.^7! A vágásra az urasági gulyából, akolból és 
kondából kapott állatokat, elismervény ellenében. Ezenkívül még 
főapáti vagy kormányzói megbízásból vett is vágni vagy göbölyre való 
á l l a t o k a t . ^ mészáros konvenciója 1720-ban már a borjárandósággal 
együtt 75 Ft, két és fél mázsa hús, hetenként 3 kenyér, 6 icce vaj, l - l 
fertály lencse, borsó, kása, 24 font sajt, 5 mérő tiszta búza, lovának 30 
m. zab, 6 szekér széna a konvenció"7^ A mészáros mázsálta a sajtot. 
Minden alkalommal egyet kapott. 

A levágott állatok faggyúját összegyűjtötték. Győrött gyertyát már-
tattak belőle a templom és a főmonostor számára. De ennél sokkal 
fontosabb volt az állatok bőre. A dögbőrökről a pásztorok is számot 
adtak. A juh- és birkabőrök egy részét a kormányzó a tímárral feldol-
goztatta a konvenciósok számára bocskornak, sarunak és bőrkap-
cának.874 jutott belőlük a mentékbe is bélésnek. A legtöbbet azonban 
a győri tímárok vették meg. 1748 júniusától 1749 áprilisáig 85 ökör, 32 
tehén, 48 borjúbőrt küldtek a győrszigeti tímárnak. Az ökörbőr párja 9, 
a marháé 6, a borjúé 1 F t v o l t . 5 Később a győri szijjártók lettek a 
vevők. De mindenkor adtak el a szűcsöknek és vargáknak is.^7^ Ha 
sok volt a bőr, lement az áruk. Sokszor a pásztor, vagy a major gon-
datlansága miatt a bőrök megrothadtak. Az ilyenekért és „akiket mohi 
[!] elrontott" nem sokat adtak.^77 A juhbőröket 30-35, a kecskebőröket 
15 dénárért adták el darabonként."7" 

8 7 1 Pl. a konyha számára 1776-ban 262 bárányt, 44 öreg juhot, 23 tehenet, 2 
üszőt és 8 borjút vágott. 
8 7 2 Ta/39. 66. 1717-ben a kormányzó 42 tehenet és ökröt, a következő 
években 60, ill. 48 db állatot vett. Ta/37. 297-301. 
8 7 3 Ta/37. 185. 139. 
8 7 4 Csb/6. 165. és Csb/9. 121. 
8 7 5 Ta/40. 126. 
8 7 6 Uo. 151. 
8 7 7 Ta/40. 119. 
8 7 8 Ta/39. 18. 1740-ben egyszerre 200 kecskebőrt adtak el. 



A birkatenyésztés legjobban a gyapjúeladás révén jövedelmezett. 
A gyapjút előbb darabszámra, később súlyra adták el, darabját, ill. font-
ját 30 dénáron. A nyolcvanas években a birkatenyésztés évi jövedelme 
- a levágott állatokon kívül - meghaladta a kétezer forintot. 

Az állatok eladásából aránylag csekély jövedelem származott. A szá-
zad elején szinte csak a ménesből adtak el. A győri úrnapi vásárra fel-
hajtották a kiválasztott csikókat, 1720-ban 7 kis csődört, 6 mént, 10 
kancát. A méncsikók és a kancák ára 20, a csődöröké 38-40 Ft v o l t . 8 7 9 

Szarvasmarha közvetlen eladásra kevés jutott. Fentebb láttuk, hogy az 
urasági göböly kicsi volt. Az állatokat részben a konyhára adták, 
részben a falusi mészárszékekben kimérték. A juhok nagy része is így 
fogyott el. Eladásra csak az öreg ürükből került, de azokat is inkább 
itthon vágták le. A szaporulat és a dézsmabárány feleslegéből eladásra 
sohasem jutott, mind elfogyott a mészárszéken. Sertéseladásról már 
inkább tudunk. Sertést a mészárszéken nem vágtak. A konvent fo-
gyasztásán és a konvenciókon kívül maradt eladásra is. 1766-ban a 
főapátnak közvetlenül fizettek az eladott ravazdi sertésekért 740, a var-
sányiakért 560 forintot.88^ a zsírsertéseket a konvent számára a ma-
jori hidasokban hizlalták. A kecskéket szintén a mészárszéken mérték 
ki. Időnként a konyhára is küldtek fel néhány gidát, ritkán adtak is el. 
1747-ben két bivalyt is adtak el 75 Ft-on.8 8 1 

Általános összefoglalóként megállapíthatjuk, hogy a szentmártoni 
gazdálkodás elsősorban a főmonostor természetbeni ellátására irányult. 
Az eladásra kerülő terményeket és állatokat a jobbágyok vették meg 
kölcsöngabona, kocsmáitatás vagy húskimérés révén. A dézsma fo-
gyasztója tehát a dézsmával adózó jobbágy volt. 

A legnagyobb földesúri jövedelmet a készpénzben befolyó szol-
gáltatások és árendák jelentették. Az urbárium behozatala után a job-
bágyok készpénzben keveset fizettek. Sok behajtatlan adósság maradt. 
A victuáliákat természetben is szívesen elfogadták a konyhára. Annál 
nagyobb jelentőségre emelkedtek az árendák. Az uraságnak természe-
tesen érdeke volt, hogy birtokából minél nagyobb jövedelme legyen. 
Ezért vette el a puszták bérletét a falusi gazdáktól és ezért adta ki a 

8 7 9 Eb/4. A csikók ára nem változott a század folyamán. 1780-ban az ölbői (?) 
ménesből adtak el 19-et, összesen 370 Ft-ért. 
8 8 0 Csb/12. 1766. 
8 8 1 Csb/1. 1747. 



birkásoknak. A bérösszeg folytonosan emelkedett. A birkások a pusz-
tákért szép összegeket fizettek. Tömördöt a század elején két darabban 
90, 120, 190 forintért és némi ráadásért (borjú, 3 süveg stb.) bérelték a 
mocsai és kocsi gazdák, majd a győri és komáromi polgárok. Utánuk 
ismét a gazdák bérelték 340 Ft-on. 1741-ben került a puszta a birkások 
kezére. 750, 800, 900, 1751-ben már 1000, 1776-ban pedig 1600 Ft a 
bérösszeg az épületek fenntartásán k í v ü l . 8 8 2 Kiscsanak pusztáért a 
tárkányiak 1746-ban is csak 70 Ft-ot f i z e t t e k , 8 8 3 később 100-at. 1774-
ben Haiszler Mátyás 14 évre 500 Ft-ért és a felépítendő vendégfogadó 
átadásáért bérelte a pusztát. A terminus letelte után a szerződés szerint 
a bérösszeg évi 800 Ft lesz. A bérlő a szántó mellett juhászatot is 
tartott. 884 

A kocsmák, mészárszékek, malmok, kaszálók árendájáról már fön-
tebb szóltunk. Az uraságnak a falvakban néhány kúriája is volt, pl. 
Écsen három. Ezeket is bérbe adták. A bérletekhez számíthatjuk a 
somogyi tizedek évi 6500 és a pozsonyi hídvám harmadának 1000 Ft-
nyi bérletét. 

Sajghó idejében az összes jövedelem részint közvetlenül, részint 
közvetve a főapát kezébe folyt be. Az alkotmányos Somogyi alatt a 
pénzügyeket a konventpénztáros intézte. Sajghó a kiadásokat, bevásár-
lásokat is jórészt maga eszközölte, ill. csak meghatározott célra adott ki 
pénzt. Somogyi alatt ez a kormányzó és a pénztáros dolga volt. A bi-
zonytalan megjelölés miatt az egyes kiadási tételek között évről évre 
nagy eltéréseket találunk. A számlák kifizetése /in auszugales/ a leg-
vegyesebb tételeket foglalja össze. A különfélék /in varias necessitates/ 
és a reprezentálási és perköltségek /in publica negotia/ szintén tág 
megjelölések, egyes tételek hol ebben, hol a másikban szerepelnek, pl. 
a főapátnak átadott pénz, különféle bevásárlások stb. 

Ha a termények a főmonostor szükségletét, a konyhát el is látták, 
mégis sok pénz fogyott el ezen kívül. A konyhát a század első felében 
a provizor vezette. A mai kormányzói és házgondnoki állás még nem 
különült el. Később a konyha vezetését rendszerint külön rendtagra, a 
konyhamesterre bízták. Az apróbb kiadásokra a pénztáros-provizortól 

8 8 2 R t . V. 338. 
8 8 3 Ta/41. külön lap. 
8 8 4 Rt. V. 337-38. 



kapott pénzt. A kisebb szükségleteket, f ű s z e r f é l é k e t ^ 5 a várban lévő 
görög boltjából vették. Nagyobb tételekben Győrött vásároltak. A halat 
(ponty, harcsa, csuka, mennyhal, tok, viza és hering) is Győrből hozat-
ták, néha nagyobb m e n n y i s é g b e n . Csigát, rákot, teknősbékát, tú-
zokot, őzet, szarvast, foglyot, nyulat, húros madarat, süketfajdot, vad-
kacsát, gerlicét főleg a század első felében sokat vettek a vendégek 
számára. Tojásból sem volt elég az, amit a jobbágyok beszolgáltattak. 
Vajból a majori és a gulyán lévő állatok tejtermékein kívül még venni 
is kellett. A gyenge kertészet miatt hagymát, uborkát, salátát, spárgát, 
szömörcsökgombát, vargányát, dinnyét, gyümölcsféléket, sóskát stb. is 
sokszor Győrött vettek. A konyhával kapcsolatosan a konyha- és ebéd-
lő-berendezés, cserép- és pléhfazekak, poharak, korsók, tálak, evőesz-
közök (sok ezüst), mosogatóteknők stb. is sok pénzt emésztettek föl. 
A század második felében a győri rézművesnél sok konyhai eszközt 
vásároltak. A drágább fűszereket és gyümölcsféléket csak a vendégek 
kedvéért vásárolták. Viszont a legköltségesebb élelmiszer, a hal, a gya-
kori böjt miatt mindenki eledele volt.8^7 

A ruházat általában kevés pénzt emésztett fel. Az igénytelen 
szerzetesnek a Regula előírása szerint kevéssel meg kell elégednie. 
A fehérneműt, asztalterítőket, konyhai törlőruhákat, zsákokat, ponyvá-
kat a falusiak szolgáltatásaiból bejövő fonalból fonták és szőtték. A ma-
jorosnék és szolgálóik télen fontak. A fonalat a ravazdi takácsok szőt-
ték meg. A vastagabb fonálból (csinvat) zsákok, ponyvák készültek, a 
vékonyabból a finomabb vászon. A szövés rőfje 3 1/2-5 dénár volt. 
A vásznat a pázmándi és a bársonyosi majorosné fehérítette, rőf]ét 1 

8 8 5 Vásárolt fűszerfélék (főként a vendégek számára): süvegcukor, lenmagolaj, 
perec, piskóta, köménymag, kávé, citrom, tea, mandula, sáfrány, rizskása, 
bors, szerecsendió, füge, gesztenye, narancs. 
886 pj 1746 n o v 29-én húsz és fél mázsa vizát és sok száraz halat vettek. 
Csb/1. 1746. 

A vendégjárás sűrű volt. Többen ki is használták a főmonostor vendég-
szeretetét, cselédségükkel, fogatukkal hónapokig itt élősködtek. Egy grófnő-
nek 1739^0-ben 6 lova 215 mérő zabot fogyasztott, gyakran még 14 lova is az 
uraságén szénázott: „mire menye oly drága üdőbe esztendő által a Széna... 
holott ezen 1740 és 1739 esz[ten]dő közben 60 forintokon volt ölye a Színának 
Mindszenten és tisz forintokon a Szalma..." írja elkeseredetten a provizor. 
Ta/38. 184. 1. 
8 8 8 Regula, c. 55. 



krajcáréit, máskor 2 dénáréit. 889 ^ reverenda anyaga szövet /materia 
Quine/, a felöltőé posztó volt. 

A szobák berendezése szintén egyszerű volt, még a főapáté is.^^O 
A rendtagok egyéb kiadásaira (utazás) pénzt esetenként a pénztá-

rostól kaptak, bár némi költőpénzük állandóan volt. 
A házi kiadásokhoz számíthatjuk a szegények pénzbeli segélye-

zését. A század első felében még nem rendszeresen osztottak nekik 
pénzt, de Somogyi alatt csaknem naponként. A segélyezettek közé 
tartoztak a kegydíjas özvegyek is. A szegények átlag naponta 1, az öt 
kegy díjas havonta 10 Ft-ot kapott. Szent Benedek, Szent István napján, 
Nagycsütörtökön 5-10 Ft-ot osztottak ki. A főapát ezenkívül vándorló 
szegényeknek, török rabságból szabadult katonáknak, papoknak, kol-
duló barátoknak, diákoknak, megtérőknek is adott alamizsnát. Ezen-
kívül étellel és itallal is ellátták őket. Jelentősek a borravalók is. A so-
mogyi tizedbérletet hozó alispánnak „titulo solitae discretionis" 25, a 
szolgabírónak 12, a hajdúnak 3, a kocsisnak 2 forintot adtak.891 Néha 
„cuidam honorato viro titulo subsidii caritativi" nagyobb összegeket 
(10-12 forintot) is adott a főapát. Somogyi a szegény árva gyermekek 
gyámságát is elvállalta.892 

A könyvtár nagyrészt teológiai munkákból állott; Sajghó keveset 
törődött vele, de Somogyi évente párszáz forintot fordított könyvvá-
sárlásra és könyvkötésre. Az egyetemeken (Bécsben és Nagyszom-
batban) tanuló növendékek ellátása évente 500-600 Ft-ot tett ki. A ko-
máromi és modori házak ellátása szintén a főapátsági birtokok terhe 
volt. Az apátságoknak külön birtokaik voltak, de ezenkívül rászorultak 
a főapátok segítségére is. A plébániákat vezető rendtagok csekély jöve-
delmét is a főapát egészítette ki. 

A házi kiadásoknál jobban érdekelnek bennünket a gazdasági vo-
natkozású kiadások. Legnagyobb részük a konvenció. Azonban ebbe 
mindenütt bele van számítva a főmonostori alkalmazottak fizetése is. 

8®9 a fehérítés csak egyszerű kilúgozásból állott, aztán szeles időben a vásznat 
kiszárították. Nagyváthy tanácsai ekkor még ismeretlenek. L. Nagyváthy János: 
Magyar házi gazdaasszony. Pesten, 1820. 91-98. 
890 Bajzáth p[üspö]k véleményét 1. föntebb. 
8 9 1 Csb/5. 1750. és másutt. 
8 9 2 A szegények segélyezésére minden házgondnoki kiadási naplóban 
számtalan példát találunk. A gyámságra 1. Csa/10. 1977. 



