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1* Bevezetés

A mezővárosi fejlődés általános vonásai

Hódrae ővásárhely a török Időkben kialakult kedvezőbb 

helyzetét a török kiűzését követően is megőrizte* Jogai
ért, önkormányzatának fenntartásáért földesuraival hosszú 

küzdelmet folytatott* 3aerződéses viszonya, amely földes- 

uraihoz fűzte, több előnyt is biztosított számára, így a 

jobbágyszolgáltatás pénzen való megváltását, vallássza
badságot, belső autonómiát, Önálló gazdálkodást* Kinyerte 

a vásártartási jogot, népessége városi nagyságrendű volt*1 

Fő azd sági jellemzője a mezőgaza sági árutermelés, ezen 

belül főleg az állattenyésztés és a kereskedelem, valamint 

a mezőgazd яsági alapanyagokat feldolgozó ipar* A város 

azonban megőrizte agrárjellegét. Az iparral foglalkozók az 

öeszháztartésoknak csak 5-6 -át tették ki*
A késő feudalizmus korában a legfőbb városszervező 

erő a szabadparaszti törekvésekben jelentkezett, A mezővá
rosi jelleget az a településszerkezeti funkció biztosítot
ta, amely az ólas-kertek, illetve szállások, később tanyák 

kialakulásával létrejött. Az Így kialakult üzemszervezeti
forma egy adott nagyságú paraszti népesség városi létét is 

2meghatározta. A földesurtől hosszú idő alatt kierőszakolt, 

szakaszosan megkapott jogosítványok, a szélesebb önkormány
zat, a népesség gyarapodása, gazdasági fellendülés, kultu
rális szerepkör kisérték a mezővárosi fejlődés útját.
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Magyar©г s и ágo n a mezővárosok еду része a szabad kirá
lyi városok közé emelkedett /oebresen, öze ed, Temesvár, 
Szabadka, 2ombor etb./. Kollektiv jellegű nemesi szabad
ságot élveztek a Jászkun- és hajdúkerület kiváltságos köz
ségei /Jászberény, Hajdúnánás, Hajdudorog, Hajriuhadház stb./. 

Közös kiváltságok birtokába jutottak a déli határőrvidék 

katonai települései is* ’ A többi település e kiváltságéit 

területek mellett és között helyezkedett el az Alföldön.
К zöttük több mezőváros jobbágyi jogállása ellenére erős 

önkormányzattal és nállósággal r ndelkezett. Az önállóság 

mértéke és a privilégiumok mennyisége alapján sok egyedi 
sajátosság színezte az alföldi mezővárosokat* Kecskemét, 
Hódmezővásárhely, Szentes magánfJldesurak birtokába ju
tott.

nagyköröst a 18. század folyamán a jobbágysorba súly- 

lyedés fenyegette, a külső földesumk ilyen irányú törek
vésével szemben eredményesen vette fel a küzdelmet, meg
őrizte önállóságát, szabadalmas helyzetét. Cegléd viszont 

földesúri fennhatóság alá kerülve fokozatosan elvesztette 

önállóságát.^ Izek a városok a török uralom latt t rhei- 

ket pénzben fizették, többnyire khász birtokok lévén, gaz
dasági és jogi önállóság k megerősödött. A visszatérő és 

az uj földesurakkal szemben szakadatlan harcot folytattak 

előnyös helyzetük fenntartásáért. A mezővárosok parasztsá
ga akkor tett jelentős lépést a városiasodás utján, amikor 

társa almi helyzetén jelentékenyen könnyíteni tudott.
Hódmezővásárhely népességének megélhetési forrását a
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mezőgazdaság biztosította, egyben meghatározta gazd sápi 
és települési szerkezetét, fejlődési lehetősépeit, felepü- 

lésszerkesetében érvényesült az a kettősség, amely a leg
ősibb szállásrendszer jellemzője,** kint általában, az alföl
di mezővárosok, ez a település le egy belső lakóközpontbél 
és a hozzá csatlakozd mezei kertes-szállásos övezetből állt, 

A mezőgazda sági üzemszervezet megkövetelte a funkcionális 

településszerkezetet, a belső lakóközpontot és a köréje 

szerveződött gazdasági telephelyeket, melyek a város körül 
mezőkertek és szállások formájában jöttek létre. Az állat
tartás elsődlege sőre mellett azonban a hódmezővásárhelyi 
szállásokon már a század első felében kimutatható a föld
művelés jelenléte, A szállásokhoz tartozó, fokozatosan egyé
ni használatra kerülő földeken a szén--kosz dlás mellett föld
művelést is folytattak. A szilaj állattartás a külső legelőn 

és a rétben folyt. A város közvetlen közelében a szőlősker
tek foltjai terültek el. A szőldskertekben gyümölcsfákat 
is ültettek, sőt a háztartáshoz szükséges zöldséget is leg
több helyen ott termesztették.

Az alföldi mezővárosok, Így Hódmezővásárhely fejlődé
sében is, jelentős szerepet játszott a szarvasmarha tartás, 

á földművelés csupán másodlagos volt a gazdálkodás egészé
ben, amelynek oka a -abona piaci értékesítésének nehézsége

iben keresendő. Ugyanakkor az erős testű, edzett, kitartó
gyár szürkemarhát el lehetett hajtanis nem négy igényű

7a távollevő piacokra,'
A 17, század közepére a délnémet városok népességének 

húsfogyasztásának, valamint v?>sárlŐorejének csökkenése ha-
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gyarorazágon a merhakivitol hanyatlásához vezetett. 1676 

-1705 között a Habsburg-udvar Lengyelország és Velence felé 

megtiltotta а и- rhakivitelt és marhakar skedelmet 'Horni 
monőpóliummá nyilvánította/ A korlátozások ellenére a mar
hakereskedelem nem szűnt meg, de lényegesen visszaesett.
1715 és 1747 között Javultak az értékesítési lehetőségek. 
1715-ben i’-ebre^enben már öt tőzsért Írtak össze, akiknek ke
zére 12 sőregyüjtő dolgozott. Az ökröket osztrák kereskedők- 

qnek adták el. Az állatok kivitele 1749-től a stájerországi
és я kfirintial vámok felemelése miatt egyre nehezebbé vált.3"0 

Hogy Hódmezővásárhely milyen mértékben kapcsolódott be a 

távolsági kereskedelembe, erre források hiányában csak kö
vetkeztetni tudunk. 1715-ben a városnak az állatok eladásá
ból származó bevallott jövedelme 1000 Rh frt. A lakosság igen 

kis százaléka tartott hízó kröt, 1729-ben 43, 1737-b n 62, 
1745-ben 40 azdának volt hizó ökre. Az összes hizó ökrök 

száma évenként 150 és 200 között mozgott. A lakosság jöve
delme ezenkívül a bőr és gy pju értékesítése mellett a nö
vendékmarha, ló, csikó, juh, sertés eladásából származott.
A környező és távolabbi városok közül Mezőtúr, Kecskemét, 
Makó, Temesvár piacain értékesítették áruikat, a földesur , 
saját állatait főleg a váci és p sti v'sárokra hajtatta föl.

A szabad paraszti fejlődés lehetőségei 
Magyarország az Blbán inneni országokhoz hasonlóan a 

fejlődér sajátos közép-kelet-európai, a n ugat-európaitdl 
eltérő utón h ladt. Az árutermelésben a földesúri azdaaág
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fölébe kerekedett a jobbágygazdaeágrmk. A szabndpáraszti 
fejlődés lehetőségei jelentéktelenre szűkültek össze. A 

töröktől visszafoglalt tor Hetek benépesítésének száz esz
tendős szakasza egybeesett a nemzetközi gazdasági, ipari, 

demográfiai fellendüléssel. Hullámai ennek csak sokszoros 

áttétellel én a közép-kelet-európai közeg torzításával ju
tottak ide.11
Az alföldi mezővárosok parasztságára nem nehezedett olyan 

mértékben a földesúri majorság! gazdálkodás terhe, mint a 

Inmántulon, a ol a puszták fokozatosan allodiális jellegűvé 

váltak. Az Alföldön sikerült nagy anyagi áldozatok árán zá
log v gy bérlet form íjában a maguk birtokában megtart ni
ezek jelentős részét. A mezővárosi parasztság gulyáinak meg-

12maradtak a legelőterületei. Jó néhány település nem elé
gedett meg határterületének bérletével, hanem - a szabad 

királyi városokhoz hasonlóan - tulajdonjogának a megszer
zésére törekedett, és 1848 előtt megváltotta magát az глг- 

béri terhek alól. Nyíregyháza 1824-ben, Kecskemét, üzurvas, 
Csongrád, Békéscsaba, özentes, Vésztő, Tótkomlós pedig a 

jobbágyfelszabadítás előestéjén kötött örokváltság szerző
dést földesurával.1"

Hódmezővásárhely agrárfejlődésében mély gyökért i vol
tak a szabadabb fejlődés tendenciájának. A török korban gya
korolt nagyobb önállóság a török kiűzése után is csakn 

teljes egészében megmaradt. Az úrbéri terhek pénzen való 

megváltása és a határ pusztáinak bérlete mellett egyéb elő
nyöket is élvezett. így я regálé jogok /kocsmáitatás, mészár-
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szék/ bérletét ée a bíráskodás autonómiáját. iáhhez járult 

a sz bad költözködés jógii és az önálló városgajsd álkod ás« A 

legfontosabb azonban a közös legelők h sználata és a távoli 
puszták szabad áréndálása volt. A földesur is olosó befekte- 

tésü extenziv állattartó jorságot szervezett, amely a szá
zad első felében eredményesebb jövedelemforrásnak Ígérkezett,
mint a szemterhelés, üz a már eleve kevesebb robotot igénylő 

gazdálkodási forma azonban csak addig mrradhatott fent, amig 

a gabonatermelés másodlagosnak bizonyult az állattenyésztés
sel szemben. A 18, század közepétől egyre növekvő igény a 

n< „vobb mérvű szem termelésre való átállást sürgette. A föl
desur törekvése a robot, illetve az urbárium bevezetésére 

összefüggésbe ózhat' easel a tendenciával. A terhek foly
tonos emelése, a szerződések súlyosbítása, a földesúri ma
jorság növekedése, a naturális formák /szénakaszálás, széna- 

öegyiijtés, állatok ajándékozása, hosszúimra?/ a pénzjáradék 

mellett fokozatosan előretörnek. Hosszú küzdelem indult meg 

a föl esur és a mezőváros között. A Habsburg birodalom rend
szerébe való beépülés végső soron a feudális ten‘©nclákat 
erősítette. Az Önálló államiság felé törekvő Rákóczi állama 

viszont a szabadparaszti jlődésnek nyújtott lehetőséget.
Rákóczi védte a városokat, ösztönözte a kereskedelmet. Védte 

a jobbágyokat a k- tonák, a földesurak, a vármegyei tisztek 

hatalnr Bkoeásaival szemben. Az országos jövedelmeket a rendi 
gatartáatól függetlenül teremtette elő, s a parasztság ál

lami terheit a szabadságharc első napjaitól kezdve igyekezett 

csökkenteni. A fegyvert fogó jobbágyoknak a földesúri kötött-
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eprekből vb ló fölszabadulást Ígért, néhány helységnek hajdú- 

városi szabadságot adományozott.

A Mkéczi-szabadsáaharc után, a 18. század közepéig a 

rendi alkotmányosság és a Habsburg abszolutizmus koranromisz- 

szuraával kezdetét vette a háborús évek utáni konszolidáció.

A népesség szaporodása mellett fokozatos gazdasági növekedés 

jellemezte Hódmezővásárhelyt, miközben a földesur egyre nyíl

tabban törekedett a szabadparaszti törekvések visszaszorítá

sára. amelkedtek a földesúri terhek és a növekvő népesség 

megszüntette a munkaerőhiányt. A jobbágy nem h sználhatta 

addigi fegyverét, az elvándorlást, mert mindenütt emelkedő 

terhek el találta magát szemben.

Hódmezővásárhelyen 1727-ben kísérelte meg először Károlyi 

Sándor, a város földesura a robot bevezetését. 1756-ban fia, 

Károlyi Ferenc akarta bevezetni az urbáriumot. К rúttal olyan 

határrészeket csatolt kiépített majorságához, amelyeket ad

dig a város szabadon használhatott. 1772-ben Hódmezővásárhely 

végleg elvesztette kedvezőbb helyzetét és úrbéres szolgáltatás 

teljesítésére kényszerült,1^

2. A város a török kiűzése után

Menekülés és újratelepülés
A 17. század vége és a 18. század eleje az egész ország 

történetében jelentős változásokat hozott. Becs sikertelen 

ostroma után /1683/ egyre nyilvánvalóbbá vált a török biroda
lom erejének hanyatlása. A százáé utolsó évtizedeiben sikerült 

a török kiűzése Magyarország területéről.
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A felRzabadité háborúk súlyos terheket és szenvedést 
zúdítottak a déli területeken élé lakosságra. Az ország déli 
része roaezu ideig hadszíntér maradt. 1685-ben Szolnok, Szar
vas és Arad, 1686-ban Szeged és Lippa került a császári és 

a velük szövetséges csapatok késért • 1692-ben Véradót, 1693 

-ban Jenót vesztették el a törökök.1^ 

fokozatosan felmorzsolták a lakosság anyagi erejét. A telepü
lések lakéi számára, az elszegényedés és a végleges pusztulás 

legeredményesebb ellenszere a menekülés volt. A rosszul el
látott hadak mindenütt erős zakhoz folyamodtak az élelmiszer 

megszerzéséért. Hol a t rök, hol a császári csapatok, hol 
Thököly kurucai rabolták ki az alföldi falvakat, városokat.
A Kőrös-Maros vidék elnépt lenédése következtében a török 

hrderó élelmiszerellátása egyre nagyobb hiányokat szenvedett. 
Thököly I-^re megfogyatkozott kurucaival Gyulára húzódott, és
a tatárokat támogatva zavarta a császári seregek hadmozdula-

17tait. Katonái Gyula élemszéséről portyák al gondoskodtak#
Thököly к tonii 1690-ben súlyosan megsarcolták Hódmező

vásárhelyt is. A lakosság marháit elhajtották, a város birá-
ját pedig kéménybe kötözték, Így akartak tóle pénzt kicsikar-

18 Thököly, hadainak élelmezési nehézségeiről Írja 1693

A felszabadító háborúk

ni.

-ban naplójában* "Nemhogy ennyi embernek, de csak két-hárora-
«19száz embernek is tartására nekem erőm nincsen.

1693-ban tatár csapatok özönlötték el Bél-Magyarorszá-
20got* *gy négyezer főnyi török-tí?tár csapat a Tiszámélléket

pusztította. Hédmezővásárhely áldozatul esett ennek a hadjá-
21 özőnyi Benjámin vers s krénikájában megrázó képetratnak.
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fest a tatár és rác ousstltásokról. A lakosság elmenekült, 
a tö' bség Halas, Solt, Szeged és Algvő lakálnál talált mene
déket.22

A város súlyos áldozatot hozott a török uralom aláll 
felszabadulásért, A házak üresen maradtak, a földet benőtte 

a gaz, a városban vadállatok, szarvasok, vaddisznók, rókák 

fészkelték be magukat*“^ A védekezésre szoruló törökök élel
miszer ellátásának megakadályozására a császári hadvezetőség
kiürítette a Kőrös-"áros közét és a Nagykunságot, hogy Gyu-

24 Gyula 1694lát minden élelmiszer utánpótlástól elzárja.
-ben történt vissz-foglalását Békés megye egyetlen helysége 

sem érte ие«.2*
lambion császári mérnökkari tiszt 1695-ben Vásárhely 

mellett Makót is lakatlannak irja le, de Apátfalva, .Palota, 
Battonya és Földeák is hasonló sorsra jutottak. Csanád me
gyében a 15. században még létező 120 hel /»égből 10-15 ma
radt.26

Csak párhuzamként említjük meg, hogy Bar nya megyében 

1695-ben a pécsi provizorátusban 40 helység volt elhagyott
nak feltüntetve, Kzek a hódoltság idején lakott települések, 

a felszabadító harcok idején náptelenedtel el. Kopasz Gábor 

feltételezése szerint a baranyai magyarságot a török alóli 
felszabadító harcok alatt és annak következtében nagyobb 

szá beli veszteségek érték, mint a hódoltsági Időszak alatt 

bármikor. 1 A császári hadbiztosok zsarolásai következtében
Kecskemét vidékén több település vált lakatlanná, mint ameny-

28nyi elpusztult a török alatt. ' 1699. január 26-án ünvoyal
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bűnén mentái győzelme után a szeréas '‘gi Karlócán a császár 

megkötötte a törökkel a békét. A karlócai békével a áros- 

Tisza kősótól és Temesvártól eltekintve erósz Kagyarország
f ^ A béke megszüntette a 

háborús állapotokat, ás a határokat délebbre tolva lehetősé
get adott a fel; заbadltott területeken az élet megindulására. 
A császári udvart a háborúk anyagilag kimerítették. A török 

elleni háborúk költségeinek jelentés részét, a hadsereg élel-

felszabadult a török uralma alól.

evezésére fordított adó, a porció 50-60 százalékát Magyaror

szág népe fizette. 30 Az uj területeket minél hamarabb be 

kellett népesíteni és kapcsolni az ország gazdasági vérkerin
gésébe.

A magyar fő- és köznemesség, valamint a Habsburg állam
hatalom egyaránt magát tekinti’tie a visszafoglalt területek 

jogos birtokosának, I.Lipét császár és mag. ar király a fel
szabadított országrészt ”uj szerzemény”-nek, fegyverrel meg
hódított területnek tekintette. Az államhatalom tehát a fegy
ver jogán tartott igényt eíz uj területek berendezéséhez.^1 

A visszafoglalt országrész igazgatásának székhelye Budára 

került. Arad, Zaránd, Békés, Cs nád, Csongrád megyék viszont 

közigazgatásilag az aradi igazgatósághoz tartoztak. Miután 

a Öze eden megszervezett császári prefekturát 1703-ban egye
sítették az aradi i razgató: ággal Szeged kikerült a btidai 
adminisztráció felügyelete alól. A szegedi prefektura meg
szüntetésével a hivatal csupán felügy elóséggé és harmincaddá
vált Oomet József volt ellenőr vezetése mellett. A visszate
lepülés első éveiben Vásárhely még a Szegeden megszervezett
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kamarai hivatal igazgatás* alá tartozott.^
A török kiűzése után a magyar királyságot nem történelmileg 

kialakult egységében, hanem a középkori territóriumok és a 

dinasztia politikai szempontjai szerint létrehozott külön 

területek fenntartásával szervezetéк a Habsburg államrend
szerbe. Az államszervezetet központi hivatalok, régi rendi 
intézmények, a központi hivatalokhoz kapcsolt rendi szervek
és átmeneti hivatalok /bizottságok, adminisztrációk/ labirin-

. алtusa alkotta. A császár lényegében r ndeletekkel kormányzott.
Az udvar nem siettette a megyei önkormányzat visszaállításét.
A vármegyei főispánokat kinevezték ugyan, de a kinevezett fő
ispánoknak tényleges hatáskörük nem volt, bér a század első 

évtizedeiben igyekeztek felmérni a helyzetet és újjászervez
ni a megyéket, ű^ongrád vármegye első gyűlése 1723. október
6-ra volt kitűzve. 1725-től 1730-ig üresen állt a főispáni

évektől kezdett működni a megyei köz-szék, Csak az 1730 

35igazgatós.
A Habsburg udvar úgy határozott, hogy a régi földbirto

kosok csak úgy kaphatják vissza birtokaikat, ha igazolni tud
ják jogaikat, és fegvverváltság elmén a birtok értékének 10 

százalékát a kinostár részére kifizetik. A tulajdonosoknak 

rendkívül rövid határidőt szabtak ki, igv csak Bercsényi 
Miklós és a Csanádi püspök igazolta magát.^ Bercsényi, akit 

egyben Szered főkapitányévá is kineveztek, nem sokáig mond
hatta m gáénak visszaszerzett vásárhelyi birtokait. 1701-ben 

már Rákóczival való kapcsolatai miatt üldözték, az udvar még 

ez év márciusában üsezeiratta javait abból a célból, hogy
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azt negyven ezer forint tartozása fejében a cseh származású 

о obi lek Lipót császári t 'homoknak adományozza. 1702. ápri
lis 24-en Schlick mer' apt a a csongrádi uradalmat és Hódmező
vásárhelyt a hozzá tartozó pusztákkal együtt. Jellemző a ko
rabeli viszonyokra, hogy az udvar Vásárhelyt a Kémet Lovag
rendnek is eladta, ugyanis tévedésből a jászkun kerületekhez 

tartozónak tüntették fel a várost /1702/.^
Békés megye f lvaiba az 1700-as években jelentkeztek az 

uj ratelepülők.
szállingózni. \ kamara részükre a letelepedéstől számított

39? A Hódmezővásárhelyre

38 iáakÓ lakói már 1696. körül kezdtek vissza-

négy évig adókedvezményt biztosított, 

visszatelepülő lakosok egy csoportja Szabadszállásról tért 

vissza 1699* október 19-én, 12 jobbágy családjával és jószá- 

Az első összeírás, amely 1701-ben készült, már 163gaival.
bázt rtásfőt jég zett fel.^1 A visszatérők 73 igának volt
ökre, 84 /i-пак tehene, 87*1 < -nak lova, 60,1 /—nak sertése 

és 38*6 %-nak juha. Az állatállomány megoszlása! 392 igás 

ökör, 108 ló, 344 tehén, 452 sertés, 1911 juh. A vetésekből 
származó terményük! 2707*5 p. köböl búza, 815 p. köböl árpa 

és zab, és 605 p. köböl köles. A 163 ösazeirt háztartásfő kö
zül ekkor 99 /60,7 /»/ rendelkezett gabonavetéssel. Az 1670, 
évi török defter 321 házt? rtásfőt sorol felH2 Az 1701-ben 

összeírtak a török uralom idején itt élő háztartásfőknek 

mintegy a felét tették ki, elsősorban azok tértek vissza, 

akiknek sikerült állatállományuk egy részét átmenteniök.
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A Liákóc z i-sza bariság'harc időszaka

Az 1703-ban, Rákóczi Ferenc vezetésével elinduló szabad
ságharc a kezdeti nehézségek után gyors sikereket ért el,
1703 nyarán a kuruc csapatok elfoglalták a felvidéket, el
jutottak az osztrák határig, megszállták a Tiszántúl és 

Erdély nagy részét. Az ország déli részén azonban a legfonto
sabb erősségek Habsburg kézen voltak /Gyula, Szeged, Arad/,
Az udvar szerb katonaság segítségével még 1701-ben megkezd
te a szávai, dunai, tiszai és marosi határkerületek megszer
vezését. Ezeket a területeket - a magyar kormányzati szervek 

kikapcsolásával - közvetlenül a bécsi haditanácsnak rendelték 

alá, A Duna-Tisza közén Baja és Hzeged közt, majd a Maros 

partján Aradig az ország déli területein rác telepek orakoz- 

tak. Rákóczi többször próbálkozott a szerbeket a szabadság- 

harc oldalára vonni, de sikertelenül.^
ölobitz, a szegedi vár császári parancsnoka már 1703, 

augusztus elején mintaszerű védelmi rendszert létesitett a 

kurucokkal szemben a Tisza vonal megerősítésére, Kémszolgála- 

tot szervezett, portvázói ellenőrizték a Tisza mentét. El
árasztotta a folyé gázlóit és réveit, ös? zeszedette a tuta
jokat, hajókat, csónakokat, túszokat szedett. A vidék lakos
ságának hangulatát jól érzékelteti 1703, szeptember 5-én 

kelt levelének néhány sorát "Vásárhelyről r ndeltem ide mun
kára 30 parasztot, hogy tőlük és a többi túlpart! helységből
túszaim legyenek, mert ha valamiféle német katonaság nem

«44jön, a vidék 14 nap alatt Rákéczi-párti lesz • • •
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A szegedi várőrség ellátását a környékbeli községekből 
nyerte, (rlobitz a vásárhelyiek adóját mint a raktár jelentős 

segítségét tartotta számon. Még 1703. augusztus 14-én irta 

Baiz János tiszttartónak Ceongrádrai "A milicia felállítása
jól áll, ha mi csak az élelmüket előkészítjük a vásárhelyiek 

is hozzájárulhatnak valamennyi kenyér adásával iügyébként

arra is emlékeztetni akartam, hogy в hadiadé előlegére szi
veik d jók az ür a vásárhelyiektől 500, a csongrádiaktól és 

a böldiektől 200 forintot minél előbb előkészíteni, «mennyit 
csak lehetsége, mert én nagyon aggódom, bogy amit a róka ott
hagy, a farkas száraolatlanul elveszi.

• ее

A kurucok a Jászság meghódolása után ostrom alá fogták 

Szolnokot, és véres harccal 1703. szeptember 21-án bevették 

a várat. A Tisza-Duna köze a kurucok birtokába jutott, k- 

tóber 18-án Ceongrídot is megsarcolták, október 30-án már 

Makó térségében tűntek föl, Globitz védelmi vonala bomlás
nak indult. A Tisza balparti helységei közül több átpártolt 

46a kurucokhoz, 
ta borsod és Csongrád vármegyéket.^

1704 nyarán Rákóczi elrendelte ősapatrinak felvonulá
sát a délvidékre, A bácskai hadjárat és Szeged ostroma nem
csak a törökkel való közvetlen összeköttetés célját szolgál
ta, hanem éket akart verni a Dunántúlon előrenyomuló éa Er
délyt még kézten tartó császári haderők közé. Rákóczi úgy 

tervezte, hogy a hadjáratban a rácok további pusztításait is 

meggátolja. Az udvar fegyverszüneti tárgyalásokat kezdeménye
zett, a török nem váltotta be Ígéretét, sőt öze edet magának

November 21-én Bercsényi fegyverbe szólitot-
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követelte* Rákóczi elhatározta, hogy nem vesződik tovább 

Szeged ostromával* 48 Augusztus 16-án már a csongrádi tábor

ból rendelte el Szeged lakosainak átköltöztetését a kurucok

által ellenőrzött tor''.letekre,4J
1704. szeptember 6-án a Gyöngyösön Ülésez* fejedelmi 

tanács az őszi hadműveletekhez szükséges anyagi alapok biz
tosításáról hozott rendelkezés értelmében nádori porták sze
rint osztották el a t rheket, mely alapján Gsongrád vármegyé
re Szegeddel /"minthogy nuszta lévén"/ 20 portit számítottak, 

minden portára 200 Ft-ot vetet ek ki.^u 

bér 13-án hadélelmezési kerületekre osztotta a felszabadult 

ország területét. Az érsekujvári rendelet három Kőrös-Maros 

közi megyéről intézkedik Magyarország és a Partium területén. 

Usz Ferenc irányítása alatt Borsod, (K>mör, Heves, K’lsú-bzol- 

nok, Csöng rád, Pest, Pille—Bolt, íiőgrád, Kishont és Zólyom 

alkotott egy hadélelmezési kerületet. Az élelmiszeradó meny- 

nyisége tekintetében is az érsekujvári rendelet h tiroásott. 
Aszerint a jobbágyporták /60-100 ház/ évente 6 köböl búzá
val, 11 köböl zabbal és 1 mázsa hússal vették ki részüket a 

kerületi komisszárius által megszabott megyei adók rétből.
A nép azonban петоьак a kuruc sereg eltartásának terhét vi
selte. 'Vásárhely és Szentes két irányból jövő h .délelmezésl 
igényeket elégített ki* A kurucok megtiltották nekik, hogy 

húst szállítsanak a szegedi várkapitány parancsára, de ami
kor egy időre kivonták в vidékről katonáik zömét, a szegedi 
zsoldosok bosszúból elhajtották a lakossá marháit a legelő-
Г61.51

R 'kocsi 1704. aovea-
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1704 decemberében Nagyszombatnál elszenvedett vereség 

után szükségeséé vált a hadsereg létszámának emelése, Bercsé
nyi Haller Sámuel parancsnoksága alatt megalakítandó ezredbe 

Csongrádi megyéből 68, Gsanád megyéből 48 gyalogost szólított 

hadba. A vásárhelyiek közül számosán felesküdtek Rákóczi 
zászlajára: Fekri Lőrinc ezredébe 1705-ben SzUcs Márton; 
kalocsai György ez edébe 1706-ban Porczí János lovaskatona
és Gullyás Istók; Згешеге ezredébe 1708-ban Vásárhelyi Mi
hály; Károlyi 0 ncíor reguláris ezredébe V 'sárhelyi János és 

Kis István."'2
1705 márciusában Rákóczi Ferenc tiszántúli vezénylő 

tábornokká nevezte ki Károlyi Sándort. Károlyi engedélyt 
kért Rákóczitól a Кбгбв-Maros közi szerbek főbb központjai 
ellen vezetendő hadjáratra. A rác erősségek /Arad, Gyula,
0zenlak, Hagylak, iécska stb./ elfoglalása jelentős előnnyel 
járt volna a kuruc hadvezetőség számára és nyugalmat hozott 

volna a Tiszántúl sokat zaklatott lakosságának. Lzenkivül 
Rrdély felől üzemeden és Aradon át a Maros völgyén keresz
tül vezetett az egyetlen összekötő útvonal, amelyen át a 

császári hadvezetés kapcsolatot tartott erdélyi csapataival 
és utánpótlást tudott eljuttatni oda. Károlyi Nándor intéz
kedései nyomán kenyeret, hadifelszerelést Debrecenből és a 

hajduvárosokból szekereztek, A megyékre, városokra meghatá
rozott mennyiség teljesítését vetette ki, A vármegyék azon
ban csak panaszkodnak - Írja Károlyi - és nem küldik a szük
séges utánpótlást. Mezőtúrról írja Bakó István kapitány Ká
rolyinak: "A Nagyságod parancsolattyát is reájuk küldöttem,
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de semmi fogarattyát nem látom, я©и Vásárhelyről, sem Szen
tesről, sem i áe helyekről ide egy falatot sem hoztanak.

Károlyi először Áradót akarta elfoglalni, majd úgy ő n- 

tott, hogy Gyulát veszi ostrom alá. Tüzérség© gyenge volt, 

igy az ostrom elhúzódott, s köz en Rákóczi terveiben is vál
tozás állt be, így döntött, hogy csapatait koncéntr'Íja és 

a Duncíntulon, majd a Felvidék nyugati részén inéit hadműve
leteket, )ár

„53

Az udv r herbeville Lajos császári fővezért r ndelte 

az Erdélybe beszorított Hp.butin megsegítésére. A mintegy 

húszezer főnyi hatalmas sereg szeptember 16-án átkelt a Du
nán, majd Szolnok ellen indult. Osolnok sikertelen ostroma 

után a Tisza jobb partján vonult dél felé. . lelmiezerkészle- 

tei fogytán, a kurucok állandó zaklatásai miatt a nehéz te
repem lassan haladt előre. Károlyi több megoldást javasolt 

Bottyánnak arra vonatkozóan, hogy hogyan zavarják a csá; zári 
sereg átkelését a Tiszán# ^

Károlyi október 4-én értesítette a fejedelmet, hogy el
hagyta Szolnokot és maga is Bottyán után indult: ’’Utamba
jevének ííyuzó katonái kik referálják /előadják/, hogy Fakót 
minden jószágával az török földre átszállították, Vásárhelyt, 

. íindszentet, Szentest penig mindenével Csonkádon felül az 

KŐrössön békével áltálhozták „56 Október 6-án jelentették 

Karolyinak, hogy Herbeville sereg© Szeded irányában vonult 

és Tápénál igyekezett átkelni, miután Csongrádinál ez nem el-

• • •

került: "Az aradi rác penig még nem conjugálta /egyesitette/ 

vele »agát, hanem öze'•éden sok lisztet vetvén hordóra, és
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и 57Vásárhelyről és több helyekről akarnak búzát beszállítani. 

HerbeviUe Makőt és Vásárhelyt érintve Hagylak felé indult, K
Áraikor Rákóczi arról értesült, hogy a császáriak át

keltek Alg önéi a Tiszán, Károlyinak a következőket irtat 

"üsudálora, megvallom, hogy azon költözés alkalmatossága 

mind Bottyán s mind pedig kegyelmed réezérül oly csendesen 

mene véghez.” Rákóczi úgy látta, hogy nem használják ki a 

terep előnyeit, nem zavarják kellően a császári haderőt, 

íierbeville haderejét a zsiból szoroshoz vezette, és novem
ber 11-én átvágta magát a szoroson, s megindult Kolozsvár 

irányában.^
A következő évben Rabutin császári tábornok Erdélyből 

visszatérő csapatai tartották megszállva Hódmezővásárhelyt, 
aki 300 db igavonó marhát, ezenkívül kenyeret és élő állatot 

követelt éa kapott a váEost»^!. Serege után lőszert és egyéb 

hadfelszerelést szállítottak.
1707. első negyedében a hadmozdulatok célja az aradi 

helyőrség beszoritása a városba és a áros vonalának bizto
sítása Szebennel szemben. Rákóczi 1707. január 3-án rendel
te be Csáki ezredét a Duna-Tlsza közéről Hódmezővásárhely 

vidékére, hogy támogassa az ugyancsak ideérkező Károlyi 
Kőrös-Maros közi akcióját, aki válogatott lovasokkal febru
ár 18-án kelt át a Tiszán, 20-án már Makón tartózkodott.
1707. júliusában kísérletet tett Arad elfoglalására, amely 

nem sikerült, igy Arad és öze ed továbbra is nz ellenséges 

területhez tartó zo tt•^
1707-hen az ónodi országgyűlés kitnondta a Habsburg-ház
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detrorizációját. Bercsényi Vikidé az ország függetlenségé
nek kimondása után visszaáll!tóttá a hadműveletek miatt hát
térbe szorult földeemri jogát Hódmezővásárhelyen. A város 

megbízottait Ungvárra rendelte. A harcok kezdetétől az adó
zás szünetelt, ezért visszamenően a tartozást 2400 Kh írt
ban állapította meg, kiegészítve ezt 100 db karmazsin bőr- 

A következő évekre évi 1000 Rh frt és 2 kötés karma
zsin az adó, melyet a jobbágyok évenként két részletben fi-

^ 1703. február б-án arról irt К írolyi Sándor Bercsé

nyinek, hogy a torok föld felé vezető kereskedelmi ut, a 

bobra folyó földje, már az ellenség kezén van. rt 
rai passzust viszont elfoglata az német, a makói pedig hasz
nálhatatlan, az hairss, Kőrös, Sárrétje, Berettyó, Hortobágy 

és a Tisza áradási miatt elannyira, hogy az vásárhelyiek 

minap feljővén, kéntelenítettek Osongrádig hajón jüni, és 

Tokajnál visszaköltözni a Tiszán
KájuBban csak ötszáz főnyi kuruc katonaság állomáso

zott szétszórtan Vásárhely és Szentes vidékén, amikor Rabu- 

tin seregével megjelent Jenő és Arad között. Közben kitört 

a p-'stis, amely Vásárhelyen november 23-án lépett fel. A 

trencsényi ver ság után /1708, eug,3./ időnként császári 
ellenőrzés is érvényesült Vásárhely vidékén,^ Bercsényi 
Károlyi Sándornak, a tiszántúli parancsnoknak kínálja fel 
uradalmát, 1709-ben elrendelte, hogy ezentúl Károlyi Nándor
nak fizessék adójukat, melyet a k<vetkezőképpen indokolt* 

árenda dolgában úgy látom tellyességfel hallgatásba 

akarjátok venni a dolgot, г-iért is minthogy távollétem mi

re!.

zettek.

az dob-• s •

и 64• • •

• • •
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ett nem láthatok hozzá és nem folytathatom úgy az oeconomi-
át, mint annak rendi.., nem akarván veletek hajmoldekoÖnöm,
méltőságos generális Károlyi Sándor henémurámnak ugyanazon

66árendába bocsájtottalak bennetekét.”

Károlyi mint a szabadságharc tábornoka g akran megfor
dult ezen a vidéken, a körülmények ismeretében elfogadja 

Bercsényitől ezt a lehetőséget. A város Károlyival már ezt 

megelőzően kapcsolatban állt: ПОР, november 22-én kelt le
vélben panaszolják a vásárhelyi birák, hogy a kurucok meg
lepték a várost, és egy oortyázó csapat ?5 lovat és 6 csikót 

vitt el, holott előzőleg a Nádudvarnál lévő hadaknak két al
kalom al is abrakot r.zekereztek és vá, ómarhákat hajtottak.
A város főbirája érte Károlyit, hogy ha "hadak jőnek hoz
zánk, oly direktort állíttasson, akitől legyen a hadaknak 

függésök. „67

Károlyi 1709. decemberében a városhoz irt levelében 

felmentést ad a természetben vagy pénzben teljesítendő kö-
jóllehet az confederátus 

statusok között fennforgó mód és rendtartás czerént az mili
tia számára quártélyt vagy in natura vagy pénzül adni tar-

,az pestis által nem kevés szomorúságot, la-

telező kvártélyozás alól: " • • •

toznátok, de
kossaitokban nagy mértékben való fogyatkozást szenvedtetek, 
már pedig nagy Bokféle terhelésekkel súlyosíttattok, nem
csak a quártélybeli terhet róllatok elfordítottam, de meg-

• t

maradástól ra nézve proteotionális leveleteket is rnegkllldöt- 

«68 A kedvezményadás indítéka nyilvánvalóan az, hogy 

a jobbágyok adóz Sképescégét a ra-iga számára biztosítsa, más-
tea • • t
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részt joggal t rtott Ettől, mirt a levélből is kitűnik, 

hogy a városnak m 1703-1709« évi pestis miatt megfogyat
kozott lakossága nem birja viselni a súlyosbodó t' rheket. 

1710-ben Károlyi 12C0 nőmet forintban, 2 bála dohényb n ős 

2 kötés karmazsinban állapította meg a taksát, ezenkívül a 

törökországi levelezésének lebonyolítására is kötelezte a 

vásárhelyi jobbágyokat• ^ A város közben Szolnokra is tel

jesített gyalogos közmunkát ás hosszufuvart. 1710. júliusá
ban a szolnoki kuruc városparancsnok *gyalog soros emberek” 

váltságként 140 Eh frt kifizetését sürgette* nJ 

bér 17-én már nem tudták kivinni a városból a kiszabott 130 

orális porciót és 130 tallért, mert az ellenség elzárta az

1710. deceta-

71utat. 1710 nyaráig tartotta befolyása alatt a kuruc sereg 

a Kőrös-Karos köz nyugati részét*^2 Bár nagyszámú szerb gyü
lekezett Makő környékén, májusban még katonalovakat rekvi-
rált Kalász Péter Vásárhely vidékén.

Érsekújvár eleste után /1710. rzept.24./ Rákóczi védel

mi vonalnak a Tiszát jelölte meg. binden lőszer- és élelrai- 

szerkészletet az északkeleti országrész váraiba szállítta

tott. Eálffy János, az uj császári főparancsnok Károlyihoz

küldött magánlevele indította el a béketárgyaláookat 1710.
73november 14-én.

A szabadságharc lezárása semmiféle garanciát nem nyúj
tott a fokozódó földesúri elnyomás ellen. A rendek és az 

udvar kiegyezése a jobbágyság érdekeinek figyelembe vétele 

nélkül ment végbe. Rákóczi volt az, aki felszínen trtóttá 

a jobbágykérdés rendezését, mint a nemzeti egység fontos
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feltételét. A főnemesi ellenállás akadályozta abban, hogy 

elképzeléseit megválásithassa.
A centralizált független államnak a földesurak parti

kuláris érdekeivel szembeni megerősödése, a jobbágyság sza
bad paraszti törekvéseinek nyújthatott volna lehetőséget. A 

jobbágyok sorsának fokozatos romlása az elkövetkező évtize
dekben rém véletlenül vezetett oda, hogy a nép Hákóczi vis
szatérésében reménykedett. Az 6 nevével fogtak fegyvert 

1753-ban, több mint négy évtized múlva a Pető-I’orő-Buj ősé 

-féle zendülés résztvevői.
A szatmári béke után Bercsényi birtokait újra. Schlick 

kapta meg. Károlyi, aki szolgálatai fejében joggal remélhet
te a birtok megtartását, az udvar döntése után titokban to
vábbra is követelte az adót. Végül 1722. augusztus 8-án ér
tesítette Károlyi a vásárhelyi elöljárókat, hogy a birtokot 

öchlicktől megvette.

