
Sármellék gazdasági fejlődése 1731—1850 között 

Hazánk török iga alóli felszabadulása után még 
néhány évtizedig néptelen marad Sármellék terü
lete. Az elpusztult falvak gyorsabb ütemű feleleve-
nedését a II. Rákóczi Ferenc által vezetett szabad
ságharc is akadályozta. A gazdasági-társadalmi élet 
fejlődését nem segítette elő a hosszú ideig tartó há
ború, de az azt követő abszolutisztikus uralom 
sem. A község területén néhány család élhetett csu
pán. Ezek is főként a Szentgyörgyvár közelében levő 
Kis-Devecser pusztán. 

A törökkorban, 1560-ban elpusztult Sármellék új
jászületésére, feltámadására 1731-ben kerül sor. 
1731 május 18-án Domokos Sámuel, Oroszvári And
rás és Mezericzki István földesurak Simoncsics Já
nos szentgyörgyvári plébános közreműködésével 
szerződést kötnek a parasztokkal, melynek értelmé
ben Kis-Devecser pusztát és az akkor szintén pusz
tának számító „Saar mellyiké"-t benépesítik. 

Érdemes talán megemlíteni, hogy a régi sármel
léki nemesek aláírásait nem találjuk a szerződésen, 
viszont egészen új neveket igen. Ez nem jelenti azt, 
hogy a régi sármelléki nemesek mind kipusztultak, 
hiszen neveikkel találkozunk a későbbi okiratokban, 
sőt még ma is tucatjával (pl. Kálmán=Kámán), 
hanem arról van szó, hogy a régi nemesek elszegé
nyedtek, a község feltámasztásában nincsen komoly 
szerepük. Földesúri családokként mások, talán a 
jobb összeköttetésekkel rendelkezők, a Bécshez 
jobban simulok, a politiVusabbak lépnek fel és kel
tik új életre községünket. A szerződés azon okmány 
szerepét töltti be, amely meghatározza a jogi vi
szonyt a földesurak és jobbágyaik között. Egy ilyen 
szerződést kötnek a fentebb már említett földes
urak különböző helyekről összeverbuvált parasz
tokkal 1731-foen. A szerződés1 teljes szövegét itt köz
löm:2 п • ;. : : 

„Mi alább irották adgyuk emlékezetül: hogy mi 
ezen N. Szála Vármegyében levő Saar mellvike és 
Kiss Deveseri pusztáinkat megh szállitván ezen 
lako^ainkal és levelünk tenora szerént végeztünk a 
következő punktumok szerént: 

1. Minden rajta lévő lakosinknak esztendeigh 

való censusa, vagy hely adója 3 ft lészen, melynek 
is terminussá Szt. György napja lészen. 

2. Mind őszi és tavaszi vetésektül tized, avagy 
igaz . . . melynek öszvő hordása ell is készittése 
ezen lakosinkat illetvén, abbul az eő számokra 
esendő rész az földes uraktul az felsőkhöz képest a 
mint lenne, tehát mindenkor edgyel föllebb lészen. 

3. A tized gabonának föll vétele is, ahová kíván
tatik, szolgálattyok lészen. 

4. A sortes marháinak makkozása igaz tizedben 
lészen. 

5. A bor árulás Szt. Mihály naptul fogva húsvé
tig a falu részére, az után ismét következendő kép-
pen húsvétiul fogva Szt. Mihály napig a földes ura
ké lészen. 

6. A földesurak számára lészen a mészárszék fél 
esztendőre, az után ismét fél esztendőre a falu ré
szire engedtetik annak haszon vétele. 

7. A határos Szála vizén a halászás, vagy a Ba
laton bozóttyán is csikázás, akár rákászás azon em
bereinknek szabados lészen, hanem a végre a föl
desurak jusára a csütörtöki halászás kötelességek
ben lészen. 

8. Ezen jószágnak határán magunk részire mi
kor kívántató lészen egy-egy darab gabona földet 
ér. egy darab kaszálót reserváltunk. 

9. A követségh. levelezés és vadászás is mikor 
kívántató lészen, obligatiojukban lészen. 

1& Földünkről az elmenetel ugyan szabad lészen, 
de olyanokkal, hogy mindeneknek előtte a közönsé
ges onusok és a földesurak obtimgense érántns jó
val satisfaciállyanak és eleget tegyenek. 

Mely dolognak tellyes hítelire adtul közönséges 
atyafiak ezen cointraetuális levelünket. Actum Sár
mellék, 1731. V. 18. — Coram me Joanne Simmcsics 
(Simoncsics) plebano Szent Györgyváriensi m. p. L. 
S. Sámuel Domonkos m. p. Andreas Oroszvári m. 
p. Mezericzki Steph." 

A szerződés szövegével nem kívánok sokat fog
lalkozni, hiszen az önmaga is elég beszédes, mégis 
szeretnék rámutatni néhány olyan dologra, melyek 
jellemzően mutatják be a XVIII. sz. első felében 
élő földesurak és jobbágyaik közti viszony, vala-
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mint olyanokra, melyekből a későbbiek során bo
nyodalom támadt. 

A szerződést a szentgyörgyvári plébános készítet
te el három — már fentebb említett — földesúr 
aláírásával. A szerződés tíz pontja elég jó körül
ményeket biztosított a Sármellékre letelepülő job
bágyak számára. Ezt a tényt a későbbi, gazdasági 
téren való megizmosodásuk is bizonyítja. A szer
ződésben megjelölt kötelezettségek jóval kevesebb 
terhet rónak az új Sármellék jobbágyaira, mint 
amennyi a szomszédos községek jobbágyainak köte
lezettsége, és ugyanakkor sokkal jobb életlehető
ségeket, jogokat biztosít a szerződés számukra. 

A szerződés évi 3 ft földbér fizetésére kötelezi a 
jobbágyokat. Enneik ideje: Szent György napja. A 
földeket, melyeknek termővé tétele sok munkába 
kerülhetett, tized fizetése fejében adják át a pa
rasztoknak. A gabona összehordása és kicséplése 
szintén kötelességük, de ezért fizet a földesúr. A 
szerződés 3. pontja a „hosszufór" (hosszúfuvar) kö
telezettségre utal, amikor azt mondja, hogy a tized 
gabonának elszállítása „ . . . a hova kívántatik, szol-
gálattyok lészen." A sertések makkoltatásáért ti
zedet szednek a földesurak. Ez a kötelezettség nem 
volt olyan súlyos, mint az első pillanatban látszik, 
ha meggondoljuk — és ezt a későbbi adóösszeírások 
is bizonyítják —, hogy a jobbágyok sohasem val
lották be pontosan sertésállományukat. Érdekes, 
hogy a conscriptiokban minden jobbágycsaládnak 
csak egy disznójáról esik szó. Ezek a képtelenül kis 
számok nem tükrözik a valóságot. Az akkori nagy 
cserfaerdők és tölgyesek igen sok sertés eltartását 
biztosították. Gondoljunk csak a Cseraljai dűlőre 
vagy a cseli (cseri) keresztre, amelyek a Tüskevár 
utcanévvel együtt a faluig benyúló nagy erdők egy
kori léte mellett tanúskodnak. A sertéstenyésztés 
komoly jövedelmi forrás volt a sármelléki jobbá
gyoknak, ugyanígy a szarvasimarhatenyésztés is. 
Jövedelmi forrást jelentett a község, de egyben a 
földesurak számára is a bor kimérése és a mészár
szék megnyitása. 

Igen nagy jelentőségű a halászás, csikászás és rá-
kászás megengedése. A hal, a rák és a csík abban 
az időben igen fontos népeledel vidékünkön. És 
amint látjuk, semmiféle korlátozás nincs a vizek 
használatában, hiszen a Kisbalaton és Zala vizén 
egyaránt halászhatnak és rákászhatnak. A feltétel 
csupán annyi, hogy csütörtökön a földesurak részére 
halásszanak, vagyis biztosítsák pénteki napokon a 
halat a földesúri asztalokra. Ez a kötelezettség nem 
súlyos, és' általában a többiek sem azok. Abban az 

időben oly bősége volt a halnak, hogy könnyűszer
rel teljesíthették halászati kötelezettségeiket. Itt a 
földesurakat sem vezérli még az üzleti szempont. 

A majorsági gazdálkodásra gondolnak a földes
urak, amikor a szerződés 8. pontját így fogalmazzák 
meg: „Ezen jószágnak határán magunk részére mi
kor kívántató lészen egy-egy darab gabona földet 
és egy darab kaszálót reserváltunk." 

Jellemző, hogy nem határozza meg a szerződés 
a földesurak részére visszatartandó földek és rétek 
nagyságát, mert így kevésbé érvényesülhettek volna 
a földesurak későbbi földelrabló, majorságaikat ki-
bővítő kísérletei a jobbágyok rovására. Így azonban 
éppen a szerződésre hivatkozva foszthatták meg 
jobbágyaikat földjeiktől, ha arra a földesuraknak 
megjött az étvágya. 

A követség, levelezés és a vadászás is jobbágyi 
kötelezettség. E kötelezettségek nem jelenthettek 
komoly terhet a közösségre, hiszen a levelezés és 
a követségbe való menés csak egy-egy embert vett 
igénybe, azt is csak alkalomszerűen, miiként a va
dászás, bár az utóbbihoz több emberre volt szükség. 
Végül a 10. pontban a jobbágyok szabad költözkö
déséről intézkedik a szerződés. A tehermentes, min
den kötelezettségének elegettevő jobbágy szabadon 
költözködhe tik. 

Sármellék község szerződéses jobbágyai 1731-ben 
új és küzdelmes, de ugyanakkor reményekben gaz
dag életet kezdenek azon a földön, mely közel két 
évszázadon át szinte teljesen lakatlan volt. 

Egy 175C-es oklevél szerint, melyet alább csak
nem teljes egészében közlök, a mi parasztjaink ne
gyedtelkesek csupán, vagyis 5—6 hold földet kap
nak (általában!) földesuraiktól jobbágy te lekként a 
házhelyeken, réteken és a kerti földeken kívül. A 
földek természetesen nem kh-ban értendők, hanem 
annak kb. a felét kitevő 3 pozsonyi mérős holdak
ban. A földekhez tartozó rétek nagyságát „szekér 
széna szám" mérik. Egy-egy jobbágy gazdaságához 
általában 4—5 szekér szénát adó rét tartozott. 

A kb. 4000—5000 négyszögölet kitevő jobbágyte
lek nem nagy. Egy nagyobb család (8—10 fő) eltar
tására nem elég még a mai termelési viszonyok 
mellett sem. Természetesen az 1730—50-es években 
még kevésbé biztosította egy-egy jobbágy-család 
megélhetését, ha mindenből még a földesúri járan
dóságokat, vagyis a jobbágyszolgáltatásokat is le
számítjuk. — Egy jobbágycsalád jövedelmét, lét
fenntartását azonban nemcsak a jobbágytelek biz
tosította. Nálunk igen sokféle megélhetési lehető
ség volt a XVIII. században is. A halászást-vadá-
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száSit nem is számítva, még számatlan dolog, foglal
kozás nyújt ja a megélhetési alapon felül a gazda
sági megerősödés, megizmosodás lehetőségét. A ne
gyed jobbágy telkeket irtásföldek egészítik ki, helye
sebben növelik komoly gazdaságokká. Az irtásföl
dek átlagos nagysága a 20—22 hold körül mozog. 
De nem ritkaság, hogy egy negyedtelkes jobbágy 
gazdaságához 36—42 hold irtásföld is tartozik. Az 
irtásföldeik határa lefelé a 10—12 hold körül van. 
Egyetlen esetben találunk egy négyholdas irtványt, 
a következő legalacsonyabb értékű irtvány 7 hold. 
Ezek szerint az irtásföldek a legtöbb esetben a job
bágytelki állomány többszörösét teszik ki. Az em
legetett oklevél a jobbágytelket „járt földek"-ként 
emlegeti. Az irtvány természetesen nem csatolható 
véglegesen a jobbágy telekhez. Néhány évig azon
ban, ellenszolgáltatás nélkül, a jobbágy jövedelmi 
forrását képezi, kezdve a fa kitermelésével és érté
kesítésével. 

Az 1730—1750-es években kb. 35—40 család élhe
tett Sármelléken. Ez a kis szám magyarázza meg 
annak okát, hogy a földesurak miért kénytelenek 
elnézni jobbágyaik állandó gyarapodását. Igaz, hogy 
az erdők letárolása, felszántása, ill. termőfölddé té
tele óriási erőfeszítéseket követelt a jobbágyok ré
széről, de jövedelemhez is juttatta őket, míg a föl
desúri kapzsiság le nem csapott rájuk. 

Az irtásföldeken főleg gabonatermeléssel foglal
koznak. A gabona egy részét a kanizsai piacon ér
tékesítik, nagyobb részét azonban állataikkal etetik 
meg és az állanevelésből tesznek szert nagy jöve
delemre. A gabona állatokkal való feletetése gazda
ságosabb ebben az időben, mint piacra való szállí
tása, mert az állat a maga lábán megy el a piacra, 
ill. vásárra, azonkívül a lovakkal, marhákkal, ha 
kell, éveket lehet várni egy-egy konjunkturális 
helyzet kialakulásáig. Ezenkívül több vásárt is meg 
lehet látogatni különösebb gond nélkül. Közben a 
szarvasmarhák egy része: a tehenek még a család 
élelmezéséhez is hozzájárulnak a tejtermékkel. A 
jobbágyok saját maguk és állataik, főleg sertésál
lományuk táplálására használják fel a tejet. így 
nagyszerű sertésállománnyal rendelkeznek, melyet 
állandóan a makikos erdőkben legeltetnek, ill. mak
koltatnak. A vaj, a sajt és a túró nagy mennyiség
ben áll rendelkezésükre. Sármellék lakossága roha
mosan szaporodik. A munkábaállítás (nehéz fizikai 
munkáról van szó!) 20. éven felül kezdődik. Addig 
csak az állatok őrzését, legeltetését látják el a fia
talok. Még ma is emlegetik az öregek, hogy a múlt 
század végén is ilyen volt a fiatalság helyzete. Hoz

záteszik mint érdekességet, hogy bocskorban, vá
szoningben és gatyában legeltettek az erdei tisztá
sokon, parlagokon és egyebütt. 

Az állattenyésztésnél a nyári legeltetés mellett 
nagy gondot kellett fordítaniuk a téli, istállóban 
való tartásra, abrakolásra. Az abrakolás elengedhe
tetlen volt, ha azt akarták, hogy állataik a kevés 
jobbminőségű szálastakarmány mellett szükségsze
rűen alkalmazott silányabb szálastakarmányon (sá-
sas széna) tönkre ne menjenek. Jobbminőségű rét, 
vagyis kaszáló nem volt elegendő. A falu határában 
mind nyugatról, mind keletről hatalmas mocsarak 
és nyíltvizek terültek el. Az 1750-es évekből szár
mazó adatok szerint kevés kaszáló áll a jobbágyok 
rendelkezésére. A réteket nem holdakban mérik, 
hanem „szekér szám", és így 3—4, 5—6 stb. szeke
res réteket emlegetnek az egykorú fo rások. Ta
lálkozunk olyan jobbágygazdaságokkal, melyekhez 
10—12 szekér szénát adó rét tartozik, mint pl. Szabó 
Mátyás, Pál és Sándor özvegye gazdasága, melyhez 
10, Szemes Mihályé, melyhez 12 szekér szénát adó 
rét tartozik. Ezek a legnagyobb számok, amelyekkel 
a rétekkel kapcsolatban találkozunk 

Első pillanatban azt hinné az ember, hogy a rétek 
nagyságával van kapcsolatban az irtásföldek nagy
sága, de alaposan megvizsgálva az 1750-es jobbágy
telkek nagyságát és azok tartozékait, azt látjuk, 
hogy nincsen pontos arány sem a „járt földek" (job
bágytelkek) nagysága, sem az irtásföldek és rétek 
nagysága között. A „járt földek" általában 3—6 hol
dig terjednek, az irtásföldek nagyságát pedig az 
egyes családok munkabíró tagjainak száma, azok 
szorgalma, de nem utolsósorban a szegényebb em
berek, főleg zsellérek munkaerejének igénybevétele, 
kihasználása, ill. kihasználási foka határozza meg. 