Több gazdasági vonatkozású tétel van az építkezések között. A ma-
jorok (cselédházak, istállók, magtárak, pajták, aklok), kocsmák építése 
tetemes összegeket emésztett fel. De az építkezési költségeknek leg-
alább a fele a kegyúri terhekre (templomok, plébániák) és a főmonos-
tori építkezésekre vonatkozik. Teljesen gazdasági vonatkozású kiadá-
sok a szőlők műveltetése, a pinceszükségletek fedezése és a sóvétel. 
Utóbbiból 1757 márciusától 1758 márciusáig 256.60 1/2 f o n t o t , ^ 9 3 

1780-ban 2207 fontot vettek.^94 Szétosztották a majorosok, gulyások, 
göbölyösök, birkások, kanászok és a kocsisok között. 

A gazdaság apróbb szükségleteit, a majorokra és a pusztákon lege-
lő állatokra történő kiadásokat a kormányzó fizette ki. A mészárszék és 
a göböly részére állatokat a kormányzó vásárolt, vagy a mészárost 
bízta meg vele. Ez a kiadás rendszerint nem került bele a konvent-
pénztáros naplójába. A nyolcvanas években évente átlag kétezer forin-
tot fordítottak állat - főként ökör, ritkán ló - v á s á r l á s á r a . ^ 9 5 a vas-
árukat legnagyobb részben Győrött vették. 1703-ban az összes vasáru-
vétel 43.09 Ft volt, ebből is 14 Ft-ot „bizonyos vasakért, s vas eszkö-
zökért, kikre nagy szüksége volt a klastromnak". A többi sem volt 
teljesen gazdasági természetű bevásárlás: 2 zablya, 3 ásó, 3 kapa, 1 
kisfejsze, marokvasak, patkók, kocsiszeg, tölcsér, serpenyők, kanalak, 
kések, h o r g o k . ^ 9 6 T e h á t a század elején az urasági gazdasági eszkö-
zök semmivel sem voltak jobbak, mint a jobbágyokéi. 1725-ben a kor-
mányzó Bécsújhelyen 23 és fél mázsa vasárut vett. Jórésze ennek is 
nem kizárólagosan gazdasági természetű volt, pl. toronyórához 214 
font, kapák, ásók, fejszék, bárdok, fúrók, zsindely- és lécszeg, patkók, 
pléhek. Ebben az évben 6 mázsa abroncsot és szántóvasat is vettek 
csoroszlyával. Utóbbi 6 Ft v o l t . ^ 9 7 a század második felében a vas-
áruvétel a legnagyobb kiadási tételek közé tartozik. Sajnos forrásaink a 
kifizetett számlák rovatában csak a kereskedők nevét közlik, így nem 
tudjuk a vegyes kiadások közül kihámozni, de a kifejezetten vasáruk 

8 9 3 Csb/3. 143. 
8 9 4 Db/ l . 1780. 
8 9 5 1779-ben 1819.30, 1780-ban 2739,70, 1782-ben 2274. és 2/3, 1783-ban 
3650.30 2/3 forintot fordítottak állatvásárlásra. Db/ l . Idézett évek. 
8 9 6 Ta/37. 369. 
8 9 7 Eb/4. 1725. 



vételére vonatkozó tételek után ítélve is évente másfélezer forintra 
emelkedik.8 9 8 

A gazdasági ügyekkel függ össze a perekre és az úriszékre fordított 
kiadás is. Az ügyész és más ügyvédek utazásaira és költségeire sok 
fogyott, különösen a sokat pereskedő Sajghó főapátsága alatt. 

A főapátság ebben a korban is kivette részét a haza védelmében. 
A kuruc háború idejében kuruc és labanc egyaránt pusztította a főapát-
ság jószágait, élelmezést a birtoktól követelt. Később III. Károly és 
Mária Terézia a pápától ismételten engedélyt kértek, hogy az egyhá-
ziaktól várerődítés címén segélyt kérhessenek. Sőt Sajghótól külön 
„titulo gratuiti" 5000, majd 1500, Somogyitól 5000 forintot csikartak ki. 
Mária Terézia gabonát is kért, Sajghó erre 1000 mérőt küldött. Azon-
kívül 18 főnyi lovascsapatot szerelt fel. A század folyamán pénzben 
összesen 34223.23 Ft-ot költött a főapátság hadicélokra.899 

Az állandó kiadásokon kívül jelentős összegek maradtak meg kész-
pénzben. A főapátok reprezentatív kiadásai (győri háztartás, vendéges-
kedés, gyakori utazás Bécsbe, Pozsonyba, Pestre) ugyan pár ezer fo-
rintra rúgtak, de ez a barokk főapátoknál elengedhetetlen követelmény 
volt. A barokk kor fiai abban is, hogy Sajghó és Somogyi egyaránt sze-
rették az egyházi pompát. A pannonhalmi bazilika gyönyörű barokk és 
rokokó ornátusait, kelyheit, úrmutatóit, cibóriumait felerészben Sajghó 
szerezte, pl. az akkori 22 értékes kazula közül 19-et.900 

A bevételekből mindenre bőven jutott. Még így is hatalmas tartalék 
maradt, melyet a főapátok egyéniségükhöz méltó nagykoncepciójú 
terv megvalósítására akartak felhasználni, Pannonhalmát teljesen át 
akarták építeni. Az udvari kamara jóvá is hagyta a t e r v e k e t . 1 
A pénzt erre gyűjtötték. Hogy azonban gyümölcsözetlen ne heverjen, 
kamatra kölcsönbe adták a megszorult földesuraknak. Az adósok kö-
zött képviselve volt az egész rendi Magyarország. Gr. Csáky Miklós prí-
más 35, gr. Zichy Ferenc győri püspök 10500, herceg Esterházy Pál 
1702-től 10, herceg Esterházy Miklós 4, gr. Draskovich János 27, gr. 
Pálffy János nádor 15, gr. Széchényi Antal 8, a gróf Viczay család 8, gr. 

1783-ban 10 év átlaga alapján évente vasáru-vásárlásra költöttek 1456.18 
Ft-ot. F. 79. 52. 
8 9 9 Rt. 387-393. 
9 0 0 Rt. V. 610-14. 
9 0 1 Uo. 608. 



Cziráky György 13 ezer forinttal tartozott. Az adósok között polgárokat 
is találunk, pl. Kukenberger és Hoffer győri polgárok 12 ezer Ft-ot 
kaptak. Győr és Sobor városok is Sajghóhoz fordultak kölcsönért. Po-
zsony városa szintén itt kopogtatott 10 ezer Ft kölcsönért. Az ausztriai 
Szentkereszt apátság (Heiligenkreuz) 10 ezer Ft-tal tartozott. Gras-
salkovich Antal elnöksége idejében a pozsonyi magyar kamara is 
Sajghótól kapott k ö l c s ö n t . 9 0 2 

Sajghó halálakor a kirendelt hivatalos bizottság a főapáti pénztárban 
Győrött 5 3 1 0 0 . 4 3 Ft-ot aranyban, 5 4 0 0 Ft-ot ezüstben, Szentmártonban 
1 0 6 4 7 Ft-ot arany, 3 0 4 0 0 Ft-ot pedig ezüstpénzben talált. Ezenkívül 
Szepessy Béla provizornál 1645 Ft volt. Az összes készpénz Sajghó 
halálakor tehát 1 0 1 . 1 9 8 , 4 3 Ft v o l t . 9 0 3 A 3 2 3 - 4 5 6 , 4 4 3 / 4 Ft-ra rúgó 
kintlevőséget a bizottság az adósok vagyoni viszonyai szerint három 
osztályba sorolta: biztos, kétes és veszendő. Kétesnek találtak 20, 
veszendőnek 6 5 ezer forintot, de Somogyinak sikerült belőlük 3 6 5 0 0 

Ft-on felül behajtania. A kezdetleges hitelviszonyok között ez nem is 
nagy veszteség, az óvatosabb Somogyinak is voltak hasonló 
t a p a s z t a l a t a i . ^ hosszú időre adott kölcsönöknél ritka gondosság 
ez, mert a személyi hitel alapja, az emberismeret, csak a kölcsönadás 
körülményeiből veheti biztosan inditóokait. Ezeket pedig a későbbi 
katasztrófák teljesen megronthatják. Ezért a modern váltóhitel rövid 
lejáratú és gyorsan felmondható. Sajghót tehát főapátságának első fe-
lében adott kölcsöneinek elvesztéséért nem lehet ridegen felelőssé 
tenni, már csak azért sem, mert az uralmának utolsó két évtizedében 
kiadott kölcsönzéseiből csak elenyésző csekélység ment veszendő-
be .905 

A kölcsönöket 6 vagy 5%-os kamatra adták.906 Somogyi a felsza-
porodott tőkét szintén kikölcsönözte. Gr. Batthyány Tivadar 1 7 6 8 - 6 9 -

ben 4 0 ezer, 1 7 8 3 - b a n 5 4 5 0 Ft-ot vett fel öt részletben 5%-os kamatra. 

902 s a j g h ó kölcsöneit 1. Csa/3-ban. 
9 0 3 F. 79. 30. 
9^4 1783-ban 78 ezer forinton felül volt a behajthatatlan kölcsön, pedig a 
Sajghó után behajthatatlannak ítéltekből legalább 15 ezer megtérült. F. 79. 52. 
9 ° 5 r l V. 219. 

a z 5 és 6%-os kamat nem volt sok. 1737-ben gr. Zichy János hálálkodva 
köszönte meg Sajghónak, hogy csak annyit kívánt. F. 69- 79- A kamatláb 
Magyarországon ekkor általában 6%-os volt. Gerendás E. i. m. 154. 1. jegyzet. 



Gr. Eszterházy János a nyolcvanas évek elején több részletben 50 ezer 
forintot kapott. Az adósok kötelezvényt, chartabiancát adtak. A na-
gyobb összegeket az adósok birtokaira betáblázták, Batthyányét 
Komárom, Tolna és Veszprém vármegye előtt. A gróf kötelezte magát, 
hogy a kölcsönt devalváció esetén is jó pénzben adja meg. Lekötötte 
összes magyar- és horvátországi birtokait és név szerint való zálogul 
/pro speciali h y p o t h e c a / 9 0 7 külön Kisbért. Eszterházy Gesztest kötötte 
le. Somogyi egyik rokonának, Medgyesi Somogyi Jánosnak 14, özv. gr. 
Eszterházy Károlynénak 8 ezer Ft-ot adott k ö l c s ö n . 9 0 8 ^.z adósok a 
kamatokat általában becsületesen megfizették. Időnként törlesztettek. 
Perre ritkán kerti lt sor. 

A feloszlatáskor a pénztárban 88643.45 1/2 Ft volt. A kintlevőség 
pedig 290.521,41 1/2 forintra r ú g o t t . 9 0 9 

Fejtegetéseinket összegezve megállapíthatjuk, hogy a főapátok és 
kormányzók irányításával végzett gazdálkodás nem maradt el az álta-
lános hazai viszonyoktól. Lehettek és bizonyára voltak is jobban kezelt 
birtokok. De a főapátság birtokain nemcsak a jövedelem kíméletlen 
növelése volt a cél. A jobbágyvédelemben a főapátokat kétségkívül 
okos gazdasági önérdek is vezette: a munkaerő kizsákmányolásával a 
birtokot károsították volna. A „magyar munka hősi eposzának" fősze-
replője, a magyar jobbágy mindenkor biztos megélhetést találhatott itt 
tót és német jobbágy társai val együtt. Szükség esetén mindnyájan bi-
zalommal fordulhattak a közös atyjuknak érzett főapátokhoz. 

Bartal Antal: A magyarországi latinság szótára. Bp., 1901. 314. 
908 p a /3 j gs köv. lapokon Somogyi kölcsönei. 
909 Rt y. 386. 1. Ezenfelül volt a magyar és német rózsafüzér társulat pár fo-
rintnyi alapítványa. F. 79. 52. 



X. Források és irodalom 
a.) A pannonhalmi rendi levéltár /PBFL/ adatai 

(zárójelben a régi jelzés) 

Csa/1. (No. 7.) 1763-1777. Bevételek faluk szerint. Állatok. 
Csa/2. (No. 9.) LIBER RATIONUM CELl[er]arii Monastery Ar-

chi-Abbatialis de Sacro Monte Pannoniae. In 
III PARTES divisus; In Quarum Prima est De 
Informatione et Instructione Cellerary Super 
Officio Cellerariatus. In secunda De Introitu et 
Exitu Vini. In tertia De Perceptione et eroga-
tione Pecuniae, a R. P. Valentino ut Cellerario 
procuratus, confectus, ac etiam sanscriptus a 
die 20.-ma X-bris [decembris] A. 1763- (Keller 
Bálint vezette 1765-ig, utódai 1767-ig. A Par-
sok caputokra, ezek §§-ra oszlanak.) 

Csa/3- (No.) Débita Activa V. Conventus S. Martini quae 
post obitum Ill[ustrissi]mi Dlomilni Ar[chi] Ab-
batis Benedicti Sajghó Titt. regesta suus A[nn]o 
1768 et Excelsae Commisioni Regiae Prae-
sentata. 

Csa/4. (No. 11.) 1768-1771. A cellerarius számadásai. 
Csa/5. (No. 29.) 1769-1770. Konventpénztári napló. 
Csa/6. (No. 34.) 1770-1778. Állatok. 
Csa/7. (No. 40.) (F. 58. 98.) 1772-1774. Konventpénztári napló. 
Csa/8. (No. 28.) kívül: Perceptio et Erogatio quoad Cellarium 

inchoata A[nn]o 777. Die 21. Januarii. (1780-
ig) 

Csa/9. (No. 27.) Introitus et Exitus V. Monasterii S[ancti] Martini 
de SlacroJ Monte Pannoniae inchoatus Anno 
777. Die 25. Januarii. (Konventpénztári napló) 

Csa/10. (No. 12.) 1777-1781. Az előbbi konventpénztári napló 
összegezése és rendszeres kimutatása. 

Csb/1. (No. 18.) Introitus et Exitus in Venerabilim Conventum 
et Familiam ex Bonis ad Sanctum Martinum 
spectantiblus] sub Provisoratu Re[ver]endi Pat-



Csb/2. 

Csb/3. (No. 32.) 

Csb/4. (No. 16.) 

Csb/5. 

Csb/6. (No. 48.) 
Csb/7. (No. 37.) 
Csb/8. (No.) 

Csb/9. (No. 6.) 
Csb/10. (No. 4.) 

Csb/11. 
Csb/12. 

