
Gazdasági életkép Bakonypéterdről 1800 körül 

I. Lakott vagy művelés alatt álló területek. 

Bakonypéterd, Veszprém megye legészakibb fa
luja a győr—veszprémi vasút és országút mellett 
fekszik Veszprémtől 50, Győrtől 30 km-re (1. kép). 
Az ún. Sokorói Halom vonulatok középső ravazd— 
csanaki vonulatának az északbakonyaljai völgyre 
terpeszkedő délkeleti vízmosta karéjain sütkéreznek 
napfényes házai és terülnek el termékeny földjei 
(2. és 3. kép). 

A török időkben elpusztult falut a XVIII. sz. első 
felében Ausztriának jórészt a Dunántúllal határos 
ui nyelvjárásos vidékeiről származó német ajkú te
lepesek építik fel, nem a régi helyén, hanem új 
terepen. A XVIII. sz, második felében a Mária 
Terézia-féle úrbérrendezés (1767) után veszik fel a 
települési, társadalmi, termelési és birtokviszonyok 
azon alakjukat, amelyben az örökváltságig, 1856-ig 
fennálltak, sőt a következő kapitalista korszakra is 
determinálóan hatottak. Ezen a téren Péterd a 
Veszprém megyei telepítéses jobbágyfalvaknak 
•egyenesen típusa. Mivel pedig típus, azért tanulsá
gos lesz a jobbágykor utolsó száz évének a birtok
viszonyokon alapuló társadalmi rétegeit, gazdasági 
termelését és részben életszínvonalát bemutatni az 
1787. gazdasági év keresztmetszetében, egy egész 
korszakra jellemzően. 

Az 1787. évet azért választottam, mert az ebben 
az évben készült, körültekintő úrbéri összeírást első 
és fő forrásommá tudom megtenni. Ugyanis II. Jó
zsef 1786-ban eltörölte a pannonhalmi bencésrendet 
és birtokainak kezelését ekkor vette át a Vallásalap 
1802-ig. Ennek az összeírásnak az adatait részben 
alátámasztja az 1828. évi conscriptio regnicolaris, 
mely második forrásom. Harmadik forrásom az 
1856. évben a jobbágykor utolsó állapotát összefog-

1. Bakonypéterd tágabb környéke. 
1. Die weitere Umgebung von Bakonypéterd. 
1. Les environs plus étendus de Bakonypéterd. 
1. Более широкая околица с. Баконьпетерд. 

lalóan rögzítő és az örökváltság lebonyolításához 
készült Birtokkönyv és két térkép, amelyből előző 
időkre vissza lehet következtetni.1 

Végül állandó vezetőim a dűlőnevek és a népi 
hagyomány. 

I. Földbirtokviszonyok 

A XVIII. sz. végén a falu határának telekkönyvi 
tulajdonosa a földesúr, a pannonhalmi főapátság. 
Tőle kapták az új telepesek a földet, melynek hasz-
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nálatáért bért, ún. úrbért fizettek és robottal szol
gáltak. A falu határát a XVIII. sz. végén ábrázoló 
térképen, pusztán dűlőnevek alapján látható a föld 
megoszlása: szántóföldek, rétek, legelők, erdő és 
szőlők. A szántóföldek a növénytermesztésnek, a 
rétek, legelők és az urasági erdő az állattenyésztés
nek az alapjai voltak, a szőlő nedve pedig a munka
kedvet fokozta. 

A szántóföldek földesúri megkötöttség és a rajtuk 
termesztett növények szerint kétfélék: úrbérköteles 
és úrbérmentes szántóföldek. 

Az úrbérköteles földek megkötöttsége kettős volt. 
Egyrészt gabonaféléket (búzát, rozsot, árpát, zabot) 
kellett bennük termelni a háromnyomásos vetési 
rendszerben történő váltogatásával, másrészt ezen 
termékek után természetben kellett az úrbért, a ki
lencedet fizetni a földesúrnak és a tizedet az egy-
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2. Bakonypéterd főutcája napjainkban 
2. Die Hauptgasse von Bakonypéterd. 
3. La grand-rue de Bakonypéterd de nos jours. 
2. Главная улица Баконьпетерда сегодня. 

háznak. Péterd esetében a kettő egy személyt volt, 
aki a termésnek csak a tizedik részét követelte meg 
teljes egészében természetben, míg a kilenced he
lyett megelégedett egy bizonyos mérsékelt pénz
összeggel. E megkötöttség miatt nevezték ezt a ki
lencedköteles, vagy Péterd esetében tizedköteles 
szántót „úrbéri teleknek" és művelőjét „telkes job
bágynak". Ezek a földek a falutól északra, a győri 
országút mentén alakultak ki. 

Az úrbérmentes és így a háromnyomásos vetési 
rendszeren kívüleső szántóföldek szabadsága pedig 
éppen abban állt, hogy ezeken a jobbágy teljesen 
önellátásra, saját szükségletére (a len kivételével} 
leadási kötelezettség nélkül termelhette az abban 
a korban a gabonán kívül szokásos növényeket. 
Ide tartozó földek: a házikert, a falutól délre a 
„kenderkert" és a falutól messze nyugatra a „post-
dominális földek". 

A félszesszió elválaszthatatlanul összetartozott a 
jobbágyházzal (Hofstatt). Jobbágyok között adás
vétel tárgyát nem képezte. Egyenes ágon, fiú- és 
leányágon örökölhető volt egységesen, felaprozás 
nélkül. Leányági örökösödés esetén földesúri enge
déllyel házasság útján két félszesszió egyesülhetett, 
miként az 1856. évi Birtokkönyv is egy jobbágy 
(Hahn Mátyás) kezén két félszessziót mutat ki. 

Az örökösödési eljárás alkalmával a jobbágy örö
kösét bemutatta a földesúr ravazdi ispánságán, ahol 
egyúttal „átírási ajándékkal" (borjúval) kedveske
dett. 

II. Népességi viszonyok 

A falu határán három társadalmi réteg osztoz
kodott az 1787. gazdasági évben és természetesen 
az örökváltságig, 1856-ig. 

A 33 féltelkes jobbágynak, gazdának (Coloni, 
Bauern) jutott tizedköteles úrbéri telek, tizedmen
tes föld, rét, nagy legelő illetmény, több szőlő. 
A faluban a főutcában volt nagy házuk hosszan 

3. Gazdaház udvara Bakonypéterden 
3. Ein Bauernhof in Bakonypéterd. 
2. Cour d 'une maison de fermier á Bakonypéterd 
3. Двор крестьянского дома в Баконьпетерде« 



4. Bakonypéterd települése 1780 körül 
4. Die Siedlung von Bakonypéterd um 1780. 
4. Le peuplement de Bakonypéterd. vers 1780. 
4. Населенность Баконьпетерда около 1780 г. 

elnyúló kerttel (4. kép). A nyugati soron, a mai 
plébániaiaktól északra 5 ház, a keleti soron 27 ház, 
továbbá a nyugati soron az iskolától délre a máso
dik ház. (Péterd települési térképén 1—33 számok
kal jelezve a házakat jelző vonalak mögött.) 

A 9 földes zsellérnek (inquilini, Kleinhäusler) 
nem volt úrbéri telke, de bővebben jutott a dézsma-
mentes földből, legelő illetményből és szőlőbőr. 
Házuk a főutca nyugati során állt az iskolaépület
től délre (közbe iktatva egy gazdaház) a ház mögött 
kerttel. A földdel rendelkezők házát az udvar vé
gén keresztben álló pajtáról lehetett megismerni. 
(A térképen a—i betűkkel jelezve.) 