A rétekkel kapcsolatban meg kell említeni, hogy 
igen sok jobbágy egyáltalán nem kapott kaszálót, 
vagy csak igen kicsit kapott. Az ilyenek kevesebb 
állatot itudnak tartani, és ez természetesen befolyá
solja a művelés alá fogható terület nagyságát, az 
egyes családok gazdasági téren való megizmosodá
sának vagy elszegényedésének lehetőségét. A kicsi 
rétekkel rendelkezők a lápokon takarítottak téli 
takarmányt állataik részére. A silányabb minőségű 
lápi széna mellett igen fontos lett volna az abrako
lás, de éppen a szegényeknek nem állt módjában 
abrakolni állataikat a téli hónapokban, hiszen ke
vesebb és gyengébb igaerővel rendelkezvén, földet 
is kevesebbet foghattak művelés alá, mint a jobb 
igaerővel rendelkező gazdagak. A szükségletek ki-
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elégítésének különböző lehetősége mélyreható tár
sadalmi ellentéteket teremtett. 

Az irtásiföldek létesítése azzal a haszonnal is járt, 
hogy a jobbágyok nagy mennyiségű fához jutottak. 
A kivágott fák mennyisége meghaladta a jobbágyok 
és földesuraik tűzifa és épületfa-szükségleteit. A fe
lesleget a szomszédos, fában szegényebb helységek 
lakódnak adták el, főleg a keszthelyieknek. Az „épü
let- és tüzifaizás" olyan jövedelmet biztosított a 
jobbágyoknak, hogy a földesurak felháborodását 
váltotta ki. 

A halászat és vadászat Sármellék lakóinak ked
velt foglalkozása volt a XVIII. században. Még ké
sőbb is voltak, — ma is vannak, — olyan családok, 
akik elképzelni sem tudnák életüket halászás nél
kül. A XVIII. században a nagy erdők és nádasok 
rengeteg vadnak nyújtottak menedéket. A vadászási 
lehetőség tehát elég jó volt. Ennek ellenére a na
gyobb jelentőségű mégis a halászás. A halat a ma
guk és földesuraik számára fogták elsősorban, a 
fölösleget (az pedig általában volt) távolabbi zalai 
falvak lakóinak adták el. Halász-szerszámuk a háló 
mellett, főleg áradások idején, a szigony. — A halá
szat sok élelmet és pénzt hozott a házhoz. A mészár
szék és kocsmatartás elsősorban a földesurak szá
mára jelentett jövedelmi forrást, nem a jobbágyok 
számára. A földesurak az év azon részében enged
ték csak át a kocsma és a mészárszék birtoklását 
jobbágyaiknak, amikor az kevésbé volt jövedel
mező. Erről a már emlegetett 1731-es megszállító 
levél is intézkedik. Egyébként a kocsmatartás és 
mészárszéktartás sok viszályra adott alkalmat a föl
desurak és jobbágyaik között. 

Az 1731—1750-ig terjedő időt nevezhetnénk a köz
ség aranykorának. Kár, hogy az a jólét, amely a 
jobbágyok verejtékes munkája gyümölcseként ki
alakult, nem tartott sokáig. A földesúri kapzsiság 
az 1750-es években már le is sújtott, hogy elvágja 
a jobbágyság további gazdasági felemelkedésének 
útját. 

Sármellék jobbágyainak az 1750-es évektől kezdve 
kemény harcot kellett folytaniuk uraikkal szemben 
az 1731-es szerződésben lefektetett jogaikért. A föl
desurak jól látták, hogy 20 év elég idő volt a job
bágyok Sármelléken való meggyökeresedéséhez és 
ahhoz, hogy jogaik megnyirbálása esetén se válja
nak meg attól a földtől, melyet verejtékes munká
jukkal ők változtattak kulturált földdé. Ezt felis
merve a földesurak állandóan támadásokat intéznek 
jobbágyaik ellen. Az 1750-es években megkezdett 

harc majdnem egy évszázadon át folyt a szerződéses 
jobbágyok és uraik között. 

1750-ben már „Űr széke" elé akarják állítani a 
sármelléki nemesek jobbágyaikat, hogy az 1731-es 
szerződés ellenére a sármelléki szerződéses jobbá
gyok terheinél jóval nagyobb, a szomszédos közsé
gek jobbágyainak terheit róják rájuk. De úgy lát
szik, nem ijednek meg a földesúri erőszakosságtól. 
A sármelléki jobbágyok az Uriszékhez a következő 
határozott hangú és talpraesettségről tanúskodó fo
lyamodványt küldik:'1 

„Tekéntetes Űr Széke az múlt napokban nemes 
Kocsis Benedek Uram által а Тек. Földi Uraságh 
nevével parancsoltattunk, hogy mái nap szolgálta
tandó Űr Széke színe eleibe megjelenjünk, mint 
Földi Urainknak parancsolatiára, (Akárki által je
lentessék is meg) alázatosan engedelmeskedni kí
vánván alázatosan meg is jelenünk, noha nem tud
juk mi végre és mi okbul parancsoltattunk ide, ha 
mindazonáltal, amint már többektül is értettük 
Ezen Тек. Űr Széke avvégre rendeltetett, hogy mink 
más helységékben lakozó jobbágyokhoz képest az 
uraság szolgálataira reguláitassunk és hazánk tör
vényeitől az jobbágyságra szabott iga alá vettes
sünk, minthogy helyünket megszáltunk alkalmatos
ságával mint szabad személyek voltunk, úgy meg
szállító Földi Urainknak azoknak ismertetvén cont
ractus szerént kezdettül lakásunkat és alku szerént 
vettük fel helyeinket: arra nézve ha ugyanezen Тек. 
Űr Széke avvégre consideált, hogy bennünket cont-
ractusunk értelmén kívül köteles jobbágyok formá
jára regulállon, mink az contractusunkat, melyet 
földes Uraink assecuratiónkra Ki attanak az Тек. 
Széknek alázatosan beadjuk és magunkat mind sub-
misslóval és engedelmességgel eképpen declarály-
lyuk, hogy valamint szabad akaratunkból azon ki
adott contractust az helyek megszállásával és eddig 
való lakásával adaptáltuk, úgy ennek utána is, va
lamint az tart mind cikkelyében megtartani kíván
juk valamint az alább által tőlünk Uraságunkal kí
vántat megadjuk és megszolgáljuk attul pediglen 
teljességgel elállni nem akarunk, tudván azt, hogy 
mi szabad személyek Földes Urakon conveniálunk 
aszerént azok kötelesek és azért is mink contrac-
tualosták lévén Űr Széke által nem reguláltatha-
tunk. Alázatosan követjük Földes Urainkat és a 
Тек. Űr Széket, hogy mi annak judicatusát nem 
agnoscalhattyuk, mert az Űr Széke hazánk törvénye 
rzerént a contractusok (olvashatatlan rész) n:m bí
rálja s azért is valamiben contractusunk értelmén 
kívül, vagy annak megbontására cilozna Тек. Űr 



Széke mint judicatusát abban alázatosan deputály-
lyuk és könyörgünk, hogy hazánk törvényei és a 
contractusban lévő assecuratiokat (melyeket mind 
nekünk mind F. Urainknak törvént tettünk) kegyes 
szívére és törvényes értelmére venni hogy Fölséges 
Asszonyunk és Тек. Földes Uraink használatára és 
szolgálattyára meg maradhassunk méltóztassék a 
Тек. Ur Széke contractusunkat megerősíteni és ab
ban minket helybenhagyni. Ha pediglen semmikép
pen sem remélhetünk az Тек. Űr Széke valamint 
contractusunk értelmén kívül vagy ez ellen talál 
úgy rendelni, mint valamint abban a Tek. Ur Széke 
iudicatusát már declaráltuk úgy (olvashatatlan szó!) 
mint bizonyos elpusztulásunknak való-ságos okát a 
Тек. N. Vármegye színe avagy Törvényszéke eleibe 
alázatosan appelláljuik, minden subscessioval, hogy 
minek előtte decissioját (ha contractusunk ellen 
lenne) végbevitetni méltóztassék mind az ellenünk 
(olvashatatlan rész) mind ezen alázatos könyörgő 

. deciarationkat а Тек. Vármegyének referálni. 
Többiül mind magunkat, mind ügyünket а Тек. 

Urak gratiájába, törvényes megtartásához és sze
génység megmaradásához vonzó szeretteiben ajánl
ják maradván az Тек. Úr Székének 

Ügyefogyott szegényei 
Sármelléki lakosok közönségesen." 

Az úriszéket, amint az okleveleinkből kitűnik, 
1750 augusztus 6-án Sármelléken megtartották/1 

A pert Oroszváry László és Zsuzsanna (utóbbi 
Roboz Ferenc felesége), továbbá Mezericzky István, 
— József, — Éva és Anna, Domokos Márton és Bor
bála, Simony Erzsébet és Contra Magdolna, — vala
mennyien Domokossy ősök örökösei, — mint Sár-
mellyék és Devecser puszta örökös földesurai mint 
felperesek indították Bérbély János, Németh Má
tyás, Sármellyék község bírái, Dencs György, Mikii 
Lőrinc, Pap György, Szabó Pál esküdtek, valamint 
a Domokossy család összes parasztjai, azaz jobbá
gyai mint alperesek ellen. 

A felperesek előadják, hogy az alperesek „sine 
ulla regulata norma" a földesurak kárára irtványok 
létesítésével, makkoltatással, fakivágással, vadászat
tal annyi nézeeltérést, sőt gyűlöletet okoztak a falu 
aránytalan elosztása folytán (!), hogy a földesurak 
a Tripertitum III. rész 25. címe értelmében jogaik 
orvoslására, és a Tripartitum I. rész 9. címében gyö
kerező nemesi kiváltságaik védelmére Ulászló I. 
decrétumának (1492) 49. törvénycikke, valamint az 
1548. évi 33., — 39. t. с álapján törvényerejű szabá
lyozást kívánnak bevezetni. 

A parasztok bemutatják mellékelt instanciájukat 

és úrbéri szerződésüket, és kérik, hogy szabályul 
továbbra is a szerződést vegyék, ha pedig a szerző
désen felüli szolgáltatásokra köteleznék őket, a pert 
fellebbezésük alapján terjesszék a megyei törvény
szék elé. 

A felperes földesurak azt vitatják, hogy a parasz
tok által fenntartani kívánt szerződés nem kötheti 
a földesurakat, különösen a jelen szerződés nem, 
mert azt arra nem jogosult személyek kötötték. Do
mokos Sámuelnek ugyanis a szerződéskötés idején 
semmiféle birtoka nem volt, Sármellék jövedelmeit 
sem szedte. Oroszváry Andrásnak sem volt joga ak
kor a Domokossy javakra, és így nem is rendelkez
hetett velük. Épp úgy, mint ahogy az atya nem ren
delkezhet fiának az anyjától örökölt jószágaival. A 
szerződést az igazi birtokosok nem írták alá, így 
azok örököseit nem kötheti. Egyébként is a község 
a szerződéskötés idején még lakatlan volt, és a föl
desurak szorgalmából, igyekezetéből és sok kiadá
sával került a község a jelen állapotba (solertio et 
industria dominorum terrestrium gravissimis expen-
sarum profusionibus possessia Sármellyék et prae-
dium Devecser ad tale statum provenisset), ma 
ugyanis az egész megyében alig van termékenyebb 
föld, ahol a telekhez kert, rét, szőlő is tartozik, és 
egy telekhez 30—40 hold szántó is. így a jelenlegi 
állapotra nem lehet alkalmazni a szerződést. Ilyen 
körülmények között nem lehet tűrni, hogy az erdő
ből, melynek csak makkoltatási bére is évi 200 frt-ot 
hoz, rendszeresen áruljanak épületfát, szőlőkarót, 
tűzifát, vesszőt a szomszédoknak, különösen a keszt
helyieknek, továbbá halásszanak és madarásszanak. 
Ezért a fent idézett törvények értelmében szabályo
zást követelnek. 

Az úriszéki tárgyaláson a következő határozatot 
hozzák: 

„Az úriszéknek B. alatt benyújtott szerződés a 
földesurakat egyáltalán nem kötelezi, mivel a tör
vényszék szerint nem a földesurak tartoznak a pa
rasztok alá, hanem a parasztok tartoznak a földes
urak alá, különben is a szerződést cselekvőképes
séggel a tulajdonjoggal nem rendelkező szerződő-
felek kötötték, több földesúr meghívása és tényke
dése nélkül és így a szerződéskötők és az utódok 
kötelessége is megszűnik, kövekezésképpen ugyan
ezek számára kötelező ereje nincs, annál is inkább, 
mivel a parasztok az 5., 6. 7., 8. és 9. pontnak 
egyáltalán nem tettek eleget, és végül is az ország 
pozitív törvényeivel ellentétben áll, miután a bor
kimérés és mészárszék királyi javadalma csak a 
birtokló földesurakat illeti meg, ezért ezt a jelen-
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legi érvénytelen és jogilag nem létező szerződést el 
kell vetnünk és az összes egésztelkes parasztokat 
egyenként 12 minden szempontból megvizsgált szán
tófölddel (mindegyik 3 köböl vetőmag befogadására 
alkalmas) kell javadalmazni ezen nemes vármegye 
által jóváhagyott gyakorlat szerint, ezen felül, 
amennyiben rétet és kaszálót nem kaptak ehhez, 
még négy holdat kell hozzáadni. A féltelkes parasz
toknak pedig hasonló módon nyolc szántóföldet 
kell kijelölni, azon földek után pedig, amit a pa
rasztok ezen fölül bírnak Ulászló decretumának 39. 
artikulusa szerint kilencedet tartoznak fizetni. A 
mészárszék javadalmát pedig, ami kizárólag csak 
a földesurakat illeti meg, egész évre az ő használa
tukra hagyjuk. Mivel a sármelléki birtokhoz szőilő-
hegy nem tartozik, azért az 1550. évi 36. artikulus 
szerint a borkimérést Szent Mihály napjátul Kará
csonyig a parasztoknak engedjük át, az év többi 
szakában pedig a földesurak tetszésére bízzuk an
nak használatát. És ezért az egész-telkes parasztok 
minden héten egy napot, — a féltelkesek pedig két 
hetenként egy napot tartoznak fogattal szolgálni. Az 
egésztelkes napszámosokat pedig (gyalogrobotosok!) 
minden héten két, — a féltelkeseket pedig egy 
napi szolgálatra kötelezzük. Minden telepes éven
ként két csirkével és egy kappannal és a karácso
nyi ünnepekre a tűzhely számára egy kocsifuvarral, 
a zsellérek pedig, ha földjük és rétjük nincs, éven
ként 12 napi munkával tartoznak. A vadászat, a 
madarászat és a halászat csak a földesurakat illeti 
meg. A devecseri rétet pedig, amit idáig a parasz
tok tartottak és birtokoltak, ezután is a közösség 
használatára és a birtok közös szükségleteire hagy
juk. A továbbiakban pedig a makkoltatást, a fa-
szedést, a legeltetést és más efajta javadalmakat 
adófizetés ellenében a parasztok számára érvényben 
hagyjuk. Mindezeket a törvények előírásának meg
felelően elrendeljük (meghagyva még a jövő szá
mára az úriszéken is túlhaladó fellebbezés jogát)." 

A parasztok az úriszók ezen határozata ellen bir
tokon belül, azaz az ítélet végrehajtása nélkül fel
lebbeznek, és azt kívánják hogy újabb döntésig bir
tokon belül maradjanak. 

A földesurak pedig, mivel az ítélet javukra szól, 
az ítéletet elfogadják, és kérik annak azonnali vég
rehajtását, a parasztok fellebbezésének pedig bir
tokon kívüli elintézését kívánják. Erre az úriszék 
azt a határozatot hozza, hogy az ítéletet mielőbb 
végre kell hajtani, a fellebbezést tehát birtokon kí
vül kell referálni. 

A sármellékiek azonban bíztak ügyük igazában,, 

és vállalták a további harcot, amely később meg is 
nozza a maga gyümölcsét. A lelieDoezes ampjan 
i/50 szeptember 11-én Zaia megye töivenyszetKen, 
Zalaegerszegen tárgyalják a pert. 

itt a parasztok kérik az úriszék ítéletének meg-
vaitoztatasai; és a gyakorlatban is alkalmazott ur-
Deri szerződés hatálybantartasat. A földesurak úgy
védje pedig kéri az úriszéki ítélet helybenhagyását 
es annak végrehajtását. 

