
A keszthelyi polgárság úrbér-ellenes mozgalmai 

i. 

A másfél évszázados török hódoltság irtózatos 
pusztítást végzett Zalában. Kölönösen Kanizsa tö
rök kézre jutása (1600) óta napirenden voltak a tö
rök rablóhadjáratok, amelyek a legtöbb falu teljes 
pusztulására vezettek. Egy 1658-ból származó „recti-
ficatio portarum", azaz adóösszeírási kiigazítás sze
rint Tapolca vidékén teljesen elpusztult Raposka, 
Kisapáti, Gyulakeszi, Gulács, Káptalantóti, Tomaj, 
Arács, Akaii, Dörögd, Lád, Kisszőlős, Örvényes, 
Kapolcs. Aszófőn, Szepezden, Henyén csak 1—1 gya
log, azaz igaerő nélküli, Füreden egy ekés, a többi 
faluban 2—3 ekés jobbágy maradt. A felsorolásból 
kiugrik Tapolca, 7 ökrös-, 21 gyalogjobbággyal és 41 
szabad hajdúval.1 Aránylag nagyobb számú lakosság 
tehát csak a várral ellátott helyen maradt. 

Ugyanezt a következtetést vonhatjuk le a török ki-
verése után készült első adóösszeírásból is. Azokon 
a helyeken, ahol vár állott, aránylag sok gazdát ta
lálunk, így Kapornakon 57-et, Zalabéren 73-at, Szé-
csiszigeten 77-et, Alsólendván 109-et. Viszont ma je
lentékeny, forgalmas helyeken alig néhány ember 
lézengett pl. Söjtörön 19, Zalaszentmihályon 9, Raj
kon meg éppen csak öt.2 A helyzetet világosan fe
jezi ki a káptalanfaiak 1693. évi beadványa: „a ta
tár felégette helységünket, sokan közülünk elhaltak, 
a többiek a végházakhoz recipiálták magukat a dú
lás elől. Elfogytunk. Vagyon négy, aki még birgya 
magát, a többi kenyérben is alig eszik."3 

Ezt a helyzetet az magyarázza, hogy Kanizsa eleste 
után a kisebb végházaknak valóságos láncát építet
ték ki Csáktornyától Lentin, Lövőn, Egerszegen, 
Szentgróton, Zalaváron át Keszthelyig, hogy leg
alább a kisebb török támadások ellen védekezni, a 
nagyobbak ellen pedig „hírlövés" útján mozgósítani 
tudjanak. E végváraknak rendes, fizetett őrsége igen 
csekély volt. Zalaszentgróton pl. 1657-ben mindössze 
21 lovas, és legfeljebb 50 gyalogos.4 Zalaegerszegen 
a legrosszabb időkben, 1602-ben mindössze 30 gya
logos és 10 lovas,5 a legjobb felszerelés idejében, 
1686-ban 208 lovas és 150 gyalogos.6 Ez természete

sen csak a várból mozgósítható haderő volt, a vár
szolgálat ellátására, a várvédelemre nem volt elég. 
Katonai szolgálatot teljesítettek a vár tövében lakó 
polgárok is, akik ugyan „a sorompón" kívül laktak, 
de árokkal, palánkkal valamennyire védett terüle
ten. A vár tövében lakó, katonai szolgálatot telje
sítő „szabad legények" lakóhelyét Zalában nem 
„külső vár"nnak, hanem „belső város"-nak nevezték. 
Ezek létrejötte szorosan összefüggött a végvárrend
szer kiépítésével. 

Az 1555. évi portalis összeírásban még Lentin és 
Alsólendván sincs nyoma annak, hogy külső és 
belső várost megkülönböztettek volna.7 A XVII. szá
zadban azonban már éles különbséget tesznek Külső 
Lenti és Belső Lenti között8 ez a megkülönböztetés 
fennmarad a vár és a végházi szolgálat megszűnte 
után is, a XVIII. században mind Lentiben, mind 
Alsólendván.9 Szentgróton is megkülönböztettek 
fegyverrel szolgáló hóstátiakat és úrbéri szolgálatot 
ellátó külső városiakat.10 Ez utóbbiakból alakult a 
XVIII. században a polgárváros. Egerszegen is meg
különböztetnek 1628-ban a várkapitány ítélkezése 
alá tartozó várbelieket, a városbíró ítélkezése alá 
rendelt „polgárokat" és a városon kívül élő „hegy
lakókkal 1 1 Egerszeg azonban 1703-ban a püspök 
földesúrral új úrbéri szerződést kötött, mely egysé
gesen szabályozta a polgárok kötelességeit,12 és így 
ez a megkülönböztetés megszűnt. 

Alsólendván, Lentin, Szentgróton és Keszthelyen 
azonban új úrbéri szerződés hiányában megmaradt 
a belső és külső város, vagy a mezőváros és polgár
város közötti megkülönböztetés, melynek az úrbéri 
szolgálat tekintetében nagy jelentősége volt. A 
„belső városiak", akik büszkén és sűrűn emlegették 
katonai szolgálatukat, nem voltak fizetett katonák, 
tehát földmívelésből, szőlőművelésből éltek már a 
török időkben is, szabad költözésűek voltak, és mi
nimális úrbéri szolgálatot teljesítettek, pl. Szent
gróton évi 4 nap robotot szolgáltak. Soraikban szá
mos nemes élt, akik éppen olyan várvédő hajdú 
szolgálatot teljesítettek egykor, mint a jobbágyszár-
mazásúak, akik legalább időlegesen a tizedfizetés 
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alól is mentességet élveztek.18 A külső város, vagy j 
későbbi kifejezéssel „polgárváros" lakosai azonban 
szabályszerűen robotoló — rendszerint röghöz kö
tött — jobbágyok voltak. 

Erre az éles megkülönböztetésre felhozhatjuk 
Széchenyi György veszprémi püspök 1658. évi úr
béri szerződését, amelyben öt szabad legényt befo
gad Tapolcára, a robotolást teljesen elengedi nekik, 
csak fegyveres szolgálatot kíván.14 A katonai szolgá
lat fejében való úrbéres szolgálatmentesség a Datty-
hány-család egyéb dunántúli birtokain is szokásos 
volt.15 

A katonai szolgálat fejében való teljes, vagy úgy
szólván teljes úrbéri szolgálatmentesség szokásával 
és a „belső város'' rendszerrel ki kell egészítenünk 
azt a képet, amelyet Szántó Imre a török háborúk 
következményeiről, és az üres földekre település 
körülményeiről fest.16 Altalános volt ugyanis a szo
kás, hogy az üres vagy alig lakott falvakba nagy 
kedvezményekkel, rendkívül szerényen meghatáro
zott úrbéri szolgálatokkal csábítottak telepes jobbá
gyokat. Keszthelynek azonban ennél jóval magasabb 
jogállása volt. Mint katonai szolgálatot teljesítő 
„szabad legény"-ekből álló „belső város", tulajdon
képpen úrbéri szolgálatmentességet élvezett. Ennek 
következménye volt, amit már Bontz észrevett, 
hogy a keszthelyi „vitézlő rend" legalább egy ideig 
még a papi tized alól is nemesek módjára mentes
séget élvezett.17 Polgárváros különállása pedig tá
volról sem abból származott, hogy ez török adót 
fizetett, Keszthely pedig nem.18 (Bár valószínű, hogy 
a falon kívül levő városrész adózott a töröknek, 
hogy rab'nsaitól mentességet vásároljon.) A belső 
városiak mentesek voltak az úrbéri szolgálattól, a 
külső városiak (polgárvárosiak) pedig szabálysze
rűen robotollak, és legalábbis tizedet szolgáltattak, 
mert ők katonai szolgálatot nem teljesítettek. 