A harmadik társadalmi réteg volt a földnélküli 
zsellérség (inquilini, subinquilini, Holden). Ez a ré
teg 1787-ben két csoportra oszlott. Az ún. házas 
zselléreknek (1787-ben 27) kezdetben kis háza volt, 
gazdasági épületek és kert nélkül a kis utcában, a 
faluból déli irányban kivezető utak mentén. Kez
detben egy nadrágszíjnyi földdel rendelkeztek a 
Kenderkertek dűlőben (Holdengärten) és egy m. 
holdnyi legelő illetménnyel. 

Az ún. hazátlan zsellérek (1787-ben 29) egyik része 
a telkes jobbágyoknál szolgált és lakott egy külön 
kis szobában (Holdenstübel). Aki közülük megnő
sült, a főutcán kívül felhúzott magának tömésfallal 
egy kis házat és ezzel házas zsellér lett. 1828-ban 
7 jobbágyházban szolgált hazátlan zsellér. A hazát
lan zsellérek másik csoportja a mesteremberekből 
(kovács, bognár, kocsmáros) és öt pásztorból állt. 
Az 1828. évi regnikoláris összeírásban nyolc takács, 
két „német" varga és egy szűcs a földes és házas 
zsellérek csoportjából való, akik ezt a mesterséget 
csak a téli hónapokban űzték. 

Az 1785. évi II. József-féle Tabella Conscriptionis 
populationalis2 szerint a faluban 76 ház állott. Ez a 
vázolt társadalmi rétegekre bontva 33 -f- 9 + 27 = 69. 
Maradt 7 ház: templom, iskola, urasági kocsma, ma
lom és erdőkerülő ház, két községi ház (felső nyu
gati, alsó keleti soron a községi alkalmazottak szá
mára). Az 1828. évi regnikoláris összeírásban a 
census alá eső házak száma 83, ímert a házas zsel
lérek száma 41-re emelkedett. A gyarapodás 14 zsel
lérházból származik. Az 1856-os falutelepülési tér
képen 90 ház is van berajzolva. 

550 körül van általában a lakosok száma az össze
írások szerint. 

III. A szántóföldi növénytermesztés 

a) A tizedköteles úrbéri telek 

Az 1787. évben a gabonatermesztésre kijelölt t i
zedköteles szántóföldek helyét és területi nagyságát 
az 1856. évi, a jobbágy korszak utolsó állapotát rög
zítő Birtokkönyv és térkép, továbbá a dűlőnevek 
alapján sikerült megállapítani. Az úrbéri telkek a 
győri országút mentén terültek el. A dűlőnevek is 
erről tanúskodnak, hiszen a keleti határ, a mai 
vasútvonal környéke a Nádastó zsombékos vidéke. 
A déli határ egészen, a nyugati határ nagyrészt 
legelő. Az utóbbit helyenként bozót borította Bél 
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5. Bakonypéterd határa a 18. sz. végén. 
5. Die Gemarkung von Bakonypéterd am Ende des 18. Jhs . 
5. Les confins de Bakonypéterd à la fin du XVII I . siècle. 
5. Околицы Баконьпетерда к концу 18. в. 

Mátyás szerint is és az 1856-os térképen is Somos 
névvel jelölte meg a mérnök. 

A mellékelt „Űrbéri telek táblázatában" összesí
tett kimutatást adok. A győri országúttól keletre 
nyolc, nyugatra három dűlőben egy-egy féltelkes 
jobbágy dézsmaköteles szántójának a nagyságát az 
1856-os Birtokkönyvből vett szúrópróbás adat alap
ján közlöm magyar holdakban. A dűlőnév mellett 
a szám a XVIII. sz. végi határt ábrázoló térképen 
igazít el (5. kép). 

Az 1787. évi összeírásban 33 jobbágy félszessziós 
úrbéri telke egyenként 16 és Va m. holdban van 
megadva, melyet a táblázat szemléletessé tesz. 

A Pityor dűlőnévhez megjegyzés. Pityor a népi 
hagyományban, Picsord az oklevelekben megőrzött 
neve falumnak Peturd, Peterd mellett. A régi falu
hely már a mai határon túl van. 

Az úrbéri telek táblázata 

Térképszám és dűlőnév Magyar hold J e g y z e t 

1. Haidn äcker 1543 Hajdina földek, Haidn, 
Heidekorn. 

2. Krain äcker 1310 Kavicsos földek, Grein, 
Kavics. 

3. Lezte 
Kreuz äcker 1367 Utolsó Keresztföldek. 

4. Mittere 
Kreuz äcker 1491 Középső 

. Untere 
Kreuz äcker 1 2 2 9 ' Alsó. 

6. Raaber 
Äckerlein 0561 

Győri úti földecskék 
Ackerl. 

7. Schmied 
Äckerlein 0 821 

Kovácsföldecskék. A kovács
műhely az északi faluvégen 
volt. 

8. Lange 
Äckerlein I69 I Hosszú földecskék. 

9. Untere 
Berg äcker Alsó hegyre dűlő. 

10. Obere 
Bergäcke. Felső, 

11. Pitjoräcker 3 399 Pityor-földek. 

b) Tizedköteles irtásföldek 

A Mária Terézia-féle úrbérrendezés (1767) több 
okból szabályozta az úrbéri telek nagyságát. Egyik 
Ok volt az, hogy a gabonatermelés hozzávetőleges 
állandóságát biztosítsa. A paraszti termelés folya
matosságának érdekében a jobbágy és fiai mente
sek voltak a katonai szolgálat alól és katonának a 
zsellérfiúkat verbuválták az 1828. évi regnikoláris 
összeírás megjegyzései szerint is. A XVIII. sz. utolsó 
harmadában azonban a gabonatermelés egyre foko
zódó tendenciát mutatott. Miként az iparban is eb
ben az időben a kézműveseknek most már elégtelen 
termelését a manufaktúrák többtermelése egészí
tette ki, azonképpen a mezőgazdasági termék is 
egyre több piacot talált. A földesurak tehát érde
keltekké lettek a gabonatermelés fokozásában. 

Két járható út kínálkozott. Egyrészt a XVIII. sz. 
végén a földesúr rávette a jobbágyokat erdőirtásra, 
majd a XIX. sz.-ban a legelőből törhettek fel a job
bágyok területeket. Másrészt a földesúr saját keze-
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lésébe vette a jobbágyoknak átengedett jobbágy
illetményen felüli szántóföldeket és saját majorsá
gát állította fel. 

Péterden mind a három társadalmi réteg szerez
hetett tizedköteles szántót erdőirtással. Az 1787. évi 
összeírásban a telkes jobbágyok irtásterülete össze
sen 276 mérős, melyből egy jobbágyra 4 m. hold 
jutott. A földes és házas zsellérek együttes területe 
186 mérős, melyből ezek nem egyenlően osztozkod
tak. Az 1828. évi regnikoláris összeírás szerint is 
egy földes zsellérre 3 m. holdat kell számítani. Így 
a házaszsellérre 2 hold marad, mely adat viszont 
nincsen benne az 1828-as összeírásban. 

Területmértékegység az 1200 négyszögöles ma
gyar holdra számított vetőmagszükséglet: két po
zsonyi mérő (egy métermázsa) gabona. 

Az erdőirtás a falu határának legnyugatibb részén 
történt, az ún. likivarsányi Bakonyérnek a Győr 
megyei határ felé eső szakaszának mindkét olda
lán, sőt messze belenyúlt a Győr megyei határon 
túl is, miként a XVIII. sz. végi határt ábrázoló váz
laton jól látható. Az 1856. évi Birtokkönyvben és 
térképen itt az éren, a réten inneni domboldalon 
az irtásföldek neve a mérnök feljegyzése szerint 
részben Grabenäcker (Árokföldek 12) és részben 
Breierwiesenäcker (13), míg az éren, a réten túl 
Ende der Wiesen (14). A két utóbbi dűlő népies 
német nevét a mérnök népetimológiás megértése 
alapján jegyezte fel. A népies „enter" annyi, mint 
„jenseits", ezért a név helyesen „Jenseits der 
„Wiese" (Réten túl). A Breierwiesen pedig helyesen 
népies Paierwiesen (Perjésrét melletti földek), ré-
tiperje latin neve poa. 