Zaia megye törvényszékén a következő, a parasz
toknak igaza tadó határozatot hozták: 

„Az 1715. évi 101. és az 1723. évi 61. artikulus a 
szabadköltözködésű személyeket, amilyenek a sár
melléki alperesek is, csak a megállapodás szerint 
kötelezi, a B. alatti megállapodást, ill. szerződést pe
dig, amit ugyanezek az alperesek nyújtottak be, ma
guk a földesurak is, osztozótársaik is, és azok utó
daik is gyakorlat folytán érvényben lévőnek ismer
ték el, és amennyiben ennek a szerződésnek vala
melyik pontját a parasztok nem tartották meg 
(csak) annak végrehajtása tartozik az úriszék hatás
köréhez. Az érvényesség fölött (az úriszék) semmi
képpen nem dönthet, (mert) abban törvényes fó
ruma az illetékes, és így az alpereseket is) és a föl
desurakat is egyformán a szerződés megtartására 
kötelezzük. 

A parasztok az ítélet kihirdetése után köszönetet 
mondanak a szerződés hatálybantartásáért, és kije
lentik, hogy az ítélethez és a szerződéshez alkal
mazkodni fognak, A földesurak ügyvédje, az ítélet
tel meg nem elégedvén, a királyi táblához nyújtja 
be fellebbezését. A parasztok erre azt vitatják, 
hogy a földesurak fellebbezése elfogadhatatlan, mert 
ezi a törvény nem engedi, és kérik a törvényszék 
ítéletének hiteles kiadását. A földesurak fellebbezé
sét mindezek ellenére elfogadja a megyei törvény
szók. 

A sármelléki parasztok 1750-ben megkezdett pere 
tehát nem fejeződött be a megyei törvényszéken 
sem. Az ügy lényegében 1754-ben oldódott meg egy 
újabb szerződés megkötésével. 1753. augusztus 31-én 
ugyanis a királyi tábla visszaküldő ítélete alapján 
a megyei törvényszéken a pert újra tárgyalják. A 
megyei törvényszék most a következő salamoni íté
letet hozza: 

„Mivel a Nemes Királyi ítélő Tábla visszaküldő 
ítélete, az alperesek által benyújtott szerződés föl
desurakon keresztül történő rendezésének nem áll 
útjában, ezért a földesurak megbízottja által idézett 
törvények, a gyakorlat, és ennek a nemes várme
gyének szokása és kiváltképpen a szomszédos ura-
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SÁRMELLÉK KÖZSÉG 1754-BEN ÖSSZEÍRT 

JOBBAGYAINAK EGY RÉSZE: 

Az Oroszváry Ház 
család telepesei He-
nek nevei: lek: 

Varga Mihály 1 
Szabó Mátyás, Pál 
és Sándor 
özvegye 1 

Szemes Mihály 1 
Köszörűs Imre 1 
Jándli János 1 

Bihalos Mihály Va 
Kárász György 1 
Miiszáj er György 1 
Horváth Péter és 

Mátyás 1 
Artner József 1 
Fekete Németh 
Fiastul 1 

Hermán Tamás Va 
Kéménes György 1/,, 

Kámány Ferkó Va 
Vaspóri András Va 
Németh Simony Vi 
Kurucz György Va 
Kránicz Mátyás 1 
Dencs György 1 
Németh Mátyás Va 
Kámán Mihályné Va 
Gazdag Antal 
Fiastul 1 

Kiss Köszörűs Vi 
Fejér Mihályné Va 
Belvári József Va 
Kámán János Va 
Tangli András 1 
Banhoffer György ' 1 
Papok 1 
Varga Mihály 1 
Borbély Mihály Va 
Vaszari János Va 
Barbély János l 
Horváth Miklós l 
Krokker György l 

Járt 
Földek: 

Irtás 
Földek: 

Rétek 
Szekér 
Szám: 

Házhelyhez irtatott, 
és kertjeikhez fog
lalt földek, rnelyek-
rül nem attak az 
Parasztok 

12 

6 % 38% 10 
6 Va 42 3Д 12 
6 24 3Д 5 
6 22 2 
2 % 13 Va 1 
6 36 2 
6 15 3 1 

6 31 3Д 9 IVa 
6 18 — 1 

6 21 1 
3 13 — — 
3 20 Va — 3A 
3 8 Va — — 
3 8 Va — î 
3 7 Va — — 
3 8 Va — IVa 
6 12 3/4 — 1 
5 29 4 — 
2 Va 4 % — — 
2 1 / 2 93A Va — 

5 22 3Д 5 — 
3 11 2 — 
3 15 У2 1 — 
3Va 15 1 — 
3 9 Va iVa — 
6 7 5 — 
6 15 — — 
6 14 IVa — 
6 ÏMA IVa — 
3 9 Vi — 23A 
3 9 У4 — — 
5 17 V« 1 2 Va 
5 21 Va 6 1 
6 19 Va 2 1 
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dalmak és nemes uraik birtokán régebben kiala
kult szokásoknak megfelelően rendelkezünk: 

Miszerint mindenegyes egész telket lakó telepes, 
minden héten saját ekéjével, vagy szekerével egy 
napot, reggeltől estig, robot címén ad a földesúrnak, 
vagyis (egy napot) köteles dolgozni. A féltelkes pe
dig mással összefogva szintén egy napot. Ha azon
ban kézi munkával szolgál, akkor az egész telkes 
telepes hetenként két napot, a fél telkes pedig egy 
napot dolgozzék. Az olyan zsellér pedig, amelyik 
csak házzal, ill. annak tartozékával bír, de a telek
hez nem tartozik sem föld, sem rét, az „tartozás" 
címén minden hónapban egy napot köteles dol
gozni, ha van iigavonója akkor azzal, ha nincs akkor 
gyalognapszámmal. Ezenkívül a földesúrnak szabad 
mindenegyes tartozékkal bíró háztól is, meg a zsel
lérháztól is aratás idején egy pár csirkét, kará
csonykor pedig egy kappant követelni. Az irtás, — 
vagyis a telekhez nem tartozó, — földekről pedig 
mindenfajta terményből tized jár a földesúrnak 
„terragium" címén. 

A földesúr pedig, mielőtt az előbbi szabályzat-ér
vénybe lépne, köteles a nemesek bírája előtt egy 
egész telekhez, ami után persze hetenként saját 
ekéjével dolgozik, (telek) tartozók címén, tizenkét 
hold szántóföldet, melynek mindegyike három po
zsonyi mérő vetőmagot fogad be, és hat szekér szé
nát termő rétet, a házhelyet és környékét nem be
leszámítva kijelölni. És mivel az összeírásból kitű
nik, hogy a szóbanforgó területen kevés a rét, sőt 
a szántóföldek is nagyobb részt csak irtásföldek, 
ezért szabad lesz a földesúrnak rét helyett szántó
földet kijelölni, minden egy szekeres rét helyett egy 
hold szántóföldet, ami az előírt mértéket elbírja (3 
köböl vetőmag), és az ilyen változtatással a telepes 
köteles megelégedni. Ha azonban a szántóföld ilyen
fajta tartozékok elosztására nem lenne elegendő, 
akkor a földesúr az irtásföldeket jelölheti ki a tele
peseknek a tartozékok pótlására, azonban semmi-
esetre sem az irtás előbb megállapított értékelése, 
vagy munkabére szerint. A borkimérés Szent Mi
hály napjátul karácsony böjtjéig megengedett a fa
lusi közösségnek. 

Egyébként mind a borkiméréstől és mészárszék
től, mind a vadászástól és madarászástól eltiltatnak, 
a bírságok összege a földesúrnak jár. A parasztnak 
a földesúr engedélye nélkül nem szabad irtást vé
gezni. A házakat és irtásföldeket a földesúr tudta 
nélkül, a telkek tartozékait pedig semmiképpen sem 
szabad eladni, vagy elcserélni. Végül a halászat és 
makkoltatás mind a sármelléki, mind a devecseri 
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birtokon birtoknak és lakóinak szükséglete 
képpen minden adózás nélkül szabad lesz. Ezt a 
szabályzatot mint törvényes urbáriumot az alpere
seknek is előírjuk, a földesuraknak is betartásra 
határozatképpen elrendeljük." 

Az ítéletet a földesurak, amennyiben az ellenük 
ázol, újra megieileboezik, amennyioen az számukra 
kedvező, eltagadják. Kéok az íieiet végrenajtását. 
A megyei törvényszék a telperesek Kérelmének ele
get tesz, es a végrehajtásra a szolgaoírot, es esKúdt-
jert kiküldi. 

A sármelléki jobbágyok harca az 1731-ben lefek
tetett jogaikért nem volt hiábavaló. Ha nem is tait-
hatják meg az 1731-es szerződést, harcukkal azt 
mégis elérik, hogy a nemesek új szerződést kötnek 
velük. Ez a szerződés még mindig jobb életlehető
ségeket biztosít számukra, mint a szomszédos falvak 
jobbágyainak azok urbáriuma. Majdnem egy évszá
zadra határozza meg a jobbágyok és földesuraik 
közötti jogi viszonyt ez az 1754-es szerződés. Még 
1806-ban is érvényben van, „ . . . ámbár a szerződés 
érvénye már vitássá leett, s ügye most is folyamat
ban van."5 A fentebb vázolt tények azt igazolják, 
hogy a XVIII. század második felében nagyon ele
ven az osztályharc a sármelléki jobbágyok és uraik 
között. Az a tény, hogy a harc nem dől el fél év
századon át sem a földesurak javára, igen sok min
dennek köszönhető. Ezzel a kérdéssel alább részle
tesen foglalkozunk. Itt most még szeretném felhívni 
a figyelmet a két szerződés, ill. urbárium (az 1731-es 
és az 1754-es) összehasonlítására, összehasonlítva a 
két szerződést, úgy látom, hogy a robot és a hosszú
fuvar követelése az, ami leginkább felháborítja a 
sármellékieket, és ad erőt további harcaikhoz. 

A sármelléki jobbágyok főleg azért harcolhatnak 
viszonylag sikeresen, mert kedveznek nekik a törté
nelmi körülmények. 

Mária Terézia felismerte a nemesség parasztfel
kelésektől való félelmét és a jobbágyságban rejlő 
erőt, és e két társadalmi osztályt egymás ellen ját-
sza ki a maga terveinek mielőbbi végrehajtása ér
dekében.1' A királynő ügynökei biztatására a pa
rasztság nem fogadja el a vármegye peres ügyekben 
hozott döntéseit, hanem egyenesen a királynőhöz 
fordul panaszos leveleivel, — és gyakran szóbeli pa
naszával. Gyakoriak a Bécsbe való utazgatások ab
ban az időben. A „jó királynő"-ben való bizakodás 
sokakat vezet tévútra. 

Ez történik a zalai parasztsággal is. 
Zala megyében jóval később és jóval kisebb mér

tékben kerül sor a parasztok nemesek elleni meg-



mozdulására, mint Vas megyében, mégis „A parasz
tok viselkedése oly nagy aggodalmat keltett Zalá
ban, hogy a vármegye július 4-i ülése szükségesnek 
tartotta felhívni reá a helytartótanács figyelmét. 

Zala megyé'ben a Helytartótanácshoz intézett fel
irata szerint a parasztok közt az a hír van elter
jedve, hogy a királyné nagy szabadságokat adott a 
parasztoknak, de a vármegye és a földesurak elrej
tik a róla szóló írást előlük. Ezenfelül közismert 
dolog, hogy a parasztok sok helyen ülést tartanak, 
kiküldött emberek járnak köztük egyik helyről a 
másikra, akik felizgatják a még békében levőket, 
azzal csábítván őket, hogy most közös akarattal se
gíteni tudnak sorsukon. A mostani megyegyűlésen 
is sokan jelentek meg közülük, és teljesen alaptalan 
panaszaik jogosságát nagy számukkal akarták a 
vármegye által elismertetni. Legszájasabbak köztük 
a sármellékiek, akik egyszer már elintézett pana
szaikkal újra előállottak, és a robotolást megtagad
ták. Más helységeiebül való földesurak is panasz
kodnak azonban arról, hogy a parasztok nemcsak 
nem robotolnak, hanem még pénzért sem dolgoz
nak."7 

A fentiekből kitűnik, hogy a sármelléki jobbá
gyok szívós makacssággal ragaszkodnak az 1731-es 
szerződésihez, nem tudnak az 1754-es szerződésben 
megnyugodni, —• különösen az abban rájuk rótt ro-
botteher fáj nekik, — és nagy lendülettel kapcso
lódnak be a Mária Terézia által fűtött paraszti 
zendülésekbe. Megragadják a számukra kedvezőnek 
mutatkozó történelmi pillanatot, és bízva „jó ki-
rálynő"-jükben, még a megyegyűlést is szeretnek 
megfélemlíteni, ill. arra bírni, hogy az 1731-es 
szerződésben lefektetett jogaikba helyezze vissza 
őket. 

Ebben az erősen kiélezett helyzetben közeledés 
jön létre a királynő és a nemesség között az úrbér
rendezés, valamint a parasztlázongások leverése ér
dekéiben. Mária Terézia katonaságot ki-üd Vas és 
Zala megyékbe a paraszttlázongások lecsillapítására, 
a nemesség pedig beletörődik az úrbérrendezésbe. 

Az úrbérrendezés ügye lassan haladhat csak. Köz
ben a parasztok tovább nyugtalankodnak, köztük a 
sármellékiek is: 

„A már régebb óta panaszkodó sármellékieken 
és muraiközieken kívül újabban a kemendollának 
panaszolták be földesurukat, Festetics Kristófot. Ez 
utóbbi ügyben, aug. 15-ére már el is rendelte a vizs
gálatot, a sármellékiek és muraköziek ervotr^abb el
intézésére pedig az eredetileg szeptember havában 
esedékes megyegyűlést már aug. 27-re kihirdette."8 

„ . . . az aug. 27-i megyegyűlés a helytartótanács tu
domására hozva, azt is jelentette, hogy júl. 26-i ren
deletnek megfelelően felhívta a parasztokat, hogy 
panaszaik elintézéséig nyugodtan viselkedjenek. En
nek a felhívásnak azonban nem lett meg a kívánt 
eredménye, mert a parasztság tovább forrong, a me
gye tisztviselőinek tekintélye közöttük napról-napra 
с ;ökken, és a parasztok nemcsak az úriszók és a 
megye határozataiban, hanem már a királyi rende
letekben sem akarnak megnyugodni. Példa erre a 
sármellékiek esete, akiknek panasza ügyében aug. 
26-án megtörtént döntést éppen ezen a megyegyű
lésen hirdettük ki. Minthogy az ítélet ellenük szólt, 
a sármellékiek kijelentették, hogy őfelségéhez fog
nak fellebbezni."9 

1767-ben elkészült a Mária Terézia-féle urbárium, 
amely korlátozza a földesúri kizsákmányolás túlzott 
lehetőségeit. Mária Terézia a jobbágytelkek nagy
ságát pl. a Zala megye által ajánlott 16—18 hold 
helyett 18—20—22 holdban állapítja meg. A „ .. job-
bágytelkek kimérésénél a királyi öllel mért 864 
négyszögöles területet 3 pozsonyi mérősnek, az 567 
négyszögöles területet 2 pozsonyi mérősnek fogják 
venni."10 

A királynő a robot kérdésben is a jobbágyság ol
dalára áll, és a megye által ajánlott hetenként egy
szer adandó 4 igás robotot kétigás robotra szállítja 
le. Igaz, hogy ebben a kérdésben, enged a királynő, 
de a nemességnek is engednie kell. Sármellék job
bágyainak helyzetén nem változtatott az úrbérren
dezés. A földesurak és jobbágyaik közötti jogi vi
szonyt a Mária Terézia-féle urbárium szerint adózó 
falvak helyzeténél jobb helyzetet biztosító 1754-es 
szerződés (urbárium) határozza meg 1767 után, sőt 
még a XIX. század elején is. 

Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy a sár
melléki jobbágyok helyzete teljesen változatlan ma
rad a következő évtizedekben. A földesurak meg
találják annak a módját, hogy a parasztokat meg
fosszák földjeiktől, és így a természetes szaporodás 
mellett hozá járuljanak a jobbágy telkek összezsugo
rodásához, melyek a valóságban nemcsak a „járt 
földekéből állnak (kb. = 6 hold), hanem átlagosan 
20—22 holdnyi irtvány (a holdak 3 pozsonyi mérő-
sek, vagyis 864 négyszögölesek) is tartozik hozzá
juk. Menedéket még ,.jó ki rálvnő"-i üknél «era tft'áJ-
hatnak, talán még annyit sem, mint más falvak 
lakói, hiszen a sármellékiek egyik földesura éppen 
az a Festetics Pál, aki a királynő legbizalmasabb 
emberei közé számíthatja magát. Természetes, hogy 
a vitás kérdések eldöntésénél inkább a parasztság 
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húzta a rövidebbet, mint Festetics Pál vagy akár a 
többi sármelléki földesúr. 