A belső város és polgárváros közti megkülönböz
tetésre éles világosságot vet az az 1715-ből keltezett 
aláíratlan feljegyzés, mely Keszthely egyik földesúri 
családjának, a Bakacs-oknak álláspontját rögzíti 
„A Hajdú utcán, az kerítésben levő lakos uraimék", 
és „az városon kívül az urak fundusán levő" lakók 
jogai között. Természetesen már a „városiak"-tól is 
meg akarja követelni, hogy „igazságukat producall-
ják", azaz szabadságukat igazolják, a város körül 
levő „urak fundussan" azonban jószágvesztés terhé
vel egyszerűen el akarja tiltani a szántást, vetést, 
kaszálást, makkoltatást =tb. Külön is kiemeli, hogy 
„Az urak fundussan törtethető gonoszságokért bíró 
uraimék által ezután a büntetés ne desumáltassék, 
hanem az uraságnak".19 A/:az a városiak felett 
ugyan elismeri a városbírói И él kezesét, a városon 
"kívüli területen azonban csak az úriszék szabhasson 

ki büntetést. Ez ugyanis akkor még komoly jövedel
met hozott a bírónak.20 

Keszthely jogállásával kapcsolatban még két dol
got kell a török korból megemlíteni. Egyik, hogy 
második vonalbeli erődítmény lévén, aránylag biztos 
helynek számított, és nagy népességű volt. Az 1555. 
évben Kanizsára 28, Egerszegre 33, Keszthelyre, Fe
nékre, Faludra, Tomajra Összesen 37 porta után vet
nek ki adót. 1564-ben meg az említett falukkal 
együttesen 51 portára értékelik. Természetesen Ka
nizsa eleste után Keszthely is romlásnak indul, de 
még 1630-ban is 15 portát írnak itt össze. A viszo
nyokra jellemző, hogy ugyanekkor Lesencét, Tomajt 
és Faludot összesen 2 portára értékelik.21 A másik, 
hogy Keszthely már a török kor kezdetén sem egy 
kézben levő birtok volt. 1555-ben és 1564-ben még 
mindegyik földesura a Pethő család tagja ugyan, de 
1564-ben a Pethő családnak már 8 tagja részbirto
kos volt. Eléggé áttekinthetetlen arányokban, tehát 
a valódi hatalmat kizárólag a várkapitányok gyako
rolják. 1630-ban pedig már számos, a Pethő családtól 
leányágon leszármazott család is birtokos Keszthe
lyen. A 15 portából 4 Bakács Farkasé, 3 Darabos Já
nosé, 2 zalabéri Horváth Zsigmondé és csak 6 porta 
három különböző Pethőé. A XVII. század folyamán 
birtokrészt szerzett Keszthelyen az ákosházai Sár
kány család, Lengyel János, sőt az Esterházy hercegi 
család is.22 Sárkány János özvegyét, Fitter Erzsébe
tet vette feleségül a XVII. század végén Festetics 
Pál, a Festetics vagyon alapítója, így ő is részhez 
jutott Keszthelyen.23 A sokféle megosztott földesúri 
jog, mely a birtokostársak között is nem egyszer vi
tás volt, nem adott lehetőséget a várossal szemben 
annak érvényesítésére. A részbirtokosok a környező 
faluk jobbágy telkei felett világosan elkülönítve ren
delkeztek, így Lengyel János egy faludi jobbágytel
ket, mely az előző jobbágy magszakadása folytán 
szállt reá, önállóan adott zálogba,24 de a városhoz 
nem tudtak hozzányúlni. Nem véletlen, hegy a leg
régibb keszthelyi céhnek, a csizmadiáknak céhleve
lét 1639-ben a várkapitány erősítette meg.25 

II. 

A városnak a földesurakkal szembeni súlyát erő
sítette az is, hogy a várban katonáskodók közül 
egyre több nemes telepedett meg Keszthelyen. 1622-
ben még csak egyetlen ott lakó nemes családot je
gyeztek fel, 1711-ben 12-őt, 1715-ben már 18-at, 
1725-ben pedig 44-et.26 Méghozzá nem egyszer nyil
vánvaló rokonságban is álltak Keszthelyen lakó 
nemes és nem nemes családok egymással. Pl. Giber 
családot találunk mind a nemesek, mind adózó nem 
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nemesek összeírásában. A nemesi összeírásokban 
felsorolt nevek azt is világosan bizonyítják, hogy a 
török fenyegetés, a várvédelem szükségének elmúl
tával egyre nagyobb számban vándoroltak be ne
mesek Keszthelyre. 

Még nagyobb mérvű természetesen a nem neme
sek bevándorlása Keszthelyre, bár itt nemcsak be
vándorlással, de elvándorlással is találkozunk. A leg
régibb adóösszeírásban, 1711-ben Keszthelyen 131 
gazda nevét sorolták fel.27 Eszerint Keszthely a me
gye legnépesebb települése, hisz ugyanebben az évben 
Nagykanizsán csak 84 gazdát, Egerszegen pedig ép
pen csak 42-öt írtak össze. Persze az összeírást min
den vidéken más-más megyei tisztviselő hajtotta 
végre, és nincs kizárva, hogy ezek nem egyforma 
szigorúsággal és lelkiismeretességgel jártak el. Ez a 
szám 1714-re 102-re esik vissza,28 1715-re 88-ra.29 

Akkor azonban a fejlődés ugrásszerűen megnő, és 
1730-ban már 213 gazda és 19 zsellér nevével talál
kozunk.30 Ez az ingadozás egyfelől valószínűvé teszi, 
hogy a század első évtizedeiben nagyarányú a ván
dorlás, sok odaköltözött már néhány év múlva 
odábbállt, esetleg némelyiket, mint szökött jobbá
gyot előző földesura sikerrel visszakövetelte. Más
részt azonban lehetséges az is, hogy egyes összeírá
sok alkalmával többen ki tudták vonni magukat az 
összeírás alól. Az összeírások számadatai általában 
nem pontosan fedik a valóságot. Az összeírtak 
száma aszerint is változik, mikor milyen rétegek 
váltak adófizetésre kötelezetté. Az alábbi számok 
tehát nem vehetők pontos adatnak, mégis a fejlő
dés vonalának megállapítására alkalmasak. Ennek 
alapján Keszthely adózó lakosságának és gazdaságá
nak fejlődését a XVIII. század első felében így mu
tatjuk be. 