Db/ l . (No. 22.) 
Db/2. (No. 33.) 

Db/3. 
Db/4. (No. 15.) 

Db/5. (No. 3.) 

Db/7. (No. 5.) 
Cb/8. (No. 15.) 
Ea/1. (F. 61. 

ris Dominici Anno 1745 a die 13 a Novembris. 
(Kormányzói számadások 1753-ig.) 
1748-1750. Pénztárosi számadások. 
Regestrum Cassae Monastery Sancti Martini 
A[nn]o 1755. (1758-ig.) 
Expensae in Vineas Dominales Anno 1743-
1750. 
Perceptionum et erogationum A[rch]i Abbata-
lium Connotationes de anno 1750. (1753-ig-
Sajghó vezeti.) 
1749-1753- Állatok. 
1754-1762. Griszl Gábor provizor számadásai. 
Registrum Anni 1754-1756. Sajghó bevételei 
és kiadásai. 
1753-1762. Árendák. 
Registrum Cassae Cellarii, Monasterii S[ancti] 
Martini Inceptum Anno 1756. Die 5-ta May. 
(1766-ig.) 
1757-1768. Sajghó számadásai. 
1761-1768. Sajghó számadásai. (Nem Sajghó 
kézírása.) 
1778-1782. Kormányzó számadások. 
Proventus Silvarium Perceptio et Erogatio. 
(1782-1785.) 
Főpénztári számadás 1782-ről. 
Regestrum Perceptionis et Erogationis paratae 
pecuniae e Bonis ad officium Provisoratus 
S[anc]to Martinensis pertinentibus provenientis 
Anno 1782. Die 1-a January inchoatum. (1786-
ig-) 
Erogatio, ET PERCEPTIO V. MONASTERII 
SfANCTI] MARTINI DE S[ACRO] MONTE PAN-
NONIAE ANNO DOMINI MDCCLXXXIV die 1-
mejanuarii. (1785-ig.) 
1784-1786. Kocsmáitatás. 
1785-1786. Konventpénztári napló. 

12.) kívül: VRBARUM [!] MONASTERY SACRI 
MONTIS PANNONIAE. 1658. belül: VRBARI-



Ea/2. (No. 10.) 

Ea/3 (F. 61. 13.) 

Ea/4. (F. 61. 13.) 
Eb/4, köteg 

Fa/2. (74/B.) 

Fa/3. 

Fa/5. (F. 58. 96.) 

Ma/2. (F. 79- 11.) 

VM BONORVM ARCH Y-AB BATI AS S[ANCTI] 
MARTINI DE SACRO MONTE PANNONIAE 
ORDINIS D. BENEDICTI, FACTVM QUIDEM 
ET CONscriptum a Reverendissimo bonae 
memoriae Georgio Hiamelreich antecessore 
meo, deinde a me Andrea Pacido Magger 
iterum inquisitione praemissa correctum et 
auctum. ANNO M. D. C. L. 11. Marty. (1651-től 
1755-ig.) 
Introitus frumenti 1745. (A címlap többi része 
szakadozott. (1762-ig.) 
Mária Terézia urbáriuma alapján készült ösz-
szeírás a szentmártoni kerület falvairól. 
1769- Urbárium. 
Szentmártoni kerület számadásaiból, 1720-
1732. Kismegyer és Bársonyos kerületi szám-
adások. 1752-1760. 
kívül: Exstirpatur inclyti Domini S[anc]ti Mar-
tini Conscriptio ad Num. 636. Anni 1793 
Spectans. belül: Protocollum terrarum exstir-
petitiarum in Inclyti Cameralis Dominni [!] 
Szent Márton Subinsestis [!] Possessionibus 
reperibilium. 
1768-1832. Kölcsönök. 
Consciptio Debitorum Activorum Archi Coe-
nobii S[ancti] Martini de S[acro] Monte Panno-
niae. Ubi observandum, quod ea, quibus Nu-
merus certus appositus non est sunt p[rae]sen-
tate R[egi]ae Commisioni, utpote vei postea 
elocata, vei tunc temporis regeste (1701-1769) 
belül: Prothocolon Archi-Abbatiale seu gesta-
rum series in negotiis Archi-Coenoby Sfancti] 
Martini Ordinis S[ancti] Benedicti sub Ill[ust-
rissilmo et R[evere]ndissimo Domino Benedic-
to Sajghó Archi-Abbate eiusdem Archi-Coeno-
by Consignât..., Anno D[omi]ny 1723. 
kívül: Diarium Memorabilium verum ab A[n-
n]o 1723, usqu[e] 1725-ti mensem Junii per 



Sza/2. 

Ta/36. 

Ta/37. 
Ta/38. 

(No. 14.) 
(No. 13.) 

Ta/39. (No. 4.) 

Ta/40. 
Ta/41. 

(No. 25.) 
(No. 19.) 

A[rchi] A b b a t e m Bened ic tum Sajghó conscr ip-
tum. 
Conscriptio Universorum Bonorum, Jurium, 
Proventuum, ac Aedificiorum Dominalium, ad 
Conventum Sancto Martinensem Benedictino-
rum, Comitatui Jaurinensi ingremiatium, ac die 
4-a Decembris 1786 abolitum, pertinentium, 
praesente Testimonio Comitaftenjsi peracta. 
(A Budán lévő eredetiről készített és 1803. 
június 13-án hitelesített másolat.) 
Instrumentum Resignatorum Bonorum, et 
Fundi. Instructi cum Die 25-e Április Anni 
1892*. praeexistentis pro Perte Archi-Abbatise 
Sac[ri] Montis Pannoniae, Abbatiarum item 
filialium Tihany, Poor-Dömölk, et Bakonybél 
cum Aclusis 19. a Lit: A: usque inclusive Lit: I: 
quorum prima Sex Frusta in separatis Cor-
poribus resignata habentur, reliqua vero in 
hocce Instrumente comprehenduntur. 
Liber Rationum Introitus et Exitus Aeconomiae 
Archi-Coenoby Slancti] Martini, in Sac[ro] Mon-
te Pannoniae, O. SS. P. N. B. Comparatus F[ra-
terj Bonifacium Lancsics eiusdfem] Loci et or-
dinis professum, et p. t. provisorem. Anno 
1702. 
(1702-1738. Számadás az állatokról; 1696-
1745. Irtásföldekre kiadott szabadlevelek má-
solatai; 1703-1776. Szőlőeladások jegyzéke.) 
1707-1730. A provizor számadásai. 
Liber Árendás in se continens A[nn]o 1739-
1755. 
Liber Rationum Introitus et exitus provisoratus 
In Sancto Martino de Sacre Monte Pannoniae 
ab A[nn]o 1739. 18. Januar. (1743-ig.) 
1742-1750. Állatok. 
Anno 1743. Introitus Diversi Generis ex Bonis 
S. Martinensibus et exitus in V[enera]b[i]lem 
Conventum et Familiam. (1745-ig.) 



F. 61. 4. Az e lső szám a fasciculust, a másod ik a nu-
merus t jelzi. Pro A n n o 1729. Conscript io Sub-
di torum, et f i l iorum eo rum. . . ad labores habi-
l ium inhabi l iumque, nec n o n B o n o r u m eorun-
d e m mobi l ium in Possess ionibus Nyalka, Ra-
vazd etc. ad Slanctum] Martinum Spectant ium. 

F. 6 l . 5. VRBarium B o n o r u m Possess ionum popu losa -
rum ac Deser ta rum cum annexis omnis ge-
neris appert inent i is et Utilitatibus Archi-Abba-
t ium directe ad Monaster ium S[ancti] Martini 
de Sacro Monte Pannon iae per t inen t ium in 
A n n o 1736. Conscr iptum. 

/A többi levéltári anyagot a j egyze tekben idézzük . / 

b. ) Kiadat lan k ú t f ő k 

A Helyes Mezei Gazdaság kormányzására szolgáló Út-mutatás. 1805. (A tihanyi 
apátság könyvtárából.) (Három részből áll. Az első rész „A mezei 
Gazdák kalendáriumát az Esztendőnek minden Hónapjaira", a 
második rész „A Gazdálkodó tiszteknek vagy kormányzóknak 
személyes kötelességeit" és a harmadik rész „A Számadások 
vezetését" foglalja magában.) 

Instructio. Mindennemű Gazdálkodásoknak szoros, s - híven való megtar-
tásáról, Melly T. Tihany Uradalomban helyhesztett Tiszteknek, s -
egy szóval minden nemű Conventionalistákra nézve szólt, és a 
következendőknek bé tellesíttésére sub gravissimo onere respon-
sionis köteleztetnek. (Kézirat a tihanyi apátság könyvtárában.) 

Faggyas I. Edvin: Pannonhalma éghajlata. (Szakvizsgálati házi dolgozat a Pan-
nonhalmi Főapátsági Szent Gellért Főiskola földrajzi szemináriu-
mának tulajdonában.) 

Kovács Márk: Bakonyi Gazda Mellyet írt Kováts Mark Sz. Ben. fia Midőn Ba-
kony-Bélben Ezen könyvének nevét viselte. 1828/9. 186. 1. (A 
Pannonhalmi Szent Benedek-rend Központi Főkönyvtárában. 
Könyvtári jele: B. k. 81/1 a-b. A kéziratnak ez az első kötete: Sörös 
id. tanulmányában csak ezt ismerteti, Várnagy i. m.-ben ennek 
átdolgozását és befejezését is:) 

Kovács Márk: Bakonyi Gazda. írta Kovács Mark. Sz. Benedek fia, 1829-ben Mi-
dőn Bakony-Bélben Ezen könyvének nevét maga viselte. (Tihany-
ban másolta le és egészítette ki 1833-ban és Guzmits Izidor ba-
konybéli apátnak ajánlotta.) 

Szigeti B. Rajnáid: Győrszentmárton településtörténete. (Szakvizsgálati házi 
dolgozat a szerző tulajdonában.) 
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1932. 
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XVIII. század első felében. In: Tanulmányok, 6. /Szerk. Domanovszky Sán-
dor/ Bp, 1933. 

- : A falu élete. In: Magyar művelődéstörténet. IV. /Szerk. Domanovszky Sán-
dor/ é. n. 349-368. 

Csausanszky Joannes Bapt.: Extractus synopticus punctorum..., benigni urba-
rii... Posonii, 1807. 

Csóka J. Lajos: Pannonhalma átalakulása a gótikus életformába. In: Pannonhal-
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Dömötör Sándor: Kenesei adatok a XVIII. század falusi életéhez. In: Történet-
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Erdélyi László: A Pannonhalmi Főapátság története. 996-1243. In: A Pannon-
halmi Szent Benedek-rend története. I. /Szerk.: Erdélyi László - Sörös 
Pongrácz/. Bp., 1902. 

Fischer Cristophorus: Operis oeconomici. I—II. Cassoviae, 1737-1743. 
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Fontosabb rövidítések 

F fasciculus 
fi florenum, forint 
Fr. fráter 
Ft forint 
gr- gróf 
k. kötet 
m. mérő 
MG Mezei Gazdaság 



MGtSz Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle 
MOL Magyar Országos Levéltár MOL 
Nro 
O. Sch. P. 

numero, szám 
P. Ordo Scholarum Piarum (piarista rend) 

OSB 
pm 
Prot. 
Rt. 

Ordo Sancti Benedicti (Szent Benedek rendje) 
pozsonyi mérő 
protocollum jegyzőkönyv 
Rendtörténet (A Pannonhalmi Szent-Benedek Rend tör-

ténete. I-XII/B. 

tkp. 
Tört. Tár 
vm. 

/Szerk.: Erdélyi László-Sörös Pongrácz. /. Bp., 1908-1916. 
tulajdonképpen 
Történelmi Tár 
vármegye 

Mértékek (és pénzek) 

1 akó (urna) = 64 icce = 32 pint = 53,72 liter 
= (szőlőmérték: 1,8-2,8 árok; 0,2-1,0 kapás, 2-100n.öl) 

1 fertály = 15,55 cm 
= (szántó: kb. 200-300 n.öl; szőlő: kb. 800 n.öl) 

1 florenum = 1 magyar/kurta (arany)forint = 100 dénár = 50 krajcár 
= 1 rajnai/rénes forint = 120 dénár = 60 krajcár 

1 font = 32 lat = 0,55 kg (1854 előtt) 
= (szőlő: 1 soproni akó = 1,0-2,5 kapás) 

1 garas = 2 poltura = 6 dénár = 3 krajcár 
hold = 1 magyar vagy kis hold = 1000-1300 n.öl 
= (1 hold = 0,75 kh) 
= (1 kh = 1 kataszteri hold = 1600 n.öl) 

1 imperiál/imperiális = 1,50 rajnai/rénes forint 
1 kapás (fossor) = kb. 7-420 n.öl 
1 kaszás (falcastrum) = 300-1760 n.öl 
1 köböl (cubulus) = szántó: 0,3-21,0 hold; rét: 1,0 kaszás; szőlő: 3,0-8,0 kapás 
1 mérő (metreta, Metz, mécz) = pozsonyi mérő = 62,48 liter 
= (bécsi mérő = 61,49 liter) 

mérős föld = nagy mérő =11 hold = 33 mérő 
1 öl (orgia) = 10 királyi láb = 3,126 m 
= (1 bécsi öl = 1,896 m) 
= (1 öl fa = 4 m 3 ) 

1 peták = 7 krajcár 
1 pint = 4 meszely = 2 icce = 1,678 liter 
1 poltúra = 1,5 krajcár = 3 dénár 
1 tallér = 2 rajnai/rénes forint 



Táblázatok 



K ö z s é g Férfi Férjes nő Özvegy 
asszony 

Gyermek Összeírás-
ban nem 

A falu 
lakossága K ö z s é g Férfi Férjes nő Özvegy 

asszony f i ú leány szereplők 

A falu 
lakossága 

Gyors zentmárton 463 463 87 620 462 60 2155 
Nyalka 138 138 19 250 203 5 753 
Ravazd 167 167 16 203 153 8 714 
Nagyécs (urasági) 40 40 2 47 43 - 172 
Pázmánd (urasági) 120 120 13 211 159 10 633 
Bakonypéterd 97 97 1 141 111 8 455 
Lázi 107 107 4 133 103 20 474 
Veszprémvarsány 109 109 14 165 140 5 542 
Bársonyos 132 132 - 166 151 20 601 
Tárkány 160 160 9 329 277 40 975 
Ács (urasági) 27 27 4 35 32 10 135 

Összes 1560 1560 169 2300 2334 186 7609 

Az összeírásban nem szerepelnek: A férjes asszonyok; számukat a férfiakkal egyenlőnek vet-
tük; a pap, a jegyző, a tanító és családjuk, és az urasági alkalmazottak gyermekei. 