Ezt a három dűlőt a nép Überlendäcker (Űrbéri 
telken felüli szántók) összefoglaló névvel illette, 
melyet 1856-ban a mérnök nem jegyzett fel. Csak 
így érthető, hogy az 1856-os új osztáskor az egész 
nyugati domblejtő hosszában újonnan kiképzett 
dűlő is ezt a népies nevet kapta. (Irtásföldek ma is 
magyarul.) 

Az irtás nehéz munkáját a földesurak azzal éde
sítették, hogy az új szántó néhány évig tizedmentes 
és háromnyomásos vetési rendszermentes volt. Pé
terden az irtás az 1770-es évekre eshetett, mert 
1787-ben már tizedköteles. 

Más Veszprém megyei telepítéses falvakban is 
jelzi az irtásföldek neve azt, hogy erdőterület volt 
és hogy néhány évig szabadon termeszthettek rajta 
szántóföldi növényt. Romándon is van Überlen
däcker, Freiäcker (Szabadföldek), Waldäcker (Erdei 
földek), Bében Haferäcker (Zabföldek), Szentiván
ban Hirsäcker (Kölesföldek). Szentivánban egyene
sen köles őrlésére rendezkedett be egy malom 
(Breinmühle, Brei = köles). 

Az irtásból adódó sok fából építkeztek, szenet 
égettek (Koppányban Kohlschürer dűlő), hamuzsírt 
készítettek (Pottaschäcker). 

с) A jobbágy gabonatermése 1787-ben 

Kgy jobbágy tizedköteles szántójának összes terü
lete 20 magyar hold. Most tegyük fel a kérdést: 
mennyi gabonát termelt a féltelkes jobbágy 1787-
ben ezen a földön? 

Minden egyes dűlőben a jobbágyok egységesen 
csak ugyanazt a gabonafélét vethették, hogy a föl
desuraság számára a határ áttekinthető legyen ellen
őrzéskor. Aratás után megjelentek a földesuraság 
emberei. Lóháton bejárták a határt a községi elöl
járóságtól kísérve. Megszámlálták a 17 kévéből ösz-
szerakott gabonakereszteket. A tizedből következ
tetve összeszámláltak búzából 1300, rozsból 1220, ar
cából 160, zabból 320 keresztet. Búzából — úgymond 
az összeírás — egy kereszt egy mérő (50 kg), rozs
ból, árpából, zabból egy és egynegyed mérő (62,50 kg) 
termést adott. A búza mérőjének árát 54, a rozsét 
45, az árpáét 36, a zabét 24 kr-ban, a forintot pedig 
60 kr-ban számították. 

Ezen adatok és a tizedköteles szántóföldek terje
delme alapján készült és mellékelt két táblázatból 
(„A falu gabonatermése" és „A jobbágy gabonater
mése") kiolvasható a termés, a vetésterület és az 
átlagtermés a háromnyomásos vetési rendszerben. 
Az őszi gabona átlagtermését csak együttesen tudom 
megadni. Búza és rozs között különben sem szokott 
nagyobb eltérés lenni. 

Az összeírásban szereplő árpa és zab mennyiségét 
kevésnek tartom a ráeső vetésterülethez mérten. 
Nyilván hajdina vetése volt megengedve árpa és zab 
helyett. Hajdina után földbért fizetett a jobbágy. 
1787-ben a földesuraság 4 q hajdinát (mérőjét 36 
krajcárral számítva) vitt el földbérképpen. Emlé
keztetek arra is, hogy Hajdina-földek nevű dűlő is 
volt a tizedköteles földek között és éppen homokos 
altalajú ez a dűlő, amelyben a hajdina szeret te
nyészni. 

Az 1828. évi regnikoláris összeírás már említi, 
hogy a tavaszi vetésterület egyik felébe zabot, a 
másik felébe árpa mellett kukoricát (fagopyrum) 
vetnek, de a mennyiséget nem adja meg. A rejtély 
jobb megoldásához jutunk, ha a hajdinavetés fenn
tartása mellett feltételezzük, hogy a tavaszi gaboná
ból csak féltizedet kellett adni. Ezt így magyar vi
szonylatban még nem ismerem, németországi pél
dáját igen.3 Ebben az esetben persze a táblázatok 
vonatkozó adatai megkétszereződnek és közelebb is 
állnak a valósághoz. 
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A falu gabonatermése 

Vetésterület m. hold Termés q. 

Jobbágyok 
Zsellé

rek irtás 
iöldje 

Összesen Jobbá
gyok 

Zsellé
rek Gabona 33 

úrbéri 
telke 

irtás 
földje 

Zsellé
rek irtás 
iöldje 

Összesen Jobbá
gyok 

Zsellé
rek 

össze
sen 

' N 

búza 177,3 46 31 254,3 564,— 86 65O,— 

Ю rozs 

177,3 46 31 254,3 

676,50 86 762,50 

árpa 

177,3 46 31 254,3 

82,— 18 100,— 

> 
C3 

zab 177,3 46 31 254,3 182,— 18 200,— 

hajdina 

177,3 46 31 254,3 

? ? 

Ugar 177,3 46 31 254,3 

532 138 98 763 1504,5 208 1712,5 

A jobbágy gabonatermése 

Vetésterület Termés Átlag 
termés 

q-

Î 
ö ze en 

J 
с" °* и б 

Értéke 

Átlag 
termés 

q-

Gabona Î m. 

hold 
к. 

hold 

J 
с" °* и б Frt kr. 

m. 
hold 

kat. 
hold 

'H 
búza 

5,3 1,3 6,6 5 
17,— 30 36 

5,5 7,5 
*o 

rozs 
5,3 1,3 6,6 5 

20,50 30 45 

5,5 
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5,50 4 24 ? : 

hajdina 

5,3 1,3 6,6 5 

? 

? 

ugar 5,3 1,3 6,6 5 

16 4 20 15 45,50 68 45 

d) A tizedköteles szántók növelése 
a XIX. század közepén 

A XIX. század közepe felé még fokozódott az 
áruigény a piacon és nyilván ezért adott a földesúr 
engedélyt a gabonatermesztő szántók még további 
növelésére, miként ez az 1856. évi és a jobbágykor 
utolsó állapotát rögzítő Birtokkönyvből és a hozzá 
mellékelt térképből kiolvasható. Ezekben az okmá
nyokban ugyanis még további 7 m. holddal bővül 
egy jobbágy tizedköteles szántóföldje és így össze
sen kb. 27 m. holdra növekszik az örökváltság ide
jére. 

A határt a XIX. sz. közepén vázoló térképen 
(6. kép.) az új szántók elhelyezkedéséből azonnal 

6. Bakonypóterd határa a 19. sz. közepén 
6. Die Gemarkung von Bakonypéterd in der Mitte des 19. 

Jhs . 
6. Les confins de Bakonypéterd au milieu du XIXe siècle. 
6. ОКОЛИЦЫ Баконьпетерда, середина 19. в. 

látható, hogyan csipegettek a jobbágyok a legelők
ből három helyen is. A Hutweide legelőből északon 
feltörték a Neuriß (Űj feltörés 23) dűlőt 1,900 m. 
holdas telkekkel, délen a szőlőhegy szomszédságá
ban két Weingärtenäcker (Szőlőföldek 25) dűlőt ha
sítottak ki 0,700 és 0,800 m. holdas parcellákkal. 
Az ökörlegelő déli részén 1,300 m. holdas szántót 
kapott egy jobbágy az új Ochsenweidäcker (ökör
legelő földek 24) dűlőben. Végül a Nádastó helyén 
adódott a Morastäcker (Zsombékos földek 22) kb. 
2 m. holdas és a Gänsackerl—Teichwiesen (Liba
legelő földek—Tórétek 21) kis telkeivel. 