A jobbágyság rendelkezésére álló földterület ösz-
szezsugorításának első módja az irtványok elvétele 
volt. Ez már az 1770-es éveikben megkezdődik. Az 
1754-es években a legkisebb irtványok is a 7 hold 
körül vannak, tehát meghaladják a „járt földek" 
nagyságát, a legnagyobb irtvány a 42 hold, az átla
gos pedig a 20 hold körül mozog. Az irtásföldeket 
általában visszaszedték a földesurak jobbágyaiktól, 
és azokat majorsági gazdaságaikhoz csatolták. Sár
mellék esetében nem tudom kimutatni, hogy az irt
ványok elrablása milyen ütemben történt, de ha a 
..járt földek"-nél is állandó és nagyméretű meg
csonkításokkal találkozunk, akkor egészen bizonyos, 
hogy az irtványok még gyorsabb ütemben zsugo
rodnak össze. Egy ideig még természetesen megvan 
az újabb irtványok létesítésének lehetősége, de az 
újonnan szerzett irtványokra is ugyanaz a sors vár, 
ami a régebben szerzetteket már elérte. 

A Sármellékre vonatkozó adóösszeírások rendel
kezésünkre állnak 1776—1846-ig. Ezek az adóössze
írások nagyon beszédesek. Kitűnik ezekből, hogy a 
jobbágy telkek nagysága az 1776-os évig nem csök
ken, annak ellenére, hogy a lakosság száma erősen 
megnövekszik. Az 1754-es 30—40 jobbágycsaláddal 
szemben 1776-ban 63 jobbágycsalád, 23 házas zsel
lér- és 10 hazátlan zsellércsalád él a községben. 
Ezeken kívül még idegeneknek, így zalaváriaknak 
(Miklós István, Peti István, Miklós Márton, Papp 
Imre, Fors János, Csiszter Mihály) is és egy felső-
zsidi embernek (Németh Péter) is van birtoka Sár
melléken. Az idegenek többnyire réteket és szőlő
ket tartanak kezükben községünk területén, földet 
nagyon ritkán. A sármelléki jobbágyok, házas- és 
hazátlan zsellérek számának és azok birtokállomá-
n.yának alakulását a mellékelt statisztikai számok, 
melyeket az egykorú adóösszeírásokból vettem, hűen 
tükrözik. Ezek alapián megállapítható, hogy a job
bágyok telki állománya 1778-ig nem igen változik. 
63 telkes jobbágy, 27 házas zsellér, 10 hazátlan zsel
lér, 10 szolga és 2 szolgáló él a faluban az 1778-as 
esztendőben. A parasztság soraiban is, még a telkes 
jobbágyok soraiban is differenciáltság mutatkozik. 
Vannak sokan olyanok, akik 10—14 holdas telekkel 
rendelkeznek és van két pár ökrük is, mások viszont 
4—4 holdon gazdálkodnak csupán, és egy pár ökrük 
van. A házas zsellérek, igaerővel nemigen rendel
kezvén, 1—2 holdat tudnak csak megművelni, a ha
zátlanoknak pedig a legtöbb esetben semmijük, — 
még sertésállományuk sincsen. Ezek a falu legele

settebbjei, —' és számuk nem kevés. A házas-, ha
zátlan-zsellérek, a szolgák és szolgálók együttesen 
49 családot számlálnak 1778-ban, akkor, amikor a 
telkes jobbágyok száma 63. 

A telkes jobbágyok és a zsellérek stb. számará
nya a bizonyítéka annak, hogy a földfoglalási és 
gazdasági lehetőség megszűnt az 1760-as években. 
A jobbágyok száma nem változik, és 1846-ra is csak 
54-re (9-cel kevesebbre) csökken a számuk, mint 
volt 1778-ban és előtte 1776-ban. A házas zsellérek 
száma pedig 23-ról 21-re olvad, míg a hazátlanok 
száma 10-ről 21-re növekszik. Ezek a tények az el
szegényedés jelei. Ugyancsak az elszegényedés jelé
nek kell vennünk a szolgák és szolgálók eltűnését. 
Ez utóbbi amellett tanúskodik, hogy a jobbmódú 
gazdák is szegényednek, és így nincsen szükségük, 
ill. tehetségük szolgák tartására. 

A jobbágytelki állományok összezsugorodásának 
ütemét leginkább az adóösszeírások mutatják. (Itt 
az útványokról nem beszélünk!) Ezek szerint a köz
ség jobbágyainak kezelésében volt 1776-ban 562 és 
1/2 hold szántó, 1777-ben 553 és 5Д2 hold, 1778-ban 
554 és 3/4 hold, 1787-ben 491 és 1/2 hold, 1799-ben 
483 és 1/2 hold, 1811-ben 484 hold, 1820—21-ben 
411 hold, 1828-ban 336 hold, 1841-ben 254 és 5/8 
hold és 1845—46-ban 258 hold. Ha az 1776-os és az 
1845—46-os jobbágytelki földeket összehasonlítjuk, 
azt látjuk, hogy a szántóföldek nagysága az 1776-os 
esztendőtől az 1845—46-os esztendőig az 562 és 1/2 
holdról 258 holdra csökken. Ezekből az adatokból 
világosain látnunk kell, hogy nem a jobbágyok ter
mészetes szaporodásában kell keresnünk az egyes 
jobbágytelkek összezsugorodásának okát, hanem a 
majorsági gazdálkodás növekedésében, a földesurak 
fcldrabló tevékenységében, melyet erősen ösztönöz 
a napóleoni háborúk korában kialakuló konjunktu
rális helyzet. Ugyanilyen arányú a jobbágyok keze
lésében levő rétek összezsugorodása is. Csupán a 
szőlőknél nem tapasztalható nagyobb ingadozás a 
terület nagyságában. A szőlők 1776-ban 211 kapa-
aljnyit tesznek ki, a későbbiekben csekély ingado
zás tapasztalható, de 1845—46-ban ismét 211 kapa
alj nyi a szőlőik területe. 

Érdekes, hogy a jobbágyság életlehetőségeinek 
korlátozása az 1790-es években kezdődik meg erő
teljesebben, és utána csak fokozódik. Feltétlen ösz-
szefüggést kell látnunk a napóleoni háborúk és a 
majorsági gazdálkodás fokozódása között. Ezen a 
téren természetesen nem a kisnemesek, hanem az 
őket is bekebelezéssel fenyegető Festeticsek járnak 
az élen. - . . . 
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Figyelemreméltó , hogy a szőlők területe soha
sem csökken, viszont a földek és rétek, vagyis a 
gabonatermelés fokozásához és az állattenyésztés 
fejlesztéséhez szükséges ingatlanok egyre inkább 
a majorságokhoz csatlakoznak. 

Nemigen szorul bizonyításra az, hogy az irtvá-
nyok, — bár erre adatom nincsen, —• szintén a ma
jorságokhoz kapcsolódnak. Szinte elképzelhetetlen 
ós az irtványokkal kapcsolatban kialakult általá
nos szokások is ezt bizonyítják), hogy azok a föl
desurak, akilk a jobbágy telkeket is a felére zsugo
rítják össze, ne rabolnák el az irtványokat. De az 
irtványok elvesztése mellett tanúskodik a zsellérke-
dés is. 

1778-tól kezdve találkozunk árendásokkal is Sár
melléken. AT. árendások, vagyis a bérlők is hozzá
járulnak a község jobbágy telki állományának ösz-
szezsugorításához, mégpedig olyan értelemben, hogy 
a földesurak szívesen csípnek le egy-egy darabot a 
bérlők részére néhány forint fejében. A tőkehiány
ban szenvedő nemesek többre becsülik a bérlőktől 
kapott forintokat, mint a jobbágyaik jólétét, sőt sa
ját majorságuk fejlesztését is csak másodrendű 
kérdésnek tekintik a bérbeadással szemben, a tőke
hiány kényszerítő hatása alatt. 

Baló Sámuel 1778-ban olyan birtokkal rendelkezik 
mint árendás Sármelléken, hogy a hadi és házi 
(megyei) pénztárba 168 frt adót fizet. Ugyanebben 
az esztendőben Ábrahám Pál bérlő 20 frt adót fizet. 
De úgy látszik, hogy Ábrahám Pál még 1787-ben is 
árendás Sármelléken, és az is kitűnik, hogy nem 
meni: tönkre közben, sőt gyarapodhatott, hiszen ek
kor már 32 frt az évi adója. 1787-ben egy Gráb 
nevű zsidó bérlő nevét is említik az összeírások. 
Gráb évi 16 frt adót fizet. A későbbi években, így 
1799-ben, 1811-ben, 1820-ban és 1821-ben a bérlők 
nevének említése nélkül jegyzik fel a bérlők hadi-
és házi-adóját, melyek időrendi sorrendben: 122, 234 
és 588 frt-ot tesznek ki. Az árendások adójának 
növekedése azt mutatja, hogy szívesen adtak bérlők 
kezére ingatlanokat, és a bérelt ingatlanok területe 
is egyre nagyobb lett, természetesen a „communi-
tas", vagyis az egész falu jobbágy és zsellér lakos
sága rovására. 

Az 1799-es évektől kezdve nagyobb juhállomány
nyal is találkozunk. Ha a juhállományra vonatkozó 
számok nem is olyan nagyok, hogy szükségszerűvé 
tennék a jobbágyok legelőinek megcsonkítását és 
azok birkalegelővé való változtatását, számunkra 
mégis van jelentőségük, mert megmutatják a kon

junkturális időket és azt, hogy a kapitalizmus felé 
való haladás sebessége fokozódik. 

A sármelléki jobbágyok elzselléresedésében sze
repe van minden bizonnyal az állandóan növekvő 
állami adóknak is. 

A kisnemesi földbirtokok elaprózódása éppen 
olyan ütemben halad, mint a jobbágytelkeké. Sár
mellék „ . . . régi jogon a Domokosoké. Az összes 
földbirtokosok ettől a családtól erednek, kivéve a 
Bogyaiakat. Ezek ugyanis már az 1720-as eszten
dőkben együttesen birtokoltak a Domokosokkal, 
végül 1732-ben Bogyai József pert indított a Domo
kosok ellen. Ekkor olyan értelmű megegyezés jött 
létre, hogy annak erejével a község egynegyede Bo
gyai Józsefé, háromnegyede pedig a Domokosoké."u 

1720-, ill. 17324Ő1 sokat változik a sármelléki bir
tokos nemesek névsora a XIX. század elejéig. Szá
muk főleg a természetes szaporodás útján növek
szik, és számuk növekedésével a falu határa egyre 
több család kezében oszlik meg. A nemesi leányok 
férjhezmenetlévei a Domokos- és Bogyai-birtokok 
addig ismeretlen nevű nemesek kezébe kerülnek. 

1806-ban a következő nemesek birtokolják Sár
melléket: 

„1., Gróf Festetics György. 
2., Bogyai László, Péter és Bogyai Ignác utódai, 

osztatlan állapotban. 
3., Bogyai Mihály. 
4., Roboz Ferenc. 
5., Oroszvári Erzsébet, néhai Börzsönyi István 

neje. 
6., Ságvári György. 
7., Murmanniam Borbála úrnő. 
8., Kovács Erzsébet. 
9., Mezericzky Károly. 

10., Mezericzky Sámuel. 
11., Mezericzky István. 
12., Mezericzky György. 
13., Somogyi Mihály. 
14., Nagy Zsigmond. 
15., Győrfi Zsigmond. 
16., Böröcz László. 
17., Egri László özvegye. 
18., Vida Gábor. 
19., Briglovits Nemes-Boldogasszonyfán."12 

A földesurak egymáshoz való viszonya igen sok
oldalú. A családi kapcsolatok létesítésétől a peres
kedésig mindenféle esemény lezajlik közöttük. 

Fentebb láttuk már, hogy Bogyai József 1732-ben 
pert indít a Domokosok ellen, és a per eredménye
ként a község határának egynegyede a Bogyaiak 
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kezébe kerül. A birtokszerzésre a Bogyaiak is nagy 
gondot fordítanak, és így elérik azt, hogy még ak
kor is élnek (1945!) Bogyai utódok Sármelléken, 
amikor a többieknek már se híre, se hamva. A Bo
gyaiak a birtokszerzés során kb. a falu határának 
felét szerzik meg. Ujabb és újabb birtokok meg
szerzésére nemcsak házasságkötés útján tesznek 
szert, hanem vásárlással is. 

„Bogyai Péter utódai az ősi birtokon kívül közö
sen birtokolják azt a részt is, amelyet Oroszvári 
Erzsébettől (hajdan Börzsönyiné) szereztek örök jo
gon 9 ezer forintért. Ennek a résznek hivatalos ira
tai eddig még nem készültek el. 

A faluban levő birtok összesen nyolc holdat tesz 
ki. Erre épült téglaház, istálló, magtár. A másik 
birtok, a Börzsönyi kúriáé, szintén a faluban, négy 
holdat tesz ki. A szántóföldeket a gazdák művelik, 
felesben. A telkes gazdákat az előbb nevezett Bo-
gyaiakhoz tartozóknak számítjuk. 

Bogyai Mihály Sármelléken tartózkodik. Gyer
mektelen. Egymaga adminisztrálja egész örökölt 
birtokát. Áll ez: egy kúriából, kb. 40 hold nemesi 
szántóföldből, 7 telkes gazdából és 10 urnából (hegy
jogot kell érteni e kifejezésben: urna!.) Ezen bir
tokaiból néhány holdat zálogba adott nemes Breg-
lovitsnak néhány száz forintért. Szerzett pedig Vida 
Pétertől és Gábortól kb. 2 holdat a vele szemben 
elkövetett erőszak miatt. Érne ez a rész kb. 12 ezer 
forintot. E szerzeményre csekély reménysége van, 
mert a tulajdonosok igen makacsok, rokonai a vir
tuális öröklést, eltulajdonítást, bekebelezést meg
akadályozzák. 

Roboz Ferenc a Győr vármegyei Szemere község
ben tartózkodik. Nemesi földjét a termény fele a-á-
nyában adta ki jobbágyai között. A faluban kúriá
iig birtoka nincs, míg a Devetser hegyen a legna
gyobb rész az övé. 14 fél-telkes gazdája van, akik 
együttvéve 180 hold szántóföldet birtokolnak. Ez a 
rész kb. 14—16 ezer forintot tesz ki. 

Oroszvári Erzsébet, egykor Börzsönyi Istvánné 
sármelléki birtokát apai jogon szerezte. Ezt azonban 
Bogyai Péterre ruházta át 9 ezer forintért. Most a 
következő birtokai vannak: Oroszvári Mihály és 
Dániel széthulló birtokainak részéből neki jutó por
ció, Ságvári Zsuzsanna porciója, mely usryan egy
szerű módon adósságok rendezésére van kijelölve, 
de erről írást készítettek; néhány kis föld, amit 
Vid.áék zálogosítottak el, jelentősebb nemesi szántó
földek és a faluban lévő kb. 2 holdas birtok, amelyre 
agyagház épült. Ide tartozik néhány gazda nemesi 
szőlőkkel a Devetser-hegyen. 
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Ságvári György a Zala vármegyébe tartozó Kő
vágó örs községben lakik. Apai jogon szintén köz-
birtokos Sármelléken. Erről tanúskodnak az irodai 
szekrényben lelhető osztozkodási iratok. Tartozan-
dóságait a következőkben állapítja meg a Fasc. 17. 
Nr. 170-es irat. 

1., A faluban lévő kuriális birtokon a következő 
telkes gazdák vannak: 
a., Varga János, akinek telke 2.410 négyszögöl, 
b., Papp János „ „ 2.410 négyszögöl, 
c, Fejér György „ ,, 2.070 négyszögöl, 
d., Varga Ferenc „ „ 2.070 négyszögöl, 
е., Takács Wolf

gang „ „ 2.107 négyszögöl. 
(Takács Wolfgang utódai ma is viselik ra-
gadványnéviként a Wolfgang = Farkas ne
vet, bár eredetéről semmit nem tudnak. — 
Saját megjegyzés!) 

2., A falun kívül 
a., A felső mezőn 29 ' '•_, hold, 
b., Az alsó mezon 30 hold, 

összesen: 59 [••, hold. 

Ezek legnagyobb része ki van hasítva gazdák 
telkének. 

3., urnányi hegyjoga. 
E porcióért a fentnevezett Ságvári úr 9 ezer fo

rintot kért. Annak értéke azonban . . . 6 ezer forin
ton felül vehető. 

Ságvári Borbála úrnő, Murman úr özvegye György 
testvére részével egyenlő részt birtokol. Murmanné 
úrnő jobbágyi földjei adóssággal vannak megter
helve amit az egyes gazdák irányában, ha szőnyegre 
kerül az ügy, rendeznie kell. 