Község Ökör Tinó Tehén Üsző 
borjú 

Ló Csikó Juh Sertés Malac 

Győrszentmárton 130 31 186 101 88 16 160 82 167 
Nyalka 110 26 96 117 159 57 - 69 285 
Ravazd 156 70 96 78 87 19 - 126 130 
Nagyécs (urasági) 29 10 26 13 34 9 - 15 26 
Pázmánd (urasági) 102 23 87 96 125 30 - 51 218 
Bakonypéterd 60 43 80 42 114 18 341 73 138 
Lázi 157 54 98 129 130 39 473 136 235 
Veszprémvarsány 130 29 97 111 124 20 - 108 134 
Bársonyos 120 56 118 110 138 23 - 107 273 
Tárkány 292 78 242 287 301 104 1439 163 570 
Ács (urasági) 18 2 15 23 41 6 - 19 45 

Összes 1302 422 1121 1107 1341 341 2413 953 2221 

Ahol major volt, ott többet számítottunk, de inkább az alsó határt vettük. 



Búza, ill. kétszeres - dézsmakeresztekben. (1770-től külön búza, ill. kétszeres vagy rozs) A táblázat 

Birtok 1742 1744 1745 1746 1747 1748 

Szentmártonhegy 256.4 274.12 342.7 213 200 317.13 
Tárkány 786.14 657.8 601.7 589.15 838 748.8 
Pázmánd 422 370.7 335.5 287.8 365 -

Ravazd 155.4 225.12 197.9 131 253 188.5 
Lázi 307.12 350.11 326.14 291.6 359 324.1 
Varsány 210.9 - 195.12 109.7 232 233.1 
Bársonyos 118.2 - 207.12 209.73 281 -

Péterd 185.75 387.7 306.15 300 420 214.5 
Nyalka 366 378.15 305.12 315 316 — 

Ecs 61.3 44 54.4 42.5 52 66.8 
Tamási, Olbő, 
Gerencsér 

- — — - 33 
14 

— 

Összes tized 2909.12 3506.12 3076.10 2549.9 3363 2092.7 
Urasági term. 2348.6 2290 1960.1 1615 1851 -

Összesen 5258.1 5796.12 5036.11 4164.9 5214 -

Tiszta kétszeres, a többi ebben az évben rozs. 



Búza, ill. kétszeres - dézsmakeresztekben. (1770-től külön búza, ill. kétszeres vagy rozs) B táblázat 

Birtok 1 7 7 0 1 7 7 2 1 7 7 3 1 7 7 4 

Szentmártonhegy 22 269.3 26.5 246.9 27.7 251.8 
8710 

21.4 235.14 
Tárkány 123 700 7 17.11 *894.1 42.2 833.15 25.11 657.11 
Pázmánd 109.8 158.6 80.10 264.5 97.13 225.7 95.7 171.16 

Ravazd 29.7 233 65.7 
•10.15 
302.5 54.5 194.12 76.12 207.14 

Lázi \ ) 78 200.9 83.13 201.15 169.1 342.14 124.11 191.2 
Varsáriv 71.10 200 99.5 243.16 48 338 85.11 195.13 • —f/J — Bársonyos 8.3 132.7 59.11 225 58.5 228.5 19.2 190.2 
Péterd 150.2 138.10 140.6 196.1 158.3 270.9 138.16 92.15 
Nyalka 80 203.3 61.13 376 27.5 365.4 41.5 83.5 
Écs 10 63.11 21.14 61.8 4.13 87.1 8 47.1 
Tamási 
Ölbő, Gerencsér 

— — — — 

16.15 
8.6 

12 
— — 

Összes tized 681.13 2299.6 656.10 
*904.76 

2117.8 704.4 3157.13 74.7 2273-8 

Urasági term. 374.13 
197.10 
1326.16 119 

*80 
170.3 2036.00 312 1912.15 

Összesen 1055.9 
*197.lÖ 
3626.5 75.10 

?óö.52 
2297.8 — - 957.7 4186.6 



Búza, ill. kétszeres - clézsmakeresztekben. (1770-től külön búza, ill. kétszeres vagy rozs.) C táblázat 

Birtok 1 7 7 5 1 7 7 6 1 7 7 7 

Szentmártonhegy 2 9.7 10 6.6 
26.8 253.16 88.15 328.14 122.2 278.2 

Tárkány - 858.9 184.10 996.15 97.6 636.7 
Pázmánd 201.2 159.8 52.12 298.15 86.8 221.11 
Ravazd 68.6 289.14 96.12 295.12 55.9 275.14 
Lázi 182.2 312.8 142.11 294.5 193.1 246.1 
Varsány 11.8 167.3 112.2 200.2 111.4 213.2 
Bársonyos 25.1 305.1 35.1 290.15 67.11 193.15 
Péterd 275.13 166.5 235.9 219-1 241.8 163.4 
Nyalka - 421.6 38.11 450 51.1 178.9 
Écs 22.15 67.8 14.4 63.8 58.16 36.8 
Tamási, 15.9 7 - - 5.6 2.3 
Olbő, Gerencsér 22.2 
Összes tized 890.13 3038.2 1001.12 3504.8 1090.4 2485.8 
Urasági term. 208.5 2392.75 565 1912 - 1638.8 

Összesen 1099.1 5431 1566.12 5416.8 1090.4 4126.6 



Birtok 1742 1744 1745 1746 1747 1748 

Szentmártonhegy 20.7 13.6 5.2 9 10.12 
Tárkány 80 31.14 27 77.5 - 12.8 
Pázmánd 25.9 6.15 15.15 8 34 -

Ravazd 50.4 28.16 27.11 26.1 33 34.15 
Lázi 24.8 6.13 2 5.9 17 22.6 
Varsány 6.12 - 12.10 6.11 18 2.13 
Bársonyos Kaszást. - 5.10 7 12 -

Péterd 43.10 65.13 77.1 49.5 134 78.4 
Nyalka 14.13 6.15 15.13 8.11 17 -

Ecs - 1.9 0.13 1.5 - -

Tamási - - - - - -

Összes tized 299.15 177.3 197.11 194.15 274 161.7 
Urasági 314 - 281 Kasz. 531 -

Összesen 613.15 - 478.11 194.15 805 -



Birtok 1770 1772 1773 1774 1775 1776 1777 

Szentmártonhegy 2.7 5.7 2.14 5.2 
11.16 29.9 16.15 14.9 31.15 13.2 9.6 

Tárkány 80.13 18.11 31.10 36.5 34.1 12.12 42.9 
Pázmánd 22.15 8.6 0.12 14.12 14.13 21.10 8.8 
Ravazd 10.12 36.1 37.15 50.16 48.15 24.11 26 
Lázi 35.15 45 27.16 7.8 34.11 43.16 20.10 
Varsány 10.5 28.11 8.5 17.1 46.16 28.12 9.9 
Bársonyos 25.16 58.12 84.8 41.3 18 45.4 43.5 
Péterd 42.13 35.11 34.7 12.16 64.16 54.3 17.9 
Nyalka 12.4 6.10 8.4 28.4 35.11 50.4 65.4 
Ecs 2 3.1 - 1 1.12 - -

Tamási - - 4.2 - 2.3 - -

Összes tized 256 272.1 254.9 229.13 335.15 299.8 245.10 
Urasági 157 458.8 81 és Kasz. 67 bogly. Kasz. - 38 

Összesen 413 730.9 - - - - 283.10 



Birtok 1742 1744 1745 1746 1747 1748 

Szentmártonhegy 14.12 _ 20.4 21.1 25 
Tárkány 200 276.10 173.6 253-11 98 — 

Pázmánd 54.3 24.9 31.15 62 63 -

Ravazd 32.14 16.7 14.12 11.3 22 — 

Lázi 41.12 66.13 41 46.9 71 129.9 
Varsány 20.10 - 17.1 27.16 29 56.14 
Bársonyos 26 - 5.1 8 19 -

Péterd 32.16 70.6 61.14 19.6 54 55.7 
Nyalka 7.14 8 5.2 5.16 24 -

Ecs - 2 - - - 1.16 
Tamási - - 2.15 - 2 -

Összes tized 430.13 521.2 372.2 446.11 407 
Urasági term. 796 779.1 814.14 719 932 -

Összesen 1226.13 1300.3 1186.16 1155.11 1339 -



Birtok 1770 1772 1773 1774 1775 1776 1777 

Szentmártonhegy 
23 40.9 44.4 

0.3 
14.1 11.16 13.3 10.5 

Tárkány 452.6 501.12 447.8 366.5 335.12 349.7 531.14 
Pázmánd 98.2 130.14 48.8 69.10 44.9 115.11 72.15 
Ravazd 68 63.11 66.15 51.16 40 35.3 17.11 
Lázi 52.15 63.4 65.10 52.6 60.4 67.11 53.15 
Varsány 48.7 57 16.16 64.6 42.2 40.17 21.4 
Bársonyos 14.14 24.4 52 24.8 27 25.1 12.5 
Péterd 47.10 62.8 53 75.3 49.1-4 56.10 24.2 
Nyalka 98 59.7 26.15 76.13 63.4 90.6 90.13 
Écs 3 1.13 3.1 0.10 1.15 - -

Tamási - - - - 2.6 - 7.5 

Összes tized 906.3 1014.14 822.9 795.13 678.14 793.15 842.4 
Urasági term. 870.9 1249 1514 1008.10 718.11 1027 719.13 

Összesen 1776.12 2263.14 2336.9 1804.6 1397.8 1820.15 1562 



1743^4 1744-45 1745-46 1747-48 1748-49 1753—54* 1754-55 

Tavaszi búza 10 12 
Őszi búza 513 8/2 263 553 3/4 271 354 1/2 342 1/2 66 1/2 
Kétszeres 

513 8/2 
269 1/2 

553 3/4 
490 

Rozs 203 85 1/2 300 
Árpa őszi 25 22 1/2 177 42 161 159 
Zab lóO 355 621 482 530 
Köles 6 1/2 6 13 6 
Borsó 4 2 5 
Lencse 1/2 2 2 
Hajdina 4 
Kender 12 

*1753-54-ben még két helyen vetettek borsót és lencsét, de a mennyiséget nem jelzik. 



1755-56 1756-57 1757-58 1758-59 1759-60 1760-61 1761-62 1764-65 

Tavaszi 
búza 12 1/2 24 14 1/2 
Őszi búza 97 120 236 1/2 386 
Kétszeres 284 1/4 319 344 187 103 358 360 
Rozs 141 
Árpa őszi 193 105 156 75 40 10 
Zab 418 107 46 143 144 234 148 4241/2 
Köles 2 
Borsó 2 
Lencse 
Hajdina 
Kender 



1765-66 1768-69 1772-73 1773-74 1775-76* 1778-79 1779-80 

Tavaszi búza 
Őszi búza 406 204 102 90 1/2 44 3/4 316 1/2 525 
Kétszeres 65 1/2 309 428 1/2 414 1/2 170 383 1/2 137 
Rozs 106 
Árpa őszi 115 1/2 185 171 1/2 85 83 124 
Zab 587 486 1/2 579 279 462 226 
Köles 
Borsó 
Lencse 
Hajdina 
Kender 

*Az 1775-76. év vetése nincs mind feljegyezve. 



1742 1743 1744 1745 1746 1747 1749 

Tavaszi búza 
Őszi búza 224 
Kétszeres 2348.6 2543 2290 1960.1 1391 1851 876 
Rozs 1148 
Árpa 314 281 Kasz. 531 198 
Zab 796 993.13 779.1 814.14 719 932 
Köles 125 110.15 225 
Tönköly 
(mérőben) 
Borsó 
(mérőben) 
Lencse 
(mérőben) 



1750 1751 1755 1756 1757 1758 1759 

Tavaszi búz; 7.1 42.3 87 37.5 
Őszi búza 2342.7 2370.14 233 319 619.2 455.16 
Kétszeres 

2342.7 2370.14 
927 1478.8 1090.8 

619.2 
694.12 

Rozs 1401.8 
Árpa 238 Kasz. Kasz. 259.10 258.5 201.3 
Zab 763 950.16 182 634 138 382 
Köles 391 135.6 
Tönköly 
(mérőben) 91 
Borsó 
(mérőben) 15 1/2 
Lencse 
(mérőben) 6 1/2 



1760 1761 1762 1768 1772 1773 1774 

Tavaszi búza 
Őszi búza 772.14 1783.4 119 2036 312 
Kétszeres 478 1387 1838 

1783.4 
1700.3 

2036 
1912.15 

Rozs 365 180 
Árpa Kasz. 251.12 458.8 81 és Kasz. 67 boglya 
Zab 458 476.12 390.16 1385 és 

170 zab 
1249 1514 1008 

Köles 17 
Tönköly 
(mérőben) 
Borsó 
(mérőben) 
Lencse 
(mérőben) 



A magtárban lévő gabona mérőben. (A veremben lévőt csak a felbontáskor számítják hozzá.) 

1746 febr 1746 végi 1751 1752 1753 1758 1759 

Tiszta búza 200 477 1247 373 1548 479 828 
Kétszeres 2847 6531 

1247 
407 3457 1114 887 

Rozs 1080 318 496 179 
Árpa 500 1/2 709 1145 782 463 641 544 
Zab 1243 2172 2153 2799 1221 1352 1252 
Köles 35 48 380 
Kukorica 
Tönkölv 11 8 
Borsó 14 • 

Lencse 
Bükköny 



A magtárban lévő gabona mérőben. (A veremben lévőt csak a felbontáskor számítják hozzá.) 

1760 1761 1763 1764 1765 1768 

Tiszta búza 402 213 560 1338 1/2 1114 796 
Kétszeres 1669 1/2 1661 4047 3123 1/2 1317 3001 
Rozs 20 1/2 

Árpa 204 196 175 
662* 
201 545 477 

Zab 1052 986 3311 1885 563 1014 
Köles 7 74 1/2 84 
Kukorica 144 1/2 150 
Tönköly 
Borsó 2 40 
Lencse 10 
Bükköny 14 

*A 622 m. kölesnek van beírva, de valószínűleg tévedés, mert az árpa is ugyanazon 
rubrikában szerepel. 