Itt a dűlőnevek is arról árulkodnak, hogy le
gelőből és lecsapolásból erednek a szántók. A mű
velés alá fogás időpontját a nevek relative jelölik 
meg: a többi dűlőnévhez viszonyítva fiatalabbak. 

Ez a kb. 7 m. hold az 1828. összeírásban még nem, 
az 1856. évi Birtokkönyvben már bennefoglaltatik. 
Az új szántók keletkezésének idejét tehát körülha
tárolja ez a két évszám. Művelés alá vonásuk sor-
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rendjére névadástik lélektani vonatkozásai alapján 
lehet következtetni. Először az addig szántani tilos, 
kemény talajú legelő nem kis fáradtsággal járó „fel
törésének" szemléleti eleme érvényesült és a disz-
kurziv gondolkodás ezt az elemet ragadta meg a 
névadásban (Neuriß — Űjfeltörés). A következő 
szántó névadásakor a legelőfelszántás szemlélteti 
komplexumából a legelő—szántó ellentét feloldásá
nak szemléleti eleme determinálta az ökörlegelő
szántó névadásakor a legelőfelszántás szemléleti 
gelőből kihasították, már vesztettek frisseségükből 
az előbb leírt szemléleti elemek és inkább a mel
lette elterülő szőlőhegy érintkezési képzettársítással 
adta a Szőlőföldek nevét. 

A Nádastó lecsapolását 1824-ben engedte meg a 
földesuraság4 úgy, hogy az alsó faluvégi malomtól 
a lázi-i határig Markolhatták a Bakonyér medrét, 
melynek ettől kezdve Kanalgraben (csatornaárok) 
lett a népi neve. így jutott a jobbágyság a kezdet
ben zsombékos altalajú szántóföldekhez és rétek
hez, de elesett az 1787. évi adat szerint az évi 2800 
kávé nádtól, amely a nádfedeles házak korában nem 
lebecsülendő érték, továbbá az 1828. évi összeírás 
már nem tartja üzemképesnek a vízimalmot a víz
hiány miatt. (Egyébként az asszonyfai Nádastó 
mellé, a mai péterdi vasútállomás vidékén 1817-ben 
épült asszonyfai vízimalom is bezárt és csak emléke 
élt tovább az ide kifutó péterdi 8. sz, dűlő megjelö
lésében: „az asszonyfai malomnál".) 

e) A tizedmentes földek 

A három társadalmi réteg önellátására a tized
mentes földeken termelte a gabonaféléken kívül a 
háztartásban és gazdaságban szükséges egyéb nö
vényeket. Ezeken a földeken termelték a zöldség
féléket, káposztát (a liszt mellett fő élelmezési cik
ket) babot, lencsét, mákot, lent, kendert, marha
répát, lucernát, bükkönyt (Vitia sativa) stb. Nincs 
adatom arról, hogy burgonyát és kukoricát termel
tek volna 1787 körül, bár a veszprémi városi piaci 
árjelentésekben5 ez idő tájt már szerepelnek a ter
mények között. Az 1828. évi: összeírás szerint a ku
koricát már kb. másfél m. holdon termesztette egy 
jobbágy. Sajátságosan termesztették a répának egy 
fajtását, a tarlórépát (Halmrübe, Halm = tarló). 
A gabona betakarítása után tarlóhántással vetették. 
Az ember számára is élvezhető tarlórépa ízre ha
sonlított valamelyest a mai étkezési retekre. 

A két ipari növényből, a kenderből és lenből te
temesebb mennyiség termelését kell feltételezni, 
márcsak abból az adatból is következtetve, hogy 
nyolc zsellér a téli hónapokban a takácsmestersé

get űzte, akik ezen textil nyersanyagoknak vászon
neművé történő feldolgozása mellett nyilván a gyap
jút is felszőtték. A hagyományból tudom, hogy a 
jobbágyok téli alsóneműje „flanel" volt és flanel-en 
gyapjúból szőtt anyagot értettek. 

A növényi magvakból sajtolt olajnak a jobbágy 
háztartásában fontos szerep jutott főzés és világí
tás tekintetében. A faluban működött is egy olaj
ütő (ölstampfer) a település térképén a 12 számú 
jobbágyházban. Keletkezésének idejére nem tudok 
következtetni. Az 1828. évi összeírás az időszakos 
mesteremberek között nem említi. A hagyomány 
szerint a XIX. század közepén Hofstätter Károly 
tulajdona. Mikor ennek háza 1883. aug. 29-én, a 
nagy tűzvész idején leégett, az olajütő is teljesen 
megsemmisült. A kender, len és gyapjú megmunká
lásához a házakban nem hiányoztak a törő, tiloló, 
rokka stb. 

A felsorolt terményekből tehát nem adtak tize
det, a lent kivéve, melyből egy jobbágy 3 font fo
nást szolgáltatott be, fontját 3 kr-ban számítva. 
Azonban azt gondoljuk, hogy ezen termények után 
is meg volt fizetve a föld bére, hiszen robotot is 
teljesítettek: a telkes jobbágy 27 napi igásrobotot 
(egyet-egyet 20 kr. napszámbérben értékelve), a föl
des-zsellér 3 napi igás és 18 napi kézi robotot, a 
házas-zsellér 18 napi, a hazátlan pedig 12 napi kézi 
robotot. 

Tizedmentes volt mindenekelőtt a jobbágyok és 
földes-zsellérek házikertje, melyben a konyhaszük
séglethez mért zöldséget és a lovaknak lucernát ter
meltek. A gyümölcsfák közül különösen a szilvafát 
kedvelték a szilvalekvár és aszalt szilva kedvéért. 
Egy jobbágy házhelye kerttel együtt 900 négyszögöl 
körül volt. 

Tizedmentesek voltak a Kenderkertek (15). A job
bágy egyik kenderkertje 172 öles, a másik 543 öles, 
míg a káposztáskert 50 öles volt. A földes-zsellér
nek volt egy 270 öles kenderkertjé és egy 30 öles 
káposztáskertje. A házas-zsellérek kenderkertjé ki
csike volt (Holdengärten). 

A házi és kenderkertek területi adatait szintén 
az 1856. évi Birtokkönyv alapján vetítettem vissza. 
Kert—Garten szó egyébként azt jelenti, hogy árok
kal, fonott kerítéssel elkülönített kis szántóföld, 
legelőterületek közé ékelve és így megvédve az ál
latok kártevésétől. 

Különleges elnevezése volt a harmadik terjedel
mes tizedmentes földnek: Hausäcker, latinul post-
domalis, magyarul „ház után járó szántóföldek", 
vagy mai kifejezéssel „háztáji földek". 1787. évben 
a jobbágyok dűlőjének összes terjedelme 384 mérős, 
a földes-zselléreké 154 mérős. Ebből egy jobbágyra 
jut 5 és fél, egy földes-zsellérre 8 és fél magyar 
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hold. A jobbágyok postdomálja (16) a likivarsányi 
Bakonyértől keletre terült el a domboldalon. Ezt a 
dűlőt egy kocsiút felső és alsó részre osztotta. 
A földes-zsellérek postdomálja (17) több részben 
szorult be a jobbágyok úrbéri telkei közé. így 6 és 
fél magyar holdas földek a győri országút és tarjáni 
határ alkotta szögbe, a győri úttól nyugatra és ke
letre, továbbá kisebb parcellák szétszórva ugyan
csak az úrbéri telkek között. 