E porció jogainak örök átruházását Murmanné 
úrnő a legutóbbi alkalommal 7 ezer forintban álla
pította meg, de nagy remény van arra, hogy őnagy
sága e részt 5 vagy legfeljebb 6 ezer forintért meg 
tudja szerezni. 

Mezericzky Károly úr, aki egyébként a vármegyé
nek comisszáriusa, osztozkodás útján neki jutó ré
szét növelte úgy, hogy megszerezte testvérének por
cióit is. Guriája nincs. Ezért a falun kívüli nemesi 
földjeit gazdáknak szokta kiadni bérbe a termény 
fele arányában. 

Kováts Erzsébet kisasszony saját sármelléki kú
riájában lakik. 3 telkes gazdája van és nemesi 
szántóföldjei, melynek jövedelméből tartja fenn ma
gát. Van még néhány földje, miket valamikar 
Oroszvári Dániel zálogosított el, melynek Oroszvári 
Julianna utódai, nemkülönben Oroszvári András 



által iratok erejével a kegyelmes Grófinak adat
tak át. 

Mezericzky Sámuel úr Kővágó Őrsön lakik. Por
cióját részben apai jogon, részbein Tóth Zsuzsanna, 
felesége után birtokolja. Ennek mennyisége az ügy
védi akták szerint így oszlik meg: Van kúriája, 
mely hajdan apósáé, Tóth Péteré volt, melyet je-
legleg bérbe kiadott. Nemesi földjei kb. 50 holdat 
tesznek ki. A bérlő e porciókért kb 280 forintot fi
zet, értéke tehát 4—5 ezer forintnak vehető. 

Mezericzky István és György porciójáról hivata
los írás eddig még nem készülhetett. Kb. 1 zsellér 
és 16 hold szántóföld. 

Nagy Zsigmond Köves Kálón lakik. Felesége jo
gán van 3 telkes jobbágya és kb. . . . nemesi szán
tóföldje. 

Somogyi Mihálynak az Oroszvári családból szü
letett felesége után van kb. 28 holdja és 3 telepese. 

Egri László özvegye sármelléki, apai kúriájában 
lakik. Van 24 hold szántóföldje és 2 jobbágya is. 

Vida Gábor a szántóföldek egy részét már átru
házta a kegyelmes Gróf úrra, egy jelentéktelen kú
riáján és néhány szántóföldecskéjéin kívül egyebe 
nincs Sármelléken. 
Nemes Breglovitsnak zálog jogán van Bogyai Mi
hály tói kb. 12 holdja 400 forint értékben. 

Mezericzky Sámuel úrnak Sármellék községben 
Gátra Dullőben van 3 hold szántóföldje amit az 
Oroszvári család zálogosított el 100 forint érték
ben."13 

A Bogyaiaknál nagyobb hatalmasságok lépnek fel 
a XVIII. században birtokszerzési igényükkel Sár
melléken: a gróf Festeticsek. A Festeticsek kitű
nően gazdálkodnak és adminisztrálnak. Sármellék 
birtokosainak még a családfáját is elkészítik (Ge-
neologia Possessorum Sarmellékiensium), megje
lölve az egyes nemesek kezén levő birtokokat és a 
már eladottakat az eladási évvel és árral együtt. 
Ez a családfa, mint egy kérni elentés állhatott a sár
melléki kisnemeseket felfalással fenyegető gróf Fes
teticsek irattárában, hogy mindenkor tájékoztassa 
a „kegyelmes grófokat" a sármelléki nemesek va
gyoni helyzetéről és a további birtokszerzési lehe
tőségekről. Ezek alapján elmondható, hogy a sár
melléki kisnemesek birtokait főleg a Festeticsek 
vásárolják meg. 

Domokos Julianna (férje: Simonyi Ádám) unokái: 
Boncz Katalin és Böröcz Judit fél telküket a gróf
nak adják át 290 frt összegért, Tóth Gábor, szintén 
a Domokosok leszármazottja, eladja örökségét a 
grófinak 1795-ben 3000 frt-ért. Mezericzky Sámuel és 

Tóth Zsuzsa fia: Sámuel 1805-ben adja el vagyonát 
a grófnak 900 frt-ért .Vida Gábor a részét 1803-ban 
adja el a grófnak 260 frt-ért, Vida Péter pedig már 
1801-ben eladja a grófnak 3 drb szántóföldjét 180 
frt-ért, és ezekről írást is készíttet. Ugyanez 1803-
ban teljes örökségét eladja a grófnak 1400 frt-ért. 

A Kováts Zsigmond és Domokos Borbála házas
ságából született gyermekek: Rózsa, Katalin, József 
és László Erzsébet kivételével sármelléki örökségü
ket örökre átruházták a grófra 1780-ban 12 000 frt-
ért. Oroszvári Julianna birtokát 1806-ban adják el 
a grófnak 13 300 frt-ért. 

Oroszvári András és Bárány Borbála fia: Gábor 
örökségét örökre eladja a grófnak 1806-ban 6669 
írt-ért. Az említett eladó apja, Oroszvári András a 
maga sármelléki birtokait már előbb, 1785-ben 
ölökre átadja a grófnak 7000 frt-ért. Farkas Anna, 
Farkas József és Bogyai Borbála leánya sármelléki 
örökségét a grófnak adja el 1803-ban 8600 frt-ért. 

Az elmondottak világosan bizonyítják, hogy a 
nagybirtokosok milyen könnyűszerrel kaparintják 
meg a kisnemesek birtokait. A XIX. század elején 
levő konjukturalis helyzet nagy jövedelemhez jut
tatja a Festeticseket. De láthatjuk azt is, hogy a 
konjukturalis helyzetet is csak a nagybirtokosok 
tudják kiaknázni a maguk hasznára, további birtok
szerzésre. A kisnemesek kezéből konjunkturális idő
ben is gyakran hullik ki a föld, adják el birtokai
kat. Igaz, van rá példa, hogy kisnemesek is vásá
rolnak egymástól birtokot, de ez nem olyan gya
kori jelenség, mint a nagybirtokosok vásárlásai. 

Nem lenne helyes természetesen az elmondat Lak
ból azt a következtetést levonni, hogy minden egyes 
birtokeladás egy-egy kisnemes tönkremenését je
lenti. Nem erről van minden esetben szó. A birtok
eladások egyik oka lehetett az is, hogy a más köz
ségekben lakó földesúr nem tudott kellő haszonnal 
gazdálkodni sármelléki birtokán, és így inkább el
adta azt. A nemesi birtokok eladásának leggyako
ribb oka azonban mégis a kisnemesek elszegénye
dése, kidőlése az egyre nagyobb ellenfelet jelentő 
nagybirtokosokkal szemben. 

A XIX. század elején kialakuló konjunkturális 
helyzet sürgeti a majorságok kialakítását, ill. kibő
vítését. Sármellék történetében is világosan bebi
zonyítható a iobbágytelkek összezsugorodása. A föl
dek és rétek jobbágytelki állományhoz tartozó része 
a felére zsugorodik 1754—1846-ig, annak ellenére, 
hogy a telkes jobbágyok száma nem növekvőben, 
hanem inkább csökkenőben van. 
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Ugyanakkor a zsellérek száma erősen növekszik. Az 
irtványok kicsire zsugorodnak össze, majd teljesen 
kicsúsznak a jobbágyok kezéből, új irtványok léte
sítésére pedig sokkal kisebb mértékben van mód
juk, mint az 1731—1750-es években. 

A földesurak szívesen kihúznák az utolsó darab 
földet is jobbágyaik lába alól, ha a feudális terme
lési mód felszámolása saját káruk nélkül módjuk
ban lenne. A tőkehiány azonban arra kényszeríti 
a földesurakat, hogy az összezsugorított jobbágytel
keket meghagyják jobbágyaik kezén. A jobbágyok 
földtől való teljes megfosztása, elzselléresítése nem 
áll módjukban, mert ez a robot azonnali megszűné
sét, ill. óriási mértékben való csökkenését vonná 
maga után. A földesurak pedig, — éppen a tőke
hiány következtében, — a robotmunkát semmi más
sal nem tudnák helyettesíteni ebben az időben. Sár
mellék és egyúttal a környékének is leggazdagabb 
földesura „ . . . gróf Festetics György is meghagyta 
utasításában, akinek a kezén a pénztőke felhalmo
zásának viszonylagos meggyorsulásáról beszélhetünk 
a konjunktúra éveiben, hogy a gazdatiszt a pénzes 
munkásokkal kémélve bánjon és csak ott ahol elke
rülhetetlen, applicallya (alkalmazza — Sz. I.), nagy 
judiciummal (körültekintéssel — Sz. I.) kölletik 
élni, ahol olcsóbban jut az uraság hozzája, avagy 
szaporábban kölletik végezni valami dolgot, azt 
fontolja m e g . . . az pénzes munkásokat vagy rövid 
napokra, avagy gyöngébb munkára, úgy, mint 
gyomlálásra, gyűjtésre, stb., ahol gyermekeket és 
asszonyokat olcsó pénzen lehet találni, fordéteni 
tanácsos."14 

Ha a gróf Festeticsek is óvatosan merik csak al
kalmazni a bérmunkát és nagymértékben veszik 
igénybe a robotot, mennyivel inkább kell a sármel
léki tőkeszegény kisnemeseknek ragaszkodniuk ro
botos jobbágyaikhoz. Abból az ellentmondásból, 
melyben a majorságok növelése és a tőkehiány 
miatt kerülnek, nem találják meg a kivezető utat 
1848-ig. A jobbágyság felszabadításában öngyilkos
sági kísérletet látnak. 

A sármelléki parasztok reformkori helyzetére el
sősorban az adóösszeírásokból tudunk következtetni. 
Ez4k közül is az 1828-as összeírásokba elhelyezett 
jegyzőkönyvek a legmértékadóbbak.15 

Az 1830-as összeírás elvégzése azért vált szüksé
gessé, mert az 1828-as nem tükrözte a valóságos 
helyzetet, még csak meg sem igen közelítette, s így 
az állami adó kivetése sem lehetett az állam által 
megkívánt szinten. A jobbágytelki állományok 
megműveléséhez szükséges kiadásokat az 1828-as 

összeírásban jóval többre veszik, mint az 1830-as-
ban, a bevételeket pedig jóval kevesebbre. Ezzel 
azí szerették volna elérni az összeírok, hogy a pa
rasztság állami adója kevesebb legyen, és így köny-
nyebben teljesíthesse kötelezettségeit földesurával 
szemben, aki ebben az időben már Sármelléken is 
pénzadót követel a terményadó helyett. A nádor 
azonban az 1828-as összeírások javítását rendeli el 
1828 december 21-én. A nádor rendelete értelmében 
tartják meg 1830 márciusában az újabb összeírást, 
melyet azután az 1828-as összeírásban helyeznek el. 

Mielőtt azonban rátérnék az 1830-as összeírás is
mertetésére és ezen keresztül a parasztság helyze
tének bemutatására, szeretnék rámutatni arra a 
különbségre, mely az 1828-as és az 1830-as összeírás 
között élesen megmutatkozik, és okát képezi az 
1830-as összeírás elrendelésének. 

Az egy pozsonyi mérőnyi szőlőre fordított kiadá
sok összegét az 1828-as összeírás 7 frt 50 kr-nak 
veszi, ezt levonva a bevételből 15 kr hasznot állapít 
meg. Ezzel szemben az 1830-ai összeírás 1 frt 3 kr-
ban állapítja meg a kiadások összegét, és ezt le
vonva a bevételből 1 frt 57 kr-t mutat ki tiszta ha
szonként. 1 tehén évente jövedelmez az 1828-as ösz-
szeírás szerint (tej, a borjú és a trágya értékét szá
mítva!) 7 frt 15 kr-t, de ugyanakkor a tehénre for
dítandó kiadásokat 7 frt-nak veszi, és így az évi 
tiszta jövedelem csak 15 kr. Az 1830-as összeírás 
szerint pedig 1 tehén évi jövedelme 6 frt 18 kr, 
melyből levonva a ráfordítandó évi kiadások össze
gét, marad tiszta haszonként 2 frt 42 kr. 

De egy harmadik példán keresztül is érzékelhet
jük az 1828-as és az 1830-as összeírás közötti kü
lönbséget. Ez pedig a katonaság évi gyakorlatozásai 
során keletkező károk felbecsülésében mutatkozik. 
Míg az 1828-as összeírás az 1827-ben elszenvedett 
károkat 126 frt 19 kr-ra becsüli, addig az 1830-as 
összeírás az évi katonai gyakorlatokból eredő ká
rokat: átlagosan 40 frt-ban állapítja meg. 

A?; 1830-as összeírás véleményem szerint is köze
lebb áll a valósághoz, mint az 1828-as, a felsőbb 
hatóságok ezt fogadják el mértékzsinórul a paraszt
ság megadóztatásához, így azal részletesebben fog
lalkozom, i 

Az összeírás megállapítja, hogy az úrbéri birto
kon, t. i. Sármelléken, a földesuraknak nem ter
ményben adóznak. Két egyenlő kiterjedésű mező 
van. Az egyiket ősziekkel: búzával és rozzsal szok
ták bevetni, a másikat tavasziakkal: zabbal (árpát 
itt nem szoktak termelni), egy harmadik részt pe
dig parlagon hagynak. Ezeknek a mezőknek külön-



böző a termőereje. 2/5 része elsőosztályú, 2/5 része 
másodosztályú és 1/5 része harmadosztályú. Mivel 
ezek a földek az ugar leszámításával 336 pozsonyi 
mérő termést hoznak, amiből az elsőosztályúhoz 
134 29/72 mérőnyi számítódik, amiből (az elsőosztá
lyúhoz tartozóból) viszont 1 mérőnyit 1 frt-ra lehet 
értékelni, így összesen 134 frt 24 1/8 kr az értéke. 

A másodosztályúhoz 134 29/72 mérőnyi termést 
hozó föld számítódik, ennek egy mérőnyi részét 
0 frt 40 dénárra értékelik, összesen tehát 89 frt 
M 3/8 kr az értéke. 

A harmadosztályúhoz 6714/72 mérőnyi termést 
hozó föld számítódik, ennek egy mérőnyi részét 
0 frt 24 dénárra értékelik, összesen tehát 26 fr 52 3/8 
kr az értéke. 

Mind a 336 mérőnyi termést hozó föld évenként 
250 frt 50 7/8 kr-ra értékeltetik, ami 150 50 7/8-ra 
redukálva s a föld nagysága szerint 336 részre 
osztva arányos számítással mérőnkint 44 4/5 kr-t je
lent, amit az összeírási táblázat 6. rubrikájának 2. 
osztályába beírtak. 

Egy mérőnyi búza elvetéséből hozzávetőlegesen, 
figyelembe véve a háromféle fajta földet, — több
évi vetőmagot stb., amit le kell vonni, — három és 
fél mérőnyi búza terem. 1 mérőnyi rozs átlagter
mése: 2 és fél mérő, 

1 mérő búza: . 3 és fél mérő, 
1 mérő zab: 3 és fél mérő, 

összesen: 9 mérő, 

ami a gabonafélék száma szerint 3 arányos részre 
osztva 1 mérőnyi mennyiség elvetése után 3 mérőt 
terem, azaz mind a 336 mérőnyi föld elvetése után 
10008 mérő. Ebből 252 a búza, 630 a rozs, a zab pe
dig 126 mérő. Nevezett gabonákból elsőosztályú föl
dön 3 és fél mérő, másodosztályú földön 2 és fél 
mérő, harmadosztályú földön 2 mérő terem. 

Egy pozsonyi mérő gabona árát a szomszédos 
Keszthely város hét évi átlaga szerint a nemes 
vármegye 1 frt 3 kr-ban állapította meg. Ezen árak 
szerint egy mérőnyi vetés után 3 frt 9 kr, az összes 
336 mérőnyi birtoknál 1056 fr 21 kr mutatkozik. 

E termés elérése érdekében a következő kiadáso
kat kell esziközölni: három szántás az ősziek alá, 
kettő a tavasziak alá. Közepesen számítva egy mé
rőnyi, — akár őszi, akár tavaszi az, — két és fél 
szántás kell. Egy-egy szántás az elöljárók szavai 
szerint 45 kr. A vetés és boronálás 12 kr, a trágya
kihordással együtt egy-egy mérőnyi föld után 24 kr. 
Egy mérőnyi föld vetésével kapcsolatos összes ki
adások 1 frt 24 kr-t tesznek ki. Vonjuk ki ezeket 

a fent feltüntetett bevételből, marad 1 pozsonyi 
mérő vetés után tiszta haszon 1 frt 48 kr, azaz a 
háromszázharminchat pozsonyi mérőnyi föld elve
téséből 604 frt 48 kr. 