A Pető-l rő-Bujdosó-féle parasztmegmozdulás

A K'kéczi-szabadságharc bukása után eltelt négy évti
zed alatt mind a földesúri, mind az állami terhek fokozódtak. 
A földesúri hatalom megszilárdulását elősegítette a jobbágyok 

vándormozgalmának visszaszorulása. Bárhova költözött a job
bágy, mindenütt megnövekedett adókkal találta magát szemben.
A földesúri önkény növekedésével azonban az addig viszonyla
gos szabadságot élvező alföldi mezővárosok jobbágyaira lé
nyegesen súlyosabb terhek /poroló, beszállásolás, forspont, 

katonafogdosáe/ nehezedtek. A többségében protesténe lakosú



- 23 -

város a Károlyiak alatt viszonylagos vallásszabadságot él
vezett, de a katolikus egyház erőszakos fellépése /pl. a re
formátus templom 'pitésének megakadályozása érdekében/ a 

vallási elnyomás növekedésétől valé félelmet táplálta.
A század közepére a főleg állattartásból élő vásárhelyi 

jobbágyok számára az illatok piaci értékesítésének nehézsé
gei a létbizonytalanság érzését növelték. 1749-ben .Pető
Ferenc és kiss László jobbágyok juhaikat Vácig hajtották

75eladni, de az üzlet neu sikerült. Az idegen kereskedők 

versenyével birkózó egyszerű jobbágyok számára a szabadabb 

élet reménye a kuruc világ hagyományaihoz kapcsolódott.
Az 1735-ben lezajlott Pérő-lázadáa, amely a Kőrös-Karos 

vidékén vonult végig, nemcsak előzménye volt a vásárhelyi 
felkelésnek, de közvetlen hatása is kimutatható. Krdődi 
István, aki Petővel kapcsolatban állott, részt vett a békés- 

szentandrási Péró- elkelésben. Vértesi András, akit a vásár
helyiek török földön akartok felkeresni, egyik vezetője az 

1735-öa forrongásnak. A törökországi ut alkalmával Temesvá
ron felkeresték Négykovács István káplárt, aki vásárhelyi-turi 

származású volt, és szintén részt vett a Péró-féle mozgalom
ban. 7(i

1749 novemberében Pető Ferenc, Kiss László, Olasz György, 
Pécséi . ihdly és Tóth dános vásá rhelyi jobbágyok sertésvá
sárlás ürügyén útlevelet kértek és Temesvár irányába indultak, 

azzal a végső céllal, hogy hákóczit, Vértesit és a bujdosó 

kurucokat felkeresve, tanácskozzanak velük a Magyarorazágon 

támasztandó felkelésről és visszatérve előkészítsék a talajt
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a zendülés számára, Ujpalánkig futottak, átkeltek a Dunán
és ott a török parancsnokkal beszélve megtudták, hogy Rá
kóczi gyarjai már nincsenek török földön, A sikertelen ut 

után a túri események lendítették elére a felkelés ügyét.
Túr és Vásárhely nagyrészt kálvinista lakossága vallásán ki- 

v 11 a nagy álla tv dséro к révén is közel állt egymáshoz, A vi
dék 1 ghlresebb vásárai mezőtúron zajlottak le, ur már az 

1735-ös parasztfelkelésben is jelentős részt vállalt,77 

1752-ben Polgári Mihály túri református lelkész a protestán
sok elleni támadások erősödésével kapcsolatban prédikációjá
ban a királynőt hibáztatta, hogy nem veszi figyelembe előde
it, akik a református vallást épségben tartották. A katolikus 

klérus Polgári elfogatása mellett foglalt állást. Az udvar
ban miniszteri konferencia ült össze, ahol elh tárózták,hogy 

Budán biáság fog az ügy kivizsgálása után a következmények 

megelőz sere megfelelő Ítéletet hozni. Polgári Mihály prédi- 

k dóiban az idegen elnyomást éa súlyos terheket is emleget
te, amely már túlmutatott a tisztán vallási sérelmeken. A 

prédikátor megszökött börtönéből és külföldre menekült.78 

A túriak közül többet kínvallatásnak vetettek alá a szökés 

körülményeinek kivizsgálása folyamán. A lakosságot mindez az 

idegen hatalom elleni fellépésre sarkallta. így a túriak el
sősorban vallási sérelmek és papjuk bebörtönzése miatt elé

gedetlenkedtek, de a súlyos terhek és egyéb okok is szerepet 

játszottak. Túron három ember, Törő Pál, Hagy /Bujdosó/ György 

és Túri Mihály szervezkedtek. T' rő 30 é- es, vagyonos jobbágy, 
Bujdosó nincstelen bér slegény, uig Túri zsellérsorban élő
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pásztor. Curl Mihály & vásárhelyiek bevonását vállalva kap
csolatba került az 1749* évi törökországi ut részeseivel.
Időnként Pető istállójában és az egykori Vekerdi-ház helyén

79lévő régi csárda pincéjében
adtak kezet a kurucságra« 1753 elején Kovács iiiuly, aki a 

túri vásárra indult, felkereste íörőt* Köz en Túron is növe
kedett a felkelésre elszántak tábora,

Túri olyan híreket terjesztett, hogy egy f’iakolo körül 
lakó zepesi nevű ember vezeti őket Rákóczi elébe, 

kálómmal pedig azt hiresztelte, hogy Vértesi a Bánságban 

nagyszámú seregével készen áll a harcra, és hozzá fognak 

csatlakozni a vásárhelyiek. Bujdosó, X ro kívánságára levelet 

íratott Vásárhelyre fetüéknek, melyben tájékoztatást kértek: 

"Készek leszünk bzolgálnl Országunk mellett, Hímem tudósítson 

Kigyelmed, hogy tudjuk magunkat mihez tartani," A készülő 

mozgolódásról már sokan tudtak, A halasi kocsmáros, Herpay, 
akit szintén be akartak szervezni, ©1 is árulta a felkelés 

tervét a halasi bir5r*ak. Nyomozni kezdtek az ügyben, Pető 

ás Körözi mindent tagadott, Így Báthori, Vásárhely főbírája 

leállíttatta a nyomozást. Petőt azonban valószínűleg meg
ijesztette a felkelés idő előtti leleplezésének lehetősége, 
ezért siettette a felkelés kirobbanását. A felkelés előesté
jén mintegy hatvan főt szerveztek be Vásárhelyen, Pető istál

lójában tanácskozták meg a vezetők a Túrra indulás időpont
ját, a gyülekezés helyét pedig a Kenyere ér hidjánál beszél
ték meg. A terv az volt, hogy Túr alá vonulnak, ahol csatla
koznak Törő és bujdosó embereihez. 1753* június 3-án, vasárnap

. уültek össze, éo e yre többen

80 aás al-

©
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RIkéső este gyülekeztek a felkelésre elszántak, 

kevesen jelentek meg, ée '•legnagyobb részt csak botokkal, és 

gazdeági eszközökkel voltak fegyverkezve, inkább paraszto
san, mint katonailag"* lőfegyverük alig akadt. A lovak nagy- 

részét is a ménesből fogták ki, 

sorsukra hagyták a felkelőket. A megmaradt 16 lovast Körösi 
Péter Xur felé vezette, becsei és Tóth. belova;mo Itak Túrra, 
hogy' megkeressék Törot, de nem találták. Bujdosó, látva, 

hogy megindult a felkelők 'üldözésé, elmenekült, később leb- 

reeenöen fogták el. А mar dák csapatot a turkevei kunok és a 

megyei huszárok 1753. junius 5-án két órai üldözés után le- 

fegyverezték.
A zendülés gyors végét elsősorban a szervezetlenség 

okozta. A megtörlástél való félelem és a felkelés céljának 

tisztázatlansága, valamint a reális terv hiánya is közreját
szott. Az egymástól viszonylag távol levő két városban élő 

felkelők vezetői nem tudták t rveiket jól összehangolni, 
másrészt a lázadás elsietett kiró- hántása is hozzájárult а 

kudarchoz. Hiányzott a jól képzett katonai vezető, homályos 

célzások már nem élő személyekre /Rákóczi, Vértesi/ csak 

tovább növelték a bizonytalanságot.
Az a tény, hogy a Péró-féle zendülés ut n lfí évvel egy 

újabb felkelés körvonalai bontakoztak ki, arra utal, hogy a 

jobbágyok a feudális rendszer és az idegen elnyomás fokozódó 

szorításában vergődve ösztönös kiutat kerestek. Vállalva a 

kockázatot, fegyverhez nyúltak és a kuruc hagyományokra tá
maszkodva. próbáltak sorsukon ja,vitani.

akik azonban

Pető és Túri mindezt látva
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A mo. -var uralkodó ossiély, о várra'>.T*o ural klczolg'lva 

аз ide on ílabsburg-uralinat, a megtorlásban tultettek аз u^- 

var bo as zuvágyán is. A végső it'letet it'.rí a Terézia 1754. 
január 28-án mondta ki. A felkelés els ’sorban яг ideyen ál
lamhatalom ellen és csak másodsorban a földesúri kizsákmá
nyolás ellen fordult. Mégis a Bécset legjobban kiszolgáló 

Batthyány Imre és társai 106 elfogott vádlott közül 45-öt 

Ítéltek halálra, míg a kancellária már csak kilencet, a ná
dor ötöt javasolt kivégzésre* a királyné pedig háromnak a 

fejével enyhített a végrehajtáson és a többi vádlott bünte
tésén is. A magyar uralkodó osztály közvetlenül az országot 
végképp gyarmati sorba süllyesztő vámrendszer küszöbén ismét
tenujelét adta, bogy a nép igazi érdekeivel szemben mindenre

85kész a bécsi érdekek kiszolgálásában.
A pert hosszadalmasa», a középkori kínzások eszközeit 

is felhasználva» Batthyány Imre elnöklete alatt összeüld 

Királyi Tábla Budán folytatta le. A börtönben a foglyokat 

száraz kenyéren tartották, többen annyira legyengültek, hogy 

a bírák attól féltek, nem bírják ki az Ítélethirdetésig, Buj
dosót Budán, Törőt Túron, Petét Vásárhelyen f< jezták le, és
elrettentő példaként a nép előtt fejüket karóra tűzték, tes
tüket felnégyelve akasztófákra szögezték ki. "A Pető Ferenc 

minden zenebona és lármázás nélkül 2^0 vásár-négyelése
helyi lovas ember között csendesen végbe ment” - Írja Bzap-
loaczay Illés ura almi inspector 1754. ápriliB 4-én Károlyi

84Ferene grófnak.

• • •

16 vádlottra 64 évi sáncmunka öeszbüntetőst, további 
52 vádlottra életfogytiglani katonai szolgálatot róttak ki. 85
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Túr éa Vásárhely elkerülte a lakosság széttelepités ;t, és a 

kérvények többszöri vi csautasitása után a királynő a ka
szárnya építést is elengedte, végül büntetésként eg. lovas 

századot Szállásoltak be a városba, és eltartásukra a napi 
orális porclén fellil 2-2 krajcárt kellett fizetni. "

. ária Terézia a birodalom központosítása aellett .‘.agyar- 

országon továbbra is meghagyt a and! kiváltságokat, a ne
mesi adómentességet, holott a birodalom többi részében a ki
váltságos osztályok is adéztak, mivel a jobbágyság képtelen 

volt a megnövekedőtt terhek elviselésére. A magyar uralkodó 

osztály cserében készséges kiszolgálójává vált a Habsburg 

érdekeknek saját jobbágyai rovására. A Szilézia visszaszer
zésére törekvő Mária Terézia az aacheni békekötés után is 

180 ezer fényi hadsereget tartott fenn. 1751« áprilisában a 

pozsonyi országgyűlésen az ország 2,5 milliós hadiadójának 

1 200 000 forinttal történő felemelését kívánta elérni. A
rendek hosszas alkudozások után a jobbágyok terhére 700 ezer 

forintot szavaztak meg»^ Az ország súlyos adókkal való ter
helése következtében a kurucok és Rákóczi nevének felbukka
nása nem véletlenül esett az 1750-ee évekre. A birodalom ne
héz anyagi helyzete, a poroszokkal vívott háború kudarcai 
vethették fel a túriak között a porosz segítségben való bi
zakodást. A vásárhelyiek Rákóczi nem létező törökországi 
emigráns csapataitól vártak támogatást. Azoknak a hirészte lé
seknek, melyek közszájon forogtak, nem volt r ális alapjuk, 

mégis sokan bizakodtak a nem létező segítségben. Bang János
nak Becsei 1 ihály hadnagya; rőt Ígért, ha kuruceá less, hozzá-
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téve, hogy a "Vaskapunál vár bennünket Hákóczi, ót a fel pe
dig nyomják a Királynő népét 
elmondta, hogy "egy üreg ázür kankőb&n levő ismeretlen ember 

iozzára jővén kezdette említeni, hogy munkács Vára alatt fel
tűnne egy Tábor Kuruc, azért Lennék társ vélek és mennék el"« 

■Vértesi és Halász Leigraoncl lázadókról, a békősszentandrási 
Péré-felkelés résztvevőiről olyan hirek keltek szárnyra, 

hogy száz forintért a Vaskapuhoz vitte őket egy orosházi
OO

ember, ahol sátrakat és katonákat látott,
Hz udvar félelme egy nagyobb arányú parasztfelkeléstől 

az adott k ülpolitikai és belső gazdasági helyzetben indokolt
nak láts '.ott* A megtorlásnak elrettentőnek kellett lennie,
Is eseményeket ennek ellenére igyekeztek jelentéktelennek fel
tüntetni, mely a belső bajok elleplezését szolgálta a biroda
lom külső ellenségei elől.

A felkelők vagyoni összetételét vizsgálva szembetűnő, 
hogy a nincstelen pásztorok, béresek, szolgalegények mellett 

a vagyonosabb réteg 1 ■ képviseltette magát* Az álla.i terhek, 

porció, beszállásol '.a, főre pont a jobbméduak nagy részét is 

érintette, természetesen ez nem zárta ki a gazdag és szegény- 

parasztság között meglévő ellentéteket.

" ári& tő Ferenc vallomásában• * •
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3« Képesség, v roskép

A népesség alakulása

iiódtaezővásűrhelyen az egyházi anyakJnyvezéa adatai csak 

1747-től kt zdődően maradtak fent, igy a korábbi óvekre meg
bízható népeeségszámot meghatározni nem lehet, A 18, század 

közepéig adó összeírások, űézsmajegyzókek, vagyoni öaazeÍrá
sok állnak rendelkezésünkre, -,z a forrásanyag azonban nem 

tartalmaz adatokat az besznépesséí re vonatkozóan, Az össze
írások adózás céljából készültek, Így ezek az adózókápes 

háztartásfők számáról adnak felvilágosítást:

b v AdÓZÓ h,t,fűk
..M.—> --

Adatfelvétel neme

1670 321török defter
163adóöB: zeirás1701
406országos összeírás 

orsiágos összeírás 

földesúri összeírás 

megyei összeírás 

vayvon összeirás dézsmához 

megyei összeírás 

megyei összeírás 

megyei összeírás

1715
1720 314

6061723
5971729
7601731
6841737
4971741
8691745

Az összeírások feladata az adózók vagyonának számbavé
tele a fizetendő adó meghat, rozáea céljából* Az összeírások
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csak ая adózó háztartásfőt tüntették fel, a családtagok 

számát nem jegyezték föl. Az egyes családok a feleségen ás 

a gyermekeken kivlll raóg több olyan személyt is magukba fog
lalhattak, akik szintén nem szerepeltek az Összeírásban,
E ;y-egy bővített család a háztartásfők felnőtt,esetleg nős, 
családos testvérit, illetve testvéreit, felnőtt, nős, csalá
dos vagy nőtlen fiát, illetve fiait is magába foglalta. O^t 
távolabbi /pl. unó kát es tv é 11/ ős felmenőági rokonokat is ta
láltunk egy házt rtáson belül /1701—es összeírás/• A háztar
táshoz cselédek és házatlon zsellérek is tartó shat te,k. A 

család férfi tagjai e ^ütt dolgoztak, Így jobban ki tudták 

használni az igaerőt, nagyobb földet vehettek művelés alá, 

több állatot tartottak.
Az 1701-ben készült összeírás a vissz település eylk 

fázisát rögzítette, amely kép akár néhány hónap, vagy év el
teltével jelentősen megváltozhatott. A 18. század első évti
zedeiben a népmozgás és vándorlás az ország nagy részére ki
terjedt. A népesség hullámzását, számbeli növekedését, illet
ve csökkenését ebben a korszakban a természetes szaporodás 

ée halálozás mellett a migráció is befolyásolta. A zsellére
ket külön, rovatban összesítették, számuk azonban /17 fő/ nem 

lehet teljes, mivel a rovatokban feltüntetett számon felül 
a névsorban több helyen is előfordul olyan megjegyzés, amely 

arra utal, hogy az egyes háztartások az összeÍrtakon kívül 
is alkalmaztak zselléreket; pl.: "He eőüs Intvén 3Ö éves, 
itt született, nála lakik két nős fivére, valamint egy Hagy 

Péter nevű zsellér", egy másik helyen* "Hédi Ferenc 40 éves,
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itt született, egy nős fivérével, két zsellérrel, akiknek 

semmijük sincs. „89 Számolni kell ezenkívül olyan nincstelen 

bevándorlókkal, akik évekig пега tudták vállalni az adózás 

terheit. 1701-ben a 163 összeirt háztartásfő közül, akik el
sőként tértek vissza, 141 fő Vásárhelyen született, a többi 
22 háztartásfő a Vásárhelyhez közeli Batiöán /3/ és Lárté-
lyon, Makón /2/, Szentesen /4/ és Gyén született. Csak 11 

háztartásfőnél van távolabbi születési hely megjelölve: Lét
rádon, Tószegen, Lebrecenben, Békésen /2/, Csatáron, Megye
riben, оzalánkán, Kevesváron /Temesvár?/, Veeaén ás további 
1 fő Kassa mellett. Megállapítható tehát, hogy a visszatérők 

kevés kivétellel az elmenekült lakosok közül kerültek ki.
Az 1715-ig terjedő időben nem találtunk olyan forrást, 

melyből a népesség alakulására következtethetnénk, Így nem 

tudjuk azt sem, mekkora lehetett a lakosság a Hákóczi-sza- 

badsagbare éveiben. 1709-ben a pestisjárvány jelentős pusztí
tást végzett. Az egyházi tized árrndaöeszege 1710-ben 40 Eh 

i t, melyet 1712-ben 800 R.h Ft-ra emeltek. Az emelkedés össze
függésbe hozható az adózó háztartásfők számának, illetve köz

ön
vetve a népesség számának emelkedésével.

az 1720-as összeírásban 316, az 1723-as földesúri össze
írás ban 616 az adózó háztartásfők száma. Ilyen nagyarányú e- 

melkedéa 1720. és 1723 között csak az összeírások különböző 

sze pontjaival m gyarázható, A földesúri összeírás nyilvánva
lóan több személyre terjedt ki, mint az 1720-as országos ösz- 

nzeirás.
Ácsáéу az 1715-ös összeírásról megállapítja, hogy mindé-
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mitt t ömegesen, maradtak ki az adókópes lakosok, és az idó~ 

alapul szolgáló ingatlanok, én már 1719-ben megtették az elő
készületeket az összeírás megismétlésére* Az 1720-as össze
írásról megjegyzi, hogy . szegényebb rétegeket, akiknek csu
pán házuk volt, vagy még az sen, kihagyták az összeírásból, 
Így a ■ zegényebb iparosok is kimaradtak, és csak a külsőség
gel birók&t Írták saze. Actády a kihagyott népességet 50

91százalékra becsülte. '
A két összeírás közötti időben, 1717-ben 62 család 

92hagyta el a várost, 

is oka volt az elköltözésnek, hiszen Károlyi adókövetelése 

mellet a pik.pöki dézomát le felemelték 4в természetesen 

bchllck számára is fizették a taksát. Кеш beszélve a temp
lomé pités jobbágyokra háruló te.rhelrÓl és az újabb török 

háborúval járó fuvaroz isi és egyéb katonai t rhekrol.
Két évvel az 1720. évi országos összeírás után 1722-ben 

a földesúri összeíró 457 jobbágynevet irt Össze, megjegyezve 

az összesítésnél, hegy 266 régi Lakos mellett 191 jövevény, 
azaz uj betelepülő /udvena/.

Valószínű az adók hirtelen emelkedése

ka az adat nagyarányú beván-
94dóriásra utal. 1723-ben már 616 háztartásfőt jegyeztek fel.

A jövevények nem mindig települtek le véglegesen. Ha nem ta
lálták könnye bnek az adózási feltételeket, hamar elköltöz
tek, és újak jöttek helyükbe. Az adók emelése, a földesül* 

újabb követelései, a robot bevezetésének megkísérlése a la
kosság egy részének szökését eredményezte. 1729. szeptembe
réig 103 család hagyta el a várost, 

szeirásban 597 háztartásfőt irtuk össze.

95 Az 1729-os megyei ösz-
96 Az elvándorlás
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’•ellett ez összeírások és lézsas jegyzékek névsorainak 'issze- 

hasonli ásábdl nyomon kivethető a bevándorlás márt ко. 1731 

-ben Igen sok addig Ismeretlen uj név jelenik meg a dézsmalaj- 

stromban.
Aa 1733-39. évi pestis jelentésen megtizedelte a lakos

ságot, A pestisben elhalt gyermekek és felnőttek együttes
97 Békés megyeszáma 2472 fő, as életben maradottaké 2446 fő. 

екч-ori lakosságinak is felét rxusztltóttá el a járvány.
Л nagymérvű vesztes ég ellenére Vásárhely kiheverte a csa
pást. A háztartásfők számának emelkedéséből bevándorlásra 

is következtethet ink, A járvány hatására 1741-ben a megyei 
összeírásban csak 497 sdózé neve szerepel. A pestis utáni 
években a háztartásfők száma gyorsan ereik dett, 1745-ben 

már 369 fő."
A pestis előtti össznépesség megközelítéséhez segítsé

get nyújt a pestisben elhaltak számbavétele, mivel itt az 

áss: onyokat és a gyermekeket is elírták. Az elhaltak és 

életben maradtak deezesitésével megközelíthetjük a pestist 

közvetlen megelőző ssznépesség számát. Az összesítés közel 
5 ezer főnyi népességet, 491b főt mutatott ki. A járvány kö
rülményei között nem valószínű, hogy a felmérés minden lakos
ra kiterjedt, Így számolni kell azzal, hogy ennél a számnál

9B

az össznépesoég nagyobb lehetett.
A hivatalos népszámlálásokig a népmozgalom vizsgálatá

nál az egyházi anyakönyvek bizonyultak a legmegbízhatóbb for
rásoknak. Az anyakönyvek adtai alapján, amely a születés, 

házasságkötés és halálozás évenkénti adatait tartotta ny 3s»w«^Л'V

a szeced 5 
&
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ván , 1747-1*" 1 tudunk a népesedés alakulására következtetni.

1747-ben as anyakönyvek alapján 325 a megkeresztelt 
református gyermekek száma, raig a katolikusoknál 42 főt ke
reszteltek meg. Ha 45 ezrelékes születési arányt tételezünk 

fel, akkor 1747-ben 5155 főben állapítható meg as öoBznépes- 

ség. Az 1747-t 51 1751-ig térje ő t :'v alatt 1918 szüle tón t 

jegyestok fel.as anyakönyvek /övi átlag 383/, melynek alap
ján a 18* százat közepére 1 ódmezóvárárhelyen 8524 főnyi

Hat © számot még kiegé
szítheti a konkrét adatok hiányában pontosan meg nem álla
pítható egyéb felekezetek, cigányok etb. szám, amely ará
nyát tekintve noi számottevő*

A korabeli egészségűéi viszonyok, életfeltételek mel
lett Magyarországon at*- в szaporodás mértéke a 18.
században általában nem haladta meg az évenkénti 5 ezreléket, 

a születési arány 35-45 ezrelékes, amihez képest a halandóság 

igen magas, bgy-egy nagyobb járvány pedig több évtizedes 

természetes szaporodást semmisített meg.
A népesség gyors növekedésében a bevándorlásnak jelen

tős szer pet kell tulajdonitani.
Újabb betelepülésről 1751-ben értesülünk, mikor a föl

desúri tiszttartó erőszakosságai elől menekülő gyeviek /al
győiek/' telepedtek le Vásárhelyen. Az uj jövevények ki nem 

rótt taksája 1753-54-ben 4uU Eh Ft.
Házasság vérén is történt kívülről népességnövekedés. 

Leggyakrabban Szentesről, Makóról, Algyőről /Uyő/, a Körös 

vidékéről, Békésről, Csabáról és Orosházáról származtak a

100UesznépeRöégre- köve tkezto thot’mk.

lül

102
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házasulandók. 1747-ben volt l->'.rt«bb a vidéki vőlerény Vásár
helyen. Az ide -ónból szárraző vőlegénynek bizonyítania kel
lett, hogy nőtlen. Pl. 1752-ben ая Erdélyből származó Szé
kely Péter a sebesi prédikátor levelével bizonyította nőt
lenségét* Ify vehette csak feleségül Hab János leányát, Ilo
nái* Kelemen János katonai szolgálaténak letelte гг tán Óbester 

nevitzki János levelével bizonyította szolgálati idejét ée 

nőtlenségét, ezután vehette osak feleségül Hagy István Öz
vegyét, Sárét.

Az anyakönyvek adatai alapján az idegenből házasulandók
száma az 1747 én 1751 közötti években a következőképpen el»— 

103kuli:

VőlegényHelység ' íenyacszony

Békés 2 1

1Csaba
Cyő 4
Kőrös 1

йак<5 111
Orosháza 1 1

23.0Szentes
Madaras 1

összesen 531
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A város belterülete
A 18. sz zB.Ű ele J ön I óömezőrásárhely természetes hatá

rok közé ^oritva, vízből kiemelkedő hátságokon t rült el,
A város mai belterületének еду része még a természeti táj
hoz tartozott. A Népkert és Kertváros helyét a Edd tó vize 

borította. A Kistó értél északra esd területet nyomási fűl
tek, kaszálók, a mélyebb fekvésű részeket pedig - a mai Ró
ka és uvár utcák környékét - nádasok borították. 

Tanácsköztársaság tér és a íátadion helyén t irtották a vásá
rokat. A jelenlegi Lévai és Pál utcák vonaláig terjedt Tabán 

északi botára. A mostani Csúcs városrész helyén a Vörösilov 

utcától északra, a Csúcs tó terült el, mintegy elzárva a vá
ros északi irányú terjeszkedésének útját,

A város területe földrajzilag jól elkülönithetóén há
rom részből állt. A település legnagyobb összefüggő része az 

Oldalkosár, Tarján és Tabán városrészeket foglalta magában 

és a Hód tó északi partvonalát követve északnyugat-délkelet 

irányban húzódott. Lszakon a Haityae tó és a Csúcs tó, nyu
gaton a Pap-ere és a Királyszéki lapos természetes vízrajzi 
határai között terül el. A Kis tó, о Kistó ér, a Hód tó, va
lamint a Topa ér határolták az előbb említett városrésztől 
délkeletre fekvő Uj utcát /mai iausánt/. A harmadik, földraj
zilag is elkülöníthető része* a véresnek a Kis tótól délre a 

Hód tó délkeleti oldalán elterülő Hód váróérésя volt /mai 
Újváros/. Be a terület a török időkben lakatlanná vált, de 

az ujratelepülés idején sem népesült be. A régi város helyét 

omladékok, egy templom és torony romjai jelezték, melyek még

104 A mai



- 38 -

а 19* században Is láthatók voltak. As elhagyott templom
Ю51710 к r 11 dőlt a tó habjai közé. 

időkre, a 1. kosok a nyitott ős szabadon megközelíthető he
lyeket kerülték. Feltételezhető, hogy a mai Újváros azért 

nem települt újra a török kiűzése után sem, mert a lakosság 

a táv ik ős erek által védettebb t rille teken nagyobb bizton
ságban érezhette magát. Bizonyltja ezt az a tény is, hogy a 

város legmagasabb részén, az Orosháza felé vezető ut irányé-

Tekintettel a háborús

ban a Kistó értől északra eső terület csak a 18. század vé-
106őre, a békésebb évek beköszöntével népesült be, 

ez a hely partosabb fekvésénél fogva kiválóan alkalmaß lohe-
holott

tett a letelepedésre már korábban is.
A vízrajzi adottságok ée domborzati viszonyok az utcák 

helyzetét is meghat .rosták. A várostól keletre a Kistó észa
ki részéből ágazhatott ki a Kistó ér, mely a Sorház tár irá
nyából lépett a város belterületére. A Kistó értől délre
hosszan nyúlt el északkelet-délnyugat irányában as Uj utca,

A Kistó ér107xaely a IC. század elej én kezdett benépesülni, 
északi partján a század közepéig nem települtek, hanem nyo
másként használták, valamint a várnagyé szénáját is itt rak
ták kazlakba. Nagyobb telepítés 1776 táján történik ezen a

területen.
A Kistó ér a mai Oimonyi, Gomba és Búvár utcán át a ré

gi Szarvas vendéglő alatt torkollott a Topa érbe, amely a 

Csúcs tavat kötötte össze a Hód tóval* 1750-ben még rendeden 

folyt a Top; vize, később a kispiacon a Bzarvas vendéglő előtt 

eltöltütték, ezáltal a Csúcs tótól elzárva állóvízzé lett, és
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108Kispiaci tónak nevezték, 

szentesi utat kötöt e össze a mai Deák Ferenc és Petőfi nt-
A Kis utca az orosházi és a

cák irányábí n, A Nagy utca a raai Lenin utca vonalában a Szen
tes és Lakó felé vezető utakat kapcsolta össze. Makó felé a 

Kistón, Orosháza felé a Kistó éren keresztül közeledtek.
A Kistó a mai Stisánt és Újvárost választotta el egy

mástól. Belterületi medre a mai Kistöltée, illetve Szobosz- 

lai utca közötti vasúti átjáró irányából a jelenlegi tiizép- 

telep irányába tartott és a malom előtt torkollott a Hód 

tóba. Torkolat nak mélyedése a vasúti aluljáró és a malom 

között még ma is látható. A Kistó az 1750-es években az 

lí:50-es évekig jó halászó helye és nád termő területe volt a 

városnak. Medrének nagy részét a 19. század második felében 

töltötték fel, amikor az Alföld-Fiumei vasútvonalat építet
ték. 109

A Hód tó északi partján helyezkedett el az Üldalkosár 

nevű városrész. A tó délről és keletről mintegy félkörivben 

ölelte körül. Hevét valószínűleg a vesszőktől font és föld
del töltött védgátról kapta, Északon a Nagy utcáig terjedt, 

mig nyugat felől a tarján! városrész csatlakozott hozzá.
Innen indiilt ki a Lzentes felé ve zető ut. Csupán néhány 

utcából állott és a legkisebb l'lekszámu városrész volt. A 

legmagasabb fekvő részen alakult ki a város központja. Itt 

épült fel a református ótemplom kőtornya 1713-14-ben, a régi 
vályog imaház közelében. A kőtorony korabeli szerepe a harang 

elhelyezése mellett védelmi jellegű is volt, innen figyelték 

az ellenség és az árviz jöttét, valamint a tüzet. Lz volt a
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városban az első szilárd kőépület. A török engedélyével ugya

nis templomot csak vályogbél és fából építhettek, nehogy a 

lakosság erődítményként használhassa fel ellenük. A törökkel 
1716-ban kiújult harcok súlyos terheket róttak a városra. 
Temesvár ostroma Idején a fuvarozás ée élelem szállítások 

miatt elakadt az építkezés, és csak 1720-tól folytatták. A 

toronyhoz templom épülete 1721-23 között épült fel. A temp
lomtól délkeletre építették az első lelkészlakot egy ‘Чгпи- 

lóházzal", külön pitvarral. A parókiát a templom keleti vége 

irányában építették 1731-ben. A házhoz pince is tartozott.
Az ótemplom és a városháza között állt a vályogból épített 

és nádtetővel fedett iskola épülete.110 1741-42-ben védelmi 
szempontokat figyelembe véve lőrésekkel ellátott kerítést 

emeltek a templom körül. A kőkerítés egy része ma is látható, 

a kapuboltozat zárókövén az 1741-es évszámmal.
Az Oldalkosártól nyugatra a Hód tó északi partvonulatát 

követte a tarján! városrész. Nyugaton a Királyszéki lapos 

zárta le, melyet később lecsapoltak, és a 18. század végére 

beépítettek. A környező településekhez képest mélyebb fekvé
se miatt azonban betelepülése után is többször elöntötte a 

111 Tabán a Tarjántdl északra, a város északnyugati ré
szén partosabb területen feküdt. Egykorú leírás szerint az 

1751-es nag; árvíz idején mint "Noé bárkája ült a víz kö
zött. ”112

viz.

A város lakossága az esőzések és az árvizek miatt ál
landó küzdelmet folytatott a belvízzel. A vizek azonban a 

megélhetés számtalan lehetőségét is kínálták, a tavakat lm-
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lászták, a mélyebb fekvésű területeket nád és gyékénytermő 

helyként h/sznositották, A Hód tót az Oldalkos'rban lévő 

régi temető sarkától a Tarján kezdetéig a lakosság szabadon 

halászhatta,11^
A 18, század első felében a visszatelepülés és uj jöve

vények bevándorlása kisebb-nagyobb visszaesésekkel folyama
tosnak mondható. Az ujratelepülŐ régi lakosok elhagyott tel
keikre térhettek vissza. Palugyai Imre széhagyomány alapján 

irta le, hogy a tatár, török és kuruc járásban elnusztult 

helységek életben maradt lakosai Vásárhelyre mint a Tiszához 

к zeli legnépesebb szomszédhelyre költöztek, annak lakosai
val összeolvadva legelőször a Hód tó partját kezdték "meg-

^1т Az Uj utcában letele-tilni" Üld alkosárban és Várj énban. 
pülők száma gyorsan növekedett.

Házhelyek, lakóházak

Vásárhelyen bt utcatized alakult ki: i tarjáni, a tabá
ni f az Uj utcai, a Kis utcai és az oldalkoeári tized. Az 

adót, dézsmát, párbért utcatizedek szerint szedték, 1732-ben 

a dézsmajegyzékben Vásárhelyen az Öt utcatizedben 843 adózó 

háztartásfőt Írtak össze. 1756-57-ben a háztartásfők mellett 

a házak számát is feltüntették:11'*

iiázak száma 
1756-37

Háztartásfők száma 
1732 1756-57

Tizedek

Tarján 
Tabán 
Kis utca 144 
Uj utca

Összesen 843

202 230219
167 193 205

141131
256223 272
81 89

880 937
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A legnépesebb az üj utcai tized, majd utána következett 

Sarján és labán. A Kis u ,cai tized jóval kevesebb házból állt,
iáig az üldalkosárban Írtak Össze a legkevesebbet. 1717-ben a 

városban több mint 600 ház állt,‘^ amely a század közepére 

937-re növekedett. A népesség növekedésével csökkent a szabad
házhelyek száma, a nagy portákat fölszámolták. Igen gyakori 
eset volt, hogy másnak a portáján jelöltek ki házhelyet az 

újonnan építkezőknek, 
ur tulajdonát képezte. A porta eladását a tanács általában 

korlátozta. Portát csak házzal együtt értékesíthettek: "nem

117 A fundus vagy belső telek a fölues-

lévén a fundusban semmi juss, ha épületi nincsen valakinek 

„118r jta.
A század közepére annyira megfogyatkozott a szabad por

ták száma, hogy a nagy, kihasználatlannak Ítélt portákat meg
osztották. A tanács emberei kimentek a helyszínre, és ha 

olyan portarészt találtak, melynek a ház tulajdonosa semmi 
hasznát nem vette, "hogy a föld tellyességgel heverőben ne

liq
légyen", odaítélték a rászorulónak.

A lakosság letelepülését a század elején nem szabályoz
ták, a belterületet nem osztották fel házhelyekre. A városnak 

voltak mélyebben és magasabban fekvő területei, így a házakat 
domborzati viszonyokhoz alkalmazkodva építették. Az utcák 

zegzugosak voltak, sok sikátor, vakköz jött létre. Az utca

kép tudatos átalakítására ebben a korban nem törekedtek. A 

század derekára azonban a település helyét már a tanács je- 

1751-ben megtiltották a lakosságnak, hogy a ta
nács engedélye ás tudta nélkül foglaljanak házhelyeket. A 

határozat megszegőjét a városból való kitoloncolással büntet

ik 0lölte ki.
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3P1"*■ A város "kerítésén" kívül is tiltották az építkezést. 

A Pap-erén építeni akaróit kérését azzal utasították el, hogy 

árvíz Idején a terület "via között van". Az esőzések és ár
vizek valóban nagy károkat okoztak a házakban és a telkekben, 

így pl, 1741-ben a Vásárhelyen pusztító árvíz Csontos Ger
gelyt kiöntötte házából, Így telket kényszerült vásárolni. 

Olasz Györgynek 10 Kh Ft-ot ajánlott fsl telkének egy részé
ért, aki azt kevesellte. A tanács a károsult mellett hozott 

határozatot« "Deiiberáltatott /elhatároztatott/, hogy illy 

rettenetes rontás és nyomorúság lévén az árvizek miatt egész

ték.

Városunkban, minthogy másként is a nagy haszontalan puszta
„122telekkel nem bírhat, elégedjen meg a 10 Rh forinttal.

Az 1751# évi nagy árvíz, amely Szentest elöntötte, Vásárhe
lyen is komoly pusztít.'.sokat okozott* "Semmit sem említettünk
bár az árvíztől egy néhány itt velő házakról, mellyek a Kur- 

cza és a Kis ár mellett szenvedtek, de sokkal kevesebbek vol
tak itt, mint néhol másutt, nevezetesen Vásárhelyen" - Írták 

123 A megyei közgyűlés ösezeiratta az árvízká
rosulté kát, mely ezerint Turjánban 99, Tabánban 59# Kis utcá
ban 39, Gj utcában 8, az Qldolkosárbon 4 házat tett tönkre 

az árvíz. Külön jegyezték fel azokat, akiknek az udvari ápü-

a szentesiek.

letel is tönkrementek* Tarjánban 19, Tabánban 12, Kis utcában 

4 házat.124 A legnagyobb veszteséget Tarján szenvedte el, mig 

a magasabban fekvő 01dalkoaárban és az Uj utcában kevesebb 

kárt okozott az árvíz, összesen 244 ház rongálódott meg, s
ez a város házainak több mint egynegyedét érintette.

Az árvíz és a belvíz mellett a tűz jelentette a legna-
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gyobb veezélyt. A tanács az építkezés engedélyezésit felté
telhez kitette, a tűzveszély elkerülése érdé ében a hazakat 
Jé kéménnyel kellett ellátni.'"'" 5 A kémények ugyanis fából 
készültek és ha rendszeresen nem sorozták, tűzveszélyt je
lentettek, ezért a kémények karbantart vsára rendkívüli ezi-

A tanács a rossz kéménnyel rendelkező126goruan ügyeltek, 

házakat leromboltatta. A szigorú intézkedést az ia indokol
ta, hogy a többszöri kihirdetés ellenére sokan nem javítot
ták meg kéményeiket. A tűz в faszérkézét és a nádfalak miatt 

gyorsan terjedt, tógy kisebb tüzeset is komoly károkat oko
zott. Pl. 1753-ban a rossz kémény miatt meggyulladt Csőé 

János háza, a tűz továbbterjedt és leégett nyolc szomszéd 

ház is istállóval, jószágokkal együtt. A tüzeset jelentje 

anyagi kárral járt és Csőé János tönkremenését okozta, mi
vel megmaradt jószágából kellett kárpótolni a miatta károsul
takat. 127

ügy uj ház felépítéséhez csak az kezdhetett hozzá, aki 
megfelelj anyagi erével rendelkezett. Bonyhe Perenőné férje 

halála után a tanács előtt, bizonyította, hogy a házat nagy
egyik béresnek is magáébulrészt saját erőből építette: " 

fizetett és a háznak minden fiit is az Özvegynek béressé
• • •

faragta fel, nem különben a házak felrakásáért és vályog 

veréséért is az Özvegy búzájának árrábul fizetőd tt nagyobb 

részént, nem adván Benyhe Ferencz többet belé két rúgott 

borjúnál, úgy szintén a fákat is ezen nyolc közös ökrökön 

és két különös béresek által hordották, nőt az Uzvegy maga 

tulajdon másik házábul is vitetett hozzá három kocsi fát. „128
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A ház földből /vertfnl/, vagy vályogból ' ózz tilt. pitéséhez 

igen во к nádat, gyékényt és faragot hisznóltak fel. A vá

ros környékén kevés volt a fa, ezért távolabbi erőős vidék

ről kellett beszerezni.

ügy 1749-ből fennmaradt becsű felsorolja a ház egyes 

részeinek építési költségeits 

”1. A két házra költött

2. Aj tóiéi ajtóstul hevederestül
3. Ablak fa vasastul /

4. Kémény egészlen
5. Ház bzegée
6. Kié Hlntzének tapasztófa 

Léttsal
7. A Tyuk él 

lúd ól Ízlnnél együtt
8. Az öreg Pintzének fáira 

teppeztéf áve.1 költ
9. liesnő ólra költ

10. Három kementze tatnáltafása*

11. Udvari kerítés

12. Ház és Klntze felverés

13. Izekre 1000 kéve Gyékény 

vágásával

10 Ft

4 "

3 "
4 "
2 "

7 " 30 kr.

16 и

26 "
6 "

10 "

13 "
8 "

12 "
„129123 Ft 30 kr,

A ház általában 2-3 helyiségből állott. A portán gyakran két 

ház is állt, egy régebbi vagy "nagy ház" és egy újabb un.

Summa

"kié ház", A pincét a bor tárolására használták. A fent em
lített háznál két pincét építettek, egy "Öreg" és egy "kis"
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pincét. A házban a kemencének fontos szerepe volt, erre utal, 

ко у húromat is csináltattak belőle. A házon kivíii a portán 

többféle épületet emeltek. Külön építették az istállót, mely
ből több is lehetett. Az egyik a szarvasmarhák, a másik a lo
vak számára. Az udvaron sorakoztak a különféle rendeltetésű 

él k* a disznóól, tyuk- és lúdól a hozzájuk tartozó színnel.
A kamra és az ieztrenga is előfordult. Az épületeket náddal
fedték, a tetőzet ágasfás, szelemenes szerkezetre épült, fel-

130 A portákat általá
ban nádfallal választották el egymástól, vagy,árkot ástak a 

telekhatáron.1^1

t ’tclezhetően nyeregtetős megoldással.

4. Határhasználat, földbirtoklás

A 18. század első felében a mezőgazdaság súlypontja az 

állattartás volt. Hz határozta mer a határhassnálat rendjét. 

A határ nagyobb részét kaszálóként és legelőként hasznosí
tották. Földművelést csak akkora területen folytattak, amek
kora az önellátást biztosította.

A település belső udvaraiból a gazdálkodás központját 

kihelyezték a határba, a lakóház viszont a városban maradt.
A külső területet a rajta levő építményekkel együtt nevezték 

szállásnak, mindaddig, mir az állattenyésztés dominált, majd
a földművelés térhódításával tanyának. Az állattartó helyek

132 Hódmezővásárhelyen is ér
vényesült a határ övszerű beosztása. A oelső telkeket körkö
rösen vezte a kezes jószág legeltetésére szolgáló nyomás, 
melyet a szálldsföldek vezete követett, legkívül pedig a

mind koncentrikus szerkezetűek.
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klilßö legelők terültek el.
A belső legelőhöz tartozott Szentkirály, Solt belső ré

sze Körtvélyesig, mely elsősorban nádtermő terület volt, de 

hátasabb részein jó széna is termett, ée legeltetésre hasz
nálták. Erzsébet fele része a belső legelőt alkotta, mig 

külső frlén szállások jöttek létro. Nyomási legelőnek hasz
nálták még Gorzs't, a Kistó laposát, a pap-erei, kenyerei ás 

márnái szőlők közötti területeket és a Kxrtvölgyig terjedő ha
tárrészt. A várostól ész knyugatra a tarján!, pap-erei, délre 

a sarkalyi, szentkirályi, délkeletre az aranyági szőlők te
rültek el. Délre és nyugt.tra a réti területek húzódtakt Ba- 

tidn, íiétkopáncs, Kingécz, Gorzsa, Bolt, Zsena, Mártélyi la-
Л'КХpos, Térehát, Báréi rét, Atka, Kórhány.

A várost északi, keleti és délkeleti irányban, mintegy 

fél körívben vette körül a ■ zállésok széles övezete, mely a 

külső pusztákig terjedt. A várostól keletre eső rész Erzsé
bet, Csomorkény, kérged, Rárós, északra a Kenyerétől a Kutasi 
útig terjedő határrász, a Bővehalom, Kéktó halom környéke, 
délkeletre a Makai ut és az Erzsébeti ut közötti terület 

tartoztak a s zállá eüvezethez.
A pusztai legelők a rideg állattartás szinterei. A határ 

kiterjedésére osak későbbi időszakból vannak megbízható ada
tok. A határviták után © puszták határainak véglegesítése

134

az 1750-ев években következett be. Fontosabb í ltérképezéeük-
135 szakon Má~re csak az úrbérrendezés idején került sor. 

goes és kerekegyháza bzeghalondg, Dónáth és Fábián pusztákig,
északkeleten Újváros a üzent Tornyai pusztáig terjedt. Xele-
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ten Szőlős ás Vereskutas Földvár ás Orosháaa határáig húzó
dott, Délen Fecskée, Batida, Sámson, Tót Kutos pedig Dele,
F Ide к ás Komiás határáig terült el.

A szállásrendszer kialakulása

A szállásrendezer kifejlődése a paraszti gazdálkodás 

rendszerét változtatta meg. az eddigi к sösségi elvre épült 

gazdálkodási forma helyébe fokozatosan az egyéni lépett. Az 

egyéni birtokká váló szállásföldek a közösségi földekből 
váltak ki.13b

Vásárhelyen a nagyhatárú alföldi mezővárosokhoz hason
lóan nem volt zárt, kötöttebb jellegű határhasználat, igy 

nyomáskényszer sem. Szegeden pl. a nyomásos határhasználat
nak megfelelően elkülönült egymástól a kaszálók és szántó
földek övezete, igy először a kaszáló övezetben tűnnek fel a 

18. században a későbbi tanyák ősének tekinthető szálláaópü- 

letek. Hódmezővásárhely határában a szállások szétszórtan 

helyezkedtek el a parlagoló technikának megfelelően.
A ezabadfoglalással felfogott földet hét évig birtokol

hatta az olsŐ foglaló bérnövelést к »telesettség nélkül. A hét 
év parlagon hagyás után azonban bárki felfoghatta, bokáin ere
jük n felül foglaltok földet. Az igy parlagon maradt szántó
kat sokszor a hét év letelte előtt uj fo laló művelte be. A 

tanács ilyen esetben arra kötelezte az első foglalót, hogy a
magot adja meg a jogtalan használónak, a föld birtoklásában

138pedig továbbra is az eredeti birtokost erősitette meg.'
Az egyéni birtoklási forma скак fokozatosan szilárdult meg.
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a szabad földek fogyásával párhuzamosan és a népesség növe
kedésével egyre több összeütközésről és a földek birtoklása 

feletti vitákról árteeülün a bírói jegyzőkönyvből.
A szállás adásvétele mindennapos gyakorlat volt, ami 

arra utal, hog/ a jobbágy az általa has nált szántófölddel 
és kaszálóval szabadon r ndelkezett. A belső telkekkel együtt

139

is adtak el külsőségeket, de csak a szállás és tartozékai
ignak eladása is előfordult. Pl. 1748—ban Molnár István 

mint jövevény vásárolt szállást kuttal és épülettel 40 Kh 

forintért. Belső telekről és házról nem történik említés.
A tanács a szállásfdldet kcrUlbarázdáltatta, ezáltal a bir
tokost birtokában megerősítette és másokat arról a terület
ről 12 Rh forint büntetés terhe mellett kitiltott. Ka a
szállás birtokosa leszármazók nélkül halt el, a birtokos 

nélkül maradt föld a városra szállt. Az ilyen földdel a ta
nács szabadon endelkezett, azaz bárkinek értékesíthette, 

vagy használatra átengedhette. Baranyi Péter szikáncsi szál
lása halála után a város rendelkezése alá került, amelyet
1743-ban a tanács "egyenlő egyetértésben" özeglédi István

141esküdtnek adott.
Az előforduló gazdasági telephelyek közül ki kell emel

ni a kert telket, amelyet 1747-ben minden belső portához 

osztottak. A kert telek mint a ?-azdálkodás fontos eleme a

lakdtelepüléstől több kilo 'tér távolságban i? előfordult. 