A legtöbb telepítéses falu határában megtalálható 
a postdomál föld dűlőneve. Barnagon a postdomál-
ban káposztát, kendert és hajdinát termeltek egy 
1776. évi összeírás szerint. 

A földes-zsellér nyilván gabonaszükségletének egy 
részét is itt termelte, másik részét pedig a földes
uraságnál csépléssel szerezte meg. A földesuraság 
egy gabonakereszt kicsépléséért; egy nyolcad mérő 
(6,25 kg) gabonát adott bérként a cséplőnek, aki 
lovakkal csépelt. 

ÍV. A szőlőművelés 

Az új telepesek 1750-ben engedélyt kaptak szőlő
telepítésre. 1787-ben 455 gossosnyi terjedelmű volt 
a Szőlőhegy (das Gebirge, die Weingärten) a le
ereszkedő dombgerincek vízmosásoktól elválasztott 
dél irányú karéjain. 1787-ben 26 akó volt a bor
tized. Ha az ebből adódó bortermelést szétbontjuk 
a jobbágyokra, zsellérekre, akkor egy jobbágy ter
mése kb. 350 1 lehetett. Ezt a mennyiséget kevésnek 
tartom a szőlőterülethez mérten, még ha számításba 
veszem, hogy csaltak a tizedbevalláskor. Rossz volt 
a termés? A bortermés évjáratai nagyon is külön
bözőek. 

Az 1828. évi regnikoláris összeírás házak szerint 
veszi számba a szőlőt. Az 1856. évi Birtokkönyv 
111 m. holdban adja meg a szőlőhegy összes terü
letét. Persze ez a nagy terület nem volt teljesen 
szőlővel beültetve. A zsellérek kertnek is használ
tak parcellákat. 

A 33 telkes jobbágy három egymás utáni dűlőben 
kapott parcellákat: Ludlweingärten (Ludlein piszkos 
vízmosás), Ackerlweingärten (Äckerlein), Grosze 
Weingärten. A dűlőket elkülönítő vízmosásban ve
zető út két oldalán voltak a présházak, korabeli 
évszámmal ellátott hatalmas faprésekkel, pincével, 
előttük gyümölcsfákkal (Baumstatt). Egyébként a 
falu faiskolája az alsó faluvégen, az országúttól 
balra a zsellérház és malom között volt az iskola
mester kezelésében. Ezekben a dűlőkben a parcel
lák 400 négyszögöl körül vannak ma is. Tehát egy 
jobbágynak kb. egy magyar holdnyi szőlőterülete 
volt. 

A zsellérek nyugatra egészen az erdőig műveltek 
szőlőket. A terület egyes részeinek más és más a 
neve: Kleine Weingärten és Samstagweingärten. Kis 
parcellákra utaló nevek. Szombatszőlők: szombat 
délután a szőlőkben nem volt szabad dolgozni, de 
a kicsi szőlőben egy szombat délelőttnyi idő alatt is 
el lehett végezni az időszerű munkát. A dombgerinc 
legnyugatibb lejtőjén Anlehne Weingärten (Lejtő
szőlő, nyugatra a likivarsányi Bakonyérre lejtő) 
volt a dűlőrész neve. 

Ez az árokkal és fonott kerítéssel bekerített szőlő
hegy amezőgazdasági fél szessziótól elkülönült va
gy on jogilag, közigazgatásilag és rendtartás szerint. 

Vagyonjogilag tekintve a szőlőparcellák az örök
lés mellett adásvétel tárgyát is képezték persze 
földesúri engedéllyel. Ezért az eredeti elrendezést 
adásvétel hamar megzavarta. Eladás esetén minden 
forint eladási ár után egy krajcár a földesurat il
lette tulajdonjog elismerése címén és persze átírási 
ajándékkal is kedveskedni kellett a ravazdi ispán
ságon. 

Közigazgatásilag a községi elöljáróság megosz
totta a joghatóságot az ún. hegyközségi elöljáróság
gal, a hegymesterrel és helyettesével. Az 1828. évi 
összeírás névszerint említi a hegyközség elöljáróit. 
A hegymesterek a szőlőőrök útján ellenőrizték a 
szőlőhegy rendtartásának megtartását. A szőlőőrök 
Lőrinc naptól, aug. 10-től a szüret végéig tartózkod
tak a szőlőkben. 

1933-ban találtam Romándon Czipf György csa
ládjánál kézzel írott és 1802-re datált Rendtartás
könyvet „Weingärten-artickeln" címen, melyet kö
zöltem is.6 

Ez a Rendtartás felsorolja a végezhető időszerű 
szőlőmunkákat. A hétköznap minden napján dol
gozhattak a szőlőben szombat délután kivételével. 
Járás, közlekedés csak az utakon volt engedélyezve. 
Szüreteléshez az elöljáróság engedélyét kellett 
kérni. A szőlők eladásában követett eljárás szerint 
megvételre illetékes elsősorban a rokonság, azután 
a felső, majd az alsó szomszéd, végül a többi bir
tokos. Minden vevőnek 15 napi gondolkodási időt 
adtak. A kártevés, lopás, verekedés, perlekedés, 
káromkodás büntetést vont maga után. A büntetés 
7 krajcártól fokozatosan a tíűnös szőlőjének eladá
sáig terjedhetett. 

Szent György napján, ápr. 24-én a birtokosok a 
pincék előtti térségen (Baumstatt) gyűlést tartot
tak. Ekkor kihirdették az artikulusokat és behaj
tották a büntetéspénzt. A hivatalos ténykedést mu
latság követte. A viselkedés szabályozására szükség 
is volt, mert a jó bortól könnyen kirúgtak a hám
ból. Ez méginkább igaznak tűnik, ha hozzáteszem, 
hogy négy présház pálinkafőzésre is be volt ren-

212 



dezkedve. Fényes Elek7 dicséri a péterdi „kövér, 
felette édes" bort. 

Mint érdekességet említem meg, hogy az iskola
mesternek szüreteléskor borgyűjtési joga volt, bár 
egyébként is járt neki négy akó bor a kántorizá-
lásért. Szüreteléskor fiaskójával megjelent a szüre
telő présházánál, egymásnak egészségére kívánták 
az új bort, majd borral töltve kapta vissza fiaskó
ját. 

V. Az állattenyésztés 
Külterjes állattenyésztés folyt. Az állatoknak csak 

a téli takarmányozásáról kellett gondoskodni, mert 
különben, ha az időjárás engedte, legelőn éltek. 

A téli takarmányt a rétségen és tizedmentes föl
deken termelték. Minden összeírás említi, hogy a 
jobbágyoknak a rétsége a péterdi határban kevés 
volt. Az 1787. évi állapotot le lehet írni az 1856. évi 
Birtokkönyv adatai alapján. Eszerint rétjük volt a 
Kereszt és Kisföldek (Ackerl) végében a Bakonyér 
mentén összesen kb. egy m. hold. A földesuraságtól 
bérbe kapták a likivarsányi hosszan elnyúló rétet 
az ottani Bakonyér mentén. Az összeírás 56 szekér 
szénát és 10 szekér sarjút tart számon. A széna sze
kerét 2 frt-ban, a sarjú szekerét egy frt-ban számí
tották. A zsellérség szintén a földesúri réten és er
dőben kaszált szénát. 

Egyéb takarmányféléket a tizedmentes szántóföl
deken termesztettek, mégpedig bükkönyt (Vitia sa
uva), lucernát és marharépát. Feletették persze az 
árpa- és zabszalmát is az állatokkal. 