Az itteni rétek csak egyszer kaszáihatók. Mivel 
gyakran elönti őket a víz, csak másodosztályúnak 
számíthatók. Értékük egyenlő a másodosztályú föl
dek értékével. 1 pozsonyi mérőnyi rét értéke 40 kr. 
Az összes helyi rétek értéke 29 frt 45 kr-t tesz ki. 
A község rétjei ezek szerint a második osztályhoz 
tartoznak, a másodosztályú földek termésének érté
kével egyenlő a jövedelmük, ami a kilenced levo
násával 2 7/8 pozsonyi mérőt tesz ki. Egy pozsonyi 
mérőnyi rét teljes jövedelme 3 frt 1 1/8 kr, az ösz-
szes rétek jövedelme 134 frt 42 kr-t tesz ki. E be
vételért a következő kiadások vannak: 

A kaszáló bére egy-egy kaszálásra 12 kr, 
Gyűjtés, rakás és behordás 15 kr, 

összesen: 27 kr. 

Ezeket a kiadásokat a fenti totális bevételből le
vonva, 1 pozsonyi mérőnyi rét után a tiszta haszon 
2 frt 34/68 kr, minden helyi rété együttvéve 114 frt 
38 3/8 kr. 

A helyi szőlők után természetben adják a kilen
cedet. Értékük egyenlő a helyi elsőosztályú földek 
értékével. 1 pozsonyi mérőnyi szőlő értéke 1 frt. Az 
összes itteni szőlők 135 1/2 pozsonyi mérőt tesznek 
ki, értéke tehá 135 frt 30 kr. 

1 pozsonyi mérőnyi szőlő átlag két kapást kíván 
meg. Az egész helyi szőlő után tehát 271 kapást, 
minden kapás után levonva a kilencedet, mivel az 
itteni hegy egyforma termésű, 3 akó terem. A 271 
kapás után 813 akó terem. 

Egy akó bor átlag 1 frt-ért adható el, ami beszo
rozva a mondott három akóval (kapásonként) 3 
frt-ot tesz ki. Az egész termés középarányos értéke 
271 kapás után 813 frt. Egy kapásnyi termés árából, 
a 3 frt-ból ki kell vonni: 

a., két kapálást; minden egy kapásnyi 
szőlő után: 24 kr, 

b., karózás 5 kr, 
c , nyesés 12 kr, 
d., fattyazás 8 kr, 
е., kötözés 8 kr, 
f., trágyázás 6 kr, 

összesen: 1 frt 3 kr. 
Egy kapásnyi szőlő tiszta haszna így 1 frt 57 kr, 

a 271 kapásé pedig 528 frt 27. kr. 
Egy itteni tehenet átlag 4 hónapig fejnek (az 

1828-as összeírás szerint csak 3 hónapig), azaz 120 
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A helység összeírása 1776—1846 (conscriptió possessionis) összegezve (summa summárum) 
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napig. Naponként átlag másfél média tejet ad, ösz-
szesen 180 médiát. Egy média tej 1 3/5 kr-ért ad
ható el, beszorozva 180-nal 288 kr. azaz 4 frt 48 kr 
azaz 4 frt 48 kr a tej utáni jövedelem. 

A borjú 1 frt 12 kr-ért adható el. 
Az egy tehén utáni trágya 18 kr-t ér. 
Egy tehén után tehát az összes bevétel 6 frt 18 kr, 

40 tehén után 252 fr. 
A tehenek fenntartására a következő kiadásokat 

kell eszközölni: 5 hónapon, azaz 150 napon át na
ponta átlag 6 fontnyi széna, melyet szalmával ke
vernek, ami egy centenar értékű. Egy centenar itt 
24 kr-t tesz ki, az egész szénamennyiség 3 frt 36 
kr-t tesz ki. Ezt levonva a bevételből, marad tiszta 
haszonként egy tehén után 2 frt 42 kr, 40 tehén 
után tehát 108 frt. 

A községben egy mészáros végzi a munkát egész 
éven át, segéd nélkül. 

É hely földjei közepeseknek tekintendők, mert 
agyagosak-homokosak. Az egész föld őszi vetést 
kap, tavaszit csak a fél-föld. A szántást két állattal 
végzik, a föld 40-ed része évenként trágyázásban 
részesül. Egy pozsonyi mérőnyi föld t ágyázásához 
40 kocsi trágya kell. Egy kocsi trágya kihordása 
6 kr-ba kerül, a trágyázás pedig 4 évig tart. A hely
ség 6 kaszálónyi réttel rendelkezik, ebből a közép
arányos számítás szerint, amit a fentiekben már fel
tüntettünk, 18 frt 6 6/8 kr bevétel van. Ebből az 
összegből 2 frt 42 kr kiadást kell kivonni, marad a 
községnek tiszta haszon címén 15 frt 24 6/8 kr. A 
borkiimérési jogot fél évig gyakorolja a község, és 
ebből évenként 2 vagy 3 frt bevétele van. E hely
ségben az évi gyakorlat idején a katonaság, — itt 
lévén, — 40 frt kárt okoz. Az állomásozó katona
ság fenntartásából ennek a megyének minden adó
zója kiveszi a részét, így az elpusztítottak megtérí
téséből is. 

A fenti adatok világos képet festenek a sánnel-
léki parasztok gazdasági életéről és helyzetéről az 
adott időben 

Mivel a jobbágy telkek további megcsonkítását az 
1820-as évektől kezdve nem lehet felhasználni a 
majorságok növelésére, hiszen már úgyis nagyon 
kicsire zsugorították össze a jobbágyok telki állo
mányát erre az időre, a további mgcsonkítások he
lyett a Zala és Kisbalaton mocsarainak lecsapolását 
használják fel a majorsági földek és rétek növe
lésére. 

A Zala mocsarainak lecsapolá^a közösen történik 
meg a szomszédos falvakkal, ill. azok nemeseivel. A 
megművelhető területek növelése mint közös prob

léma vetődik fel a reformkor elején. Ennek a fel
adatnak, vagyis a Zala-mocsarak lecsapolási mun
kálatainak megoldása 1848-ig nem sikerül, sőt a 
szabadságharc közbejöttével félbeszakad és csak a 
XIX. század vére fejeződik be, mégis nagyra kell 
értékelnünk ezt a kezdeményezést, mivel hatalmas 
területet tesz alkalmassá a gazdálkodásra. 

Az egész megye szívügyének tekinti a Zala-szabá
lyozást, melyből a legnagyobb rész az alsó-zalamel-
léki falvak, —• köztük Sármellék. — lakóira esik.,(i 

A munkálatok megindulnak, bár a tőkehiány ked
vezőtlenül befolyásolja a Zal aszabályozását. Tőke
hiány elsősorban a sármelléki és bókaházi kisneme-
seknél mutatkozik. A szükséges pénzt néhány alka
lommal a tőkeerősebb zalavári apátság és gróf Szé
chenyi István bocsátja a fizetni nem tudók rendel
kezésére kölcsön formájában. A Zala szabályozásá
hoz szükséges pénz előteremtése még így is nehe
zen megy. „A Zala ásatása megakadt, — írja Ba-
jomy István mérnök —, mert Sármellék részéről 
még az elmúlt 1842. évi november 30-án a jó ásók 
részére assignait 708 frt 24 kréból még máig is 350 
frt és 24 kr. fizetetten. (Sümegyné asszonyság még 
az 1838-i ásásból 33 frt-taí, 1842-i tisztogatásért pe
dig 18 frt 45 kr-ral, Darázs úrnak 15 frt 37 kr-ral 
adósok), szomorú esemény volna, hogyha most 
félben maradna."17 

De nemcsak a szabályozási munkálatok fizetésé
hez szükséges pénz hiánya, késedelmes fizetés okoz 
bonyodalmat a nagyszabású terv végrehajtása so
rán, hanem a földesúri kapzsiság is. Sármellék és 
Zalaapáti, —• vagyis a zalavári apátság birtokai kö
zött a Zala folyó jelentette a határt a szabályozás 
előtt. A szabályozás során keletkezett új árok (Kis-
Zala) Sármellék határán is keresztül megy, de tőle 
nyugatra a Nagy-Zaláig, vagyis az eredeti és igazi 
folyóig nagy terület helyezkedik még el. Ezt a terü
letet „ . . . a Zala-Apáti uradalom (értsd : zalavári 
apátság) a sáncolás által elszakított sármelléki terü
letet a sármellékieknek vissza nem adja"18 — írja a 
sármelléki közbirtokosság által megbízott pénzke
zelő, Bogyai Pál 1843 március 20-án Bajomy István 
mérnöknek és hozzáteszi: ebből, — az ügy rende
zéséig, —• az a másik kellemetlenség származik, 
hogy néhány sármelléki földbirtokos nem hajlandó 
fizetni. 

Az ilyen események ellenére is, bár vontatottan, 
halad a Zala szabályozása, az Alsó-Zalamellék mo
csarainak lecsapolása és termőfölddé, ill. kaszálókká 
és legelőkké való változtatása. Közbejött az 1848— 
1949-es szabadságharc is, amely alatt ásó helyett és 
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toll helyett is fegyvert kell ragadnia hazája meg
védéséért nemesnek és parasztnak egyaránt. 

Azt a munkát azonban, melyet a Zala szabályo
zásával kapcsolatban kezdtek meg 1829-ben, nem 
lehetett a szabadságharc után sem. megállítani. Ha 
lassan, ha még néhány évtizedre elhúzódva, de be
fejeződött a Zala szabályozása, és ezzel a sármel
léki földesurak is komoly területeket csatolhattak 
majorságaikhoz. A Zala szabályozása átnyúlik a 
feudalizmus határán, mégis az egységes kép ked
véért szeretném bemutatni a szabályozással kapcso
latos szabadságharc utáni munkálatokat és a velük 
járó nehézségeket, valamint azt, hogy mi lett az 
eredménye a reformkorban megkezdett szabályozási 
munkának. 

„Bogyai Lajos megyefőnök... Csillagh Lajos 
Táblabíró úrhoz levelet intézett. . . aki a megbízás
nak engedve 1851. évi július 28-án Zala-Szt.-György-
várra hívta össze a gyűlést, hová a birtokosok 
majdnem mind megjelentek és elhatározták az el
szakadt szabályozási fonalat ismét felvenni és foly
tatni s ezen gyűlésen oly erélyes és szigorú rend
szabályokat alkottak, melyek maguk visszhangozták 
a szabályozás üdvös eredményeiről való meggyőző
dés hangját."19 

A tőkehiány, ill. a régi tartozás rendezése még 
mindig probléma. „A régi (bókaházi iée sármelléki) 
hátralékosok újabban leendő egyéni kimutatását és 

beszedését ismét elrendelte a közgyűlés."20 „ a 
társaság gyűlést tartott Keszthelyen 1865. szept. 4-én 
. . . és konstatálta, hogy a közpénztár 2.111 frt hát
ralékbari van; megállapította továbbá, hogy gróf 
Széchenyi István által előlegezett költséggel Hajós 
István sármelléki birtokos van tartozásban és a Za
lavári Apátság által előlegezett összeggel; sármel
léki Bogyay József és Bogyay Terézia levén adó
sok, kik is beperlendŐKnek határoztattak és a gyű
lés tudomásul vette, hogy néhai Csányi Elek utódai 
tartozását Novak Ferenc úr, ki birtokjukat vette 
meg, fogja a vételárból visszatartva megfizetni."21 

A reformkorban megkezdett, de csak a XIX. szá
zad végére befejezett Zala-szabályozás is a földes
urakat gazdagította, nem a parasztokat. A szabá
lyozás 1059 holdat és 1500 négyszögölet tett művel-
hetővé, és így a Zala-berek művelhető területe 1311 
holdra növekedett. Ebből az 1311 holdnyi területből 
azonban csupán 70 hold kerül a parasztság kezére. 

A község parasztjainak jogi helyzetére vet fényt 
az a tény, hogy a Zala Vízlecsapoló Társulat-nál 
csupán egy szavazati joggal rendelkeznek, míg a 
község földesurai 22-vel. És talán még azt sem ár
tana megemlíteni, hogy a 22 földesúri szavazati jog
ból 11-gyel, vagyis az összes földesúri szavazatok 
felével a „Nmlts Gróf Festetics T." rendelkezik, 
tekintettel arra, hogy a szavazati jogok számát az 
ártéri birtokállomány nagysága, határozza meg. 

A ZALA-SZABÁLYOZÁS EREDMÉNYE: 

A Z a l a folyó kehidai töltése s a szabar-zalavári határ közötti részének á r t e r e 1 8 3 5. é v b e n : 

Folyó
szám: 

A h a t á r 
megnevezése : 

Vizes ré t : Posványos berek : összesen : 

hold D -ö l hold D-ö l hold D-ö l 

2. Sá rme l l ék 21 900 1038 600 1059 1500 

A Z a l a folyó kehidai töltése és a Kis-Balaton közötti á r t e r e az 1896. évben: 

Szántóföld : Rét : Fás és réti legelő : összesen : 

1 
hold D-ö l . hold D-ö l hold D-ö l hold D-ö l 

1500 3. Sármel lék | 191 1000 
i 

596 986 271 1114 1059 

D-ö l 

1500 



Sármellék fizetett 1836—1865-ig: 
mederfenntartásra : 
ásatásra: 

1876—1896 fizetett 
új ásatásra: 

összesen: 

2.321 frt 15 kr-t, 
20.112 frt 08 kr-t. 

+ 1.607 frt 82 kr-t: 

24.041 frt 05 kr-t. 

Az ártéri birtokosoknak törvény és alapszabályok 
értelmében megállapított szavazatszáma : 

Sármellék : Hold után : Szava 
T. Bogyai János úr 89 1 
T. Bogyay Kálmán úr 82 1 
T. B. Máté és Lajos úr 241 4 
T. B. Ödön úr 105 2 
Nmlts. Gróf Festetis T. 570 U 
Sármellék község 70 1 
Sármelléki birtokosok +154 +3 

1311 23 

A reformkor nagy és vajúdó kérdései az 1848. évi 
márciusi forradalom hatására megoldódnak. A job
bágyság felszabadításának, a jobbágytelkek meg
váltásának problémája a gyakorlati megoldás sző
nyegére kerül. Mit jelent ez Sármellék esetében? 

A mi járásunkban Bogyay Lajos 1848-ban a szol
gabíró, tehát éppen egy sármelléki földesúr a hata
lom képviselője. Már e tényből is következik, hogy 
a sármelléki parasztoknak nemigen lehet igazuk 
saját földesurukkal szemben, aki egyúttal szolgabí-
rájuk is. De könnyen elképzelhető, hogy a többi, 
vele atyafiságban levő földesúrnak is előbb szol
gáltat „igazságot", mint a parasztoknak. De az is 
valószínűnek látszik, hogy a gróf Festeticseknek, — 
a „kegyelmes grófoknak", — is előbb adnak igazat, 
mint a parasztoknak. 

A jobbágyok nálunk 1848 előtt is szabadon köl
tözködnek, így a jobbágyfelszabadítás ilyen szem
pontból nem jelent semmi változást, ha csak ered
ménynek el nem könyveljük azt, hogy a jobbágy
felszabadítás után adósságaik megfizetése nélkül is 
elköltözhetnek bárhová. 

Nagy hiba azonban az, hogy a jobbágyfelszabadí
tás során nem kerül sor a jobbágytelki állományon 
kívüli földek, a majorságok parasztok közötti fel
osztására. A jobbágytelki állomány pedig, — mint 
azt már láttuk, — ugyancsak összezsugorodik 
1848-ra. Ilyen helyzetben az egyetlen helyes meg
oldás az lett volna, ha a jobbágyok minden talp
alatnyi földet megkaptak volna, vagy legalábbis 

annyit, amennyi biztosította volna egy-egy család 
megélhetését. Erre azonban a nemesség nem tudta 
magát elszánni, hiszen itt saját érdekeiről volt szó. 