Tudunk olyan kert telekről pl 
fekvő Mtyáshalomnál torült el.

mely a várostól 10-12 km-re 

142
•»

1735-ben olyan földet 

"szakasztottak" a kor tételekhez, amelyen köles alá szántottak.
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Ügy máeik forrás szintén azt bizonyltja, hogy a kart telket 

143 Épületről in tudunk, melyet kertben épitet-
144 и

szántották.
tek, de rendeltetésére nem t.láttunk adatot. ■ ezekért",

"mezei akol", "mezei istálló" elnevezések is előfordultak
145a biréi jegyzőkönyvben, 

utalnak, hogy elsősorban állattartással kapcsolatos funkciót
Az elnevezések egyben arra is

t lt ttek be.
Kalocsa északi fekvésű pusztáin a 18. század els' felé

ben a Duna-Tisza közti területekhez hasonlóan jelentős szám
ban fordultak elő egyéni bi^toklásu telephelyek, amelyek a 

mezei kertekkel mutatnak hasonlóságot. 146 Hódmezővásárhelyen 

a források legsíirübben szállások néven említik a városon kí
vüli telephelyeket. A szállások éritése a 18. század elején 

vett nagyobb lendületet Békés, özentes, Karcag, Mezőtúr,
.'ezőberény, Vésztő, Makó határában is.
1749-ben történt eladás alkalmával említett szálláshoz is
tálló, kút és szántóföld tartozott: "Pető Szabó Ferenc maga 

Szállását, istállóját és kuttyát minden késsérgel együtt és

147

szántóföldéivel a Kenyerén túl Beesői Istvánnak eladta, sen
ki ellene ner- t biro< ban confirnáltatik. 148 1744
-ben: "Ház épületekkel és appertinentiákkal: kezei aklaival, 

Istállójával, szántóföldéivel és kaszáló rétjeivel
144 A szállásokon is folyt földművelés, már 

az 1730-as évektől e re konkrét adatokkal rendelkezünk. Tér
hódítása a század közepére fokozódik. Két párhuzamos folya
mat játszódik le: egyrészt a rideg állattartás intenzivebbé 

válása a szállások teleltető funkciójával, másrészt a beve
tett területek növekedése a földművelés térhódításával, üss

" ke-• • •

rült eladásra.
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az ut egyenesen vezetett el a század iHeodik feliben a szán-

Az 1746-ban. készült »eszeÍrás elánján, 
'melyben ezámbavették a ezállásépületekét, a kaszálókat ás 

a szántókat, összesen 316 szállásról tudunk. Bzen ft lül öez-
151 A szállásépü

let elássör könnyen mozgatható, továbbvihető volt, Ahogy 

fogyt- к a szabad földek, a szállások egy helyben maradtak 

és fokozatosan szilárdult meg egyéni birtoklásuk. A szállá
sok a szántás ér kaszálás váltogatása következtében állattar
tó és földművelő funkciójuknak egyaránt eleget tettek. A 

szálláshoz tartozó szántóföldet ősszel és tavasszal bevetet
ték, nyáron a termést betakarították. A szállás к rül ver-

152met ástak, abban tárolták a gabonát é® a szemes t karmányt.
A szállásiöldön emelt épület mellett néhol kutat is ástak 

az állatok itatására* Az ilyen szállás már jelentős gazdasá
gi egységnek számított. A népességnövekedésével párhuzamosan 

nőtt a szántók területe. A vetés, a szántás és a betakarítás 

munkálatai megkövetelték, hogy a várostól távol eső földön
olyan épület Is legyen,ahol a szerszámokat /láncot, szántő-

153 és az igásáliatokat huzamosabb ideig 

kint tarthatják. A s állásokon az állatok számára épített 

enyhelyeken, okiokban, istállókban az igáé állatok és kezes 

jószágok mellett a külső legelőkről elssaggatott állatok egy 

részét is kiteleltették,»
A 18. század közepére az akadályok ellenére is kezdett 

kialakulni egy-egy földár rab állandó birtoklásának gyakorla

ta, megoldás azonban о ak 1752-53-ban történt a földek fel-

150tóföld i ti, nyákhoz.

szeirtak 30 építmény nélküli szállásföldet.

vasat, kaszát otb./
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mérésével és a szállásföldek határainak kijelölésével, A 

földesur által szorgalmazott földktméréseket a lakosság elé
gedetlenül fogadta, mivel az osztás nem mindig vette figye
lembe az egyéni érdekeket. 1753-ban is több esetben megsér
tették az osztást: Pl, getŐ János a Kardos Gergely számára 

kimért földet felszántotta és éjjel bevetette, Szillczei 
János szintén nem volt megelégedve a számára kimért földdel, 

mivel a bátyjával együtt birtokolt kút nem az ő szállásföld- 

jére esett. Ruttkai Imre mérnököt a helyszínre vitte és a 

bátyjainak kimért földbél a kuttal együtt egy darabot kiha- 

sittatott, A tanács visezaállittatta az osztás értelmében 

kialakított állapotot, a kút tulajdonosát viszont kötelezte, 

hogy készpénzben kártalanítsa Üziliezel Jánost. 
lásföldek mérésénél az elégedetlenséget bizonyltja Varga 

György kijelentése, mely szerint ha "megar^nyozta" volna a 

földmérőt, neki is jobb szállást mértek volnaDöntő több
ségükben, a jobbágyok részére, az általuk addig Is használt
szállásföldek kerültek osztásra. Euttkai mérnök 1754-ben

157készült vázlatos térképén, a mintegy 102 térképlapon ösz- 

szesen 711 kimért szállásföld szerepelt. Az első lapokon a 

szállásépületeket és kutakat is jelölték, sajnos a későbbi
ekben esek jelölése elmaradt, Így erről hiteles adatot a 

térkép nem szolgáltat, A Bzálláef Ölelek helyét és számát vi
szont a térkép alapján rekonstruálni lehet, A szállásföldek 

nagyrészt a már 1746-ban történt felmérés által leirt határ
részeken helyezkedtek el:

A szál-
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Mártélyi határrész és a szertári ut két 
оléelán a Szentesi ut és a mindszenti határ 
között
Vásárhelyi határrészen /Fért5, Kis Bévé 
halom, 
ér köz
A Rárós és Kágoes pusztai határrész /üzarva- 
oi ut/
Vereskutas és Csomorkány pusztai határrész
Csomorkány pusztai részek, a üsomorkányi 
ut és a Kutasi ut között
Csomorkány puszati határrészek
A Csomorkányi és az Erzséheti ut között
Szent Erzsébeti határrészek
S'msoni hntárrészek a Gyulai ut mellett
Férged pusztai határrészek és a Nagylaki
ut mellett
Üzent Erzsébet pusztai határrészek
A Makai ut és a Nagylaki ut közötti és a 
Makai ut melletti határrészek

114 szállásföld

Bőve halom, a Kenyere és Téglás
It67

И82

129

и42
и88
n43

25

25

ft18

24

ft54

711

Az eddig ismertetett birtoklási és használati formákat 
kiegészíti a szőlő és a kút к rüll földek tartósabb jellegű 

birtoklási módja. Az ásott kutak fontos szerepet töltöttek 

be az állattartó azdaságokban. Ha a lakosok közül bárki a 

város határához t rtozó területen kutat létesített a körü
lötte lévő föld is örökös birtokába ment át. A kutakat külö
nösen a téli itatások alkalmával mások is használhatták.
A szállásövezetben a kutat olyan helyre kellett ásni, hogy 

az állatok a szomszédok kára nélkül közelíthessék meg. A kút

158
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létesítésének szándékát a tanács mellett a szomszédoknak is 

elére tudomására kellett hozni, A kút körüli földet vagy be
vetették, vagy parlagon hagyva kaszálták, ezenkívül épületet 

emelhettek rá. Az egyéni földhasználat kialakulásáig ha a
föld hét éven túl parlagon maradt, akkor sem volt szabad azt

159másoknak felszántani, vagy kaszálni,
A szélé birtoklása sokkal tartósabb volt, mint a szán

tóföldeké. Az ujrateleplilék kéréssel fordultak a szegedi ka
marai hivatalhoz a parlagszélék művelése ügyében, A kamarai 
hivatal 1702-ben úgy rendelkezett, hogy mielétt valaki a par
lagot felfogja ér bemunkálja, becsültesse »eg az értékét. Ha 

négy esztendőn belél tér vissza az eredeti birtokos, újra be
csüljék fel, és ha megtéríti a hefektetett munkát, széléjét 

vi szakapja. Ha nem fizeti ki a különbözetet, a szélé felét 

kapja csak vissza. Négy esztendő eltelte után a szélé a be- 

umkáló birtokába megy ét.
lázélével a lakosság több mint fele rendelkezett, Így 

öröklése, adásvétele is gyakran eléfordult. Ha valaki szélé
jét el akarta adni, először a szomszédoknak kellett felaján
lani. A szomszédoknak és vér szerinti rokonoknak a megkérde
zése nélkül történő eladása ellen 1 év és egy napon belül 
lehetett fellebbezni.161 Különbséget tettek öröklött, vásá
rolt és saját ültetésü szélé között. A törvényesen örökölt 

szélé ősivé vált, és leszármazók hiányában a földesurra szállt. 

A vásárolt szélével már szabadabban rendelkezhettek a jobbá- 

gyök. Legteljesebb volt a saját ültetésü szélé birtoklása,
A külső és belső legeiét, a rétet, nádvágó és halászó

160
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helyeket a lakosság közösen használta. A város külön hasí
tott ki magának gazdálkodásra alkalmas t rületet Eáróson.16^ 

Később, a 18. sz'zad második felében a sámsoni h térrészben 

Nagyhajláson a városnak külön gazdasága, épülete és kisza
kított pusztája volt.

Kijelölték a közös nádasok helyét.16^ A nádvágást a ki

jelölt közös nádasokban külön szabályozták. A 18. század kö
zepén üzent Márton napig mindenki számára tiltották a nádvá
gást* Akik a tilalom ellenére a réten nádat vágattak, fejen
ként 3 ßh forintra büntették, és a nád felét elkobozták.
Nádvágd helyek Kopáncson, Gorzsán, Batidán, Solt belső ré-

167szén és körtvélyesen voltak. 1

A rétet sokoldalúan használták, szárazság idején a mar
ha és sertéstartó jobbágyok legeltették, hátasabb részeit 

kaszálták. A rét a népi önellátás forrásaként vadmadarat, 
nádat, gyékényt, halat szolgáltatott, valamint a rideg ál
lattartás feltétele is volt. A halászd vizek használatát a 

földeeur a városnak engedte át.
A teleltetéc jelentőségének növekedésével a katonai 

terhek emelkedésének hatására /a katonák lovainak eltartása/ 

a városnak ée a lakosságnak egyre nagyobb kaszálókra volt 

szüksége, A "Tilalmas Mezők” e.Inevezés 1734-ben jelenik meg 

a birói jegyzőkönyvben. A tanács ekkor hozott határozatot 

arra, hogy a "Tilalmas Mezők" határait a régi szokásnak meg
felelően újra ki kell jelölni, mivel ezt a tilalmat többen 

is megsértették,
A városi tanács 1749-ben külön területet jelölt ki a

164

166

168



%
V

\

■ V'

.

*
..

‘

■

•:



— бо — •ш

város kaszálójaként: "A özikánts oldal, Egyórás nevezetű 

darab földdel együtt a Baranyl Szállásáig, a régi oakai útig 

mind fel fog barázdáltatat, város kaszállójá/na/k közönséges 

szükségére hányát tátik о meg tartozik, akik pedig reá szál
lottak elhordozkodjnnak és a száraz év mellett fog nekijók 

szállás mutattatni." A határozat végrehajtása azonban évekig 

elhúzódott, mert még 1751-ben is voltak olyanok, akiknek 

újabb határidőt jelölt ki a tanács szállásaik elvltelér •, 
a k-szálénak kijelölt területekről.

1743-ban mind a belső legelőt, mind a külső legelőket 

elkül nitik a szállásföldéktől. A belső legelőn a kezesjószá
gokat, mig a külső legelőn a gulyákat, csordákat, méneseket 
legeltették. A belső legelőn, illetve nyomáson tiltották а 

szántást. Aki a nyomást felszántotta, tehene elhajtásával 
büntették. A szántást ugyanígy a külső legelőn is megtil
tották. Bizonyítéka a szabadföldek rohamos csökkenésének és 

a határ szabadfoglaláe miatti rendezetlenségének, hogy 1744 

-ben a város lakosai közül t bben is a tilalom ellenére egy 

egész "baromjárást** gabonával vetették be. A tanács, tekin
tettel arra, hogy a vetés már a földben volt, elrendelte а 

gulyásoknak, hogy a termés betakarításáig ne legeltessék mar
háikat a bevetett földön. A foldfoglalóknak is meg kellett

172fogadni, hogy a jövőben nem szántanak azon a területen.

170

Pusztabérlete к
Pusztabérletek már a török kiűzése előtt is léteztek.1*^

174Az ujratelapüléskor készített saseirás szerint a helysé-
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get birtokló földesuron kivül másoktól is béreltek pusztá
kat. Még 1670 körül Kis Pétertől és Kis Andrástól a Férged 

pusztát, Körtvélyest a Fáyaktól, Mártélyt Palódi Lászlótól 
és Szőke Pétertől vették bérbe. Mártélyt néhány jobbágy bé
relte. Az összeírás megemlíti, hogy Csomorkányt a bírónak az 

apja vette bérbe Csanádi Istvántól, Bástl Györgytől ós Báetl 
Lászlótól. A birtokosok 1700 tavaszán jártak a városban, 
Csanádi István ónodon élt, Bástl László pedig Rimaszombaton.
A birtokosok a török kiűzése után nem tértek vissza, szaba
dulni akartak földjüktől és hajlandók lettek volna örökáron 

is eladni. A bizonytalan közigazgatási viszonyok és a háború 

utáni állapot nem vonzotta vissza a régi birtokosokat. Az el
pusztult falvak határ,íi üresen álltak. Az összeírás lakat
lannak irta le Mártélyt, Körtvélyest és Férged pusztákat.

A jobbágyok azokat a pusztákat is használatba vették, 

melyeket a török hódoltság idején béreltek: Kutast, ftágocsot, 

és Csomorkányt.1^
Az 1715. évi országos összeírás szerint a lakosság a 

legelőket nem tartotta elegendőnek, ezért másoktól kénysze
rült pusztát bérelni. Az 1720. évi összeírásban is a legelők 

szűkösségére panaszkodtak. Mártély, Csomorkány és Pereskutas 

használatáért 1720-ban Schlicknek nem fizettek bért. A Csa
nádi püspök birtokában lévő Batidát én Cámsont a makóiakkal
együtt tized fizetése ellenében használták. Szén a területen

176nemcsak kaszáltak, hanem szántottak és vetettek is.
-ban a makóiak panaszkodtak, hogy a vásárhelyiek ’’hatalmasul" 

elfoglalták a közösen árendált hátidéi pusztát. A püapök vá-

1718
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lassul eltiltotta onnan a vásárhelyieket ás visszamenőleg 

három évi bérleti dijat követelt tőlük. 172ü-21-ben már e- 

géez sor pusztáért fizettek bért a esanádi püspöknek, aki 
Betida és Sámson mellett időközben rátette kezét Csomorkány- 

ra, Fecskésre, Pereskutaera és M'gocsra. Schlick és a Csaná
di püspök birtokában lévő puszták mellett az állatok számára 

szükséges volt egyre nagyobb legelŐterület megszerzése, ezért 

a lakosság másoktól is bérelt írusztákat. így 1722-ben Tolnai 
István birtokosoktól vették bérbe a Szent Tornyai pusztát, 

melyet 1726-ban is béreltek. Az orosházi puszta bérléséért 

1724-25-ben 100 Eh Ft-ot fizettek. A pusztát a következő 

években is bérbe vették.1^
1723-ban Károlyi Sándor a városhoz intézett levelében 

a birtokába került pusztákat a város lakosságának szabad hasz
nálatában hagyta: "Az eddig általatok hivatott praediumokban, 
úgy mint Mártélynak, Körtvélyesnek, Rétkopáncsnak, (torzsának, 
Batidának, Férgednek, Szent Erzsébetnek, Gsomorkánynak, Sám
sonnak, Veres alias, Peres Kutasnak, Feeskésnek, Újvárosnak, 
Mágoosnak, Mrósnak, lerekegyhá nak eddig lett usussában 

igazságokig megolts lraaztatnak és pro legáltatnak s azokrul úgy 

maguk földiről is semmi kilenczeddel nem terheltetnek, nem 

különben az alkalmatos helyeken az magok számára malmok épí
tése, s azoknak úgy halászó vizeknek használatba vétele is

„178 Az 1727. évi egyezséglevélben az előbb 

felsoroltakon kivül szerepel még Szőlős, Tótkutas, Solt és
nekik engedtetik.

Szentkirály. Tótkutas, Újváros, Szőlős a legjobb legelők kö

zé tartozott. 1723-ben Szőlőst az aradi főispántól bérelték.
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1732-ben már Károlyi Sándor erősítette meg a bérletüket az

zal, hogy a határokra vigyázzanak. Károlyi Ferenc iö fenn- 

t rtotta a bérletet, feltételként szabva, ho у ott "szünte
len marha legyen”. Mágocs, Szegvár, Ferekegyház pedig mint 
elhagyott területek kerültek a vásárhelyi határhoz. Károlyi 
Sándor a birtok átvétele után három évvel Mágoceot és Ferek- 

egyházt Szegvárhoz csatolta. 1727-ben a derekegyházi puszta
egy részét 150 Rh Ft haszonbér fizetése ellenében engedte 

át a városnak.1*^ Rárós és Pereskutas egy részén szállások 

jöttek létre, de nagyobb részét legeltették. A város kaszá
lóját Ráróson jelölték ki. Mártély p\isztáit, legelőit, vize
it Károlyi Öándor a város használatában hagyta. A várostól 
délkeletre Férgedet bérelt pusztaként megosztva legeltették 

a vásárhelyiek a makóiakkal. A bizonytalan határok miatt 

gyakori volt az összeütközés a bérlők között. Sámsont és 

Batidát 1731-ben még teljes egészében egyedül, később azt 

is a makóiakkal közösen legeltették. Fecskéét is bérelt le
déként és kaszálóként használták.

A város a bérbe vett pusztákért kezdetben a taksán fe
lül sem robottal, sem egyéb szolgáltatással nem tartozott.

180

Hasonló volt a helyzet Csongrádon, Szegváron és az ekkor
181még ilarruckem tulajdonában lévő Szentesen is. 

azonban Károlyi Sándor kisajátította a mártélyi és körtvé- 

lyeei pusztákat. 1732-ben Szőlős pusztát hasította ki és

1731-ben

100 Rh Ft bérleti dij fejében adta vissza a jobbágyoknak 

azzal a kitétellel, hogy csak addig használhatják, ameddig 

a földesur nem akarja azt saját használatba venni. 182 Вв a



- C4 -

gyakorlat előre vetítette a földesúri gazdálkodás későbbi 
kiterjesztésének szándékát a jobbágyok rovására.

A földesúri majorság

Hódmezővásárhelyen a 18. század elején nem jött létre 

az ország más területein már elterjedő, földművelést folyta
tó földesúri majorság! .'azdálkodás.^ A jobbágyok robotmun
kájára épülő majorságok, allodiumok nem jellemzőek a volt hó
doltsági területre. A termelőerők leromlása a török kiűzésé
nek idején és a népesség megfogyatkozása, a terület uj birto
kosait, öchliek Lipótot, majd Károlyi üándort arra kényszeri- 

tette, hogy a jobbágyok által kivívott kedvező helyzetet tu
domásul vegyék.

A hatalmas határok az extensiv állattartáshoz a legmeg
felelőbb feltételeket nyújtották, hiszen kis befektetéssel 
viszonylag csekély munkaerővel jelentős haszonra lehetett 

szert tenni. Nem véletlen tehát, hogy Károlyi Sándor már ko
rán kísérletet tett állattartó majorság kiépítésére, ütmek 

érdekében először kerekegyházán és szegváron ménest, ,gulyát 

és juhnyájakat állíttatott be."' ^
Az állatok téli takarmányozását később úgy oldották meg, 

hogy a melléjük rendelt gulyással, bojtárral behajtatta Vá
sárhelyre, és a jobbágyokat kötelezte a teleltetéere. 3-4 

jobbágy teleltetett ki egy jószágot. A gulyás és a bojtár
IOC

eltartása szintén a jobbágy ökre hárult. ' üagyobb mennyiségű 

állatállomány beszerzésére legcélszerűbb útnak a földesur szá

mára az látszott, ha azokat taksa elmén szerzi be, 1725-ben
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több r'vi taksa megváltásaként 1000 darab ökröt követelt a 

váróstul 19 500 Eh Ft értékben. Az évi taksa ekkor 3000 Eh 

Ft, A több mint hat évi adónak megfeleld» értékű, élőállat 

átadása a lakosság állatállományának jelentős mennyiségű 

csökkenését eredményezte volna, ezért vonakodtak azt telje
síteni, A váró8tejlandó lett volna 4ÖÜ ökröt, párját 30 tal
lérba számítva három évi taksa fejében átadni, de ezt s meny
nyié éget sem tudták Összeszedni, Végül kétszáz ökröt adtak, 

párját 26 tallér értékben az 1725. és 1726, évi földesúri 
adó fejében,
taksát is ök rben követelte, de végül kénytelen pénzt elfo
gadni. ökrök helyett 800 borjúért még ugyanebben az évben

Kéhány hónap múlva a 

város az 1724. évi adóhátralékát 1409 Rh forintot 400 egy
éves borjúval egyenlítette ki.

Az 1724-1726 közötti árviszonyokról Széplaki inspektor 

és Károlyi Sándor levelezéséből tudunk következtetni. 1724 

-ben a pesti óllatváaáron Károlyi sőre ökreinek párját 30 

tallérért /45 Rh Ft/ értékesítették, 1725-ben valószínű en
nél jobb piaci ára volt az ökröknek, mert a 10-12 mázsásnak 

párját 30 tallérért vásároltatta fel, ugyanakkor a heted, 

nyolcad, kilenced fű ökrökért páronként csak 26 tallért volt 

hajlandó fizetni,
1726-ban károlyi aet Írja inspektorának, hogy volt olyan föl
de sur, aki 50 tallérért adta el a piacon ökreinek párját. 

Széplaki megjegyzi, hogy inkább olcsóbb lesz a piaci ár, 

mert annyi jószágot soha nem látott e.ryütt mint amennyit

106 1725 ausrusztusában Károlyi az 1727-28. évi

1882200 Bh Ft-ot küldött a tanácsnak.
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Bőidnél áthajtottak: "a szentesi réven több hatezernél jött 

által." A kecskeméti vásáron 1726-ben az ökrök javát páron
ként csak 28, 32, legfeljebb 35 tallérért, a meddő tehenek 

párját 9 és 10 f:h Ft-ért a harmadfü tinőkat hasonlóképpen 

vették"- Írja Széplaki, ennek ellenére Károlyi Sándor fal-
kájábél páronként 42 tallérért 180-at adtak el nyolc ráadás- 

k földesur árutermelésbe és értékesítésbe velő kimé-189sál.

letlen beavatkozása a paraszti árutermelés rovására még 

szembetűnőbb, ha a lakosság állatállományának nagyságát is 

megnézzük. Károlyi néhány év alatt több mint 2000 állatot 

próbált kicsikarni a várostól. A lakosság növendékmarha ál
lománya a földesur előzetes felmérése alapján 1723-ban 805 

"idei" ökörborju, 791 "tavalyi" tinó, 792 hároméves tinó 

ezenkívül 753 hároméves üsző, 672 egyéves üsző, 806 "idei" 

üszőborju volt. A lakosság által évenként eladott hizóökrök 

száma nem hí ladta meg a 2Ü0-at.
Az állattartó majorság fenntartásához a teleltetne ide- . 

jére megfelelő mennyiségű széna biztosítására volt szükség.
A szegvári és körtvélyháti rétekét a jobbágyoknak kellett 

lekaszálni és 150 szekér szénát Szegváron a. majorság részé
re boglyákba rakni. Az 1731. évi egyezséglevélből kiderül, 

hogy a jobbágyok a szénát hiányosan szolgáltatták be. A szé
na begyűjtése és összerakása később is akadozott, üobotmen- 

tességüket érezték veszélyben és inkább hajlandók voltak a 

"széna csinálás helyett készpénzben fizetni. A földesur meg
váltás elmén 300 Rh forintot ki vételt.^'11 1727-ben szegvári 
majorsága számára szekerek és béresek kiállítására kötelezte

190
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1928 várost*
Aa állattartó majorság növekedése mind súlyosabb meg

terhelést jelentett a jobbágyok számára* Jel ntásen befolyá
solt? a lakosság életfeltételeinek alakulását, csökkentette 

a 1 gelŐk területét* A földesur t rjeszkedéae a jobbágyok 

rovására abban is megnyilvánult, hogy rájuk kényszeritette 

állatai egy részének teleltetásét, illetve tartását* "íiéltó- 

ságos К gyelmes tirunk Gróff károlyi Ыпбог ecexellenciájának 

2Ö0 darab eöfcroit в hetekig Szénával tartotta az b. Város. 
Item ugyan eö excellenciájának 6 lovait 15 hátig szénával 
ér abrakkal. Széna költ el rájuk 16 szekérrel, abrak, penig 

260 véka árpa, jöttek be az lovak januáry, mentek el 14 Áp- 

rill. Ezen kivül 3 G bolyősnek 6 hétig adunk hetenként 9-9 

kenyeret item, három font Szalonnát, Két lovászt Penig ugyan 

eö Excellenciáját 15 hétig tartottuk tisztességes étellel.
Item 4 béreseit eö .Excellenciájának kenyérrel és szalonná

nk Mindezek az évi taksán felül jelentettek egyre na
gyobb terhet a város lakossága számára.
val.

5. Gazdasági viszonyok

A földművelés

A szántóföldek zöme a belső és külső legelők közé esett. 

A század első évtizedeiben a város közvetlen közelében is
A népesség növekedésével mind távolabbi 

területeket vettek művelés alá. A visszatelepülés első évei
ben a jövevények is ingyen juthattak földhöz. A földet sza-

194voltak szántók.
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badon elfoglalhatták, sem iféle korlátozás nem volt érvény
ben, mely az igy elfogott földek nagyságát meghatározta vol
na. így a foglalás mértékét az adott munkaeszközökkel és 

igásáliatokkal \Talé ellátottság szabta meg,
A szabadiоglalásnak a parlagolé földművelési forma fe

lelt meg, amelynek lényege az volt, hogy a felfogott földet
addig művelték, amig az ki nem merült, majd újabb földdara-

1Ф5bot vettek művelés alá.
Az 1715. évi összeírás szerint a határ nem volt feloszt

va. /hoc Oppidum nullám subdivisionem habet caaporum 

felfogott parlagföldet 4-5 évig pihentetés nélkül szántották, 

majd kimerülés után kaszáiénak használták. Bár az 1720-as 

összeírás osztott határról ir /Hic in hoc Oppido ad campos 

sunt subdivisi/, 

rendszernek más forrásokban semmi nyomát nem találjuk. Bftj* 

dunánás esetében 1715-ben szabályozott talajváltő r ndszer 

volt érvényben, de ott "a szánték egy táblában vannak össze
gyűjtve, amelyet a haeználék egyszerre fognak fel, és 6-7

/ A• • •

196 kétfordulós vagy szabályozott t lajválté

évi folyamatos szántás és vetés után egyszerre hagynak el,
„197 Vásárhelyen a fordu-és cserélik fel egy másik táblával, 

lé nem szerepel, másrészt semmi sem utal arra, hogy egyszer
re, tehát egyidőben hagynák el a kimerült földet, és egyszer
re vennék művelés alá a maik fordulóban levét. Az 5 év előt-
ti müveléstechnikát Írták le 1720-ban is, annyi változtatás
sal, hogy a földet 5-6 évig szántják pihentetés nélkül. Hoz
zátették még azt is, hogy az elhagyott föld az előző haszná
ld birtokában megmarad mint kaszáié. Külön a szántóföldekből
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Kihasított kaszáló nem volt* ubből arra. következtethetünk, 

hogy лея» osztották föl a határt, a földek rendezetlenségére 

utal az is, ho. a század első felében nagyon sok az olyan 

vitás eset, amely a föld birtoklásával kapcsolatos. Az 1740 

-ős évektől több adat bizonyltja, hogy a jószágok kárt okoz
tak a vetésekben* Arra, hogy a szántóföldek egy táblában let
tek volna, szintén nincs adatunk* A feltört szántóföldeknek 

és к szálóknak a határban szétszórtan kellett lenniük, erre 

utal a szállások elhelyezkedése, a hajduvárosok közül Hajdu- 

nánás mellett Haj uaorogon is volt két foruló, a délebbi 
területeken, igy a tiszai határőrvidéken özeged és Szabadka 

kivételével viszont parlagoló technikával művelték a földet.
A fekete, televényes, jó minőségű termékeny talaj mellett 

előfordult nehezebben művelhető és kevesebb terméshozam ke-
Az ilyen földön a kétszeres maghozam 

már jó termésnek számított. A jobb minőségű földekben egyszeri 
szántás után is 3-4-szeree termésátlagot jegyeztek fel.

Agy köböl őszi vetésből 1715-ben 3 köböl, 1720-ban 4-5 

köböl termett. A tavaszi vetés mindkét összeírás szerint 3

198

199mény, szikes föld is*

köböl termést hozott. A 3-4-szeres termés kedvező, ha az or-
200s ágos átlaggal összevetjük, ’onely P 1/2 - 3 1/2-szeres.

A 10. század elején a dunai és a tiszai határőrvidéken ennél

jobb terméseredmények is előfordultak, a moholi, ad.ai, sen- 

tai és kiskanizsai szántók, melyek bő termést biztosítottak

már egyszeri szántással is, 5-b-szoros őszi és 4-5-szörös
201tavaszi magot eredményeztek.

A megtermelt gabona mennyiségére a megyei összeírásból,
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földesúri és kamarai összeírásból és a 6 ézsmb1 jegyzékekből 
к ve tkez te the tünk •

A kilencedet 1701-ben beszedték a lakosoktól:
270 3/4 köböl Gabona kübli den 60 

köböl Árpa kübli den 40 

41 1/2 köböl Zab
60 1/2 köböl Köles k„bli den 40

Ft 162 - 45 den
40 Ft 16

Ft 10 - 98 denkübli den 25 • • • • •

Ft 24 - 6 den
A beszedett kilenced alapján számított össztermés 1701-ben

2024127,5 p. köböl abona volt. a 163 öe: zeirt háztartásfő 

közül 99 rendelkezett gabonavetéssel /60,7 , /. A vetés; el 
nem rendelkezők száma 64 /59*3 /7. A határőrvidék! háztartá
sokban átlagosan 1 ökör 4,08 hold szántót müveit meg a 18, 
század elején. 203 Az >krük száma,elegendő volt a föld fel
töréséhez, amely több évi kényszerű parlagolás után meglehe
tősen nehéz munkának bizonyult, ügy eke elé 6-8 ökröt is fog-

204 1701-ben összesen 4 nyele ökrös ás 23 hatökrös job
bágyot, mig 44 négyökrös és 44 kétökrös jobbágyot jegyeztek 

föl* Kindez arra utal, hogy a földművelők többségének össze

tak.

kellett fognia, hogy a szántáshoz elegendő igaerő álljon 

rendelkez ősükre•
1715-ben az összeírt földterület 3600 pozsonyi köblös, 

1720-ban viszont 12 462 pozsonyi köblös, őz az indokolatlan 

emelkedés azzal is összefúgghetett, hogy az összeirók nem a 

parlagoló rendszernek, hanem a háromnyomásos rendszernek meg
felelően készítették el az Összeírást, A háztartásfőknél fel
irt minden szántóterület maradék nélkül osztható hárommal,

■ыге a hibalehetőségre már Acsády Ignác is felfigyelt.
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A későbbi adatokkal összevetve 1720-ban az összeírt vetéste
rület harmadrésze 4154 köblös föld tekinthető elfogadhatónak. 
A pozsonyi köblös föld egy magyar klsholdnak /1100-1200 □ öl/ 

felel meg. Az egy főre jutó szántó 1715-ben 8,6 hold, mig 

1720-ban az egy' háztartásfőre jutó átlag 13*2 holdat tett ki. 

1715-ben a 406 összeirt házt rtásból 146 n 

szántóval /36 . 1720-ban ez lényegesen lecsökken, a 314
háztartásból már csak 49 földnélküli /az Összeírtak 15*6 ? — a/. 

Mindkét összeírás szerint a legnagyobb az 1-10 és a 10-20 

hold nagyságú szántóval rendelkezők aránya. 1715-ben 1-20 

hold közötti szántókat birtoklók az összes háztartásfők 53 

—át képezték, ennél naг óbb szántóföld 11 > kezében volt. 

1720-ban az 1-20 hold közötti földdel rendelkezők aránya
67*5 %-ra növekedett, az ennél nagyobb földet 16,9 birto-*

költ. Az összeírások adataiból kiolvasható, hogy a földműve
lést folytatók többsége 1-6, 7-10 és 11-20 hold közötti szán
tóterületen gazdálkodott.

A vetésterület megoszlása 1715-bent

rendelkezett

Háztartások j-os Vetésterület
/льЩо,!/.,.

Birtok
kategória

0 36146
6,9 621-3 

4-6 

7-10 

11 - 20 

21 - 30 

31 - 40 

41 - 60 

61 -100

28
16,5
16,8
12,8

67 316
68 590

81952
49018 4,4

3,414 511
8 2,0 444

^681
406 100,0 3600
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A 18, század első feléből még egy olyan összeírást ismerőink, 
amely a vetésterületet is feltünteti, J.746-ban ez összeírt 

vetésterület 6236 p,köböl. Az összeírásban csak a szállás- 

földdel rendelkezők szerepelnek /340 háztartásfő/. Azok a 

szántóföldek, amelyek nem a szállások övezetébe tartoztak, 

ebből a felmérésből hiányoznak. A bevetett terület az itt 

feltüntetettnél tehát több lehetett.
A vetésterület megoszlása 1746-baní 206

Háztartások Vetésterület 
/p. köböl/

Birtok
a z árna

2Ü
211-3 

4-6 

7-10 

11-20 

21 - 30 

31 - 40 

.41,-T.60

16 86
556 490

2366
1566
1501

157
62
42

6 22£
6236340

A 7-20 holdnyi szállásfölddel rendelkezők száma a legnagyobb 

a 21-40 hold közötti szállásföldek birtokosai is közel egy- 

harmadát tették ki az összeirtaknak.
Az önellátás mellett a gabona egy részét, háborús idők

ben a katonaság élelmezésére kellett fordítani /porció, kvár
tély/. ihinség idején m's várost is segítettek a vásárhelyi- 

As ilyen és ehhez hasonló nagy mennyiségű élelemezál- 

litások azt bizonyítják, hogy a város nagyobb mennyiségű tsr- 

t lékgabonával rendelkezett.

207ek.
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A földet csak egyszer szántották, igy a szárazság volt 

a legnagyobb ellenség, de ugyanígy az árvizek is súlyos ká
rokat okoztak* 1751 telén a zentest és Vásárhelyt elöntő ár
víz jelentás veszteségeit azonban tavasszal bőséges termés 

208 Az egyszeri szántást az Is Indokolta, hogy 

az Ilyen földben termett szalma jé takarmány volt, amely
ellensúlyozta•

Összeírás is meg
említi, hogy amikor kevés a széna, azt szalmával pótolják.
A fejős teheneket, jármos Ökröket, kocsis és nyomtaté lovakat, 

juhokat a betakarítás után kint tartották a szántón. Az álla
tok fekvése és trágyázása révén a föld hamar visszanyerte 

termőképességét.
Két évvel az 172ü-as országos összeírás után már 457 

jobbágyot ős 14 zsellért találtak Károlyi Sándor ösnzeirói a 

városban. Az 1725-ban készült Összeírásban 616 háztartásfő 

Az állatállományt rendkívül részletesen Írták 

össze, de a gabona feltűnően kevés, amiből arra következtet
hetünk, hogy gyenge termésű év volt. A termés pozsonyi köböl
ben: 2371 búza, 1572 árpa, 56 ab és 24 köles, összesen 4023 

p. köböl gabona.
A teljesebb kép érdé-ében szükséges az igavonó ökrök 

és a termésmennyiség összefüggését is megvizsgálni. Az ök
rök száma 1199. A 616 háztartásfő közül 289-nek volt igás ök
re és közülük 247-nek gabona termése. A 327 igavonóval nem 

rendelkező háztartásfő közül 27 teljesen nincstelen, 22-ben 

csak igásló, 5 háztartásban csak szőlő volt. Gabonaterméssel 
46 háztartás rendelkezett. A fennmaradó 227 háztartás állat-

sokszor a szénával vetekedett. Az 1720.

209

210szerepel.
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tartó volt, f ldmüveléssel nem foglalkozott, esetleg föld
művelő jobbágyok alkalmazásában. Ha volt io f 16je, nem szán
totta, illetve nem volt termése. Az igavonó ökrök számától 
függött, hogy ki mekkora nagyságú szántót tudott megművelni. 
Az őszi és tavaszi gabonatermés mennyisége az igavonó ökrök 

számának növekedésével emelkedett, melyet az alábbi táblázat 

szemléltet:

Egy ökör tárté háztartásra, jutó 
termésátlag

ífasA„,/v£fcaZ^ Misa/
Igavonó
ökrök Ókörtertó

7,32 1Ü9 12,8
28.7 

41,2
69.8 

115,5

4 82 21,5
30,4
46,9
36,7

656
138

10 4

A tiznél több ökörrel rendelkezők közül a 14 ökrös jobbágy 

200 véka őszi és 63 véka tavaszi terméssel rendelkezett. 

Volt 22 ökrös jobbágy is, akinek 170 véka őszi gabonája és 

100 véka tavaszi gabonája termett. Jó termésű évben ennek a 

kétszeresét is megtermelték.
A következő táblázat a 2-4-6-8 ökörrel rendelkező ház

tartások és a búzatermés kategóriái közötti összefüggést 
mutatja*
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Háztartások г zárna Ц/ 
л ökrös б Цкгйя 4 ö;:röa 2 ökrös

28,4
26,6

28,4

Búzatermés

О 3,1 4,9
1-10 6,11.5

2о,-

12.3 

38,5
15.4

11-20 35,4
28,-

17,1
21 - 30 15,3

30,8

15,3
23,-
15,3

11,-
5,631 - 50

51 - 80 7,3
81 - 100 7,7 1,2

101 - 120
121 - 150 1.5

100,- 100,- 100,- 100,-

8 ökrös jobbágyok 100,0 ; —áriak 21-120 véka között termett
11-100 "
11-50 и 

0-20

6 " 83,9 

80,5 

83,4
A táblázatból kitűnik, hogy minél kevesebb az ökrök szá

ma, annál kisebb a megtermelt búza kategóriák szerinti nagy-

4 "
2 • H

eágrendje. Hogy egy jobbágy m; nnyit termelt és mekkora földet 

tudott megművelni, azt elsősorban н tulajdonában lévő ökrök 

széna határolta meg. Az ökörtartó 289 házt rtásra 8502 véka 

búza és 5738 véka árpatermés esett, mig az igavonóval nem 

rendelkező 327 háztartásra mindössze 983 véka búza és 550 

véka árpa jutott. A 18. század első felében a lakosság iga
vonó Ökörrel г aló ellátottságát a következő táblázat szem
lélteti.
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Uses, Össz. 
»r h.t. ökör

Ökörrel
геюи elk.

Ökörrel 
пега rend.
H.t.

1 Ükört. 1 h.t. 
h.t.-ra ~ra

juth.t. У$ jut
1701.163,- 448,- 44,-27,-119,-73,- 3,76 2,74
1723. 616,- 1199,- 321,- 53,1 289,- 46,9 4,14 1,94
1729. 597,- 1151,- ЗЮ,- 51,9 287,- 48,1 4,ül 1,92
1732. 843,- 1116,- 595,- 70,5 248,- 29,5 4,5 1,32
1737. 684,- 1030,- 453,- 66,2 231,- 33,8 4,4 1,5
1741. 455,- 754,- 301,- 66,1 154,- 33,9 4,89 1,65
1745. 877,- 1041,- 698,- 79,5 179,- 20,4 5,8 1,19

Az ökrök számának viszonylagos állandósága mellett fokozato
san csökken az ökörrel rendelkező háztartások számaránya, hb- 

ből arra következtethetünk, hogy egy bizonyos réteg tartotta 

к zében az igavonó ökrök nagy százalékát ós a népesség növe
kedésével ezért mutat csökkenő tendenciát az igavonókkal ren- 

kelkezők száma.
Az igáslovak száma 1723-ban 997. A lovakat a század ele

jén szántásra tikábban használták, háztartásonként! átlaguk 

1-4 között ingadozott. A század közepe felé viszont fokozato
san növekszik a lovak mennyisége. 1756-ban 880 háztartásfőre
már 2460 hánosld esik. 211 Az adatokból kiolvasható, hogy egy
re inkább szántásra is használtak lovakat. Az 1756-os Károlyi
Urbárium a 2-3 lovas jobbágyot Mfélerejü marháé” jobbágynak 

Az 1723. évi földesúri és 1729. évi, valamint 

1737. évi megyei összeírások terméseredményeit, az egy főre 

jutó termésátlagokét, a termelők me-"oszlását a különböző ga
bonafajták termesztése alapján a következő táblázat foglalja 

213Összei

212nevezi.
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Termes p. köbölben 1723-br n 1729-ben 1737-ben

4692,5
4555,-

71,-
6 ,5

3946-taza
Árpa

2371
1572 5720

56Zab 359
24Köles 1995

Összesen: 4023 9387 12020

1723-ban 1729-ben 1737-ben

616Háztartásfők száma
1 h.t-rs eső búzatermés 
/p.köböl/
1 h.t-ra eső ossz, даЬо- 
natermée /p,köböl/
Busát termelő h,t. fő 

Árpát 
Zabot

684597

3,8 7,8 5,7

6,5 17,615,7
363291 315

>1 256 370213
ti 69« 917

Kölest M 6 26 222
Nincs termése 281 282 281

A lakosságnak tehát több mint a fele búzát és árpát termelt, 

a sabot és kölest termelők száma 1723-ban és 1729-ben is mi
nimális, 1737-ben a köles sokkal több, mint az előző években, 
és a termelők száma, la ugrásszerűen megnövekedett* A város 

h tárában a dézs заjegyzékek alapján őszi búzát, tavaszi bú
zát, árpát, zabot, kölest, lent, lencsét, borsét és káposz
tát termesztettek*
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Ha as egyes gabonafajták közötti arányokat vizsgáljuk, 

akkor azt látjuk, hogy az árpa termelése több esetben megha
ladta a búzatermést. A köles ingadozó, időnként magasabb ter
mésátlaggal, de messze elmarad a busa és az árpa mögött. Mi
vel a kölest általában az ugar feltörése után első vetésként 
alkalmazták, érthető az időnkénti magasabb termésmennyiség.
A kölest táplálkozásra használták, az alföldi embr legfonto-

214sabb tápláléka volt, de iSurópa-szerte népeledelnek számított.'
A kölest Vásárhelyen is parlagföld feltörésekor első vetésként 
vetették, de időnként mint másodvetés is előfordult, amennyi
ben a búzatermés elégtelennek mutatkozott. Gyengébb búzater
més esetén a búza pótlására használták. Feltűnő a zabnak a 

többi gabonához viszonyított jóval kisebb mennyiségben való 

termelése. Az árpát állatok takarmányozására is felhasználták,
de emberi táplálkozásra darát, kását és sört készített belő- 

215 Az ipari növények közül a lent termesztették, a dézs- 

mát len*agból is szedték.
A felsorolt növények mellett a lencse és a borsó közül a 

lencsét termesztették nagyobb mennyiségben. Borsóból nem min
dig szedtek dézsmát. A káposztát külön káposztáskertekben ter
mesztették, 1731-ben a dézsmajegyzék alapján a káposztater- 

mée 29 563 fej káposzta.
Szántóföldi növényként is termesztették a dinnyét. A 

dinnyeföldek a határ távolabbi részében voltak, a köleshez 

hasonlóan frisstöréeü földbe vetették. 1745-ben Feeskésen a 

ilakra temetése körül és Mágocsőn a Kis Kádashalom környékén 

szántottak dinnye alá.

le.

216 A sámsoni határban szintén termesz-
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tettek dinnyét. Újvárost legelőnek használták, egyes része-
A dohánytermesztést a hely

beli jobbágyokon kívül idegen c!ohánykert<5ezek is folytattak 

a sámsoni ha tárrá szén ás Mártélyon#
A kukoricát nem dézsmálták, igy az összeírásokból és 

dézsmajegyzékekből kimaradt. 1751-ből találtunk Írásos fel
jegyzést róla."1^

A földet szántővfssal ellátott faekével művelték. %y
0

baleset kapcsán történik először említés a kaszáról, melyet 
a részesek szokásuk szerint, ha már aznap nem akartak kaszál
ni, este a szállásra vittek, 

majegyzékekben többször előfordul a "nyomtatással kereste 

élelmét" megjegyzés. A zsellérek és földnélküli jobbágyok 

szegődtek el nyomtatónak, pl. "Szabd Oyörgy Vékony György 

nyomtatója volt". Ugyanúgy aratókat is alkalmaztak. Csáki 
Istvánnak és Csáki Sámuelnek összesen termett 140 véka búzá
ja, 331 véka árpája, 20 véka kölese, nevük mellé bejegyezték: 
"két-éjüknek volt két aratójuk", A nyomtatott és szórással 
tisztított gabonát a szállások körül ásott vermekben tárol- 

tik.221

in azonban dinnyét vetettek.

210

220 A abonát nyomtatták. A dézs-

A szőlő és kertgazdaság

A legrégibb káposztáskertek közvetlenül a város alatt, 

a református temetőnél kezdődtek és a sarkalyi szőlők irányá
ba húzódtak. Későbbi források szerint a kánosztáakertekbe tö
köt, dinnyét, babot is vetettek# 222 A kerti véleményeket kie-

/\Фтп^и Л#
Я £2EG£d !%

CÍ ■r-'-v &
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gészitette a szőlő közé ültetett zöldségféle. A parcellák kö
zötti üres helyeket la kill, sználták, atol répát, retket, ba
bot, káposztát, dinnyét, tököt termesztettek* A szőlőtőkék 

között ültetett gyümölcsfák is voltak, de viszonylag csekély 

számmal* Csak az 1770-1780-as években kezdett a '=yümölc8fa- 

Ultetés nagyobb méreteket ölteni* A gyümölcsfák közül a szil
va,* körte, meggy és kisebb mértékben az alma volt elterjed- 

223ve#
1702-ben a szőlők parlagon hevertek, az összeírás csak 

annyit jegyzett fel, hogy a városnak van egy kis szőlőhegye, 
de nincs teljesen művelés alá véve. A bortíézsmát a sok parlag 

szőlő miatt nem szedték be. 
leteken a szőlők újra szaporodtak* öarkalyben, Mámában, Arany
ágban, Szentkirályon, a Kistő parton, Kenyereháton, fap-ere 

partján, Tarjánban*22'*
Az összeírások minden alkalommal feltüntették a szőlőte

rület nagyságát, vs ry a te me.lt bor mennyiségét, özek slapján 

képet alkothatunk a szőlőművelés fejlődéséről. Az 1715. évi 
összeírás szerint a síkságon levő szőlők termését nem lehe
tett pontosan meghatározni* Az összeírást megelőző 4-5 év 

alatt a gyakori árvizek miatt sok szőlő pari gon maradt. A

224 Később a városhoz közeli terü-

lakosok bevallása szerint 4 kapa után csak 1-2 urna bort nyer- 

226 A tormást nehezen tudták értékesíteni, 1 urna bor ára 

1 Ш forint. 1720-ban 1 kapa után 3-4-5 urna bort termeltek 

/urnánként 64 pozsonyi icce/, és urnáját 1 Ft 50 dénárért ér

tékesítették.

tek.