A legelő (Weide, Pascum) nagyon fontos szerepet 
vitt a külterjes állattartásban. Úgyszólván minden 
állatnemnek külön volt legelője. A falu társadalmi 
rétegei nem küldhettek egyenlő számban állatokat 
a legelőre, hanem legelőilletmény szerint. A job
bágy legelőilletményét 8, a zsellérét 1 magyar hold
ban számították. (Papnak, tanítónak, jegyzőnek is 
volt legelőilletménye). A legelő összes területe az 
1856. évi Birtoktörvény szerint 533 m. hold. 

A nyugati határ nagy Legelőjére (Hutweide 18) 
jártak a lovak (Kuppelhalde), a szarvasmarhák, 
juhok. Csapás útjuk (Trift) a mai alsó faluvégi 
kocsma mellett vitt fel a Kálváriát bal kéz felől 
hagyva a dombgerincre, majd egészen az erdőig. 

A délkeleti határban a veszprémi országút két 
oldalán szintén legelők terültek el, jobbra az ökör
legelő (Ochsenweide 19), balra a disznólegelő Stand 
névvel (Pihenő vagy Marhaállás 20). Ha a Stand 
név eredeti jelentését vallatóra fogjuk, akkor két 
legeltetési eljárásmódra kaphatunk felvilágosítást. 
A Stand szó egyrészt azt jelenti, hogy a dűlő keleti 
sarkában delelőre megpihent a nyáj egy gémeskút 
mellett. A gémeskút népi nevén Zigelbrunn, ahol 

Zigel, Zügel a lószerszám gyeplőszárát jelenti, mely 
a gémeskút „ostorát" jelöli. (V. ö. Asszonyfán a 
„Tézslakuti dűlő" nevét.) Ugyanis hajnalban kiver
ték az állatokat a 18-as számú legelőre, ahonnan 
átlegelésztek a Romándra vivő úttól nyugatra egy 
keskeny legelősávon keresztül, majd a romándi ha
tár mellett a 19-es, 20-as számú legelőkre. A Stand 
legelőn délben pihenőt tartottak talán akol-állás 
félében vagy lábas gerendákhoz kötve. Az asszo
nyok ide jártak ki a teheneket fejni. 

A Stand szó másrészt azt is jelenti, hogy éjjel 
is a legelőn maradt a csorda és itt a faluból is lát
ható terepen talán palánkokból összerótt „marha
állásban" pihent. 

A falu libaállománya a már említett Nádastavon 
úszkált és mellette a rétségen tanyázott, ezért is 
illették ezt a területet a későbbi művelés alá vonása 
után Gänsaokerl (Libalegelő 21) névvel. 

Egy másik tó, a kenderáztató vagy birkamosó tó 
a Stand dűlőnek a falu felé eső végében, az országút 
melletti sarkában terült el. A Láziból jövő Ba
konyér vizét töltéssel fogták fel. 

Külön kell megemlíteni az időszakos legelőket: 
a réteket, tarlót és az urasági erdőt. A gabona be-
hordása után a tarlón előbb a disznók tallóztak, 
majd a tarló kizöldelése után a számosállatokat is 
ide terelték. A rétekre pedig a sarjú betakarítása 
után hajtották az állatokat. 

Az urasági erdő abban az időben még a falusi 
mezőgazdaság szerves része volt és csak később lett 
a vadtenyésztés intézményes területe. A lakosok 
nemcsak tüzelőanyag szükségletüket szerezték be 
innen és termelték ki a fát napszámbérben, hanem 
a tisztásokon szénát kaszáltak és a számosállatokat 
legeltették. A setések pedig makkolni jártak az 
erdőbe, ahol vastagon terítve találtak hizlaló takar
mányt. Természetesen mindez a földesúr engedélyé
vel és jövedelmének növelésével történt. 

A falunak tehát volt szarvasmarha-, ökör-, ló-, 
sertés- és juhlegelője. Az 1828. évi összeírás öt pász
tort is tart számon. (Más telepítéses falvak dűlő
nevei jobban részletezik a legelőket, pl. Kälber
weide, Schafberg stb.) A falu állatállománya az 
1787. évi összeírás szerint: 

Ökör 1 Tinó Tehén Borjú Ló Csikó Juh 

341 

Sertés 

60 43 80 42 114 18 

Juh 

341 73 

Malac Baromfi Méhcsalád 

138 ? ? 

A szarvasmarha fajtája szerint fehér, magyar
erdélyi (podóliai), a sertés bakonyi, a juh racka. 
A kilenced és tizedképpen adott 22 bárány darab-
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ját 40 kr.-ban és az egy darab úrbéri borjút 49 és 
fél kr.-ban számították. A baromfi és méhcsaládok 
száma nem ismeretes. Mézből összesen 24 kr. érték
ben adtak tizedet a jobbágyok. (A faluban most is 
áll még egy, a XIX. sz.-ban készült méhház, mely 
párját ritkítja.) Baromfiból évente általányban egy 
kappant, egy csirkét és hat tojást szolgáltatott be 
egy jobbágy, összesen 24 kr. értékben. 

Ezt az állományt, miként fentebb a gabonater
mést, szét lehet osztani a három társadalmi réteg 
között, ill. le lehet bontani egy jobbágy és zsellér 
állományára. Egy jobbágy állománya 1787-ben: 

ökör Tehén Növendék 
marha Ló Csikó Juh Anyakoca 

2 2 2 2 2 6 1 

Süldő Malac 

1 3 

A földes zsellérnek is volt két lova csikókkal, 
két tehene egy-két növendék marhával, 6 db juha, 
anyakoca néhány malaccal. A sertések 73-as számát 
felbontottam 42 anyakocára (33 -4- 9) és 31 süldőre. 
A bakonyi fajta anyakoca szaporulata csekély volt. 
A lóállomány nagy számából arra lehet következ
tetni, hogy néhány házas zsellérnek is volt lovasfo
gata, melyet a hagyomány is így tud. 

Az 1828. évi regnikoláris összeírásban házanként 
vették censusba az állatállományból az egy évesnél 
idősebb állatokat. Adóbevallásról lévén szó, az ada
tok csak feltételesen használhatók. A falu egy éves
nél idősebb állatállománya így fest 1828-ban: 

ökör Tehén 
Növen

dék 
marha 

Ló Csikó Juh Sertés 

74 42 33 108 14 465 119 

A település térképen 19-es számmal jelzett job-
bágyház egy évesnél idősebb állatállománya 
1828-ban: 

ökör Tehén Ló Csikó Juh Sertés 

2 1 2 2 13 4 

Ebben a táblázatban három feltűnő mozzanat 
van. A jobbágy házakban általában csak egy tehe
net vallottak be. A sertéseknek 4 db-ban megadott 
száma reális és felbontható egy anyakocára és 3 db 

süldőre. Az ilyen éves, kifejlődött süldőt lehetett 
makkolásra, hizlalásra fogni. A juhok száma több
szörösére szökött fel 1787-hez viszonyítva. Ez a 
tény beleillik abba az értesülésbe, mely szerint a 
jobbágyok a XIX. sz. első évtizedében a földes
uraság szomszédos tarjáni határának egy részét 
bérbevették juhlegelő céljára a felszaporodott juh
állomány miatt.8 Ebben a bérleti szerződésben 1380 
darab birka legeltetéséről esik szó a földesúr nem 
csekély hasznára, hiszen bárányokból kilencedet és 
tizedet szedett. Mindenesetre a falu lakói is meg
találták számításukat, mert egyrészt sok tejtermék
hez és gyapjúhoz jutottak, másrészt egy szűcsöt el
láttak munkával a téli hónapokban. Az 1828. évi 
összeírásban talán a juhász ' bevallása őszintének 
tekinthető és 30 darab juhából esetleg következtetni 
lehet egy jobbágy juhainak hozzávetőleges számára. 