Sármelléken is fennálltak ezek a problémák. Kb. 
54 jobbágycsalád és 42 zsellércsalád kezére 258 hold 
szántóföld, 142 1/2 hold rét és 211 kapaaljnyi szőlő 
került. Ez a vagyon az akkori termelési viszonyok 
mellett nem tudta a falu parasztságának megélhe
tését biztosítani. így a parasztság, — a jobbágyfel
szabadítás ellenéire, — továbbra is függő viszony
ban marad a földesuraktól, hiszen azok birtokán 
kell megkeresnie kenyerét. A tőkehiányban szen
vedő földesurak szoros viszonyban maradnak a 
földhiányban szenvedő parasztokkal. A parasztok 
földesurakhoz való viszonya természetesen nem nél
külözi osztályharcos jellegét sem, jóllehet ez nem 
éleződik ki hosszabb ideig a nyílt ellenállásig 

Nagy probléma a föld- és réthiány. Ez nemcsak 
helyi, hanem megyei, sőt országos probléma is. Zala 
megyében a „ . . . szántóknak kb. 37, a réteknek 46, 
az egész biirtokállománynak pedig 17 százalékát"-'-
mentesítették csupán az úrbéres szolgáltatások alól, 
vagyis ennyi került a parasztság kezére. Sármellék 
területe ma 6149 kh. és 789 négyszögöl. Ez a terület 
akkor még nem volt mind művelhető, ill. haszno
sítható, hiszen a Zala szabályozása csak a XIX. szá
zad végére fejeződik be, és így a művelhető terület 
1059 holddal és 1500 négyszögöllel kevesebb volt, 
mint ma. De ebből az 5090 kh-ból is csupán 2^3 
hold földet, 142 1/2 hold rétet és 211 kapaaljnyi sző
lőt tartanak kezükben a parasztok. Ez a terület a 
művelhető határrésznek is csak 8—10 százalékát 
teszi ki. A sármelléki jobbágyok tehát 7—9 száza
lékkal kevesebb területtel szabadulnak fel, a falu 
határának megművelhető részét véve figyelembe, 
mint a megye jobbágyai átlagosan. Helyzetük így 
rosszabb lett, mint a megye jobbágyainak helyzete 
általában, annak ellenére, hogy a XVIII. század 
folyamán a megye legjobb helyzetben levő jobbá
gyai közé tartoztak a sármellékiek. Ilyen óriási el
tolódások jöhettek létre 100 éven belül a földesurak 
egyre fokozódó jobbágyelnyomása következtében. 

Ezek után megérthetjük, hogy óriási ellenszenv
vel viseltettek földesuraikkal szemben a jobbágyfel
szabadítás pillanatában is a parasztok. 

A legnagyobb elégületlenséget a legelőelkülöníté
sek, az irtásföldek végleges elrablása és a bor-
dézsma 1848 őszére tervezett beszedése váltotta ki 
Sármelléken. Az irtványok elrablásáért még csak 
morogtak a sármellékiek, a bordézsma beszedése-



kor már fejszét ragadtak és kikergették a dézsma-
szedöket a hegyből. A legelők elkülönítésekor pe
dig oly magasra hágott az elégületlenség, hogy a 
Festeticseik Sármelléki tiszttartója 25 huszárt kér a 
kegyelmes gróftól, nehogy a „sármelléki rebellisek" 
az akasztás műveletét alkalmazzák vele szemben, 
miiként a balatonmagyaródiak tették tiszttartóikkal. 

A legelőelkülönítés azért váltott ki óriási felhá
borodást, mert a legelőelkülönítések során a pa
rasztság állatai számára a Balaton-berekben, a föl
desurak állatai számára pedig a sokkal jobb Zala
berekben mértek ki legelőket. 

De figyelembe kell azt is vennünk a parasztság 
mozgolódásainak vizsgálatánál, hogy Bécs keze is 
közrejátszott a parasztság felbújtásában. 

A zalai parasztok mozgalmát 1848 tavaszán Csá-
nyi László biztos katonai erővel elfojtotta! A pa
rasztságban azonban az elégületlenség továbbra is 
megmaradt, s egyes vidékeken még a nyár folya
mán is kirobbant. 

1848 nyarán a zalai nemzetőrök! egy részét a 
Dráva folyó mellé vezényelték ki, védelmül Jella
sics horvát bán várható fegyveres támadásával 
szemben. Ezt az alkalmat néhány falu parasztjai a 
földesurak elleni megmozdulásra használták fel. 
Mozgalmukat a birtokos osztály a rendelkezésre 
álló hatósági erővel elfojtotta. Az utóbbi esemény 
már a Dózsa-féle parasztháborúra emlékeztet és 
egyben megmagyarázza azt is, hogy miért féltek 
a nemesek még nagy veszedelem idején is fegyvert 
adni a parasztság kezébe. 

A Bécs által ellenünk hangolt horváfok Jellasics 
irányításával a parasztok fellazításán fáradoznak 
1848 nyarán. Zalában is röpiratokat terjesz+°nek, 
melyekben a földesúri földek elkobzására buzdítják 
a parasztokat. 

A várható veszedelem elhárítása, ill. késleltetése 
érdekében fognak hozzá az önkéntes mozgó nem
zetőrség toborziásához. Zala megye szépen kiveszi 
részét ebből a munkából. 

Nincsen pontos tudomásom arról, hogy a sármel
lékiek mikor és hogyan kapcsolódnak be Délnyugat-
Dunántúl gerillaharcaiba, de bekapcsolódásuk biz
tos. A sármellékiek gerillaharcökba való bekapcso
lódása mellett tanúskodik az a tény, hogy egy sár
melléki földbirtokos: Bogyay Lajos éppen a mi já
rásunk szolgabírája, és mint ilyennek hivatali köte
lessége volt a népfelkelés megszervezése saját járá
sában. Természetesnek tartom, hogy saját falujá
nak parasztságát is igyekezett bevonni a mozga-
ЪтЬа. De vannak kézenfekvő bizonyítékaink is 
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rrra nézve, hogy Sármellék parasztjai is kivették 
rászukét a gerillaharcokból, ill. Zala megye felsza
badításából. Ez pedig semmi más, mint az a kb. 
25 db szabadságharcos fegyver, melyet 1949-ben 
talált meg Bonczföldi István a háza előtt levő, 1839-
ben felállított kőkereszt mögött, amikor cölöpöket 
szándékozott a földbe leásni. A fegyverek gondo
san, nyelestől, ládába helyezve voltak elásva a ke
reszt mögé, szemben az ősi Bogyai kisnemesi kú
riával. A fegyverek nem damaszkuszi acélból ké
szült mesterművek, hanem egyszerű kovácsolt lánd
zsák (valószínű, hogy csoroszlyákból készültek!) és 
kiegyenesített kaszák, melyeket a hazaszeretet te
remtett meg hirtelenében. 

Az a tény, hogy Bogyai-birtokon, a Bogyaiak 
által emeltetett kőkereszt mögött ásták el a sár
melléki népfelkelők fegyvereiket, amellett tanúsko
dik, hogy a népfelkelést senki más nem szervezte, 
csak a Bogyaiak, és később is az ő tudtukkal ásták 
e\ a fegyvereket. A legtekintélyesebb, legmeggyö-
kerezettebb földesurak a Bogyaiak voltaik Sármel
léken, és így érthető, hogy a népfelkelést is ők 
szervezték meg a falu parasztjai között. A paraszt
ság nagy veszedelem idején félretette minden gyű
löletét, ami benne élt, és csak a haza megmenté
sére gondolt. Igaz, hogy legfőbb ellenségét nem is az 
egymás után szegényedő kisnemesekben látta, akik 
általában a parasztok között, vagyis a faluban él
tek, hanem a „kegyelmes grófokban" (Festeticsek!), 
akik egymás után szerezték meg a nemesi birto
kokat is, és tették tönkre a jobbágyok gazdaságait. 

De az általános magyaroszági helyzet is mutatja, 
hogy a főnemességnek nincs komoly szerepe a sza
badságharc vezetésében. A nemzet vezérei a közép-
és kisbirtokosok soraiból kerültek ki. így volt ег 
Sármellék esetében is. Nem az aulikus Festeticsek 
álltak a parasztság élére, hanem a kisbirtokos Bo
gyaiak. 

A kanizsai harcokban vesznek részt minden bi
zonnyal a sármelléki népfelkelőik is. így érthető 
meg csupán, hogy a sármelléki 48-as honvédek 
száma Nóvák Mihály szerint csak öt. Ezek a kö
vetkezők: 

„Kiss László, földműves, meghalt a hadjárat
ban. 

Farkas János, ö. 47. kövitéz, napszámos. 
Bonyai Vendel ö. 47. közvitéz, útkaparó. 
Molnár István ö. 7. közvitéz, útkaparó. 
Vastag József, ö. 60. közvitéz, útkaparó."2Я 

Feltűnő, hogy a szegény emberek soraiból kerül
nek ki leginkább a 48-as honvédek. Igaz, hogy nem 



teljes a névsor, hiszen a még ma is sokak által is
mert Czódli Sándor 48-as honvéd (fl916) neve sem 
szerepel Nóvák Mihály felsorolásában. Pedig a ro
konság és a falubeliek elbeszélése szerint részt vett 
mint honvéd a szabadságharcban. A rokonok elbe
szélése szerint ott volt Buda visszafoglalásánál is. 
1849-ben Temesvár környékén esett fogságba. Ott 
szemtanúja volt a Kossuth-bankók elégetésének. 
Temesvárról megszökött és csak hosszú bujdosás 
után tért haza. Később mint volt 48-as honvéd min
den március 15-i ünnepségen a díszelnök szerepét 
töltötte be. Nagy népszerűségnek örvendett. Sokat 
segített a község tanítóinaik az ifjúság hazafias ne-
i> élésében elbeszéléseivel. 1916-ban ragadta el a 
halál. Temetését nagy pampával rendezték meg. Ko
porsójára kardot és csákót szegeztek, és a keszthelyi 
huszárok vitték örök nyugvóhelyére. 

A fentiekben már szóltam arról, hogy az 1560-ban 
elpusztított Sármellék újjászületésére csak 1731-ben 
kerülhetett sor. 

Arról nincsen tudomásom, hogy hány jobbágycsa
lád telepedhetett le Sármelléken 1731-ben, és így 
Kísérletet sem tehetek a falu lakossága hozzávető
leges létszámának megállapítására. 1754^ből azon
ban már vannak adataink. Ezek szerint 1754-ben 
Sármelléken 35 jobbágycsaládot írtak össze. Kér
déses azonban, hogy ez az összeírás tartalmazza-e 
a sármelléki jobbágyok teljes névsorát. Ha igen, 
akkor (5-ös szorzószámot használva!) megállapíthat
juk, hogy kb. 175 főből állhatott a falu jobbágyla
kossága. Ehhez még számíthatunk kb. 10 zsellércsa
ládot, vagyis 50 személyt, és így a falu lakosságá
nak létszámát kb. 225—250 főre tehetjük;. Feltéte
lezem azonban, hogy az 5-ös szorzószám kissé ala
csony, és nem tévednénk nagyot, ha a falu lakos
ságának létszámát 1754-ben 300 főben állapítanánk 
meg a nemesek nélkül is. A nemeseket is hozzászá
mítva a falu parasztlakosságához, a létszám a 350 
főt is elérhette.. 

A községben 1752-től vezetik a „Matricula Bapti-
satorum"-ot, vagyis az egyházi születési anyaköny
veket. Az első plébános Féltsőpáhokról költözött ide. 
A plébánosok neveit és működési idejüket időrendi 
sorrendben közlöm : 

Böröndi Pál 
Vitéz János 
Pap Imire 
Tapolczai István 
Czuppon Ferenc 

(1803—26) 
(1826-ban) 
(1826—31) 
(18.31—32) 
(1833—54) 

dement is Jakab 
Balogh István 
Horváth Miklós 
Álló Imre 
Baravits Azariás O. F. 
Szarvas Romuáld 

(1752—57) 
(Í757—59) 
(1759—60) 
(1760—95) 
(1795—98) 
(1798—1803) 

Czupponnal kapcsolatban csak annyit szeretnék 
megemlíteni, hogy az 1848—49-es eseményekkel 
kapcsolatban még egy sor feljegyzése sem található 
meg. 

A plébánosok feljegyzéseiből tudjuk, hogy 1752-
ben 25, 1753-ban 7, 1754-ben 12, 1755-ben 20 stb. a 
születések száma. 1796-tól kezdve pedig a halálozá
sokat is feljegyzik, így módunk van a születések és 
halálozások számának összehasonlítására. Ezt az ösz-
szehasonlítást külön táblázaton is elvégzem. Ugyan
csak az összehasonlítás kedvéért közlöm a Függe
lékben a sármelléki jobbágyok névsorát 1754-ből, 
1776-ból, és 1845—46-ból. 

A Matricula Baptisatorum adatai szerint vannak 
olyan esztendők, amikor a születések száma eléri az 
51—61-et, de még a 71-et is. Az 1796—185Ó-ig ter
jedő időben 2630 gyermek született. Ugyanabban az 
időben pedig 1742-en haltak meg. A halálozások és 
születések közötti különbség 888. Az egy évre jutó 
szaporulat tehát 16,14 főben állapítható meg. A ha
lálozáson kívül más tényező nemigen csökkenthétté 
a falu lakosságának létszámát. Elvándorlás helyett 
inkább a bevándorlás tapasztalható. A halálozás ál
talában nem magas. Évi átlag az 1796—1850ig ter
jedő időben 31,71 fő, míg az évi születési átlag 
ugyanebben az időben 46 főben mutatható ki. A 
születések száma tehát általában jóval magasabb a 
halálozások számánál, kivéve néhány járványos 
esztendőt, mint pl. 1849-et, amikor a halottak száma 
(főleg gyermekek haltak meg!) eléri a 123-at. Ebben 
az esztendőben havonként esnek annyian áldozatul 
a gyermekj árványnak, mint amennyi a halálozások 
évi átlaga normális körülmények között, 1849-ben 
januárban és februárban 11, márciusban 21, ápri
lisban 25, májusban 10, júniusban 7, júliusban 12, 
augusztusban 18, szeptemberbein 10, októberben 4, 
novemberben 2, decemberben 3 a halottak száma. 

Az újszülöttek többnyire házasságból származtak. 
2—3 gyermek neve mellett azonban minden eszten
dőben ott találjuk az impurius, vagy impuria (tör
vénytelen) bejegyzést. 

A XVIII. század folyamán és a XIX. század első 
felében a lakosság számának növekedése mutatko
zik Sármelléken. De a lakosság szaporodása tapasz
talható a szomszédos községekben is. 
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A fenti adatok arról tanúskodnak, hogy nem áll 
messze az igazsághoz Acsády, amikor Magyarország 
népességét a Pragmatica Sanctio korában 2,5—3 
mililóban állapította meg. A mi környékünkre vo
natkozó adatok nem támasztják alá Dávid Zoltán 
megállapításait, miszernt az ország lakossága az 
1715—20-as években a 4 millió körül lehetett, és 

így hazánk népességének szaporodása a XVIII. szá
zadban csak kétszeresének vehető. Sármellék és kör
nyéke lakosságának szaporodása a XVIII. század 
folyamán közel háromszoros. Igaz ugyan, hogy egy 
nagyon termékeny vidékről van szó, olyanról, ahol 
a természetnyújtotta életfeltételek mindig kedve
zőbbek voltak, mint az ország sok más vidékén. 

Jegyzetek 

K i s v a r g a L a j o s 

I Az a lábbi t a n u l m á n y a szerző „Sármel lék tö r téne te a 
feudal izmus végéig" c. doktori d isszer tác iójának rész
lete. 

- Processus sedis dominal is d o m i n o r u m te r re s t r ium Sár-
mel lék iens ium. (Zalaegerszegi Ál lami Levé l tá r — a to
vább iakban ZÁL — Processus sed ium domina l ium, Faso. 
3. Nro. 1.) 

1 Processus sedis dominal is dominorum, t e r r e s t r i um Sár-
mel lékiens ium. ( Z A L , Processus sedium domina l ium, 
Fase. 3. Nro. 1.) 

'• Lefolyását és köve tkezményei t a Zalaegerszegi Állami 
Levél tá rban Acta sedis domina l i s néven őrzött, i ra t soro-
zat Fasc . 3. Nro. 1-ből i smer jük . 

"' OL. Festet ics-család lvt. Direct, lt. 1806. Fase . 2. Nro . 76. 
" Szabó' Dezső: A magyarországi ú rbér rendezés tör téne te 

Mária Terézia ko rában . Г. k., Bp. 1923. 9. 1. 
; U. o. 101—102. 1. 
4 U. o. 129—130. 1. 
n U. o. 130. 1. 

1,1 U. o. 129. 1. 
II OL. Festet ics-csaiád lvt. Direct, lt. 1806. Fase. 2. Nro. 76. 