227
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Az árvizek gyakran pusztították a szelőket és a ti,‘rods 

jelenti csők! enésát okozták. 1741-ben az árvíz is közreját
szott abban, hogy a szőlők t rületőnek csökkenése aellett a 

termés mennyisége is nagymértékben visszaesett. 1744-45-bol 
és 1751-ből találtunk ad:?tokát a szólókét károsít4 árvizek
ről. 228

1701-ben zömében 1-2 kapás kis területeket müveitek. Az 

önözés bemunkált szólók t rülete 169 1/2 kapás, A parlagon 

álló szólók nagysága 1-1 l/2 kapástól 4 kapásig terjedt, A 

lakosok közül többen m ülőjüknek csak egy részét vették műve
lés alá, mig más része parlagon maradt. Az ujratelepülée alsó 

évében a 163 háztartásfő közül 128 fő rendelkezett szőlővel, 

de ebből 45 f'nek még parlagon állt, és csak 83 fő munkálta 

be.
22ЭA szőlőterület megoszlása 1701-ben:

A szőlőterület Háztartásfők Szőlőterület Az öerzterU-
8 zárna/kapás/ összesen lethez viszo-

imaásZ......................... .
131 1/2 77,6

22,4
741—3

4—5 309

169 1/2 100, ü03

1715-ben 406 háztartásfő közül 270 fő szőlő tulaj donor,, és 

136 háztartásfőnek nincs szőlője.
A szőlőterület megoszlása a háztartásfők között 

2301715-ben:
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A szőlőterület Házt rtásfők SzőlőterUlet Az öeezterö.-
s zárna/kapás/ léthez vi~Összesen

'C;.v

49,01—5
4—6
7—10

10—

201 371
33,153 251

101 13,313
4,6353

100,0270 758

A szőlőterület közel 15 év alatt 169 l/2 k~pásról 758 kapás
ra, n ezőlőtulaj «ionosok száma pedi^ 83-ről 270-re emelkedett,
1720-han 286 háztartásra 735 karás szőlő jutott,

231A szőlőterület megoszlása 1720-ben:

A szőlőt* rillet Háztartásfők bzőlőterület Az összterü- 
/kapás/ /szőlőtulaj- 

donosok/
összesen leihez vi-
/Лшрйв/ , amitiLítM, ✓ -

56,6
32,5

4162171— 3 

4— 6
7—10

10—

61 239
647 8.7
16 2,21

100,0286 735

Öt év alatt csökkent a nagyobb szőlőterülettel rendelkezők 

száma, és növekedett az 1-3 kapással rendelkezőké. Az 1 ház
tartásfőre juté átlag 2,3 kapás, A feljegyzett háztartásfők

90,5 : —r- rendelkezett szőlővel,
232 földesúri összeírás 616 háztartásfőre ösz-Az 1723-as

szesen 1169 kapás ^solőt és 6572 akó bort irt össze, 1 ház
tartásra 1,9 kapás szőlő és 10,6 akő bor jutott. 1 kapás sző-
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lő után 5,6 akő átlag bortermés számítható. As 1729-es megy*! 
összeírás233 szerint as összes bortermés 6419 urna, az 1 ház
tartásra jut<5 átlag 10,7 urna# Az 1723-as és 1729-es össze
írás közötti időkben nem következett be lényeges változás sem 

a szőlőterület nagyságában, sem a termés mennyiségében# A sző
lőtermesztés jelentős szereoet töltött be a lakosság gazdál
kodásában, biozen az 1 házt rtásra jutó 5Ü0-600 liter borból 
eladásra is jutott, különösen ha figyelembe vesszük, hogy

»
egyes szőlőtulajdonos háztartások ennek többezírásét is meg
termelték#

1731-ben a 843 összeirt háztartásfőnek több mint a f le, 

495 háztartásfő fizetett bordózsmát#' A dézsmajegyzékben 

feltüntetett termés összesen 8005 l/2 akő. Az 1 háztartásfő
re jutó átlag 9,5 akő.

Az 1737-ben 1302 urna bortermést Írtak össze} valószínű 

árvizes vagy rossz termésű év lehetett, mivel 1 háztartásra 

mindössze 2 urna bor esett#
1741-ben 653 háztartásra mindössze 607 kapás szőlőt je

gyeztek fel# Az 1 háztartásra jutó átlag 0,9 kapás, A nagyará
nyú visszaesést az 1738-39, évi pestisjárvány következményei
vel is magyarázhatjuk# Az 1723-ban Összeírt szőlőterületnek
közel fele maradt pariegon, 1745-ben 1114 kapásra emelkedik

£'33 Az egy háztartásra jutóa megművelt szőlőterület nagysága#
átlag 1,2 kapás. 1750 után tovább növekszik a bemunkált sző-

236 642 házt ;rtás-lőterület, 1750—e6 megyei összeírás szerint 

ra 1497 kapás, 1756-ban 880 háztartásra 2087 kapás szőlőt ir- 

23*^ Mnükét összeírásban az 1 háztartásfőre jutótak össze.
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, átlag 2,3 kapás,
A szőlőterület raegoszláea a szőlőtulajdonos háztartás

fők között 17'15-ben:

А вz616terület о zőlőtulajdonoe Üzőlőterület Az öeszterü-
ön zeeen
/±тЫ.. „

/kapás/ h 'zt rtásfők léthez vlszo- 
nvitott

73,6
26,4

452 8201— 3 

4— 6 
7—10

66 294

1114 100*0518

А szőlők zöme 1-3 karáé /73,6 $/, 6 kapásnál nagyobb szőlő 

nincs. Csökken a szőlőt birtoklók aránya is az összes háztar
tásfők számához viszonyítva, A háztartásfőknek átlagban több 

mint 50 / —n rendelkezett ezőlőbirtokkal. A zsellérek is le
hettek szőlőtulajdonosok. 1715-hen 28 zsellér közül 7 fő 1—2 

kapás szőlővel, a 61 alzsellér közül 23 fő 1-2, illetve 5-7 

kapással rendelkezett,
A szőlőre csőszök vigyáztak, általában több szőlőbirto-

239kos fogadott egy ,,szől6pásztor,,-t, ' 7 

bor tárolásához szüretelő csebret, n omókádat és több akós 

hordókat tartottak* A városnak ülőn pinceije és hordója volt, 

melyben a dézsma során beszedett bort tárolták,
A szőlőtermelést legtöbbször a jobbágy maga végezte, de 

előfordult feles művelése is. A bérlő a termés feléért pün
kösdtől pünkösdig vállalta a szőlő gondviselését, mely több-

238

A szüreteléohez és a

240

szőri kapálásból, a szőlő metszéséből, béták rásából és kinyi
tásából állt.241 ázeket a műveleteket meghatározott időre kel-
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lett elvé ezni* A szőlő bérbeadása több évre is szólhatott, 

Lendvai ihály 1748-ban 180 útból álló szólójót Szűcs György
nek adta ki "fele b tsznáért" hat <5vig, olyan feltétellel, 

hogy a szőlőnek "illendőképpen gondját viseli”, Több peres 

ügy kerekedett abból, hogy a bérló egyik vagy másik művelet 
elvégzését elmulasztotta. 242

A halászat
Az 1701-ben készült összeírás n várostól nyugatra elte

rülő Barczl-fokot Írja le halász óhely ként» melyet a tavaszi 
áradáskor lehet halászni Körtvélyecig és a Tisza menti falu
ig /Mindszent?/, ahol már "sokszor fogtak szép harcsát és

Károlyi Nándor halászati utasításában mint ha
lászható helyeket említi a "Crorsai" morotvát, a Iiétkopácci 
nagy morotvát és a vásárhelyi nagy "Hold“ morotvát.
A 18, század első felében a Tisza és árterei, a város körüli 
tavak, erek, fokok halban azdagok voltak. A hal a lakosság 

táplálkozásában fontos szerepet játszott. A halászati jog a

» 243pontyot".

244

földesurat illette, de a lakosság a század közepéig szabadon
*45halászhatta a kijelölt halászóvizeket, 

séglevél szerint a földesur a taksán felül ötven darab szá-
1727-ben kelt egyez-

razhalat, három akó eóshalat követelt a várostól, egyben el
ismerte a halászó vizek szabad használatát, 

szatot azonban csak akkor ngedélyezte, amikor a Baját részé
re történő halászat befejeződött. A város a bérleti jogot is 

megkapta, melynek alapján a rzegedi halászoknak adták bérbe 

meghatározott időre a Ludvártól Körtvólyesig, onnan pedig a

246 A szabad haIá-
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Mártély dn findszent határáig terjedő vizeket. A Térén való 

halászatot a vásárhelyi b Jászok folytatták, évenként válto
gatva о'-y mást, igy pl, e yik évben Hí. re sás Sándor és társai, 

a követkézé évben H. Szecael János és társai kaptak engedélyt
Az 1715. és 1720. évi országos összeírások 

szerint a lakosság saját szükségletre halászik, a halászok 

feladata a helybeli lakosság hallal való ellátása, ugyanak
kor a földesur mind a lakosoknak, mind a halászoknak megtil
totta a halak idegeneknek történő eladását, a lakosság feles
legét is 6 maga vásárolta fel. Halászmester- két alkalmazott 

és szárított állapotban Dömeödre, Pestre, Komáromba szállít
tatta, szárazon "lajtonos" kocsikban 6 vizen bárkákba rák- 

248

247a tanácstól.

va.

Az állattenyésztés

A megnövekedett határok az állattartás számára kedvező 

lehetőséget biztositottak. A pusztai legelők mellett a város
tól délre és nyugatra elterülő vizjárta rétek szintén a ri
deg állattartásnak kedveztek, A legeltetés rendjét a hosszú 

idő alatt kialakult szokásjog szabályozta. 1745-ben Mágoee 

határának megállapításához tanukat hallgattak ki, 

vallomások rávilágítanak a legeltetési szokásokra, érzékel
tetve a földesúri állattartás mértékének növekedését: "Vásár
helyiek Mágocsi Pusztát as M. Uroságtul árendába bírván min
denkor Szeghalomig Mgocs körül való Ormok hátokig Szabadon 

bírták, a Marhájukat minden bántság nélkül járathatták, annak 

utána pedig M, Uraeág Vásárhelyiektül ell vévén a Pusztán maga

249 A tanú-
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Méneesit в Gulyáját ottan járatta..#"
A réti földek a tavaszi ás őszi áradások idején nagy- 

részt viz alatt álltak. A nád, gyékény, káka és más vizi nö
vények mellett a réteket sürü és due fü borította. Az ár le
vonulása után az állatokat a rétbe hajtották. A réti telelte- 

tésre utal Szaplonczai Illés levele, mely a Kingécz használa
tával kapcsolatos perlekedés során leírja a terület használa
tának módját. Á Kingécz a várostól délre olterUlő réthez tar
tozott. Minden évben viz Öntötte el, tavasszal csak a háta- 

sabb része emelkedett ki, melyet a tápéi jobbágyok a makóiak
tól és a vásárhelylektől vették bérbe, в kaszáidnak h sználták, 

A Kingécz laposában p ‘dig vásárhelyi sertésmáj, ménes és gu
lya telelt.

héhány olyan elnevezést találtunk, amely kifejezetten a 

réti állattartásra utal: Ökör tó vagy Ökröstó, Ménes csapás, 
Tarka disznó fok, Disznó ér. ^ 

líg úszva is megtalálta táplálékát a Hétben, de delelésre és 

éjszakai nyugalomra, valamint telelőre száraz helyre volt szük
sége. Ha bejött a tavaszi ár, az állatokat száraz legelőre haj-

250

A régi magyar szarvasmarha fu

tották. A 18. századi feljegyzések szerint az ártereken eoz-
252tendŐnként 3-4 hónapig állt a viz. Az állattartás módja 

szorosan összefüggött az évszakok változásával, áradással ás
egyéb éghajlati és vízrajzi adottságokkal#

A réten telelő állatokra az időjárás viszontagságai és 

a különféle betegségek mellett a fark в is komoly veszélyt je
lentett. Legtöbbször a marárahagy о11 vagy eltévedt állatot tá
madta meg. A viz.járta réteket legjobban a sertés kedvelte. A
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réti tartás mértéke nagyobb lett, miután a szállások közül 
a sertéseket is kitiltották, mivel a vetések között és a szo- 

lökben gyakran jelentés károkat okoztak.
A rétben teleié szarvasmarhák hozzászoktak a zord idő

járáshoz, de jelentésen leromlottak, Így a rétben tartott 

ökör tavasszal még nem volt értékesitheté, csak a nyár végé
re, amikorra a külsé legeién felhizott. A nagyon hideg tél 
az állatok égj részének elhullásával is járt. Télen a külsé 

legeién legeltetett állatoknak egy része nem a réten, hanem 

a szállásokon telelt át. Az intenzivebb jellegű, félszilaj 

állattartásra valé áttérésre utal a szállások számbeli növe
kedése /1746-ban 340 szállást irtok Össze/.A gulya szét
verése és a szállásokon valé teleltetése a 18. sz'zad elsé 

felében 'Vásárhelyen már jelentés méretekben folyt. Mellette 

a szilaj réti tartás továbbra is megmarad, sét egészen a 19« 

század második feléig tovább élt, és csak a Tisza szabályozá
sa után szűnt meg.

Az állatok teleltetésére a szállásokon összegyűjtött 

szénát használták fel. A külsé legeiéről ésszel "elszaggat- 

ták" a marhákat és a szállásokra hajtották. 1748-ban a Kar
dos Gazdaság marháinak elszaggatása karácsony előtt három 

héttel történt. Az állattartók közül sokan nem rendelkeztek 

szállással, Így arra is van példa, hogy a szállással r*ndel- 

kezé jobbágy meghatározott időtartamra elvállalta más állata
inak téli 'onr-viselését, amely József napig tartott. A telel
te tés összegében is megállapodtak, de terményben való fizetés 

is előfordult, amikor pl. szénát számoltak fel. A teleltetéet
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családtag, pásztor vagy béres végezte, aki a szálláson tr- 

tózkodott. vizabó János konvencióé béres 4 Ft-ért vállalta 

gazdája állatainak teleltetését, ezen felül 13 darab marháját 
konvención felül "fél tálból1* kiteleltette.255 Télen a külső 

legelőről behajtott marhákat a szálláson lévő szénázó helye
ken, акlókban esetleg istállókban tartották.25** 
teleltetett állatok tartására a leghidegebb téli hónapokban

A szállásokon

jelentős szénamennyieégre volt szükség. A széna mennyiségét,
minden összeírásvagy a kaszálók területének nagyságát n< 

tünteti fel. Az országos összeírásokban 1715-ben 2772 l/2, 

1720-ben 1620 készés rét szerepel. /1 kaszás rét nagysága 

800-1300 u-öl.Az egy háztartásra eső átlag 6,8 ill. 5,1 

kaszás rét. 1 kaszás rétről a bevallások alapján 1 szekér szé
nát kaszáltak. 1 szekér széna súlya kb. 3 q.250 Ha két-háro 

szőri kaszálást tételezünk fel, csak akkor jutott 40-50 mázsa 

széna átlagosan egy-egy háztartásra, amely mennyiség kb. 2 

ökör, 2 ló és 1 tehén teleltetéséhez volt elegendő a leghide
gebb téli hónapokban.

1720-ban a szántóföldeken, ahol jó minőségű széna termett, 

a szárazság miatt nem tudtak többet kaszálni, mint kaszás ré
tenként 1 szekérrel. A szénahiányt szalmával kellett pótolni.
A szalma ára vetekedett a szénáéval, mivel két szán szalmát 6

259

260

Eh forintra becsültek 1753-ban, 1754-ben pedig 4 öl szalmát 9 

Rh Ft-ért adtak el. 261 A megyei összeírások valószínűtlenül ke
vés szénát Írtak össze. Ha összevetjük az 1720-ban becsült meny-
nyisé gél, melyet a jobbágyok is kevésnek tcrtottak, akkor az 

1729-ben összeírt mindössze 95 szekér széna legfeljebb néhány
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család állatainak teleltetéeére elegendő. Az 1737-ben föl- 

jelzett 1423 szekér széna /1 háztart зга jutd átlag 2 sze
kér/ aég mindig jóval kevesebb a szükségletnél.2^2 Az 1723-as 

földesúri összeírásban mindössze 47 szekér széna szerepel, 

ami arra utal, hogy az összeírások nem a ténylegesen felhasz
nált szénamennyiséget tüntették fel, 1746-ban 343 szállás
földön 5131 boglya szénát találtak,*^ A szállásokra jutó át

lag 15#1 boglya. A boglyák nagyságát nem ismerjük, a boglyák 

száma viszont arra utal, hogy a szállásokon növekedett a téli 

takarmányozásra összegyűjtött széna mennyisége.
A szilajon tartott állatok elsősorban tőkeértéket jelen

tettek. A külső legelőt járták a rideg gulyabeli marhák, 
a méneses lovak, a juhnyájak és sert' skondák. A heverő vagy 

hizó marhákat is a külső legelőn tartották. A jobbágyok, a 

fölőesur és a város pásztorokat, gulyásokat un. ridegeket 

fogadott és fizetett, akik a szokásjog alapján kialakított 

határokig száladon legeltették a gondjaikra bízott állatokat.
A legeltetés időt rtama tavasztól késő őszig tartott. A több 

száz állatot tárté jobbágyokhoz kisebb állománnyal rendelke
zők csatlakoztak, és állattartó közösségeket, baromgazdaeágo- 

kát alkottak. A madaságok külön legelőt használtak gulyáik, 

méneseik számára, Önálló járással és kuttal rendelkeztek, a 

gulyást közösen fogadták és fizették. A Kardos gazdaság gulyá
sának évi bére 1748-ban 42 Eh forint. A gazdaságok az állatok 

teleitetéeét is megszervezték. 266 "A legelőterület, illetve a 

legeltetés rendjének biztositása, a nyájak megszervezése, a 

pásztorok fogadása a késő feudalizmus századaiban Alföld-szer-
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te közösségi érdekű és közösségi jellegű volt. A minőségileg 

differenciált állatállomány /a "munkaállatok" es "heverőálla
tok" megkülönböztetése, mely a külterjes árutermelő állattar
tás szükségszerű volejárdja/ és a nagymennyiségű, jószág el
tartására ugyan alkalmas, de közös használatú legelőterület 

eleve feltételezi az együttműködést, hiszen a legelő koránt
sem egyenlő minőségű, a kill nböző táp Iáié к igényű állatfaj ták-

«267kai csskis valamilyen rendszer szerint hasznosítható.
A gasd ságok ée a gulyák, ménesek, nyájak szániát nem is

merjük. A jegyzőkönyvben a következő gazdaságok neveivel ta
lálkoztunk: Kardos barmos gazdasága, Deák gazdaság barma,
Deső István barma, teák ménese. Fejes barma, Pap István bar
ma, Kis Pál gazdasága.
ről tudjuk, hogy a gulya Batidán és támson pusztán legelt, a

269ménes pedig leső István barmával együtt a Szöllősi pusztán.
A szilaj állattartás mellett jelentős a kezes állatok 

tartása. A városhoz közel eső "nyomáson" legeltek az igás 

ökrök, igás lovak, fejős tehenek, fejős juhok, sertések.
A Juhnyájakat, a csordákat, sertésosürhét, lovakat a ti

zedenként fogadott csordások, kan'szok, csikósok őrizték.
A belső legelőn kijelölték a csórdajórásokat. A tizedek csor
dásainak tiltották az állatok egymás járásaira hajtását. A
csordás a re geli hsrangszó után ment ki a marhákkal, egész

271nap kint tartózkodott, ás este hajtotta be az állatokat. '
A század közepére a tanács rendelkezik a belső legelők hasz
nálatáról: 1743-tól a szállásföldekről kirekesztett állatokat 

a belső legelőn kellett tartani. A közösség tagjai nehezen

268 A ieák gazdaság legelőjének helyé-

270
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szokták meg az uj rendszert, és а г ndelkezés után is akadt, 

aki a tilalom ellenére fejős juhait a szállások közé lmjtat
tá. Aki пега bizta csikósra igáslovait, béklyóba kötözve csal
ta ki a közeli nyomásra, ahol az őrizetlenül hagyott állatok
könnyen a szélébe tévedtek, és letarolták a termést. Béklyőe

Csordások,272lé kútba pusztulásáról is találtunk feljegyzést, 

csikósok, gulyások sokszor vesztettek el állatokat, melyek
értékét, ha vétlenségüket igazolni nem tudták, meg kellett 

téríteni.

Az állatállomány összetétele

Az állatállomány összetételét a fennmaradt összeírások 

alapján elemeztük.2^ Az állatállomány részletesebb vizsgála
tához az 1701-es kamarai, az 172'5-as földesúri és az 1729 

1737. és 1745. évi megyei összeÍrásokat használtuk fel. Az 

összeírások alapján megvizsgáltuk, mely állatfajta esik leg
nagyobb súllyal latba a lakosság állattartásában, hogyan osz
lik meg a teljes állomány a családok között, a lakosság hány 

százaléka tart különböző állatféléket, mennyi az egy háztar
tásra eső állatszám. Az első táblázat áttekintést ad az álla
tok száménak alakulásáról, egyes állatfajták egymáshoz való 

viszonyának alakulásáról /l.sz. táblázat/.
Az összeírások forrásértékét csökkenti, hogy az állatok 

tényleges számbavétele helyett az adatfelvétel az adóköteles 

háztrtásfők bevallásai alapján készült, ami természetesen nö
velte az eltagadások lehetőségét. Az eltagadáet szigorúan bün
tették, az összeíráson a kitűzött időpontban meg nem jelenő

•»
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jobbágyot börtönnel fenyegetve kényszéritették ez adóbevallás 

megtételére,
lag kevés állatállományt jelentősnek kell tartani, mivel az 

ujjátolepülés első évérÓl lóvén szó, kevés о háztartások szá
ma is. Az 1723» évi összeírásban a háztartások száménak jelen
tés növekedése mellett a kiugróan magas állatszám abból adódik, 
hogy a fejős és meddő juhok mellett a bárányokat is számba vet
ték, óo a növendék állatok? t is differenciál tan jég; estók fel, 

megkülönböztetve az egy óven alóli és az egy éves állatokat,
A többi összeírásban csak 2-3 éves növendékállatok szerepel
nek.

274 Az 1701. évi ÖsszeÍrásban feltüntetett viszony-

1741-ben a bekövetkező visszaesés az állatok számában 

az 1939-40, évi pestissel magyarázható, 1745-ben éri el az 

állomány nagysága a legmagasabb értéket, az egy háztartásfőbe 

eső átlag a népesség számának gyors emelkedése miatt csökkent. 

A következő táblázatban /2. számú táblázat/ üsrz-foglaljuk, 

hogyan alakult a felh asznált összeírások idején az állatállo
mány és milyen volt ebből az egyes állatfajták részesedési 
aránya. Annak ellenére, hogy 1701-ben az ilmenekült lakosság
nak csak egy része tért vissza, az egyes állatfajták aránya 

alig tér el a később kimutatható arányoktól. Az eltérésekről 
és a fejlődés irányáról elemzések segítségével alkotunk képet. 
1701-ben az ökrök aránya kiugróan magas, ez abból is követke
zik, hogy a földművelésben az Ökör volt a legfontosabb igaerő, 
és ennek megőrzésére törekedett legjobban a menekülésre kény
szerítőit lakosság, \z egyéb szarvasmarhafélék aránya megfelel 
a későbbieknek, a lovaké kevesebb, a juhoké viszont több, mint
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ami a későbbi ösзавÍrásokból megállapítható• 1729-től 1745 

-ig az ökrök arányában csökkenő, a lovakéban viszont növekvő 

tendencia érvényesül. A juhállománynál végig a legmagasabb a 

részesedési arány, átlagban 40-60 $ között mozog, amely 1752 

-ig csökken, 1737-től kezdődően újra emelkedik, kivéve a pes
tist követő 1741. évet. A juhokat mint a le/-nagyobb számban 

tenyésztett állatfajtát a részesedés sorrendjáben a szarvas
marha-félék követik /mindenféle összeirt szarvasmarhát és 

korosztályt beleértve/ -20-30 ^ közötti aránnyal. A legkisebb 

a lovsk és sertések száma az Összes állatok számához viszo
nyítva részesedési arányuk a század közepére lassan emelkedik. 
A mennyiségbeli sorrend nem jelent egyben fontossági sorren
det. Az állatok hasznosításának foka, a lakosság létfenntar
tásában betöltött szerepe és piaci értéke együttesen adják 

értékrendjét egy gazdasági rendszeren belül. A lakosság ál
lattenyésztésében megítélésünk szerint a legnagyobb jelentő
ségű a szarvasmarhafélék tartása. A juhok magasabb átlagszá
ma ugyanis vészit jelentőségéből, ha darabonkénti piaci érté
két, vagy a hasznos!the téság fokát, vagy azt vesszük figye
lembe, hogy a családok /összeírt háztartások/ hány százaléka 

foglalkozott tartásukkal. Hódmezővásárhelyen a 18. század el
ső felében a legnagyobb számban juhokat tartottak, de a szar- 

vasmarhafélék kevesebb számuk ellenére, nagyobb tőkeértéket 

jelentettek, figyelembe véve az ökröknek a földművelésben be
töltött szerepét, jelentőségük jóval nagyobb, mint a juhoké.
A juhok tartása természetesen fontos,piaci értékesítési lehe

tőségei miatt. A lakosság élelmezésében a fejős juhoknak \'olt
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szerepe, A sertések növekvő arányezámai azt bizonyítják, bogy 

a létfennt rtásban betöltött szerepük mellett piaci értékeai- 

tősükre in lehetősig nyílt,
A következő táblázat összefoglalja, hogyan oszlik meg 

a családok között a teljes állatállomány. Az összeirt háztar
tásfők hány százalékának volt ökre, lova, tehene stb. /3. 

az 5jou táblázat/ Az igásállatok a jobbágy gazdaság legszüksé
gesebb állatai közé tr toztak. Az igavonó Ökrök mennyiségé
ből következtetni lehet egy-egy jobbágycsalád vagyoni helyze
tére. A háztartásfők számának emelkedése mellett az igásökrö- 

ket t rtók csökkenő százalékos aránya ne® jelenti az igásök- 

rök számánaklénysges megfogyatkozását: 1701-ben 443 db, 1729 

-ben 1157 db, 1737-ben 1030 db. 1745-ben 1041 db az igácökrük 

száma. A csökkenést az okozza, hogy a biztartásfők állandó 

szaporodásé mellett az igaerőállomány nem növekszik, mivel a 

gyarapodó lakosság egyre kevesebb hányadának gazdaságában ta
lálható jármosökör. Az ökörállomány az összlakossághoz viszo
nyítva eg^re vékonyabb réteg kezében koncentrálódik. Az iga
vonók megoszlását és a földbirtokkal való összevetését nem 

tudtuk megvizsgálni, mivel a szántóföld nagyságát az állato
kat kimutató összeírások nem tartalmazzák# A földművelés ci- 

mU fejezetben a terméseredményeknek az igaerő-ellátottSággal 
való összefüggését megvizsgáltuk. A végkövetkeztetés az, hogy 

az igaerő-ellátottság növekedésével egyenes arányban növekszik 

a háztartásonként megtermelt gabona mennyisége, és ez igaerő
vel nem rendelkezők óriási többségének nincs termése, illetve 

vetése.



l.sz. táblázat

A azámogmarha-állománv létszáma és r-1 ta. :-z-' rintl ш-roszlása 1701-1745.

Az állatfajták megoszlása szaros állatban4Összes bzámos 
áll tok állat 

sz?1ma összesen
Bt-fők
száma

v össze-
1 Ht-ra 

jutó 
számos
marha

é Ozurvae- Höven-
raarha dák Borjú Ló Csikó Sertés Juh 

marha
sen

áb

142 21,5 38,6 281,7

1536 402,8 2122 381f5 1033,3 1640,9
1762 158,5 185,1 986,7

2969 277,5 469 1133,9
1804 387 322,9 814
3170 485,5 700 1487,5

4806 1701,8 10,67 858 207

28850 11160,5 18,11 3422

18085 7990,3 13,33 3579 721
24497 11026,8 16,12 5110 805,5

18631 8262,9 16,04 2978 1499
29808 12176,5 14,02 4343 1122,5

1701 163

1723 616

1729 597
1737 684
1741 458

1745 868

4 500 kg élősúlyt véve alapul: 1 számosmarha - 1 fejlett szarvasmarha /bika, tehén, ökör/
® 2 növendékmprha /2-3 éves/
= 4 borjú /2 évnél fiatalabb
- 1 lé
* 2 csikó
* 10 juh
= 6 sertés

Vö.: AukuKNAI: 88.



2.SZ. tábládat

Az e.^veg állatfajták nsáz/ildkos megoszlása as összes állatszámlioz viszon.,itva

Állatállomány E Ъ b б 1

^ ökör Tehén i'-orju összes Lé Csikó
szarvas- $ i>

marha
Sertés JuhÖsszesen

lóféléká v аъ £-*
%

4763 100 9*4 8,6 8,7
100 4,2 7,7 16,2
100 7,2 12,4 8,0
100 6,2 14,0 12,1

100 5,0 15,9 7,0
100 4,9 11,0 IC,9
100 4,3 10,2 7,5

1701 26.7 3 0,8 3,8 

28,1 6,3 4,7 10,0 

27,6 9,7 1,7 11,4 

32,3 11,8 4,7 16,5 

27,9 12,1 2,2 14,3
32.8 9,6 4,1 13,7 

22,0 10,6 3,2 13,0

11,2 59,1 

3,96 56,9 

6,2 54,7 

12,1 38,8 

11,5 46,3 

10,4 43,7 

14,1 49,9

1723 28850
180611729
177661732

1737 24497
1741 18631
1745 29808

•Megjegyzés: 1701-ben a forrás nem tünteti fel a borjak életkorát.

1723-ban minden korosztályú növendékállatot, borját, csikót összeírtak,

1741-ben és 1745-ben a 3 éves növsndékállatokat együtt Írták össze a 2 évesekkel, 
mig a többi összeírásban /1729,1737/ csak a 2 éveseket Írták ösoze,

1732-ben a 2 és 3 éves növendékéibe toknt Írták össze.



3.8Z. táblázat
A háztartások száz? Iákor részesedése különféle áll.- tok tartásában

Összes
v Ht-ok $> 

száma
Az összes háztartások közül

Igás Hízó Fejős Meddő 2 — 3 
ökröt ökröt tehenet tart éves 
tart tart % borját

t rt £

Háros Méneses 3 — 3 Ser- 
lova t tart éves tést 

csikót tart 
t rt ?i %

fejős Meddő 
juhot tart

%
%

1701 163 100 73 38,660,1

38,2 25,8 ---- 37,7 29,6
43,0 32,9 ---- 56,1
33,8 32,2 20,4 56,9

71,7
1729 597 100 50 7,2 66,8 40,2 56,1 73,0

72,6 56,7 31,9
71,0 47,3 34,9 80,6

84 87,1
27,8

1737 687 100 33,7 9,0 

1745 368 100 20,6 6,6
29,0

19,7
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Igáelovat a lakosság minő nagyobb százaléka tart. Az 

igásá'latok tartásában egy olyan folyanét inéul el, raely so
rán az igásökrok számának stagnálása mellett a hámoolá tar
tása a lakosság egyre szélesebb rétegeire terjed ki, 1745 

-ben már a családok 80,6 -a rendelkezik igáslovakkal, mig 

igásökörrel csak 20,6 A hámoslovak és raéneseslovak szám
beli gyarapodását és tartásukkal foglalkozó családok száza
lékos arányát Összehasonlítva is ke< vező kép bontakozik ki 
az igáslovak számárai

щfiz Öses. 
ht-hoz 
viszonyí
tott /-—a

énes Tulaj- Az össe. 
ló db donos

Mmoslő dö
fi b nos ht# ht-hoz 

viszonyí
tott %

É V •- •'231!

ht.

1729 908 456 

1757 1555 560 

1745 2001 700

855 227 38,0
43,0
33,3

73,0

81,9
80,6

-<í$

1634 294
1169 294

A hámoSlovak száma fokozatosan emelkedik, a mdneses lovak 

száma 1737-hez viszonyítva visszaérik, a ménes16 tulajdono
sok százalékos arányával együtt. Az igáelovat tartó háztar
tások száma 1745-ben a legmagasabb. A háztartásfők számának 

növekedése mellett a méneseelő tulajdonosok száma 1737-ben 

és 1745-ben azonos marad. 1729-ben az igánlóval rendelkező 

családok között legtöbb az 1-2 lova® családok száma, majd fo
kozatosan csökken, ellenben ezzel párhuzamosan növekszik a 

3-4 lovat tartók száma:
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Ая igáslovat tárté családok közül
é v

1-2 lovat tart 3-4 lovat tart 5-6 lovat tart
**

1729.

1737.
1745.

16,1
35,2
54,0

0,581.4
63.4 

39,2
1,1
5,7

Az 5-6 lovas családok fokozatos növekedést mutatnak, de szá
zalékos arányuk jelentéktelen, ami arra utal, hogy hámoslo- 

vat négynél rm.gyobb számban ne® volt érdemes tartani. 1745 

-ben a 3-4 Irániéval rendelkezőknél vr.n a léállomány 61,7 

-а, ая 1-2 lovas családoknál több mint 30 A-a. A számok ar
ra utalnak, hory a lovak mezőgazdasági munkákban való alkal
mazása egyre intenzivebbé válik. A háwoslá tartás fejleszté
sét a határban messze kiterjedő szállásrendszer is indokolta, 

mivel a városi ház és n s állások közötti gyors közlekedés 

és fuvarozás hámoslovak nélkül elképzelhetetlen lett volna.
A szarvasmarhák késül a lakosság létfenntartásában leg

jelentősebb a tehén, A táplálkozáshoz szinte nélkülözhetet
len háziállat. A nem fejős, gulyabeli tt kenek tartása a nö
vendékállatokkal együtt elsősorban piaci igények kielégítését 

szolgálta. Az összeírások a meddő- és fejőstehenekkel együtt 
jegyezték fel, Így az elemzéseknél sem tudtuk szétválasztani 
/kivéve 1729-ben/• Fejős és meddő teheneket as összeírások 

alánján /4. sz. táblázat/ az adósé családok 70—50 -a tar
tott. A tehéntulajdonosok közel fele 1-2 tehénnel rendelke
zett, А ко centrálédás a legnagyobb mértékű 1737-ben, amikor



4.sa. tábládat

A tehén-ПогаЗпу /feioS. rceddé/ kete>-^rlártkéa ti ac-aoszlása

51-15011-20 21-30 31-507-105-61-2 5-4

tehenet térté háztartásra jutü v

$őb # ■v db db dbdbdbdbdb • % fiH

1701 71 17,3 137 33,0 lu6 25,6 32 7,7 11 2,7 25 6,0 32 7,7
1729 256 11,3 393 17,3 356 15,7 421 13,5 436 19,2 135 6,0 116 5,1 157 6,9
1737 227 5,9 362 9,3 276 7,0 616 15,8 1051 27,0 663 17,0 314 8,0 389 10,0
1745 392 12,8 402 13,2 469 15,4 655 21,4 826 27,0 235 7,7 74 2,5



г

4.as. áblázat

"e 1 ős és те й-5 tehenet tvrt6 héaterti4rok kát ef?6ri'^nkőnti sc-nrzlérn

3—61-2 11-203-4 7-10 31-50 51-15021-30
É v tehenet tart

f* i Ht * HtKt Ht Ht Ht Kt bt f*9

1701 B1 59,1 34 24,8 13 9,5 7 5,2 1 0,7 1 0,7

1729 170 37,9 116 25,9 67 15,0 53 11,8 32 7,1 5 1,1
1737 151 30,3 Ю7 20,4 52 11,6 75 15,0 73 14,6 27 5,4 9 1,8
1745 269 43,6 115 18,6 86 14,0 78 12,6 57 9,2 10 1,6 2 0,4

3 0,7 2 0,5
5 1,0



4*E2. tatlázat

Á tehénállomány /fejőé. meddő/ Atl^ -or. . г höst^rtdeokya Intő átla.~ok

Háztartás ftbből tehene van
бесzesen bt

ügy tehénnel 
rendelkező 

ht-ra jut db

Tehén • 
йе zesen

ügy háztartás
ra jut dbÉ v

1631701 137 64,0

448 75,0

6P>4 499 72,6

617 71,0

420 3,0 2,5
1729 597 2272 5,0 3,8
1737 389B 7,8 5,7

868 30531745 4,9 3,5
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a néhány állattal Ъ1г<5 családok rovására növekszik a nagyobb 

állománnyal rendelkező családok száma. 1729-hez viszonyítva 

1737-ben az 1-2 tehénnel rendelkezők állománya visszaesik, 

holott az öeezállonánv t"bb aint felével nő. A 3-4 tehénnel 
rendelkezők teheneik száma is csökken. А 7-Ю tehenes ház
tartások állománya 100 db-b&l nő, a 11-20 tehenet fertők ál
lománya több mint kétszeresére, a 21-30 tehénből állő gazda
ságban ötszörösére emelkedik az állatok száma, a 10-50 te
hénnel rendelkezők állománya majdnem hároma оrónára erőlkö
dik, Az adott csoportokban a tehéntartő családok száma is nő.
A pestis következtében az eddigi koncentrálődáni folyamattal 
ellentétben differenciálódás következik be. 1745-re újból 
növekszik az 1-2 ée 3-4 tehenet tartó csoportokban az álla
tok szám az 5-Ю tehenet biró csoportokig bezárólag. A 11-20 

tehenet tartó háztartásokban az állományoknak az ossz állat- 

számhoz viszonyított aránya nem változik, azonban az állatok 

száma csökken, a tulajdonosok száma fogy.
A 20 fölötti állományban a legnagyobb a zuhanás. A te

héntulajdonos ház tar tá solcnak csak 2,0 ,3-a marad meg ebben a 

csopo-tban 309 tehénnel, ugyanakkor 1737-ben még 1366 tehenet 
mondhattak ra gukénak, a családok száma pedig a tehénfertók 

8,2 -át tette ki. 1743-ben a kilenc, 30-nál több tehénnel 
rendelkező háztartások száma kettőre csökken, az 50 feletti 
állományt birto lő öt család pedig eltűnik ebből a kategóri
ából. Az 1739-40. évi pestis következtében 3898-ról 3053-ra 

csökken a fejős és meddő tehenek száma, amely legszembetűnőb
ben a nagyobb állománnyal rendelkező ; -tdeokat érintette.

ff - is3 Screen 5
\% 5?

4. *
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Os я я c f о glal San megállapítható, hogy a tehénnel nem ren

delkezik száma és aránya egyaránt növekvő tendenciát mutat, 

ííem hagyható figyelmen kivöl a« sem, hogy a pestis döntően 

belessél a fejlődés menetébe, és jelentősen befolyásolja an

nak irányát*
17?9-ben kilön jegyezték fel a fejős és meddő tehene

ket, Így nádunkban áll a ke teóriánkén ti és háztartásonként! 

megoszlást viesgálni a meddő tehenek esetében le*

$eddő
tehén

Kategória Tulajdonos 
háztrtáe *%db

db

1B6 77.5 271 44,4
14.6 112 18,3
3.3 42 6,9
2,5 49 8,0
1.3 40 6,5
0,4 28 4,6
0,4 69 11,3

1-2
333-4 

5-6 

7-10 

11-20 

21 - 30

8
6
3
1

30-től 1
100,0 611 100,0240

611 db me< dő tehenet az Összes ádázé háztartások 40,2 ;-a 

tart. A tulajdonos háztartásfők 93,1 -a 1-4 meddő tehénnel 
rendelkezik, mely az állománynak több mint felét teszi ki. 

5-10 tehenet 14 család tart. 50 fölött 1 tóztartás, 10 fölött 

mindössze 4 háztartás birtokol meddő tehenet. A nagyobb ál
lomány tartása nem jellemző. Az 1 háztartásra jutó átlag 2,7, 

az 1 tulajdonos háztartásra juté átlag 4,1.
A orjak közül a legtöbb összeírás a kétéveseket tartal

mazza, az 1 háztartásra jutsá átlagfiit és háztartásonként!
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mc oszlását összehasonlítva megái la oit hat <5, hogy mind az 1 

háztartásra, mind az 1 tulajdonos házi rtásro jutó átlag 

1745-re lecsökken.
A kétéves borjak 1 háztartásra jutó átlagait

Összesen 1 tulajdonos 1 há* tartásra 
háztartásraÉ v jutdb

jut

2,41729. 1442 

1737, 1611 

1745. 1364

4,3
2,34,1

3,3 1.5

Xétéves borjúval a háztartások 47-56 /-a rendelkezik. A 

tulajdonosoknak közel felo 1-2 borját, w gyede 3-4 borját 

tart. A 10 fölötti állománnyal rendelkezők százalékos aránya 

csak 4-8

A hároméves borjak száma 1741-ben 1142 db, mely 1745-re 

811 db-ra csökken.

A háztartások és az állomány megoszlása kategóriánként 1745 

-bent

Kategória Tulajdonos 
háztartás

3 éves 
oorju db£ %db

246 27,8
300 34,0
121 13,8
174 29,3

1691-2 

3-4 

5-6 

7-10 

11 - 20 

20 -

55.8
28.887

23 7,7
6,821

4,60,9 403

303 100,0 881 100,0
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A 868 háztartásból 303-ban fordul elő hároméves borjú# Az 1 

házt rtásra jutó átlag 1,0, z 1 tulajdonos háztartásra 2,9* 

A növendékállatokat legrée zle te sebben 1723-ban jegyez
ték fel. ünnél mélyebb elemzése már túlnő a mono,rráfla kere
tein. Üzért csak az állatok darabszámát és az 1 háztartásra 

jutó átlagokat ismertetjük:
db 1 ht—ra ,1ut

Az öa;zeirás évében született Ökör
be?-ju
Tavalyi tinó 

Harmadfü tinó
Az Összeírás évében született üsző 

Tavalyi üsző 

Harmadfü üsző

805 1,3
791 1,2
856 1.3
806 1.3
672 1.0
753 1.2

4683

A hizóökröket a megyei összeírások külön rovatban je
gyezték fel.

Tulaj- Az összes 
donos ht-hoz vi- 
ht-ok ezonyitott 

-■—а

1 tulaj
já .‘опое 1 ht-ra db ht-raÉ v jut

jut

0,25
0,30
0,20

1729. 43 

1737. 62 

1745. 40

7,2 151 3,4 

9,0 209 3,3 

2,0 192 4,8

A hizóökrök száma jelentéktelennek tűnik az ossz állat

számhoz viszonyítva, ugyanígy a tulajdonosok száma is kevés. 
A lakosság nö elcszik, de a hizóökröt tartók csoportja nem 

bővül. *zt az állatfajtát piáéi értékesítés céljából tartot
ták, mindenkor pénztőkét jelentett tulajdonosa számára.
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A méneses lovak és a 2-3 éves csikók mennyiségét és 

háztartásonként! megoszlását külön vizsgáltuk meg. /5.ez. 
táblázat/

Kéneses lovat a lakosság 33-43 9 -a tért* A tula jdonoook 

közel fele 1-2 lóval, mig másik fele fokozatosan csökkenő 

százalékban 3-6* 7-Ю, 11-20 lóval r ndelkezik. Néhány csa
ládnak van csak 20-30 és 30-50 db aénesee lova* 1745-ben 30 

fölötti állomány nincs, A ménesen lovak éc csikók számának 

alakulása, 1 háztartásra eső átlagai a megyei Összeírások 

alapján*

Kéne- 1 túl. 1 ht-ra 2 éves 1 tul.l ht- 3 é- 1 túl. 1 
ees jut csikó ht-ra ra vés ht-ra ht- 

jut jut csikó jut ra
ht-ra

" V ló jut db
éJsl

1729. 855 3,7 

1737 1634 5,5 

1745 1169 3,9

1,4 317 2,0 0,5 — — —
2.3 555 2,4 0,8 — — —
1.3 587 3,9 1,3 971 2,1 1,1

Háztartásonként 1-2 és 3-4 csikó tartása jellemző. 5-6 

csikóval jóval kevesebben r ölelkeznek, 7 f lett pedig csak 

néh.ány családnál fordul elő.
Az 1723. évi földesúri összeírás részletesen kimutatta 

a lóállományts
1 háztartás

ik Ш-jUÍ
Méneses kanca 
Harmadfü kanca 
tavalyi kanca
Az ÖBBzeiráa évében született csikó 
Neryedfü paripa 
tavalyi pnripa
Az összeírás évében született paripa

1,3831
219 0,3

0,3214
0,3225

294 0,4
0,3232
0,2179

2194



5.sz. táblázat

Geneses lovat tartó házt irtások к te/т friánkánti megoszlása

31-5021-30Összes összes 1-2
tulaj- ht-hoz -----------

v demos viszo-
ht. nyitott ------------

f*—e ht %

5-6 7-10 11-203-4

É éneses lovat tart
i* hthththt ht ht %

661729 227 36,0 117 218 10 13 1
1737 294 43,0 117 39,8 65 22,1 41 14,0 41 14,0 21 7,1 1 3,4 3 1,0

2 0,71745 294 33,8 122 41,5 87 29,6 39 13,3 31 10,5 13 4,4 —
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A sertésnek volt a legnagyobb szerepe a lakossá# élel
mezésében, A század közepére növekszik a sertések száma, ami 
arra utal, bogy a szükségletet meghaladó felesleget piacon 

értékesítették. Az eszes háztartások 50-60 , —a tartott ser
tést, /6.sz, táblázat/
Az 1-2 sertést tartók vannak a legtöbben, a sertéstulajdono
sok 3О-5О ,*-át jelentik, Számuk legmagasabb 1729-ben, ás az 

állományból is ekkor a legmagasabb a részesedési arányuk 

/15,5 N• 1745-re ez az arány 5,5 *-ra csökkent, de a tulaj
donosok száma a sertéstartók 32,6 />-át teszi ki, ami arra 

utal, hogy az állomány a nagyobb számú sertéssel rendelkezők 

kezén növekszik, A 3-4 sertést tartó családok nrányozáma ki
sebb /20 '/./» az állomány 8-15,5 d-ával rendelkeznek. Jelen
tős változás a 7-10 db-ot tartó csoportnál következik be, 
de nem a tulajdonosok számában, mert az alig növekszik, ha
nem az állomány nagyságában.