Év 
Gazdák 
száma 

Ebből 
házas 
zsellér 

Igás 
állat Tehén 

Vetés
terület 

pozsonyi 
mérőben 

Bor 
termés 
akóban 

Iparosok 
száma 

1711 
1715 

1730 

1750 

131 
102 65 

205 
117 

131 
46 

897 
293 

2584 
383 

213 19 89 58 856 
ter

1384 

238 9 200 157 
mes 

856 
ter
més 

3987 

? 
szőlő 
kapás 

33 

44 

Ezek az adatok nyilvánvalóvá teszik, hogy a né
pesség átmeneti apadását nem járvány, hanem el
költözés okozta, mert a legkönnyebben mozgatható 
vagyon, az állatállomány is apadt. Másfelől vilá

gossá válik belőlük, hogy a kezdetben majdnem ki
zárólagosan föl dmívelő termelési mód hanyatlott, 
hisz az igásállatok száma még 1750-ben sem éri el 
— majdnem kétszerakkora lakosság mellett sem — 
az 1711 évit, viszont jelentékeny ipar alakult ki. Az 
iparosságra még visszatérünk. Jelentékenyen gyara
podott a szőlőművelés is. A szemtermelés adatai alig 
hasonlíthatók össze, mert a két előbbi összeírás a 
vetésterületet tünteti fel (általában fél holdat vetet
tek be egy pozsonyi mérőnyi vetőmaggal), a két 
utóbbi pedig a termés mennyiségét tartalmazza. Ha 
azonban egy mérőnyi vetőmag után három mérő 
termést veszünk, amit abban az időben csak a jobb 
földek után számítottak, akkor is világos a szem
termelés visszaesése. A fenti adatok arra mutatnak 
tehát, hogy a mezőváros a gabonatermelésről egyre 
inkább a szőlőművelésre és az iparra tért át. 

Erre az eredményre jutunk akkor is, ha a ga
bonatermelés egyik legfontosabb eszközét, az igás 
állatokat tulajdonosaik vagyoni megoszlása szem
pontjából vizsgáljuk. 

5-9 
Év igás állattal 4 3 2 l igaerő nél

rendelkező 3 küliek száma 
gazdák száma 

1711 10 18 6 23 4 69 
1715 2 9 6 21 8 55 
1750 

~ 
4 4 86 3 141 

A kezdetben elég jelentékeny számú „nagygazda" 
tehát teljesen eltűnik, a négyökrös gazdák száma is 
a minimumra csökken, a csak két igaerővel rendel
kezők száma nagyon megnő, de méginkább az iga
erő nélkülieké, akik gabonatermelésre úgyszólván 
teljesen képtelenek. 

Ebben azonban nem feltétlenül az elszegényedés 
jelét lájtuk. 1730-ban már 218 Ft kereskedelemből 
és iparból származó jövedelmet, 1750-ben is ugyan
ennyit jegyeznek fel. Már 1730-ban két kereskedő és 
két iparos vall be iparából, vagy kereskedéséből 
származó évi 30 Ft jövedelmet. Tehát vagyonos em
berek most is vannak, és éppen az igaerő nélküliek 
között. A nagyobb vagyont és tekintélyt azonban 
már nem annyira az állatok száma, hanem a keres
kedői, ipari jövedelem, vagy a szőlőbirtok jelenti. 

Hogy mit jelentett Keszthely mezőváros privilegi
zált helyzete, azt megértjük, ha összehasonlítjuk a 
„polgárváros", vagy oppidum colonicale" — a ké
sőbbi Kiskeszthely — ugyanez időből származó ada
taival. Polgárvárosról, melynek lakói az 1715. évi 
országos összeírás szavai szerint ugyanott laknak, de 
örökös jobbágyok, akik rendes úrbéres szolgálattal 
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tartoznak, az összeírásokból a következő adatokat 
emeljük ki. 

Év 
Gazdák 
száma 

Ebből há
zas zsellér 

Igás 
állat Tehén 

Vetésterület 
pozsonyi 

mérőben 

Borter
més 

akóban 

1711 7 _ 22 7 147 74 
1715 9 1 8 6 54 — 
1730 21 2 13 3 57 68 
1750 19 ~ 2 4 117 106 

Itt jóval kisebb az ingadozás, viszont a helység 
alig fejlődik. Nyilván senki sem költözik ide a sú
lyos úrbéri terhek miatt, sőt ellenkezőleg, inkább 
elköltözik aki tud, ami csak szökés útján lehetséges, 
hisz röghöz kötött örökös jobbágyok. Mégis fel kell 
tennünk az elköltözést, annyira stagnál a lakosság 
száma. 

Keszthely mezővárosba azonban, noha az 1715. évi 
összeírás szabadságukat (libertini) azzal indokolja, 
hogy a török háborúban fegyveres szolgálatot telje
sítettek, a családi nevekből megállapíthatóan igen 
nagy mérvű a beköltözés. Szó sincs telepítésről, in
kább úgy tűnik, egyenként szivárognak be, csábítja 
őket a mezőváros szabadsága. 1711-ben 3 Giber csa
ládon kívül még 3 horvát nevű (Radies, Dragosics, 
Grebanics) is van, a többi magyar. 1715-ben a Gibe-
reken kívül két német nevű családot (Sifter, Gott) és 
két dél-szlávot (Radies, Miszan) találunk a magya
rok tömegében. 1730-ban már Batter, Tislér, Guat, 
Andorkó nevűeket is. 1750-ben Hallek, Müller, Her
zog, Bugovics, Lakics is akad. 

Természetesen az újonnan bevándoroltak több
sége nincstelen szegény, de bevándorlás útján je
lentékeny kisiparosság is keletkezik. 

Már az 1715. évi összeírás is megemlíti, hogy van
nak köztük iparosok is, de ezek csak úgy tudnak 
megélni, ha mezei munkát is végeznek. 1730-ra azon
ban már a következő kisiparosokat találjuk 

6 csizmadia 
4 varga 
4 szabó 
3 kovács 
2 szűcs 
2 csapó 
2 takács 
4 mészáros 
2 chirurgus (Borbély a családi nevük) 
1—1 lakatos, asztalos, kötélgyártó, bognár, fazekas. 

Ezenkívül van 2 zsidó és 2 görög kereskedő. 

Bevallott keresetük ekkor: 
évi 30 Ft 2 iparosnál és 2 kereskedőnél 
11—20 Ft 3 iparosnál és 1 kereskedőnél 
5—10 Ft 9 iparosnál és 1 kereskedőnél 
2— 4 Ft 10 iparosnál 
2 Ft-on alul 15 iparosnál 

Az iparosok túlnyomó része tehát nyilvánvalóan 
mellékesen, esetleg csak a téli hónapokban foglalko
zott iparával, de jó jövedelmű iparosok és kereske
dők is akadtak. 

1750-re új iparágak is otthonra találtak Keszthe
lyen, és egyes iparágakon belül az iparosok száma 
is nőtt. Ekkor ugyanis az összeírás szerint volt 

6 csizmadia (változatlan szám 
3 varga (1 csökkenés) 
5 szabó (1 szaporodás) 
3 bognár (2 szaporodás) 
3 asztalos (2 szaporodás) 
3 takács (1 növekedés) 
3 szűcs (1 szaporodás) 
3 kovács (változatlan) 
3 süveggyártó (új ipar) 
3 mészáros (1 csökkenés) 
2 lakatos (1 szaporodás) 
2 kötélgyártó (1 szaporodás) 
2 fazekas (1 szaporodás) 

1—1 kőmíves, gombkötő, pék, szíjjgyártó (új ipa
rok). E számokban alkalmasint az uradalomban fog
lalkoztatott mesteremberek nincsenek benne. 