Az állattenyésztéssel kapcsolatban még további 
megjegyzéseket kell tenni. 

Feltűnik, hogy a táblázatokban apaállatokról nem 
történik említés. A hagyomány szerint bikát a föl
desuraság lázi-i majorjában tartott, amit az 1828. 
évi összeírás is valószínűsít, disznókant a disznó
pásztor, a kanász nevelt, kos pedig minden házban 
volt található. 

Fogatok tekintetében a jobbágynak legalább két 
erős fogatra volt szüksége egyrészt az igásrobot nagy 
tehertétele miatt, hiszen egyik évben Tarjánban, a 
másik évben Győrszentmártonban a vesztőhely kö
rül szántotta a földesúri földeket, másrészt saját 
földjeit is aprólékos munkával művelte, őszi alá 
háromszor, tavaszi alá kétszer szántott az 1828. évi 
összeírás szerint is, azonkívül fogasolta, boronálta, 
hengerelte a szántást, a kézi vetést. (Die Agn = Egge 
a fogas, der Tes a tövisborona, die Roll a henger.) 

A tehenek hasznosításának ideje még nem érke
zett el igavonás és tejtermékek tekintetében. 

A burgonya és kukorica megjelenése a paraszti 
gazdálkodásban változást hozott a disznóhizlalás 
terén. Hagyományosan a sertések az urasági erdőbe 
jártak makkolni és a makkolás végén az éves sül
dők „jó húsban" voltak. Az új takarmány jobb ér
tékesítése végett most kezdik a hízókat az udvar
ban újonnan felállított „hizlaló ólba" zárni, mely
nek német nev „Mäststei" (die Steige = ól, magyar 
neve „hidas"). A többi sertés továbbra is a hagyo
mányos „Saustall" és „Solasoh" nevű ólban maradt. 

VI. A jobbágy életszínvonala 1787-ben 

A kérdés megoldása komplikáltnak tűnik, ha arra 
gondolunk, hogy szükség van a jobbágy gazdasági 
mérlegeinek felállítására, továbbá az elméleti lét-
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minimum megállapítására falusi viszonylatban. A 
kettő összehasonlítása olyan relációt tárhatna elénk, 
hogy relatív életszínvonalra lehetne következtetni. 

Ezzel kapcsolatban azonban két dolgot kell le
szögezni. Először is a jobbágy önellátó volt és azt 
jelenti, hogy nincs mindennapi bevásárló kosara, 
melynek tartalmát napról napra számtani művelet
tel ellenőrizni lehetne. Másodszor az önellátó job
bágy gazdaságából minden körülmények között 
megélt és ez azt is jelenti, hogy élelmezését, ruhá
zatát, lakását (fűtését, világítását), háztartási fel
szerelését, szórakozását ebben az öt szükségleti cso
portban gazdasága vagy így, vagy úgy biztosította 
munkája után. Egyébként is nem munkájának 
mennyiségét és minőségét kapta megfizetve, hanem 
leginkább csak munkaerejét tudta a kor körülmé
nyei között fenntartani. 

A falusi gazdagondok minden ismerője tudja azt, 
hogy a paraszt első gondja mindig az volt, hogy a 
gabonaterméséből kiegyenlítse állami, községi és a 
termelésből adódó közvetlen költségeit, biztosítsa 
vetőmag és liszt szükségletét. Azutás majd az állat
állomány is hozzájárul a többi kiadás fedezéséhez. 

így közelítjük meg mi is a jobbágy életszínvona
lának a kérdését és azért „A gabonával fedezhető 
kiadások" táblázatában vázoljuk, miképpen tudta 
gabonaterméséből földesúri, állami, megyei szolgál
tatásait, a községi alkalmazottak bérköveteléseit ki
egyenlíteni, majd külön tárgyaljuk, mi maradt a 
vetőmag szükséglet mellett saját fejadagra és eset
leges személyes kiadások fedezésére. 

Táblázatunkhoz néhány megjegyzést kell előre
bocsátani. Ami az állami és megyei adót illeti, a 
veszprémi áll. levéltárban az adószedő iratanyag, 
dicajegyzékek, conscriptiók, pagális könyvek hiá
nyoznak. A levéltári igazgató egy 1785. évből való 
cassavisitationak Extractus libri manualis-át meg
találta. Ha Eszerint a falu befizetett erre az évre ad 
cassam ordinariam 247 frt. 36 kr-t és ad dornes-
ticam 200 frt. 59 kr-t, összesen: 448 frt. 35 kr-t. 
Nem tudok erről az összegről közelebbit, nem isme
rem az adózó számát, sem a kivetés kulcsát, önké
nyesen számítottam egy jobbágyra 12 frt. adót. 

ö t pásztor (1828. évi adat) közül a disznópásztor 
természetbeni járandóságát száz évvel későbbi álla
potból következtettem vissza. A többi négynek az 
egyenlőség elve alapján vettem fel ugyanannyi bért. 
A pásztoroknak valószínűen valamelyes készkenyér 
járandóságuk is volt néhány krajcár készpénz mel
lett, mely utóbbit pünkösdkor gyűjtötték össze, vé
gül a községi földekből kaptak művelésre háztáji 
földet. 

A plébános párbérbúzáját az 1748-ban kelt plé
bános-szerződés tartalmazza.9 Az iskolamester a 

kántori teendők ellátásáért kapta párbérrozsát. A 
tanításért a „tanpénzt" ad analogiam írtam be. Egy 
Veszprémi egyházmegyei korabeli Canonica visita-
tioban található egyik faluról az a feljegyzés, hogy 
számolást, olvasást, írást ebben a fokozati egymás
utánban egy-egy frt. „tanpénzért" tanított az iskola
mester. Itt két gyermek tanítását tételeztem fel. 
A jegyzői teendők ellátásáért a megye fizette a ta
nítót. 

A táblázatban az árakat az 1787. összeírás adatai 
alapján számítottam. 

A gabonával fedezhető kiadások 

Búza 
q 

Rozs 
q 

Árpa 
q 

Zab 
q 

Pénz értéke 
Búza 

q 
Rozs 

q 
Árpa 

q 
Zab 

q részlete összes 
Búza 

q 
Rozs 

q 
Árpa 

q 
Zab 

q 
Ft 1 kr | Ft | kr 

1. Földesúrnak 
tized 1,70 2,— 0,25 0,55 6 50 

kilenced 1,17 2 05 

házadó 0,55 1 — 9 

12 

55 

2. Adó; állami, 
megyei 3,75 3,50 

9 

12 — 

3. Községi 
alkalm. 
plébános 
párbér 0,50 54 

tanítónak 
kántori pár
bér 0,50 45 

két gyermek 
tanpénze 1,15 2 2 45 

disznópásztor 
1 anyakoca 
után 0Д25 

2 süldő után 0,125 

4 malac után 0,125 — 36 

ökörpásztor 0,125 0,25 — 36 

tehénpásztor ОД25 0,25 — 36 

csikós 0,125 0,25 

28 

36 

juhász 0,125 0,25 

28 

36 

éjjeli ó'r 0,125 0,06 

28 

20 

összesen 9,57 7,30 0,25 0,55 28 54 
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A táblázat adatai reálisak és esetleges egy-két 
mázsa ill. frt. eltérés lényegesen nem változtat a 
helyzeten. 

További számításainkat a fentmaradó búza és 
rozstermés hovafordításával folytatjuk. 

Búza q. Rozs q. 