A koncentrálódás folyamata a 20 sertésen felüli állomány 

tulajdonosainál figyelhető meg. A század derekára fokoztao- 

ean növekszik a nagyobb állománnyal birók száma. 1701-ben 

csak 1 családnak van 20 db-nál több sertése, 1729-ben 27 

* ilyen családot találunk, és 1 család rendelkezik 30 db-nál 
több sertéssel. 1737-ben ezen családok száma 11-re emelkedik 

és két család birtokol 50-nél nagyobb állományt, 1745-re az 

5ű-nél nagyobb állománnyal rendelkező családok száma 40-re nő,
A nagy állományok fokozatos növekedése mellett az 1-2 

és 3-4 sertést tartók száma alig csökkent, viszont az összes 

állomány egyre kevesebb százalékát birtokolják. Az állomány-



6.SÄ. táblázat

A sertéstulaiвonosok ás г* sertés állonánv megoszlása az R.lionánv

n-rvsága szerint

1701 1729 1737 1745Kategória
db SEKTES

Tulaj
donos $ db
h.t-ok

Tulaj
ig donos i> db 

ht-ok

Tulaj
donos i* db i» 
ht-ok

Tulaj
donos
ht-ok

f> db *

1-2 35 35,8 53 9,9 122 43,9 173 15,5 133 34,6 186 6,4 161 31,3 231 5,5

3-4 29 22,5 76 14,3 50 17,9 173 15,4 67 17,4 240 8,5 97 19,1 339 8,1
5 - 6 13 13,2 75 14,0 30 11,1 164 14,7 57 14,8 214 7,6 58 11,5 313 7,4
7 - 10 14 14,2 124 23,5 40 14,3 342 30,6 49 12,8 440 15,6 61 12,0 520 12,3

11 - 20 13 13,2 179 33,6 8 2,8 124 11,1 51 13,3 792 28,1 64 12,6 935 22,2

21-30 1 1,1 »5 4,7 27 9,7 111 10,0 14 3,6 374 13,3 4 0,8 688 16,4
31 - 50 

51 - 100
1 0,3 31 2,7 11 2,9 406 14,5 22 4,3 941 22,4

2 0,6 163 6,0 40 7,9 237 5,7

összesen 105 100,0 532 100,0 278 100,0 1117 100,0 384 100,0 2815100,0 507 100,0 4204 100,0
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bői való részesedés aránya а legnagyobb 17 7-ben, а 7-20 db 

-ot tartő, mjd 1745-ben а 10-20 és а 30-50 db~ot birtokló 

családoknál. Az élelmezési haszna mellett növekedni kellett 

a sertés piaci értékesítési lehetőségeinek is, de nagyobb 

tételekben történi eladásról a forrásokban nem találtunk 

adatokat. A sertéskereskadelem létére utal, hogy 1753-ban 

a Pető-'iJ< ró-Bujdosó felkelés elindítói sertésvásárlás Űrü
gyén indultak tör к területre. Az 1. háztartásra jutó átlag 

emelkedése és a sertésállomány gyarapodása a sertéstartás 

növ kedését bizon ltja a lakosság állattartásában.
A sertésállomány a tulajdonos háztartások szánéval, 

százalékos arányávan és az 1 háztartásra jutó átlagok:

Összesen 1 tul.ht- 1 háztartás- Az összes ht-ból 
sertés ra jutó ra jutó át-

átlag
■ív sorténe

van i.db lag

6ü,l
37,7
56,1

5,2 981701 532 

1729 1117 

1737 2815 

1745 4204

5,4
2554,3 1,8
3847,3 4,1

56,98,5 4944,8

A sertések mennyisére 1729-hez viszonyítva 1745-re kö

zel négyszeresére növekszik. Az 1-2 sertést tartók számának 

fokozatos csökkenése és a 20 fölötti tartás emelkedése va

lószínű azzal függ össze, hogy u felesleget piacon értéke

sítették. Bár a 20 fölötti sertést számláló gazdaságok a tu

lajdonosoknak csak kis százalékát teszi ki, ez az arány azon

ban gyorsan emelkedik: 1729-ben 2 $, 1737-ben 7,1 1745-ben
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már 16,3 . A sertéstartás a vagyonosoddá e.;yik jellemzőé
vé válik, és féle/!: a nagy állat ártó azdaeágokban Intenzív.

Az állatállomány legnagyobb részét a 18. század első 

felében a juhok jelentik. Piaci értékesítésük a lakosság 

anyagi erejének növekedését szolgálta,
A juhállomány alakulása, az össz állatállományhoz vi

szonyítva, ая 1 háztartásra jutó átlagok!

1 tul.ht-ra 1 ht-ra Az v-'Ozqb ht-ból 
jutó átlag

Összesen 
Év juh db jutő

átlag $juhot tart

63 * 38,61701. 2817 

1729, 9867 

1737. 11333 

1745. 14875

44,7 17,2

16,6
17,1

56,9 29,0
19,7

199
86,9 171

A háztartásfék számának növekedésével csikken a juhtar- 

tók százalékos aránya, de az 1 háztartásra jutó átlag alig 

változik, mert a juhállomány fejlődése és a népesség szapo
rodása párhuzamos folyamat. Ая 1 tulajdonos háztartásra jutó 

juhok számának növekedése a már meglévő gazdaságok állomá
nyának növekedését jelenti. A juhtulajdonoeok arányának csök
kenése és a« állomány létszámának emelkedése a juhállomány 

koncentrálódáséra utal. A juhok háztartáeonkénti megoszlása 

is ezt támasztja alá. A háztartások közül a juhok nagy száma 

ellenére csak kevesen foglalkoznak juhtartással /20-30 #/• 

1701-ben, amikor még kevés a hfiztartások száma, a legmaga
sabb a juhtartók százalékos aránya. A későbbi összeírások 

alapján elmondhatjuk, hogy a juhok mind nagyobb számban, mind
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kevesebb kézben koncentrálódnak. A lC-en alóli állomány csak 

1701-ben található 15 családnál, később jelentéktelen. Az 

1729. évi ö- sseirás külön mutatja ki a fejős és meddő juho

kat. A meddő juhoknál a 10 tíb-nál kisebb állománnyal rendel

kezők a juhtartó családok 43»9 v-át teszi ki, fejős juhok ese

tében csak 7,34 /-át. 10-30 között több háztartásban tartanak 

juhot 1737-ben, mint 1745-ben, amikor növekszik az 50-200 

db-ot tartó háztartások száma.

1745-ben legerősebb as 50-150 és a 150 db feletti állo- 

nánnyal rendelkezők csoportja. Az első csoport a juht^rtók 

közel 50 , -át teszi ki és 7239 db juhval rendelkezik. A 150 

db—nál több juhot tartó h ztartánok vékony rétge, a juh tu

lajdonosoknak 11,8 >~át jelenti, de 5252 db-ot birtokolnak.

Az 50-nél kevesebb juhot tárták /a juhtulajdonosok 43,2 ?—a/ 

tulajdonában 2484 db-ot mutat ki as örszeirás. A 30 alatti 

állománnyal rendelkezők kezén 751 juh van. Az állomány első- 

sor' an a nagyobb számú juhokkal rendelkezők kezén koncentrá

lódik.

Összefoglal'an megállapítható, hogy Hódmezővásárhelyen 

a 18. század el ő felében a mező azdaság legjelentősebb ága 

az állattenyésztés. A lakosság jövedelmének na yobb része az 

állattartásból származott. Az állattartás a lakosság élelme

zésében és ipari nyersanyag szolgáltatásában is elsőrendű 

fontosságú. Az sszeirások adatéiból kiderül, hogy a lakosság 

többsége fo lalkosott állattenyésztéssel, amely szinte minden 

földműveléssel foglalkozó háztartásban folyt. A lakosság egy- 

hnrmadát kitevő háztartások azonban csak állattartással fog-
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lnlkoztßk.
Az állattartás túlsúlyát a kedvező földrajzi adottságok 

mellett a könnyebb értékesítési lehetősé#? is növelte. Felté
telei a 18. század első felében lényegesen megváltottik, A 

népesség és az állatállomány növekedésével a legeink egyre 

szűkösebbé váltak. A földesúri állattartó majorság t rjesz- 

kedése is ebben az irányban hatott, amely mellett a század 

közevére értékesítési nehézségek is jelentkeztek. Mindez a 

földművelés növekedése mellett az állattartás fejlődési le
hetőségeinek beszűküléséhez vezetett.

Az ipar

A 18, század első felében az ország lakosságának csak 

iren csekély része űzött valamilyen mesterséget, de ezeknek 

többsége is az északi és nyugati megyékben élt.
A török hatalom alól felszabadult területeken az ipar 

és a mezőgazdasá kezdő"«? különválása szűk helyi piacot ered
ményezett. A földművelő jobbágyok iparcikk-szükséglete még 

jelentéktelen volt. Csongrádi m fjében a 18, században össze
sen 13 céh működött: Vásárhelyen 7» Osonarádon 3f Szentesen 

- 276

275

Az iparágak és kézművesek számának kimutatásához kevés
megbizhatő adat áll rondelkezésünkr» . Az 1723. évi földesúri
és dlkális összeírások mintegy kiegészítik egymást. A dikális
összeírás ugyanis csak a legfontosabb iparágakban dolgozó

adózéképes mestereket irta össze. Kivétel az 1745» évi öss-
277ozeirás, mely a legtöbb korabeli iparágra kitér.
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1701. 1723. 1729. 1737. 1745.

Saabé
Csizmadia
iäaücß
Kovács, 1 ka tos ■
Takács
Molnár
KBtélveró
Saijgyártó
V« rga
Borbély
Felcser
Nyer© ggyártó

103 14 18 18
121 11 8 9

734 4
45

73 3 1
3
2
1

1
1

1
1

40 40 35Összesen : 384

Az iparos háztartások számának az ósszháztartások számához 

viszonyított arányát és imrázak számát az alábbi táblázat 

föllelja basses

Iparágak
száma

Iparoeok 
száma

Összes 
&r ht-fők 

száma
*

163 41701.
1720.
1723.
1729.
1737.
1745.

2,4
12314 3,8

616 6,440 8
6,640597

604 33
38869 9

Az 1714-ben megalakuló szabó céh 14 cikkelyből álló céhleve
lét a budai ér hoshátl z bók 1695. évi Bócsben kelt levelé-
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nek alapján nyerték* Oklevelüket 1732-ben újították 

amely már 35 pontbél állott. A ceizm diák a budai csizmadia 

céh kiváltságlevelét kölcsönözték. A szintén 1695-ben kelt

g#

budai céhlevelet előbb a nagykőrösi csizmadiák nyerték el, 

és tr51Uk kapták a vásárhelyiek. 278 A céhek szabadságlcvelü

ket a földesurhoz nyújtották be. A szabók klv ltságlevelét 

Schlick Lipét és üometh József szegedi kamarai felügyelő erő

sítették meg. 1722-ben Károlyi Sándor is elismeri, és

A központi hatalom az 1730-as évek

től kezdve terjeszti ki ellenőrzését a céhek fölé. A földes- 

uraktól és városi hatóságoktól nyert céhszabad Imakat igye

keztek bevonni és a király által szentesített kiváltságleve

lekkel felcserélni. Hódmezővásárhelyen a takácsok 1773-ban 

rtiég mindig a földesurhoz folyamodnak céhlevélért.

A század első felélen még egy céh alakult, a vargák, il

letve tímárok céhe /a vargák és tímárok egy céhet alkottak/. 

1733-ban nyerték el 30 pontból álló kiváltságlevelüket.

A p raszti munka végzését a céhlevelek tiltották, a mes

terek azonban ezt gyakran megszegték.

gerő-
279siti a céh működését.

280

281

282 A vagyonosabb kéz
művesek, akik a raeggazdago ás forrását elsősorban a mezőrnz-
dasá ban látták, arra törekedtek, hogy minél több szőlőt, 

háziállatot, esetleg szántóföldet szerezzenek, s idősebb ko
rukra felhagyva mesterségükkel* műhelyük fiukra vagy vajükre 

szállt, в maguk állataikból és földjükből éltek, 

a csizmadia céh arra kéri a városi tanácsot, hogy a görögök
nek és más kér skedőknek ne engedélyezze a boltban és a vásár
ban való árusítást. A céhes mesteremberektől is megkövetelték,

m
283 1746-ban
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hogy a m&guk artikulusa az rint műveljék mesterségüket, min
den héten rakodjanak ki, és a limitáoió /árszabás/ szerint 

A céhek megszabták az iparcikkek árát, és a 

céhtagoknak szabott áron kellett értékesíteni te mékeiket.

284áruljanak.

Vásárhelyen 1714-ben egy dolmány 1-2 Ft, női ruha 1-3 Ft,
A szabó céh klváltságlevelé-2851732-ben 1 pár c izma 2 Ft.

bent "Hadrág a ki ezüst ölnorral ninált hosszú kapotsra
Eása szoknya aki meg vág* on alól felül béllelve,egy forint • ••

végig vagyon ráncolva, az allya prémes, bársony, válla va-
«286gyón három forint. Közönséges rána szoknya 2 forint.

A százat közepére a növekvő népesség nagyobb keresletet 

eredm nyezett, de a céhmesterek az örmény, görög kereskedők
gukat szemben. A kézműveseknekkonkurrenciájával találták

nagyobb vagyongyűjtéséhez nincs ele ondó tőkéjük, Így a
tudók kénytelenek mezőgazdaságimesterségből megélni n< 

munkát vállalni. A jobbmodu mesterek állat, föld, szőlő vá
sárlásával igyekeztek biztos megélhetési alapot teremteni, 

de ez csak néhány kézművesnek sikerült. Összefoglalóan 

állapítható, hogy a 18. század első felében a kézművesek 

többsége vagyontalan» és mezőgazdasági jellegű foglalkozás
sal, mint kiegészítő jövedelmi forrással, csak létfenntartá
sát tudja biztosítani,

A takács, molnár, szűcs mesterség képviselői döntően 

em céhes mesterek, A szűcs к 1768—ban folyamodtak céhlevé
lért. A takácsipart csak néhány takács képviselte, 1773-ig 

céhen kivül dolgoztak.
A 18. század első felében az önellátó jellegű paraszti :x

ff 4'f— Z>Z£QpD К
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háziipar jelentős szerepet játszott a lakosság szükséglete
inek ellátásában. A képzett mesteremberek iparos tevékeny
sége mellett az önellátó jellegű hásiipar a lakosok döntő 

többségének alapvető igényeit elégítette ki. A túlsúlyban 

állattenyésztéssel foglalkozó lakosság a legfontosabb alap
anyagokkal is rendelkezett. Bundát, subát, hámot, ny rget, 

sarut, bocskort maga is elő tudott állítani. A gyertyát a 

jobbágy otthon öntötte, a szappant i; házilag főzte. A job- 

bágycealádokban szőttek, fontak, varrtak, hímeztek. A leg
egyszerűbb ruhaneműket házilag állították elő. A férfiak 

a szerszámok egy részét maguk is el tudták készíteni, vagy 

faragé bér sekkel készíttették. Az igényesebb m%stérségbeli 
tudást nem nélkülözhető iparcikkeket, vasárukat, melyeket 
háziipari szinten nem lehetett előállítani, a szomszéd váro
sokban - őze ed, Csongrád, Túr, í-lakó, Gyula - és a helyi 
piacokon, vásárokon áruié mesterektől, alamint a görög 

kereskedők boltjaiban szeresték be. A ruhásat és háztartási 
cikkek drágább, finomabb anyagát Gyuláról, Temesvárról, őse
gedről hozták.

A kovács, lakatos, tapasztó munkák elvégzésére főleg 

kontár cigányokat vettek igénybe. A házépítéshez faragó bé
resek, hásrakók, tetőverők gyakorlat utján szerzett szaktu-

A város az 6templomi toronyóra kar-2PBdását hasznooltották.

bantartá-ára lakatoementert alkalmazott.

A molnárok és faragók nem alkottak céhet, mivel kevesen 

voltak. 1715-ben és 1720-ban 4 malmot Írtak össze. A jobbá

gyok egymással összefogva földesúri engedéllyel maguk is

289
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építettek malmokat. A résztulajdonosok száma 1432-ben 28 fő* 

melynek alapján már több mint 8 malom működött a városban, A 

.alom tulajdonos© к l/2-től 1 /6 részeket birtokolt к. 290

.4 kereskedelem

A kereskedelem fejlődését a népsűrűség mellett a tele
pülés fül rajai adottságai, a főbb közlekedési útvonalaktól 
való távolsága, a megközelítésére szolgáié utak állapota is 

meghatározta. Hódmezóvásárhely a népesség számát tekintve az 

akkori Csongrád megyéhez tartozó települések közül a legna
gyobb, A déli területekről a öze éden átvezető fő kereskedel
mi útvonal elkerülte Vásárhelyt. A várost körülvevő esős és 

árvizes időszakokban vizjárta területek a közlekedést nagy
mértékben akadályozták, A Tiszától nyugatra eső területek 

megközelítését csak a folyón való átkeléssel lehetett megol
dani, A Böldl rév Szentesnél Kulcsfontosságú a kéraskedelem 

szempontjából. A debreceniek le ezen a réven át hajtották
kést felől a tiszántúli 

vásárokhoz itt vezetett keresztül a legrövidebb és leggyak
rabban használt hadi és kereskedelmi ut. A *‘allner-íéle tér
képen, mely 1699-ben készült, Báréi rét fölött is látható 

egy ut, amely a Tiszán való átkelés után bze cáré vezetett. 

Száraz Időben ezt használhatták.
A Makó-Vásárhely közötti ut haaználh tóságát bizonyltja, hogy 

nyáron száraz időszakban a Szegedre való közlekedést a makó
iak опак Vásárhelyen keresztül tudták megoldani#2^*

A t«r''k kiűzése után a Mkőczl-szabaésághare idején a

291marháikat a kecskeméti vásárra.

292
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helyi lakosságot és Küriís-Uaros közben megforduló kuruc ka
tonaságot török-görög kér skedők látták el. A fölszabaduló 

déli országrészek kereskedelmét balkáni kereskedők tartották 

kezükben. A Gazdasári Tanács a harmincadhiv&tnloк utján el
lenőriztette tevékenységüket. A rézpénz védelmében és az ide
gen kereskedők 'azdasl-i romboló tevékenysége ellen Rákóczi 
1706-ban xaegtiltj t hogy a török kereskedők Debrecen vonalán 

túl vigyék áruikat. A tiltó rendelet által Dólkelet-Magyar- 

országba szorultak. A Körös-karos közben a nép átjárt Temes
várra a Maroson túli kereskedelmi támaszpontra, hogy a kuruc 

kamara libertása helyett rajnai forintot szerezzen.
1722-ben a város privilégiumot kapott IV. Károlytói vá

sárok tartására. A vásártartás joga a József-, ür- és Gál- 

napi vásárokra vonatkozott. A vásárokat a helyi kereskedő
kön és lakosokon kivül elsősorban a környékbeli városok ke
reskedői, iparosai látogatták, de idegen kereskedők is fel
keresték,
A Tisza felől eső ártér magas vízállás esetén alkalmasnak 

bizonyult a'Vif hogy hajóvei is közlekedjenek öze ed - Vá
sárhely között. A kereskedők, mesteremberek sze edi hsjőtu- 

lajdonostól bérelt hajóval érkeztek, a vészárra. Bgy peres ügy 

kapcsán felvett tanúvallomást jegyzőkönyvben szereplő két ke
reskedőhajó ó ente háromszor járt át Vásárhelyre, és kétezer 

Kakára. Az egyik hajéban 60 személy tartózkodott. A kereske
dőkön és mesterembereken kivül asszonyok és gyermekek is 

utaztak a hajén. A lm jé és a hajóslegén ek bérét az utasok 

fejenként adták össze. Az időszakos viziut azonban túlságosan

294

295



- 114 - m

is* függött a vízállást 'Is "a Vi írnek Kicsiny volta miatt a 

hajó nehezen mehetett a Tiszára.” A Gyón /Algy6/ való kény
szeri l várakozás kül n veszteséget jelentett a kereskedőknek.
A lerövidített ut azonban kárpótolta veszteségüket. A Sze
gedről Vásárhelyre tárté hajén név szerint is felsorolják 

a alteáni kereskedőket ős német mesterembereket: Temeeméry 

két legénye és egy inasa, Kraller Antal egy legényével és 

egy inasával, oisilo Hikoliee két legénnyel, Görög idám, 
Sztoikovios Tanáé, Landssy György egy legénye és egy inasa, 

Dobri János, Landasy Péter, Ssaics Гетеtér, Hácz "bors áru
ld”, Atanaczkő Kotyies, r*ajta. к Ívül a kormányos négy legényé
vel* Ip rosok között: Antal szűcs, Nédler német esztergályos, 
német szűcs fiával és német "TU csináló”. A kisebb hajón 

szűrsz bók utaztak*
A 10. században a vásárhelyi vásárokat neoti, fehérvá

ri, veszprémi, sőt bécsi kereskedők is látogatták*
Sándor 1723-ban földesúri jogát érvényesítve a vásártartásból 
származó jövedelmet ш gának tartotta fenn* A sátraktól, sze
kerektől és "egyéb jószágoktól" helypénzt csak vidéki áru
soktól szedetett. Az ebből szár ázó jövedelem nem lehetett 

jelentős, mert 1727-ben a földesur a "sátraktól, helyadástól 
és egyebektől” származó jövedelmeket a városnak engedi át.

A jobbágyok az állatokon кÍvül gyapjút, bőrt, szappant, 
halat, mezőgazdasági cikkeket vittek a helyi piacokra.

296

297 Károlyi

298

Az állattartással kap solatos legfontosabb kereskedelmi
A földesur* megkövetelte,299cikkek, a gyapjú és az állatbőr. 

hogy a bárányokat egyszerre nyírják meg, és a gyapjút az ál-
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tala megszabott áron alul ßenki nem árulhatta, A mészárszék 

a bőröket kezdetben önállóan értékesíthette, 1730-ban a szék- 

biró pl, debreceni kereskedőknek adott el bőröket, A föl.es— 

par a vidéki kereskedőket kivetette a várossal kötött bérlet
ből, igy akarta magának biztosítani a felvásárlás kizáróla
gos jogát, 1735-ben pl, azért nem juthattak pénzhez, о azért
ne® értékesíthették számukra- előnyösein а гаяrhabőröket, mert

300a földe sumák kellett tartogatniuk.
Az 1720-as őrs ágos összeírás tanúsága szerint a külső 

legelőkön nincs más haszna a lakosságnak, mint * mi a szar
vasmarhák évenkénti eladásából származik, A források alapján 

megállapítható, hogy a hizóökrüket csak a lakosság leggazda
gabb rétege tartott, A meddőtehenek, növendékmarhák, csikók, 

ménesen lovak, juhok és egyre növekvő mértékben a sertések 

eladásából viszont a lakosság széles rétegei jutottak jöve
delemhez, Az állatok eladásával pénztőkék felhalmozódáséra 

is sor került, ezek az eszegek azonban nem voltak elegendő
ek jelentősebb kereskedelmi ügyletek lebonyolítására, A nagy 

tételekben való é tőkésítést főleg idegen kereskedők bonyo
lították le,

A források rávilágítanak a jobbágyok által folytatott
Szabó Lukács halála után 

1744-ben 700 Ft. készpénze maradt, amely marhák eladásából 

származott. Szántó János hagyatékában az eladott csikó, ju
hok és sertések ára 160 forintot tett ki. Té-fch István 3 te

henet 33 forintért, 1 pár ökröt 60 forintért, 1 harmadfU 

csikót 22 forintért, ezenkívül 7 juhot és 1 sertést adott el,

301állatkereskodelem méreteire•
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melynek ám a hagyatéki leltárbon nincs feltüntetve. Cseri 

Já; ok szinten jelentős jövedelemre tett m- rt állótok eladá
sából. ? negyedfU borjut 27 forintért, 2 harmadfti borjut 20 

forintért, 1 tehene' 16 forintért, 1 kocsis lovat 18 forin
tért értékesített. Csak ös zeh sonlltáaként említjük meg, 
hogy a házát 30 Pt-ra becsülték,
Bálint István halál kor 239 Ft 30 kr, készpénzzel rendelke
zett. Kölcsönben volt 100 Ft-ja, a juhok el őásából szárma
zó 143 Ft 45 kr jcárt még nem fizették ki részér©, így halá
la után a kintlevőségek! el e syütt 483 Ft 15 kr. maradt az 

örökösöknek. özaplonczai Illés tiszttartó Károlyihoz irt le
vele is bizonyltja, hogy az állattartásból nagy pénztőkét 
is fel lehetett halmozni. "Az itt való profeseornak /íatay 

frrnkó/ feles marhája volt, most is feles vagyon, mi el nem
professorkoűott, hanem majorkodott és kupeekedett, s vagyon

«302is valami 3000 forintja kit itt keresett.
A gulyásoktól olcsón megvásárolt marha több késen ment

keresztül, és jelentés hasznot hozott a közvetítő kereskedők
nek. Az ilyen jellegű, "üzletek*' lebonyolítása ellen hozták 

azt a statútumot, mely a pásztoroknak megtiltotta, hogy a 

bird és zöák értesítése nélkül állatok t értékesítsenek,
A jobbágyoktól helybeli mrhakeresked(5k is vásároltak 

állatok t. Az ökröket egy-egy szálláson gyűjtötték ös. ze, ha 

nem feleltek meg a követelményeknek, a kereskedő nem vette 

meg őket.

303

304

A külföldi kereskedők az árekat tetszés szerint alakí

tották. Csongrád m gye a bajok orvoslására ezt kérte, hogy
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marhával csak azok kereskedhessenek, akiknek onosságak van. 
Az örmények ée görögök spekulációinak letörésére 1742-ben 

megtiltották a kereskedőknek, hogy városon kivlil szedjék ijes
sze az ökröket,

A 18, század második évtizedétől kezdve a többnyire tö
rök alattvalók egyszeri 3 ~os vám lefizetése mellett hoz
hatták be áruikat, A helytartótanácsot a török kereskedők 

helyzetének szabályozásánál az a fő szempont vezette, heg; 
a kereskedésből származó hasznot, az Így felhalmozott tőkét 

ne vigyék külföldre, ne vonhassák ki magukat az odók és vá
mok fizetése alól. Azok, akik nem mondtak le török alattva- 

lóságukról, általában apróbb cikkekkel kereskedtek, A marha, 
sé, bor, gabona ée egyéb jelentékenyebb áruk eladásától 1746 

-ban és 1751-ben tiltotta el őket a helytartótanács. Szaba
don csak törökőre*ági árukat árulhattak. Azok, akik véglege
sen letelepedtek, lemondva török állam polgárságukig 1, egyéb 

árucikkekkel is kereskedhettek,
A ritkán tartott vásárokon a lakosság nem tudott mindent be- 

sze ezni, a görög kereskedők pedig olyan cikkeket árultak, 

melyek gyakran szükségesek /pipa, kosza, tűzkő, kapa stb./» 

1754-ben Vásárhelyen В török fennhatóság alá tartozó keres
kedőt Írtak össze.

Az 1720, évi országos összeírás 5 boltot ©miit Vásárhe
lyen, melyek után a kereskedők 30 Ft-ot fizetlek é ente. Az 

1723. évi megyei összeírás an 9 kereskedő novét jegyezték 

fel. 1737-ben három görög kereskedő fejenként /singulus/ 1B 

Ft-ot, három rác kereskedő 12 Ft-ot. ér három, minden bízony-

ЗО5
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308nyal magyar, 8 Ft-ot fizetett a »egyel háziadéba, 
ti kereskedők üzleteik után fizették évi adóikat, 1745-ben 

görög Miklós Demeter háza, illetve boltja felépítése után 

évi 12 Ft-ot fizetett a városnak. Tódor görög és társa, akik 

az "Dcolesia boltya végébe" építették üzlethelyiségüket, a 

12 Ft-ot a református egyháznak fizetnék.
1749-ben Vastag János görög eladta javait és a birót 

sem értesítve eltávozott о városból. Később az idegen keres
kedőket kötelezték a végleges letelepedésre« György görög

A bol-

309

csak úgy maradhatott a városban és építhetett házat, ha a 

város "örökös lakosa"-ként a ráeső porciót évenként fizeti. 

Dzenkivül kvártélyozásra, forspontozásra és egyéb "eurrens" 

/folyó/ terhek viselésére is kötelezték.^lü

A kocsmák és mészárszékek a város kezelésében voltak, 

a halászat feletti felügyeletet is a tanács gyakorolta, 1702 

-ben a kocsmát és a mészárszéket az év eg^ik felében a föl- 

desur, m óik felében a város tartotta kezében. 1722-ben 

Károlyi Sándor a birtok átvétele után készült kontraktus le

velében egész évben a város használatában hagyta, de kikötöt

te, bog?; pálinkát csak t"le vásárolhatnak. 1715-ben 150 Pt-ban, 

1720-ban 25О Ft-ban határozták meg az öeezelrók a kocsma és 

a mészárszék évi e yüttes haszn t. Károlyi 1727-ben serfőző

házat ér vendégfo -adót kivánt létesíteni, e tervével kapcso

latban a város használaté an lévő kocsma,a serház felépülté

vel köteles folyó áron átvenni az ott főzött pálinkát. A la

kosság által termelt bort továbbra is felvásárolhatták és 

amíg a saját hátában termett bor el nem fogy, máshonnan n
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hozhattak bort a városba*y12 A földesur 1727. május 10-én 

kelt levelében adta meg Páré József szegedi serfőzőnek az 

engedélyt sorház 'з vendégfogadé létesítésére, A lakosságot 

kedvezőtlenül érinte te Károlyi s ír- és pálinkái Teáéi kivált
sága, A serfőzőház tulajdonosa ugyanis alku ez rinti és a 

földesumak évenként fizetendő bérleti dij fejében a kifő
zött aört és pálinkát szabadon értékesíthette. Az amúgy is
csekély jövedelmet biztosító kocsma további hasznának csök-

31"5kenésétől t; rt.va a város a tervet ellenkezéssel fogadta.
Kurtacsapszék, azaz a bor vagy pálinka háztél való til

tott árulása gyakran előfordult annak ellenére, hogy szigo
rúan büntették. A pálinkafőzést csak azoknak engedélyezték, 
akik a főzőüstjükre kiszabott 6 Ft porciót kifizették. 1731 

-ben Tabánban 8, Tarjánban 6, Kis utcában 2, lij utcában 6, 
az Oldalkosárban 2, összesen 24 pálinkafőző üstöt Írtak

1743-ban városi statútum irta elő, hogy senki "itt- 

zével, poltrásBal és egyéb apró mértékkel égett bort és pá- 

lyinkát maga árulni, vagy másokkal áruitatni ne merészel
jen.” A büntetés az üstök elkobzásával járt, vagy 12 Ft-lg 

terjedő büntetést szabtak ki. Az Üstjük után porciót fi
zetők pálinkájukat folyó áron a város kocsmájában értékesít
hették. A statútum megjelenése után sem csökkent a kirúgások 

száma. Возеér Mihály 1744-ben hat akó pálinkát adott el til
tott módon. Az ellenőrzés során a legtöbb esetben a pálinka
főző üstöt, fazekat vették el, de a kazán elkobzása is elő- 

forult. Laskay István a város kocsmáján saját pálinkáját 

együtt árulta a városéval, amiért a kocnmárosságból elcsapták,

314össze.
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pálinkafőző üstjét és kazánját elvették. Szikezai János nő
től 1 hordó pálinkát vettek el 1753-ban.;'16

Ide en kereskedők szintén folytattak tiltott pálinka- 

férést . Leleplezés esetén a szállásadót is m< gbüntették. 

Mesteremberek is foglalkoztak pálinkafőzéssel. Kurtakocsmá- 

ért kovacsics Mihály szűcsöt 12 Ft-ra, Lázi János szabómes
tert 6 Ft-ra büntették. 1749-ben a tanács egy hónapig meg
engedte a lakosoknak a bor szabad árulását. A pálinka szabad
árusítását továbbra io tiltotta és csak a helyben temelt

“517bor értékesítését engedélyezte.
A huskimérés földesúri haszonvételek közé t rtozott. A 

feldeeur a mészárszék haszonvételét a városnak engedte át, 

mivel a jövedelem nem volt olyan 

Iáita volna saját kezelésbe venni. A mészárszékre a szék- 

biró ügyelt, felvállalta a vágásra szánt állatokat, szervez
te a húsok és bőrök értékesítését, felügyelt lebonyolításuk
ra. A mészárszék forgalmára jellemző, hogy 1745-ben, amikor 

a főispán 75 juhát Vásárhelyre hajtották levágni, a székbiró 

vir.szahnjtatta őket, mivel már a lekor ság 300 juhának vágá
sát korábban elvállalta. A mészárszék haszna mégis kevés. 
Tanácsi határozat irta elő a mészárosoknak, hogy "mivel az

gas, hogy érdemesnek ta-

Város mészárszékének kevés haszna t; pasz taltatott. a has-
319 A dze-sál együtt a belsőséget is mérjék ki a lakosoknak, 

rémiéi által említett házi husmérésről és piacon való érté-
320kési lésről nein találtunk adatot.

A halászatból származó jövedelem sem lehetett jelentős, 

mivel a halászok csak a városi szükségletet elégítették ki.
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A hal városon kívüli értékesítése a fölöesur kezében volt.

6, Adózás és szolgáltatások

A jobbágyok földesúri terhei

A termelőerők fejlődésével és a munkaerő feltöltődés- 

sel párhuzamosan emelk dtek a földesúri terhek, és elindult 

ег-у folyamat, amely a század közegére sorsúit fel, A pénz
beli taksa ö8! zeae többszörösére növekedett, az ajándékok 

terményjáradékká duzzadok,
vetélések, egyre erősebbé vált a földesúri önkény#

Schlick Lipót számára 1702-ben készített felmérésben 

53 egész telket jegyeztek fel. Az egy telekre kivetett adé 

3 rajnai forint, Egész t' lek nagyságú földet kevesen hasz
náltak. A robotot pénzben váltották meg.Jt 2 

telkes jobbágyokról beszél, akik a t írzeököe lakosság mag- 

vát alkották.
Az 1702. évi összeírásban szereplő tflek /sessio/ el

nevezéssel nem találkozunk emezen az urbárium bevezetéséig. 
A telekrendszer régi é telemben való fenn tartósa a jövevé
nyek szabad foglalásának rohamos terjedésével értelmét vesz
tette. A telekrondezer átmeneti eltűnésére az ország más ré
szeiből /dent, Borsod megye/ is vannak példák a 18, század 

elejéről.523

A szabadságba re után Bercsényi birtokait újra Schlick 

kapta meg. Károlyi továbbra is követelte az adót. A forrá
sok alapján megállapítható, hogy 1714, 1715* 1716-ban az évi

gjelentek a robot jellegit kö-

Az ös -zeirás
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324 17161000 Kh forintot rendszeresen fizették Károlyinak.

-ban levelet irt a városnak, amelyben hangsulyozsa a város
hoz való jogát. tíchlleknek is fizették az évi 1000 Rh forin
tot, melyet 1719-ben 2UO0 Kh forintára emelt. Mikor a nép tu
domást szerzett а kettős adózásról, kisebb zendülés tört ki: 

"Rém hogy egyebünk, de még stive eink sem maradnak fejeinkben" 

- Írták a város elöljárói Károlyinak, akit a nép nem ismert 

el földeaurának. 3 A lakosság a jogtalanul kifizetett adót 
visszakövetelte, üchlick megtiltotta a további adózást, Ká
rolyi kénytelen meghátrálni, bizonygatva, hogy az adót ön-

3-16 pálfy j4noe közbenjárására

A birtok át
vétele után Karolyi bándor e yezségre léüett a jobbágyokkal, 

a kontraktusáéválben körvonalazta követeléseit. A taksa ösz- 

szeg* 2500 Rh forintra emelkedett, melyen felül a "szokott 

ajándékokat" is megkövetelte, 

vélben a taksa már 3000 Rh forint, tzenkívül évente 10 egész 

bőrből álló kát kötés karmazsint, hár m akó sóshalat és ötven 

darab szárazhalat kellett természetben beszolgáltatni.
A földesur 1727—ben tett először kísérletet a kontrak- 

tuális állaoot megszüntetésére. Megkísérelte kivenni a város 

kezéből a öézsmabérletet is, A robot bevezetésének és a dóza- 

mabérlet megszüntetésének szándéka heves ellenállást váltott 

ki a jobbágyközösségből. A ’öldeeur a hangadó jobbágyokat 
börtönbe záratta, rövid idő múlva azonban, kiengedte Őket, mi
vel joggal tartott attól, hogy sokan betartva Ígéretüket, el
hagyják a várost.

ként ajánlotta fel a város, 
az uralkodó beleegyezett a birtok eladásába. 327

328 1724-bon az uj egyezségle-
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A taksát tovább emelte 3500 Rh forintra, в bár a robo
tot nem vezették be, arra kötelezte a várost, hogy Baját 
költségén négy szekeret és ekét felszereléssel, 12 ökörrel 
's négy béressel t: rtson állandó észenlétben a szegvári ma
jorság számára. Kötelezte a jobbágyokat, hogy szegváron a 

Körtvélyhát és Macskahát nevű réteken minden évben a major
ság számára szénát kaszáljanak. Ugyanebben az egyezséglevél
ben bejelentette, hogy a derekegyházi pusztát szegvárhoz 

csatolja, és a királyi öázama bérletét minden második évben 

и gának t rtja fenn. Közmunkák végzését, "föveny orűárt" 

vagy "Tiszárul a fa bevontatását" is eléírta az egyezségle
vél, A halászatot a, városnak engedte át évi add fejében, A 

robotjellogU szénakaszálást a jobbágyok nem teljesítették, 

1732-ben pénzen váltották meg. íizáz boglya lekaszált széna 

fe j ében száz Rh forintot fizettek a földe sumák.
Az 1734-36, évi marhavész én az 1739-41. évi pestis su-

329

lyos helyzetet t -roratett, mivel az állatállomány coökkenésé-
З30vol és a lakosság nagy részének pusztulásával járt, 

коsság elégedetlenségét növelte, hogj Károlyi 3 ’vidor Werbőczy 

Hármaskönyvére hivatkozva a flu utéd nélkül elhalt családfák 

javainak háromnegyed részét magának foglalta le, A pestis 

után Károlyi tulajdonába került javak értéke 16132 Ft 25 kr.
A város elöljárói a kisemmizett özvegyek és árvák érdekéién 

a vármegyéhez fordultak, azonban csupán annyit értek el, hogy 

a földesur által követelhető Összeget 10454 Ft 36 к ajcárban 

állapították meg, 1,1 A jobbágyok 1740. júliusában újra elköl
tözéssel fenyegetőztek, ha a földesur nem tartja be azokat a

A la-
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föltételeket, melyeket a régebbi kontraktusokban lefektettek* 

Bár a pestis jelentősen megtizedelte a lakosságot, a földes- 

ur nem ogy engedett volna, de 4600 forintról 5000 forintra 

e :elte a taksa összegét. A felh'borodás lecsendeeit'sére az 

uj egyezőéglevélbe belevette, hogy ezután nem örökös, hanem 

taksás jobbágyoknak n- vezi éket* A pestisben elhalt jobbá
gyok javait magánál tartva a tanáccsal egyetértésben olyan 

statútumot léptetett életbe, mely szerint az ezután fiú utód. 
nélkül elhaláloző jobbágy javainak fele az özvegyet és leány- 

gyermekeit illeti.^2
Károlyi Ferenc 1746-ban lefektetett eg./ezeéglevelében 

már tükröződik az a változás, amely a század közegére bekö
vetkezik a volt hódoltsági tér leteken is. A pestist kihe
verve város uj jövevényekkel gyarapodott. A pénzbeli taksa 

fokozatos növekedése mellett egyre jobban érvényre jutott a 

földesúri önkény. A fcldeeur most már nem évenként, hanem 

több évre előre követelte a taksát, lényegesen megemelve a 

fizetendő összeget. Ezenfelül újabb területet vont el a job
bágyok közös 1 élőjéből. 1746-ban négy évre előra 22400 

forintot követelt. Természetbeni járandóságként évente száz 

borjastehenet és ozáz bárányos juhot. Az ecdigi 100 boglya 

széna helyett 300 lekaszálását és összerakását követelte.
1748-ban a város 42 ezer forintot fizetett, 1749. októ

berében pedig Uaaplonczai I11Ő3 tiszttartó 300 boglya szénát 
számolt el, melyből 200 Rh forintot észpánzben, száz boglya 

szénát természetben vett át. A század közepére a vagyoni dif
ferenciálódás már jelentős mértékben előrehaladt, amihez az
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álla tvés e, a pestle és as egyre súlyosbodó terhek Is hozzá

járultak. Az adózókéételeneket a tanács nem Is kényszerttet- 

t©•rendesereв adőfisetésr • Bzaplonezai Illés 1752-ben b -
táridőt tűzött ki a következő év első napjáig ős minden hát-

•az utolsó fillérigralékost arra köt lezett, hogy aa adét " 

nozzák be, különben bizonyos lehet be/ ne, hogy akkor mije 

találtátik elvetetik s aszal a restancia /hátralék/ kielégit- 

tetvén."™

• •

Károlyi Fér- ne a számvitelt sem tartotta megfelelőnek, az 

adózásról és mindenféle jövedelemről pontos kimutatást köve
telt. Utasította a tanáé ot, hogy az inspektor jelenlétében 

válássasnak olyan megbízható Írástudó embert, aki a számadá
sok revízióját gyorsan elvégzi. Az összegyűlt hátralék számbe
vétele után elrendelte mindenféle adóhátralék behajtását.

A város elöljárói a lakosság elégedetlenségét tolmácsol-
többnyire másurman szakát, kösink-ták a földesur feléi ” • • •

bejött némelly La kossaiaktul nem maradhatunk a kik minekünk
и 535tulajdonítják a réginél mostani több fizeténeket, 

tiltakozott az olyan vádak ellen, hogy a város pénzét maguk

A tanács

között felosztották. Kérik a földesurat, vizsgáltassa ki, hogy 

sem a földesurnak, sem a városnak nem okoztak kárt. Kétségte
len, hogy az adminisztráció hiányossága vis zaélé ekre is al
kalmat adott. A földesúri követelések hirtelen nagymértékű 

emelkedése a jobbágyok minden rétegét érintette, Így érthető, 

hogy az elöljárókkal szembeni bizalmatlanság a lakosság köré
ben is növekedett. A földesúrinak, aki minél nagyobb 'eszelt 

akart, kipréselni a városból, érdeke volt, hogy a tanács
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minden gazd sági ás pénzügyi tevékenysége felett s orosabb 

ellenőrzést какого Íjon.
Az 1753. évi Pető-Tör"-Bujdosó-féle felkelés közvetlen 

előestéjén a feszültéé.' n'ivekedéeében szerepe lehetett a 

földesúri követeléseknek, Ssaplonczai fenyegető levelének is. 

Az adók emelkedése, a hátralékok kíméletlen behajtása súlyos 

teherként nehezedett a vásárhelyi jobbágyokra«

Állami terhek

A földesúri adó /taksa/ mellett a jobbágyterhek nagyobb 

részét az állami adók tették ki. A jobbágy fizette a házi 
/megvei/ és hadi /állami/ adót.

.'.agyarország a 18. század első telében jelentés mérték

ben kivette részét a Habsburg birodalom dinasztikus érdeke

kért vívott harcaibél. A törökellenes háborúk /1716-1718., 

173^-1739/ és a poroszokkal vivott háború /1741-1748/ alkal

mával adót, katonát, nemesi felkelést bocaájtott az u alkodé 

rendelkezésére. A földbirtokosok cserébe megkapták az állam 

támogatását a jobbágyok elnyomásának fokoz sá oz. Az 1712-15, 

évi országgyűlésen mondták ki az állandó hadsereg felállítá

sát ilagyarországon /1715. évi 8.te./. A magyar rendek ekkor 

vállalták a részben belföldiekből, részben külföldiekből to

borzott állandó katonaság eltartását.

