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A NAGYBIRTOK ÉS JOBBÁGYAI 
A KÖZÉPKOR VÉGÉN AZ 1478-AS GARAI-SZÊCSI 

BIRTOKFELOSZTAS ALAPJÁN 

A magyar történetírás Szabó Istvánnak köszönhet 
a legtöbbet, ha a későközépkori parasztság történetét 
vizsgálja. Hosszú tudósi életpályája során feltárta és 
feldolgozta szinte a legtöbb olyan forrást, amelyek
ből számszerű adatokat kapunk a Mohács előtti év
század parasztságáról, a nagybirtokon belüli helyze
téről, sőt a nagybirtok gazdálkodásáról is. Szabó 
megállapításai ma már többségükben történetírásunk 
szilárd tételeinek számítanak, amelyeket mindenki 
alapul vesz további kutatásainál.1 A kiváló tudós 
forrásanyagát országos témák feldolgozásánál, 
országos összehasonlításul használta fel, és így nyil
vánvalóan csak a számára lényegesnek tűnő adatokat 
értékesítette : a források teljes kiaknázására nem lehe
tett ideje. A számos, különböző forrástípus közül még 
a leginkább az urbáriumokat használta fel a legrész
letesebben, mint ahogy a többi kutató is főként ezt 
a gazdaság- és társadalomtörténetileg igen fontos for
ráscsoportot szokta idézni, ha uradalomtörténettel, 
vagy mezőgazdaságtörténettel foglalkozik.2 

Az urbáriumok forrásértéke eléggé ismert,3 két
ségtelen azonban, hogy uradalom és uradalom között 
van különbség, és az is, hogy szükségképp nem tar
talmaznak ezek a források valamennyi az uradalom
mal kapcsolatos ismeretanyagot. Van azonban egy 
olyan forráscsoport is, amely nem csupán egy birtok 
telekmegoszlását, hanem szántóik, rétjeik, erdeik, 
szőlőik stb. területét, halászóhelyeik, malmaik, vám
jaik stb. számát, és nem egyszer évi jövedelmét, továb
bá a várak, kastélyok, nemesi kúriák, kolostorok, 
templomok, kápolnák számát és néhány adatát (pl. 
hogy van-e tornya és hány a templomnak) tartalmaz
za. Hozzá kell még tennünk, hogy ez az összeírástí
pus országosan többé-kevésbé azonos szempontok 
alapján lett összeállítva, és így kiválóan alkalmas 
összehasonlításra. 

Ez a forráscsoport a birtokbecsü. Bizonyos, a 
szokásjog által előírt esetekben ugyanis az ingatlan 
(sőt olykor az ingó) vagyont a bírói gyakorlatban 
megállapodott állandónak maradt értékelés szerint 
becsülték fel. Több, egymástól ugyan kis mértékben 
eltérő becsüjegyzék maradt fenn, amelyekből megtud
juk, hogy mit milyen értékben kellett közbecsü ese
tén értékelni.4 Ha a bíróság aestimatio-t, becsüt ren
delt el, ez esetben a királyi emberek a hiteles helyi 

küldöttekkel az illető birtokot a becsüjegyzékekben 
foglalt tételek szerint írták össze. Nem lehet vitás, 
hogy amennyiben ennek a forráscsoportnak hihetünk, 
akkor kitűnő, országos szempontból felhasználható 
és összehasonlítható adatokhoz jutunk. Természete
sen Szabó István is felhasználta ezt a forráscsoportot, 
sőt az első jelentős összehasonlító anyagot tartalmazó 
középkorvégi parasztságtörténeti cikkét 1938-ban épp 
egy ilyen becsű típusú oklevél elemzésével és értel
mezésével kezdte.5 Igaz, nem vette észre a Werbőczy 
Hármaskönyve becsüjegyzékével való összefüggést.6 

A továbbiakban egy ilyen aestimatio jellegű okle
velet fogok elemezni. Úgy vélem, hogy részletes fel
dolgozása nem csupán a középkorvégi nagybirtok és 
jobbágysága történetének megismeréséhez vezet el, 
hanem bizonyos forráskritikai támpontokat is nyújt 
e forráscsoport felhasználásához. Az ügy, amely a 
becslés alapjául szolgált, a következő volt. Két tekin
télyes mágnáscsalád, a Garaiak és a Szécsiek peres
kedtek egymással. Néhai Garai Miklós leánya, Ilona 
1398-ban ment férjhez Szécsi Miklóshoz, sírját a 
szentgotthárdi apátságban találták meg.7 Mivel a 
Szécsiek nem kapták meg a leánynegyedet a Garai-
vagyónból, perelték a Garaiakat. Végül 1477-ben 
megegyeztek egymással. Ennek értelmében Garai 
nádor utolsó férfi leszármazottja, Garai Jób köteles 
átadni Garai Ilona és Szécsi Miklós utódának, akit 
ugyancsak Szécsi Miklósnak hívtak, valamennyi olyan 
birtoka negyedrésze felét, amely már 1398-ban a csa
lád kezén volt. így a Szécsiek elvben a Garai-vagyon 
nyolcadrészében részesültek. A megegyezés Ország 
Mihály nádor, ül. a jelek szerint ítélőmestere, Korot-
nai János mester előtt jött létre, és annak kimunká
lásában Garai Jób részéről Osztopáni Zöld István mes
ter, (aki akkor cseszneki várnagy volt, előtte pedig a 
nádori kancelláriában működött, egy év múlva pedig 
Korotnai helyettese lett8,), Szécsi részéről pedig 
Hásságyi Mihály, (volt Zala megyei alispán, akinek 
rokonai Szécsi familiárisok voltak,9) vettek részt. 
(Ugyanebben az időben különben egy másik Hássá
gyi, István, az országbíró ítélőmestere tisztjét töltötte 
be.10) Mindkét nagyúr tehát a királyi kúria jogászai 
között kapcsolatokkal rendelkező férfiakra bízta 
ügyét, akik egy jegyzéket (re[istrumot) állítottak 
össze (valószínűleg a birtokok listáját): ez szolgált a 
további eljárások alapjául.11 
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A nádor ennek alapján 1477. december 1-én bízta 
meg a székesfehérvári káptalant, mint hiteleshelyt, 
hogy a Korotnai ítélőmester által speciálisan kikül
dött nádori emberek mellé küldje ki tanúbizonyságát 
az ügy lebonyolítására. A feladatuk az volt, hogy 
1478. január 8-án kezdjék meg a Garai-uradalmak be
járását, majd a törvényes határjárás és méltó becsű 
után annak negyedének felét szakítsák ki Szécsi szá
mára és iktassák be annak birtokába addig, míg azt 
Garai ki nem váltja. Természetesen csak az 1398 előt
ti Garai-vagyont járhatják be. Az esetleges ellentmon
dások következtében szükségessé váló eljárásról is 
intézkedett a nádor.12 Nyilvánvalóan arról volt tehát 
szó, hogy Szécsi pénzt akart — a leánynegyedet ez 
esetben amúgy is pénzben kellett kiadni13 - a becsü-
re azért volt szükség, hogy a neki járó összeget megha
tározhassák, az iktatásra pedig azért, hogy biztosí
tékot is kapjon a pénz megszerzésére. Kétségtelenül 
később nem találjuk ezeket a javakat Szécsi kezén, 
tehát valószínűleg kielégítették.14 

Garai érdeke nyilván az volt, hogy minél keveseb
bet, Szécsié pedig, hogy minél többet írjanak össze. 
Ezért természetesen mindkettő magas szinten képvi
seltette magát az eljárásnál. A fentieken kívül pl. sze
repelt Garai részéről simontornyai tisztje, Gabonyási 
Fűti Pál, és ügyvédje, Szentiványi András, Szécsit 
Hollósi Jakab mester képviselte. A fehérvári káptalan 
bizonyságként két kanonokot küldött ki: Tolnai Imre 
mestert Garai, Lábadi István mestert pedig Szécsi 
részére. A nádori ember tisztét a somlói és a csesz-
neki uradalomnál Szentjakabi Chernél Péter mester, 
a többinél Doroszlói István mester látta el. 
Mindketten a királyi kúria jegyzői voltak.15 Már 
amennyire ez a középkorban lehetséges volt, pontos 
munkát kellett végezniük. És valóban, amennyire 
ez megállapítható, az eljárásra hosszú időt fordítot
tak. A somlói uradalom összeírását és felmérését 
január 8-án kezdték el és január 22-én fejezték be. 
Utána — nyilván a tél és az olvadás miatt - egy 
időre felfüggesztették a munkát, és csak április 1-én 
folytatták a cseszneki uradalommal. Ezt április I4-én 
fejezték be. Május 6-án Simontornyára mentek, de 
ezt nem írták össze, mivel a Garai tisztek szerint 
1398-ban még nem volt a család birtokában. Május 
12-én már a Valkó megyei Gara mezővárosban voltak, 
és közel egy hónapig járták végig a Valkó megyei 
birtokcsoportokat. Június 13-án és a következő na
pokban a szerémi Csörögi uradalommal foglalkoztak, 
de már június 17-én a Bács megyei Báncsán voltak. 
Itt is egy-két nap alatt végezhettek (öt falut kellett 
összeírniuk), mert 21-én már Csongrád megyében 
voltak. Az itteni három falut egy nap alatt mérték 
fel, akár csak július 9-én a három Pozsega megyeit. 
A siklósi uradalom felmérését július 29-én kezdték 
meg, de nem tudjuk, hogy mikor fejezték be. Minden
esetre október 16-án már a Temes megyei sarádi ura
dalom összeírását kezdték meg. Az eljárásról novem
ber 24-én állították ki a jelentést egy 46 sűrűn írt 

(átlag 43-44 soros) oldalt tartalmazó füzetben. (A 
jelentés szerint 23 pergament foliot írtak össze.) 

Nem állíthatjuk azt, hogy ez a hatalmas anyagot 
tartalmazó forrás eddig nem keltette volna fel a törté
netírás érdeklődését. Csánki Dezső történelmi földraj
za megfelelő helyein mindenütt megtaláljuk a rá való 
hivatkozást, de több tucatszor hivatkozott rá Szabó 
István is.16 Teljesen azonban sajnos ő sem aknázta 
ki, és más szempontból sem kielégítő eljárása. Az 
anyagot ugyanis megyékre bontva használta fel, és 
így uradalmakat szakított szét és kapcsolt össze, to
vábbá valószínűleg figyelmetlenségből az utolsó, sará
di uradalom anyagát sehol sem használta fel. Számí
tásai sem mindig egyeznek a magaméval. A legfőbb 
problémának azonban azt tartom, hogy a Szécsinek 
juttatott nyolcadból levonható következtetések elke
rülték figyelmét, ami azért kár, mert érthető módon 
ezt részletezte leginkább az összeírás, innen ismerhető 
meg a legjobban az uradalmak lakossága, a jobbágytel
keken lakók tényleges száma. 

Mit tartalmaz az összeírás? Uradalmakon és ezen 
belül helységenként halad. A helységnél megadja a 
jellegét: mezőváros (oppidum), falu (possessio), 
birtokrész (portio possessionaria), puszta (predium). 
A Garai-uradalmakban négy mezővárost írtak össze: 
Garat és Vicsadalt a garai, Csörögöt és Siklóst a 
hasonló nevű uradalmakban. A falvak száma 127, a 
részbirtokoké 7, a pusztáké 65. Megjegyezzük, hogy 
1478 után hat további Garai-birtok fordul elő a forrá
sokban mezővárosként. Ezek: Apáti, Szat és Szentlő-
rinc Valkó megyében (utóbbi a szentlőrinci uradalom 
központja17,) Gyála (Bács megye18) és Dobovc 
(Pozsega megye1 ^). valamint a sarádi uradalom köz
pontja: Sárád20. Itt jegyzem meg, hogy a továbbiak
ban a Valkó megyei uradalmakat együtt tárgyalom, 
mert egyes helységeknél bizonytalan, hogy a garai, 
vagy a szentlőrinci uradalomhoz tartoznak. Urada
lomnak veszem fel az öt Bács megyei (a hatodik, 
Földvár, a Gara-Szentlőrincihez tartozott), a három
három Csongrád, ill. Pozsega megyei helységet: így 
kilenc uradalomról van szó : Somló (Vas és Veszprém 
megyék), Csesznek (Veszprém megye), Gara-Szent-
lőrinc (Valkó megye egy Bács megyei faluval), Csörög 
(Szerem megye), Bács megye, Csongrád megye, Po
zsega megye, Siklós (Baranya megye), Sárád (Temes 
megye.) 

Helységenként megismerjük először a jobbágy tel
kek beosztását. Három csoport van: a lakott (sessio 
populosa, nincs mindig kitéve), a puszta, de házzal 
rendelkező (edificium habens), a ház nélküli, telje
sen puszta (edificio carens, vagy penitus déserta.) Mind
három csoportban megadják a telkek, ill. résztelkek 
számát (azaz, hogy hány egész, fél, negyed stb. telek 
van a helységben), majd pedig a Szécsinek juttatott 
részt. Erre különös gondot fordítottak, hiszen az 
egész eljárásnak ez volt a lényege, de ez nem volt 
könnyű. Egyszerű csak akkor lett volna, ha minden 
faluban minden telektípus nyolccal lett volna osztha
tó, de ez csak.igen ritka esetben volt meg. Ezért ott, 
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ahol a nyolcadot nem tudták kiadni, az ottani telke
ket hozzászámították egy másik faluéhoz, és ott ad
ták ki, gondosan megjegyezve azt, hogy honnan vet
ték, ill. hogy hová adták a felesleget. Ezzel tudták 
csak elérni, hogy Szécsi számára tényleg csak egy 
nyolcadot foglaljanak le. Nos, ez számunkra azért 
fontos, mert a lakott telkek, vagy résztelkek esetében 
épp úgy megadták az ott lakó családfők neveit, mint 
a puszta telkeknél az utolsó lakóét. Ebből viszont, 
mint látni fogjuk, kiderül az is, hogy helytelen csak a 
telekosztódást figyelembe venni, hiszen élhettek egy 
telken, sőt egy résztelken osztatlanul is együtt külön
böző családok. 