Az 1730-ban talált iparosok közül eltűntek a szűr
csapók és borbélyok. Általában tehát úgy tűnik, 
hogy a közvetlen szolgáltató iparok stagnáltak, vagy 
visszafejlődtek, a piacra, vásárra dolgozók inkább 
szaporodtak. Az egész ipari élet fejlődő tendenciát 
mutat. 

Keszthely iparosodásának ütemét jelzik az egyre 
szaporodó céhek. A csizmadia céh életképességét 
mutatja, hogy a céhlevél után 1695-ben a legény
rendtartást is átvették a sárvári csizmadiacéhtől.31 

1735-ben már a bognárok, kádárok és asztalosok is 
közös céhlevelet kaptak III. Károlytól.32 1752-től 
kezdve kőmíves, kőfaragó és ács céh is működött. 
Ezt német telepesek alkották és csaknem három 
vármegyére terjesztették ki működésüket.33 A többi 
céhek csak a század végén alakultak.84 

III. 

Az iparosodást derékba törte azonban a Festeti
csek erőszakos földesúri fellépése. 

Már az 1715. évi összeírás részbirtokosnak tünteti 
fel Keszthelyen Festetics Pált, de itteni részét 1719-
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ben elcserélte Bakó Farkas nagybajomi birtokával. 
1730-ban azonban Pethő János halálával a zalai 
Pethő családnak magvaszakadt, részük a felvidéki 
Pethő Mihályra és Zsigmondra szállt. A távolélő új 
földesurak úgy látszik nem sokra becsülték Keszt
helyt: Festetics Pál fia, Kristóf, a nagy vagyon
szerző, apránként megvásárolta előbb a nőági Pethő 
rokonok; Bakács Viktória, Bakó Farkas, zalabéri 
Horváth László, végül Pethő Zsigmond illetőségét a 
keszthelyi uradalomra, összesen kb. 40 000 forintért. 
E vásárlásaihoz 1739-ben a király hozzájárulását is 
kérte, amit hosszas tárgyalások után 1741-ben meg 
is kapott. így királyi adomány ősként 1741-ben az 
egész keszthelyi uradalom birtokosává vált. A bir
tokbaiktatásnak ellentmondott a pannonhalmi fő
apát, a Bezerédyek, Esterházy herceg, Erdődy Lász-
lóné és Babocsay Ignác. Velük még hosszú ideig pe
reskednie kellett, de 1762-re valamennyivel peregyes-
séget kötött, megfelelő pénzösszeg ellenében eláll
tak a pertől, és így kizárólagos birtokossá vált.95 

Gyakorlatilag már 1739-től kezdve Festetics rendel
kezett az uradalommal, hozzáfogott földesúri jogai
nak érvényesítéséhez. 

Ugyanazzal kezdte, amit elődei már 1715-ben meg
kíséreltek. Követelte az úrbéri szolgálatmentességre 
vonatkozó privilégiumok bemutatását. Minthogy 
most már az ő kezében volt a város felett az egész 
közvetlen hatalom, követelésének érvényt is tudott 
szerezni. Ahogy a fentebbiekből kiderült, a privilegi
zált helyzet a végvári őrség Zalában általában szo
kásos jogaikból eredt, vajmi keveseknek volt tényle
ges privilégium a kezénél, különösen nem lehetett 
az 1690 után betelepülteknek, pedig ezek tették ki a 
lakosság többségét. A keszthelyiek kezén levő föl
dek tehát földesúri joghatóság alá kerültek. Erre 
emlékezteik később úgy a keszthelyiek, hogy a két
séges kimenetelű per elkerülése végett engedniök 
kellett.36 Ennek gyors és súlyos gyakorlati következ
ményei voltak. 1740-ben már el kellett ismerniök a 
mezővárosi kocsmára vonatkozólag is a földesúr 
bormérési jogát, a nyári, jövedelmezőbb időszak 
(ápr. 24 — szept. 30) bormérése után évi 30 forint 
árendát voltak kénytelenek vállalni a földesúr ja
vára.37 1741-ben pedig elkészült a keszthelyi robot
jegyzék is.38 Igaz, mint ezt Szántó is megállapította, 
a robot még csekély súlyú, általában évi 3—4 napra 
terjed, csak kivételes gazdák kötelesek évi 5, vagy 
éppen 6 napi robotot szolgálni. Nem egy gazdának 
csak évi egy vagy két napot kell robotolni. De ez a 
robotjegyzék a keszthelyi lakosokat, akik 1715-ben 
még „armigeri libertini" voltak, most már örökös 
jobbágynak nevezi. 

Hamarosan egyebekben is szolgálatra kényszerí
tette Festetics Kristóf a keszthelyieket. A török ve

szély elmúlta után elég gyakran fordult elő, hogy 
keszthelyi polgárok a szomszédos falvak területén, 
különösen Zsiden rétet, szántót vásároltak örök
áron. 1747-ben Festetics György elrendelte, hogy 
ezek a földvásárlások csak zálogbavételnek minősí-
tendők, a zsidiek váltsák ezeket vissza, sőt az ottani 
irtványokat is becsáron váltsák magukhoz, ezeket 
„szabadon elvehessek és kifizethessék azon külső 
gazdákat".39 Intézkedésének oka természetesen az 
volt, hogy a robotoló zsidi gazdáknak könnyebbséget 
szerezzen jószágaik eltartására, de nyilván az is 
meghúzódott mögötte, hogy a szabadságukkal büsz
kélkedő keszthelyieket megszorítsa. A visszaváltás 
lebonyolításával Juranics István megyei esküdtet 
bízta meg, aki némelyik szerződésbe bele is vette, 
hogy a kiváltás „az uraság hatalmával" történt. A 
visszaváltás természetesen elhúzódott, még 1759-ben 
is folyt, de az eredmény megint csak a keszthelyi 
polgárok egyik vagyonosodási útjának elvágása lett. 
Azok ellen, akik e külső (zsidi, szántói, rezi) földe
ket önként nem adták vissza, úriszéke előtt pert 
indított. Jellemző módon, a királyi kúria által ak
koriban újonnan érvényesített jogelv: az „ex inca
pacitate possessorii"40 alapján, azaz azon a címen, 
hogy a nem nemesek jogilag képtelenek arra, hogy 
úrbéri terhektől mentes ingatlanokat birtokolja
nak.41 Ez a per világosan bizonyítja, mennyire igaza 
volt Szántó Imrének, mikor arról írt, hogy Festetics 
Kristóf a keszthelyiek által bírt földeket mind a sa
ját nemesi birtokának tekintette. 