A megyei és állami adót az időszakonkénti megyei Ös* ze-

irások alapján zedték be. A megye szerepe a harmincas évek-
537 A vármegye a jobbá

gyok számára nem jelentett támaszt a földesúri elnyomással

336

tői kezdve fokozatosan megnövekedett.
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szemben, hiszen a Károlyiaknak nemcsak a megyében, de а* or
szágos politikában le pzava volt, Se rányomta bélyegét a vár
megye közigazgatási ás lnazságszolgáltatási tevékenységére.
A vármegye аз adón kívül Idánként saját gazdasági ©áljaira 

külön szolgálatok teljesítését Is megkövetel te #^!®

1774-ben a földemre királyi r* ndeletre hivatkozva til
totta meg jobbágyainak, hogy a vármegye réseáré ezekerezéet

Az állami adó katonai terhekkel párosult. A339teljesítsen.
jobbágyok soraiból katonákat verbuváltak. Az idegen katonaság 

eltartása, в kvártélyozás /beszállásolás/, a forspont /fuva
rozás/ form jában szintén a jobbágy vállalna nehezedett. Az
'llandó hadsereg fenntartásához szükséges állandó hadiadót 

/oontributio/ aa országgyűlés egy összegben szavazta meg, 
majd ezt az ös-»eget osztották szét a porták száma szerint a 

megyékre. Bár a portaszám, mint az egyes megyékre esó adó
összeg kulcsa, továbbra is érvényben meredt, az -dót 1724 

-tél kezdve az egyes jobbágyok Besses jövedelmének figyelem- 

bevételével vetették ki. Megyénként a közgyűlés saját hatás
körén belül minden egyes adótárgyról és adóalanyról megálla
pította, hogy mennyi tesz ki belőle eg, dikát.

Az 1729-ban készült m gyei Összeírás összesítőjóból ez 

egyes adóalanyokra és vagyontárgyakra eső adó a következőkép
pen alakult Hódmezővisárhelyen: a teljes adó €332 Rh forin
tot tett ki. Minden összeírt adózó után, tehát azok után is, 

akik testv retk, vágj atyjuk háztartásában éltek /237 fő/ és 

közösen mzdálkoc tak, fejenként 2 Hb forintot számítottak. A 

450 hospes, 13® zsellér és 237 e yüttlakó testvér és fiú 6sz-

340
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szesen fizettek 1668 Rh forintot. Azadó többi részét a hoe- 

ревек os zsellérek háztartásainak állatva# yona éa termése 

lapján vetették ki. 1 forintot fizettek а к vetkező vagon- 

tárgyak utáni 2 ökör} 3 meddő tehén} 2 fejőstehén; 4 borjú;
2 igásló; 2 méneees lő; 3 csikó; 20 fejősjuh; 40 meddő juh;
10 sertés; 40 pozsonyi mérő búza; 60 pozsonyi mérő árpa; 40 

urna bor. Az 597 adózó háztartásfő állatvagyona alapján fe
jenként átlag közel 7 forintot fizetett. A termények után az 

egy főre jutó átlag élig éri el az 1 Rh forintot. Vásárhelyen 

az adót döntően a lakosság állatva# ona alapján vetették ki.
A földesúri adó az 1727. éri kontraktus levél alapján ekkor 

3500 Rh forint, ha az adózó háztartásfőket vesszük figyelem
be, akkor megközelítette a fejenkénti 6 Rh forintot, amely 

kevesebb volt, mint az állami adó. 1734. és 1737. között a 

marhavész, a szárazság olyan súlyos helyzetet teremtett, 

hogy az adózók többsége fizetésképtelenné vált. 1734. júli
usában a fidcsűrtől a taksa fizetésének elhalasztását kérik. 

A tanács a orció és árenda kiegyenlítésére kölcsönöket vett 

fel, mivel a lakosság "tömlöcöetetése" ellenére sem tudták 

a szükséges pénzt előteremteni. 1735-ben a hátralék fizeté
sét is kölcsönpénzekből fedezték. A város pincéjének sem 

volt haszna, mivel bora mindenkinek termett» Így senki nem 

vásárolt. Az álla.tbőroket, melyet e x lg a mészárszék saját 

hasznára értékesített, most a földe mir számára kellett fenn- 

1736-ban már hitelezőt sera kaptak, az elmaradt 
porcióért executiot /fegyveres vé 'óhajtás/ szenvedtek. Kér
ték a földesurat, коду informálja • főispánt a

341tart ni.

gyei öBííze-
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Írások megkezdése előtt, hogy az összeírást ceak azután vé
gezzék, miután az állatokban erett kárt fel sértők. A marhr - 

pestis 1736-ban súlyos károkat okozott: "Marháink köpött
grasszálé kemény dögletesség penig felette kipusztitotta

«342uarháibul a Szegénye éget, sót most sem szűnt
1737-38-ban a városra eső portasztlra 15 l/2, l/32, az

t • •

állami adó 3: szege 7USB Rh forint 43 kr., megyei adója 2995 

Rh forint 48 kr, A hadiadót főleg a pénz előteremtésének 

nehézségei miatt nem egyezerre és készpénzben fizették, ha
nem a katonaság ellátására t rra 'szotben és egyéb szolgálta
tásokkal törlesztették /átvonuló katonaság ellátása, termő- 

szetben teljesített porció, forspont, utak karbantartása 

stb./, melyet a megyei perceptor tartott nyilván, 1738-ban 

a hátralék 232 forint 7 kr,, az elózó évi tartozásokkal 
együtt 1733 Rh forint 10 kr, tett ki, 1738, junius 28-án 

Kávay György perceptor executorokat küldött Vásárhelyre, 

akiket mindaddig t rtani kellett a városnak, amig a tartó- 

zást meg nem fizették,
A pénz (lágyrészét, amely az adók fedezésére szolgált, 

a lakosság az állatok eladásából teremtette eló. Láttuk, 

hogy az ndók kivetése 1 az állatvagyon és nen a föld-meny- 

nyieég után történt, Ezért teremtett súlyos helyzetet a mar
havész, A földeourhoz irt levélben a város elöljárói az adó 

további növelésének megszüntetését kérik: H••.Mindenek előtt 

tudva való az, hogy ©zenn Város Lakossal minden adózásokat 
é© fizetéseket csupán csak a Marháiból a okták megszerezni,
minden nemű Innoaiták /kiréváeok/ о lei till focva házakon és

* %
-.C
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Gazdákon kivül a Marhákra vettetnek, n 

Fundussunk ezeken, kívül, nellybül valamit prosperálhatnánk 

/jövedelmet szerezhetnénk/ s fejünket menthetnénk ée ha még 

tovább la a Marhákra val' Inposlta névekedIk, s 

nem subsistálhat /létezhet/ a szegénység, hanem egyezer 

в' yik hajtya el lopva a maga Marháját, másszor másik, s 

azután maga Is utána megyen, már Is annyira nerváltattunk 

/erőltettünk/, hogy a Portiét sem fizethettyük, még harmad
évi Portioban is alkalmas summával a tavalyiban is hasonló
képpen adősook vagyaink, az ideiben penig keveset fizethet
tünk, melyeknek kiszedések eránt immár harmadik hete a mi- 

olta kemény iárecut lóval éjjel nappal nyomorgattátik a sze
génység, nem lévén kezeit mire vetni, 

növekedett, mivel 1739-40. évi pestis miatt kvártélyasokát 

sem tarthattak, melyet mint természetbeni szolgáltatást 

számítót ak be a hadiadéba. A hadiadé egymagában is jelen
tés terhet rétt a jobbágyságra.

1741-ben üsongrád megyében h?t helységre Aásárhely, 

•Szentes, Csongrád, Mindszent, Algyő, Tápé/ 28 portát számí
tottak, ebből Vásárhelyre 14 l/2, l/l6 portaszám esett. ^
A hadiadé össze e 6241 és 6633 ®h forint között ingadozott, 

a h-ziadó 1467 Ft és 2184 Ft kö ött. Megfigyelhető, hogy a 

portaszám 1745-ben a pestisjárvány után csökkent.
1751-re a porták száma 16 1/4 1/8-ra a fizetendő hadi

adó 9513 Rh Ft-ra szökött fel.

lévén semmi о gyéb

i képpen

»54 4 A porció tovább



4 hadiadó és г re- ял-el гИб ,lakml4.g-’ 1741-1751. kö^tt U6 biegovd^árhel enJ^

1745. 1751.1741. 1748. 1749.

1 1 1,Ш 1
x- 2 e 16 64

14 1 i 1 
14 0 16 64

1114 1 1 1 1
хч 2 8 52 64 16Fortassáns 14 2 16 4 8

6635 Ft 13 kr. 6241 Ft 47 кг. 6687 Ft 36 kr.Contrlbutio
/Hadiadó/

6469 Ft 31 kr. 9513 Ft 19 kr.
* *r****fJH

21R4 Ft 22 kr. 2055 Ft 28 kr. 1467 Ft 11 kr. 1833 Ft 45 kr. 1488 Ft 57 kr.Domes tics, 
/Bás5iedő/
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А megyei és hadia6.6 erylittes összege 1745-hen Osongrád 

megyében гг egyes települések nngysá-' rend jóre én teherbírá
sára is rávilágít:

Vásárhely 

físentec 

Osongrád 

Mindszent 

AH Oyoo /Algyő/

Tápé

0297 Ft 15 krajcár 

4259 " 33 "
1769 " 10 "
1844 " 52

350 " 3 "

473 "

A hadiadé egyik változata a porció, melyet pénzben 

vagy természetben szolgáltattak, A katonák élelmezését /hiш, 
kenyér/ "orális" őreiének, a lovak ellátóéira szolgáié ab
rakot /szénát, zabot/ "equilis" porciónak nevezték. A porci
ót a jobbágy személye, háza és állatvagyona ©lapján vetették 

ki. A pénzben fizetett porció Összegét 1741-ben országosan 

3 Ft-os egységár an állapították meg /Dili, te./.
Hódmezővásárhelyen a földesúri teksa és porció évi 

együttes öe zege 1740-49-bcn 5 Kh forintot tett ki. 1747- en 

в juhászok nem fizettek porciót, 1749-ben arra hivatkozva, 

hogy az ökör és tehéncsordásoknak ma as a bérlik, a taksát
XAQés a porciót rájuk is kivetette a tanács.

1752-től kezdve a zsellérek és a pásztorok is, amennyi
ben házzal rendelkeztek, kötelesek voltak me-fizetni a ház

ra kivetett porciót. Csak az mentesült alóla, aki katonának 

állt. Haláleset alialmá al tettek még kivételt, ha a család
fő, feleség vagy munkabíró családtag halt el. Az igaerő pusz
tulása gazdaságilag súlyosan érintette ugyan a jobbágyot, a
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tanáén azonban Ilyen esetben nen volt baj lánc* ó felmentést
349 Аж orális poroló 1 font h st ás 2 font kenyeret, 

az eqnllls 8 font szénát, Illetve 6 font zabot jelentett. 

Bár ettől voltak el társsak, általában a porció mennyisége a

adni.

350 iS-pr-egy porció árát is 

meghatározták, amire szórt is asttkeég volt, mivel ennek 

elánján számították Ъе a nÓnsben kies bott he ■’iád <5 összegé- 

he, ü y-egy porció pénzbeli értékét 2-6 kr. között állapí
tották ma/», A piaci ártők általában ennél as-asabb volt, 

1789-40-ben összesen 25772 orális ás 6566 equilis norciót 

szolgáltatott a város, melyet 2834 Ft 16 kr. értékben ezá-
1741 ndjuaában a Károlyi-ezred 

számára 3958 orális ás 5912 eqtillis porciót teljesítettek, 

esen kivHl még további hat hónapra 2071 Ft 42 kr. órtékti 
álelmet szolgáltattak he katonák eltartására, 1742-ben 6 

krajcáréval 3928 orális porciót, 1743-ban 6340 kényár— ás 

husporolót, 3361 abrak norciót, ezen ^eltil nájns-jrnlus-iu- 

llue-augusztus-szeptember hónapokra 9711 kényár, 6984 hús, 
19868 zab ág 11О9 nzéna norciót teljeoítnttek 1969 Ft ás 24 

kr. értőkben, 1744-ben a bar nyal ezred ráezáré természetben 

kie'olgáltatott rorcló értéke 43° Ft 8 kr. volt, Ezenkívül 
még nyolc hónapra IÖ433 kenyér, 3494 bus, 3991 széna és 

3937 egyéb takarmány norciót teljesítettek, amely 954 Ft 30 

krajcárt tett ki. Az s-zenhez hozzászámították az 1743-ban

fenti érdekek k?írhl ingadozott.

351mitottak be a hadiadóba.

teljesített 1968 Ft-ot /antecedens coneumneió/ megelőző fo-
352gyasztás elmen.

A Habsburgok poroszok e"*leri háborúja megnövelte a ka-
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telt# után nr'sik jobMßyhoz ktflt&zött, A legtöbb oyy-két 
hét voit, amelyet ery job áfryra kiezebtak« A öeszállásolt 

keton“k f'r á jobbágyok közötti ns.-.zetUBée 1741- -on e^y ide-
A katonák sokszor többet357ven katona haldiával v '-z'döti. 

követőitek az előírtnál, va yr durván bántak a lakoseágpnl, 
Verbuváláskor erész-árhoz te folyamodtak, f*lee л eaeyények 

kr5z5*l fogdoeták crlsz■ kkal a keton- kát* A ver uválék’al ve
rekedőket a tanács 1740-'en 15 és 3© pálea’ttésre Ítélte.

A beszállásolt keton- ságot a jobbájfrynak saját szekerén 

ás lovai el kellett továbbszállitsni, A for^pont élelem ée 

takarmány, valamint katonai felszerelések szállítására is 

vonatkozott, Háborús id Пэеп ezek a terhek ugrásszerűén meg
növekedtek, A Rákéozl-szabadságharc Idején 17О4 májusában a 

szolnoki kenltány ;íak<5rél én ^áaárhelyrál 120 szekeret en- 

delt - opszu fuvarra, horv fény “'paliét szállítsanak üzolnok- 

rál a Suna mellé, 
bolyleknek ^ze/redre kellett kiállítani Inrvenes kocsikat,

A t r"k háború ideján /1716-18/ a benzállá- 

solt katonaság temesvári útja sikálná al több mint ötezer

•*59 Л Rákéczi-nzabade-1 rbare után a vásár-

360el ff о 'Tatokat,

köböl abrakot én száznál több kocsi élelmet szekerestek a 

vásárhelyiek, ’ ^ ^ry-ery bosszú fuvar 1oloridden a nrunká- 

bél veié kiesés miatt jelentén yazdaságl várókat okozott a 

jobbágynak, nem beszéltre arrél, ho~y saját isjaerejé- el és 

felszerelésével kellett el"állnia. Az utak rossz állanota,
a takarmányt»!ány ury az lpásái latok, mint * ezekerek tönkre- 

menérét okozhatta, 1737-30. között tbbbszáe «"uvnr lebonyolí
tását jnevezték fel a városi fuvarok és előfont* tok jegyző-
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k'nyvábe. *»©*?!я kezeli hal'aá^ekbe, h^nen távolab’ гг- is 

/^indezent, V%opv4vf ‘hentes, 0SOnrrád, b1ül<?eák, %ká/ / 

Gyoma, Arad, Caanád, %lan, Norvle.k, ‘iei/rrt*/ kellett szál

lítani, 36? A ozáend középára ая ükrHket mim1 inkább a lo^'ak 

váltották fel. Gyorsabbak voltak, de- sürüb1 en kellett vá1 ta
ni ’’’két. A hosszú nton gyakran előfordult, horv az állatot 

tulba.ltották ás elpusztult. A Jobbágy áráéra beli kárt” la vitá
sára ritkán került som. 1747-4ü-ban tübb mint kát száz, 17 IS

363-49-ben tübb njint 'tazáz fuvarrá! értesülünk a ^o■'uránok an.

A katonai forsoont mellett a f^lrtesur ás а majm-e is
364leányba vette a Jobbágyok fuvarozását. 1737-ben a Jobbá

gyok kárik Károlyi Sándort, ben'' az általuk ajándékozott
1000 khbMl *гпа piacra eeállltáea al <1 mentse fel tkot*

wK4it itassák %eellenciád merirt summa A mának vectu- 

rájátul bennünket immutálni /felmenteni/, ‘•okintván n ^ze- 

ránv~á -en á1 lel nrpnal meg azünhetetlen kánoen fórrá fors-
tcak Ojga edre majd minden reo mennyi -яekete

ket ^ontatákat kell odmlnintrálnunk, nem érv ^elvsámek, 
hanem ugyan számosabb Helynágekbül állá N/eae/a vármegyánek 

is sok volna, mellvek miá már nzagány Ákosaink kbztil sokak
nak borai elhullotténak, a takarmánynak is szűk volta ebes 

1 árulván, Úgy ho ry Szeged re bá küldgyük ^ket, ottie kát vá- 

rom Wa© ryakorlatos' árral áhen kell rárnkoeni nák1 ek, Onn/t 
renig Hainniff, Geongrádig, Martonoslr, K-mtsáig Szerény tá
rákat ®nzdáJóknak szivek keeeryoa fájdalmára áhen kel! haj
togatni.

nontezásunkatv»

A Hadak is maid megindulnak, ki seritsen bennünket sen
ki nem láseen reánk fordulván a %13tí ának rm-yo" Ь г^ояе.
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ás félő, *ory szántás n 1W1 na marad gyünk в ebbUl k'dvet—
*36gkenhető pusztulásunk ne légyen

i’-tvöl n szekárállitás ne egyik legnehezebb tehertétel 
volt a jobbágy számára, vonakodtak azt teljesíteni. A ta
nács azokat, akik a kijelölés után a "szokott árára 4e hely
re" el' nem álltak, megbüntette. 1742-ben károlyi lerenc

• ее

Féoskárél 'ohletfákat szálliktatott Oaegvárra. A város elöl
járói hivatkoztak a szárazságra, az árvízre ás a pestisre, 

kérték a fáldesurat, hogy a jBvŐban mentse fel őket a terhes 

fuvarozás alól. A-в 5O 51 fa elszállításához tBbb mint ВО 

szekeret kellett kiállítani a városnak. 366

Egyházi terhek

A jobbágyok terheinek kisebb hányadát tette ki ©z egy
házi adó. A legjelentősebb a királyi á'zsma /egyházi tized/, 

melyet a váci rüsoHknek fizettek. A dézsmát a v'ros bérelte, 

ás saját adószedőivel szedette be, A dézsmába a termés l/lö 

-át kellett beszolgáltatni, A dázsmabárlet Be zeme kezdetben 

/17O5-I7I?/ 40 Rh forint, majd 1713-tál pOŰ Eb forint, háro-
lyi Sándor 1723-ban lOOU Irt-ban szabta mez ^ árenda Bsrze- 

367 A beszolgáltatott tized l/l6-od része a plébánost 
illette, melyet ej'ezör a tizedlnjstromok tanúsága szerint 

természetben fizettek, később károlyi Sándor IPO Ft készpénzt, 
20 kbb 1 búzát ás 10 kbbBl árpát irt elő a plébános eltartá- 

A d-'ziwr-bérlet előnyös voltát felismerve a fHldesur 

©részében mayának akarta kisajátítani, de a lakosság ellen

iét.

Збвeára.
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állása miatt ez nem sikerült. A város a bérleti dij kifize
tése után г beszedett terhesei szabadon mendelkezett, £bb~l 
egészítették ki azátvonul' katonaság élelmezését, fuvarozási 
Vltséveket, a. város tisete^^viseláinek fizetésit stb,^^ A 

tizedet a mesteremberek ás fbldnélkUll zeell é~ek, cselédek 

is fizették meeterpénz, enrlápénz, füstpénz, ostornán» címen, 
A JobbávykbzbBséfí Jelentés derzeit ad o' t a templom "pi

téé kéltségeire* 172°-ban 6156 ^t-ot vytijtettek be a lakosok- 

tél, Sokén Jészápot, t -heret, lövet, dkr^t adtok, Az ad^ko- 

zásbél e. zeell é? ek ás cselédek sem maradtak ki. H^sst vettek 

az építési munkálatokban, яуаlog- ér> kocsisrolRálatot telje
sítettek* a szálfákat TokaJbél, a neszet ’lesdr'l és más vi
dékekről fuvarozták, A templomápités kKltoé/rei a háborús 

terhek5 el és adókkal erytttt súlyosan nehezedtek a Johháfyok-
57Оre.

A házasság szentségének kiszolgálása •“ej'hon évenként 
szedték a párbért* A pondvieelé ás az eryházfi h-'zrél házra 

Járva szedték be sazdáktél éfí zsellérektől eevaránt az áry- 

szám szerinti két-két máriást, esy-esy véka busát és árpát, 

melyet a párbérezed~ lajstromban Jegyeztek fHl. 1729-ben pl* 

az esyh-'z párbérszedé lajstroma alapján П92 ásytél beszedett 
de* zqp 133П máriás, azaz 579 Rb ?t és 6 kr. összeget tett ki.

7* Társadalmi viszonyok

Vagyoni különbednek
bédmezéváoárhelyen az á!látványon Jelentés súllyal esett 

latba a di fs-©nciáléiás tekintetében. As állatállomány a
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riael értékesttér lehet**5 érének következtében а. гэлгопоро- 

dás eaylk ff forrásét véoezte• A jobbágy házzal, szállánföld- 

del, szőlővel, állatokkal rendelkezett. Szőleje ás háza a 

«selldmek is lőhetett, ami azonban méy nee jelentette a 

zsel"* érsorsbél veié kiemelkedést# А ь*яав zsellérek azonban 

állatállományukat növelhették, ás a kérdя földdel v ndelke
zd jobbágynál kedvezőbb helyzetbe kerülhettek. Amiy as ál
lattartás mellé nem zárkézott ^el a főldmhvelée, a differen
ciál édás sen olyah erőteljes. A közánréte/?bői emelkedőt+ ki 
néhány "nzön#? paraszt. Vn<*y -nnk zömét főiem as állatállomány 

adja, de a térnéamennyiséfc An as iyáoőkrők száma is lényege
sen több, nint a középrétegbe tartósé jobbágyoknál. A nagyobb 

álletállománnyal rendelkezők akadálytalanul hajthatták álla
taikat a kőelemeiére, amely jelentés többletjövedelmet bizto
sított яsámnkra. IpKaökröket döntő többségében a földműve
lés -el foglalkozó jobbágyok tartottak. A?t homy ki hány igés- 

állattal rendelkezett, marhatárosé tényező volt a rétegződés 

seempO'itjábél. Minél több lm*«ökörrel rendelkezett a jobbágy, 
annál vagyonosabb réteghez tartozott.

1724-ban az összeírt 616 háztartásfő i?,4 /’-a tartott 

1másökröt. Az imásökörrel ellátott háztartások az összes gn- 

bonatérmés 9^,4 -árai, a teljes állatállomány 79,Я -ával, 

a bortermés 76,4 ?j-ávs,l rendelkeztek. Az iravoné ökörrel nem 

rendelkezd háztartások az összes g* bonétermés l/lö-ét rém 

termelték és az állat '.llomány 1/4 részével rendelkeztek, ho
lott az összes háztartásoknak több mint a felét tették ki. A 

következő táblázat szemlélteti az ökrös ~azdák és az ökörrel
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пег» rondelkezTk rászesedásdt аз ößsztemidßb'TL 4я a teljes 

állatállományból s

úkrök Az ök^rtartá ht-ok 
száma -oa aránya az besz h-os aranya a 4eljes állomány* 
kate- ht*hoz viezoeritva hoz ás összes terméshez vi* 
?;<5ri- r zonyitva
áwtr^irfe

ermásük ás állatállományuk

állatht-ok isabona Nor;-a 95 fszáma

0 20,252.6

18.7 

14,0 

10,5

324 5,7 23,7
13,6
20,2

26,5

1-2 115 7,614,3
864*5 27,7 X *, 4 

27,1

11.3
14.4

6 65 20,7
2,113 9,78 8,4

7,69-22 2,1 8,913

100,0 100,0 100,0 100,0616

A ezc/splnyebb rétedhez azok a jobbágyok ás zsellér к 

tartoztak, akik i#áeállnttel nem r ndelkoztek, Oazdeeáftilsy? 

errs a háztartásfők 24,5 /-át kátévá 4 ás 6 ökrös razdák 

rétege, akik az ”srzterm«'s f'bb mint felével ás az állatál* 

lom-ny közel felével rendelkeztek, A kát ökröt gazdák n'pes 

csoportja /18,7 // a teljte állatállománynak csak 7,6 -árai, 

a ^abonat^rmásnek 14,3 $-ával rendelkezett, A mindössze 4,2 

4—ot kátévá 8 dg 9*29 Зк’-ös ~azdák a legyazdagahh vékony, 
fele" réteget alkotva b'ro^szor annyi állattal rendelkeztek, 
mint я kétökrös jobbá/ryok, Ozyanez már nem mondhat3 el a «■&- 
bonatermásrtl, amely azzal is Összefügg, hogy а л-8 ökrön 

felöli 8k*rozán már nem minden esetben jelentett arányosan
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nagyobb termiét. A gabonatermesztés területén a le,«rer dmé- 

nyesebbnek а 4 5s f Micros 'nzdák bizonyultak. Mind а -aho- 

naterraesKtáeben, mir.fl as 'Наtéllom'ny tekintetében egy érés 

kösé-oréteget alkottak. А nagyobb állatállomány is elsiaorban 

az igáeök 'rr«'! Is fblédel rendelkezi jobbágyok kesén *ssz- 

pontos^lt* A £ ökrös vszdák esetében as egy háztartásra, juté 

állatok átlaga a következő* tlné ás ökörborju lO#l, tehén 

8,7, séneses lé 4,6, sertés 5,4, juh 68,9. Egy 12 ökö rel 
rendelkezi gazdának 18 tind és ökörborjuja, 12 "ebene, 11 

ménesea lóra, 8 sertése, 167 juha, valamivel a 6 ö^-rtts -az- 

r1'k 'tagszámai fölött van, de a 14 ipásökörrel r ndelkezé 

gazda 51 tin<5 ée ökörkorjuval, 68 tehénnel, 53 borjúval, 4 

há mos l'val, 11 г5nesea lévai, 17 csikóval és 595 juhval, 

valamint a 22 ökrös gazda, birtokában lév" 49 tiné és ökör
kor jtsval, 9 tehénnel, 4Ö ménesen lévai, 68 csikéval, 20 ser
téssel ás 560 juhval, a jobbméduak közli Is kiemelkedve a 

leggazdagabb réteghez tartoztak.
Az 1-2 lgésdkögrel rendelkezik csoportja /l0,7 • / jelen

tette azt a réteget, amely mind felfelé, mind lefelé leg
könnyebben elmozdulhatott. Mindezt alátámasztja a követkézé 

táblázat, mely több összeírás adatéit hasonlítja össze.

Ökrök 1723. 
száma 
kate
góri
án— 
kánt-..
9-22 13 2,1
7-8 13 2,1
9-6 69 11,2

1741. 1745.1737.1720. 1732. '•* -r
• t к -g-i/^érVf я-4rt^ <?J- туЬ'^рк fg ■'-10г0.,.у*.Т>,‘,'пт|г\
Ht fo Щ Ht T* Kt 1» Ht $ Ht $>

6 0,72 0,3 3 0,6 3 °,4
20 3,4 31 3,7 28 3,6 24 5,2 46 5,2
60 11,3 62 7,3 65 9,5 57 12,5 75 1,5
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-m

' vroV 
ssáwa 
vate- 
fr6ri - 
án- 
Icirdi ...

17м*5’.. 1729. 1752. 17^7. 1741. 1745.
Ik katee'árlánkíSnti kéztartások sa-ám* 4e ?Í!-os aránya

Ht *Ht # Ht Ht * Ht fíbt

92 17,7 98 14,7 79 9,4 P7 9,8 41 9,0 33 3,7
1—2 115 18,7 10« 1P,2 71 8,4 71 10,4 v2 7,0 18 2,0
7-4

789 47,4 7^7 47,9 749 79,A. 771 77,7 154 77,7 179 ?ид

Ossz
Ht 616 68 45 л7 947 455 877

4a 3kJ-rtartá ъ 4at*rt4#?oV ez<?zel4kos aránya fokozatoson csök

kenő tendenciát mutat, 1779 után az 1-2 ieásmc;brrel rendel

kezők számé .1 alantban l’cebkken. Ä7 1723* áv.i 115 család 

belrett 1772-Ъеп «я 1777-ben e«nk 71 család, 1741-ben 

72 бв 1745-ben mindössze 19 család rendelkezett 1-2 loreronő 

bkörrel, A 7-4 ökrös emzdák száma te csökken 1779 után, de 

1777. ás 1741. között százalékos erényük stabilizálódik *в 

csak 1745-ben mutrt jelentősebb visszaesést# Az 5-6 в^ггЗя 

háztartások n leestsbilabbak, 4s a legkisebb ingadozást mu

tatják, > ifr. a 8 f*kr«e háztartások számában nHrokedás kMv«t- 

ve»lk be» 1727 4s 1745 között a lec""ozds/rc ibak "sonortjában 

a 1 ás tartások száma 26-rál 52-re emelkedik, Ha mindest öez- 

saevetjbk a zsellároaedás folyaiao tárak literével, akkor érv 

fokos etc can erősödő tendenciájú d-'fferenetáládás káoe bonta- 

koaik ki. 1720-ban 714 hástartésfőb'l 14, 1729-ben 597 ház

tartásfőből 139, 1777-ben 684 háztartásfőből 146, 1745-ben 

699 ház1 «rtásfőbői 228 állt zsellt'reorban# Az ‘' saelrások
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adatai alapján a földek kimérése után a század második falá
bon о zselléreeedés folrameta fölgyorsul#

■ Aj* 1729. 'vl ás 1737. évi ra*#yei összeírások adatainak 

feldolgozásakor a könnyebb Öeazavetheiéság .árdekáben az ál
latokat ée a rabomatormost таг onl egységbe számítottuk át, 

melynek értelmiben 1 egység е*г enlá 1 nagy állattal /ló 

ez rvarmarha/, 9 növendék állattal /csikó vary borjú/, 5 

■ lássál» 1° jubvalt terméabeit 20 pozsonyi mává gabonával.«
Л vagyoni egységre veié átszárítás azárt le Indokolt, mi--el 
try vált lehetségessé a különféle állatokkal, gabonával ren- 

■elkezé jobbármok vagyoni erejének összehasonlítása• Az öez- 

™zes vagyoni áriák 1799-ben 7933,6 egység, 1737-ben 12 114,9 

0"ys 'g. ^bb"l az állatvagvon értéke a fent említett években 

3172,7 ér lO 898,5 egység, míg gabonában 760,9 éa 1216,4 egy
ség.

vagy

A követkézé táblázatok az igaeré szerinti kategóriák 

vagyoni erőjének 4e zehasonlitésát mulatja be a háztartások 

és az állntállománу, valamint a gnbonetermé« százalékos ará
nyainak feltüntetésével *

1729
Ökrök AB öo'--zoirt bt-ok száma, 

Vateráriánkénti száza- 
T ékon aránya

-erm^sök és állatállomá
nyuk nagysága, seáealákoe 

aránya
ezáaa
kate
góriák

аш4Ы'М*и/щил#!*<

/ állat
/egység/

bt-ok
száma

gabona 
/er -nég

o 3io 5,9 110%4
15.3 826,4■ i«78#7
32.3 2060,9 
15,2 1425,

,7 170,5

51,9
18.3 
14,7
11.4 
3,a 
°.3

46,3 
116,4 
719,3 
2 45,6 
115,1 
20, í

15.4
11.5 
92,1 
28,8 
19,8
2,4

lü91-2
3-4
5-6

88
68
707-9

9-92 2
100,0 760,9 100,0 7172,7 l00,0597
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1737

•L>rr éo állatállomá
nyuk nnery&áfm én a?á»a-

1 ЛЬ-пгг r-v*6r\ypil , ,

<^bona f
/ vatFT&é*?/

^krök A-г Onr-sseiri bt-ok száma 
ásása kategáriánkánti яз4яа- 
ka ta
nári ák

Л 'V'Ci'-■г-'п’гй

bt-^k '’«áras Allst
/ Pittrném

y°-a

0 24, В 2033t2 18*7 
0,6 10чг#2 

18,3 1°*<V 17,1
07,0 414»,9
10,9 7167,0 19,9
4,4 600," 5,9

66,0 
10,4

450 275,1 
110,4 210,0 
01.0,1 
IP? ,9 
00,6

1 —7 71 %5
67 %P

?,5
0,6
0,4

■*-4
600-6 7°, 9
?57-я

09-?2

1-43,0 1149,1 1°0,0 lOnQO,^ 100,0684

As egyes r4t«"-'k közötti mozgás Já példába rz igásttkr»lt sl— 

vesztá h^atartdfff'tk lesüllyedése. 1707-re az 1-2 ökrön kate
gória. 0n bt-ml, a 0-4 ökrös 17 bi-snl, az 5-6 ökrös 0 bt 

-aal, összesen a bírom к ’tegdrta 08 ht-sal csökken, ngyanak- 

kor чй ökörrel nem- rendelkez* háztartások száma 140—mai nö
vekszik. Az 1-2 ökrös -aa ’ák tormáé«' odmánye ás állatállomá
nya alig mutat változást a^rak ellenire, bogy 0? loormsrott 

ebb”! а к toráriábál, ami arra utal, hogy а legszegényebbek 

közöl kerültek ki ások, ' 'Ökreiket elveszítettek*
A legfela* vékony réteg 6 h-'zt -rtáenal gyarapodott, a- 

nyagi erejük azonban erm "1 nagyobb arányban növekedett*
0-6 ökrös gazdák gaben termese én állatállománya a háztartás
fő szárr'nak csoVenáse ellenire is jelentés emelkedést rau-
bat, '-.......... alhatá s váltó*
zás a termán én az állatállomány nagyságában.

(S S2EGCD i 
4V• ч<*У

/V
Л&
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A 4f* t^bh-cssl ddmoros háztartások

hódmez'várárV olyen az összeírások alakján kimutatható 

bővített /я többes a lód m?; ro n háztartások megléte я 18* szá
zad els* fairben* ^z összeír-'sokben szerepelnek olyan búz- 

t rt-5rok, amelyekben az adózó családfák mellett еягу vaíjy 

több házas testvér, illetve fiú is az adott háztartásban 

'lt. Ahol t'-'bb felnőtt férfi dotcozott e*rv háztartásban, a 

többletmunkaerő, a razdasári munkaeszközök hagyományos епш- 

kaneer szettel való 1obh kihasználását tette lob tóvé*
Az 17^1-ben készült 8s zeirás név szerint életkorral 

együtt sorol.1a ?el a háatertásféket. A név aellett ’’nála la
kik" megjelölésnél az együtt lakó házas családtagokat* ‘"Uvel 

adózás -’zennentjóból ery adósó háztartás keretébe tartoztak, 

nincs okunk feltételezni, Ногу külön-kölön mzőálkodtak vei- 

na. Л család vagyona fölött a családfő rendelkezett, 

visszatelepülés után az elhoryoit parlagföldek művelése erv- 

ér^elmüen megkövetelte a munkaerő és az i^aeró összafоsását, 

de a kényszerítő körülmények elmúlásával az 1729. évi öcsze- 

Írás tanúsára szerint a tffbbcsalád.maros Háztartások folyto
nossá*» »crmaradt# ^indess ezt bizonyít j*’t bor nemcsak átme
neti, tehát kényszerítő kár'lm "nyék hatáséra létrejött jelen- 

sárról van szó,
17®1—ben 16^ h^atart^sf" köz'l hóvitett háztartások

/na rvcsal ód ок/ ezárna:
®^v Vzas tostvá-rrel
ijry házas fiúval
bét házas fiúval
bét házas testvérrel
lUrom házas testvérrel 
Három házas fiúval

71
9
9
6
?

49 ff.' zesen*
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Az 17?9-*ЬвГ! készült fejlécén szerepelt Sorol
té» narovrti /házas "asée/ mellett a *'1111 et Fratrae nroraii 
Indivlsi /házas fiuk és testvérek/ ” luflivlst” kifejezés© p.r— 

re utal, hogy a háztartás osztatlan. Az e*y*5ttélé hí гая fiuk 

és testvérek elírna Зпсвевап ^37, am5 er. összes héetr.rtásfék
/ЗЧ7/ ,6 '-a. ftyomín, a végrendeletek tanúság ©z-rint a
testvérek ” az apa Irányitiea alatt, de anélkül la hosszabb• • #

-rKvidebb ideig ©•~yjitt <n:zdálk©dtak "bővített klseaali.il”
«377vary "nagycsaládl” keretben éltek.

Andorka ^uöolf a 1-*VL9# ezízedi Ajárnyék is Kölkeé job
bágycsal áéяinak vizsgálatával kapcsolatban arra а кHyetke«ta
tás re Jutott, Vr'.p. »«daeágofchoe nagyobb 1'4számú áe bonyo
lultabb összetételű háztartások tartoztak, A jelenség okát ab
ban látta, bogv a nagyobb gazdaság több embert volt képes el
tartani, viszont több munkaerőt ín Igényelt, Szerepet játszott 

a f ldmüVelés technikája la* a hagyományosabb munkáézervezés, 
a nagyobb imaórával és általában ökörrel végzett szántóföldi 
munkák több férfi e *yütt©e munkáját igényelték,

d. Veroes %u a szánté- és jéezágnevelé paraszti gazda- 

яárokban 1 átja eresnek a n*gyc«aládi Haeaetartá erét, w^öl- 

tétien «lényben voltak azok a családok, n'-ol a családok ter
mészetes összetétele megfelelt az önti m 'Its mmkaerd szükség
letnek, Az, hogy az egyes családokban megvolt-e a lehetőség 

arra,a nunkaszorvezetr- •, amelyet az öröklött vaer- szerzett 

s-z aoág megkívánt, sok jobbágycaalád sorsát döntette el, 

Háimezávásárbelven a közös háztartásban élé testvérek, 

illetve felnétt fink száma ott mrgasabb, a’-'ol az igaerá szán» 

is magas, tehát a j ér érin családoknál.

774

«375

t



- 146 -

Felnőtt férfi osalád táróidnál bérltett háztartánok ka

tegóriánkénti mzfonzlána 1757-ben*

Bővített Ь-ов '’r'- Felnőtt teetvárek- 
háztar- nyuk na 

5ar’Z©irt 
ht-’'oz

ÜRpae-
kel ér? fiukkal bév1-
■fro-fr1*: Ъ4:.-г>У Fj^diwn

Irt
Ka teória háztar- táaok

táaok A1 2. 3
fável

7,0100 - 5
6 - ?o 

21 - 50 

51 - 100 
lOl - 200 

?0i  300

142 9 1
4O R 1
55 5
15 7 1 -

5 5 11

22,6
55,0
44.6
72.7 

100,0

217 49
115 5R

2147
11 e

11 1

98 24 5 2555 127

A táblásadban a kategóriánkénti Witett. háztartások 

százalékos aránya a vagyoni ernyőének növekedésével nárbuza- 

ттю^ап emelkedik, A aa*da# rétedhez tartózd k^terériákbcsn lé
vé háztartások között a lam manabb a felnőtt férfi esalád- 

topok ezázalékos aránya, 1757-ban a leírnád a/rVbb jobbáeyház- 

tartáe? an a munkabíró felnétt fárfieaaládta^ok száma a csa
ládfával 5 volt. Ä család l0 isáeök^rrel, 7 irániéval
rendelkezett. Op.r*eea яаЪоп~termésük ЛЛ5 n, móré, Á e-azdasá- 

**>t .1©lent de áll at állomány epáezl*ette ki* 129 tehén, 55 bor- 

.1«, 5O iá, 9 csikó, 4 bízd Ökör, 57О juh, 1°6 sertés, “zln- 

tén jémédu Kardon István háztartásában vele eyyütt 4 falnétt 

férfit Írtak össze. lóerejüket lü i^ásökör és 5 leánló al
kotta, Ograeaan 552 n. móré 'babonájuk termett. ÁHatállomá- 

nyik 51 tebán, 26 borjú, 44 méneeee 14, Ц csiké, 190 juh,
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45 sertés. Mindkét családnak 1*5 aké /kh. 815 1,/ bora ter
mett •

A társadalom ta^oaédása

A város lakosságának táraadslmi '-nrozédása*

172017Ü1 1720 1757 1745
ht £ ht # ht $> ht *ht

Homes 2 1,2 2 0,7 8 1,5 4 0,6 9 1,0
Jobbágy 14O 85,9 286 91,0 415 68,7 5О1 75,2 594 68,4
Zsellér 17 10,4 14 4,5 154 25,5 146 21,4 228 26,2
ZplMI 4 °,5 12 5,8 4° 6,7 55 4,8 58 4,4

165 100,0 514 l00f0 597 100,0 684 100,0 869 100,0

A zsellérek száma fokozatosan nttvekv*’ tendenciát mutat, тп1д 

az iparosok 4-6 / -os aránya az inar fejletlenségére utal, A 

■parasztnál egységes társadalmával csak a nemesség került szem
be, eledsorbsa kiváltságai révén. -rthetá, ha a nemeseknek a 

városban valé letelepedését a tanács minden eszközzel iryeke- 

sett mer“átolni, A 18, század elad felében ez a törekvésük 

sikeresnek mondheté, Hr nemes le Is telepedett a városban, 
legtöbbször nemessáránek «1tagadásával +ehette. A város har
ca a nemesek letelepedése ellen fáién* azért folyt, mert fél
tek, hogy adómentességükr ̂  hivatkozva, kihúznak в. közterhek 

viselése áléi, A megyék ugvanie néhány kivételtél eltekintve 

késÓbb már biztosították a nemesek mentességét.
A városban élé néhány nemes család vagyoni helyzetét megvizs
gálva megállásithaté, hogy nem a leggazdagabb és lecvasyono-

576
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sabb rátepbcz tartósítok,

А kézművesek vapyonoeeáp tekintetűben a szepányebb 

réteghez tartoztak, csak «-'hányon emelkedtek -fel a középré
tegbe. k% 172% évi földesúri összeírás által nyújtott áriá
tok alapján I'ebreczeni látván csizmadiának 2 igásbkro, 5 ti
nója, 15 tehene, t borja, 2 hámoslova szeresei az összeírás
ban, ezenkívül 16 véka gabonája 'n 4° ak' bora termett, ^ar- 

pa I’étor vargának 2 igáeHkre, 2 tehene, 5 borja, 2 hámon lo
va, 1 ménesen lova, 1 csikója, 3 sertése volt, ás 16 véka 

pabonája, 17 ak<5 bora termett, cra trá Mihály я Babának jóval 
kevesebb állatvnryona szerepel, szélével sem rendelkezett, 
de 16 vák pabonája termett,

A kován számú földműveléssel le foplalkozé mesteren kí
vül a kézművesek többsége házán, műhelyén kívül náhány kapás 

szélével ás 1-2 háziállattal rendelkezett, Аг id© tartósé 17 

kézműves közöl В f'nek voltak állatai, mig 9 ffnsk semmiféle 

vapyonát nem jepyezték fel, A vagyontalanok között találunk 

takácsokat, csizmadiákat, nyeregpyártét, lakatost, borbályt,
A vagyontalan mesterek csupán mesterségük gyakorlásából tar
tották fern »apukat, A mezépasdaságba le bekapcsolódó kézmű
vesek, akiknek ©« syobb állatvagyomik, esetlep fHíd j11k le volt, 

általában jobb m pálhetást tudtak masuknak biztosítani. A 

nincstelenek Idénymunkát vállaltak álelmük biztosítására, 

vagy jövedelsUk kiegészítésére. 17'51-ben bégrádi István sza
bd master rászeskánt dől.pop©tt %gy Mltelós jobbágynál.

Az 1729. ávl összeírásban 5n7 háztartásfőt jegyeztek 

fel. Ag eszeirás vápán név nálkül összesítve külön kiemelték

Ml
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a kézműveseket* 19 szobit, 12 csizmadiát, 7 takácsot és 3 

szűcsöt. A kézművesek műhelyeik után fejenként 51 krajcárt 

fizettek в megyei Maiadéba* As 'sBzeirlk megjegyzik, hogy 

a kézmii esek mesterségének írvakorláea a megélhetés hiztoel- 

táeán felül semmiféle haszonnal nem jár*
A mérvéi háziadén kívül a földesurnak évi 1 i;'t-ot,

^llaml ódéba /norcll/ Is meghatározott összeget ke’’ lett fi
zetniük* Szűcs István "mestereidét nem űzvén csak egyezer 

mása or kaundoz, azért mesteraégliül vall rortioneb -Pole 45 

kr, eleneedédik." 1745-ben a o« izmáéi a céh tarjai Galatnb Ш 

és 1 évi lé.nos 2 arannyal nem tudott elszámolni, ezenkívül 
Galamb Fél a céhnek 20 Ft-tál tartozott* A tanács az ed.ásnád 

fejében két lovát elárverezte. A két mestert arra, is kötelez
ték, hodV a "város tisztei" száméra 2-2 már csizmát készít
senek.

57*

579

A céhtagok anyagi helyzete a század közepére sem javult* 

1746-ban Adonyi ^zabé Intvén mostereérét elhagyva a céhbél Is 

kilépett.
tő között 59 kézműves neve fordul elé, 15 vagyontalan, köz
tük 9 tő zsellérként van feltűntetve. A vagyonnal rendelkezik 

között is szerepel ery zsellér, az elébb említett Adonyi t>za- 

bé István, akinek tulajdonában mindössze 5 lovat találtak az 

Ksczeirék.