A továbbiakban lényegében a becsüjegyzékeknek 
megfelelő adatokat kaptunk az összeírásból, ahogy 
azt már a bevezetésben említettem. Döntő fontosságú 
az egyes birtokok területének művelési ágak szerint 
megadott területnagysága. Mivel külön adták meg a 
földesúri saját kezelésű (majorsági), külön az irtás-
és végül külön a jobbágyföldeket, könnyen kiszámít
ható az egyes településeken az egész jobbágy telekre 
eső földmennyiség. (A somlói uradalom falvainál az 
egy telekre esőt, és nem a falu határát adták meg.) 
Táblázataimon, és a szövegben is néhány esetben 
szükségessé vált az egyszerűsítés. Elsősorban az erdők
nél, cserjéseknél és ligeteknél került erre sor. Az 
összeírás ugyanis — a becsüjegyzékeknek megfelelően 
- általában megkülönbözteti egymástól ezek külön
böző fajtáit: így az eresztvény, fejszés, makkos stb. 
erdőket, épp úgy a cserjéseket stb. Előfordul azonban 
ezek összevonása is, de ettől függetlenül valamennyi 
fajta feltüntetése áttekinthetetlenné tenné összeállí
tásunkat, így a különböző erdőféléket a cserjésekkel, 
ligetekkel együtt összefoglalóan erdőként 
értelmezem. Nem különböztetem meg továbbá a 
réteket és kaszálókat sem. Az összeírás mindkettő 
— és kizárólag ezek — területét kaszaaljában adja meg, 
olykor, ha ritkán is, vagylagosan használja, jóval gyak
rabban összevonja őket (pl. prata et fenilia), és csak 
ritkán veszi fel külön. így a megkülönböztetésnek 
nincs értelme. Ezzel szemben viszont külön kell 
tárgyalni a legelőket. Ez azért tanulságos, mivel a 
becsüjegyzékek nem említik a legelőt, pedig a való
ságban fel szokták — legalábbis olykor — venni.21 

Az érdekesség az, hogy a legelő területét nem kasza
aljában, hanem királyi holdban adják meg. Ez azért 
fontos, mert hiszen a királyi hold és a királyi kaszaal
ja területe megegyezett, mindkettő 8442,38 m2 

volt.22 Tekintve, hogy nyomásos gazdálkodás esetén 
a szántók egy részét időnként legelőként hasznosítot
ták23, érthető, hogy a legelőt a szántó, nem pedig a 
rét mértékegységével jelölték. Épp a nyomásos gaz
dálkodás miatt valószínű, hogy jóval több volt az 
összeírás idején legelőként hasznosított terület, 
mint amennyit feltüntettek: a szántók egy része 
alatt legelőt is kereshetünk. Ezt különben alább a 
martályosi példán igazolni is tudjuk. 

Mielőtt részletesebben elemezném az összeírást, 
egy fontos forráskritikai kérdést kell feltenni: 

mennyiben lehet a területmérési adatokat hitelesnek 
felhasználni. Elsőként néhány a forrás típus jellegéből 
következő korlátozó körülményt kell figyelembe 
venni. A becsüt tartalmazó oklevelek nyilvánvalóan 
csak azt írták össze, ami a szokásjog alapján felbecsü
lendő volt. Mivel a lakott és lakatlan telkeket szám 
szerint kellett felvenni a jegyzékbe, a falu belterüle
tét nem mérték fel. Bár a belső telkek számából lehet 
következtetni a belterület nagyságára, hiszen pl. 
nem egyszer egy egész telek egy királyi holdnak felelt 
meg, de ez nem volt törvényszerű2'*, és ezért a falu 
belterületének nagyságrekonstrukciójától eltekintek. 
Hiányoznak szükségképp az utak is, valamint — ha
csak nádasként nem hasznosították — a vizek. A mi 
összeírásunk is nemegyszer említi, hogy a faluhoz 
vizek tartoznak, pl. a Marcal, a Duna, a Tisza, a Drá
va stb., de méretet nem ad meg. A faluhatárok mo
dern felvételében mindez szerepel, tehát a valósághoz 
képest kisebb határt ad meg a középkori forrás. Bo
nyolítja a kérdést az is, hogy a becsüjegyzékek maguk 
is eltekintenek bizonyos esetekben a teljességtől, 
így pl. három ekearja (450 királyi hold) felett nem 
kellett az erdőt felbecsülni, a ritkán kaszált kaszálót 
nem kellett felvenni, faluként csak egy kutat kellett 
összeírni stb.25 A Garai—Szécsi felosztás azonban az 
erdők esetében nem vette figyelembe a három ekealja 
megszorítást, jóval hatalmasabb erdőket is összeírtak. 
A kaszálóknál nem lehet eldönteni, hogy jártak el, 
kutakból valóban csak egyet írtak össze. 

Amennyiben tehát a forrás készítői az igazságot 
akarták írásba foglalni, és erre képesek is voltak, ak
kor a megadott területnek a valóságnál valamivel ki
sebb méretét tüntették fel, viszont a művelési ágak 
egymáshoz viszonyított aránya pontos. Nos, az előbbi 
állítás első fele igaz: a két nagyúr emberei egymást 
őrizték ellen az eljárás során. Jelentősebb méretű 
csalásra nem volt lehetőség, pl. arra, hogy elrejtsék a 
jobbágyokat az összeírás elől. Ez legfeljebb az álló 
házzal rendelkező puszta telkek esetében lett volna 
járható út, de számuk olyan minimális, hogy ez telje
sen valószínűtlen. (Egész telekre átszámítva csupán 
95,5 puszta telken állott ház, ami a puszta telkek 
5,1%-a.) Más a helyzet, ha arra gondolunk, hogy al
kalmasak voltak-e a pontos felmérésre az összeírok. 

Ennek ellenőrzése ma már szinte lehetetlennek lát
szó feladat, hiszen — különösen a török által 
megszállt területen - a faluhatárok a középkor óta 
módosultak, falvak pusztultak el, és határuk beolvadt 
a környékükbe. Ennek ellenére az ellenőrzés mégsem 
reménytelen. Engel Pál barátom volt szíves figyelmez
tetni, hogy a siklósi uradalom egy része, az úgyneve
zett Bélköz egy teljesen egységes, földrajzilag körül
határolható tömböt képez, amelynek határa felmér
hető. Itt ma a következő falvak találhatók: Adorjás, 
Drávacsehi, Drávapécsely, Drávapalkonya, Drávapis-
ki, Drávaszabolcs, Drávaszerdahe'y* Kémes, Kórós, 
Kovácshida, Rádfalva, Szaporca é Tésenfa. Ezek te
rülete az 1882-es helységnévtár szerint26 összesen 
20 757 katasztrális hold, azaz kereken 11 946 hektár. 
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Ugyanezen a területen 1478-ban Szabolcsnál elkezd
ve Kovácshidával bezárólag 25 falu volt található, 
ezekben a falvakban összesen 12 237,5 királyi holdat 
írtak össze a fehérvári káptalan emberei, amely átszá
mítva kereken 10 331 hektárt jelent, ami az 1882-
es helyzet 86,5%-a. Ez gyakorlatilag pontos felmérést 
jelent, hiszen a falvak belterülete, a folyóvizek és az 
utak hiányoznak. 

Bár szinte nem várt pontossággal találkoztunk, 
mielőtt ezt általánosítanánk, más adatokkal is ellen
őriznünk kell. Itt a Veszprém megyei cseszneki ura
dalom kínálkozik a legjobban összehasonlításra, hi
szen a falvak zöme ma is megvan. A falvak: Girolt, 
Sikátor, Nagyréde, Berse, Szombathely, Vizslás, 
Ácsteszér, Csetény, Veim, Oszlop, Szentkirály és 
Vámhegy. A falvakból sajnos nem lehet mind figye
lembe venni. Vizslásnál ugyanis csak a jobbágyok 
számát adták meg, de a falu területét nem mérték 
fel, hiszen per alatt állt a hántai préposttal (össze 
volt épülve Hantával27). Szentkirály csak részbirtok 
volt, míg három falunál az ott megjelölt erdő méretét 
kihagyták az összeírok. Sikátoron a Lestye, Nagyré-
dén a Dane, Vámhegyen a Gerendavágás erdő hiány
zik. Megjegyzem, hogy a Gerendavágás erdő ma is 
megvan Csesznek határában, Vámhegy pedig azonos 
Csesznekkel.28 Berse Börze néven beolvadt Szombat
hely határába29. A mai Bakonyszombathely helyén 
azonban az újkorban Magyar- és Németszombathely 
falvak álltak. Veimet a Helységnévtár Olaszfaluhoz 
tartozó pusztaként említi, de a szomszédos 
Bakonynánán is van egy veimi dűlő.30 Ilyenformán 
Girolt (Bakonygyirót), Ácsteszér, Csetény és Oszlop 
(Bakonyoszlop), és feltételesen Szombathely (Ba
konyszombathely) Bersével együtt hasonlítható egye
dül össze 1478 és 1882 között. Hektárra átszámít
va (és kerekítve) az adatok a következők: 791 és 685 
Giroltnál, 1479 és 1770 Ácsteszéren, 1575 és 1839 
Cseténynél, 1241 és 1412 Oszlopnál, végül Berse és 
Szombathely együtt 4259, míg a két Szombathely 
területe 1882-ben 3679 hektár volt. Ez azt jelenti, 
hogy 1478-ban mért terület az 1882-esnek Giroltnál 
115,5%-a, Ácsteszéren 83,6%-a, Cseténynél 85,6%-a, 
Oszlopnál 87,9%-a, Berse-Szombathelynél pedig 
115,8%. Nos, itt két feltűnő adatsorral találkozunk. 
Három falunál lényegében a baranyai Bélköznél ta
lált százalékot találjuk, azaz nagyjából pontosnak 
mondható a felmérés. Nem lehet viszont az sem vélet
len, hogy Girolt és Berse Szombathellyel növelt terü
lete esetében szinte azonos az eltérés a két év között. 
Mindehhez hozzá kell tennünk, hogy bár a falvak 
újratelepültek, a törökkorban hosszabb-rövidebb ideig 
pusztán mind álltak,31 tehát az eltérések ezzel is 
magyarázhatók. Ennek ellenére a cseszneki uradalom 
adatai nem cáfolják a Bélköz felméréséből levonható 
pozitív képet. így Girolt és Berse-Szombathely elté
rését talán mással kell magyaráznunk. 

Van azonban egy látszólagos ellentmondás is. Az 
összeírt falvak közül a legnagyobb határral a Bács 
megyei Martályos falu rendelkezett: 10 800 királyi 

hold szántóval és 30 királyi hold erdővel, ami hektár
ra átszámítva kereken összesen 9143, katasztrális 
holdban pedig 15 880 hold. Ezen a hatalmas területen 
lakott telekben 13 egészet, egy felet és 4 harmadot 
írtak össze, azaz egész telekre átszámítva 14,83 tel
ket. Volt viszont 67 teljesen puszta egész és egy fél 
telek is. A faluban tehát 82 egész és egy harmad telek 
volt a pusztákat is beleszámítva. így egy egész telekre 
kereken 131, lakott egész telek esetén pedig kereken 
728 és egy negyed (!) királyi hold szántó esett. Ennek 
ellenére épp ez az adat erősíti meg az 1478-as össze
írás pontosságát. Martályos az újkorban Temerin ha
tárába olvadt be3 2 , az 1882-es Helységnévtár viszont 
Temerin — a középkori Temeri — határát 19 341 
katasztrális holdban adta meg, ebben - és a szomszé
dos újvidéki határban — elfér az 1478-as felmérés 
eredménye! Megmagyarázható a magas szántóföldi 
arány is: valójában nem szántóföldekről, hanem ki
zárólag legelőkről volt szó, ahogy arra már fenn is 
utaltunk, hogy a szántóföld elnevezés alatt legelőket 
is érthettek. Ezt bizonyítja az 1522-es tizedlajstrom 
is: Martályoson gabonatizedet nem szedtek, hanem 28 
személy kizárólag kereszténypénzt fizetett, különben 
a szomszédos Temerin szintúgy.3 3 Martályos környé
kén tehát állattenyésztés folyt. 

A felmért terület nagyságának meghatározásánál 
különleges helyzetet foglal el a somlóvári uradalom. 
Eltekintve a Garai-birtokok többi részében, sőt a hi
vatalos becsüjegyzékekben is felhasznált királyi mér
tékegységtől szokásos (usualis) holdban adja meg az 
összeírás a méretet. Ezt tovább bonyolítja, hogy rét-, 
ill. kaszáló esetében nem tudjuk, hogy melyik kasza
aljával mértek ebben az uradalomban. Ennek a „szo
kásos" mértéknek alkalmazását nyilván az indokolta, 
hogy a jobbágytelkek tartozékait falunként azonos 
nagyságban uzuális holdban tartották nyilván, és így 
egyszerűbb volt azt átvenni, esetleg ellenőrizni, mint 
új felmérést végezni királyi holdban. Sajnos, további 
nehézségeink is vannak. A „szokásos" hold pontos 
mértékét nem ismerjük, Földmértékeink monográ
fusa 2799 m2-re becsüli, de az adatot maga is fenn
tartással kezeli.34 A visszaszámlálás - azaz a mai 
határokból való kiindulás — sem vezethet a „szoká
sos hold" kiszámításánál eredményre, hiszen itt is 
számolhatunk, akár a csetneki uradalomnál, határmó
dosulásokkal, a legnagyobb problémát viszont az 
jelenti, hogy öt falu határa között fekvő erdőket nem 
mértek fel, hanem csak szemre becsültek 32 000 
szokásos holdra. Mivel az egész uradalom területe 
64 759,5 szokásos hold és 2032 kaszaalja, ennek az 
erdőnek a becslés által meghatározott területe az 
egész uradalomnak szinte a felét teszi ki. Van másik 
öt helység mellett is egy erdő, ahol a felmérők maguk 
is bizonytalanok voltak felmérésük pontosságában, 
ugyanis megjegyezték mellette „ahogy fel tudták 
mérni" (prout mensurare potuerunt). Ennek a nagy
sága 4680 szokásos hold volt. 

Kísérletképp mégis a szokásos hold Bogdán szerin
ti meghatározását vettük alapul, a kaszaalját pedig a 
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királyi mérték mintájára a szokásos holddal azonosí
tottuk. Az első öt falu — Vámospereszleg, Gecsény, 
Táskánd, Hosszúfalu és Szentoldor - hozzájuk tarto
zik a 32 000 holdas erdőség, az újkorban a Helység
névtár tanúsága szerint is Hosszúfaluba és Hosszú-
peresztegbe olvadt be. Itt nyilvánvalóan semmiféle 
kontrollra nincs lehetőségünk. Nagyság viszont 
tovább élt. 1478-ban 12 322 szokásos holdat írtak 
össze itt, 1882-ben 5077 katasztrális hold volt a terü
lete. Az utóbbi hektárra átszámítva 2922, az előbbi 
3449, az 1478-as felmérés tehát az 1882-esnek 118%-
a. Következik négy falu: Varsány, Gálosháza, János
háza, Szentpéterháza és Martonfalva puszta. Hozzá
juk tartozik közösen a 4680 szokásos holdas erdő. 
A jelek szerint mind az öt település Jánosházába ol
vadt be az újkorban.35 1478-ban az erdővel együtt 
6923,5 szokásos holdat mértek fel itt a káptalan em
berei, míg Jánosházán 1882-ben 4061 katasztrális 
hold volt. Hektárra átszámítva 1938, ill. 2337, ami 
azt mutatja, hogy az 1478-as felmérés az 1882-es
nek 82,9%-a. A következő Keresztúr már problema
tikusabb, Csánki szerint ugyanis csak egy része tar
tozott a somlói uradalomhoz, a másik része nemesi 
birtok volt. Igaz, az összeírás nem nevezi részbirtok
nak. 1478-ban 4118 szokásos holdat írtak össze, 
míg 1882-ben Nemes-Felsőkeresztúron 2116 kat. 
holdat tüntettek fel. Hozzá tartozott még Balozsai 
puszta is. Hektárra átszámítva: 1153, ill. 1218, azaz 
az 1478-as felmérés az 1882-esnek 94,7%-a.36 A 
Vas megyei falvak után következik három Veszprém 
megyei. Berzseny értékelhetetlen, ugyanis Nagyber-
zsenyről van szó, amelynek területe a szomszédos 
falvak között oszlott meg az újkorban.37 Torna, a 
mai Apácatorna esetében a határ változása kevésbé 
valószínű. Itt 2639 szokásos holdat, ül. 1882-ben 
1411 katasztrális holdat írtak össze. A két adat hek
tárban 739, ill. 812. A középkori felmérés az újkori
nak tehát 91%-a.38 Egészen más a helyzet Dobánál. 
1478-ban területét 2869 szokásos holdnak, azaz a 
fentiek alapján 803 ha-nak mérték fel, 1882-ben 
azonban 4078 kat. hold, azaz 2347 ha volt a terüle
te. Itt a középkori adat csak 34,2%-a az újkorinak. 
Nos, Dobába több középkori falu olvadt be,39 ami 
módosítja a képet, ennek ellenére túl nagy az eltérés 
a közép- és az újkor között. Valószínű, hogy más vál
tozások is következtek be Dóba határánál 1478 óta. 