Táblázati kiadás 9,55 7,25 

Vetőmag 3,30 3,30 

Fejadag 6 személy 3 — 7,— 

összesen 
Termés 

15,85 
17,— 

17,55 
20,50 

Maradék: 1,25 2,95 

Ehhez az elszámoláshoz fontolóra veendő az, hogy 
a kovács és bognár munka fejében természetbeni 
térítést is kért. A jobbágy kender-, len-, gyapjútex
til nyersanyagait és a bárányirhát legalábbis rész
ben feldolgoztatta a helybeli takácsoknál és szű 

csöknél természetben adott munkabérért. A job
bágynál szolgáló zsellért bérét is számításba kell 
venni. Rossz termés is akadt bőven. 

Ezért, bár a fejadagot szűkre szabtam, valószí
nűen csökkenteni kell, különben pótlására hajdinát 
termeltek. 

A kiadási tételek egy részét készpénzben kellett 
kiegyenlíteni. A gabonát eladásra a 30 km-re fekvő 
Győrbe szállították. Győrött a Vízikapunál levő 
Gabonapiacon leginkább vízimolnárok és hivatásos 
gabonakereskedők voltak a vevők, akik az árakat 
is irányították kínálat, kereslet szerint a helyi jel
legű piacon. 

Ebből a nagy számvetésből teljesen világos, hogy 
a paraszt életszínvonalát csak az állatállományból 
származó jövedelem emelhette, különösen ami a 
ruházkodást és pénz tartalékolást illeti. Egyébként 
ebben a mondatban foglalták össze végső következ
tetéseiket számításaik közlése nélkül Bélapátfalva 
jobbágyai életszínvonalának vizsgálói is.10 

Egy pár ökör eladási ára felért az évi gabona
termés összes árával. Az állati szaporulat és ter
mék eladási ára azonban krajcárokat tett ki. Persze 
akkor is krajcárból lett a forint. 

Péterdi Ottá 
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Wirtschaftliches Lebensbild von Bakonypéterd um 1800. 

Heutzutage ist das Wirtschaftsleben im Zusam
menhange mit dem von ihm gebotenen Lebensniveau 
•ein gerne erörtertes Thema. Dieser Gesichtspunkt 
lässt sich auch auf die Bauernwirtschaft im 
feudalen Zeitalter anwenden. 

Die Einwohner von Bakonypéterd waren Siedler 
deutscher Zunge. Während des 18. Jahrhunderts vom 
benachbarten niederösterreichischen und burgen-
ländischen ui-Mundartgebiet (z. B. Mutter-muide) 
gekommen Hessen sie sich hier nieder und gruppier
ten sich infloge der Agrarverhältnisse in vier so

ziale Schichten: 33 Fronbauern, 9, Kleinhäusler, 42 
Holden mit und einige Holden ohne Haus. 

Die Bauernwirtschaft bestand aus der Hofstatt 
und einer halben Session Ackerfeld. Daher stammte 
das Einkommen des Bauern vom Ackerbau und von 
der Viehzucht. 

Die Dreifelderwirtschaft wurde von 1787 bis 1828 
auf den sog. urbarialen, abgabepflichtigen (neunter 
Teil und (Zehent) Getreidefeldern (6 ha 90 ar) und 
dem Uberländacker (1 ha 73 ar) betrieben. 

Im Jahre 1787 war der Ernteertrag der Winter
frucht von 2 ha 88 ar 17 dz Weizen und 20,50 dz Rog
gen. Auf 2 ha 88 ar wurde Sommerfrucht, 5 dz 
Gerste und 11 dz Hafer geerntet. (Auf einem Teil 

Selon le principe hiérarchique féodal, le finage 
de Péterd se répartissait entre des serfs posses
seurs de terre et des serfs posédant une maison. Le 
serf le mieux pourvu cultivait du blé soumis à la 
dîme sur 20 arpents, des plantes arviennes in
dustrielles et potagères sur 5 arpents individuels en 
postdomal et disposait de 8 arpents de pâturages 
pour l'élevage des animaux. En tout 33 arpents 
hongrois, c'est à dire 24 arpents cadastraux, auxquels 
s'ajoutaient encore des prés, des jardins et des 
vignes. 

La production moyenne de 7 quintaux, 5, de blé 
et de seigle par arpent couvrait la plus grande 
partie des dépenses du serf. 

Selon le Livre des domaines de 1856, entre 1828 
et 1856, le serf acquit encore 7 arpents de labours 

des Gerstenfeldes durfte der Bauer auch Heidekorn 
und später Mais säen). Das Brachfeld (2 ha 88 ar) 
blieb unbebaut. (Zwischen 1828 und 1856 konnte 
der Bauer noch ungefähr 3 ha abgabepflichtiges 
Getreidefeld erwerben.) 

Dieser 13 dz Hektarertrag vom Weizen und Rog
gen reichten zur Bestreitung des grössten Teiles 
der Ausgaben. Gerste und Hafer samt Heu, Futter
pflanzen und Weide dienten der Ernährung der 
Tiere. 

Die Erträge von den nicht abgepflichtigen Äckern, 
also vom Haus-, Kraut, Hanfgarten und grösseren 
postdomalen Hausacker (1 ha 73 ar), sowie vom 
zehentpflichtigen Weingarten trugen dazu bei, dass 
sich der Bauer auch bei schlechter Getreideernte 
selbst versorgen konnte. 

Das spezielle Vermögen (pecunia) des Bauern war 
sein Viehstand (pecus), — wie es schon die Römer 
erkannten. Durch den Verkauf der Saumtiere des 
Tiernachwuchses und der tierischen Produkte, so
wie durch das Tierschlachten Hess sich sein Lebens
niveau eigenartig gestalten. 

Otto Péterdi 

à céréales. 
Le reste des dépenses du serf était payé par le 

bénéfice réalisé par la vente de son cheptel et 
aussi par la récolte de ses vignes, c'est à dire par 
le vin. Dans le cadre de l'autarcie, il pouvait donc 
constituer lui même son niveau de vie, selon sa 
propre adresse. 

Cette esquisse de l'aspect économique de Péterd 
n'est qu'un petit détail de l'histoire économique du 
comitat de Veszprém et du pays tout entier. Ce 
sont ces rapports qui en justifient la recherche. 
C'est ainsi que se présentait le niveau final des 
derniers cent ans de l'agriculture expansive du 
féodalisme dans un village où s'étaient établis des 
Allemands. 

Otto Péterdi 
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КАРТИНА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ С. БАКОНЬПЕТЕРД ИЗ ОКОЛО 1800 Г. 

Земли села Петерд были распределены согласно 
иерархическому феодальному принципу, между кре
постными с половиной участка земли, батраками 
с землей и батраками с домом. Крепостной, получив
ший наибольшие участки земли, разводил хлеб на 
8,5 га, который был подвержен оброку, на 2,2 га 
приусадебного участка полевые, промышленные, 
огородные и кормовые растения, и на 3,4 га пастбища 
имелась возможность для скотоводства. Итого ему 
было в распоряжении 3,7 га земли, кроме лужайки, 
•огорода и виноградника. Средний урожай, равный 
1,3 т/га пшеницы и ржи, обеспечил большую часть 
расходов крепостного. 

В течение периода с 1828 до 1856 года крепостной 
приобрел еще 3 га хлебородного поля, согласно дан

ным реестра землевладений 1856 г. 
Другую же часть расходов крепостного покрывал 
выигрыш из животноводства, возможно, вместе с ви
ноделием. Следовательно, он мог создать свой образ 
жизни в зависимости от своей ловкости. 

Картина экономической жизни Петерда является 
очком мозаики истории экономики комитата Веспре-
ма и страны в целом. Такого рода исследования 
оправдываются этим взаимоотношением. Перед нами 
вырисуется картина конечного уровня сельскохозяй
ственно экспансивного последнего столетия феода
лизма в этом селе поселенцев. 

OTTO ПЕТЕРДИ 
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