5В0 Az 1745. évi megyei összeírásban R69 háatartáe-

A ?4 vagyonos kézműves 8 szeeen 159 db állattal rendel
kezett. Ag ©gy férc ecé átlag 6,5. szél*tulnjdonos 15 fé. A 

ezéléter*^let összesen 25 kapás, az egy fére juté átlag 1,7. 

Földdel rendelkeztek legkevesebben, egyedül kettes Györgynek
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jeítveztek fel 4 If'á.oökrHt, Egy-kát mester kivitelivel, a 

kázmüveftek tulajdonában Iává állatállomány csak az 'inellá
tásra ele^end*. Lernnrvobb állatva«•vermal í:4üon %"^г ren
delkezett. A tulajdoniban lávf 9 tohán, '> ’borjú, 7 Iá, 1 osi- 

ká, 15 sortie arra utal, hoey áll atal Ml plae*» la jutott, 

Kecskeméti Sámuel 4 tehénnel, 5 borjúval, 4 Iával, 1 сяlká
val mág a tehetleefcb kázmüvesek k*eá rorolhatá. A 51 kézmű
ves köeül ?4 rondelkeeett néhány állattal ás 1-2 kapás szá- 

lável.
A város ve*étátееtülete a fáhirá, a bírák én ая esküd

jek vagyoni helyzetüket tekintve n lakó«sáp jámártu rá t egé
hez tartoztak. 4« 1752, ávi vavyonüsszeirée szerint 

Setsei látván klsblrának 2 «Mr, 5 szarvasmarha, 5 aortás,
Kis J?ál János kishIránok viszont tnár в ükür, 15 szarvasmar
ha, 7 Iá, 90 juh volt birtokában. As adáezedá blrának 6 ük
re, 29 saarvasmarhája, 6 lova, 4O juha, 28 aká bora, a szák— 

hírának 8 ükre, 20 szarvasmarhája, 7 lova, 2 aortása, a ,<mnd- 
vlsolánek 6 ükre, 18 szarvasmarhája, 7 lova ás 25 juha szere
pel a vavyontfeszeÍrásban, Allatvawonukat természetesen szál
lás-föld, ház evászitette kl.

Sartha János, aki 1757-ben f~birá, u pvan az ávl megyei 
összeírás szerint 8 igásökörrel, 146 n.már* gabonával, 4 

hlzábk^rrel, 26 +ohánnel, 14 borjúval, 20 ménesen Iával, 7 

eslkával, 55 sertéssel., 12 aká borral a leg"nzdspnbb rátét
hez tartozott, A pusztabárletekbál ered^ előnyüket el s-sor
ban a több állottal rendelkezik álveяtik. Ая esküdtek akara

tukat erőszakkal Is érvényesítették a testületen kívül ál-

581



- 151 -

382lókkal szemben*
7©rmászeteeeti a társadalom tarozáááeár -1 elkotott kép nem
lehet teljes a városi ártelnieájV* a pap* a taniták, a jegy
ed mereng itáse nélkül* hissen keváe számuk ellenire jelentés 

szerepük volt a város szellemi áletépek alakításában. Vn*yo~ 

ni helyzetük szerint, mivel a város tartotta el álcet nem 

tartoztak a vagyonos páterhez,
A kereskedá-k sem szerepelnek n'v szerint az öe?'zeirásokban, 
я csak 1749-tál kötelezik áket a letelepedőre ás a közterhek 

vi elésére, Addi#r IP ág *5° köröli ávi hárt fizettek holt
jaik titán, iry va-”Vonl helyzetük»?! is keveset tudunk. 1723 

-han ás 1737-hen is 9 kereskedőt ir‘ ak össze.
A jobbágyok ás zsellérek vamyoni ráterzédáee*

1729. 1737.
7ary©*ii
erysé* loh—

7й háry
ht-ok

zsel- 
^ lér 

ht-ok

zsel
lér
ht-ok

1oh-
hásy
ht-ok

*

Ü 46 34,4 19 3,4 67 45,8
86 64,1 142 25,7 59 40,4

Я 1,5 217 39,4 17 11,6
115 20,9 3 ?,2

- - 47 8,5 -
- - 11 4,0
- 1 0,2

6 1,2 

125 26,6 

216 45,9
101 21,5
19 4,0

3 0,6
1 0,2

1- 5
6- 20 

21- 50 

51-100 

101.200 

2О1.3ОО

0 szerení 552 100,0 146 100,0471 100,0 Г54 100,0

A zsellérek rá tere 1737-re dlfferrpel áládik. Az 1-5 kateyári- 

áha tartozó zsellérek száma szökken ás mind a nincstelenek, 

minő a б-20-вя katerárla növekedése mellett a középrétegben 

is találunk 3 s eelláresaláA© t,
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A jobbámvok rótetfeddésánál «egfl/rrelhetd a vagyontalan 

Se eee#ény jobbágyok eaámának növekedése. A középréteg alig 

változik. Ая 51-1^0 knte^^rlft 4 &»ról B,5 $-ra, a löl-süO 

kate*'ria 0,6 /wpól 4 Á-ra növekedett, Вд*. a növekedne szá
zalékos aránya alacsony, а ledfelsább ráteybe tartóid jobbá
gyok IressSn 1yen 1 alantas állatállomány ás imaerá összponto
sul. А ая^агпЪЪ jobbágyok vékony feled rátété számára в kö
ztié lomelák l'ih^sználtsáyi foka az állatok szaporodásával 
hatványozott mértékben növekedett. A differenciálódás mérté
ke а 1B, század közepére ke"dett emelkedni, hasonlóan más 

cenzust fizetd alföldi városokhoz. /Kec'keroát, ^eclád, *%-ту- 

kárös./^3
Ab 1751. év 1 dáasmsjepvzák ás az 1752. évi vamyonössze- 

irás alapján a bérmunkát vállalók ás cseládek vagyoni hely
zetét vizsgáltuk neír. Ай Összeírtak nevei mellett szeropló 

hejemvzések alapján 1B részes, 2B ostoros, 25 városi szol il
latban álló cseléd, 15 füstpénzt fizet-*, összesen ВД háztar
tás mutatható ki. A azegények ás nincstelen elemek számának 

növekedését a jővevénvek ép a heisó szaporodás is el*semi- 

tet.de. A saabnd mn^kaerót a tehetősebb 1obbá/5rrok razdsságai 
kötötték le. Különösen a nyári betakarítási monk'к idejón 

növekedett meg a trankaerőazökeéglet, A földnélküliek beta
karítási munkát vállaltak megélhetésük biztosítása érdeké- 

ben. Idánvmonkásokat rendszeresen ezek is alkalmaztak, akik 

nagyobb esfiával rendelkeztek. Aratás idejón annyira keváe 

volt a bérmunkáé, hogy a vámosban már nem lehetett szabad 

munka érát találni, A r*szeek*nt szerepiák aratást, oeávázáet,
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njomtntást stb. vállaltak* íren kevés volt az állatállomá
nyuk. A IP f'Ml 1Ü rendelkezett összesen 11 lévai, 6 szar
vasmarhával , 2 sertéssel és 30 juhval. Szőlőt саек 4 részes 

birtokolt.
Ая ostorosok a Msseeekkel ellentétben jelentbe állat- 

vaionnal bírtak. Sári Vilmos az uradalmi rázd ásások ontoró
nairól me*?jeyyzl, how a béreseknél és iráekoeaisoknál is 

alacsonyabb besorolásban voltak. A lévaiad bércet nevezték 

or torosnak, iakran előfordult, bopj ever^ket alkalmsatok
A d4«втоа je izékben szereplő ostoros elneve

ző« ml^tt szereplők közül többen trásökröki'el le rendelkez
tek, amiből orra következtethetünk, ho/ry a rázdarabb jobbéi
tól, akihez elazerődtek, részes földet béreltek, Jelentős ál- 

lPtvaiomik Is arra utal, hovy itt az о a toros elnevezés oré- 

azen mást takar. A *>s ostoros kezén összesen IP ivásökröt,
66 lovat, 85 ezarvaemorMt, 32 juhot és 26 sertést jeleztek 

fel. Nincstelen közöttük mindössze 3 fő. Кщ Jánosnak pl. 17 

szarvasmarhája és 14 Tova, Sjsöyyéni Mihálynak 2 Írásökre, 6 

szarvasmarhája, 3 lova, *%osl Istvánnak 4 Írónőkre, 14 -'zar- 

vasmarhája, 3 lov^ szerepel a. vaionösszelránban, Nevük mellé 

minői/z bejegyezték annak a jobbágynak ® nevét, akihez ostoros
nak szegődtek.

A füstpénz-fizetők sem rendelkeztek földdel, állatállo
mányuk szerény. 1Ö főnek 27 lovát és 25 szarvasmarháját je
lezték fel, 7 fő birtokolt szőlőt.

A városi szol /»életben állá "éeztorok közül csak Be^yee 

András kanáeznak és vonszi Benő ökörcsordásnak volt háza.

384ostorosként.
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Kevés állstvaywona erak a csőszöknek volt, pl* Oláh János

nak 2 lovát és 2 sertését jegyezték fel* szabé Geryely diny- 

nyeesász füstpénzt fizetett* A<* állatokét érző kanáezok, gu
lyások, ököreaordások, tehénhajték, csikósok, ridegek, betyá
rok vpyvontnlanok • Ая 175Ö/51. évi d ézsma 1 0gyzékben 4, az 

YI52m évi déesmai e#ryzékben 15 batvár neve szerepel, A betyá
rok ekkor szabad bárminké sok, akik kietlenül, alkalomszerű- 

en vállaltak arankát, Számuk a század közepére megszaporodott 
ds szabadabb életmódjuk miatt Ütköztek «srze a h«tósárokkzl*
A ne уóbb jobbágy"azé«вáaok munkaerőnzűks óflJLete miatt a nincs
telen elemeket .büntetéssel kényezeritették szolsál«tr . A 

pásztoroknál "ok nélkül va.lé csavargásért" 12 pálca beülte
tést szabtak ki. Az el nem szegért éket a büntetés után mint 
betyárt osanták ki a városbél. 585

R. Városi önkormányzat

K'i zifíftzr atáe

Hódmezővásárhely mint a legtöbb hódoltsági település, 

ezélesk'rö önállósághoz Irtott a török uralom Ideiében*
A városi tanács tisztáé «viselőinek hatásköre, élén a. híré
vel, a gazdasági, társadalmi életnek szinte minden területé
re kiterjedt*

A török kiűzését követé éhekben, majd a Rákóczi-©zabad- 

aár ideién a ftJldesnr személye többször is változott, az adó- 

fizetés sem volt rendszeres. Mindezek a körülmények a fbldes- 

urtél veié fg/>rée lazulásához vezettek, A f«Ideeuri beavat-

3B6
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ко zás az «1«" két—! Őröm évtizedben mérsékelt sorsát* -^1 oősor- 

Ъпп a munkaerőhiány miatt kénytelen a féldemtr a kedvezmények 

adása collett keveset változtatni ая önkormányzat hagyományo
san kialakult rendi .lén* slfo vad ja, hosv a hl rőt a közör.sér vá- 

lassea, de jelképesen igyekezett elismertetni, hocy a tanács 

hatalma a földesúriéi szármaaik. 1725, akt éber 28-án evy nád
pálcát a;Jőndókozott a hírőnak /"..,az Bálcsa nenir Birérul 
Birére marad Jön*A földem« jOdíhe tőségét a város elöl
járói utján gyakorolta* A tanáén jogköre tehát ettől a hübé- 

ri viszonytői ftirvött, am^ly a földesur és a város között ki
alakult* -r'-ava a tanács is a saját hatalmát a földesúri hnta- 

lömből seármaztattf• A jogokat sehol sem foralmaeták raefr 
tételesen, ás ások visesavonása a földesúri hatalom erősödé
sével párh.n«a,rtoean ment vé**be.

Károlyi Nándor a rnllosjorot 1772-ben veszi el a város
tői, A birőt valamint a tanács jogkör«'t is megszabja, amikor 

előírja, boffy a bireá.^fcat csak 12 ó't-i/r rőhatják ki*
A birőnek olyan személynek kellett lenni, akit a földes- 

ur a közössér is el<*o.'*ad. A nép számortnrtotta a. birő cse
lekedeteit, főley azt, >omy mennyire tartja szem előtt a kö
zössé^ érdekeit. 1.727* május ?«5-őn a tanács a város nevében 

az- vilit szerbe a földesur akaratául, aki megkísérelte az ad- 

dip taksáé joyállásu jobbágyait robotra kötelezni. Az aláírd 

birő ás az esküdtek neve után nyomatokképpen hozzátették "Ős 

az epés* város", A tanács eyy emberként állt ki a földesurral
«qQ

szemben a k”«Hssőy érdekének védelmében* •* A városi tanács 

újraválasztásába Károlyi nem avatkozott be, 17?7-ben r^szle-

589
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teeen leírja kívánságait a választással knnrsóletban* *’
Sßent György nanl Btyá T4toi Tanáte r>i állítássá йindánkon 

aß Földes By Ti estinek, va<*v arra. rendelendő %|Ъегл1яеЧ je
len látában lényent nry hoyy elsőbben ne Breeds embert, bá
ron előkelő Sne*ndllyt aß FeŐ Birőaáeíh el viselésedre alkal
matost kandidálván /jelelvén/, obből aa e^des Kösrávh válaaa- 

явоп, annak utánna a Tanátsot я egy db áld esedő, Kin de bor 

bírákat, Hadnagyokat, as mennyire lehet váloratot/t/ , я egy
mást értő, da iro»«ágot asoretŐ Tagjaiból as váróénak állít
sanak, w^llyak as e-'digh nraetioald a sokkén asorint hiteket

♦ • •

Fedi/edg/eee Brtmkho» de esntán Feöldes Grokbos de as Várossy
«*"501^ös«dgheß as -emelőmben letegydk

A tanáén winden hátén törvdnysßdki nanot tartott. Akik 

as Ml denn new jelentek meg, büntetést kentek, el őseör 6 -t

• • •

-ra, másodszor 1? F't-ra büntették, harmad я sori elmaradás 

után kizárták a testületből.
A J?rotoeollnfflban 174B-is csak elvétve találtunk föl- 

jegyeést a választásokról de a tifißtr ágvine! ővról, 1741-ben 

a követkoső tisztségekre választottak* főbíró, nótárius, adó
szedő, kát hadnagy, kát kiebtró, Öt tizeden.

392

193

Az ötvenes ávekben kezd ren’saereeed válni a. választá-
394sok röveitdee a jegyzőkönyvben. A feljegyzések elánján 

arra követkeßteth©tünk, hogy as esküdtek általában több évig 

is viselhették tin«tffágüket, asas ’•’egerőoltéeoel /eonfirma- 

tlo/ egy áven túl Is a tanáén tagjai maradhattak. 1731-ben
as öreg esküdtek négy uj esküdtet "vettek be" a váron ssol- 

gálatám. Az idézett kifejezés arra utal, hogy masuk jelöl-

f
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hettdk eskWdttársaikét, vriffy a már elázdlep kijelelt essem«- 
lyeket bírták nép. l74°-ben 13 esküdtet erősítettek nép to
vábbra. ír tísztsdpökben, ás 6 uj tápot választottak. 1746-ban 

a tizedek esküdtei "lapát confirmáltattak" tieztedpükben* 

3!arjánban 6, habárban 6, Kia utcában 7 * Old a lko sárban 6, ása- 

szesen 32 ndv szerepel a jepyzdteHnyvben• 1753-b<Tl ven r-p 

epy esküdtndvsor, ahol szín tán non választásról, csak pppcrd- 

sitárrál ran szd. A it náv kttzül 6 az 1746-os névsorban is 

sp.''rónait. A fáblrát a fHldermr jelöltjei k8zül választották. 

A aásoábirá választásáról először 1749-ben találunk felJegy- 

zást. Választását a k'dvotkezákáop indokolták* " 

ros dolga jobb páddal follyon kát Bird fog tdtet4e.nl”. ^
1730-ban a főbírónak 5Ü, a jegyzdknéк ?5-?5f az adósze

dőnek 25, a hadnr gyöknek ás a kát klsbirdnak 16-16, az Ht ti
zedesnek fejenként 12 forintot fizetett a város szolpál«talk 

fajában. A font felsorolt tieztsdpviselők ezenkívül fajenkánt 

kát nár, a tizedesek ne-Hp egy pár csizmát kantok, A tanács 

rendelk^záse elánján "A $HjnlHtz Plnz Ctirta Csepszdkrül veid 

3»ivedcinekkel együtt küzöneágea lászen azok/пак/ akik a Vá
ros házának bittel szelPálnak. Isnát a Kik a Várost hittel 
szolpáliyák, akárraely hivatalt, ^otsl sorok el engedőik, 

1749-ben sz еТд4 bird fizetőse lOO Pt, denote túrna /termány- 

bell 1árendására/ 12 к«ЬЯ1 búza, sertdedrt lP Ft, hwaárt 5 

Ft, a rácodik. Mrd fisét!*« so Ft, termánybell járvtnád iá щ 

alig különbüztftt az elad blrdátdl,
A városi jövedelmet 1793-ig a ffbírd tartotta nyilván. 

1793. ámulta 24-án s fthird Báthorl Mihály a "nercentorsá-

ъору a Vd~• • •

«3%
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rot ”nkánt Irtási", Fápai ver«ocet választják тер нб/епе/

v*l4.s peroeotoreáírv»". ?4jtie ?l-án az Inppeetor merorfsitl, 

ás 50 Ft-Ъап áll©oltják «рг a fieetáeát.587 A dadája
1749~t*l ©zerenel a ti satuiitási návsorok-en, Да а dázsma-
jegyzékek tónusára a sarin t eat a tieztsáe-et Bár korábban is 

betiltatták. Fajta volt p lemarvobb vagyoni f* leláeeár, в 

reaette a dázömei©jstromokat, int'zt© © tieztsá^viselák fi- 

zetá~-'t, tibbek kizitt aa "álláapátiánál, buzárdl, árpánál
ezáinot ©dni" tartozott# ^©enkivlll © d.ázsma ^© adábátraldkok

Feladata volt már © plébá
nosnak járd 16-od ráess kiadása. А дdesmal© letromok eled lnp-
behajtdeárdl is rondo ©kod ott.

y-rj tüntették föl, ho*y melyik várop'^azda idejében készült. 

Fizet**©© 1749-ben Ft, melybe« termdaaetbenl járanddaárok 

1© tertoatak /búza, bus, ad, bcr, csizma/.^

A szákbirá a mdaedreadkr©, a borbirá a kocsmákra ás az 

it«lmáráare «agyait, ás ellenőrizte а в a ámad ásókat. K«l»n fel- 

janryezták a oaaplároaokat /a kile' kocsmán, b©lsd koosmán, 
oálinka oaapszákben, ЬцДг*аоп/•

A kisblztoosáyr© a bodnárvök ár tizedesek vigyáztak, A 

tizedeseknek ftnálld intézkedési loykirUk volt, a kibárdkat, 

csendháboritdkat © h<*lynztnen meebünteibetták. winden ©«or
dán be kellett járóink a tizedet, máma ©okon nodi© további-

4Ü1tott*k a rendezőket a ianaeeboz.

40O

A badnsryok fisetáoe 

1740-ben 24 Ft, de terményben jársrddeáruk kiad tartozott 

a lovaiknak azlikaéree ©zárta is, A kisbirák fizotáse ?ß Ft, 

amelyet szántán dapntátnm eráezitett ki. A tizedeseknek 15 

Ft-ot fizettek *-»jenként# Awi^ © birá, az esküdtök ele'sor-



- 159 -

ban о johbmodu jobbáevokból kulitok kl, aó^lg a t * zede«-ek 

között inkább vn/ryontnlan jobbágyokat találunk, A kbzblzton- 

eágro óe а rendre fe!4gyelók között kőit ,kall említeni a bs- 

tárkerül в katonákat te a vóroe hajdúit
A mndvlaelÓ te n k^t ©rvMzfi bár egyházi szolgálatban 

álltak, váróul alkalmazóttkánt szerepeltek a tleztujitáei 
г ^porokban. А я eklázeia jivedelmát közeitek, falad« vk volt 

a párbár b«"$s«dáse 4a lajstromba vitele#
A «4ms taksanzedáket te ad ászod-fkot alkalmazott, okik 

ávenkánt az elszámolás után kószdntek le tieetaágftkrdl, A 

tehónhajtók, marhahajtók, eezÓo*£«sÓk, sz*l*esds*:?k, kocsi
sok 4« «-zolgáiók, akik szintón a város szolgálatában állot
tak, az Htvimap testál .szerepelnek a tiaztujitáei névsorok
ban. ^egMzatámik elkezdáee elótt osk*’t kellett tenniük. 

1749-ben kát koosienak fizettek 64 í't-ot, ogyób járandóságuk 

fóleg ólolraipzorekból /szalonna, káné, bora6, lencse, sajt, 

bus, só, búza/ állt, A szolgálók fizetóse 1« í’t, a kooalsokÓ- 

hoz hasonló derűtatámmal, A jogrsóket 4venként ujrwálas tot- 

t'k. Sohrótlí feladatot l'ttnfc el. ^k Írták a tanáee leveleit, 

vezetták я, bírál 1 eerz-fkHrraret, HrHkHnMdóei páráknál, teata- 

meritumoknál k^zrenfJk^dtek, me "boll vatták, 1 ejegveztók a nn- 

naszoknt, te a tanács Ítéleteit bevezettek a jegyeóktfnyVbe, 
1741-bor tanácsi határozatot tettek kbzzá arról, bogy 

a tanáéntaeok a kvártályozáe, a forrnomtozás, a "*уик sor'! 

án mán hasonló terhek alól mentesülnek, csat a taksát ós a 

porolót kVJ ■ lenek fizetni • 175?»bcn megerősítik a tnrv'ee tag» 

jelnek a дózsmakHtelesetteóg alóli felmentósót*4^5
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A Мг4 p tagjainak p f^ldeirurtAl rl;! -pw»<*4-

Ida flVrioe kiválté 4^1 к ellenire ic irv^nvénült, Mezen a 

■f'-ldefmr a f'’’Mrit 5° «яуапигу me.ebc toetntbette, rint Mrme- 

lyik lobbi'Tát. A tenioonak irdeke volt, bo*y p tieztoieek- 

re vále.aetb.eti esem '1тк megfeleljenek or. erküleM követel - 

rw^^, ’"ivei opt a teetület tekintilye l- mr-ykTetelte,

Mír-a lel.oi.ipek alkalmával lemondották apt, okinak erkülosi-

A tiaptai/Tviae-Зол- fe3rábntd eeelekodetfr® "% derült, 

jfk re*wélnsotáorkat kttvptf vJna*a«flieeit, kiháráanit ftoj- 

yorobbnr bontották. ®1p* alkalommal л büntetie 3 of 1 set^ae
me!3 et+ «.« elkövetőket no * or-tik 15 no to kikben, Ae oly fel
tétellel, bory ba aortán kioebb dologban In vétenek, tiszt
ei,yükbfl ’* Találattal elküldnttetrek". *" ’ 
spant Horton nan.lüo megtiltotta a nádvá^ást. A v'roe hadna- 

Tai a határosat vi/v-ebe 1 tán a bolvett a r^t keríti áae alkalmá
val oool /íw-r1 mmik in о tHalon ellenére nádat várattak,
M© hivatásukkal val<5 viaseaálisirt ki to» area büntet'at kap
tak, de tinztoVükbál nőm rondították el fkot, Hasonló jelle
gi о -et -"ordnlt elf a nefliesőeodkkel* a rájuk kinőtt apflAt, 

szilvát, diát, retket ' j1el albordták fn eladták. A ion.in irt 

1? í’t-ra Win tét tik fkot, de az ítéletben nines nzá a merblsa- 

tásuk mope sün tétAr>- árfl. A váron alkalmazottjainak meybizatá- 

euk elkezdiae elftt winden epeiben eeküt kellett tenni, ameny- 

nyiben ner "vatták e^l a bitet**, new kezAbettik el tevikeuy— 

midiket. 1744—bon a dinnyéén*as eskü nilkHl ment ki őr* zni,
«miirt "m^ynilozáztatott," A minik ееfőz "bites láván" ütvén

V?5?-bért a boráén
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dinnyét bo-’ott a varosba eladni, akiért 2° «álcára büntet

ték»
AÜf.

A tanács igyekezett tarjainak tekintélyét megérni, a- 

mermyihen munkájukban akadályozták, very eárterették éket. 

kzerzé And ránt káromkodásért és "hogy a Váron V Aß-'von lévé 

Hajdúira botot s ként fogott’’ hatvan «álcára Ítélték. "Haj
dú ^»abé ihály Váron ^iaedcceit ok nélkül hamis hitü/elme/k, 

о héhérok/na/k Kiáltván ^ellb. Ногу ezen hamis rossz nyel- 

vessérért 60 pálczával esapattaesék..,"
A város pecsétjét, amely féként idézésre szolgált, szin

tén tiszteletben kellett tartani, i-a valakit pecséttel meg
idéztek, és nem ,1 elont mor, a város hadnagyai kísérték be.
A bűn te tán very nénzbiroág, vogy «álcázás volt. A német kh~ 

t élverét báron nanl tömi‘dere ér három forintra bontották, mi
vel a hadnagynak nem engedelmeskedett, mikor a. városházára 

akarta vinni, hanem a "bajába kapott’*, ér megverte.
A bird tekintélyének megsértése ffbenjérd bűnnek számí

tott, én szigorúan büntették. Kis Pál fejés juhai t a tanács 

tilalma ellenére a szállások kűzHtt legeltette. A féblrd, 

2-r"k György p juhokat a nyomásra ' kert?, behajtani, 

meglátom én ki hajtya hé az én juha imát, mer nem is engedem 

In...Kendnek ^ird br azokat bébőltani" kijelentésével Kis 

í’ál súlyoson megsértette a bird, e rojté keresztül a tanács 

tekintélyét, rét ezeket a szavakat ” 

a köeűnséges né« hallatára, nagy félszével

4U7

• « •

.a templom kerítésében 

M mondta. A ta

nács úgy határozott, hogv v gy ugyanazon a helyen merköveti 

г fébirdt, vary hot forint büntetést fizet. A bird megsértd-

• «

• • ♦
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ловprt, becsmérlését él falában vv.'.^'-rpi büntették.

Adérzedépkor n tanács megbízottjait fervor«« b«Jdu
4Ü9kísértő*

A tizedek közi-ezre. t*pi alapegységekként működtek. ? infl 
as ádák kiréváea, mind яр el élj áréi? választása, ря egész 

kwziga.s.rstár megszervezése n tizedek alsóján történt, A ta
nács választott tieztságvi reléi utján /tizedesek, be -nagyok, 
VatárkertfIák, hajdúk/ ügyelt fel a rendre árt а köabi pton^*-'^- 

ra, a tanárp határozatainak betartására.
A esszük, raarhahejték, kora leolt, S"olgálék ár egyéb vá

rosi elkni ma "-ottak beosztása, munkájuk feletti felügyelet a 

tanáé- feladatai közé tartozott#

A tűz megelézfsérél, belvizek elleni védekezésről, a 

vetések megévásárél Jogszrbátyoknt, határosatokat hoztak, 
melyet a lakosságnak be ke?lett tartania,

A -asdasásl üwek Intásásé seertedgazé feladattal Járt,
A város kezelésében állá kocsmák, mészárszék, vásárok felet
ti fe3 'gyelet -ellett n halászai, Illetve a hálássá vizek 

’ árbeadása va<^T v'roel kezelésben Iává f«ld árendáláss is a
tanács hatáskörébe tartozott, A tanára ser-Mívest» a nád- ás

/Т ögyékényvágás r ndjét. A hetérrendezés, a határba®enálat 
sz* bályoz 'isa Jelentette a legtöbb rondot, számtalan Intézke
dés született#

A Rákászí-pzabadsáchore után az államszervezet ás a me
gye u3Jászervezéeé-"©! a terhek növekedtek, A tanácsra in egy

re több én bonyolultabb feladat elvégzése Kávait. A földesúri 
taksa, a déznaa kirovás In ár behattárán túl különösen a h*>di-
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fáéval 4s katonai terhekkel kapcsolatban, a kvárt 'lyozás mm- 

ez rvezéee, f--'i".telető, a hoesittfwvar teljesítése, a közmun
kák me*rs«erve»éee és adminisztrálása képezték a tanács °ttz- 

éssátfi Я veinek l^yfontosabb területeit. A váró« saját rrzás
sá aának fönntartásé, "bevételek - kiadások adminisztrálása 

érés altették ki a tanács '•n.zéasári tevékenységét.
A városi tanács önálléan vs^ry a föléesurral közönén a 

váró« életét ezsbálvozé statútumokat un. helyi jov^e.aVlto
kat alkotott. A statútumokat a Pro to col lura «fudielale-Ъа je
gyezték Ъе. A földesúri hrtaloa alatt állá mesévérosok nett? 

rendelкestek elismert szabályalkotás! joyyal. Hédmezfvápár- 

hely mé,vis alkotott helyi jo^sz-bál yokat. A ®avya* türrény-
hatésápok j o#?e*sb ilye inak gyűjteményében töb- vásárhelyi ’ey- 

szabály szerepel*451 T'rkény ®z1ies l;m* kiemeli az 174°* én 

1744* évi statútumokat* melyek ez örökösödérrel kapesolato- 

A statútumoknak fontos szerepük volt a város rendjé
nek fenntartáséban. *vy például 1742-ben megtiltják n zász-

412eak.

lés lakóé a Imi felvonulásokat * "ftinthoíry a bakosaimé sok sokfe
le eressusokat /kihárrásokat/ ér. insolentí.áket /seertelensé~e- 

krt/ kezéettenek városunkban inéncctivi /következésképp/ sta
tuál irtott* hófcy mttul fosva azor. lnvzlsok kemény büntetés a- 

latt a r'rriá heréozáetel és utcákon veié beikéitatástul 
o>«tine^Ilyenek /tartézkoéjan«k/•

Statútum tiltotta a szállásokon a váró«bél kitiltott 

r -«mélyek rejtegetését. Á jós-szabály ellen vétókat 12 forint
ra bűnta* ték. A véresben sokan főztek pálinkát. A kurtakoes- 

mát in «tatrtnm tiltotta. A tanács « kézre«é fenntartása ael-

n4lű
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Alálett a lakossá#? erk^lc^-ére in felviiryázott. A io^ssabály
-<l'-otés a város 'Xet'nek sok területét érintette é~ mint a
váron! tanács egyik fontos Önélld teválenység© szabályozd ér 

irányító SS er ее honosra ideig .1 eloltás tényezó volt a városi 
önkoré'nyzat gyakorlásában«

I re sor' gs solr '1 tatás

A tanács kösirasrotáei, fmzé*sá/?í feladatok vérzése mel
lett .lovagolsáltatáéi hatáskörrel is rendelkezett. A bird és 

ez esküdtek elsőfokú Írássámázolgéltatáéi tevékenységet foly
tattak. fölméri ás büntetőügyeket egyaránt tárp altak. Az 

imazeépszol*•'itatás olyan hagyományokra támaszkodott, melyek 

még г török korban nlaknltok ki én széleskörű Önállósággal 
nárosnltnk, A *ü\$t»nvr korlátost? a tanács hatáskörét, as ö— 

néllóságnak áronban számos eleme megmaradt* BUnhetöHsyeltfbSÄ 

a tanács mint testület hozott Ítéletet. A az'sad el«1'n elŐ- 

ferdeit, hogy az estéteket név szerint is felsorolték. Az 

Ítéletben a törvény mellett a közössém törvényei, szokásai 
is megryilvénnl tok. A tárgyaláson merh-llrstték a «“értett oa- 

náezát. A bizonyítási eljárásnál legtöbbssör elegendő volt a 

toruk meghal latéra e büntetés kissebéséhoz. Az Ítéletet nyil
vános helyen hirdették ki, és hej^svesték a i'rotoocllnmba.

A beszedett birsd^rpénst о váró« salát ssökeégleteirs 

fordíthatta. Hp• azonban а ухч"о~ terül «'tén kívül történt Mln- 

csele^rmény, akkor a büntetóepéns a fbléemirat illette. A 

tanács hété ökörének meghet-'rozésában a m*#'* io beleszált. A 

megyei hatóságok m^r о 17. вг*тс*Ъ{ш is beevetkoztsk, ^okhart
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^erenenél olvreenk* ”l~o ?*y a föláemjri bíráskodás h táekMre 

4c vele я. fölflesur anyotft érdekei wef?évá tannak й гае,«?4 эк rem

■ last? t rto' : ! tgáll i li teát, hoisßr

И • 'meaává'- árkai ©n..416me-’ tőrjei a psrasathiré' hatásköre* 

el hoyy a város a f‘ldesmr ti tál engedélyezett 12

forintot momhnlnáá blnietést ín kiszabott* 1711-ben a raofye 

? íjsviaeletéb i 5 >le ■•■ Я 3 liráflávi 3 jer&siteit tanneág»*
1 veiben felülvi.ozyálták a konkr't »nőtöket. A vizar*lat cél

ja annak meyállaritáea volt, hogy a kiezabött büntetácrána a
ДТ 7váront, vcyy a. fölieear.ct illette, 

fellebbezési fóruma volt, ha a nerce fél nem elégedett mer a 

váron! bir-i it'letivei, >11© hoabetett as? uriszáknll*
-árolyi ’';,©’-erc 1741-ban kelt е/г’вя«4**1eveiében nontoran 

ipoenzabja a vérem Ír* tárkor« t 4 ma imzaáynmolyál tatárnál 
kapcsolatom k'->t lezettséyeit* ^llirja, hovy a fibenjáré Vhit 

elkövet* re bot n föld csűr tisztjei o. váror tömlősébe alják, 

ahol azt a város köteles szorosan őriztetni mintáé 3lr, amir 

az urtnzákot el nem rendelik* A földesúri ügyész én, a tárván- - 

se,ék я milk« • Vlct©5.r*1 6<~ költs ' •'clrál a város el *1 j rr<5i köte
lesek ”ondoekoáni, Ennek fejében minden törv*ny szerint eli
téit rab bőn te14ep 'tus ár ek Л omrayitm/ г ele a várost illeti 

költségeinek fedezésére, amelyet a 17 ^©г!«!©'' büntetésekből 
befolyt összeggel egészíthetett ki, A földcmjart, illetve xaeg- 

b~* se ttjait a város birájr azonnal köteles volt értesíteni, ha 

hatáskörét rccyhal -dá bőrt esetet taprsztalt*
1745-ben ”nyy János, a föVemir tiszttartója a vármegye 

beeivatheaáea elleni fellépésre hívja fel a birdt és a tanácsot*

Am rripz 'k a Mránkofláe

418
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А vá.Tmeeye vurwr.ltn а eoneeatev^ket A? a Mts.«p /el.reeeett, 

elkáborlott/ ,1<5e^/»k«t a várónké? tnrteaá határodon
A* e?er»r*ott mbek jác-eárek rtánl birpárw 

K-áralvl ь4г<г*ог 1774-ben Veit levele érteimé -en a váróét

illette* knrek -jogát rgvanla ?ÜG Kh -át-árt a váróénak er*te 

beeernb'rbeH^ 17 46-ben Karolyi njabb egyeaeár? evei
ben a Hlnte**7g-ekken r ■‘■eile«’ ‘Pelbatelrmaáwt továbbra ie 

me',brevte a tantornál, turr hogy я. fbl4eeori tbrv'%*he táeágot

meg'riate a 1? tartatot meehr-ladá lsekben* A tanárnőt kHte- 

leate, borv akár no? rán?, akár bTntetá Чауекг*? ven «**:•% a 

kroteeolltimbn essárál f'Z<fva /áe varba aá verbum/ lkt^-esák be, 

'n a -föláetrnrnrk nlnáen negye'a'Vben kiverne trenn ym tárnák

A neree-'V'l elmek tKvxn-"nár!sf ke?lett ^iaetni. 1747-ben a 

tanáe« elbírta ogy perv9l kat>ee©lat%iaftt hogy»* neveket ttgy* 

váá vav Inataneia /kereeet, ká-re** er b©eyu;Jtáee/ által ^ely- 

traeák le a twrvánv*«álc el^tn, 4e a a elvárán ум»екег<!4г41р

ЬеяеуекгеЪЪеп a lanás» 

ergaefl-eág, károwke^áa» be^enieta^rt'e, +eetl «ártáa, 5te? 

tiltott áynláee, г^еяареalreáár», verek^A**, hásne'ságtHrár*, na- 

rájjnálkoAáu alatt Indított oer»k v-y^ltek áa e tanáoe

elá. A Hírл et árok veigel Wíabl AWntAen a тм!пяЪИп te táe t ág p 

teeti fenyttánt alkalrnaták# A megaeáeyenl tá«, p* okláe.alg 

bkvetáo 4r n várórbál vn.lé kl«»éa ritkábban elkalmar.ot*- ol

táráé vált. A bftrtbn» fogrta» knloár Inkább se úri érákon л1- 

,r1nrro-:t Htnietást «у tárások vn-á t-rytoaott# A *eeti feovl- 

táp rártáke lO-tál 700 rá?ea ár tO~t*l fiO vorbáce. A ná*»eát 

Inkább ekrr», —lg r korbá.eaot r •'"kre rprabták ki, A károm—

420

42161 kmlrár t«-evánarrxnet flairieenek.



- 167 -

' о--nt a lopáet csikómал kt*ntett4k. 177в-Ъ-п о káro тако *•■*->

If duhajkc $11■ *• ${ Ile............ t "■. 5 51Ъ ■'-
tásek № 'ra^kl^tek, 174 4—1 en károtokоdieári már опак 70 pál

cái, it lat" a 4° ^orkdcaot sabtak ki.

A ri- aenae-'s meyakoáá.i уотЛв'тп a kirakottnál enlyorcbb 

v,íntrt'nakct >"■P yestek kil'tárba. bopá.fr el ác káromkodással 

vádolt asrmonyt korbáeem tinitek, ая itál о tot ая*«1 e£*6s*i- 

tették ki, ba már еууеяег kreollá váteáret követ cl, "tárna 

elvon&ttetván, a Várorbál. ki'rsettetik." И* a vineaaeeáe me#- 

törtáot, ш' it'letrt várárkaitották* 1753-bor ^Iniriknát, 

aki «ágy m/rláot, o£t ás иojjrább &rrá-ceepráw-t lopott, 4° 

korbácer*, r v-ro^bál rsl<5 ^1Уя'ог-, -^oo'-ie •rm«-ákr>t, aki 

több ól kplommal ir v^wrt lopott, ?0 XorMerv" it'lták, 4a 

seintán kitiltották 9 váró-bál. Ae Of.rnednp-rot nen tüntet- 

t'v olyan apirontar, mint a lopást, sa.<r János«-' bor'rt vett

lopott fobámewHt, оггаял>р''<-drt p bor tiltott rlp'^á'-áárt
4Í>217 korbáoaUtárro it^lt-k.

Л flryiíf-ölepfák védelmét kttlönreen for to ónak tartották.
A falopánt elrettentsen bontották, A lopott rvilmölorfákat, 

та tyeket p tette« -s arára пя*1Л1*Ьеп ásott el, a es ál ki- 

döntötte, 4« r krl-i colfmbk áserevettáfc, A kienabott bttn- 

tetár eálja a bitnöe wereréfereni tárán kívül &г elrettentés*

"A Vjíyoe piaoeán 1® őrnek r» tárna p dl# a ”árppor nSfrr kell yen, 

M’lílrsT’<,r,or mind ©ni? tt lö-lO oá! eme ö.tásekot ^ served len ár oson 

lopott dákból eryet A '"nok/no/k rr íIlyen ronoereártál vrlá 

rettentáffábr nir nem r> nevetett pálcán istáaek/ne/k váré lá-

r*er esket el ep vállán 1 ordoaoon, bojnba penír ennek utána
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Hlyen VR«ry hasonló ^onoessáfban 'aness’ altatnak а Városból
424rolor*'!tátik /kicsanlák/."

A város erkölcseira a tanács szigorúan 15«rvelt# házas-

réírb'rést, poráénál '4>d ást rmlvorvm büntették. *ry víSKOnylaß 

korai el.le-r •v,és 1728—ban került a ,1 e*r.raék‘ ’nyvbe, város ek-

ír n*ra esett я pftlloejo m I^is a '■ 0Ми»
táee eenrlnt, amennyiben tettüket megismétlik, elvételre

1 télik <1Vet. másik esetben mr* cnál-rovásért vor~
424 Да1411г ülte tóét a v^mr ryén ho« tok, 

r?el'et a kássestárs kívánná fiára korbácsra rn 'rsákelták. i ke-

báesütéet dobtak ki.

véebá súlyos eseteket as, esrházi birósárok elé utasították*

neai tervánvsiü'k e—Л vétkeseknek ál tálában as esperes ás
425l"tt l.s mef kellett 1 elesniük,

1714-ben a visseaeséket sen büntették súlyosabban* a 

férfit 5Ü ©álcára, e h'eensáatvíró n't nocTif 50 korbácsra i- 

tálták. 42f

Indulataikon nehezen tu tek u-al odni a város lakosai, 

elé#r sok a felindulásból elkövetett verekedés és tettlofes- 

séf. Bßjosi tárton társaival r'ia s«i*almaaá.s -ért *-;inon ^ 'rö- 

eöt nerverte. «inflbárom ve -’ekedét Г forintra.. büntette a ta
nács. belesi i.flfnseáatRlennftk találva a. tanács ítéletét, r’el- 

lobbeaett as nrlesékre. Bálint ercne -sebé Gergely г olfélé- 

iát ősért. verte ™pff, ami ért loro« bárét követelte. A tanács
á forintra büntette « va-'«k^ éékai. ' áruiéi mester n város n.á- 

er,árosa rnIts rohnnt a Vére« várárkán lévé kocsmáján s 

Ven teát, kannát beltá íróval rendelt, я e sfserint betalmaerá- 

wl követelt, melyért nyeles forintokat fizetett, я ha, többé

• * •
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eképoen korbelkedik r-'szogeak^dik, а városból М fog оеа- 

■natirtni. «457

ihály növi5 ;о >:~ 1 "o^nak a lakosná gal. szembeni «agat’-r- 

tánát a tanáén orvártelmüen nw?l 's! cAlanttal •*» bályoeto,
А mászárost esek ugv hagyta meeteroáge r'-'akorl és ában , ha

'^•zegitá italtól esál- 

.csap benzádtül, *я/ook/na/k meiftoeufoláeátul magát mag tartáz-
megszívleli a tanács Intelmeit1 и V»• • •

te.аса, a Város nápét meg beeeüllye, bivntallyabáll munkáját
r -.orgalmntoeaon vágberigre. 3{?4irbij?áje pntsnoeolftttyn sserint

« 428cselekedjen a ^áros szokásait ma go elátt viselje.
A tanács bírál, esküdtjói, annak ellenire, hogy előfordult 

tekintélyük me $se is, t
ce^lt testületnek elámított. f-ináén ügyes-bajos dolgukban a
tanáé 'hoz fordultak, A büntetőügyök mellett a polgári perek 

in a t‘■v'c'-on kezdődtek,
A testamentumok hitelesítésára 4« m-■ger'eit 'e.<re a íc~ 

blrá dp. a jegyzá, eeetle«- egy-kát esküdt .1 о leni 4 táré volt 

eatörsdg, Ör^k8e”dáni vitákban ír a tar*ki d**ntf*tt, és igyeke

zett я szokások által kialakított igsssáeoe italét*t bonni,
A tH-nrányek ás a verőéi "nltora'nynat gyakorlata folyamán ki
alakult s okáéjog ás helyi statútumok figyelembevételével 
számtalan HrüküaUd ?sl ügyet tárg altok a 17. azáand elsá le
idben. sek Ieglüvk9sfr ea elhunyt vág тог Inak Szveg^e, test
vérei, gyermekei ás egyáb rokonok kázütti megosztásával fog
lalkozó polgári пет-*>г eljárások. Л* ttéletbe a peres ^eleknek 

bele kellett nyugodni, vagy amennyiben azzal nem voltak meg- 

elégedve, frllabbezbettek az úriszákra, $iné a füld ás egyáb
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Ingatlan аЛlevétele általában n ’ anáoa tudtával, beXöef.yesé- 

e'vol, illetve .Ítélete alánján történt.