Ha Vámospereszleget és a vele összeírt négy falut, 
Berzsenyi és Dobat mint értékelhetetleneket nem 
vesszük figyelembe, akkor a többi nyolc település 
esetében, és a szokásos hold Bogdán féle meghatáro
zását elfogadva az eltérés 1478 és 1882 között 82,9 
és 118% között ingadozik. Azaz plusz-mínusz 18%. 
Tekintve, hogy a faluhatár módosulását egyetlen tele
pülés esetében sem zárhatjuk a törökkori pusztásodá-
si időszakok miatt ki, úgy látszik, hogy a Bogdán-féle 
meghatározás valóságtartalmát lehetségesnek kell tar
tanunk, az összeírás pontossága is a többi uradalom
hoz látszik hasonlónak. A továbbiakban ezért a Bog
dán-féle szokásos hold meghatározás alapján számít

juk át az 1478-as felmérések eredményeit a somló
vári uradalomban. Arra azonban fel kell hívni a figyel
met, hogy abszolút pontosnak sem a szokásos, sem a 
királyi holdban megadott területnagyságot nem vehet
jük. A fentiek alapján az összeírásban megadott falu
határokhoz belterület, vizek, utak és esetleg fel nem 
vett tételek címén legalább 10%-ot kellene hozzáad
ni. Függetlenül ettől a pontosság plusz—mínusz 10%-
os hibahatár között lehetett. 

Még egy utolsó forráskritikai probléma. Láttuk, 
hogy a birtokok között megkülönböztették a rész
birtokokat, kérdéses azonban, hogy valóban csak 
annyi részbirtok lett volna, mint amennyit feltün
tettek. A gyanút az kelti, hogy egyes birtokok, sőt 
birtokcsoportok esetében erre konkrét tudomásunk 
is van. Ilyent láttunk fenn a somlói uradalom egyes 
birtokainál40, de még jobb példa a Valkó megyei ga
rai uradalom és központja, maga Gara mezőváros. 
Itt ugyanis birtokos volt a Garai Bánfi család is, 
mint a Garai család másik ága41. A Bánfi rész valóban 
nem lehetett feltüntetve az összeírásban. A Valkó 
megyei Garai uradalmak alapterülete ugyanis csupán 
az ötödik helyet foglalja el Garai Jób birtokai között, 
noha térképre vetítve4 nagyobbnak látszik néhány a 
valóságban nagyobb uradalomnál. Ez az ellentmondás 
csak úgy magyarázható meg, hogy az egész birtokként 
felvett, de a valóságban részbirtokok esetében mind a 
falu belsősége, mind határa, mind pedig összes tar
tozéka, haszonvétele teljesen fel volt osztva, így a 
Garai részből a Szécsi-nyolcad kiszakításának nem 
volt akadálya. A részbirtok esetében ez nem, vagy 
csak részlegesen történt meg.43 Ez természetesen 
csak feltevés, de másként nehezen lennének a jelzett 
problémák magyarázhatók. Ez viszont arra figyelmez
tet, hogy egyes esetekben a település a valóságban 
nagyobb volt, mint ahogy az az összeírásból kiderül 
— pl. Gara mezőváros esetében — az adatok csak a 
Garai Jób-féle tulajdonra vonatkoznak. 

A G ARAI-URAD ALMÁK AZ 1478-AS 
ÖSSZEÍRÁS TÜKRÉBEN 

Földesúri birtokközpontok és majorságok 

A várnak, mint uradalmi és főúri hatalmi központ
nak a jelentősége szinte már közhelyszerűen ismert.44 

Ezért szinte természetesnek tűnik, és teljes mértékben 
elvárható, hogy uradalmi központként várakat talál
junk. Valóban, találunk is, de kevesebbet, mint gon
dolnánk, csupán négyet. A somlói, cseszneki, az egyik 
Valkó megyei, (a szentlőrinci) és a siklósi uradalmak 
voltak a hasonlónevű várból kormányozva. Legrész
letesebben a somlói várat írják le, ill. annak a Szécsi-
nek adott nyolcadát. Ebből többek közt megtudjuk, 
hogy volt a várban kápolna, őrlőház, sütőszoba, az 
egyik pince tele volt szeméttel, Szécsinek pedig lehe
tőséget adtak arra, hogy a külső várban készíttessen 
magának istállót. A négy váron kívül három kastélyt 
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is találtunk az uradalomban. A garai uradalmat egy 
fából épült castellumból igazgatták, de volt az ehhez 
az uradalomhoz tartozó Vicsadal mezővárosban is egy 
kastély. Csörögön is castellumot említ az összeírás, 
noha mind előtte, mind utána a források ott várat 
említenek.45 Talán az itteni vár inkább jelentéktele
nebbnek tűnt az összeíróknak. Sárádon nem említ 
az összeírás castellumot, noha a következő, 1479-es 
évben már szerepel. Itt valószínűleg a „békétlen idők
ben" pusztulhatott el, amely óta pl. Csenén nem tar
tanak a templomban istentiszteletet. Talán éppen 
újjáépítés alatt lehetett. 

Volt még néhány nemesi kúria (locus nobilitaris), 
sessio.) A Valkó megyei Ozorjáson ez már pusztán 
állt, a közepén egy romos toronnyal, két bolthajtás
sal (azaz szinttel.) Puszta volt néhai Garai János kis-
újlaki (Valkó m.) lakóhelye is. Valószínűleg Garai 
II. Miklós nádor 1428-ban meghalt testvéréről van 
szó.46 Néhai Horváti János horváti (Valkó m.) telke 
úgy látszik, hogy nem volt puszta. Talán innen igaz
gatták a Horváti-lázadás után elkobzott és 1387-ben 
a Garaiaknak adott Horváti-birtokokat.47 Érdekes, 
hogy a tudatban milyen hosszú ideig fennmaradt a 
régi lakó és birtokos! Siklóson a váron kívül több 
földesúri épület is állott: egy majorság, egy fürdőház, 
és a falakon kívül két nemesi kúria, az egyiket néhai 
Sági Szilveszter építtette, a másikat Garai Jób hordó
tárolás céljából. 

Történetírásunk már régen rámutatott arra, hogy 
ebben az időben még viszonylag ritka a földesúri sa
ját kezelésű gazdaság: a majorság, a birtokos elsősor
ban jobbágyai pénz- és terményjáradékából élt 
meg.48 Ezt tökéletesen alátámasztja összeírásunk. 
Nem számítjuk most ide az erdőket. Még látni fogjuk, 
hogy egyes falvakban a jobbágytelkekhez erdőrészlet 
is tartozott, más esetben a jobbágy közösség feltehe
tően élvezte a faizási jogot49, ettől függetlenül az 
erdők nagy része a földesúr használatában volt, vagy 
ő is használta. Az erdők hatalmas kiterjedése (az ösz-
szesnek 44%-a, egyes uradalmakban több, pl. a Som
lyóiban 78%) kétségkívül jelentős jövedelmet biztosí
tott az úrnak. 

Majorsági szántóföld és rét csak a három dunán
túli uradalomban, a somlóiban, a csesznekiben és a 
siklósiban volt. Somló uradalmában Nagyság faluban 
(Alsóság, ma Celldömölk része) volt az uradalom nem 
túl nagy majorsága: 420 szokásos hold szántó és 150 
kaszás rét: azaz 118 hektár szántó — és ha a kasza
alját a szokásos holddal azonosítjuk - 42 hektár rét. 
Ezen kívül Jánosházán, Keresztúron, Berzsenyben 
és Dobán találunk összesen 117 kaszaalja rétet. (33 
ha.) Földesúri kezelésben volt tehát a somlói urada
lomban a szántók 3,8 és a rétek 13,1%-a. A nagysági 
majorság birtokosváltozás után is fennmaradt. A som
lói uradalom húsz évvel később felvett leltára szerint 
1498-ban a nagy sági majorságban találtak többek 
közt 22 szántó ökröt, 17 tehenet, 20 három évnél 
fiatalabb borjút, 23 disznót és 37 malacot, két sze
keret, öt ekét, három eketaligát és három ekevast 

hozzávalókkal stb.50 A viszonylag jó állat- és munka
eszközellátottság alapján valószínűleg csak részben 
kell robotmunkára, és inkább bérmunkára lehet kö
vetkeztetni. 

A cseszneki uradalomban össze sem lehet hasonlí
tani a majorsági gazdálkodást a somlóvárival. Szántót 
csak Nagyrédén és Vámhegyen találunk, összesen 34 
királyi hold, azaz 29 ha terjedelemben. Rétek voltak 
Nagyrédén, Oszlopon és Szentkirályon, együttvéve 
28 kaszaalja nagyságban (24 ha.) Az uradalom 
szántóinak mindössze 0,7, rétjeinek 2,4%-át művel
tette meg közvetlenül a földesúr. A Valkó megyei 
uradalmakban csak Gozpodyncz prédiumban talá
lunk majorsági földet: 24 királyi hold szőlőt. (20 ha.) 
Ez volt különben az egyetlen földesúri kezelésű szőlő 
a Garai-birtokon. A helység neve is arra utal, hogy 
eredetileg is földesúri gazdálkodás folyt itt. Ez a szőlő 
különben a Valkó megyei uradalmakban levő szőlők 
mindössze 3,75%-a volt. 

A siklósi uradalomban megint több a majorsági 
föld. A legnagyobb majorságot Siklóson találjuk 160 
királyi hold szántóval (135 ha.) és 33 kaszaalja réttel 
(28 ha.) Ezen kívül három faluban - Sulos, Bejke 
és Szerdahely — találunk összesen 150 kaszaarja 
(126 ha) rétet. Az összes itteni szántók 1,9, a rétek 
6%-a volt földesúri művelés alatt. Végeredményben az 
összes összeírt Garai szántóföldek 0,8, rétjeinek pedig 
4,6%-át művelték meg a földesúr számára. A tanulság 
ebből a következő. Rétre több szüksége volt a földes
úrnak, mint szántóra: úgy látszik, hogy a lótartás 
nagyobb szénagazdálkodást tett szükségessé, mint 
amennyit a jobbágyok járadékából szerezhettek be. 
Feltűnő továbbá, hogy a legnyugatibb, somlóvári 
uradalomban a legnagyobb arányú a majorsági föld, 
még akkor is, ha önmagában ez sem magas. 

A jobbágygazdaságok száma és megoszlása. 
Pusztásodás. 

A továbbiakban a jobbágynépességgel foglalko
zunk. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy az össze
írásból kapható — és már Szabó István által is részben 
felhasznált — statisztikai adatok bizonyos vonatko
zásban a Szécsi-nyolcad adatai alapján módosítandók, 
máskor pedig jobban értelmezhetők. Természetesen 
a látszólag nagyon pontos, és jogilag a valóságnak is 
megfelelő összeírásból indulhatunk csak ki. Az össze
írás adatait táblázatban összesítettük, elsősorban erre 
utalok, az alábbiakban a táblázat adatainak csak a 
lényegét ismertetem. (1. tábla a—c.) 

Feltűnik először a szakirodalomból már közismert 
pusztásodás. Nem számítva be a sarádi 11 „incolát"5 x 

az egész uradalomkomplexusban 4671 jobbágygaz
daság volt, amelynek 59,1%-a, 2761 állt pusztán. Ez 
a 4671 jobbágy eredetileg kereken 3005 egész telket 
művelt meg. Az egész telekre átszámított jobbágy
gazdaságokból viszont 62,6%, kereken 1879 és 
háromnegyed egész telek állt pusztán. Nos, a pusztá-
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A Garai-uradalmak telekmegoszlása 1478-ban. 
1. táblázat 

Uradalom Helység
szám 1 7/8 

Teleknagyság 
3/4 1/2 1/3 1/4 1/6 L/8 

Jobbágy
szám 

Egész 
telek 

Somló 14 -
Csesznek 12 -
Valkó m. 45 157 
Csörög 8 118 
Bács m. 5 37 
Csongrád m. 3 21 
Pozsega m. 3 1 
Siklós 42 293 
Sárád 4 1 

a. Lakott, telkek 

24! _ 70 
93 - 121 -
87 - 62 -
67 - -
19 

1 
3 

10 3 -19 
1 
3 _ 19 1 

179 11 233 2 
8 - 37 -

11 

311 138 
214 76,75 
309 218,25 
185 151,5 

69 50,58 
22 21,5 
24 7,42 

730 447 
46 14,25 

össze 136 628 698 21 545 11 1910 1125,25 

A saradi adatokhoz még 11 incola hozzászámítandó. 

1. b. táblázat. Puszta telkek (házzal rendelkezők és teljesen puszták.) 

Somló 15 -
Csesznek 12 -
Valkó m. 95 660 
Csörög 8 107 
Bács in. 5 197 
Csongrád m. 3 97 
Pozsega m. 3 10 
Siklós 40 327 
Sárád 12 -

204 - 89 
67 - 86 
98 - 75 
50 2 -
14 3 1 

1 - -
2 1 20 

154 10 228 
15 - 148 

- 293 124,25 
- 153 55 
- 833 727,75 
- 159 132,67 
- 215 205,25 
- 98 97,5 
- 33 16,33 

45 770 470,96 
44 207 50 

Összesen 193 1398 605 16 647 89 2761 1879,71 

Somló 15 
Csesznek 12 -
Válkó m. 102 817 
Csörög 9 225 
Bács m. 5 234 
Csongrád m. 3 118 
Pozsega m. 3 11 
Siklós 42 620 
Sárád 12 1 

1. с táblázat. Lakott és puszta gazdaságok együtt. 

445 - 159 - - 604 262,25 
160 -- 207 - - 367 131,75 
185 - 137 - - 1142 946 
117 2 - - - 344 284,17 
33 13 4 - - 284 255,83 

2 - _ - - 120 119 
5 1 39 1 - 57 23,75 

333 21 461 8 56 1500 917,96 
23 - 185 - 44 253 64,25 

Összesen 203 2026 1303 37 1192 100 4671 3004,96 

A saradi adatokhoz még 11 incola hozzászámítandó. 

sodás nem csupán a prediumokra, az eredetileg lakott, 
de most már üresen álló falvakra korlátozódott. A 
2. k—b. táblák világosan mutatják, hogy akár jobbágy
gazdaságokat, akár egész telekre való átszámítást 
nézünk, valamennyi településkategóriában magas a 
pusztásodás aránya. A legmagasabb a részbirtokoknál 
— úgy látszik, hogy a közös lónak túrós a háta köz
mondásnak igaza van - , érdekes módon őket követik 
a rövidesen mezővárossá váló falvak (hat település), 
bár alig egy-két százalékkal magasabb pusztásodási 
aránnyal, mint amennyit a falvaknál tapasztalunk. 
Ez azonban csak látszólagos magas arány, mert Sárád 
kivételével az uradalmon belül kisebb a pusztásodási 

aránya a későbbi mezővárosoknak, mint ugyanannak 
az uradalomnak a falvainak. A legkisebb a 
pusztásodás a falvaknál amúgy is népesebb mezőváro
soknál. 