B ú z a 
P a j t á k 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 

Szentmárton 209 198 53 480 330 135 
Tárkány 234 40 78 - 77 150 69 
Lázi 226 27 6 470 200 464 408 536 
Bársonyos 30 43 89 47 79 52 70 
Pázmánd 87 90 200 133 164 230 263 
Acs 
Tarján 

Összesen 786 449 1037 433 1264 1170 1073 



K é t s z e r e s 

P a j t á k 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 

Szentmárton 582 688 1/2 1121 654 1239 1523 1287 
Tárkány 415 833 1262 1215 1/2 573 170 436 
Lázi 214 252 554 1/2 297 850 803 -

Bársonyos 74 — 222 — 443 254 225 
Pázmánd 185 465 363 1/2 269 464 716 293 
Ács 149 154 — — — - -

Tarján - - - 151 137 547 419 

Összesen I6l9 2392 1/2 3523 2586 1/2 3706 4013 2660 



R o z s 

P a j t á k 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 

Szentmárton 253 
Tárkány 274 - - - - - — 

Lázi - - - - - - -

Bársonyos 180 220 81 303 1/4 - - -

Pázmánd 8 - - - - - -

Acs - - - - - - -

Tarján — — — — — 
— 

Összesen 715 220 81 303 1/4 - -



Á r p a 
P a j t á k 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 

Szentmárton 49 409 232 182 231 461 339 
Tárkány - 63 1/2 - 122 57 - -

Lázi 92 78 - - 123 - 90 
Bársonyos 24 50 94 30 29 60 30 
Pázmánd 13 29 20 - - 102 74 
Ács 25 28 1/2 - - - - -

Tarján - - - 204 199 - -

Összesen 203 658 346 538 639 623 533 



Z a b 
P a j t á k 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 

Szentmárton 322 691 747 465 1024 709 574 
Tárkány 1009 183 1202 804 610 - 836 
Lázi 335 412 568 394 153 322 300 
Bársonyos 12 25 54 17 25 48 12 
Pázmánd 129 219 70 194 - 338 420 
Ács 100 1/2 183 - - - - -

Tarján - - - - - - -

Összesen 1907 1/2 1713 2641 1874 1812 1417 2142 



P a j t á k 

K ö l e s K u k o r i c a 

P a j t á k 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1771 1772 1773 1774 1775 1776 

Szentmárton 1/8 38 3/4 25 
Tárkány 30 46 672* 
Lázi 
Bársonyos 
Pázmánd 
Acs 
Tarján 

Összesen 30 1/8 46 38 3/4 25 

Valószínűleg hibás beírás a zab helyett. 



R é t e k 1743 . 1745 ' 1746 1747 1755. 1756 1757 
Tárkány 22 40 18 12 
Ölbő 141 132 183 122 28 48 
Bársonyos 22 36 29 35-
Szt. Márton kerítés 12 
Szt. Márton Gesztenyés 15 21 7 8 5 12 10 
Ecsi Vörös Kereszt 

15 

Ravazd tó v. malom 22 1/2 71 35 37 21 48 32 
Ravazd Villebald hegy 1 

71 
16 15 24 23 

Ravazd Szilvás 6 4 5 5 
Ravazd Pánzsa mellett 27 
Tarján 29 14 37 10 36 37 
Keresztúr 46 48 34 39 22 
Gerencsér 56 72 16 70 26 44 62 
Likivarsány 91 114 85 78 47 88 84 
Nyalka 31 37 17 5 29 
Fekete Kállónál 10 10 15 
Csáknéma 
Káth 
Sarjú összes 26 

Összesen 467 1/2 565 480 471 167 334 CN
 



R é t e k 1758 1759 1760 1761 1762 1764 1765 17 66 

Tárkány 
Ölbő 135 190 255 113 
Bársonyos 
Szt. Márton kerítés 12 
Szt. Márton Gesztenyés 13 6 4 6 6 18 7 53 
Ecsi Vörös Kereszt 
Ravazd tó v. malom 56 31 41 47 48 44 11 10 
Ravazd Villebald hegy 35 27 13 14 17 34 46 43 
Ravazd Szilvás 5 6 5 7 7 4 9 7 
Ravazd Pánzsa mellett 
Tarján 31 31 17 25 29 30 42 45 
Keresztúr 18 46 68 70 61 
Gerencsér 68 61 
Likivarsány 79 88 62 103 113 111 168 116 
Nyalka 41 56 21 40 38 27 
Fekete Káliónál 
Csáknéma 64 
Káth 
Sarjú összes 14 

Összesen 270 189 198 422 564 663 497 512 



R é t e k 1770 1772 1773 1774 1775 1776 1777 

Tárkány 52 49 
Ölbő 184 166 37 49 18 52 
Bársonyos 
Szt. Márton kerítés 52 5 5 
Szt. Márton Gesztenyés 16 8 12 12 12 
Ecsi Vörös Kereszt 6 
Ravazd tó v. malom 52 39 53 38 47 41 
Ravazd Viílebald hegy 97 97 25 20 35 22 
Ravazd Szilvás 
Ravazd Pánzsa mellett 13 6 5 14 
Tarján 36 40 27 20 38 22 56 
Keresztúr 40 36 18 38 35 
Gerencsér 112 39 36 
Likivarsány 118 91 99 81 147 
Nyalka 
Fekete Kállónál 
Csáknéma 50 32 40 53 32 
Káth 130 218 247 59 94 
Sarjú összes 

Összesen 639 645 461 457 580 239 412 



1747 1748 1750 1756 1757 1758 1759 1760 1762 

Écsiek arattak 320 375 622 '270 •230 "226 •117 •150 •350 
Pázmándiak 1675 1530 3400 1116 •260 °130 

720 
2600 
•200 

950 
'160 •250 

Ravazdiak 1600 
*900 
800 1690 1501 1950 3243 

"100 
2500 "730 

Nyalkaiak 1220 1500 2350 916 1360 2618 855 
Varsányiak 1530 1530 2520 177 8478 450 1750 490 
Láziak 1510 1620 1240 430 615 1210 940 14489 
Péterdiek 1455 1400 1317 272 2395 1217 865 
Szentmártoniak 190 
Összesen 9313 9845 13139 4682 8668 

(sic!) 
7846 11955 7016 

(sic!) 
16229 

Az éven telet kell érteni, tehát a befejezés ideje számít. 
A megnevezetleneket a ravazdi nagyobb (öreg) tóban. 

x = a ravazdi kistóban. 
° = az illető falusiak otthon aratták. 



1759 1764 1769 1784 

Szentmárton 435 1/4 647 1/4 924 1/4 468 
Ravazd 117 68 2/4 225 1/4 84 
Nyalka 52 1/4 85 3/4 270 2/4 191 
Pázmánd 99 210 2/4 457 164 2/4 
Ecs 40 82 2/4 98 1/4 48 
Péterd 20 1/4 113 2/4 53 1/4 
Varsány 4 38 21 
Tárkány 21 24 
Bársonyos 148 3/4 250 
Lázi 49 
Lázi tarjáni Rézhegy 57 

Összesen 2400 3/4 1015 3/4 



1782 1783 1784 1785 

Ölfa Rőzse Ölfa Rőzse Ölfa Rőzse Ölfa Rőzse 

Öl Kéve Öl Kéve Öl Kéve Öl Kéve 

Szentmárton 511 1/2 27200 611 27400 1185 95750 584 12800 
Illák 1181 31300 548 52350 1222 61200 600 128100 
Tarján 311 15300 143 7400 - - 31 1100 
Lázi 637 21500 223 5400 220 4200 1012 12100 
Keresztúr 852 18100 348 - 154 - 345 -

Gerencsér 1150 3500 310 - 565 - 1044 -

Összesen 4642 1/2 116900 2183 92550 3346 - 3616 254100 



1782 1783 1784 1785 

Ölfa Rőzse Ölfa Rőzse Ölfa Rőzse Ölfa Rőzse 

Ol Ft Ol Ft Ol Ft Öl Ft 

Szentmárton 511 1/2 343.50 186 378 564 471.50 1449 1000 
Illák 330 305 92 735 826 992.75 156 1767 
Tarján 311 190.75 66 - - - 82 16.50 
Lázi 221 237 - 45 180 47.25 1502 121.50 
Keresztúr 185 132.50 431 - 124 - 744 -

Gerencsér 52 - 214 - 130 - 1576 -

Összeg pénzben 3315 1208.75 1750.50 1158 4061 1512.20 11122 2905 



1739 1764 1765 1766 1769 1770 1771 1773 1774 

Felső kocsma 79422 Ft 572 443 2/4 487 1/2 
Városi kocsma 774.22 43 2/4 354 2/4 272 3/4 
Kisécs 
Tárkány 279 13x 

419 
Bársonyos 205 3/4 114 
Varsány V 

171 3/4 
5X 

153 
Nyalka 11 2/4 5 3/4* 

258 
5 3/4 

209 2/4 
Ravazd 12 3/4 12 1/4" 

285 2/4 
8 1/4" 

243 
Pázmánd 9 10 3/4 
Péterd 10 
Lázi 10 
Összes 19x 

1200 
32" 

1138 
Konvent vendég 508 584 2/4 556 583 479 3/4 
Konvenció 402 2A 583 517 \ h 543 512 1/4 

x = pálinka 



1777 1778 1779 1780 1781 1782 1784 1785 1786 

Felső kocsma 185 3/4 512 566 2/4 721 3/4 609 3/4 570 3/4 772 3/4 566 385 
Városi kocsma 228 2/4 405 3/4 335 1/4 443 2/4 394 2/4 527 2/4 854 1/4 615 1/2 598 1/4 
Kisécs 94 3/4 256 176 123 139 3/4 138 1/4 241 166 152 
Tárkány 73 2/4 308 3/4 293 2/4 323 2/4 377 3/4 291 584 1/4 303 3/4 383 3/4 
Bársonyos 46 3/4 116 90 165 3/4 171 89 197 166 94 3/4 
Varsány 49 3/4 165 3/4 183 2/4 182 1/4 121 107 195 2/4 129 73 1/4 
Nyalka 

53 3/4 137 1/4 183 185 2/4 143 235 3/4 
Y 

302 183 142 3/4 
Ravazd 85 3/4 328 315 2/4 370 1/4 334 332 2/4 413 1/4 224 2/4 140 
Pázmánd 
Péterd 
Lázi 

r 
185 1/4 

3* 
201 3/4 

Összes 821 1/4 2229 2/4 2143 1/4 2577 3/4 2291 1/4 2281 1/4 
lx 

3524 
r 

2539 
3X 

2177 
Konvent vendég 650 3/4 586 2/4 760 3/4 807 692 2/4 694 
Konvenció 434 462 404 2/4 409 466 421 2/4 

= pálinka 



A kormányzó kiadásai a majorok felszerelésére és napszámosokra 

1739 1740 1764 1765 1779 1782 1783 1784 1785 

Szentmárton 730.78 1/2 145.71 1/4 145.80 
Tárkány 95.05 89.09 1067.42 267.89 338.77 2/3 776.68 2/3 1313.12 1/3* 
Lázi 63.45 27.70 
Pázmánd 37.85 
Bársonyos 15.45 27.75 

ebből 1112.90 Ft a kiscsanaki bérlő - a még 3 évig tartó bérlet visszaváltása és az 
építkezések fejében. 



1783 1784 1785 

Konvent pénztár 5009.38 1/2 5000 5469.61 
Építkezés 76.80 123.60 1/3 210.31 1/2 
Főapáti megbízás 13.10 185.85 2/3 
Téglaégetés 578.32 810.97 1/2 383.25 
Fáért 551 1185.79 1/3 751.76 2/3 
Sóért 89.54 2/3 71.08 2/3 105.11 1/2 
Szarvasmarha, ökör 3650.30 2/3 4583.76 2/3 2258.40 
Ló 8.97 1/2 
Konvent 388.53 349 458.97 
Gazdaság 338.77 2/3 276.68 2/3 1313.12 1/3 
Vászon 139.69 106.89 2/3 230.30 
ülönfélék 343.42 2/3 144.96 2/3 213.76 2/3 
Útiköltség 47.64 27.81 1/2 43.17 
Konvenció 101.03 125.25 1/3 89.74 1/3 

Összesen 11236.52 2/3 12991.70 11527.53 



Bevételek 
Főapáthoz Főmonostori provizorhoz 

1748 6791.67 1/2 
1749 8648 , 
1750 11837.50 5504.92 
1751 (ápr.nov.) 16312.49 1/2 1374.78 1/2 
1740 5058.31 
1746 4767.33 
1747 1548.15 1/2 
1752 18987.11 
1753 17028.15 
1754 23840.26 1/2 
1755 17256.95 5564.87 1/2 
1756 16370.97 1/2 4057.75 1/2 
1757 29743.15 1/2 6818.83 1/2 
1758 33657.46 
1759 19693.38 
1760 20117.89 
1761 25645.16 1/2 
1762 19921.85 1/2 
1763 21705.20 2/3 
1764 23759.02 
1765 37997.29 
17 66 21259.51 1/3 
1767 29751.75 

A kormányzói számadások 
nem a naptári, hanem a 
zárszámadási év (márc.-ápr.) 
szerint következnek. 



1743 1744 1746 1747 

Só 
Hal 
Konventre 847.31 1295.47 1342 1554.90 
Konvenció 939.91 1/2 1034.46 1/2 2299 872.99 1/2 
Kőművesek 

640 
Kőművesek mellé 
munkások 640 
Téglaégetés 

640 

Különfélék 
Borvétel 
Ácsok 
Főmonostori pénztár 
Egyházi szerek 
Hadügy 
Perek 
Dömölk 
Bakonybélre 
Főapát kiadásai 
Szőlőkre 352 

Sajghó feljegyzései hiányoznak. A nagy különbségeket ez magyarázza. A *-gal jelölt tételeket 
Sajghó fizette. 



Kiadások Sajghófőapátsága idején (B táblázat) 
1748 1749 1750 1751 

Só 147.36 1/2 172.43 157.64 
Hal 90.60 93.53 1/2 
Konventre 1628.40 1/2 3188.09 x990.81 

1952.86 1/2 

x1022.l4 
135.88 

Konvenció 1607.45 2363.73 1/2 2170.29 1/2 987.39 1/2 
Kőművesek 346.11 605.05 58.60 

272.64 
Kőművesek mellé munkások 242.21 355.40 1/2 
Téglaégetés 340 435 380 205 
Különfélék 419.15 1/2 1038.20 
Borvétel 
Ácsok 190.60 141.85 
Főmonostori pénztár 3500 
Egyházi szerek 213.02 1/2 
Hadügy 
Perek 215.70 175.20 
Dömölk 
Bakonybélre 338.50 556.75 
Főapát kiadásai 814.72 
Szőlőkre 
Sajghó feljegyzései hiányoznak. A nagy különbségeket ez magyarázza. A x-gal jelölt tételeket Sajghó fi-
zette. 