KliRbiztonpá^

A irHjsronő köablmtoneá* a eok káborlá 'n " na r-neue nél
kül járd” 'tatt пен volt kiöl é#dtá, 17*54«*Ъвг» niont «юду«1 

útoattáf? elrendelte а káborló franciák klüeéoét, *e *»•• nők ne-’ 
te1 tok el« et, mivel 1744-ben újabb utaritá« ajsülete ’’t, mely 

amerint* "..,«7, Ilyen anemélyeket a bolyáé/* Bírójára! n Щ.т6 

iatrátuemak bejei« ti irtó alle *" ^©jveaatéesrt
ttált'k, aki Ilyen nménél гекпек lovakat, pnborát, 1 to stet, 

marhákat, fegyvert, makaóért, olmot, kénkövet, onl^trotnot
nao^eatoV, ^ nsek-'-eoekn«’-, f^rrovonoknak megtiltották, Vo#y

4?9Iratok n'lMtlt mem-'Iyeket 03' Ittasnak,

-ár. -* tanács vie, itá torokat állíttatott, minién utoatlaedben
1744. juniue 91

két f *t, akik Maoriként kötőiének voltak a aaellémket éa 

suepektn / £%pá/ o!?.ei" 'Ivek novait -oeseirot, én о vároebáeá- 

■m beadni. Aki letagadta 0 nála laké lie-ént, ?3 forintra 

büntették, 'intik а lakosokra’ , ho.py a b1rá értoeit'ae nél
kül renkt a Mattba ^iie-ot, bet 'rt nem fo"’■nihat, A távolabbi 
területek’ én mosták ellen *rs4t*e oel'soéyekbe ütközött, A 

«mállások távol «etek a v 'vontál, о • tárt а пор о upy rend elké
sett, hopy-a •wmstákat, smállásokat •'« a veséi ^'ostoro

kat minden hénaobon kátaae^ já %Ъвге** által j-'v-snák berei
ter о ék men,

1741-ben városi statútum Írja «">1, ho*y a városbál ki
tiltott asenályeket nem '•■•iánál, asm а м«álláson senki no®

* * *

,,4t0
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rejtegetheti* Ä b’ín’-.étén 1° forintig te-’-jorti* A várorhál - a- 

lá kitiltáshoz 174^-hen a je,tv?; "V nyv 'jseriat ner volt jo#a, 
ilven ©setokben a tiszttartó ó-^tecitóee mellett a ^láosur 

r*^nt*itt. 1745-her a -Mlóeeur utasította a takácsot, hory a 

városheri tartózkodó ridereket я hire? foganna el, 'n állitt:>a- 

sa uriszők elá, 174 е». joniusáhen tanácsi ha tarosa tot ho я-

—

tak, r»ely г я érint kl ■'•ell nyomozni, "Ilyen "оаояяпг nélkül
ЛЯ1való" IHvovÓnyek iHttek г városba.

kf hogy • aaáeaá khzepáre meyeza'Dorodott яаод^пу, 
nincstelen elecek /rüeyek, betyárok, rárotorok, bujdosók/

hintézők яг ni-tok ar-

ezáma, akiket a fHláeeuir,- a város ár a oefr-e iírvefcozett ol

ler "rr.áse alá vonni.
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pokon í A parorztlfnTRilla. kárfléadhez а XVIII. nz'rád ola
jén. - At^% 196*5. 121, 131. D-vid Zoltán« tfaryarornssáf? 

nápeaaáre a 17-10• azáaad fordulásán. /*X<n©eaá«ft8rtá- 

noti forrásaink értékeláae/ ^lny. ®*rtáneti ötatlez- 

tlkai trkHnyv 1961-69. 30.az. lews. 254. A témára 

r4n«I«»taaebhan lad. B'vid Zoltán* A« 1715-20. évi bez- 

ezeiréa, Szerk. Kovaesics J<5see*s A történeti ntatipz- 

tikai forrásai. %». 1957. 145—199, ^ováte Zoltán* A 

mryar nénerséyfe.lládés a honforlnl?tat<53 Г 7Мп, 2. 
r, Kim*. A Szenrrdi l'anárkéozá kkipfcoio ^vdományoa *0iz- 

ie^érr*ei. Szered, 1922, 9,

Gf?mL IV, A. lOOi, cR.l.ar,, 61,

Ob Ко*,! P soy. 957. k. 1177-1199. - ОрщЬ Hr \p 415/77. 
filwtekercs.
OL KCBL F *592. bad. 35. no. 5^/a 

l5o, I*ad. 36. no. 31,
UfitriL b«-f XV. A. 1 .£. 0,14, Conacrintio Bomestiea* 1729.
OL KenL P 299 L«d. 36.no. 56. A pestieken elhaltok 

lajstroma»
Karácsonyi Jár»0s* B/V-'pv'm r.'e története • I-H. Bá—• 
Véevérrerr© kHzHnaá#?© kiad. 1^96. I»496,
CrnL Zp-f IV.A, i.s.C, 16, Conaerlptio dop "atlca. 1741.
6r no. IV.A.i.g.ü. 17. Conpcrintto b’oneatíca. 1745.

A hódmez *véaárhelyi ref. ягтуЪЛт. korénztelásl anyak'"ny- 

ve. I.kKt.í OL Filmtár k 2206 /1747-1706/i Kádmezévá- 

aárhelvi rámol kot. nnyakKn*v. - OL Гiimtár А 5O04, 
/l7°4-l *4б/ Sovábbiakbnn* *• yházi anyak«nyvek*

91

92

93

94
05

96

97

90

99

lOG
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löl -ovátB Zoltánt* Sor.oтгт шпте nfver.r*™ n, ''YUJtVIII. 

rzdzad formuláján. - ^omoryl Almsrmeh. 1 ?.rz. !-4noe- 

v4r, 196°.
2.0? -*zeremlei ÍV * 1?4.

2P3 iáiryMei алуакНиуге^.

1О4 Bodnár Bála* Pádmeafvárárhely áe k4«r>d«ránev rári 

vízrajza. sze ей, 19?8. l4*.
IÖ5 intő Mihály* i.m, 179-180.

1Ö6 Bodnár ®4la* i.m, 13.

107 öz0r aiei IV* 63.

108 Boanár Ö4la* i.m. 10-13.
1Ö9 U0. и.

цО beer lei lantéi* A ' tárhely! r foraák 1 e&y*»
Ma tartáné te. ^dmezéfaáaárbely. 19^8. ?17-?18, ?26 

-227.
111 Bodnár ^la* i.m, 9.
11? А. Ваоп*:'—:1 üeform^.tue Bkkláaia ^lPtőrlája 17ÖO, &»«— 

tendátál fosr/r 18Ö0-1». I, - %iri Antal* A kihald 

aeenteei vízi álét náore.lzi ár nápnyelvl maradványai. 
AlftSldl Atdominyoe Oyüjtam^ny. II, 1948, ?Ö5,

113 Párkány B«*-í|cs &r"*i i.m. 49.

114 Balnryai Imre* i.m. 5О7,
115 Oemb üt? Г/.А, 1ОО1. es.l.oz. 9. /VajeyonHeazeirás d4zs- 

mához/» no, iv.A.iüüi/h, ö.i.ez, 51 . gtratctáe совеет. 
Bomeatleae,/

116 Szerealei IV, i?i,
117 Cenb Hr IV,A, 1OO6.2, 173**. jnn.l, ?06.# 1796. máj.lO, 

25О. /Hádmez ■‘Vásárhely I V^ror l3r"4Btrzákánek iratai, 

Arotooollum Judicial®, ?./

118 ü0, IV,A,i006.?, 1747.4т)г1.4., 1746.dee.1. 96.
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Uo. XV.Ä, 1006# ?. 1748.;Jul,29. 119 

*e*r&mlel IV. 68, J Ceml. ar IV,4, lü06,2, 1746, 9°*
Cg^L Ur IV. A JÜOi. h, ca.l.ss. 110,

Onetb Ну IV. A 10Ü6, 7, 1746.m áré, 17. 9^
195., 1741.4*г. 16,

üyiri Antal* i.ra, 2О5.

Oflmb üs5f IV. А.1.Ъ, es, 13.

CnmL Hr IV. A, 1,006.?. 1753.jur.l. 9Ó6.

Barabás Je«£* Káni ápitk^zds * mez ^vásárhelyen а XVIII. 
században* - ^thn. 1954. A69-470.

0PTnL йт IV.A. 1006.?. 1753.febr.26. 195, 1753.máj.14.70?. 

V'o. 174?.?ebr.8, "77~38. 
üo, I749,febr.22. 134.
Влт»пЬ-р «íenn* i.m, 469-470,
Ce^L H* TV,A, lOO*.?. 1746.Лас.1. 96

Oánes Irán holtán* i.m. 3?7. **4o® István* i.m. 115.

Szer*miéi I. 20. v* 579, 726, 759, 778, ^29, 
c8ffib Hr ív.A, 1OO1.?. C8. 53.S3.

С3!ЭЪ Il-r IV.A. 3.006. ?, 1746.fobr. 75 n, Д,*'1Лее"г1 

inatrxikcid n bntár bejárására/* ОЬ KrsL lad. 35.no.lOp. 
АЦросп h* tarának bejárása. 1745,4t>tí.14.í Нсгсга/»- Mi
hály* A bd^mesttfvásárbelyi betár klal akul ásának vázla
tos t3rtánet«?. üresed, 1974. — Овп&^.й.яя, 15* ? oPi«L 
Ur Vertiec térkéné VP4. о 82 no. 13q/l./*4lnPí»filii/

Ráca István* i.m. 115.

Juhász Antal* Ariitok a szekál tanyák kialakulásához.
Hhn. 1975. 2-7.rz. 07Я, 3O5-3Ü6.

1756,ápr,5. 76л.117 »I

120

121
175°.ápr.20.122 • t

173
124

125
126

127
1^
129
130

131
132

133
134

175

136

137

Onmb лт IV. A 1006. ?, 1742.4nr.19. 

Oo, 1. 1777.cr.ent.77

138

1737.ánr.4.179 •»
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Wo. 2. l741.ná~o.l5., 17., 1749.rov.24. 150.
0o. 2. 17^,PseT>t.7Ü# i?l, 1743.fob*.14. 48-4g., 1744. 
fObr.l3. 54.
Wo. 2* I744.1tm,l6. 5P., I747,m4ra.2, 09,
Wo, 1. 1755.4or.2P., 1755.okt,7,, 1735. lm, 29.
Wo. 2. 174°.jul.71, lü., 1., 1755.Jól.26.
Uo. 2. 1747. jul, 1. 42. /me**kmt/, 1744. jul. 26. 65. 
/maal akol/, 17*51 .f^lrr.l. 164. /vesse»! istálló/ •

SHrtb dánoe* А «»aálláe fa m? m, tirranai *elooea kbr- 

ny4k4n. - &tbn. 1775. '»-З.оя. ?5ß,

^<■0* *atváns i.ru 114.

СЯГ5Ь 1% Ív. A 1Ü06, 2. 1749.70V.24, 150.

Wo. I744.1ul.26. 65.

Огояя litván* А м^4л©л.и tanya. - A mm.frmv *anyarand- 

явег araitJa. ö8*i?k, * fittekéi le-enc, »»«abad &y&ifgy» 

A^ad dalai Könyvkiadó,' %>. 198Ó. 196.

esraL И" IV. А lOGi.es.2.fli*. 55. A'zálláaok «arbeírása.
1746,/

oßmL Hr IV. A iOg6.7. 1746,«Star,15. 91.

Wo. 175C.nov.16, 16?., 1755,'nr.2., 1755. -ebr.5.

СртпЬ Hr IV. А 1006.7. 1749.mára.5. 156,, 1749.máre.
10. 157-158.

ОвтЬ HT.IV. л 10Ü6.2. 1751.Jen#4. 162., 175^.<1eo.Xü. 
212.

Wo.» I755.1rn.22.

KoSL Ö «?2. no. ?Ci. ’’Oatploms tururiórura *vaßarbelylan- 

aiumn buttkal Inre 1754., 1752.3un.12. 17-., 1755.1m. 

15. 19О.

-o.l. 1755,Biárc,8., 1735.-nr.78., 2. 175o.nov.l6 

1751.jTin.14. 170.

140
141

142

145
144
■M5

146

147
148

149
150

151

152
lr3
154

155

156

157

158
# %2 =

£Фу
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159 Un. 7. 175*.Jtm.l?. 1R4-1^5., 1749,-fehr.??. ^5.» 175°. 
nor.16. 161., 175°.áor,2°. 175*, 1744.Зтш*?. 61.

16° ü0f*L Hr.lV. A lüOl.en.p.ee, 2.

161 UBriL llr.1V. A i006. ?. I741.ta4re,23. , 3.745« neept« 17. 

16? ^4rMny %9ея m** l.w. 735.

167 Ss»eTf4olei Л;. ^15.

164 °o. я?0.

165 ^4*k4ny ünHfif* i'hmfi* i.m. 2°1.

166 Cnnb Hr.IV, А.зО°6.2, 3752.nov.17. Ifi 9.

167 3mvmle 1 I* 79., V. 77Q, 757, 700, 770, 975,

169 °orr,L Hr.IV. A.1UÖ6. ?, 1746.oVt.14. 97., 1745.jan.71.

169 °o, IV. Л, lOOfi.i. 1774.máj.6.

170 tJo.IV, А.ЦЮ6.2, 1749.ПОТ.25. 15°, 1751,már©.29. 166.

171 Uo.IV, A.iüŰfí.7. l744.fobr.l7. 57-74.

172 U0. IV.A.3006.?, 1744.F-r.ept.-oVt.

177 fcgsabá IßtV'tn* larnljr^nyofc о 'wummr t>ora«*stsáír tb'rt^ne- 
t?h TL, úr>. 194*. 117.; BoymrraVy °авш* j .jn. 274.

174 Kamrai 1701.

175 Sseremlal III. 196.

176 ÜL Filmtől" 73 41. dobos. /Qmperron Hrnsieiráo 1720,/

177 OpujL í r.IV. A.3ÜU3 7., во,2,ВЯ, Я,, ся.^.яя.
lO.# e< «2,8В. 20,, cn.7.855. 14., on.2.es, 19,

1 /1 *'0. c s« * P я» 77.

3.79 °o, Г8.2.8Й, 59. * ne,7.ns. 60.

18° ^zerműeí V. 704, 74°, 76°, 70O-791, 797, я°7, П15, 
"19-72°, 97?, 946•

181 Kovács -*£nea* A földesúri jorfv Máig érvényesül'a^aelt 

'rri^sc a 3non£ráft~Váeárhelyi uradalomban a XVIIUCIK.
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ssáaad forclulóján. - *r? ross ti társa-sióra müveitek 

a 18*á?0, nja^sssdbnn. II, *'*es^vároeok, ^»olnek. 1074. 6-2,

1Я2 ' Birib Hr.IV. A.lOOx. се,7.вя. 67., ее.2.es. 77., ее.2*
вя. 99#

183 ^ааЬ4 István* i.m, 373. Kov4.ee Á^nep: 1.щ. 60..61.Í
Vtf. Ráváss bág^lá* A Báfcás mepvat ifobbárvsáí? ráte^ed- 

dáee a 1VIIIJKIX, яя'ааЙЪап, - K’ifWs náro. I. 

vW-ay 1*41, ®£bori ОуЯгуу. BákárcPaba, 1996. 6*5—64#

1Я4 b^eramlei IV, 953.
105 Cprr?L Hr.IV. A.iOOl. cs. 1.SK. 99.

186 0BWL Ну.IV. А.1006. i, 1725#н?вго,23*

1Я7 Одаль Hr.IV, A.iüUi, os.l.sz. 46.

188 U0. IV, A. 1006.1. 1725#*árc.23.
iqq l>0. IV.A. lOOl.<53,1,055, 47.; OL KcpL P 307 А0+,а 0PpOn. 

r0.nc. <UCX i82.es, károlyi S. lstmkoi<5.1a Oiá> András
nak. /1725.ánr.9,/ ^Bánlaki H. Inspektor levelesére 

Károlyival /l7?4.,Inn.7. í 1776,jtm.3.» 1726.anir.23.5 
1726.okt.?3./

190 OL KcsL i? 392 bad. 95.no. 53/a.
191 ^ятаЬ Hr.IV, A,iOOi,ca,i,aß, 59,, es.l.sa, 67,, е**,1#яя, 

69., en.l.sr. 77.

192 ^0. ОР.1.5Я. 6U,

193 W>, IV,A. 1006,1, 1776.4nr.79.
194 Ocrcrpfilsi IV, 40,
195 Veiiajcjuj Inra* ^MldmHvrlári гепЯяяеrek "-eiyarorsKáson 

a >V1I1. a&ázadban, - At^s 1961. 355-360.
196 OL i'Hmtár 3121, dobos, 3141. 4оТюг. 1715. ás 17?0. ávl 

ОГПЯ.'"Ов BPvSZelráSOk.

197 Oros* István* A rppdálVodás rsndssova ás a távoadflóra 

г*в xke&ete. Hajdúnánás tfirtánete, ^яегк,* Моя i-atván. 
Hajdúnánás, 1873. 86.
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1QR Koroknál ’‘kos8 'eslaeáei én társad''Inl viesonvok a ét*» 

mi Aci tf eset hntár^rvi* 'kan a -Vili. ozásáé elánén.
/ -rlrtV’'^v a történeti tnéo.oáryok kbMMl, О j soro
zat 73*/ üzerk.* Sóira Gy^rsor én *>«tttce ^ená, %. 1774* 

75. /^ovábblokbnn* Koroknál/
197 3Bereml»l IV* 266*
?00 Koroknál8 75, 117., Ziwány± vera* ^ozéraadaeáffi terhe

lés ép termeiét ev^kenyeáí? '% yyaroгя záron a kásái feMa- 

li «mrm korában, /155^-1°9ö/, I* kotrások Atös 196*. 59.» 

Perjés Gáza* ezf*Rz6aeáj?l termelés, néoomár, badser m 

élelmezése és stratégia. a 17* ooáaod raáso-iik felében 

/165^-1715/ / nrtekezéeek о történeti tu^ományo1' kftré— 

Ml, 29,/ n* 1963. 4°, ^erjlég Gáza rmrlnt a rre^ko- 

zam ált.1lábon 2-6-azoroa volt, a 17. században Inkább 

З-4-яйегаа» a ÍR, azáznd mánodik felében 5-6-aroros.
2<>1 Koroknál* 77.

2ü2 Kamarai Hnaseíráe 17^2. 1 köbál 3 123 liter = 2 oozso- 

nyi vfipi. m'rd /62,53 liter/. Л Y7, о?.'and rü~íur, 9^-ся 

éveiben kezdik a kHblöt 4 véká -&i áronodnak verni. - 

Hderer -таад* Kéri maeynr örmártákek. - 196 i. 3^6
-3О7. A .zazdoeáytörténati fórrá fmnmft Íren ook Midé,1a 

imzol.la, borv a pozsonyi mérő einen ál óléban két kö- 

ШпЪця* árt-'ki! nrnértékot hoazoál+nk, а 67,48, Illetve 

az 53,3 1 itenor, mév*t. A. nozaonyl n'M árléke 1715—ben 

62,451 1, IROy^ben 5^,3 1, 1813-ben hatályon kivi!! be- 

1vésik az 1«Ü7„©B térvényt. - N.Kise látván* A oozeonyl 
mérf -foihr*pumáié.óénak problémába, - At^z 1976. KfIII# 

545, 547.
2О3 Koroknál* B2.
7О4 Orená поя Heszeiráe. i7°c.
2О5 Acsády Imáé* i.m. 300 f 323-324, 41?. V», Koroknál* bO.
oü^ ÜWL Hr,IV, A.1ÜÚ1. CP.7.az. 33.

2^7 K‘oe oe,3.sz, 74,
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А« 175°-51. ávr'"!. ssálá felje^yzáeek* ”А sértési 

Reform, %kláRÍa %storiája 17üü-ik &szt©nd*t*l fo#- 

va IPOO^i^" l, - %iri Antnl* A kihald esertosi visi- 

diet n^Tvrnlsi d« nápnyelvi maradványai* - AlfHldi l’u- 

dományoR Gy91+rm'ny. 2. 1947. ^ze'-ed. 2Ü5.

Nfti»y Fer ne! H^d-Kesd-Vásárhely Varossá* r"vid raj
zolatja. ®udopánvoe Gyttjtemdny. 1719. I* 54-56.
UL KftpL P 392, I>ad. 35.no. 53/a. /ösongrád da ЧАвАт~ 

hely wrtmriálln ^psr.eiráaa 1773*/» по. Lad, 35.no.30./ 

1722.
CsmL Иг.IV. А, lüOi./ъ, Ön.а». 57.

ÜL Tabella Hrb' rinlns C, 3ÜÜ2. Gora. ÜRonffrád, Hdtfirtegtf.- 

v'r rholy. 292.09!«!
ÜL KcsL P 592 Ind. 35.no. 53/a. /CamL 3af XV,i.Ä,a,14,/ 

Consortotio Poraeatioa ad Anno 1729, 0.i5,/üonsor1ptio 

öomestica I. Coraitatus Csőn,«radian sir Anni 1737/
Cross István* l.m. 1Ö9.
Periás Gáza* i.m. 47.
CsraL Hr IV, A. lüOl, b/os. l.ss. 99.
ÜL KcsL P 392 Led, 36.no. 45.
Cs^L Hr IV, A. lOÜi. b/cs. 2/a.sz. 21, cn.l.ss. 144. 
CSP)L IV. А. Ю06. 2. 1751.máj.13. 167.
Но. 2. 175G.nov.16. 162.
1731. ávi rHznrr je/ryaák

Eget' Melinda* Száldraüveláe Hódmezővásárhelyen a feu
dalizmus utol 6 ezázíítven ееztündéjében. In, Kiss balos 

emlékkönyv. /Kárirpt/ 1980, 223.
Uo.s 232, 233.
17G2. évi Kanr rai összeírás,
Tárkány SsUcs brnás i.m, 231, 313.

209

2Ü9

2Ю

211
212

213

214
715
216

217
210

219
220

221
222

223
224
225
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226 1 kapáé azőlá akkora terület, melyet 1 ember 1 nap a- 

latt megkapál, 1 ama bor - 1 ak<5 «64 icce « 54,3 li
ter, ld, Láderer Bmna* Régi magyar ármértékek, - Sa 

1923, 322,
227 1715. és 1720, évi országos <5s: zeirások.
228 OemL Hr XV. A. 1006. 2. 1741.márc.23,, I744.,1un.29 

1745.nzept.13., 1750.ápr.6. 156., 1751.máj.l3.
229 Kamarai összeírás 1701.
230 1715, évi Országos Összeírás.
231 1720. évi országos Összeírás.

232 OL Keeb P *92 lad, 35.no. 53/a.
233 OemL Saf IV. l.g.0,14.
234 CsmL Hr IV, A. 1001. cs.4.0,9. /Conscriptio Bonorum,

Déssmajegyzék 1731./
235 Cemb Szf IV,l, g.Ö, 15., 0.16. /Oonecriptio DöméétIca 

T741./, ő,17. /Conecrintio Domestica 1745./
236 OemL Szf IV.1, g,ü,27. /Ooneoriptio Domeetioa én. 1750./
237 OsmL Hr IV. A.lQOl, os.ll. 0,50. /Kxtraotua Ooneerlp- 

tiunis Domestioae 1756-57./
238 Országos összeírás 1715.
239 O0mL Hr IV. A. 1006.2. 1751.saept.13. 173., 1752.máj.

15. 101., 1754.jan.7. 213.
240 Uo. 1746.márc.24. 90., 1750.ápr.6. 157., 1754.okt.29.223.
241 Do. 1745.máj.25. 76., 1949.fobr.22. 135., 1749.ápr.21.141.
242 Uo. 1730.ápr.6. 154,, 1755.jun.2, 233.
243 1701, évi kamerái összeírás
244 uL KcsL Károlyi Ü'ndor halászati utasításai. P 397 CI.C,

cs. - Takács K,: Károlyi S'ndor gráf kuruc generális 

utasításai a tiszai halásziról, iOTSzl. 1899* 73-380,
245 Tárkány Szűcs Brnás i.ra. 48-49.

•»
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(JamL IV.A, 1001, cs. l.ss. 60/1727.
C*ibL Hr IV.A. Iüü6. 2. 1746.okt.14., 1745.jan.21. 

ae reale i IV : 284—286
UL KcsL lad. В 392 '55.no.lű8. /Mágoos h atárbejárása. 
1745.épr.l4.
Ozeremlei V,: 705.
Bodnár Béla; i.m. 26, 18, 40, 42, 33.
Andrásfairy Bertalan: Állattartás. - Tápé története 

és néprajza. Bzored, 1)71. 328.
OsrnL Hr rv.A. 10U6.2. 1747.jan.18. 113, 1744.raárc.hé- 

mp. 55, 1757.jan.31. 262, I744.aug.3. 65.
CsmL Hr IV.A. lüGl.cs. 2.az. 53.
CsroL Hr IV.A. 1UÜ6. 2. 1749.márc.3. 136, 1754.ápr.22.
220, 1741.m re.2. 14, 1752.jun.12. 183, 1753.jan.15.190.
Camb Hr IV.A. 1006. 2. 1749.шаге.10. 137, 138. /akol/, 

1756.márc.22. 244. /istálló/, 1759.jnn.U. 299. /akol/, 

1751.febr.l. 164. /mezei istálló/, 1744.jul.26. 63. 
/meeel akol/, 1756,jan.1. 239.
Koroknál: 91.
íezó gazdasági Lerikon. Bp, 1906.1, 529. H• B47 

Perjés Géza: i.m. 34-35. Békés megyében a kpton Ságnak 

szállított szekér széna hosszúsága 2 öl, magassága 1 öl. 

Barabás Jenó: Békés megye néprajza a XVIII, században. 
Brkel Ferenc if<uzeura kiadv. Üzerk.: Bankó Imre, Gyula, 
1964. 21 1A. Boroknál 91.
1 Ökör 9,6-15,6 q., 1 ló 6,8-9,4 q., 1 tehén 12-18 o. 
szénát fogyasztott a 1 Ridegebb téli hónsnokban /120 

пат>/. 1A, Koroknál: 97.

Országos összeírás 1720.
CemL Hr ív,A. 1006. 2. 1753.tná.1.14. 204, 1754.máro.25. 
?19.

246
247
248

249

250

251
252

253

254
255

256

257
258 •»

259

260

261
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262 CßtnL Üzf IV. A.l.K. Ö.14. 1729., 0.15. 1737.

263 OL K00L P 392, lad. 35. no. 53/a.
264 OsmL Hr IV.A, 10Gl.cs, 2.sz. 5.
265 Balogh látván* Pusztai legeltetési rend Lebredenben a 

XVIII-XIX, szájadban. - Lthn. 1958. 537.
266 UsmíL Kr IV.A. 1006. 2. 1752.máj.29. 181, 1754.szept.29. 

222, 1749.ю4го,2, 136, 1751.ffidrc.29. 166, 175l.nov.15. 
173.

»67 Szilául Miklós* A békás nofyei mezővárosok belsd és 

kttloT vaposolatrendszerei. - Paraszti társadéIon és 

műveltség a 1R-20. században, i.m. 52.
268 OsraL Hr IV.A. 1006.2. 1749.márc.3. 136, 1751.márc.29.

166, I752.,1nn.l2. IO5, 1751.nov.15. 173, 1751.szept.6. 

172, 1754.szept.29. 222, 1755.febr.3. 228.
269 Ozeremlei V. 7О4. 0BmL Hr IV.A. 1006. 2. 1752.jun.12.

Ю5, 1754.szept.29. 222.
270 CemL Hr IV.A. lüG6. 2. 1756.febr.16. 241, 1756.máj.18. 

250.

271 OsmL Hr IV.A. 1006.2. 1748.jul.l, 117, 1749.febr.2G. 132.

272 Oo. 1755.jul.14., 1740,jun.9., 1753. jen.15. 19О.
273 A felhasznált összeírások levéltári forrásai* 1701 0L 

üylaria et Conscriptiones Fasc. 221. no. 19. Beschrei
bung dos Orths Va-serhely 170l.szept.7., 1725. OL KcsL
P 392. Lad. 35.no, 53/a., 1732. CsmL Hr IV.A. lOOl.b.cs. 

4,0.9, Cortscriptio bonorum *asarhelyiensiura. Vafr/onöss- 

azeirás Vásárhelyen dézamaszodésro. II., 1729. CsmL Ozf 
IV.1. r.Ö.14, Conroriptio Lomestica ad Anno 1729 

CsmL 3zf rv.1,^,0.14. Conscriptio Lomestioa I. Comitatus 

Csonkád iens is Anni 1731., 1741. CsraL Ozf IV.A.1. e.ö.16, 

Oonscriptio Lomestica I. Comitatus Ceon^xáditneis Anno 

1741., 17Л5. CsmL S*f IV.A. 1,^.0. 17. Oonscriptio йэ- 

mestica I. Coraitatus Cson/rrá^isnsis Pro Anno 1745.
274 СдтЬ Hr IV.A. 1006.2. 1748.doc.16. H9,

1757.•»
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275 Паяуагогеяй» titánét® I. Зяегк**. Molnár ••rik.Bp. 1067» 

328-329.
276 %»erj©say Gáza* Mezővárosi 4s falusi céhek az Alföldön 

ás a Httnántulon /1860—1848/. ?*n. 1967,15., 58.

277 A táblázat adatainak forrásaira Xd, 275.ez. jegyzet.
778. öf»mb Иг IX.A, 5. /А há^raezávánárhelyi eaobá céh irata—

1 1714./, ]it?er,1assy Öá»a* i.m, 15.* °I <ü1. borait.
Osongr. no, I., Pozcár István* A. Ü gon «rád доступ i céhek 

története, Osonórád• 1912. 95-94. /a továbbiakban*
Posmár/

279 0»»Ъ «г IX.A. 5.

280 -»nerieesy Gáza* i.m. 186., Pozaár 99.
281 íoasár 100., Врег,1ееяу Géza* i.m. 57.

282 Mozsár 167-169.
283 %er Jessy Oáaa* i.m. 86.
204 0saL Hr IV.A. 1006.2. 1746.mára.17. 89.

205 Mozsár 19°.
286 0ццт1» Hr IX. A. 5,

287 Mozsár 98, 99.
288 0sereffl2ei IV, 298-303.

289 Poz< ár 95.
290 Csmb Hr IV,A. lOOl.b.os., 4.Ö.9. /l732/j 

Oseremloi IV. 35B.
291 ощяЪ Ozf IV. A.x. Oaoniorád Várme/^ye Nemest Köetfyttlásá- 

uek Íratni a/6. Proto coliura Judicial© Comltntue G»on$- 

radieneis Afiro 1747-1754,
292 'diner térképe, közreadja* Táth Ferenc* &ak<5 telepü

léstörténeti vázlaté. ■ lakéi Hőseim Füzetei -%ká, 1974.45.



- 20 -

Bperjeany Kálmán* Csapás поду© aa ein* katonai felvá— 

tel táojáa. Makái ^пжеш P‘!netei, ?, öaork** ®<5tb 

Pe-enc. %ká, 1971* 9-1Ö., '’З, 27.

Virárh Perere* i.m. 1О4-1О6.

•Paluryay Imre* i.m. 5Ü9.

Csrab Saf IV,A. ?l, a.1.no.17. IímcavaűLlomáal jkv.

Fánvas biek* Маяуагот*я4#>г mostani állanotja.Peat, Ю39. 
160,

O’seL üt IV. A, 1OO1, ce.l.aa. 39,f cn.l.efs, 60, Karolyi 

kontrrktnn levelei,

CsmL Hr IV,A. 1.006, 2. 1749.okt.23. 149.

OL Kenij P 39B. Bírák levelei. 27919.oc. X730.anr.27. í 
27934.яя. 1735.©kt,72.

0W.Hr IV.A, 1006,2. 1744.aur.9. 65.? 1742.jtm.l. 40.; 

1741.jirn.15. 73.i 1741.jnl.6, 75.

Pntá Mihály* А Н<И-4е«а£*ЛГáeárhelyi br.Hef. Páednmáaium 

tortán©te. H6á^3eal-Váeárhelyf 1997, 41.

СеиЬ íáaf IV.A, 1, a/6. 594. Pro to со Ilim Inel.Oorait. 
Ояоп/тг.

3SfflL Hr IV.A. 1006.2* 1755.ette. 13. 23B-239.

Bohdanetaky* i.m. 44. Párkány Oaüce: i.m, 43.

í%er'aromaár tHrtánet© /152.6-1790/ Bp. I972,saark**-i, 
Palása -V-, «akkei Láealá, 332-333., íiailinaaky* l.m.167.

2flilina?;ky* i.m. 167,

Csab Saf IV.A. i.^.Ö, 13/1723* 0.15/1737,
ÜßmL Hr IV.A. 1006.2. 1745.öaeot.l3. 79.

Uo* 174l.febr.17. 132-133, 1757.febr.21. 2О4.
Kamf-re.1 ёгсяс Írás 1702.
оаглЬ Hr IV.A. lOOl.oa.l.aa. 30.; ce.l.aa, 60,

293

294

295
296

297

29^

299
3OO

301

3О9

ЗО3

ЗО4
ЗО5
306

ЗО7
3ÜR

ЗО9
310

311
312
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1739—har. а jobbágyok, kárik a fdldesurat, ho try n so 

fos# h'í5 ápitésáril nondjon le. A forrásból пел öerMl 
Vi, hogy a Párd-fále ser^'fvthds ?©ldpült-e Г778-Ь'т, 
vagy в try tijább oepfisd 'p^ t ''"’dr'l van яяб. ÖL Kosi* P 

398. Bir^v levele 27п47.яя. 1738,máro.l7.

CBmL Иг IV.A. lCKJx/ъ, ея.4.0.9. Dáaama. 1731/32.

CpnL Hr IV.A. 1006.2. 1743.jan.23. 46-48.

313

314
315
316 Ho.s 1744.jnn.2. 61-62.i 1745.jen.21. 72.; 1753.flec.

11. 211.
317 H0. 1744.3nl.ll. 62, 1748.osent.2. 120, 1745.febr.75. 

76, 1744. jtm.2. 61, 1749.jen.12. 129.
318 Tárkány OaPoe %i*s i.ra. 47.
319 0sriL Hr IV.A. Ю06.7. 1745.Okt.16. 80, I74e.májl9. 116.

320 Oaeremlei IV, 357*
321 h! 1715 ás 1720. dvi йп'«eiráeok.l OepjL Hr IV,A. lOüi. 

oa.l.sa. 39.
372 0L Ke el В 39? Lact, 35. по. 16. í по.8,/ 1 jobbágyra 6 fo

rint 24 dánár» egy ssellá-”re 1 forint 8 dánár esett/•
373 Varga János* A földVHaVaság megérintsd ás© de bomlása a 

18. ea'aadban. 2 tanulmányok a parasatság tbrtánetáhea
Hagyarorsgáron. 1711-179О. яегк.1 Opir-.i Oy^rgy Lp, 
195?. 22.

■=524 OautL Иг IV.A. 1OO1. 'B.l.e*. 13,14,15.
Uo.: ee.l.sa. 11,17,17,16,19,22.

375 ÜL Keni Lari. 36.no.16. /l720.aaent.12./

376 ОщпЬ Нг IV.A, lOOi.rp.i.a*. 21, 73, ?5.

327 OL KcoL P 392 Lad, 36. no. 19.

326 Uo.» 03.1.ss. 3О/1722,

329 üo.: os.l.na. 39/1724.? eeJL.es. 6ü/i727.? oe.l.ee. 74.

330 OL K©rL P 39П Bírák le\*elei 77937, 77936.
3 SZEGED &

<#• J*/
%
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г

OL Kf»sL P 392 Lac1', 36. по, 3°/173*3.» Párkány Paüeo %- 

nff: A földesúri bsin.lmaakoAáe erylk vásárhelyi emláke.
- Váe^rhelyi кяб 3.955, nov. 11-13•
CS^L Hr IV.A. lÖOl.ca.l.e*. 93/174^.*» css.1.es. 9З/174О. 
i^o.s os.l.sä. IÖO/1746.» сяЛ.яя. 103/17A7.
ü0.: on.l.aa. 102/ IÖ3, l06, 112, 119.
Oo.i 08,1.S3. lOe, 112.
Magyaroresáfr története. 2. 1576-37°0, Baerk. Н.Ва1йяя
W . Sb bakkal bésslá Bp. 1972. 410, 425-426,
2slllneekys 1. 117. 2. 6P-69.
Párkány 0«5ЛоЯ* i.tn. 63»
ОяшЬ Hr IV,Л. lOül, 00,1.8В. 42/1724,

Varga János* A paraseteág állasai kise''kndbyolása а 18. 
esásad eloo feliben, tanulmányok, Saerk, Jpira. 49-51.
OL IQjsL P 398. BiráJc levőiéi 27932. I734..1ul.25. /to
vábbiakban • ölrák levelei./ 279"4 1735.okt.22.
öo.: 27936. 1736.febr.lR.5 97938. 3.7*6,eáJ.ll.
Oklaválmd sóletok. 1738 • t1un. 98.
Bírák levelei 27946. 1778.*rr.ll.

c«smL Ssf IV.A. 1, Oeon^rá^ Vármegye Heraeei KöBítyttláeá«- 

nek iratai я/5. Protoeollum Inclyti Conitatis Ooorsgra- 

dieneie anno 1740-3.747* 360.

üc.s 2О3, Ä60, 620, 764.; a/6. 128, 916, 428.

Ho.i a/5. 764.

CbtoL Hr IV. А. 1ОО6, 2. Г744.rov. 70.; 1749.eaept.29. 
147, 1752.febr.28, 17% 1748.eaopt.^0. 121, 1749.febr.3. 

131, 1747.máj.25. lOl.

Но.** 1752.febr.28. 17 , 1746.mdrc.17. 9Ü, 1747.nov.26. 
110, 1748.eaeT)t.30. 121, 1749.febr.3. 131, 1749.ápr,14. 
14О, 1749.fobr.22. 135.

331

332

333
334
735
336

337
838

339
З4О

341

342
343
344

345

346

**47
348

349



- 23 -

550 »arfra Jánosí l.ra. ГО, - 'Ianulr»4nyok. ^rjj.ra,

551 camL S^f IV,A. i.a/5. lOg.
352 0o.: 332-338, 449-450, 578, 614, 665-^70.
35*5 OppjL Rr IV,A, löör,, 9. 1742,jan. 94. 33.
354 0SrnL tízf IV.A, i. н/5. 7О4.

355 Csml* Hr IV,A. 1006. 9, 1744.n^ent,6. 66-67, 1744.okt.7. 
67, О'вщЬ 03f IV. A, MepyM ktfy» iratok. l0.ce,4.SB. 

laHellneluatrae Insu • reoti&lia ilitae. 1744.okt.13.
356 Орт!» Нт Г , A, lOOi.ee.7.вг. 1. Pal«btae nro intenter- 

tiore Mintwn arMMt> r*ro anno 1744.
337 CanL Hr 1ОО6. 2. 1741. ЗО-31,

35« Uo.j 174 >. 4ЛГ.14. 139.
359 i-npvar verőnek raonogr^fiája. %>• 1929. lO-ll.

360 Öklov41i»4.Polatok. 1711. о kt. 93.

361 0«вг.©п1е1 Brigiéit A rc?f ,0 tyháe tftrtíV
note. 1. 1997. ъииГШтЬеХу, 199.

362 ОсгшЬ Hr IV, А, 1ОО3; e/l, Verőéi fuvarok 6e előfontatok 

4«py«ŐkHnvve • 1737-1739.

363 Oßmb Íjjíf Nemesi kgy. iratok Г?. А. 1,яя. 20/l7<i5,

364 Oamjj br IV.a, 1GÜ1. СЯ.1.ЯВ. 42/1724.

365 0ki©v41-íoolatok. 1737.™? re. 11.

366 СВ|ПЬ Hr, IV. A. 1UO6. 9. 1744. rup.9. 65.*, Bírák lege
lői 27961. 1742. nov. 26.

367 ОЬ Kcal* P 392 ЬаД, 36. no. 6.» Omni* Hr IV,A. l00i.es,3. 
яя. 5.

36Я SjB©ro??il©l V, 674.

36q Bírák l^rsl© 97946. 1739.ánr. 11.

37ű Gr.,eróziói 34ш<?1* А !1бб-;4ейЗ»ДГДа^гк»1у1 ref.tonrlora ápjL-
tio4nek trtáneta.1714-1914.H.MJáaárhely, 1914. 6-7.
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üpnL Hr XV,A, lüOi, b.lO,cs./l729. Rárbáreaaáé lajstrom. 

Párkány öztlcs tírné* i.m, 124.
S?.llárryl Hi]ci4sí Mezővárosi társad-lom és ^hrelteég.
- Gyomai tanulmányok. Gyoma. 1977. 589-59°.
An^orka Rudolf* Paraszti családszervezet а XVIII-XIX. 
században. Ethnográphia Bp, 1975, LXXXVI. 45157,

H,Ver аз -Va* A jobbágyosalád nzervezete a sárospataki 

umdr-lora falvaiban а XVII, század közepén. TSZ 195B.
780# 425.
Révész László* A békée negyei jobbágyság rétegződése 

a 18-19. században. Békéscsaba. 1956. 58-59. - Körös 

Népe /történelmi és néprajzi antoléria/
СричЬ Hr IV,A, l00i,b,cs.4. 0,9, Conscrlntlo Bonorum. 
Va/ryonösszeiráe dézsmaszedésre. 173l/l772.

Megyei Összeírás 1729 /lásd 273 jegyzet/
Tárkány Basics i.m. 57.
CemL Hr IV,A, 1006. 2. 1746.márc. 89, 1747.okt.23. 52.
Va-yon össze Írás dézsm^szodésbez 1772. /ld. 273. jegyz./
CsmL Hr IV.A. 1006.2. 1747.febr.14. 48-49, 1744.febr.13.54. 

Révész László* i.m. 49.
Sápi Hlnoa* A mezőgazdasági ^munkásság jogviszonyai 
Magyarországon a XVI, századt'l 1848-ig. Bp. 1967. 45,52,61.
0BTnL Hr IV.A, 1006. 2. 1756.május 18. 251.
Sornyik János* Kecskemét város története oklevéltárral. 

Kecskemét I860. 1.27.í Saabé látván* Tanulmányok a ma
gyar parasztság történetébél. Bp. 1948. 267.
0nmL Hr IV,A. 1006.1. 1725.okt.28.
Tárkánv Оя^ев Lmő* i.m. 87-89.
Ch-jL Hr IV. A, lOOl. oa.l.sz. 30.} cs.l.sz. 60,

371
772
773

374

375

77 6

777

378

379
380

381
382

783
784

385
786

307
3°8

389
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39° CflöL Hr IV.A, 1006.1. 1727,®áj,?5.» 1777.Jul.12.
391 0BmL Hr IV.A. lOOi.cB.l.gs, 60, os.l.os. 1Ű0.
3Q2 0BTnL Iir IV.A. 1006. 2. 1748.április 16. 115.

395 O0. 17Al. ánr.24. 70.

394 U©. 1731.máj.lő. 1, 1740. 6, 1741.ánr.24. 70, 1746.Jul.
21. 92, 1749.ápr.27. 145, 1751.ápr.?5., 1752.árr.3°.
179, 1754.áp*.?8. 221, 1755.árr.?7. 230-731,

595 O0.: 1749.árr.96. 142.

396 levelei. 1730.jul.2.
307 O^trL Hr IV,A. 1006.2. 1753.^nr.74. 900,, 1749.4rii.96. 

142-143.
599 ü0.í I746.jrn.99.

399 4 fjsset.éeckre a toTálMaklan Is* 0o.s 1749.4pr.26.
142-143.

400 Ü0.: 174О. 6., 1741.ápr.24. 20., 1755.ápr.27.

401 l'árkány optics i.m. 91.
402 C«eb. Hr IV,A. 1006,2, 1740.jrn.20. 117.

403 Uo.í 174fí.ápr.l6. 115., 1752.©kt.l, 187.
404 Oe.í 174«.ápr.l€, 115.
405 Oo.s 1751. 4ec.20.
406 Oo.s 1752.nov.13. 189, 1751.esept.13., 1741.au^.26.

30, 66.
407 О©.* 174B.Jtm.20, 117, 1. 1729.jun.4., 2. 1753.máj.14.

2О3, 1756.jun.l.
4OB 0o.: I755.jwl.14., 1751.ra4ro.29. 167,

409 Oo.: 1749.máre.3. 137.
41ó 0o.i 175b.ipp.29. 158* 175?,пег-.13. 1B9, 1754.rov.24. 224.
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■''11 Ь'о,: r?r. ''oloaev^ri-^v'ri* A «naryar ^КттАпуЪаtdrdrok
«Iotfpя* iMlyei.nn V Qy*: jtonu'nya.&p. 1°‘92. 727» 75% 757,
76% 76?» 765, 7r7, 7Г9, 771, 775-776.

412 ^árkdny s«i-*cp ’-m-'ví i.ra. Ц0-113, Osn*b *V.A, lOQß.
2. 174%"ov.l3. 1744.nov. 19. 73.

415 CWL Hr IV.A, 1006.2. 1742.,1an.3.1. 54.

414 0o.: 1741,fp>>r.16.12.1, 17 45. jan. 23.46-48,1 755.jan. 26. 
227-22R.

415 0o.« lOOx.ne.l.ee« 5%; es.l.aas. 60.? rn.l.ee. 67.

415 -f»Vhart ^aronc1 A -r-nflepuri b^ntetdblráekodáe a ^VI 

-AVII, вя" vadban. %э. 1954. 24.

417 í-om-b И* IV.A. iOüi#Cfl.l.ea. 68/1737.

41* 0o.: 2.*.

419 uo.: ca.2.9*. 52/1745.? cr.l.ms. 89/1734,

42^ 0o.: СЯ.1.Я15. 1OO/1746,

421 «о.» lOOf. ?. 1747,m^rc.6. 99.

422 Uo.» 1744.oVt.92. 7ű, V756.máj.24. 253, 1753.dec.lO.
211, 1753.3BODt.24. 2<^7~9üe, 1755. lan.7. 225.

, 423 uo'. s 1754.jan.7. 213.

424 1725,dec.28.í l?2B.oVt.l'\

425 öjseremlei IV. 452.

426 OßraL Hr IV,A. lOQf, 2. 1744,аш% 3. 64.

427 Uo.* 1754.jan.7. 214, 1754.jnn.28. 2Ö5, I749.jun.20. 117.

425 50*»: 1751. néro.29, 166.

429 üo.: 1744.jun.2Q, 5°-59.
430 U0,: 59-60.
431 Uo.: 1749.jul.14, 149, 1745..lan.21. 72, X745.jnn.lO. 77.
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