Festetics Kristófnak sikerült a várost a korábbi 
irigyelt kiváltságos helyzetéből úrbéres színvonalra 
süllyeszteni. Nyilvánvalóan ekkor vezették be itt azt 
a rendszert, hogy a városbírót a földesúr jelöltjei 
közül kellett választani,42 ekkor kezdődött a város
beli nemesség külön szervezkedése, külön háztar
tása is.43 Ugyanúgy, amint Nagykanizsán is a század 
első éveinek bizonytalan és sokféle kísérletezései 
után 1730-ban fordult elő először, és 1737-től vált 
állandóvá az, hogy a bíróválasztáson a földesúr 
megbízottja elnökölt, és б jelölte a bíró személyét.44 

Arra vonatkozó adataink nincsenek, hogy az első 
úrbéri terhek bevezetése élesebb ellenállást váltott 
volna ki a városban, mert ezek aránylag nem voltak 
nagy súlyúak. De az elkeseredés azonnal kirobbant, 
amikor a városi tanács tagjainak választásában né
zeteltérések keletkeztek a földesúr és a polgárok kö
zött. Valószínűnek látszik azonban, hogy Keszthely 
város polgárainak ellenállása ez ügyben a már meg
indult úrbéri jobbágypanaszok gondolatmenetét is 
követte.45 

1765-ben ugyanis Festetics Kristóf három meg
ürült esküdti széket egyszerűen kinevezéssel kívánt 
betölteni Keszthelyen. Ezt б ugyan csak jelölésnek 
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nevezte, de a három állásra csak három személyt 
jelölt, a városi tanácsnak tehát csak az maradt volna 
a feladata, hogy a kinevezetteket megeskesse és 
hivatalukba beiktassa. Az 1765. május 1-én tartott 
tanácsülés azonban nem tett eleget a földesúr fel
hívásának, azzal az indokolással, hogy esküdti hiva
talra csak olyan személyt szoktak alkalmazni, aki 
már kisebb tisztséget ellátott, különben is a földesúr 
jelöltjei közül kettő alig tud magyarul, így a felek 
panaszait meg sem értik. (Ebben a tanácsnak igaza 
is volt, mert néhány újonnan bevándorolt ácson, 
kőművesen kívül a város lakosságának kb. 95°/o-a 
magyar volt.) Helyettük három régi „kis eskütt"-et 
választottak meg, és kérték ezek megerősítését. Nem 
ejthet tévedésbe sem "a város felterjesztésének a 
jegyző tollából származó alázatos hangja, sem a 
földesúr igen erélyes hangú válasza. Mert a lényeg 
mégis az, hogy a város szembeszegült a földesúrral, 
Festetics pedig kénytelen volt legalább részben en
gedni. Nem erősítette meg ugyan a tanács által vá
lasztottakat, de új jelölést tett, most már a 3 helyre 
hét embert jelölt, akik közül kimaradt az eredeti 
földesúri jelöltek egyike, viszont bekerült a város 
jelöltjeinek egyike, és a jelöltek közül most már 
módja volt a tanácsnak választani. Igaz, a földesúr 
hangoztatta, hogy a németek közül is be kell venni 
a tanácsba, (jelöltjei közül 4 német mesterember 
volt) igaz az is, hogy a tanács által választottak 
egyikét még a városból is kitiltotta,46 de részben 
mégis a város akarata érvényesült. 

IV. 

E szerény méretű ellenállás eredménye azonban a 
következő évben semmivé vált. Az 1766-ban már 
Zala és Vas megyében széles körben gyűrűző job
bágyi ellenállás sorában fellépett a keszthelyi sze
génység is. Fellépésük formailag a városi tanács el
len irányult. Nyolc pontból álló panaszbeadványuk
ban a városi tanács hanyagságát, a városi jövedel
mekről való el nem számolást kifogásolják, de kü
lönösen azt, hogy aránytalan az állami adók és a 
szinte állandóan katonasággal terhelt Keszthelyen 
különös súlyosságú katonatartás (portio) kivetése az 
egyes keszthelyi lakosok között. Kifogásolják, hogy 
egyeseket önkényesen felmentenek az állami terhek 
viselése alól, nem fizetnek adót a cigányok és a vá
rosi esküdtek, így az adófizetőkre annál súlyosabb 
teher hárul, mert a városra fizetett adót kevesebb 
embernek kell összeadnia. Érdemben azonban a leg
súlyosabb panaszt a földesúr ellen teszik, bár ezt 
kifejezetten nem hangoztatják, mert legsúlyosabb 
sérelmük az, hogy Festetics Kristófnak összes alkal

mazottai, hajdúi, konvenciósai, mesteremberei, 
számszerint nyolcvanan, ki vannak véve a katonaság 
eltartása alól. Ez a mentesítés pedig nyilvánvalóan 
a földesúr rendelkezésére történt. A sérelmeket az
zal a szándékkal állították össze, hogy azt a király
nőhöz terjesszék fel, ezért szerkesztették latinul. A 
sérelmeket felsoroló iratot Szántó Imre szinte szó
szerinti fordításban közli, részletesen ismertetve az 
eseményeket is.47 

A városi tanács feljelentése alapján az alispán 
1766. április 29-én a beadvány szerkesztőjét, Kenye
res Péter ügyvédet, akit némelykor az iratok „a vá
ros prókátorá"-nak neveztek, elfogatta. Emiatt 
Keszthelyen olyan elemi erővel tört ki a felháboro
dás, hogy Kenyerest kénytelenek voltak szabadon 
bocsátani. E „tumultus" tárgyában június 27-én a 
város esküdjei nyilatkoztak. Eszerint ők azért jelen
tették fel Kenyeres Pétert, mert az április 24-én, a 
városbírát, esküdteket és jegyzőt hivatali idejük el
múltával le akarta váltatni, „a városi községeket 
fejenként magához hódítván", „a bírák esküdtek 
titkos ravaszságainak kivilágosíttássát a kösségnek 
ígérné". 

Elfogatása után, amint ennek a városban híre fu
tott, a bíró házára ütöttek, „durungokkal és más 
eszközökkel fölkészülve valának, nevezet szerint az 
elől állók: Tütő János, Bójtás János, Perlenczki 
György, Gerencsér György, ifjabb Tütő Ferkó, Basa 
aliter Kovács Jankó, Giber Miska, Sánta Bognár 
János, Bankó Márton, Cseh János fia etc., kik is 
kiáltanak a bíróra, mondván: Te vagy az a gazem
ber, hazug hunefut, aki elárultad a mi igaz embe
rünket! Kötözzük meg mint a disznót s vigyük el, 
nem vagy bíránk, hanem szolgánk". Azután a bírót 
nem bántották ugyan, de elkérték a város dobját, 
másnap e dobbal összecsődítették a város lakosságát 
és a bírót nem találván otthon az uraság vásáros 
házához tódultak, és Vida József commissariussal 
kérvényt írattak az alispánhoz Kenyeres Péter el-
bocsáttatása iránt. Közben Haraszti József városi es
küdtet a piacon megverték, és a város kocsmájába 
kísérvén ott megláncolták, majd a város jegyzőjét, 
ki a plébános házába ment, a plébánostól kivezetve 
ugyancsak a város kocsma házába kísérték, „láncra 
tették, lakattal megerősítették". Majd több esküdtet 
összeszedtek, kit a házánál, kit szőlőjében és vagy 
istrángokkal kötözték meg, vagy vasraverték. Gomb
kötő Imrét és Varga Jánost a város hadnagyát a 
piacon kalodába tették. Mindezeket láncon vagy 
kalodában tartották, míg este 9 óra tájban Kenyeres 
Péter meg nem érkezett. A városbírót e napon hiába 
keresték, elbújt előlük. Kijelentették, hogy ha Ke
nyeres meg nem jön, a megkötözött esküdteket és 
nótáriust „kötözve, durungokon viszik Egerszegre, 

264 



ott Kenyerest megszabadítván, ezeket hagyják he
lyében".48 A nép erélyes fellépése nagy hatást tett 
az uradalomra is. Ezt mutatja az erről írt —, alkal
masint uradalmi tisztviselő kezétől származó vers 
is.49 

Kenyeres visszaérkezése után most már latin 
nyelvű beadványban a királynőnél jelentette fel a 
városi tanácsot. A beadványban elsősorban saját sé
relmeit sorolta fel, de lényegileg megismételte a vá
rosi tanács elleni korábbi panaszait. Természetesen 
különösen azt hangsúlyozta, hogy a tanács vissza
élései a királyi kincstárt is megrövidítették. 