Nem érdektelen az egyes uradalmak pusztásodásá-
nak összehasonlítása sem. A legkisebb a cseszneki 
uradalomban: mind a jobbágygazdaságokból, mind 
az egész telkekből csupán 41,7% állt üresen. Ez után 
következik a csörögi (46,2, ill. 46,7% puszta gazda
sággal ill. telekkel), a somlói (48,5, ill. 41,4%), és a 
siklósi (51,3 mindkét adat %-a). 50-60%-os az arány 
a pozsegai falvakban, míg a többi uradalomban a 
pusztásodás százalékaránya a 70—80% közt mozog. 
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о 5 

Uradalom 

A Garai-uradalmak mezővárosai, később mezővárossá váló települései, falvai, részbirtokai és pusztái. 

2. a. táblázat. Egész telekre átszámítva 

Mezőváros Később mezőváros Falu Részbirtok 

2. táblázat 

Puszta 

Szám Lakott Lakatlan % S zám Lakott Lakatlan % Szám Lakott Lakatlan % Szám Lakott Lakatlan % Szám Lakott Lakatlan % 

Somló — - - — _ _ _ _ 14 138 123,5 47,2 _ _ _ 1 _ 0,75 100 
Csesznek - - - - - - - - 11 75,5 53 41,2 1 1,25 2 61,5 - - - -
Valkó m. 2 58,5 53,5 47,5 3 30,75 56,75 64,9 39 127 275 68,4 3 2 10 83,3 55 - 332,5 100 
Csörög í 106,5 93 46,6 - - - - 7 45 33,67 42,8 - - - 1 - 6 100 
Bács m. - - - - 1 16 13 44,8 3 24,33 131,5 84,4 1 10,25 60,75 85,5 - - - -
Csongrád m - - - - - - - - 2 16,5 74,5 81,9 1 5 23 82,1 - - - -
Pozsega m. - - - - 1 2,75 5 64,5 2 4,67 11,33 70,8 - - - - - - - -
Siklós 1 90,29 34,79 27,8 - - - - 40 353,96 425,92 54,6 1 2,75 10,25 78,8 - - - -
Sárád — — — — 1 9.5 27,75 74.5 3 4,75 9,25 66,1 - - - 8 - 13 100 

Összesen 4 255,29 181,29 41,5 6 59 102,5 63,5 121 789,71 1137,67 59 7 21,25 106 83,3 65 - 352,25 100 

2. b. táblázat. Jobbágygazdaságok száma 

Somló - - - - - - - - 14 311 290 48,3 — - - 1 3 100 
Csesznek - - - - - - - - 11 209 145 41 1 5 8 61,5 - - - -
Valkó m. 2 73 67 47,9 3 65 85 56,7 39 169 338 66,7 3 2 10 83,3 55 - 333 100 
Csörög 1 127 116 47,7 - - - - 7 58 37 38,9 - - - 1 6 100 
Bács m. - - - - 1 17 14 45,2 3 33 135 80,4 1 19 66 77,6 - - - -
Csongrád m. - - - - - - - - 2 17 75 81,5 1 5 23 82,1 - - - -
Pozsega m. - - - - 1 11 20 64,5 2 13 13 50 - - - - - - - -
Siklós 1 161 77 32,4 - - - - 40 564 679 54,6 1 5 14 73,7 - - -
Sárád 1 27+11 96 78 

(71,6) 
3 19 37 66,1 8 74 100 

Összesen 4 361 260 41,9 6 120+11 215 64,2 
(62,1) 

121 1393 1749 55,7 7 36 121 77,1 65 - 416 100 



Egyelőre tartózkodni kell még ezeknek az adatoknak 
az értékelésétől, ez csak az összeírás feldolgozása vé
gén tehető meg. 

A parasztbirtok differenciálódása, a jobbágytelek 
osztódása nem egyforma módon ment végbe az egyes 
uradalmakban. A történetírásunkban a középkor 
végére érvényesnek tartott tétel, hogy a féltelek volt 
a középkor végén általános az országban — azaz egy 
egész telekre két jobbágygazdaság esett —5 2 az egész 
összeírt Garai vagyont tekintve megközelítőleg szin
tén kimutatható. Csak a lakott telkeket tekintve egy 
jobbágygazdaságra 0,59 telek esett, és egy telken 1,7 
jobbágy élt. Csakhogy nagyon jelentős eltérések mu
tathatók ki az egyes uradalmaknál. A két, viszonylag 
kisebb pozsegai és sarádi uradalomnál a legnagyobb a 
telekaprózódás: mindkettőnél az átlagos jobbágygaz
daság 0,31 telek nagyságú, azaz egy telekre 3,23 
jobbágy jut. Féltelkes átlag alatt van a két nagy 
nyugatmagyarországi uradalom is. Cseszneken a telek
átlag 0,36 és egy telekre 2,78 jobbágy jut, a somlói 
uradalomnál a két szám 0,44 és 2,25. A két legnépe
sebb uradalomnál, a Gara-szentlőrincin és a siklósin 
már más a kép. Az előbbinél 0,71, az utóbbinál 0,61 
a telekátlag. (Egy telekre esik az előbbinél 1,71, az 
utóbbira 1,63 jobbágy.) 

Mint látjuk, a telekosztódás és a pusztásodás nincs 
egymással kapcsolatban. Igaz, hogy a cseszneki ura
dalomban a legkisebb a pusztásodás aránya és ott 
viszonylag jelentős a telekosztódás is, viszont a sa
rádi uradalom telkeinek 77,8%-a állt pusztán, mégis 
magas volt a töredéktelkek aránya. Míg a két nyugati 
uradalomban csak fél- és negyedtelkes jobbágyok él
tek - legalábbis az összeírás szerint hivatalosan -
addig másutt olykor jelentős az egytelkes jobbágyok 
száma — a Valkó, Bács és Csongrád megyei falvaknál 
a jobbágyok több mint fele egész telken gazdálko
dott, és a siklósi uradalomban is a gazdaságok 40,1%-a 
egytelkes. 

Tovább bonyolítja a helyzetet a teleknagyság, azaz 
az egész jobbágy telekhez (Ül. töredékeihez) járuló 
külsőség, azaz az a terület, amelyből a jobbágynak 
meg kellett élnie és fizetnie az államnak, az 
egyháznak és a földesúrnak a nekik járó járadékot. A 
jobbágytelek tartozékrendszere nagyon változó volt. 
Maksay Ferenc pl. arra mutat rá, hogy az egész telek
hez 10 és 40 hold közötti szántóterület tartozott, ez 
alatt, ül. e felett csak ritkán találunk szántóföldet.5 3 

Szabó István posthumus könyvében többnyire 20— 
30 holdban határozza meg az egész telekhez tartozó 
szántóföldet.54 Nos, 1478-as összeírásunk ehhez is 
szolgáltat adalékokat. Ezt már Maksay is felismerte, 
őneki azonban csak az tűnt fel, hogy a gazdag földű 
Bácsban regisztrálták a telkekhez tartozó legnagyobb 
szántókat, és az erdős-hegyes Baranyában a legkiseb
beket.55 Ez a megfigyelés lényegében helyes is azzal 
a korrekcióval, hogy a siklósi uradalomban általában 
valóban alacsonyak a telkek szántóföldtartozékai, 
sőt olyan falvak is vannak, ahol nem is írtak össze 

szántót, mégis a Valkó megyei falvaknál több a tör
pe telek. 

Az összeírás legjobban felhasználható anyagát a 
Vas—Veszprém megyei somlói uradalom adja meg. Itt 
ugyanis falvanként pontosan megadják, hogy a falu

ban leginkább elterjedt telekmérethez — legyen az 
lakott, vagy puszta — hány szokásos hold szántó, 
erdő, Ül. hány kaszaalja rét tartozik. A tartozékot 
Nagyságnál - ahol csak negyedtelkeket írtak össze 
— negyedtelekhez, másutt mindenütt féltelekhez 
mérték. (Kivétel Táskánd, Hosszúfalu, Varsány, Já
nosháza és Szentpéterháza, ahol nem teszik ki a 
„fél" jelzőt, de ezeknél is a faluban általánosan félte
lek voltak a mérték: egésztelek esetén pl. Hosszúfa
luban túl kisméretű szántóföld jönne ki.) A legkisebb 
féltelekre eső szántó Gecsényben és Hosszúfaluban 
volt: 10 szokásos hold, de az itt egy tömbben levő öt 
faluban (az említett kettőn kívül Vámospereszle-
gen, Táskándon és Szentoldorban is csak Táskándon 
éri el a szántó a 15 szokásos holdat. E szerint az öt 
faluban egy egész telekre 5,5-8,5 ha, Ül. 9,5—15 
kat. hold szántó esett. A népes Nagyság faluban vi
szont egy negyedtelekhez járt 15 szokásos hold szán
tó, tehát több mint az öt falu féltelek átlaga, annak 
ellenére, hogy itt 72 egyenként négy szokásos holdnyi 
szőlő is volt — telki tartozékon kívül — a határban. 
Varsány on, Gálosházán és Jánosházán már 28—31 
szokásos hold a féltelek szántó tartozéka, ami 15,5— 
17,5 ha, Ül. 27,5-30 kat. hold területet ad meg egész 
telkenként, ugyanannyit, mint amennyi Nagyságon 
jön ki egész telekre. A negyedik ideeső faluban, 
Szentpéterházán viszont Vámospereszleggel egyező 
féltelek nagyságot kapunk. A két telekméret közé 
esik Keresztúr és Dóba, 20, Ül. 21 szokásos holdas 
féltelkenkénti szántótartozékkal, itt az egész telek 
11-12 ha, ül. 19,5-20,5 kat. hold szántóval 
rendelkezett. A hasonlóképp Veszprém megyei Tor
na inkább a vámospereszlegi telektípushoz hasonlít 
a maga 16 szokásos holdas féltelki átlagával (egész 
telek: 9 ha, ül. 15,5 kat. hold.) Teljesen kirí a sorból 
a Veszprém megyei Berzseny: itt egy féltelekhez 45 
szokásos hold szántót adtak. Ez egész telek esetén 
kereken 25 ha, ül. 44 kat. hold. Sőt, ezenfelül 6 ka
szaalja rétet és 1 szokásos hold erdő is járt a féltelek
hez. (A két másik Veszprém megyei faluban, Tornán 
és Dobán is járt erdő a fél telkekhez. A réttartozék 

— ha egyáltalán volt — 0,5—3,5 kaszaalja közt válta
kozott az uradalom többi falvában.) 

Ezek szerint ugyanabban az uradalomban a látszó
lag kirívóan magas szántótartozékú Berzsenyt leszá
mítva két eltérő nagyságú egésztelek nagyságot talá
lunk, valamint a kettő közt foglal helyet Keresztúr 
és Dóba. Ez azért érdekes, mert Nagyság kivételével 
valamennyi lakott telken csak féltelkes gazdát írtak 
össze, Nagyságon — mint említettük — csak negyed
telkest. Mivel a vámospereszlegi telektípus kb. a fele 
a gálosházai-nagysági típusnak, a nagysági negyedtel
kesek lényegében a vámospereszlegi féltelkesekkel 
azonos nagyságú szántót műveltek. 
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Sajnos, a többi uradalomnál nincs módunk ilyen 
pontos adatokkal számolnunk. Itt az összes egészte
lekre átszámított (tehát beleértve a pusztán maradot
takat is) jobbágy gazdaság számával oszthatjuk el a 
falu — urasági és irtásföldek nélküli — szántóterületét, 
hogy megkapjuk a faluban szokásos telekméretet. A 
cseszneki uradalom esetében Girolt kivételével, ahol 
a szántóterületet legelővel és berekkel együtt adták 
meg, hasonlóképp különböző telekméretek rekonstru
álhatók. A legkisebb Acsteszéren volt, ahol az egész 
telek a Keresztúron és Dobán kimutatottal egyezik: 
13 királyi hold, ami kereken 11 ha és 19,1 kat. hold. 
A Gálosháza—Jánosháza esetében talált egésztelki 
szántótartozékokat is megtaláljuk: Vámhegy 17,9 
kir. hold (15 ha, 26,1 kat. hold), Berse 18,8 kir. 
hold (15,9 ha, 27,6 kat. hold), Szombathely 19 kir. 
hold (16 ha, 27,8 kat. hold), de ide vehetjük még 
Nagyrédét (22,4 kir. hold, 18,9 ha, 32,8 kat. hold) 
és Sikátort (22,6 kir. hold, 19,1 ha, 33,2 kat. hold) 
is. Vein inkább Berzseny felé közelít: 24 kir. hold, 
azaz 20,3 ha vagy 35,3 kat. hold. Oszlop esetében 
nem szántót, hanem szokásos földet említenek, 
azért nem idézzük. A szentkirályi részbirtok kiugrik 
a sorból: itt 130,8 kir. hold, azaz 110,4 ha vagy 191,8 
kat. hold esik egy egész telekre. Érdekes a telekosztó
dás is: legnagyobb itt is a féltelek. Girolton, Sikátoron 
és Acsteszéren csak fél, Nagyrédén, Csetényen és 
Oszlopon fél és negyedtelkek, míg Bersén, Szombat
helyen, Ve inén, Szentkirályon és Vámhegyen csak 
negyedtelkek voltak. A telekosztódás és a telek szán
tóföldi tartozéka között tehát nem lehet kapcsolatot 
felfedezni, épp úgy, ahogy az egyes falvakon belüli 
pusztásodás és a tartozék nagysága sem függ össze. 

Egészen más képet mutatnak a Valkó megyei ura
dalmak helységei. Itt két, egymással érintkező helysé
gekből álló tömböt találunk, ahol az egész telek 
mindenütt egyforma tartozékokkal rendelkezik. Az 
első tömb 15 helységből áll: az egész telekhez 5 kirá
lyi hold szántót és 2 királyi kaszaalja rétet kapcsol
tak. A tömbön belül csak két faluban tér el a tarto
zék mérete (ezt a két falut nem vettük figyelembe a 
15 között.) A másik csoport: itt 31 helységnél azonos 
a tartozék, éspedig még kisebb : 3 királyi hold szántó 
és 2 királyi kaszaalja rét. Ha azonban a minimális 
eltéréseket is hozzászámítjuk, akkor ugyanezt a tar
tozékot találjuk meg a tömbbe eső többi 13 falunál, 
lényegesen csak kettő tér el. A 13, a 31-hez számít
ható falvaknál néhány eltérés: Kisújlakon 97,5 hold 
szántón és 65 kaszaalja réten 31,5 egész telek oszto
zott, egyre esik 3,1 szántó és 2,1 rét. Nagyfaluban 
76 egész telekhez 228 hold szántó és 76 kaszaalja 
rét tartozott, azaz a szántó pontosan 3 hold, de rét 
csak egy kaszaalja telkenként. Horvátiban is pontosan 
3 hold a szántóterület: 91,5 hold 30,5 egész telek
hez, viszont a rét 60 kaszaalja, egy telekre esik tehát 
1,96 kaszaalja. A terület nagy része valamikor a Hor
váti család birtoka volt, és így igen könnyen lehet, 
hogy egységes, törpetelkekre történt telepítés ered
ménye. A Valkó megyei falvakban e szerint 15 hely

ségben 5 királyi hold (4,2 ha, 7,3 kat. hold), 44 hely
ségben pedig 3 királyi hold (2,5 ha, 4,4 kat. hold) 
szántó járult egy egész telekhez. Mivel 102 helység 
tartozott az itteni uradalmakhoz, ezek közül 14,7% 
öt, 43,1% három holdas telkekből állt. Az egészen 
nyilvánvaló, hogy szinte valamennyi ezek közé tar
tozó helységben nincs telekosztódás, csak egész tel
kek vannak. (A kivételek közé tartozik a régi birtok
központ Horváti.) Az sem lehet véletlen, hogy nagyon 
magas a pusztásodás aránya. 