1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 

Só 
Hal 
Konventre x812.80 x620.60 x995.4l '1170.40 

1154.09 1/2 

xl4l6.10 
433.16 

x336.87 
616.28 

"1001.32 

Konvenció 2440.60 1/2 1847.71 1/2 2230.70 
Kőművesek 328.93 354.86 "104.50 x150 
Kőműv. mellé munk. 
Téglaégetés 
Különfélék 
Borvétel 
Ácsok 
Főmonostori pénztár 1377.10 1319 1246.25 1207 1904.25 
Egyházi szerek 1526.67 482.28 5 69 45 970 76 
Hadügy 766.06 1/2 377.50 
Perek 160.80 969.54 1765.28 
Dömölk 
Bakonybélre 363.86 125.40 905.96 40 15.85 
Főapát kiadásai 1202.85 102.55 626.82 517.10 
Szőlőkre 

Sajghó feljegyzései hiányoznak, A nagy különbségeket ez magyarázza. 
A *-gal jelölt tételeket Sajghó fizette. 



1759 1760 1762 1763 

Só 
Hal 
Konventre "576.50 "1723.53 "3165.41 "2054.35 1/2 
Konvenció 
Kőművesek *183 
Kőművesek mellé munkások 
Téglaégetés 
Különfélék 
Borvétel 
Ácsok 
Főmonostori pénztár 1696.80 8314 3290.80 1634 
Egyházi szerek 441.23 185.6 1/2 86 
Hadügy 
Perek 
Dömölk Bakonybélre 
Főapát kiadásai 979.41 28936 
Szőlőkre 

Sajghó feljegyzései hiányoznak. A nagy különbségeket ez magyarázza. 
A x-gal jelölt tételeket Sajghó fizette. 



1764 1765 1766 1767 

Só 
Hal 
Konventre "1440.41 1/2 "2685.30 1/2 "3952.57 1/2 "1159.94 
Konvenció 
Kőművesek 
Kőművesek mellé munkások 
Téglaégetés 
Különfélék 
Borvétel 1820.18 2066.72 
Ácsok 
Főmonostori pénztár 
Egyházi szerek 13125 1/2 224.72 17472 102.40 
Hadügy 
Perek 
Dömölk, Bakonybélre 
Főapát kiadásai 575 291.67 1/2 438 
Szőlőkre 783.60 691.40 778.85 638.83 1/2 

Sajghó feljegyzései hiányoznak. A nagy különbségeket ez magyarázza. 
A x-gal jelölt tételeket Sajghó fizette. 



1770 1772 1773 1774 HIT 

Bevétel a gazdaságokból 18683.48 1/2 15145.33 1/2 16285.30 15872.80 9948.72 1/2 
Kamatokból 5471.78 1/2 10900 9441.83 1/2 4089-20 16454.83 1/2 
Tőketörlesztésből 7578.33 1/2 11142.53 1/2 297.55 1316.82 1/2 

16454.83 1/2 

Kocsmákból l á s d a z e i s 5 t é t e I b e n 4881.38 1/2 
Hagyatékból 41.88 1/2 
A főpénztárba adnak 

= A somogyi tizedváltság a kamatok közé van számítva. 



1778" 1779* 1780 1781 1782 

Bevétel a gazdaságokból 14057.67 10373.58 1/2 20957.23 1/4 21524 25814 
Kamatokból és 
tőketörlesztésből 17877.50 14660 8151.09 1/2 6288 8297 
Kocsmákból 6294.31 6213.75 1/2 7044.39 1/2 4637.78 6017.85 1/2 
Hagyatékból 
A főpénztárba adnak 66.59 7500 

x = A somogyi tizedváltság a kamatok közé van számítva. 



K e r ü l e t 1771 1772 1773 1774 1777 

Szentmárton 4799.06 1500 2340 2869.95 5201.52 1/2 
Győr 2000 5900 2000 4000.70 -

Deáki 2150 - 3000 2000 3000 
Dénesd 1000 1000 1000 1000 757.20 
Füss - - - - 600 

Összesen 9949.06 8400 8340 9870.65 9358.72 1/2 



Bevételek 1778-1782. (B táblázat) 

K e r ü l e t 1778 1779 1780 1781 1782 

Szentmárton 3866.80 3010 2025 1624 4000 
Győr 8666.90 3000 12000 8000 10000 
Deáki 4107 2367.58 1/2 3282.23 2400 3100 
Dénesd 900.20 520.50 980 1000 714 
Füss - 443.10 1000 1000 1000 

Összesen 17540.90 9341.18 1/2 19287.23 14024 18814 



1770 1771 1772 

Konyha 763.42 677 762 
Hal 1481.80 404.17 1/2 596.04 
Vaj 44 84.08 
Ruházat 1473.35 243.07 1/2 629-39 1/2 
Építkezés 2190.39 1/2 1462.19 4921.43 
Számlák 3940.03 1/2 5424.86 5748.17 1/2 
Perek, reprezentálás 7941.60 6298.38 11609.85 
Szegények 343.12 1/2 444.44 1/2 391.80 
Cselédség 2863-79 2719.48 2897.11 1/2 
Különfélék 1545.57 1/2 4180.41 I621 . I3 
Só 212.41 265.79 1/2 245.58 
Szőlőművelés 831.97 786.72 1/2 887.58 1/2 
Borvétel 3144.16 1/2 1271.01 1/2 3716.87 
Cselédség bora 
Pince 

F. 79-52 Csa/10-ben apró eltérésekkel. 



1773 1774 1777 1778 

Konyha 850.34 768.78 690 740 
Hal 1247.98 1/2 1116.18 933.21 1/2 
Vaj 149.91 187.50 575.72 554.49 1/2 
Ruházat 635.97 1/2 87.23 1/2 37.72 107.29 
Építkezés 3722.91 2696.45 3743.44 2875.03 
Számlák 4744.84 2010.43 1/2 8953.82 14849.03 
Perek, reprezentálás 5923.57 1/2 8992.28 409.29 1/2 263.75 
Szegények 476.45 1/2 688.33 1/2 447.53 1/2 530.11 
Cselédség 2659-84 2797.23 3264.28 3754.82 1/2 
Különfélék 3761.03 2053.20 1/2 2395.54 1440.78 
Só 277.50 341.49 1/2 387.97 1/2 373.55 1/2 
Szőlőművelés 817.92 891.53 928.46 916.57 1/2 
Borvétel 2373.62 1/2 3265.90 1684.60 1086.19 1/2 
Cselédség bora 291.94 1/2 259.40 
Pince 882.56 363.10 1/2 

F. 79.52 Csa/10-ben apró eltérésekkel. 



1779 1780 1781 1782 1784 1785 1786 

Konyha 700 708 726 800 
Hal 1606.53 1265.45 1336.87 1/2 1605.38 1/2 
Vaj 294.60 970.59 470.04 500 
Ruházat 90.64 82.39 1/2 248.89 912.10 
Építkezés 4076.42 3982.17 3954.08 2689.24 1/2 
Számlák 13256.18 1/2 20527.61 16306.42 1/2 11462.68 1/2 
Perek, reprezent. 156.84 1/2 412.44 264.98 1161.43 1/2 
Szegények 777.34 1/2 574.91 772.38 1/2 781.03 1/2 
Cselédség 3909.78 3843.13 1/2 4128.30 4063.77 1/2 
Különfélék 5994.91 1581.42 1/2 1878.69 1/2 2490.95 
Só 208.66 275.64 1/2 258.60 1/2 387.87 1/2 
Szőlőművelés 869.56 889.12 956.13 1/2 760.77 1039.29 794.23 887.92 
Borvétel 4042.87 1599.01 3056.12 1556.37 1/2 4654.88 1497.06 5647.12 
Cselédség bora 190.40 60 35.93 221.30 
Pince 573.67 877.81 1/2 503.24 1/2 451.81 1/2 

F. 79-52 Csa/10-ben apró eltérésekkel. 



Bevételek 

1783 1784 1785 

Szentmárton 378.70 370 384.29 1/3 
" mészárszék 937.85 695.74 1/2 972.08 1/3 
" tégla 123.25 31.45 168.55 

Váralja 16.60 75.30 -

Tabán 5 40.50 — 

Hegy 146.16 2/3 110.57 1/2 
Ecs 215.50 262.26 444.19 
Ravazd 129.12 298.10 296.53 1/2 
Péterd 6 62.78 1/3 6.80 
Lázi 221.01 2/3 435.70 224.43 1/3 
Varsány 74.01 79.43 1/3 152.55 
Bársonyos 287.70 355.20 67 
Tárkány 479.35 501.62 626.16 2/3 
Acs 437.95 280.64 1/2 266.78 
Nyalka 60 305.89 1/3 706.14 1/3 
Pázmánd 84.65 139.08 1/3 211.27 1/3 
Kisölbő 728.13 1000.13 1/3 

2822.53 1/3 2822.53 1/3 
Arendák 3094.37 1/2 2873.40 

2822.53 1/3 

Ökrök, lovak 1233.79 3105.10 2678.10 
Tarjáni 

Tárkányi 
juhok 2047.36 1/2 2221.95 1802.76 

Büntetések és 
Helypénz 32.09 22.95 19.59 
Ravazdi malom 85.08 1/3 97.54 107.65 
Termények 
eladása 199.50 10.20 
Összesen 10677.53 13600.45 2/3 11378.12 2/3 



Konventpénztár 1771-82. évi összegezés 
10 év 

pénzjöv. 
Ft 

Évi átlag 
Ft 

Termény 
ben fel-
haszn. 

Felh. 
fa ért. 

Ft 

Bér-
össz. 

Ft 

Szentmártoni ker. 31236.33 1/2 3123.63 3/10 4671.09 2800 
Győri kerület 55627.60 5562.46 
Deáki 25406.8 2540.68 1/10 
Dénesd 8871.90 887.19 
Füss (6 év alatt) 4043.10 637.85 
Tömörd 1600 
Kiscsanak 500 
Apáti 600 
Lidértejed 60 
Ravazdi sörfőző 1000 
Pozsonyi vám 
1/2 p. 1000 
Somogyi tizedek 6500 
Tihanyi pp. 
tizedei 200 
(ha kiadják) 
Kis Ölbő 700 
Bor 9-ed és tized 5897.43 
1000 Ft % 
185200 Ft 
kölcsön % 

50 

9760 
Erdőkből bevétel 598.55 
Stóla és szőlő 180 



Névmutató 

Aágh Amand OSB 27, 99, 120, 159 
Acsády Ignácz 69, 90 
Albeus 158 
Amand (tiszttartó) 99 
Andassy Mátyás 121 
II. András /1205-1235/ 30 
Antal (svajceros) 180 
Antalovics János 163 
Apptinszky János 121 
Aquinói Szent Tamás 100 
Arady Ferenc főapátsági ügyész 95, 

101, 128 
Ascalay Mihály 125 

Bajzáth József 26, 28, 30, 118, 210 
Bakács 118 
Bakács István (béres) 145 
Bakács István 24 
Bakács István János 77,130 
Balásházy János 174 
Bánics Domonkos OSB 120, 125 
Baracskai Mihály 42 
Bartal Antal 56, 214 
Bartucz Lajos 33 
Batth, megbízott 128 
Batthány (prímás) 31 
Batthyány, család 15, 214 
Batthyány Imre, gróf 99 
Batthyány Tivadar, gróf 213 
Bél Mátyás 49 
Beliczky János 23 
Benda Bernát OSB 120 
Benke Lőrinc OSB 120 
Berzeviczy Gergely 68, 94 
Billik András 121 
Birkás Géza 91, 131 
Bodrog György 11 
Bojt Lajos 13 
Boné, báró 89 

Bozsoki Pál 121 
Brünek József 107 
Bulach, de, Zorn 131 
Buti Czelesztin 127 

Cakó család 104 
Cholnoky Jenő 32-33 
Cziráki András 194 
Cziráky György, gróf, 213 
Czizmadia Mihály 

Csaitay István 94 
Csapody Csaba 27, 102, 152, 154, 159 
Csatai Jeromos OSB 120 
Csak István 42 
Csáky Imre, gróf 25 
Csáky Miklós, gróf 25, 212 
Csiga János 104 
Csizmadia Mihály 142 
Csizmadia Pál 103 
Csóka Lajos [János] OSB 13, 17, 29 
Csontos család 95 
Csupord Incze 127 

Dillmann Ferdinánd 187 
Dóka Klára 13, 15, 17 
Domanovszky Sándor 9, 12, 169 
Dömötör Sándor 98 
Draskovich János, gróf 212 
Dvoránszki János 125 

Ebenböch Ferenc 38, 41 
Eckhardt Ferenc 23, 80, 89, 178 
Ember Győző 37, 89 
Eperjessy Kálmán 35, 36 
Erdélyi László OSB 13 
Erdész Ádám 11 
Esterházy család, herceg 24, 65-66 
Esterházy Ferenc, gróf 58 
Esterházy gróf 30 



Esterházy Miklós, herceg 212 
Esterházy Pál, herceg 212 
Eszterházy család, gróf 10-11, 17, 27, 

214 
Eszterházy János, gróf 214 
Eszterházy Károly, gróf 15 
Eszterházy Károlyné, gróf, özv. 214 

Étsy Pál 78 

Faggyas I. Edvin OSB 35 
Farkas István 81 
Farkas Mihály 92 
Fehér János 93 
Fejér György /Georgius Fejér/ 158, 
Fekete Jeremiás OSB 120, 122 
Festetics család 15 
Festetics György, gróf 15 
Fischer Kristóf /Fischer, Christophe-

rus/ 161, 189 
Fodor Ferenc 32, 193 
Fülöp Ferenc 128 
Für Lajos 10-11 
Füredi István /Stephanus Füredy/ 85 
Füredi János /Joannes Füredy/ 95 

Gaál Jenő 68, 93, 94 
Gacs Emilián [Béla] OSB 120 
Garampi 80 
Gencsy Egyed 129 
Gerendás Ernő 12, 14, 23, 67- 68, 79, 

107, 152, 154, 160, 213 
Gergely Jenő 17-18 
Göncz Czelesztin OSB 25, 36-37, 40-

41, 58, 100, 116, 120, 200 
Göncz János 96 
Görög János 70 
Grassalkovich /család/ 10, 23, 28, 

73, 89 
Grassalkovich I. Antal, gróf 24, 28, 

213 
Griszl Gábor OSB /Gábor OSB: Griszl 

Gábor?/ 84, 119-120, 124, 127, 149, 
217 

Gucserius Dániel 125 

Györgyi Pál 121 
Györödy család 95 
Györödy Péter 127 

Haizler Mátyás /Haiszier, Heizler 
Mátyás/ 67, 208 
Hardi Gergely 77 
Hardi István 77 
Harruckern, báró 24 
Házy Károly OSB 119-120, 127 
Hegedűs Lőrinc 163 
Hegedűs Nep. János OSB 120 
Hencs Jakab 47 
Hermann Imre OSB 120 
Hiamelreich, Georgius /Himmelreich 