U. о. 
U. о. 
Szántó I m r e : Adalékok a magyarországi mezőgaí.dasá;: 
fejlődéséhez a napóleoni háborúk korában , Eger, 1356. 
505. 1. 
Az egyik j egyzőkönyv 1828. augusz tusában kászült és 
Megjegyzések (Observationes) cím ala t t kerül t be a ZAL-
ban levő conser ip t iones sorozat Sármel lék 1828-ba, a má
sik pedig 1830. márc iu sában készül t ugyancsak Sármel
léken és az 1828-as conseriptioba. vezet ték be, min t az 
1828-as összeírás módosí tásá t . 
Her te lendy Béla: A Zala Vízlecsapoló Társula t Törté
nete . Nagykanizsa , 1897. — 20. 1. 
U. o. 27—28. 1. 
U. o. 27. 1. 
U. o. 29. 1. 
U. o. 30. 1. 
U. o. 33—34. 1. 
Ember Győző: I ra tok az 1848-i magyarországi paraszt
mozga lmak tör téne téhez . Bp. 1951. — 53. 1. 
Varga J á n o s : Népfelkelő és ger i l laharcok Jel lasics ellen 
1848 őszén. 72—78. 1. 
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SÁRMELLÉK KÖZSÉG SZÜLETÉSI ÉS HALÁLOZÁSI TÁBLÁZATA 1752—1850-IG 
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1752. 25 _ 1777. 26 __ 1802. 46 21 1827. 44 42 
1753. 7 — 1778. 22 — 1303. 37 57 1828. 50 36 
1754. 12 — 1779. 20 — 1804. 39 43 1829. 36 36 
1755. 20 — 1780. 27 — 1805. 36 29 1830. 48 60 
1756. 12 — 1781. 25 — 1806. 41 45 1831. 55 47 
1757. 56 — 1782. 26 — 1807. 44 24 1832. 36 37 
1758. 30 — 1783. 20 — 1808. 51 33 1833. 57 45 
1759. 46 — 1784. 20 — 1809. 54 21 1834. 48 31 
1760. 50 — 1785. 32 — 1810. 46 28 1835. 41 39 
1761. 43 — 1786. 33 — 1811. 59 12 1836. 42 44 
1762. 37 — 1787. 37 — 1812. 46 20 1837. 48 29 
1763. 39 — 1788. 26 — 1813. 51 21 1838. 51 38 
1764. 34 — . 1789. 24 — 1814. 49 26 1839. 42 26 
1765. 33 • : — . . 1790. 33 — 1815. 51 26 1840. 56 32 
1766. 27 —: 1791. 36 — 1816. 52 — 1841. 54 22 

1767. 27 — 1792. 21 — 1817. 33 21 1842. 37 36 

1768. 29 — 1793. 20 — 1818. 51 22 1843. 61 50 

1769. 27 .— 1794. 30 — 1819. 32 4 1844. 51 24 

1770. 23 — 1795. 48 — 1820. 28 4 1845. 71 39 

1771. 22 — : 1796. 48 45 1821. 45 5 1846. 54 42 

1772. 21 — 1797. 61 36 1822. 34 16 1847. 53 35 

1773. 30 — 1798. 46 54 1823. 39 12 1848. 52 45 

1774. 29 — 1799. 56 18 1824. 43 19 1849. 59 123 
1775. 17 — ' 1800. 51 27 1825. 35 — 1850. 71 29 

1776. 17 — 1801. 53 44 1826. 56 22 1796-tól: 

2630 1742 

SÁRMELLÉK KÖZSÉG 1754- BEN ÖSSZEÍRT JOBBÁGYAI: 

А з O r o s z v á r y - c s a l á d t e l e p e s e i n e k n e v e i : 

1. Varga Mihály 6. Bihalos Mihály 
2. Szabó Mátyás, Pál 

és Sándor özvegyé 
3. Szemes Mihály 
4. Köszörűs Imre 
5. Jándli János 

7. Kárász György 
8. Milszájer György 
9. Horváth Péter és Mátyás 

10. Artner József 
11. Fekete Németh Fiastul 

12. Hermán Tamás 
13. Kéménes György 
14. Kámány Ferkó 
15. Vaspori András 
16. Németh Simony 
17. Kurucz György 
18. Kránicz Mátyás 

65 



A D o m o k o s - c s a l á d t e l e p e s e i n e k n e v e í : 

1. Dencs György 7. Bele vár i József 
2. Néme th Mátyás 8. K á m á n J á n o s 

3. K á m á n Mihá lyné 9. Tangl i A n d r á s 

4. Gazdag An ta l F ias tu l 10. Banhoffer György 

5. Kiss Köszörűs 11. Papok 

6. Fe jé r Mihá lyné 12. Varga Mihá ly 

13. Borbély Mihály 

14. Vaszar i J ános 

15. Barbé ly J á n o s 

16. H o r v á t h Miklós 
17. K r o k k e r György 

S Á R M E L L É K KÖZSÉG ADÓZÓINAK NÉVSORA AZ 1776-OS ESZTENDŐBEN: 

1. Mihály Mátyás 
2. Balogh I s tván 
3. Dencs György 

Dencs J á n o s 
4. Szabó P á l 
5. Hegedűs Mihály 
6. P a p Mihá ly 
7. Ferenc I s tván 
8. K á m á n György 
9. Bankó György 

10. Herczeg J á n o s 
11. Kohár i György 
12. Czing Mátyás 
13. Szabó Á d á m 
14. T a m á s József 
15. Bonnyai J á n o s 
16. K á m á n I m r e 
17. Fisli J ános 
18. Krán icz Ber ta lan 
19. Köszörűs György 
20. Csiszár György 
21. Csiszár Pá l 
22. Fe jér I s tván 
23. Szery Lőr inc 
24. J ánd l i György 
25. H e r m á n J á n o s 
26. Néme th J á n o s 
27. K á m á n J á n o s 
28. Kárász I s tván 
29. Sheres J á n o s 
30. Kocsis Mihá ly 
31. J á n d l i József 
32. Belovári I s tván 
33. An ta l József 

34. Iucz György 65. Horvá th J á n o s 
35. Esztergálás József 66. Kocsis T a m á s 
36. K e r n Mihá ly 67. Czódli J á n o s 
37. Krán icz Mátyás 68. H e r m á n T a m á s 

Magya r József 69. Kiss Mihá ly 
38. Varga József 70. K á m á n Ferenc 
39. Fe jé r A n d r á s 71. K á r á s z J á n o s 
40. Bamkó László 72. Gerge ly Pé t e r 
41. Hérics Fe renc K á m á n Ferenc 
42. Bognár József 73. Balogh György 
43. Krán icz P é t e r 74. Krán icz Ferenc 
44. Fisli A n d r á s 75. Varga J á n o s 
45. Vögyi Ferenc 76. P a p Gergely 
46. Hegedűs János 77. Borbély Mihály 
47. Ke lemen Benedek 78. P i n t é r Mihály 
48. Szabó Fe renc 79. J ánd l i Mátyás 
49. P a p Fe renc 80. Takács Ferenc 
50. Pozsonyi J a k a b 81. Anta l József 
31. Horvá th Benedek 82. Köszörűs József 
52. Lex Andrá s 83. Hidegkút i Mihály 

Horvá th Pé t e r 84. Czódli A n d r á s 
Belovári Ferenc 85. N é m e t h György 

53. Kis József Szabó Már i a 
54. Kis Fe renc 86. Szabadi Andrá s 
55. Palvezi J á n o s N é m e t h Már ton 
56. 56. Kel ler József 87. Huszá r György 
57. Mihá ly T a m á s 88. Hencz J á n o s 
58. Kis J á n o s 89. Zöld Mátyás 

Tapler T a m á s 90. Büle Á d á m 
59. Horvá th T a m á s 91. J a n o t e r Mátyás 
60. Kel ler József 92. Tisler József 
61. Kiss A n t a l 93. Szaros Ferenc 
62. Gergely J á n o s 94. Büle Már ton 
63. Svarc J a k a b 95. Bankó Fe renc 
64. N é m e t h I s tván 
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SÁRMELLÉK KÖZSÉG ADÓZÓINAK N É V S O R A AZ 1845/46-OS ESZTENDŐBEN: 

1. Szálai I m r e 50. Kis Varga P á l 99. Koller J á n o s 
2. Kőcs József 51. Kis Varga J á n o s 100. Kis J á n o s 
3. Takács Fe renc 52. Fisli József 101. J ánd l i József 
4. Szálai Mihá lyné 53. Sajcz Dániel 102. Szabó J á n o s 
5. Lágler József 54. Kis A n t a l József 103. Kocsis Lajos Zsöllér 
6. Vida J á n o s 55. Gergely J á n o s n é 104. Szabó P á l 
7. Szél József 56. Gergely László 105. Dámos An ta l á r endás 
3. Lakos J á n o s 

Anta l József 
57. Gergely József ifjú 106. ifj. Szabadi Fe renc 

9. 
Lakos J á n o s 
Anta l József 58. Köszörűs Á d á m n é 107. ifj. Kis A n t a l J á n o s 

10. Bele vár i Ferenc 59. Vőgyi Gábor 108. Molnár Mihály 
11. Czódli László 60. Bonczföldi József 109. P á l I s t v á n n é 
12. Németh József 61. Kis Józsefné 110. Kis Bonnyai Józsefné 
13. Németh Lászlóné 62. Táp le r I s tván 111. Sajcz László 
14. K á m á n József 63. Porko láb I m r e 112. Fehé r József 
15. Bankó László 64. Szabó Ferenc 113. An ta l László 
16. 'Kis Anta l J ános 65. Takács Miklósné 114. Magyar József 
17. Herczeg I s tván 66. T a m á s J á n o s 115. Szűcs A n t a l 
18. Kis Vende lné 67. Bonnyai Vendel 116. Belevár i József 
19. Szabadd Ferenc 68. T a m á s József 117. Bankó Vendel 
20. Lágler Már ton 69. Biiró József 118. Tombor Már ton 
21. Tamás József 70. Matyi József 119. Kis Varga József 
-22. Bonnyai József 71. ifj. Czédula Fe renc 120. Vida László 
23. Tamás Ferenc 72. Kis Anta l Mátyás 121. Belevár i Á d á m 
24. Báhóber György 73. Kőcs A n d r á s 122. Kis Varga Fe rencné 
25. K á m á n György 74. K á m á n László 123. Simonies Ferenc 
26. Fisli J ános 75. T a m á s Már ton 124. Készei György 
27. Vida Fe renc 76. Bonnyai I s tván 125. An ta l I s tván 
28. M e n n y ü n k J á n o s 77. Kis László 126. Takács György 
29. Bélevári J á n o s 78. Fisli Mójzes á r endás 127. Czédula László 
30. Varga György 79. Kis An ta l Miklósné 128. Magosi László 
31. Kőcs László 80. Máthés Fridriik á rendás 129. Gergely Lőr inezné 
32. Czódli Káro ly 81. Kis László 130. Belevár i László 
33. Kocsis György 82. An ta l József obsitos 131. Bonczföldi Fe renc 
34. Magyar J ános 83. Belevár i József 132. Lázár József égenföldi 
35. Kiss Anta l László 84. Czédula Fe renc 133. Szél József za lavár i 
36. Kút i J ános 85. Kis Anta l Ferenc 134. Fehé r György zalavár i 
37. Nagy József 86. Kárász J á n o s 135. Francsics I s tván za lavár i 
38. K á m á n Józserfné 87. H e r m á n I s tván 136. Horvá th Vendel za lavár i 
39. Ká rász I s t v á n n é 88. Czódli I s tvánné 137. Horvá th Dénes zalavár i 
40. Iucz Imre 8Э. Bonczföldi Mihá ly 138. Kérpá l I s tván za lavár i 
41. Laboda P á l 90. Gergely József 139. Tarnóczi József za lavár i 
42. Jánd l i György 91. Kol ler László 140. Ki rá ly Mihá ly za lavár i 
43. if j . Belevári József 92. Kárász János 141. P a p I m r e 
44. J ánd l i I s tván 93. Kis Ká rá s z J á n o s 142. Benkő László 
45. Nagy Lászlóné 94. Kárász I m r é n é 143. Számmer Gábor 
46. Szabó József 95. Varga János 144. T a m á s J á n o s 
47. Tóth György 98. Néme th J á n o s 145. P rapsz I m r e 
48. Bonnyai P á l 97. Németh József 146. Matyi I s tván 
49, ö r e g Lágler I s tván 98. Antal Pál 147. Takács Gábor 



148. Takács Ferenc 
149. Kis Mihály 
150. Antal Györgyné 

151. Nagy Ignác 
152. Varga József 
153. ifj. Czédula László 
154. Király József né 

155. Hárfás Ferenc 
156. Tislér István 
157. Matyi János 

Die wirtschaftliche Entwicklung d e s Sármellék 

Verfasser hat die Geschichte seines Heimatdorfes 
in den XVIII—XIX. Jh. bearbeitet. Mit Beispielen 
wurde illustriert, dass die Ausbeutung des Bauern
tums in der feudalen Gesellschaftsordnung sich fort
während gesteigert und parallel damit auch der 
Klassenkampf sich zugespitzli hatte. 

Es waren dei Fronbauern des Sármellék nach der 
Türkenherrschaft Kontraktualisten. Der Kontrakt 
vom J. 1731 hat für die Bauern günstige Umstände 
versichert. Dadurch ist das Zeitalter der wirtschaft
lichen Erstarkung des Fronbauerntums bis zu den 
1760-er Jahren eingetroffen. Die feudalen Grund
herren si«d gezwungen, vorteilhafte Bedingungen 
für ihre Fronbauern zu sichern, um sie an ihre 
während der Türkenzeit unbewohnt gewordenen 
Latifundien ansiedeln zu können. Der Wert des 
Bauern nimmt jetzt zu. Er wird mehr Wert, als der 
Boden, aber wohl nur bis Mitte des XVIII. Jhs. 
Seit dieser Zeit verdirbt sich, infolge der Vermeh
rung des Bauerntums und des Hervortretens der 
Meierei Wirtschaft, das Verhältnis zwischen Bauern 
und Grundherrn, obwohl Maria Theresia sich be
müht hatte, in den urbarialen Umständen (wenn 
auch nicht uneigennützig, doch im Interesse der 
Sicherung der staatlichen Steuern und unter Druck 
der dem Urbarialpatent vorangehenden Unruhen 
der Bauern) Ordnung zu schaffen. 

Verf. schildert, wie sich diese Faktoren in der 
Geschichte des Sárrét zeigen. Wir werden unterrich
tet, unter welchen günstigen Umständen die Kont
raktualisten in der ersten Hälfte des XVIII. Jhs zu 
leben vermochten und wie sie trotz ihrer Bewegun
gen unter das Joch der feudalen Herren gelangt 

sind, wie ihre Rodungen, Wiesen und Grundstücke 
zusammengeschrumpft sind. 

Die Idee von der „guten Königin" hat auch in den 
Bauern des XVIII. Jhs gelebt. Die Königin (Maria 
Theresia) hat den Gegensatz zwischen Grundherrn 
und Bauern, im Sinne „divide et impera'V bis sie 
diesen Gegensatz zum Brechen des Willens des 
Adels brauchen konnte, geschickt ausgenützt. Bei 
Gelegenheit der Bauernbewegungen nimmt sie aber, 
als oberste Patronin der feudalen Ordnung, die 
Grundherren durch Verordnungen in ihre Obhut. 

Was das Wirtschaftsleben der feudalen Gesell-
schaftsornung der letzten anderthalb Jahrhunderte 
anbelangt, läset sich mit Hilfe von Urkunden auch 
eines einzigen Dorfes beweisen, dass die Bebauung 
der Latifundien und des Bodens der Bauern mit 
gleichen " Produktionsmitteln durchgeführt worden 
ist. : M i ' ! ! 1 

Es lassen sich nicht nur die Abnahme des Bauern
besitzes, der Rodungen und der Grundstücke, son
dern auch die Einverleibung des Besitztums des 
Kleinadels in die Laitifundien bereits in diesen Zei
ten beobachten. Der Kleinadel hat an Mangel des 
Kapitals stark gelitten. Davon sind das schwer
wiegende Problem des Überganges zur kapitalisti
schen Produktion und die Angst vor der bestehen
den gesellschaftlichen Ordnung entstanden. Neben 
dem Gegensatz zwischen Bauern und Grudherren 
spitzte auch der Gegensatz zwischen Grossbesitzer 
und Kleinbesitzer zu. Das Bauerntum des Sármel
lék hat in den Jahren 1848/49, trotz seiner Grava
mina, für die Verteidigung des Vaterlandes und der 
Freiheit die Waffe ergriffen. 

L a j o s K i s v a r g a 
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