A két azonos telepítési tömbön kívül eltértek a te
lekméretek. Igen alacsony volt a két mezővárosnál: 
Garán egy egész telekre mindössze 1,5 kir. hold, Vi-
csadalon 3,1 kir. hold esett. A mezővárosiasodó 
Apátin viszont 11,6 kir. hold, Szaton 16,9 kir. hold a 
telek szántótartozéka. A Szentlőrinchez közvetlenül 
tartozó 16 helységben viszont 19,1 kir. hold szántó 
a telki tartozék. Ezek az adatok viszont már egyeznek 
a csesznekiekkel. 

A többi uradalommal - Siklós kivételével - csak 
röviden foglalkozunk. A szerémségi borvidék köz
pontjában, a csörögi uradalomban szinte hiányzik a 
szántó, míg a Bács (és Csongrád) megyei falvaknál 
hihetetlenül sok a „szántó", de arra már fenn utal
tunk, hogy itt a valóságban legelőre kell gondolnunk. 
A három pozsegai falunál erősen eltérnek egymástól 
az adatok, Sárád megint főleg szőlővidék. 

A siklósi uradalomra csak részben áll Maksay fel
jebb idézett megállapítása a törpe telkekről. Leszá
mítva néhány törpefalut, ahol nem volt szántóföld, 
vagy valamilyen okból az adat nem értékelhető, az 
uradalom 42 helysége közül 38 szántóföldi telektar
tozéka ismert. 7 faluhoz tartozik 2,4-5 kir. hold 
(2-4,2 ha)5 6 , 12 faluhoz 5,4-7 kir. hold (4,6-5,9 
ha)5 7 , négy faluhoz 7,5-8,2 kir. hold (6,3-6,9 
ha)5 8 , öt faluhoz 10-11,5 kir. hold (8,4-9,7ha)5 9 , 
négyhez 12-16,4 kir. hold (10,1-13,9 ha)6 0 , há
romhoz 17,5-24,8 (14,8-20,9 ha)61 szántó, végül 
Szabolcson 42 (35,5 ha), Tésánfalván 75 (63,3 ha) 
és Tormástelekén 104,6 (88,2 ha) királyi hold volt az 
egész telek szántótartozéka. 

A siklósi eredmények sem ugranak ki nagyon az 
eddigi képből. A somlói és cseszneki uradalomban 
mért legkisebb szántó tartozék alatt a siklósi urada
lomban csak 15 falut találunk, és csak háromban -
Felfalu, Páli és Mog - volt ez három hold, azaz a 
44 Valkó megyei faluban kimutatott átlag alatt. 
Különben itt sem tudunk sem a pusztásodás mértéke, 
sem a telekosztódás, de még a falunagyság alapján 
sem összefüggéseket kimutatni. Egy biztos, a szak
irodalomban ismertetett teleknagyságátlagokhoz ké
pest jóval nagyobb volt az, eltérés, viszonylag sok a 
törpetelek, de vannak óriás telkű falvak is. Az is vilá
gos, hogy nem a telekosztódás a döntő: hiszen 
gyakran egy töredéktelek jóval nagyobb volt, mint 
másutt egy egésztelek, gondoljunk a nagysági negyed
telkesekre. Egyedül a Valkó megyei törpe telkes tele
pítés hatott vissza mind a pusztásodásra, mind arra, 
hogy itt szinte hiányzik a telekosztódás: úgy látszik, 
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hogy egy bizonyos határ alatti nagyságú jobbágytelek 
már tényleg nehezen tarthatta el lakóját. Erre a kér
désre azonban még vissza kell térni. 

Mezőgazdasági művelési ágak megoszlása 
a Garai-hirtokon. Gazdálkodás. 

Eredményeink összegzését a 3. a-c. táblázat nyújt
ja. Az adatok részben Szabó Istvánnál is szerepelnek 
megyei bontásban6 2 , de mint arra már utaltam, rész
ben hiányosan, és egy-két számítási hibával. (A csesz-
neki uradalomban ugyan számításai jók, de két tételt, 
ahol az erdőt legelővel, ül. szántófölddel együtt adnak 
meg, az erdőhöz sorolt, nem idézi viszont a részben 
szintén Veszprém megyei somlói uradalmat, mert 
ott szokásos holdban szerepelnek a tételek.) 

A szokásos hold tételek miatt hektárba átszámít
va a Garai birtokok 95 681 hektár, azaz 166 257 
katasztrális hold területet borítottak. Ebben persze 
nincsen benn — mint láttuk — a belterület, hiányoz
nak az utak és a vizek, és bizonytalan, hogy a somlói 
uradalomban a rétek milyen kaszaaljában vannak 
felmérve. Érdekes az uradalmak egymásközti nagyság
rendi aránya: a teljes összeírt területből 19,5% esik a 
legnagyobb somlóira, utána következnek Siklós 18,7, 
Csesznek 17,3, a Bács megyei falvak 14, a Valkó 
megyei uradalmak 12, a csörögi 6,6, a sarádi 6,2, 
a csongrádi falvak 3, a pozsegaiak 2,7%-kal. A három 
dunántúli uradalom tehát együtt a birtokok 55,5%-
át adta ki. Érdekes, hogy ez az arány nem egyezik 
sem a lakott jobbágyháztartások számával, sem a tel
jes — tehát a pusztákkal együtt vett — egész telkek 
számának arányával. A lakott jobbágyháztartásoknál 
a siklósi uradalom áll az élen 38,2%-kal, ezt követi 
a somlói uradalom 16,3, majd a Valkó megyeiek 16,2 
és a cseszneki 11,2%-kal. A csörögi uradalomban élt a 
jobbágyháztartások 9,7%-a, a többi öt együttvéve 
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8,4%-ot jelent csupán. Az egész telekre átszámított 
jobbágytelekállománynál a Valkó megyei uradalmak 
vezetnek 31,5%-kal, a második a siklósi 30,5%-kal, 
a harmadik helyen Csörög áll 9,5%-kal, a többi közül 
egy sem éri el a 9%-ot. (A somlói uradalom aránya 
8,7, a csesznekié csak 4,4%.) Ez a két nyugati urada
lom telekrendszerének — féltelek a legnagyobb — a 
következménye. Az mindenképp figyelemreméltó, 
hogy a jobbágyháztartások közel kétharmada, 65,7%-
a a három dunántúli uradalomban élt. 

A Garai-birtokokra talán a leginkább jellemző 
az itt már Szabó István által felismert jelentős erdő
gazdálkodás.6 3 Ő ugyan elsősorban az irtásföld szer
zésének forrását kereste itt - joggal —, de az erdő 
sok más szempontból is fontos volt a középkori em
bernek, és komoly megélhetést biztosított.6 Az erdő 
döntő súlya a két nyugati uradalomban, Somlón és 
Cseszneken érvényesült, de még a szőlőtermelő sará
di, csörögi és siklósi uradalmakban is a terület több 
mint egyharmadát erdő borította. Csak a két alföl
di birtokcsoportban hiányzott, vagy csak jelentékte
len mértékben voltjelen az erdő. 

Az összeírt terület 44,1%-át (ill. néhány összevont 
adat miatt ennél valamivel nagyobb részét,) borító 
erdőség után 39%-kal (ill. a fenti miatt valamivel ma
gasabb arányban) következik a szántóföld. Fenn már 
láttuk, hogy a legelők egy része is itt keresendő, 
ahogy azt a martályosi példa olyan világosan bizo
nyította. Ezzel magyarázható az összértékben olyan 
minimális legelőként összeírt terület, ami Szabó 
Istvánnak is feltűnt, aki azt teljesen jogosan részben 
az erdőkben és ligetekben, részben a szántók ugarként 
hasznosított részén kereste.65 Állattenyésztésnek 
pedig kellett lennie, hiszen a két alföldi és a pozsegai 
uradalmakon kívül igen magas a rétek aránya. Az Al
földön nyilván a hatalmas ugarföldeken főként rideg 
állattartás folyt, Pozsegában pedig talán disznó mak-
koltatással foglalkoztak az erdőkben. A rétek magas 
aránya a többi uradalomban főként akkor tűnik ki, 
ha az erdőket nem vesszük figyelembe. A somlói 
uradalomban akkor 13,8, a csesznekiben 15,3, a Val
kó megyeiekben 17,9, a siklósiban 22,3%. Mindez 
arra enged következtetni, hogy a Garai család uradal
maiban a szántógazdálkodásnak kisebb jelentősége 
volt az erdővel kapcsolatos tevékenységek és az állat
tartás mellett. Az elsősorban a szántóterületre építő 
teleknagyság-számítás ezért sem mutathatja teljesen 
a jobbágy gazdaság reális erejét. 

Itt kell megemlíteni az irtásföldek kérdését, 
amelyet Szabó István részben épp a Garai-felosztás 
alapján tárgyalt.66 A teljes összeírást vizsgálva külö
nös képet kapunk. Ha leszámítunk egy 24 királyi 
hold (20 ha kereken) irtásrétet a sarádi uradalomban, 
egyedül a két nyugati uradalomban írtak össze irtás
földeket, noha másutt is voltak nagy kiterjedésű 
erdők, a Valkó megyei falvak pedig minimális tarto
zékokkal rendelkeztek. A somlói uradalomban sem 
mondhatjuk az irtásokat különösen jelentősnek, a 
jobbágykézen levő szántók 3,4, a rétek 5,1%-a volt 
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A Garai-uradalmak művelési ág szerint. 
3. táblázat 

t o 
О 
Ce Művelési ág Somló Csesznek 

3. a. táblázat. Királyi holdban (a somlói uradalomban szokásos holdban). 
Valkó m. Csörög Bács m. Csongrád m. Pozsega m. Siklós Sárád összesen Megjegyzések 

Szántó 
Rét 
Szőlő' 
Legelő 
Erdő 
Nádas 
Sziget 
Szántó+legelő 
Berek+legelő 
Szántó+legelő+berek 
Szántó+erdő 

11207,5 4 971,5 
2 032 

646 
300 

52 072 
150 

184 
200 

1 204 
72 

11 696 

812 
800 

5 662 
1 398 

640 

5 791 
31 
75 

119 
10 

4414 
48 

2 754 
72 
72 

15 424 
60 

15 
303 

61 

3433,5 1374 

50 
1652 

8 592,5 
3 060 
1 224 

802,5 
7 467,5 

24 

900 
100 

3000 

3000 

40 476,5 
5 832 
9 350 

920,5 
32 663,5 

164 
171 

812 
800 

Somlói 
Somlói 
Somlói 
Somlói 
Somlói 
Somlói 
Somlói 
Somlói 
Somlói 
Somlói 
Somlói 

uradalom 
uradalom 
uradalom 
uradalom 
uradalom 
uradalom 
uradalom 
uradalom 
uradalom 
uradalom 
uradalom 

nélkül, 
nélkül, 
nélkül, 
nélkül, 
nélkül, 
nélkül, 
nélkül, 
nélkül, 
nélkül, 
nélkül, 
nélkül. 

összesen 66 791,5 19 555,5 13 597 7489 15 863 3438,5 3076 21 170,5 7000 91189,5 Somlói uradalom nélkül. 

Művelési ág Somló Csesznek 
3. b. táblázat. Hektárra átszámítva (felkerekítve) 

Valkó m. Csörög Bács m. Csongrád m. Pozsega m. Siklós Sárád Összesen Megjegyzések 

Szántó 3 137 4 197 4 780 100 13 021 
Rét 569 1 016 1 180 8 51 
Szőlő 181 61 540 3726 -
Legelő 84 - - 41 13 
Erdő 14 575 9 874 4 889 2325 256 
Nádas 42 - 26 61 51 
Sziget - - 64 61 -
Szántó+legelő 52 - - - _ 
Berek+legelő 56 - - - — 
Szántó+legelő+berek - 686 - - -
Szántó+erdő - 675 - - -

2899 160 7 254 760 37 308 
- 2 584 84 5 492 
— 1 033 2533 8 074 

42 678 - 862 
395 6 304 2533 42 151 

- - - 180 
- 20 - 145 
- - - 52 
- - - 56 
- - - 686 
- - - 675 

Összesen 18 696 16 509 11479 6322 13 392 2903 2597 17 873 5910 95 681 

Művelési ág Somló Csesznek Valkó m. Csörög 
3. c. táblázat. A hektár adatok %-a. 
Bács m. Csongrád m. Pozsega m. Siklós Sárád Összesen Megjegyzések 

Szántó 16,8 25,4 41,6 1,6 97,2 
Rét 3,0 6,1 10,3 0,1 0,4 
Szőlő 1,0 0.4 4,7 58,9 -
Legelő 0,4 - - 0,6 0.1 
Erdő 78,0 59,8 42,6 36,8 1,9 
Nádas 0,2 - 0,2 1,0 0,4 
Sziget - - 0,6 1,0 — 
Szántó+legelő 0.3 - - - _ 
Berek+legelő 0.3 - - — — 
Szántó+legelő+berek - 4.2 - - _ 
Szántó+ erdő - 4.1 — - _ 

99,9 

0.1 

44,7 40,6 12,8 39,0 
- 14,4 1,4 5,7 
- 5,8 42,9 8,4 
1,6 3,8 - 0,9 

53,7 35,3 42,9 44,1 
- - - 0,2 
- 0,1 - 0,2 

0,1 

- - - 0,7 
- - - 0,7 

Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

összesítésben összevonva 
két tétel 



irtásföld. Ezzel szemben a cseszneki vár tartományá
ban a szántók 30,7, a réteknek pedig 28,2%-a számí
tott irtásnak. Ez azért is különös, hiszen — mint lát
tuk - itt általában több szántó járult a telki állo
mányhoz, mint a somlói uradalomhoz. Bár a magas 
cseszneki irtásföld okát nem tudom meghatározni, 
elképzelhető, hogy itt kevesebb egyéb jövedelemfor
rással számolhatott a parasztság, és ezért igyekezett 
bevételeit az irtásokkal növelni. 