György?/ OSB 218 
Hiblár Zsigmond OSB 120 
Hierni János 141 
Hódul Illés 121 
Hoffer győri polgár 213 
Högyészi Sándor 128 
Horvát család 40, 52 
Horváth Ármin 127, 171, 173, 175 
Horváth János 106 
Horváth Konstantin O.Sch.P. 70, 184 
Horváth Lénárd 127 
Hunyady /család/ 12 
Hunyadi Reginald OSB 119 

IIa Bálint 112 
Ispánki György 85 
István, I. Szent /1001-1038/ 41, 57, 

111, 114, 205, 210 
Iványi Grünwald Béla 107 

Jánok György 66 
Jánosi Gyula 91 
Jármay Edit/Jármay Edith/ 24, 118, 166 
II. József /1780-1790/ 24, 31 
Juhász Lajos 169 
Jurovics Ferenc 121 



Kalász Elek 125 
Kalász M. 158 
Kalmár Gusztáv 23 
Kalmár Imre 128 
Kara Musztafa 36 
Karner Egyed OSB, főapát 25, 30, 

36, 38, 43, 200 
Kállay István 12 
III. Károly /1712-1740/ 37, 212 
Kelemen Atanáz OSB 41 
Keller Bálint OSB 119, 126-127, l6 l , 

164, 204-205, 216 
Kemény János 139 
Keresztély Ágost, herceg 41 
Kis Zsigmond OSB 120 
Klebelsberg Kúnó 89 
Klemm Antal 43 
Kogutovicz Károly 33 
Komoróczy György 125, 129 
Kömives János 103 
Kontor Gotthárd 127 
Koptik Odó OSB 26 
Körmendi Istók 125 
Kovács Endre 127 
Kovács József 128 
Kovács Mária 93 
Kovács Márk [János] /Kováts Márk, 

Kovács Mark/ OSB 78,-79, 93, 98, 
108, 113, 147-149, 170, 174, 177-
179 

Kránicz György 47 
Kugotovicz Károly 33 
Kukenberger győri polgár 213 
Kulischer, Josef 23,169 

Lakatos Mihály 82 
Lancsics Bonifác /Bonifacius Lancsics, 

Lancics/ OSB 49, 87, 120, 219 
Lendvay Plácid OSB 40 
Légrády Imre 109 
L. Gál Éva 12 
Lohninger Mihály 67 
Lovas Elemér [Károlyi OSB 39 

Madár István /Szentmártoni/ 86 
Magger Andreas Placidus /Magger And-

rás Placid OSB 129, 218 
Magyar Eszter 10—12 
Magyar István 128 
Mákóczy Imre OSB 120 
Mályusz Elemér 67 
Mária Terézia /1740-1780/ 15-16, 23, 

29-30, 46, 48-49, 53, 69, 72-73, 
77, 89-90, 100, 105, 107, 110-111, 
115, 119, 170, 212, 218 

Matis György 128 
Mayer Engelbert [Nándor] OSB 120 
Mecséry Dániel 99 
Medgyesi Somogyi János 214 
Melchionné, özvegy 104 
Meiler 46 
Menner Tamás 200 
T. Mérey Klára 12 
Metzner Károly 23, 34 
Miller Móricz OSB 119, 120 
Milley János 139 
Mindszenty Katalin 25 
Mohi Adolf 146 
Molnár Szulpicz [Dezső] OSB 25 

Nádasdi Tamás 125 
Nagy János 142-143 
Nagyváthy János 96, 142, 151, 162, 166 

-168, 173-175, 179, 184, 190-193, 
196, 210 

Najthányi Antal OSB 121 
Nemes Györgyi Pálné 46 
Nemes János 86 
Német kajári jobbágy 38 
Német család 40 
Német György 42 
Németh Ambrus [Győző] OSB 25 
Németh Ferenc /Ság/ 164 
Németh Ferenc (tárkányi) 94 
Németh János 72 
Németh Simon 96 
Nóvák Krizosztom 159 



Oláh István 76 
Oláh József 10-11 
Oros OSB, apát 29-30 
Orosz család 52 

Pacsay Tibor OSB 120, 122 
Padányi Bíró Márton 15 
Pajgoth Tibor 127 
Pálffy János, gróf 212 
Pálffy Mátyás főapát 130 
Pankly György 118, 121 
Péri Takács Anna 92 
Pirnekkel Emilián OSB 120 
Piszker Olivér 24, 91 
Pólya Jakab 85 
Princz Gyula 33 
Prucker Róbert OSB 120, 122, 127, 187 
Pruner Jakab 67 
Püspöky Vazul OSB 120 

Rácz Márton 103 
Rakmányi Pál 128 
Ravasz János 158,166 
Récsey Viktor 80, 84 
Rédl Fülöp 67 
Részegh Sebestyén 104 
Réth Károly 35 
Rezner Tibold [Gábor] OSB 35 
Róth Sebestyén praefectus 122 
Rötth Sándor 159 
Rumer Márton OSB 37, 102 

Sági Gergely /Sági Gergői/ 193 
Sajghó Benedek /Sajghó Imre Ferenc, 

csíkszentmártoni/ OSB, főapát 25 
-31, 36, 38, 41, 43-44, 47, 52, 58, 
60-61, 63, 65, 73, 86-87, 91, 95-
96, 99-102, 115-119, 121-124, 126, 
128, 131, 133-134, 137, 147, 159, 
180-181, 192, 198, 202, 208, 210, 
212-213, 216-218 

Sáringer Kandid [Jánosi OSB 32, 35 
Sárközy Irén 183 

Sauska Ferenc 127 
Sennyei István 25 
Seriger János 94 
Simegh Ányos OSB 109, 120, 122 
Simontsits Elemér 34, 94 
Skerlecz Miklós 23 
Sombart, Werner 129 
Somodi /család/ 42, 76 
Somogyi Dániel OSB, főapát 25, 29-

31, 84, 95, 116, 119-123, 127, 171, 
198, 208, 210, 212-214 

Somogyi István (varsányi) 77 
Somogyi Péter /Petrus Somogyi/ 95 
Sörös Pongrácz [Pál] OSB 13, 35, 79 
Stengl András 200 
Suba Péter 38 

Szabad György 10 
Szabady Béla 25 
Szabó Dezső 89-90, 100, 106 
Szabó István 12 
Szabó Jakab 127 
Széchényi Antal, gróf 212 
Széchenyi István, gróf 107 
Szekér János 78-79 
Szekfű Gyula 24, 36, 86, 92-93, 99, 

129-130 
Szendi György 93 
Szendy Sándor 128 
Szentiványi Béla 13, 144, 146, 169, 

174-175, 177, 190-192 
Szepessy Béla OSB 120, 213 
Szigeti Rajnáid [Béla] OSB 33, 35, 44 
Szilády Mihály 93 
Szily János 104 
Szolcsányi György 124 
Szoszna Demeter György 120 
Tagányi Károly 74, 170, 174 
Takács Mátyás 113 
Takács Mihály 181 
Takács Sebestyén /Takács Sebastianus/ 

95, 97 
Takáts Sándor 68, 183 



Tallia György 69 
Tallián József OSB 120 
Tardos Vida [János] OSB 172 
Téglás J. Béla 24 
Teleki Pál, gróf 33 
Tessedik Sámuel /Thessedik Sámuel/ 

15, 93 
Thirring Gusztáv 24 
Tholt Judit 130, 146 
Tolnay Máté OSB, főapát 26 
Török Bálint 36 
Török Mihály 97 
Toronyi Rajmund OSB 122 
Tót család 40, 52 
Tóth Aldemár [János ] OSB 13, 16 
Tóth Tibor 11-12 
Tsötsönyi Márton 138, 151, l6 l , 165, 

167, 189-190, 193, 196-197 

Újvári Móric OSB 120 
Unlenlovics György 125 
Urba Márton 121 

Varga András 104 
Varga István 38 
Vargha György 188 
Varjú János 128 

Várnagy József Gábor 79, 147 
Veörös Mihály lOóViczay család, 

gróf 212 
Vid Gyula Gábor /Vid Gábor?/ 32 
Vida Márton 94 
Villányi Szaniszló [Béla] OSB 23, 29, 

42, 68, 87, 109, 150, 158 
Vince János 97 
Vincze Imre /Vincze Emericus/ 95 
Vincze Márton OSB 120, 203 
Vizy Tamás 127 

Wallner Ernő 170 
Wenckheim /család/ 11 
Wellmann Imre 10, 23-24, 34, 68, 70, 

72-74, 76, 89, 91, 93, 99, 106-
107, 126, 130, 144, 147, 149, 151, 
154, 169, 178, 180, 184, 191 

Wetzner 34 

Zarka Zsigmond 125 
Zichy /család/ 12 
Zichy Ferenc, gróf 24, 91, 212 
Zichy János, gróf 213 

Zsigray úr 188 
Zsoldos Xavér OSB 43 



Hely- és földrajzinév mutató 
Ács /Komárom vm./ 27, 42, 63, 69, 

70, 112, 116, 130, 132-134 
Akasztó /Bihar vm./ 50, 132 
Alap /Fejér vm./ 6l 
Alföld 183 
Alsólendva /Zala vm./ 152 
Anglia 23 
Ásványtő (Karom) 116 

Bábolna /Komárom vm./ 62 
Bakony 32, 170 
Bakony bél, Bakony-Bél 78, 108, 120, 

122, 139, 147, 170, 177, 219 
Bakonyér 33, 201 
Bakonyfolyása patak (Bársonyos, 

Lázi felé) 134, 176, 198 
Bakonypéterd = Péterd /Veszprém vm./ 

33, 36, 39, 54, 59, 64, 70, 78-80, 
89, 98, 104, 109-110, 112, 114, 
116, 132, 134, 136, 174-175, 198 

Bakonyszentlászló /Veszprém vm./ 65, 
68 

Bakonytamási = Tamási /Veszprém 
vm./ 33, 66, 90 

Balaton 32 
Barbacs /Sopron vm./ 185 
Batta, apátság 28 
Bécs 24, 31, 36, 115, 128, 210, 212 
Bécsújhely 139, 211 
Békés vm., m. 11, 24 
Bélakút = Pannónia forrás (a Pándzsa 

patak táplálja, Ravazdnál) 32, 198 
Bőny = Bőnyrétalap /Győr vm./ 61 
Bősárkány /Sopron vm./ 185 
Buda = Óbuda /Pest-Pilis-Solt-Kiskun 

vm./ 115, 219 
Budapest /Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm./ 

23-25, 32, 34-35, 37, 40, 68- 69, 
77, 79, 89, 93, 100-101, 107, 112, 
125, 130, 144, 147, 158, 169-170, 
183, 193, 214 

Cuha patak 33 

Csallóköz 116 
Csanak /Győr vm./ 37-38, 40-41, 

76, 87, 97, 116, 159-160, 204 
Csákvár /Fejér vm./ 10-11 
Csepreg /Sopron vm./ 37 
Csesznek /Veszprém vm./ 58 

Deáki /Pozsony vm./ 41-42, 73, 80, 
91, 116, 120-121, 129-130, 132, 188 

Dénesd = Dienesd /Pozsony vm./ 116, 
121, 126, 129, 188 

Dérhidja 116 
Dobsza 174 
Dömölk = Celldömölk /Vas m./ 26, 

120, 122, 219 
Duna 15, 131, 201 
Dunántúl 23-24, 33, 162 

Écs /Győr vm./ 42, 79, 99, 103-104, 
110, 113, 155, 165, 175, 185, 208 

Előszállás /Fejér vm./ 184 
Erdély 17 
Esztergom /Esztergom vm./ 42, 87, 109 
Esztergom vm. 42, 150 
Erecs 116 
Európa 14-15, 45-46, 129, 169, 186 

Fehérvár = Székesfehérvár /Fejér vm./ 
35, 129, 146 

Feketevíz (Tárkánynál) 198 
Földvár, apátság 28 
Franciaország 23 
Füss 120 

Garamszentbenedek /Bars vm./ 12, 
14, 23 

Gesztes /Komárom vm./ 214 
Gödöllő /Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm./ 

24, 70, 77, 145, 151, 184 
Gölle /Somogy vm./ 146, 192 



Gömör vm. 112 
Göttweig /Ausztria/ 26 

Gyömöre /Győr vm./ 185 
Győr /Győr vm./ 23, 25, 29, 32, 42-

43, 116, 124, 129, 131, 139, 146, 
158, 185, 195, 206, 209, 211, 213 

Győr vm. 23-24, 28-29, 32, 34, 37-38, 
84, 90-91, 99, 158, 204 

Győrasszonyfa /Győr vm./ 27 
Győrszemere /Győr vm./ 185 
Győrszentiván = Szentiván /Győr vm./ 

37-38, 40-42, 116, 129-130, 185, 
188, 204 

Győrszentmárton = Pannonhalma /Győr 
vm./ 32-33, 44, 84, 107 

- részei 
- Város oppidum (mezőváros) = Al-

sók 42, 44-46 
- Várallya = Bodza, Bocza 44-46, 59, 

105 
- Pinczesor, Sósdomb = Tobán 44-

46, 105, 132-133 
- szőlőhegyei: Alsó hegy, Fölső hegy, 

Várontúli hegy, Kishegy 44, 105 
- pusztái: Kisfalu, Kis-Saágh, Szent Lő-

rinc 44-46, 64, 116 
- a Város erdeje: Fekete-erdő (Kis-

Écs mellett) 4 5 ^ 6 , 83 
- hegy: Akasztó hegy, Akasztó-domb, 

Szent Mártoni Akasztóhegy 45^í6, 
50, 54, 132 

Győrsziget /Győr vm./ 206 

Hajdú-Bihar m. 11 
Hajdúság 183 
Heiligenkreuz /Ausztria/ 213 
Heves m. 11 
Horvátország 214 

Kajár /Győr vm./ 185, 204 
Kenese /Veszprém vm./ 98 

Kimle = Horvát- vagy Magyar-Kimle 
/Moson vm./ 40 

Kisalföld /Kis-Alföld/ 32-33 
Kisbér /Komárom vm./ 214 
Kismegyer 75, 106, 116, 121, 125-

126, 130, 133, 141-145, 148-149, 
151, 177, 179-180, 182, 185, 187-
188, 193, 195-196, 204, 218 

Kocs 67 
Kolozsnéma /Kolozs vm./ 115-116 
Komárom/Komárom vm./ 27, 124,173 
Komárom vm. 28, 32-33, 36, 67, 90, 

99, 214 
Koppánymonostor, apátság 28 

Laska /Nyitra vm./ 60 
Lázi /Veszprém vm./ 33, 36-37, 41-

42, 54-56, 58, 70-72, 79, 82^83, 
87, 96, 105, 107, 109-112, 114, 116, 
130, 132-133, 136, 139-143, 153, 
156, 175-176, 179-180, 182, 185, 
188, 193, 197, 201 