Beadványt a helytartótanács már május 30-án le
küldte Zala megyéhez, és vizsgálatot rendelt el. A 
megye bizottságot küldött ki Keszthelyre, mely ott, 
június 18-án Kenyeres Péter hosszabb, 25 pontból 
álló jegyzéke alapján vizsgálta meg a város szám
adásait. Bemutatták előtte a bíró, a perceptor, a bor-
bírák stb. számadásait, Kenyeres Péter mindegyikre 
megtette az észrevételeit. A számadásban több 
kisebb kifogást találtak, némely hibás kiadás meg
térítését el is rendelték és — érdekes módon — hi
báztatták azt is, hogy Festetics György szolgáit ki
hagyták az adólajstramból. El is rendelték ennek 
kijavítását. Egészében véve azonban természetesen 
a vizsgálat nem vezetett arra az eredményre, amit 
Kenyeres Péter várt tőle. Szó sem esett a városi ta
nács leváltásáról, új városi gazdálkodás bevezetésé
ről stb. Csak az apróbb hibákat javítgatták.50 Igaz, 
hogy ekkor már lezajlott a keszthelyiek újabb tett
leges ellenállása, június 9-én, amikor a bíró által 
robotra kirendeltetvén a fenéki töltésre, megjelentek 
ugyan, de nem voltak hajlandók dolgozni, hanem 
megint meg akarták verni a bírót.51 

A Keszthelyre kiküldött bizottság jelentését Zala 
megye 1766. július 14-iki közgyűlése tárgyalta. E 
közgyűlésen személyesen megjelent Festetics Kris
tóf is. Felszólalásában azt állította, hogy az ő kon-
venciós szolgáinak nem Keszthelyen, hanem Keszt
hely-Polgárvároson van adó alá fogható vagyona, de 
nem ellenezte, hogy őket az adófizetők lajstromába 
bejegyezzék. Bemutatta azonban a keszthelyi es
küdtek fent ismertetett nyilatkozatát és erélyesen 
hangoztatta, hogy Kenyeres Pétert mint lázítót jo
gosan tartóztatták le, sőt súlyosabb büntetésre is 
méltó volna. A közgyűlés a vizsgálóbizottság jelenté
sét megjegyzés nélkül felterjesztette a helytartóta
nácshoz, de egyben felhívta a figyelmet arra, hogy 
Kenyeres Péter nem nemes, nem kell tehát tűrni, 
hogy ügyvédsége jogcímén büntetlen maradjon.52 

A nem nemes jogállását Kenyeres Péter már le
tartóztatása alkalmával keservesen szenvedte meg, 
és meg is próbált rajta segíteni. Nem hiába tanulta 
1757-ben az egri jogakadémián a jogtudományt, és 

nem hiába volt utána egy évig Pesten esküdt táblai 
jegyző, a nemességszerzés gyakorlati módjával tisz
tában volt. Már a királynőhöz intézett panaszában 
is kérte, hogy a letartóztatása által ügyvédi méltó
ságán esett sérelem elégtételéül a királynő emelje 
nemesi rangra, és hivatkozott is az ősei által szer
zett címeres levélre. De tudta, hogy ez nem ele
gendő. Ezért atyjával, Kenyeres Istvánnal is be
adatott a kancelláriához egy külön kérvényt nemes
sége elismerése iránt. A kancellária azonban a kér
vényt Zala megyéhez tette át, mely" éppen az 1766. 
július 14-iki közgyűlésen elrendelte annak ügyében 
a vizsgálatot. A vizsgálat során Sümegen az öreg 
Kenyeres István be is mutatott egy megyeileg 1733-
ban hitelesített másolatot a III. Ferdinánd által 
1654-ben kiadott címereslevélről, azt állítva, hogy 
ezzel a joggal ősei éltek is, de mikor atya Kenyeres 
Gáspár a kuruc háború után Borsod megyéből53 

Keszthelyre költözött, e szabadsággal nem éltek, 
még mesét is költött rá, hogy miért. Érvelt azzal, 
hogy fiát Pétert az egri jogakadémián nemesként 
kezelték, és származásáról tanúkihallgatási jegyző
könyvet is mutatott be. A bizottság azonban — noha 
ezeknél gyengébb bizonyítékok alapján is ismertek 
el nemességet —, két hónappal a keszthelyi zendü
lés után, 1766. augusztus 27-én nem találta a bizo
nyítást kielégítőnek. Gyanús volt számukra, hogy az 
armális eredetijét nem találják meg, hogy a másolat 
szerint is csak 80 évvel kiadása után hirdették ki azt 
Borsod megyében, végül, hogy Kenyeres István és 
testvére kétségtelenül nem éltek nemesi jogokkal 
Keszthelyen. Ezért nem ismerték el a nemességet.54 

Kenyeres Péter szülei valójában 1715 után költöztek 
Keszthelyre, mert az 1715. évi összeírásban még nem 
szerepelnek, 1730-ban azonban már igen. Kenyeres 
István két ökrös gazda volt, fivérének Péternek csak 
néhány mérőnyi gabonája és néhány akó bora volt.55 

Kenyeres István az úrbéri tabellában a plébánia 
zselléreként van feltüntetve,56 ami megegyezik Ke
nyeres Péter előadásával. 

A nemesi vizsgálóbizottság zord döntése nyilván
valóan összefügg azzal, hogy a nemes vármegye 
mint lázítót tartotta őt számon. Arra azonban nincs 
adat, hogy az ügyvédkedéstől eltiltották volna. Ez 
nem is valószínű, mivel az ügyvédek névjegyzékéből 
való törlést, mint fegyelmi büntetést csak 1769-ben 
vezették be.57 

V. 

A Kenyeres Péter által vezetett mozgalomban 
egyesült Keszthely egész polgársága. Az általa tá
masztott követelések, az adó arányosabb elosztása és 
a városi tanács leváltása főleg a vagyonosabbak ér-
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dekét szolgálta ugyan, de kiszabadítása érdekében 
főleg a szegénység lépett fel. Egészében véve azon
ban a mozgalom legszomorúbb eredménye az lett, 
hogy a városi tanácsot teljes egészében a földesúr 
mellé állította, éppen abban az időben, mikor Mária 
Terézia urbáriumának végrehajtásához fogtak. Az 
úrbéri tabellák elkészítése, az új jobbágyszolgáltatá
sok megállapítása során a városi tanács nem mert 
fellépni a földesúr ellen, sőt nála keresett oltalmat 
a lakosság közvéleményével szemben. Ennek kö
vetkezménye pedig az lett, hogy míg az Urbárium 
bevezetésekor Csáktornyának, melynek mint vég
várnak privilegizált helyzete sokban hasonló volt 
Keszthelyéhez, sikerült új úrbéri szerződést kötni, 
mely a robotolástól megóvta, bár a még Zrínyi Mik
lós és Péter által megállapítottnál jóval súlyosabb 
terheket kényszerült vállalni,88 addig Keszthelyről 
szabályos úrbéri tabella készült. A város összes lakói 
zselléreknek minősültek, tizedfizetési kötelezettség
gel, évi 18 napi robottal, félévi bormérési joggal, 
mint a jobbágyközségek.59 Bontz megemlíti, hogy ez 
a keszthelyieket annyira elkeserítette, hogy 1768-ban 
még a kigyulladt városi kocsma oltását is megta
gadták, csakhogy leégjen a földesúr kocsmája is.e0 