A legfontosabb ezek között a szőlő volt. Az ura
dalom közel egy tizedén, 8,4%-án műveltek szőlőt, 
sőt két uradalomban, Csörögön és Sárádon az összeírt 
terület fele körül volt a szőlő. A többi uradalmakban 
egyes borvidékeken termeltek — különben nem je
lentéktelen területen — szőlőt: így a siklósi uradalom
ban Siklóson és környékén (Ebesharsány, Ravaszfal
va, Harkány és Csokma) azaz a Villányi-hegység déli 
lankáin. A Valkó megyei birtokon néhány kisebb 
szőlőtermelő helységen kívül főként Apátin és 
Szaton, a Fruskagora északkeleti nyúlványain művel
tek szőlőt. A somlói uradalomban gyakorlatilag csak 
két helységben volt szőlő : Nagyságon és Dobán, azaz 
a Sághegyen és a Somlón. 

Jövedelmet hoztak a vizek is. Bizonyára tudták a 
nádasokat is hasznosítani. Ide kell számítani a folyók 
külön felvett szigeteit is, ahol kimutathatóan füze
sek voltak, tehát a fűzfavesszőket használták fel. 
(A csörögi és az ebrisi szigetnél mondja meg a forrá
sunk, hogy füzes. Ez együttvéve 96 királyi hold.) 
Fontosabb volt azonban a vizek halászatra való hasz
nosítása a nád- és füzesek felhasználásánál. Az uradal
mak halászati kapacitása természetesen élesen külön
bözött egymástól. A somlói uradalomban a Marcal 
és a Torna vizét tartották jó halászó víznek, ahogy ezt 
az előbbivel kapcsolatban Nagyságnál, az, utóbbi 
esetén Berzsenynél és Tornánál megjegyezték. Közön
séges halastót csak kettőt említenek: a Valkó megyei 
uradalmakhoz tartozó (de Bács megyei) Földváron, 
ahol a minimálisnak tartott haszon a szentlőrinci vár
nagyokat illette. A másik Siklóson volt. Mindkettő 
nyilvánvalóan az uraságé volt. Gyalmos halastót ötöt 
találunk. (Piscina sub, vagy ad gyalom.) Ezeket való
színűleg a folyók árterénél alakították ki : Vicsadalnál 
meg is mondják, hogy a Duna apadása idején nem 
használható, az ebrisinek a neve (Hothdrawa = Holt 
Dráva) pedig magáért beszél. Ilyen gyalmostó volt 
még Ebrisen kívül a siklósi uradalomban Csehin és 
Gerénfalván, Csongrád megyében pedig Szentmihá-
lyon.67 

Mindennél sokkal fontosabbak a vejszék.68 Eze
ket a megjegyzésekből kitűnőleg a vizek áradásánál 
lehetett használni. A Valkó megyei birtokokon a vár
nagy pénteken ellenőrzi őket, ill. szedi a jövedelmet, 
pl. Horvátiban vejszénként egy dénárt, nagyböjtben 
szerdán is egy dénárt. A Pozsega megyei Pósamezőn 
egy vejsze jövedelmét egy forintra becsülték. A be-
csüjegyzékek a vejszéket tízig 1 márkára, 10 felett 
10 márkára becsülték hivatalosan.69 (Egy márka = 
4 ft.) Másutt nem adnak meg az összeírásunkban jöve

delmet. Igen nagy számban találunk vejszéket, főként 
a siklósi uradalomban. A Valkó megyei birtokokon 
három faluban 38 vejsze volt, a negyedikben, Szent
györgyön kimaradt a szám. Pósamezőn — Pozsega 
megye — három volt. Ezzel szemben a siklósi urada
lomban 18 faluban összesen 312 vejszét írtak össze. 

Adataink világosan mutatják, hogy uradalman
ként, sőt nem egyszer falvanként más volt a parasztok 
létalapja. A teleknagyság nem tükrözi feltétel nélkül 
a jobbágy gazdasági erejét, azért sem, mert a telkek 
különböznek, és azért sem, mert más megélhetési 
lehetőségek — állattenyésztés, szőlőművelés, az erdő 
és a vizek hasznosítása —, valamint bizonyára olykor 
kézműves, vagy kereskedelmi tevékenységek is szám
ba jöhettek az egyes parasztok, vagy paraszti közös
ségek, vagy falvak számára. 

Kereskedelmi forgalom folyt az uradalmon keresz
tül, amelynek hasznát azonban az uradalom és nyil
ván a hivatásos kereskedők fölözték le elsősorban, 
bár a helyi lakosság is élvezhette ennek eredményeit. 
Forrásunk említi — a becsüjegyzékek szabályai sze
rint — a vámokat és a réveket, igaz, ezek jövedelmét 
csak részben adja meg. Ezek elterjedése nem mutat 
egységes képet. A somlói uradalomban négy vámhely 
volt: Vámospereszleg, Nagyság, Torna és Keresztúr, 
míg a csesznekiben csak kettő: Nagyréde és Vám
hegy. Feltűnően kevés a vámhely délen. Itt a Valkó 
megyei uradalmakban a garai vásárvámon kívül csak 
Ozorjáson (évi jövedelme 4 ft.), Kisújlakon (jövedel
me 2 ft.) és Nagyfalu pusztán találunk vámokat (10 
ft.) Nem volt vám a csörögi és az alföldi uradalmak
ban, míg a pozsegai Dobovcon csak évi 3 ft jövede
lemmel rendelkező vásárvám található a Garai család 
kezén. Viszonylag több — és magasabb jövedelmű — 
vámhely volt a siklósi uradalomban. Ezek — bevéte
lükkel - : Bejke (6 ft.), Kémes (5 ft.), Azorjás (5 
ft.), Kovácshida 10 ft.), Siklós (32 ft.) Ez azért 
is feltűnő, mert ezek szerint az Ormánság keleti felén 
egymás közelében több, viszonylag jelentős bevétel
lel rendelkező vámhely volt. Valószínű azért, mert 
ez a terület a mainál fontosabb úthálózattal rendel
kezett. 

Révvámat mindössze hármat írtak össze a Garai 
birtokokon: Vajda a Valkó folyó vizén (másfél ft. 
jövedelem), Apáti a Dunán (31 ft.) és Ebris a Dráván 
(20 ft.) Az út-, vásár- és réwámak közti elég jelentős 
jövedelemben" eltérések is mutatják az egyes terüle
tek gazdasági jelentősége közti különbséget. A sikló
si uradalom viszonylag magas népsűrűsége, valamint a 
pusztásodás itteni kisebb aránya egyrészt, továbbá a 
magas vámjövedelmek és nagyobb számú vámhelyek 
között másrészt talán összefüggést kereshetünk. 

Az uradalom gazdasági életéhez hozzátartoztak a 
malmok. Itt a Veszprém megyei falvak szép számmal 
találhatók. Alulcsapó malmokat írtak össze a somlói 
uradalomhoz tartozó Berzsenyen és Tornán egy-
egyet, mindkettő egy kerekes volt, valamint a csesz
neki uradalomhoz tartozó Nagyrédén hetet. Itt volt 
két elpusztult malom is. Felülcsapó malmokat talá-
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lunk a cseszneki uradalomban Girolton egyet és 
ugyanitt két elpusztultat, továbbá Veimben egyet és 
Ácsteszéren egy elpusztultat. Nem derül ki, hogy a 
csetényi működő és az oszlopi puszta malom alul
vagy felülcsapó volt-e. Valkó megyében Pucsán volt 
három alulcsapó és egy puszta malomhely. A dre-
tyanolci puszta malomról nem derül ki, hogy milyen 
volt. A csörögi uradalomban felülcsapó malmokat 
találunk: Zelken hármat, Toronyalján, Bányán és 
Belcsörögön egyet-egyet. A pozsegai Pósamezőn két 
működő és egy puszta felülcsapó malmot írtak össze. 
A malmok a csörögi uradalombelieken kívül nyáron 
nem működnek.70 

Voltak ezen kívül malmok a folyókon is: Valkó 
megyében a Dunán Vicsadalon 10 és Apátin 20, 
Csongrád megyében egy Bánfalván, míg a siklósi ura
dalomban a Dráván Ebrisen öt, Szörényben kettő, 
Lankán tíz és végül a Bői vizén Kovácshidán két 
malom összeseri négy kerékkel. 

- Falvak és templomok. 

A települések nagysága különbözött egymástól 
mind településtípusok, mind uradalmak szerint. Csak 
a lakott jobbágygazdaságokat tekintve az átlag a 4 
mezővárosnál 90, a 6 később mezővárossá váló tele
pülésnél (beszámítva a sarádi 11 incolat) 22,121 falu
nál 12, a 7 részbirtoknál 5. Az egész telkek száma 

alapján - a puszta telkeket is ideszámítva - az átla
gok: mezővárosok 109, későbbi mezővárosok 27, fal
vak 16, részbirtokok 18, puszták 5 egész telek. (A 
mezővárosoknál Siklós 161 és Csörög 127 jobbágy
gazdasággal áll az élen.71 ) 

Az egy lakott településre eső jobbágygazdaságok 
(beleértve a mezővárosokat is) aránya uradalmanként 
a következő sorrendet mutatja: Csörög: 23, Somló: 
22, Csesznek: 18, Siklós: 17, Bács megyei falvak: 14, 
Sárád 12 (a 11 incolával 14), Pozsega: 8, Valkó és 
Csongrád megyék: 7—7 gazdaság. A teljes összeírt 
területen egy lakott településre 14 gazdaság jut. Kis
sé módosul az arány, ha csak a falvak és részbirtokok 
átlag lakosságszámát kíséreljük meg meghatározni, 
azaz nem vesszük a 4 mezővárost és a 6 később mező
várossá lett települést figyelembe. A sorrend a követ
kező: Somló: 22, Csesznek: 18, Siklós: 14, Bács: 
13, Csörög: 8, Csongrád és Pozsega: 7-7, Sárád: 6 
és végül a Valkó megyei uradalmak: 3 gazdaság tele
pülésenként. Világosan látszik, hogy több uradalom
ban — de különösen Valkó megyében törpefalvakból 
állt az uradalom, és csak a mezővárosias helységek 
emelkedtek ki közülük. Ez a viszonylag alacsony 
helységenkénti gazdaság arány országos összehason-
lításban semmagas.72 

Nyilvánvaló, hogy a korábban már említett problé
mák — pusztásodás, telekaprózódás, szántóföldi tar
tozékok, egyéb gazdasági ágak — valamilyen módon 
mind a településnagysággal, mind egymással össze-

210 



függnek, noha az összefüggés jellege egyelőre még 
nem világos. Van azonban még egy tényező, ami el
gondolkoztató, és amelynél hasonlóképp egyelőre 
nem tudjuk az összefüggést a többi tényezővel meg
találni. Ez pedig az uradalmak templomokkal való 
ellátottsága. 

Ahogy a Garai—Szécsi felosztásnál máshol is a 
becsüjegyzékek tételeit írták össze, pontosan ez tör
tént a templomoknál is. Itt szükség volt az építőanya
got (kő, vagy fa), a tornyokat és számukat, hogy ko
lostor, templom (azaz plébánia), vagy kápolna (ez 
esetben, hogy van-e temető mellette) feltüntetni. 
Szabó István, aki a templomok összeírását is fel
használta, sajnálatos módon a valóságnál kisebb szá
mú faluval számolt, és így a ténylegesnél magasabb 
arányt állapított meg az egyházas helyekre.7 3 

A somlói uradalomban kőtemplom állott Vámos-
pereszlegen, Szentoldoron, Nagyságon, Varsányon, 
Szentpéterházán, Tornán és Dobán. Szentoldor kivé
telével minden templomnak volt kőtornya, Vámos-
pereszlegnek ezen kívül egy fatornya is. Külön kő-
kápolna állott Vámospereszlegen és Szentoldoron a 
templom mellett, míg Gecsényben és Táskándon csak 
fakápolnák álltak. Azaz a települések több mint felé
ben állott egyház. Pontosan azonos a kép a cseszneki 
uradalomban: itt kőtemplom kőtoronnyal állott 
Nagyrédén, Bersén, Ácsteszéren, Csetényben, a verni 
és oszlopi kőtemplomoknak középen fatornya volt, 
míg a girolti kőtemplom torony nélkül állott. A Ga-
raiakat illette meg különben ennél az uradalomnál 
a zirci ciszterci monostor és a porvai pálos kolostor 
kegyúri joga. 

Egészen más volt a helyzet a Valkó megyei uradal
makban. Gara mezővárosban csak a Garaiak kegy
urasága alá tartozó Szent Margit domonkos kolos
tort említi, plébániatemplomot nem, ez valószínű
leg a Garai Bánfiak részén állhatott. A nagyszámú 
települést tartalmazó uradalomban Kisújlakon, Szent
györgyön, Ozorjáson és Apátin állt kőtemplom, az 
előző kettőben kő toronnyal. A Horvátiban levő kő
templom részben elpusztult, kőtornya is. Ugyancsak 
elpusztult Markosi kőtemploma, de itt megjegyzik, 
hogy a torony egyik boltozata még jó. A kőtoronnyal 
is rendelkező nagyfalusi kőtemplom — akár a falu 
maga — elpusztult. Fakápolnákat találunk Vicsadal-
ban és Földváron, az utóbbi Szent László nevére 
volt szentelve. Azaz — a garai kolostort is beszámítva 
— eredetileg mindössze tíz faluban volt egyház az 
uradalomban, és ezek közül is három gyakorlatilag 
használhatatlan volt. A csörögi uradalomban Csörög 
mezővárosban állt a kőtoronnyal rendelkező Boldog
asszony kőegyház és a Szentháromság fakápolna. 
összeírtak még Toronyallján egy kokápolnát és Bel-
csörögön egy elpusztult kokápolnát toronnyal. 

Érdekes, hogy az öt Bács megyei falu mindegyi
kében volt kőtemplom, Báncsa és Szentmiklós kivé
telével kőtoronnyal. A báncsai egyház kegyúri jogán a 
Báncsai családdal osztozott Garai Jób. Csongrád me
gyében Szentmihályon és Dorozsmán írtak össze 

kőtemplomokat. Az utóbbi előtt két kőtorony ál
lott, ez volt a Dorozsma nemzetségnek, amelyből 
a Garaiak is származtak, eredeti nemzetségi monos
tora.74 (Most csak a templom fele volt a családé.) 
Pozsega megyében a dobovci kőtemplomot — 
közepén kő toronnyal — írták csak össze. 

A siklósi uradalomban természetesen Siklós mező
városa van az élen. Itt a kolostoron kívül a kőtemp
lomot az előtte álló kőtoronnyal, egy részben kőből 
és fából épült kápolnát egy kis toronnyal, valamint a 
várkápolnát írták össze. Kőtemplom állt még Marót
falván, Bóján, Kémesen, Szerdahelyen és Koppá-
nyon. Marótfalva kivételével mindhez tartozott 
torony is. Szerdahelyen a templomon kívül egy faká
polna is állott, ő t faluban írtak össze fakápolnákat, 
ahol más templom nem volt: Ebris, Ebesharsány, 
Mog (Matty,) Rád és Harkány. Az ebrisi kápolnához 
temető is tartozott, Radon pedig fatorony is állott. 
Az uradalom 42 helysége közül tehát 11-ben találunk 
egyházi intézményt, azaz 26,2%-ban. A sarádi ura
dalomban viszont csak Sárádon állt templom, a cse-
nei templomot a zavaros idők óta nem használták. 