Lébényszentmiklós /Moson vm./ 185 
Lidértejed 116 
Lovad 116 

Magyarország 9, 13, 17, 23-24, 40, 
74, 80, 91, 98, 193, 212-213 

Mernye /Somogy vm./ 11, 12 
Mezőhegyes /Csanád vm./ 11, 196 
Mezőörs /Győr vm./ 185 
Mocsa 67 
Modor /Pozsony vm./ 122, 210 
Moson vm. 40, 131 

Nagybaráti = Nagybarátfalu /Győr 
vm./ 116, 160, 185, 204 

Nagykeszi /Komárom vm./ 116, 204 
Nagyszombat /Pozsony vm./ 25, 30, 

210 
Németalföld 23 
Németország 23, 39 
Németújvár /Vas vm./ 99 



Nyalka /Győr vm./ 32-33, 37-38, 41, 
47-51, 65, 68, 70, 73, 78, 80, 85, 88, 
93-94, 103, 110, 112-113, 116, 131-
132, 134, 161, 175, 185, 200, 220 

Nyitra vm. 40, 60, 90 
Nyúl /Győr vm./ 159, 160 

Őszöd /Somogy vm./ 174 
Öttevény /Győr vm./ 185 

Pannonhalma = Pannonhegy, Szent-
hegy, Szentmárton, Győrszentmár-
ton, Győri Szent Márton, Szent 
Mártony, Szent Márton /Győr vm./ 
3, 24, 29, 32, 35, 41, 43-45, 49-50, 
53, 67, 69, 72, 75, 77, 80, 82, 84-
86, 89-90, 92-93, 101, 103-104, 
108-110, 114-116, 118, 120, 122, 
124-126, 129-134, 136-137, 139, 
141-143, 145, 148, 153, 156, 158, 
160, 166, 171, 174-176, 185, 193, 
199-201, 203-204, 206, 212-213, 
218, 220 

Pannónia 216-220 
Pándzsa (patak, Tarján pusztán ered) 

32-33, 131, 192, 198 
Pápa /Veszprém vm./ 30, 124, 200 
Pápócz /Vas vm./ 27, 51-52, 170 
Pázmánd = Pázmándhegy /Győr vm./ 

32-33, 37, 41, 52, 73, 82, 95-96, 98, 
106-107, 112-114, 116, 130, 133, 
140-141, 153, 185, 205-206 

Pest /Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm./ 107, 
138, 142, 151, 174, 210, 212 

Pest vm. 35, 70, l60 
Pér /Győr vm./ 42, 185 
Pozsony /Pozsony vm./ 115, 128, 212 

-213 
Pozsony vm. 28, 36, 73, 90, 116, 129 

Rábapatona /Győr vm./ 42 
Ravazd = Ravaszd /Győr vm./ 32-

33, 35, 37-39, 41, 49-50, 70, 78, 
80-82, 88, 103, 106, 110, 112, 114— 

116, 131-132, 134, 136, 139, l6l , 
170,175, 192-195, 198, 200-201, 220 

Regéc, Regécz /Abaúj-Torna vm./ 24 

Ság = Alsóság /Vas vm./ 185 
Sárospatak /Zemplén vm./ 158 
Sárvár /Abaúj-Torna vm./ 130, 146 
Sasvár /Nyitra vm./ 40 
Sikátor /Veszprém vm./ 58 
Sobor /Sopron vm./ 213 
Sokoróhegy 158 
Somlyó = Somló, Somlóvásárhely 

/Veszprém vm./ 166 
Somogy [vm.], m. 108, 120 
Somorja 137 
Sopron /Sopron vm./ 162 

Szabolcs-Szatmár m. 11 
Szántódpuszta /Somogy vm./ 11 
Szarvas /Békés vm./ 15 
Szávaszentdömötör = Szávaszentde-

meter 28 
Szeged 33 
Szentgotthárd /Vas vm./ 125 
Szekszárd 124 
Szolnok m. 11 

Tapolca, Tapolcza /Zala vm./ 28 
Tata /Komárom vm./ 185, 198 
Táp = Taáp /Győr vm./ 56, 102, 185 
Tárkány /Esztergom vm./ 33, 36, 38, 

41-42, 61, 63, 73, 75-76, 79-82, 
90-91, 94, 96-97, 107, 109, 113, 
116, 126, 130, 132-134, 139-141, 
143, 146, 153, 156, 179-180, 185-
188, 190, 200-201 

Tényő =Tényőfalu /Győr vm./ 75, 
77, 87, 91, 103, 109, 116, 131, 160, 
185, 204 

Tihany/Zala vm./ 83, 122, 151, 172-
174, 196, 219 

Tolna vm. 214 

Vaska /Vaskapuszta? Komárom vm./ 28 



Vág 173, 
Várad /Nagyvárad/ 25 
Vének /Győr vm./ 116, 201, 204 
Veszprém /Veszprém vm./ 70, 90, 204 
Veszprém vm. 28, 32-33, 36, 65, 73, 

90, 134, 214 
Veszprémvarsány = Varsány /Veszp-

rém vm./ 33, 36, 39, 56, 58-59, 
66, 68, 70, 79-80, 82, 87, 91, 95, 
-97, 105-106, 109-110, 112, 114, 
116, 130, 132-133, 142, 156, 174-
175, 192, 200 

Vésztő 10-11 
Vilibáld = Willebáld domb (Ravazd fe-

lé) 32, 132 
Vas 116 

Zala vm. 160 
Zalavár /Zala vm./ 28 
Zebegény /Hont vm./ 28 
Zirc /Veszprém vm./ 70 

Zseliz /Bars vm./ 28 

Puszták 

Almáspuszta /Komárom vm./ 27 
Apáti = Apáthy (Ethe és Alsó-Vas-

dinnnye közt) /Komárom vm./ 
66, 116 

Bársonyos /Veszprém m./ 33, 36, 40-
42, 60-61, 65, 75, 79-80, 87, 90, 
96, 102, 107, 114, 116, 121, 126, 
130, 132-134, 140-141, 153, 156, 
176, 200-201, 218 

Csaknéma = Csáknéma (Nyalka mel-
lett) /Győr vm./ 65 

Csanak = Kis-Csanak = Kápolna /Győr 
vm./ 36, 67, 116, 188, 208 

Dörögh = (Pázmándfalu mellett) /Győr 
vm./ 53, 116 

Écs = Kis-Écs (a főmonostor mellett) 

/Győrvm,/ 45-46, 64, 77, 83, 116 
Écs = Nagy-Écs /Győr vm./ 32, 51-52, 

69, 75, 82, 116 
Gerencsér /Veszprém vm./ 27, 33, 

59, 65-66, 116, 171-173, 175 
Gugh (a főapátsági uradalomé és 

Nyalka községé) /Győr vm./ 48-
49, 65, 82, 114, 116, 132 

Heese /Győr vm./ 116, 133, 188 
Illák = Illók (a főapátságtól Dél-Ke-

letre) /Győr vm./ 45, 47, 64, 116, 
132, 156, 172, 200 

Káth = Kát, Káthháza, Gátháza (Bár-
sonyos mellett) /Veszprém vm./ 
33, 47-49, 61, 65, 82-83, 114, 116, 
133-134 

Keresztúr (Varsánytól Délre) /Veszp-
rém vm./ 33, 66, 116, 134, 172,175 

Kisfalu = Kis Saág 44, 64 
Leány földe = Kis Tamásy, Bakony-

tamási (Gerencsér mellett) /Veszp-
rém vm./ 66, 116, 147 

Likivarsány = Hármastarján (Bakony-
péterdnél) /Veszprém vm./ 33, 54 
-56, 64, 71, 82-83, 116, 132, 134 

Mindszent = (Mezőörs mellett) /Győr 
vm./ 65, 116, 132, 204 

Nyék (Bársonyos mellett) /Veszprém 
vm./ 65, 133, 201 

Ölbő = Kis Ölbő, Eölbő, Kisölbő, Mi-
hályháza (Nagy-Ölbőtől egy patak 
választotta el) /Komárom vm./ 
66, 82, 99, 116, 134, 183-184 

Ölbő = Nagy Eölbeő /Komárom vm./ 
33, 66, 83, 132-133, 146, 179-180, 
183, 185, 195 

Pervát = Pervadt, Pervat, Peivath /Veszp-
rém vm./ 61,65,132 

Pichord = Pichordi, Picsord, Pityor 
37, 54, 65, 83, 116 

Ravazd = Kis-Ravazd /Győr vm./ 64 
Seiyemcsuk = Selem Csuk, Selyem-

Cuk, Semmi Czuka 53, 65, 114 



Szent Imre = Imremajor /Győr vm./ 
53, H ó 

Szent Lőrinc 37, 44-46, 64, 77, 116 
Tares /Veszprém vm./ 65, 99, 132 
Tarján (Illáktól Délre, Ravazd része) 

/Győr vm./ 27, 32-33, 37, 48, 50-
51, 54-55, 64, 74, 83, 114,116,130, 
132-133, 146, 155-156, 187-189 

Tömörd /Komárom vm./ 33, 36, 67, 
116, 133, 188, 208 

Dűlők = szántók, rétek, legelök 
(főként irtások) 

Bársonyos - Kisrét, Botskoros 39, 133 
(Nagy-)Écs - Toó melletti, Simahegy, 

Kis Ravazd, Patzkalói Öreghegy, 
Kenderföldek, Ketskekű, Hideg-
völgy, Gentsekut, Mogyorósi, Hosszi 
Horgi, Kis Mogyorósi, Likas Horgi, 
Előhegyi, Fűvölgyi, Homoki, Ebéd-
látó, Aranyosi, Tsókahegy, Alsó 
Ebédlátó, Oztáli, Hödni, Gödrik /?/, 
Potzanyi, Alsó Szomáki, Zsíros Tsa-
pási, Tsetkői, Hosszú, Toó végi 51 

Lázi - Helyréti, Helyre/Hegyrejáró/ 
Hegyre Járó, Iharos berek/Berek, 
Paperdei, Erdőalja, Kertalja, Szá-
razfáki, Iharos, Középdűlő, Tulátsi 
/?/, Homokirtás, Bodzás szer, Kö-
vecses, Fenyőszer/út, Poros/ Pörös 
rét, Győri út, Csomorkert, Kétút, 
Kétútközi, Taligás (ut), Cziba Be-
rek, Gyöpszegés, Kender(föld), Toó-
kert, Mákföld, Paperdő 39, 57-58, 
132-133 

Nyalka - Kisrét 134 
(Bakony)Péterd - Hegyes föld, Ökör-

legeltető, Téglakút 39, 55 
Ravazd - Toó melletti, Toó végi, Patz-

kalói, Öreghegy, Előhegy, Simahegy, 
Tsókahegy, Hidegvölgy, Tűvölgy, 
Kenderföld, Lalka hegyi; Vasasi rét, 

Lakatos rét (a Szilosi és Vasasi dűlők 
közt), Bödön kút rét, Homoki dűlő 
39, 132 

Szentmárton - Öreg Fenyős, Kis(s) 
Fenyős, Lalka, Soósdombi, Döröcz-
kei (Döröczki, Böröczki), Nyert-
föld, Új szőlő, Fekete kákóra dűlő, 
Toóra dűlő; Bálint rét, Macskalik 
rét (Szent Lőrinc és Kisfalu mellett, 
az erdőben), Dörög (urasági rét), 
Kerétés (községi rét) 39, 46, 64, 
82, 131-134, 159 

Tarján - Rézhegy, Szilos-alla, Hideg-
kút, Námeszi, Vasasi; Puszta temp-
lom rét, Laposi rét 133-134 

(Kis)Tarján - Kerekfői, Inzsellér Árka 
133 

Tárkány - (az Erdélyi út és Hármas-
határ mellett) Temetőre dűlő, Ver-
mesvégi, Kenderföld 62, 132-133 

Tényő - Alsó-Irtások 131 
(Veszprém)Varsány - Kisharaszt, Kis-

rét, Vadalmás, Berkenyés, Bötshegy, 
Zsákmán, Koldustelek, Lapos, Ha-
marászói, Pusztahegyi, Mohai sző-
lő, Szélhosszai, Pajtahely, Kétrét-
közt, Bánrét, Bánhegy, Kenderföld, 
Két kut között, Mészarai /?/, Nagy-
uti, Cseresznyésnél, Keskenyrét, Bő-
rét, Benehid Katószőlő, Sétíu(?), Pó-
kaföld, Radói dűlő 39, 59-61, 132 

Szőlők 

Bakonybél - (pázmándi hegyen) -
Jávorka, Hohenreiner 159, 162 

Bársonyos - Kis Strázsahegy 60-6l 
Écs - Apátház 160, 165 
Lázi - Rézhegy 64 
Nyalka (és az uradalom közösen 

bírta) - Harka /Felső Szőlő, Alsó 
Szőlő/ 49, 162, 165 



Nyúl - Cerha/Gerha 159-161, 165 
Örs - Öreghegy 60 
Szentmárton - Új/Sopronyi, Vár-

allyai/Pozsgay, Tarján, Városi/ 
Tuczkor, Harka/Amand /?/, Mély-
Horogh/Hoszpodár, Tallián 48, 
84, 156, 159-162, 164-165 

(Veszprém)Varsány - Hamarászó-
hegy, Köveshegy 60 

Tavak 

Ács - (községi?) tó (nem bencés bir-
tok) 176 

Ölbő - Tarcsi tó (Nagy- és Kis-Ölbő 
közt), Fehér tó 176, 183 

Ravazd - Alsó/Öreg tó (a falué), Kö-
zép Tók, Nagyobb tó, Felső tó 50, 
176, 201 

Szentmárton - (uradalmi) tó, kis 
szentmártoni tó, Büdöstó 45, 198 

Kismegyer - kismegyeri tó 198 

Egyéb 

Nyalka (mellett) - Kálvária hegy 32 
(Bakony)Péterd - legelőbérletei: Bo-

ca völgy, Ökörlegeltető, Hegyes-
föld, Téglakut 55 

Szentmárton - Alsómező, alsómező 87 
Pajtáskert = Kápolnáskert (vermek) 
153 

Tárkány - Akai erdő (a község bé-
relte, nem bencés birtok) 83 

Vas-megye - Farkas-erdő 169 

A földrajzi nevek mutatója az 1913-
évi Helységnévtár és ,,A Pannonbaimi 
Bencés Főapátsági Levéltár térképei. " 
/Összeállította: Dóka Klára/. Bp., 1991. 
felhasználásával készült. 
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