Arról azonban már nem emlékezik meg, hogy elke
seredésük teljesen jogos volt. Űgylátszik az urbá
rium bevezetésével egyidejűleg Festetics Kristóf a 
vásári helypénzt a maga javára kezdte beszedni,61 

ami a várost tekintélyes jövedelemtől fosztotta meg. 
A felemelt úrbéri terhek, a vásár jog és az önkor
mányzat megszűnése folytán Keszthely elvesztette 
vonzóerejét, a vállalkozási lehetőségeket és vissza
fejlődésnek indult. Ezt a legjobban két összeírás 
adatainak egybevetésével jellemezhetjük. 

Év Lélekzám 
Igás
állat 

Fejős
tehén 

Kapányi 
szőlő Iparos 

Keres
kedő 

1770 2186 336 255 2608 106 8 

1828 7844 226 100 2260 92 3 

Az 1828. évi összeírás csak a 18—60 éves lakosok 
számát tünteti fel, ehelyett Fényes Eleknek 1836-ban 
közölt, az egykori Sematizmuson alapuló adatait vet
tük. A nemesek az 1770-es összeírásba nincsenek 
belefoglalva, a Fényes által közölt lélekszámba 
azonban igen. 

A két összeírás összehasonlítása ijesztő mértékű 

elszegényedésre mutat. A lélekszám gyarapodott 
ugyan, de az igaerő és a fejőstehenek száma hallat
lanul visszaesett, mert a legeltetést a gróf külön 
szolgáltatáshoz kötötte.62 Az iparosok száma ugyan 
nem nagy mértékben esett, de mindkét összeírásban 
az iparosok közé számították a halászokat is, éspedig 
1770-ben 10-et, 1828-ban 25-öt. Az 1828-as összeírás 
szerint .mindössze 5 iparosnak volt összesen 6 le
génye, a többi egyedül dolgozott és mindössze 15 
űzte egész éven át a mesterségét, a legtöbb csak két 
hónapig vagy negyedévig.6» Végül, ha figyelembe 
vesszük, hogy időközben felépült Keszthelyen a nagy 
grófi kastély, jelentős kulturális intézményeket te
lepítettek ide, a gimnáziumot és a Georgikont, arra 
a megállapításra kell jutnunk, hogy a XVIII. század 
közepén fellendült ipar jelentősen visszaesett. A 
mezőváros fejlődése a kizárólag földesúri érdeket 
érvényesítő úrbéri rendezés következtében megállt, 
a lakosság rohamosan szegényedett. Az 1828. évi 
összeírás a város fő Ikereseti lehetőségének már a 
fuvarozást minősítette. A szőlőművelés visszaesése 
nyilvánvalóan a Festetics György által 1815-ben 
végrehajtott hegyvámfelemelés következménye volt, 
mely ellen a cserszigetiek tettleg ellenálltak ugyan, 
de ennek következménye csak az lett, hogy hegy
bírót és társait még meg is botoztatta az úriszék.6* 

A városi tanács most már ráébredt feladatára. 
1816-ban panaszt tett a vármegyénél a földesúr visz-
szaélései miatt.65 Főleg a bíró és esküdtválasztási jo
gának csonkítását és legelőjének csorbítását pana
szolta. A hosszú tárgyalások után 1838-ban megkö
tött úrbéri egyesség azonban a város igényeit csak 
részben elégítette ki. Pl. nem kapta meg a vásár
jogot, csak elsőbbséget a vásár bérletére. ítélkezési 
jogot kapott, de az úriszékhez való felebbezés lehe
tőségének fenntartásával és a bűnügyek, valamint 
a földesúr érdekeit érintő perek tárgyalása az úri
szék kezében maradt.66 Az új szerződés végrehajtása 
is sokáig elhúzódott.67 Ezért is csatlakozott a város 
olyan lelkesedéssel a szabadságharchoz. Nemcsak 
Jellasics utóhadainak szabadcsapattal való eredmé
nyes megtámadását hajtotta végre,68 fiai oly szám
ban álltak be honvédnek, hogy a szabadságharc bu
kása után 124 keszthelyi honvédet mutattak ki, akik 
közül 47-en nem térteik vissza a háborúból.69 Pedig 
ez a kimutatás abban az időben készült, amikor in
kább azon igyekeztek, hogy letagadják a honvéde
ket, mert a visszatértekre a császári katonasághoz 
való besorozás várt. 
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Bewegungen des Keszthelyer Bürgentums gegen die Fronspflicht 

Zur Zeit der Türkenkriege war die Bevölkerung 
des Marktfleckens Keszthely, wie die meisten Bur
gen des ehem. Komitates Zala, von jeden Fronpflich
ten frei. Fronarbeit, Produktenablieferung wurden 
nur durch die Vorstädte (ung. polgárvárosiak) 
geleistet. Nach Aufhören der Türkengefahr gelang 
es diese Entlastung von den Fronpflichten noch ein 
halbes Jahrhundert lang zu bewahren. In dieser 
kurzen Zeit ist die Stadt schön gediehen. Viele 
wanderten ein; es setzte der Weinbau mit großem 
Umfang ein und es blühte auch die Industrie auf. 
Es gab Industriezweige, in denen die Lehrlinge aus 
drei Komitaten nach Keszthely gingen, das Gewerbe 
zu erlernen. 

Als aber Kristóf Festetics durch seine langjähri
gen Kaufaktionen einziger Großgrundbesitzer in 
Keszthely wurde, wollte er diese privilegisierte 
Stellung der Stadt abschaffen. Gleichzeitig mit 
seinem Güterkauf (im J. 1740) haben sich solche 
Möglichkeiten in der Produktenverwertung dargebo
ten, daß es sich gelohnt, hat, eine großzügige 
Meiereiwirtschaft einzuführen. Deshalb kaufte er 
nach und nach die Äcker der Stadtbewohner in der 
Umgebung auf, führte die Fronarbeit stufenweise 
ein und hat den Gemeindevorstand selbst kandidiert, 
bzw. ernannt. 

Das Bürgertum von Keszthely protestierte gegen 
diese seinen Bestrebungen in den Jahren 1765 und 
1766 energisch: es wählte selbst seine Vorsteher und 
wollte die durch den Grundherrn ernannten Wür
denträger ablösen. Der Führer dieser Bewegung, der 

Advokat Péter Kenyeres, wurde verhaftet. Die 
Bürger haben demzufolge die Geschworenen, die zu 
dem Grundherr Partei nahmen, gefesselt oder in 
den Stock gelegt. Der Großbesitzer und die Ko
mitatsbehörden haben natürlich die angefallenen 
Geschworenen in Schutz genommen und infolge
dessen wurde der ganze Gemeindevorstand auf diese 
Seite gestellt. Dadurch ist es im J. 1767, bei der 
Vollziehung des Urbariums von Maria Theresia 
gelungen, alle Privilegien der Stadt Keszthely zu 
streichen. Die Folge dessen war die Stockung der 
Entwicklung dieses Marktfleckens und die Ver
armung der Bevölkerung. 