Teljesen nyilvánvaló, hogy a templom léte, vagy 
nem léte nem a falvak számától függ. A Valkó megyei 
törpefalvakban nem is kereshetünk ilyesmit. Mégis, 
találunk bizonyos összehasonlítási lehetőségeket. A 
lakott jobbágy gazdaságokból — nem számítva a négy 
mezővárost és a faluként is pusztává lett Nagyfalut a 
templomok között, de a többi puszta egyházat igen 
— a somlói uradalomban 35, a csesznekiben 31, a 
valkóiakban 34, a csörögiben 29, a bácsiakban 14, a 
csongrádiakban 11, Pozsegában 24, a siklósi urada
lomban 57, a sarádiban 29 esik egy egyházas helyre 
(templomra, vagy kápolnára.) Ez az egész összeírt 
terület vonatkozásában 34 jobbágygazdaságot ad ki 
egyházas helyenként, a négy mezővárossal együtt 
39-et, hiszen itt jóval népesebb településekről volt 
szó. 

Ez az összeállítás akkor is jelzi, hogy a templo
mok száma és a népesség egymással valahogy össze
függ: azaz nem a települések száma a döntő, ha ez 
ellen is több ellenvetés tehető. A legfontosabb, hogy 
a jobbágygazdaságok száma az 1478-as állapotot tük
rözi, a templomok pedig esetleg 100-200 évvel 
korábban épültek. Nem ismerjük továbbá a templo
mok nagyságát, befogadó képességüket sem. A temp
lomokkal való ellátottság, vagy el nem látottság sem
miképp sem nyújtja azonban azokat az Összefüggése
ket, amelyek hiányára e fejezet élén is rámutattam. 

A Szemeknek kiszakított rész. 

A Szécsi nyolcadot az egész uradalomból kellett 
kiadni, és ahogy már arról szó volt, a feleslegeket és 
maradványokat más falu területén adták ki. Ez tehát 
különösen bonyolult feladat volt, sok számításra volt 
szükség. Mivel az uradalomban 1125,25 lakott egész 
telek és a sarádi 11 zsellér (incola) lakott telek, 95,5 
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egész puszta telek, amelyen ház állt, valamint 
1784,21 teljesen puszta telek került felosztásra, Szé-
csinek 142 lakott, 12 házzal rendelkező puszta és 
223 teljesen puszta telket kellett volna egész telek 
címén kapnia. Kapott viszont kereken 141,5 lakott, 
10,5 fél házzal rendelkező puszta és 228,5 teljesen 
puszta telket, összesen 380,5 telket, ami 3,5 telekkel 
több annál, mint amennyit az összesből kapnia kel
lett. A lakott egész telkek esetében csak fél telek a 
különbség, igaz, a sarádi zsellértelkeket egész telek
ként vették számításba. 

A számítások tehát a lehetőségekhez képest pon
tosan sikerültek, ami természetesen nem jelenti azt, 
hogy az egyes uradalmakból Szécsi azonos részt 
kapott volna, hiszen sokszor más uradalomhoz csap
ták felosztás végett egy falu telekmaradékát. Mivel 
Garainak a telek országosan megszabott becsüértékét 
kellett Szécsinek a birtok kiváltására kifizetni, ezért a 
telkek különböző nagysága, földjüknek jövedelmező
sége egyik nagyúr számára sem volt lényeges. Ezzel 
magyarázható az, hogy míg pl. a lakott telkek 11,2%-
a esett a cseszneki uradalomra, addig ez az uradalom a 
Szécsinek adott lakott telkek közt csak 7,1%-kal volt 
képviselve. A csörögi uradalom esetében ez épp for
dítva volt: ott az összeírt lakott telkek 9,7%-a esett 
ide, míg a Szécsi rész 13,9%-a került ki ebből a birtok
tömbből. Ez különben teljesen logikus is, csak így 
sikerült az osztályt jól elvégezni. Ha azonban az 
összes telkeket — tehát egész telekre átszámítva nem 
csak a lakott, hanem mindkét típusú puszta telkek 
együttes uradalmonkénti megoszlását - nézzük, 
akkor azt a különös tényt találjuk, hogy Szécsi 
minden egyes birtoktömbből gyakorlatilag ugyanazt 
a százalékot kapta telkekben, mint amelyet az a bir
toktömb az egész összeírt területen elfoglalt. A leg
nagyobb eltérés 0,8% a siklósi uradalomban. Az aláb
biakban először megadom az illető uradalom összes 
(lakott és puszta) egész telkeinek százalékarányát az 
egész összeírt területből, utána ugyanezt a Szécsi 
rész esetében. 

Megegyezik a százalék: Pozsega (0,8) és Sárád 
(2,1). Egytized százalék eltérés: Csesznek (4,4 és 4,3), 
Valkó megyei birtokok (31,5 és 31,4). Kéttized szá
zalék eltérés: Somló (8,7 és 8,5), Bács megyei fal
vak (8,5 és 8,7),. Háromtized százalék eltérés: csörögi 
uradalom (9,5 és 9,2), Csongrád megyei falvak 
(4 és 3,7). Végül a siklósi uradalom: 30,5 és 31,3%. 
Ez a feltűnő egyezés nem lehet véletlen: a felosztásnál 
úgy látszik arra is ügyeltek, hogy a birtokokból 
azonos arányban részesüljön Szécsi. Ez csak azért kü
lönös, hiszen a puszta telkek aránya más maradt, te
hát értékben a valóságban mégsem azonos arány esett 
az egyes birtoktömbökre. Mivel ez a meglepő azonos
ság véletlen nem lehet, itt valószínűleg más valami le
beghetett az osztozkodók előtt, mint hogy minden 
uradalomból azonos értékű (zálogértékű) részt kap
jon Szécsi. 

Ez a két szempontból is (nyolcadrész és az uradal
makból azonos arányú egész telek) pontos birtokosz

tás arra enged következtetni, hogy a Szécsi rész 
fontos forrás lehet az egész uradalom összeírása érté
keléséhez, hiszen a dolog természetéből következően 
a Szécsi részt részletesebben írták le, az itteni ered
ményeket tehát megfelelő szorzószám alkalmazásá
val az egész uradalomra át szabad vetíteni. 

A Szécsi-rész anyaga főként három szempontból 
módosítja az összeírás eredményét: a telekosztódás, 
a pusztásodás és a telken lakók száma szempontjából. 
A telekosztódásnak az összeírásból kiolvasható képé
nek hiányossága már az elsőnek összeírt somlói ura
dalomnál előtűnik. Láttuk, hogy kizárólag fél és ne
gyedtelkeket írtak itt össze. Mégis, Vámospereszle-
gen, ahol Szécsi hat féltelket kapott, Kovács Ger
gely az első két féltelken, azaz egy egész telken la
kott. Hasonló eseteket még sokat lehetne idézni: 
Szécsi más alkalommal is kapott olyan telekrésze
ket, amelyek nem fordulnak elő a falu összesítésé
ben. Csak egy-két példa: a siklósi uradalomhoz 
tartozó Kórós faluban Szécsi egy egész és hat negyed 
telket kapott. A hat negyedről azonban megmondja 
az összeírás, hogy ez két telekben (sessioban) van, 
az egyikében, azaz három negyedben laknak Illés, 
Márton és Mihály, a másik három negyedben lakik 
Marton István a fiával Dénessel, míg a harmadik, 
egész telken Kocz Miklós, Vasvágó Benedek, Ba-
zeer Gergely és Tormás Demeter laknak. A puszta 
telkek közül két negyed jutott Szécsinek, ezek az 
egységnek tekintett két háromnegyedes udvarán áll
tak. (Pl. az egyik negyed: in curia Stephani Marton 
et Dyonisii fílii eiusdem.) Ebből viszont az követke
zik, hogy két egész telek háromnegyedén laktak, a 
negyedik negyed puszta volt, míg a harmadik, egész 
telekként összeírt telken, noha Szécsinél is egészként 
számoltak vele, négy család élt. Hasonló példákat 
elsősorban a legnagyobb népességű siklósi uradalom
ból, de a többiből is lehet idézni, ami azt mutatja, 
hogy a hivatalosnak felvett, és bizonyára az urbárium
ból kimásolt telekmegoszlás nem felelt meg a való
ságnak. A somlói uradalomban a szomszéd féltelke
ket egész telekre összevonó gazdát nem egész telkes
ként, hanem két féltelek birtokosaként vették fel. 
A siklósi uradalmi példa más hibalehetőségre mutat 
rá: az ugyanazon udvaron együttlakókat csak akkor 
tekintették egységesen egész telkesnek, ha a telek egy 
hányada nem számított pusztának. Mivel két teleknél 
egy-egy negyed pusztaként került összeírásra, uradal
mi szempontból a maradék lakott részek akkor is 
három negyed, és nem egy háromnegyed teleknek 
számítottak, ha azon egy család élt: apa és fia. Persze 
ezt sem mondhatjuk így ki szabálynak. A lényeg az, 
hogy a hivatalos telekfelosztás nem tükrözi a való
ságot, de ez a Szécsi nyolcad alapján sem igazítható 
ki megnyugtatóan, legfeljebb csak annyiban, hogy 
a lakott felekrészek egész telekre átszámítása pontos
nak tűnik. 

Valóban, az egész telekre történő átszámítást nem 
módosítja a féltelkeknek összeírt egész, vagy a 
negyedtelkeknek összeírt háromnegyed telek. Mégis, 
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ez sem problémamentes. Az előbbi körösi példákban 
lehetett látni, hogy ugyanazon udvarokon vannak 
puszta negyedtelkek is. Egyiknél sem adják meg a 
régebbi gazdáját, mint máskor a puszta telkek ese
tében. Mindjárt meg kell jegyezni, hogy ez a jelenség 
igen gyakran fordul elő az összeírásban. Néhány 
példa. A Valkó megyei Horvátiban Szécsi egy lakott 
negyed telket kapott, amelyben Pap János (másként 
Iván) lakott. Kapott még a falu végén egy egész, két 
fél és egy negyed puszta telket. A negyed Pap János 
udvarán állott, alatta következtek először egy fél, 
amelyben egykor Kraiczowygh Péter, egy egész, 
amelyben Sybko és még egy fél, amelyben Szávai 
Barnabás laktak. A Bács megyei Ácsán egy egész és 
4 fél lakott, valamint 48 lakatlan egész telket írtak 
össze. Szécsinek jutott innen két lakott fél, valamint 
öt egész és két fél puszta telek. (Fél puszta telket nem 
írtak pedig össze!) A két lakott fél telken Tóth 
László, ül. Lypathin Gergely laktak. Megadja az 
összeírás a Szécsinek juttatott öt egész puszta telek 
utolsó lakójának nevét is. A két puszta féltelek vi
szont Tóth és Lypathin udvarán állott. A siklósi 
uradalomban különösen sok ez a lakott telek udvarán 
összeírt töredék puszta telek. Együttvéve ezek általá
ban egy egész telket adnak ki. 

Ez a más udvarán összeírt puszta résztelek olykor 
más uradalmakban, azaz nemcsak a Garai család bir
tokain is előfordul.75 A jelenség pontos magyaráza
tát nyilván nem lehet megadni, valószínűsíteni azon
ban igen. A puszta telkeket igen gyakran maguk a 
jobbágyok vették bérbe a szokásos úrbéri tehernél 
valamivel kisebb járadék fejében.76 Az ilyen más ud
varán összeírt résztelkek esetében - miként arról 
már volt szó — a legritkább esetben adja meg forrá
sunk a korábbi tulajdonos nevét. (A kivétel Nagyság 
falu77.) Ez csak egyet jelenthet: a részteleknek nem 
is volt más gazdája, tehát nem „más telkén" van, 
mint ahogy az a látszatból következne. Az azonban 
már kérdéses, hogy valóban puszta volt-e ez a részte
lek. Itt két eshetőség van. Mindkettő esetében abból 
indulhatunk ki, hogy a telek korábbi gazdája (vagy 
gazdái) nem vállalták tovább az egész telek megmű
velését, és az után az úrbéri terhek beszolgáltatását. 
Vagy valóban pusztán maradt a telek egy része, vagy 
pedig a régi gazda (gazdák) az úrbérinél alacsonyabb 
teherrel művelték azt tovább bérbe véve. Az előző 
esetben tehát valódi, az utóbbiban pedig látszat pusz-
tásodásról beszélhetünk. 

A valóságban valószínűleg mindkét eset előfordul
hatott, de arra forrásaink sohasem fognak adattal 
szolgálni, hogy hol melyik eset forgott fenn. Való
színűbb azonban a látszat pusztásodás. A lakott töre
déktelken olykor többen is éltek, mint ahogy azt a 
kórósi példa is mutatja: így a puszta résztelekre szük
ségük lehetett. Az ügy mindenképp a jobbágy helyze
tének nehézségére utal. Látszat pusztásodás esetén a 
szabad költözés jogát még élvező parasztok a bérle
tet elköltözés fenyegetésével harcolhatták ki.78 Akár
hogy is van a helyzet, az összeírásból kiszámított 

pusztásodási aránynál kisebbnek kellett lennie a 
tényleges pusztásodásnak. 

Láttuk fenn, hogy az egész uradalomban a job
bágytelkek 62,6%-a állt pusztán. Szécsi kapott — a 
sarádi incolákat nem számítva — 379,5 egész telket, 
amelyből 239,083 állt pusztán, ami kereken 63%, 
azaz itt is az összuradalmi átlagot mérték ki a 
számára. Nos, ha nem tartjuk pusztának azokat az 
annak felvett töredéktelkeket, amelyek egy lakott 
telek udvarán szerepeltek, akkor a puszta telkek szá
ma 27,208 telekkel csökken, illetve a lakott telkeké 
annyival nő. így a valóban puszta telkek már csak 
211,875 egész telket tesznek ki, tehát a pusztásodási 
arány 55,8%-ra csökken, azaz valamivel több, mint 
hét százalékkal kisebb az összeírásból kiolvashatónál. 
Igaz, ez csak abban az esetben van így, ha a valakinek 
az udvarán levő puszta töredéktelek tényleg csak 
látszat pusztásodási jelent. Az azonban mindenképp 
nyilvánvaló, hogy a teljes összeírt terület pusztásodá
si aránya kisebb a 62,6%-nál. Ha a valakinek az udva
rán összeírt „puszta" résztelkek számát nyolccal 
megszorozzuk, akkor megkaphatjuk ezeknek/ össz
uradalmi számát: 217 és két harmad telket. így az 
1478-ban felsorolt Garai-uradalmakban a ténylegesen 
puszta telkek száma csak 1662,046 egész telket tett 
ki, ami 55,3%-os pusztásodást jelent, azaz gyakorla
tilag ugyanannyit, mint a Szécsi-résznél. 

Ebből természetesen más is következik: kisebbnek 
kellett lennie a töredéktelkek arányának, mint ahogy 
azt a teljes összeírt terület anyaga mutatja. Míg az 
egész területen a félteleknél nagyobb gazdaságok — 
csak a lakott telkeket, számítjuk! — 32,9%-ot tettek 
ki, ez már a Szécsi-rész összeírásával sem egyezett, 
akkor sem, ha a valakinek udvarán levő résztelkekkel 
nem számoltunk. Már fenn láttuk, hogy nagyobb 
lakott telkeket írtak össze Szécsinél, mint amilyenek 
az összeírásban általában szerepeltek. így Szécsi ré
szén a gazdaságok 36,8%-a volt magasabb fél telek
nél. Ha a valaki udvarán összeírt puszta résztelkeket a 
telek többi részéhez számítjuk, akkor a Szécsinek 
adott gazdaságok közül a lakottak 54,6%-a nagyobb 
félteleknél. 