Infolge der gesteigerten Fronpflichten, der Auf
hebung des Marktrechtes und der Liquidierung der 
Autonomie verlor Keszthely seine Anziehungskraft. 
Die Gesamtzahl der Einwohner ist zwar von 2186 
des J. 1770 bis zum J. 1828 auf 3258 gestiegen, die 
Zahl der Zugtiere, der Weingärten, der Industriellen 
und der Kaufleute ist aber nicht gestiegen, sondern 
hat abgenommen. Der Vorstand des dem Großbesit
zer gänzlich ausgelieferten Marktfleckens versuchte 
1816 die Gravamina der Bevölkerung zu heilen, 
erzielte aber wenig Erfolg. Der Kontrakt vom J. 
1838 wurde erst im J. 1846 in Kraft gesetzt. 

Praktisch gewann die Stadt einen großen Teil 
ihrer Rechte erst im J. 1848 zurück. Damit ist der 
begeisterte Beitritt der Bevölkerung zur Revolution 
und bald zum Freiheitskrieg zu erklären. 
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Les actions de la boiurgeoisie de Keszthely en vue d'abolir les redevances seigneuriales 

Au temps des guerres avec la Turquie, à Keszt
hely, comme dans la plupart des châteaux forts du 
comitat de Zala, la population de la bourgade était 
dispensée de toutes les charges censières. Les 
corvées et les redevances n'étaient obligatoires que 
pour les citadins et les citoyens. Comme les habi
tants de Keszthely réssirent à conserver cette dis
pense encore un demi-siècle après la fin des combats 
avec la Turquie, durant ce temps, la ville prit un 
grand essor. Les immigrés furent nombreux, la 
culture de la vigne, commença sur une grande 
échelle et l'industrie aussi se développa. Certaines 
branches de l'industrie accueillaient des apprentis 
venus de trois comitats pour s'initier au métier. 

Cepenlant lorsqu'après des acquisitions à long 
terme, Kristóf Festetics devint à Keszthely 
le seul proprétaire foncier, il voulut abolir ce statut 
juridique privilégié. A l'époque de l'acquisition de 
sa propriété, en 1740, les possibilités d'écoulement 
des produits agricoles étaient telles qu'il valait la 
peine d'entreprendre une économie métayère de 
vaste envergure. C'est pourquoi il fit racheter les 
unes après les autres les terres des habitants de 
Keszthely situées dans les environs, introduisit peu 
à peu le service des с orvées, et désigna lui même le 
maire de la ville, c'est à dire que c'est lui qui le 
nomma. 

En 1765—66, les citoyens de Keszthely protestèrent 
énergiquement contre ces aspirations, élirent 
eux-mêmes leur maire et leurs autorités munici

pales, et voulurent destituer ceux que le prop
riétaire avait désignés. L'avocat Péter Kenyeres, 
chef du mouvement fut arrêté et les citoyens 
mis aux fers ou au carcan par les jurés à la 
solde du propriétaire. Bien entendu, le pro
priétaire et les autorités du comitat prirent le 
parti des jurés attaqués, toutes les autorités 
municipales étant de son côté. C'est ainsi qu'en 
1767, par l'exécution du livre terrier (urbanium) de 
Marie Thérèse, on réussit à abolir tous les 
privilèges censiers de la bourgade. Il s'ensuivit 
l'apauvrissement de la population de la ville, dont 
l'essor fut interrompu. 

Par suite de l'accroissement des charges cen
sières, de l'aboliton du droit de tenir marché et de 
l'autonomie, Keszthely perdit son attrait. De 1770 
à 1828 la population s'accrut de 2186 á 7844 habi
tants, mais le nombre des animaux de trait y 
diminua au lieu d'augmenter, de même que celui 
des vignes, des artisans et des commerçants. En 
1816, les dirigeants de la ville déjà entièrement 
livrée au propriétaire foncier, s'efforcèrent de 
remédier à leurs préjudices, mais sans trop de 
résultats. L'accord de 1838 entra en vigueur en 1846. 

Pratiquement, en 1848, la ville recouvra une 
bonne partie de ses droits, c'est ce qui explique la 
participation enthousiaste de la population à la 
révolution, puis à la guerre d'indépendance. 
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Д В И Ж Е Н И Я М Е Щ А Н С Т В А Г. К Е С Т Х Е Й П Р О Т И В 
Б А Р Щ И Н Ы 

Во время турецких войн, как и в большинстве кре
постей комитата Зала, и в городе Кестхей население 
сельского города было освобождено от всякой бар
щины. Крепостному труду и заготовке сельскохо
зяйственных продуктов были подвержены только 
жители внешнего города или мещанского города. 
Им удалось сохранить эту свободу еще на протяже
ние полвека и после турецкой угрозы, и в этот период 
город резко развивался. Очень много людей насели
лось там, началось виноградарство в крупных мас
штабах, и промышленность переживала период подъ
ема. Имелись такие отрасли промышленности, для 
которых ученики из трех комитатов приходили сюда. 

Однако, когда Криштоф Фештетич, в результате 
длительных частичных покупок, стал единственным 
помещиком Кестхея, он желал лишать мещанство 
привилегий. Одновременно с приобретением поместья 
в 1740 г., открылись столь благоприятные возмож
ности для него для продажи сельскохозяйственных 
продуктов, что ему стоило начать усадебное хозяйст
во в крупных масштабах. Поэтому он постепенно 
купил земельные участки кестхейцев в окрестности 
города, он ввел постепенно барщину и он сам вы
двигал, на самом деле назначал городскую управу. 
Против этих стремлений кестхейское мещанство 

выступило в 1765—66 гг. энергично; они сами 
брали городскую управу и желали снять назначен
ных помещиком должностных лиц. Заведующий 

движением, адвокат Петер Кеньереш был арестован, 
а мещане заковали в кандалы или набили колодки 
на ноги присяжных — сторонников помещика. По
мещик и комитатские ведомства, разумеется, защи
щали присяжных, подверженных нападению, так 
как ему удалось завоевать целую городскую управу 
на свою сторону. Таким образом ему удалось, в по
рядке исполнения урбария Марии Терезии в 1767 году 
прекратить все привилегии сельского городка по 
барщине. Но вследствие этого прекратилось и разви
тие города и началось обнищание мещанства. 

Вследствие повышенной барщины, прекращения 
права на торги, и ликвидации самоуправления 
Кестхей лишился своей силы притяжения. Числен
ность населения возросла с 2186 чел. в 1770 г.; до 
7844 чел. в 1828 г., но число рабочего скота, вино
градников, ремесленников и купцов не увеличилось, 
а уменьшилось. Ведущие личности, деятели города, 
преданного на произвол помещика, правда, в 1816 г. 
сделали попытки для исправления ущербов, но ре
зультаты не оказались удовлетворительными. Со
глашение 1838 г. введено в действие в 1846 г. 

В 1848 г. город практически завоевал вновь боль
шую часть своих прав; этим и объясняется востор
женная поддержка революции, затем борьбы за на
циональную свободу со стороны жителей города. 
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