Úgy tűnik tehát, hogy a Szécsi-rész adatai alapján 
az összeírt telkekből levont telekosztódási és pusztá
sodási statisztika módosítandó: a jobbágyok nagyobb 
telkeken és telekrészeken éltek, helyzetük tehát jobb
nak látszik a teljes terület összeírási adataiból levont 
következtetésnél. Sajnos, a Szécsi rész adatai alapján 
ez a módosított kép sem egyértelmű. A fenn idézett 
kórósi adatokból ugyanis világos, hogy egy telken 
többen, éspedig egymással rokonságba nem hozható 
jobbágyok éltek. Ez nem véletlen kivétel: a cseszneki, 
a csörögi uradalmak és a Csongrád megyei falvak kivé
telével mindenütt megtaláljuk. Hozzá kell mindjárt 
tenni, hogy kizárólag azokat az eseteket idézem, ahol 
egy telken, vagy telekrészen így kap több névvel 
felsorolt jobbágyot Szécsi MikkV. hogy azok rokon
sága nem vélelmezhető. Az azonos vezetéknevű, vagy 
vezetéknév nélküli személyeket tehát itt nem vettem 
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figyelembe. Leszámítva a sarádi incolákat, a Szécsi
nek kiosztott 234 jobbágygazdaságban 343 személyt 
írtak össze a vélelmezhető rokonokkal együtt. Ezeket 
nem véve figyelembe a személyek száma 305 (és egy 
sarádi incola.) A 305 személy együtt kereken 140 és 
fél egész telket, a lakott telkek udvarán összeírt 
puszta résztelkeket lakottnak számítva 167 és kéthar
mad telket művelt meg, ami azt jelenti, hogy a Szécsi 
részen az előbbi esetben 2,17, az utóbbiban 1,82 job
bágy jutott, Ül. egy jobbágyra esett az előbbi eset
ben 0,46, az utóbbiban 0,55 egész telek. 

Ez a számítás viszont valami egész különös dolgot 
mutat: a nagyon pontosan összeírt Szécsi részen a 
teljes összeíráshoz képest kimutatható kisebb pusztá-
sodás és nagyobb telekméret átlag ellenére egy job
bágy családfőre kevesebb jutott, mintha csak a tel
kek számából indultunk volna ki. A Szécsi-hányad-
ból azonban könnyen kiszámíthatjuk az 1478-ban 
összeírt Garai birtok jobbágycsaládfőinek számát. 
Ez természetesen csak becslés, azonban nem térhet el 
nagyon a valóságtól. A számításnál csak arra kell 
vigyázni, hogy az egyes uradalmak ne legyenek ösz-
szevonva, hiszen nem mindenütt és nem egyforma 
arányban éltek többen egy jobbágy gazdasági egység
ben. Erre azért is szükség van, mert Szécsi számára 
uradalmanként különböző arányban szakítottak ki 
gazdaságokat. A neki adott 234 lakott gazdaság az 
összes lakottnak, 1910-nek (a sarádi incolák nélkül) 
8,16-od része volt, de pl. a siklósi uradalomban 
9,125-öd részt, a sarádiban viszont 6,57-ed (az inco-
lákkal együtt 7,125-öd) részt kapott. 

A rekonstrukció módszere a következő volt: az 
uradalom jobbágygazdaságainak számát elosztottam a 
Szécsinek juttatott gazdaságok számával, és az így 
kapott számmal beszoroztam az illető uradalomban 
összeírt Szécsinek juttatott, és egymással rokonnak 
nem vélelmezhető személyek számát. Ugyanaz az 
eredmény jött ki akkor is, ha a Szécsinek átadott 
személyek számát osztottam el a neki adott gazda
ságok számával, a hányadossal pedig beszoroztam az 
Ülető uradalom gazdaságainak számát. így a Garai-

uradalmak 1910 jobbágygazdaságán —vagy 1125,25 
lakott telkén — 2516 családfővel számolhatunk, ami 
egy telekre 2,24 jobbágyot, ül. egy jobbágyra 0,45 
telket jelent. (4. tábla.) Hozzászámítva a sarádi 11 
incolát: az 1921 gazdaság 2527 háztartást jelent. 
Ez azért is érdekes, mert így jobban kimutatható a 
siklósi uradalom nagy jelentősége a Garai birtokok 
között. A 730 ottani jobbágygazdaság az 1910 össze-
írtnak 38,2%-át teszi ki (a sarádi 11 incolával: 38%), 
míg a rekonstruált háztartásszám esetében 49 (ület-
ve Sáráddal 48,8) %-ot tesz ki. 

A Szécsi-rész adatai más szempontból is tanulsá
gos következtetésekre adnak alkalmat. Mivel a Szécsi
nek átadott jobbágyok neveit megadja az összeírás, 
ebből lehet mind a helyi kézművesség arányára, 
mind a népesség nemzetiségi hovatartozására követ
keztetni. Bár a foglalkozást jelentő magyarnyelvű 
családnevek esetében vitatott ennek tényleges foglal
kozásjellege7 9 , nézetünk szerint ezek is nyújthatnak 
megbízható adatokat a kézműipari megoszlásra. Az 
egyes uradalmaknál általában véve kevés — 6,7— 
14,3%-ig a kézművesek száma — nem véve figyelembe 
most azokat a birtoktömböket, ahol tíznél kevesebb 
jobbágyot kapott Szécsi. Teljesen kiugrik a sorból 
a somlóvári uradalom, ahol viszont 24,4%-a a Szécsi
nek átadott parasztoknak kézműves, és azok közül, 
akiknek a telke már puszta lett, de a nevüket még is
merték, 25,8% volt kézműves. Kovácsok, takácsok 
és szabók éltek ebben az uradalomban, a puszta telke
ken pedig valamikorról kovácsok, takácsok, valamint 
egy-egy gerencsér, pintér, varga és szabó neve maradt 
fenn. Hozzá keU még tennünk, hogy az uradalom Vas 
megyei falvai voltak iparosodottak, ami megmagya
rázza a cseszneki uradalom igen alacsony kézműves 
szintét: csak egy-egy varga és molnár lett összeírva. 

Az egész összeírt Garai-vagyon területén azonban 
nem csupán az egyes uradalmak iparosodottsága kü
lönbözött egymástól, hanem a településtípusoké is. 
Az összes névvel összeírt ott lakó jobbágy 12%-a 
volt kézműves. (Nem számoltam a kalmárokat, deá
kokat, zenészeket, valamint a bizonytalan nevüe-

4. táblázat 
A Szécsinek adott jobbágygazdaságok, családfők, és az uradalom rekonstruált családfőszáma. 

Uradalom Jobbágy
gazdaságok 

Családfők 
vélelmezett 
rokonokkal 

Családfők 
rokonok 
nélkül 

Rekonstruált 
családfőszám 

A sarádi adatokban egy incola is belefoglaltatik. 

Egy egész 
telekre eső 
családfő 

Egy család
főre eső 
telek 

Somló 39 41 41 327 2,36 0.42 
Csesznek 29 29 29 214 2,79 0,36 
Valkó m. 39 46 41 325 1,49 0,67 
Csörög 22 24 22 185 1,22 0,82 
Bács m. 1] 15 14 88 1,74 0,57 
Csongrád m. 2 3 2 22 1,02 0,98 
Pozsega m. 5 8 3 38 5,12 0,2 
Siklós 80 164 135 1232 2,76 0,36 
Sárád1 8 14 14 85 5,96 0,17 

összesen 235 344 306 2516 2,24 0,45 
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ket, mint a kenyerest, serest.) A négy mezővárosban 
azonban az arány magasabb: 25%, a falusias telepü
léseknél pedig 9%. A somlóvári uradalmi magas arány 
nélkül a falusi kézművességet még jelentéktelenebb
nek kellene tartanunk. A mezővárosok között viszont 
Siklós adja ki a magasabb arányt: itt 30,8% volt kéz
műves, míg a hozzá tartozó uradalom falvaiban csak 
4%. Más uradalmakban is magasabb a kézműves átlag 
az ottani mezővárosban, mint a falvakban. 

A kézművesség szakma szerinti megoszlása a követ
kező az összeírt területen: 11 varga, 8 szabó, 6 
kovács, 4—4 ács és szűcs, 3 takács, 2 molnár, l - l 
sütő, fazékgyártó, sarkantyúgyártó és kádár. A 
puszta telkeken — a somlói uradalom kivételével — 
kisebb volt a kézművesek aránya. Megoszlásuk itt 
is hasonló a lakott telkekéhez, egyetlen olyan mes
terség, ami a lakottaknál nem mutatható ki egy serfő
ző az elpusztult Valkó megyei Nagy faluban. (Ha nem 
számítjuk iparosnak a siklósi uradalomban egy se
rest.) 

Bár nem szabad a Szécsi-rész kézműipari megosz
lását automatikusan nyolccal beszorozva az egész ura
dalomkomplexus reprezentációs értékeként felvenni, 
hiszen valószínűleg véletlenül kerültek ezek a kézmű
ves jobbágyok Szécsi részébe, két szempontból 
nagyon elfogadható következtetésekre jogosít fel. A 
mezővárosokban és a somlói uradalomban magasabb 
a többi településnél az arányuk, a kézműipar diffe-
renciálódottsága és fejlettsége alacsony.80 

Végül csak jelzésszerűen kell felhívni arra a figyel
met, hogy a Szécsi-rész anyaga településtörténeti ada
tokkal is szolgál. Ugyanis mind a lakott, mind a lakat
lan telkek esetében pontosan megadja az összeírás 
ezek falun belüli helyét. Ebben az a fontos, hogy a 
Szécsi-részt döntő többségben egy tömbben szakítot
ták ki a falu területéből: mégpedig annak egyik végén. 
A falvak többsége e szerint — akár másutt az ország
ban8 l - soros-utcás falu volt. Az utcákon pedig tel
jesen vegyesen következtek egymás után lakott, la
katlan házak és teljesen puszta telkek. A Valkó me
gyei uradalmakban talán inkább lehet nem soros-ut
cás településekkel számolnunk. Itt amúgy is törpe
falvakból állt az uradalom többsége. Egy esetben -
és nem Szécsi résznél, — érdekes megjegyzés olvas
ható. Podvovcia birtok három lakott telekből állt, 
de ezek messze álltak egymástól, (Jonge ab invi-
cem"). Volt a „faluban" különben malom és kút is. 
Úgy látszik, hogy inkább tanyaszerű, vagy a német 
Weiler-eknek megfelelő településekkel kell itt szá
molnunk. 

A jelentősebb helységeket valami módon erődí
tették elsősorban a délvidéken. Siklós egy részét fal 
övezte: falon belüli és kívüli telkek fordulnak elő.82 

Más mezővárosoknál és mezővárosias fejlődésnek in
duló településeknél ,,falla"-nek nevezett sáncot említ 
az összeírás: itt is vannak telkek belül és kívül. Ezek 
Gara, Szentlőrinc, Csörög és Sárád, valamennyi 
egyben uradalmi központ is volt. Végül a Valkó 

megyei Apátin és a csörögi uradalomhoz tartozó 
Toronyalján árkokról hallunk. 

Végül a népességről csak annyit: a somlói és a 
cseszneki uradalom lakossága a jobbágynevek tanú
sága szerint valószínűleg színmagyar lehetett. Döntő 
többségben magyar a siklósi uradalom népe is, bár itt 
délszlávok is éltek. „Tóth" vezetéknevű személyek a 
Szécsi rész lakosságának 7,3%-át tették ki, és hogy 
ezek valóban szláv származásúak voltak, az olykor 
a keresztnevükből is kiderül: pl. Siklóson Gywra 
Thot esetében, aki különben Ács Mihállyal, Hajnal 
Jakabbal, Kaputartó Ágostonnal és Varga Ferenc
cel lakott közös telken. A Valkó megyei uradalmak 
zöme szláv eredetű lakossággal rendelkezett, talán 
Vicsadal mezőváros, valamint Apáti és Földvár rész
ben magyar. A szerémségi Csörög mezőváros inkább 
magyar nyelvűnek látszik, de a falvakban szlávok él
tek. Teljesen szláv a pozsegai falvak lakossága, míg a 
csongrádiaké színmagyar. Magyar a bácsmegyei fal
vak lakosságának többsége is, kisebb szláv 
nyomokkal. A temesi Sárád maga színmagyar, de a 
hozzá tartozó falvakban talán szláv többség lehetett. 
Úgy látszik tehát, hogy délről nőtt a szláv népesség 
expanziója, a mezővárosok, és mezővárosiasodó 
helységek azonban még részben vagy egészben magya
rok maradtak. 

Tanulságok és következtetések. 

A Garai—Szécsi osztálylevél legfontosabb tanul
sága az urbariális jellegű összeírások megbízhatatlan
sága, legalább is a telekpusztásodás és a telekosztódás 
szempontjából. A jobbágytelek, mint földesúri adó
egység83 ugyan egy falun belül a jelek szerint azonos 
nagyságú tartozékokkal rendelkezett, de ez még 
ugyanazon uradalmon belül sem volt általános. En
nek ellenére a felosztás szigorúan egész telekre át
számítva történt, bár a különböző gazdasági erejű és 
különböző arányban osztódott telkeken különböző 
számú család élt. Ugyanez történt a puszta telkek ese
tében is. Itt persze előfordulhatott, hogy a puszta 
telek tartozéka időközben eltűnt, talán a szomszédo
kéhoz került. A Veszprém megyei Sikátoron pl. 
Szécsi kap egy teljesen puszta féltelket, amelyen egy
kor Sipos György lakott, de amelyhez sem szántó, 
sem rét, sem kaszáló nem tartozott. Ezért Szécsit 
egy másik puszta telekből, amely Garainál maradt, 
kárpótolták.8 4 

Ha a Garai uradalmak összeírása és a Szécsi-rész 
összevetése arról tájékoztat, hogy a pusztásodás és a 
telekosztódás mértéke a valóságban kisebb az össze-
írtnál, ugyanez a Szécsi-rész azt is mutatja, hogy oly
kor résztelken is kell több családdal számolnunk. 
Mindjárt meg kell jegyezni, hogy ez nem volt a Garai-
birtokok különlegessége, és ha Szabó István figyelem
be vette volna a Szécsi-részből lev< nható következte
téseket, a többi hasonló adatot már ő is jól értelmez
hette volna. Erre a legjobb példa a világosi uradalom. 
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(1525.) Szabó szerint a teleknagyságot csak 346 
egész, 224 fél és 1 negyedtelkes jobbágynál tüntették 
fel. A többi 619 egész teleknél név szerint sorolták 
fel a rajta lakó 2—11 jobbágyot. Szabó ugyan elisme
ri ezen telkek osztatlan jellegét, de a megfelelő job
bágyhányad szerint osztályozza őket táblázatán.85 

Minden jel arra mutat tehát, hogy nem volt ritka az 
osztatlan egész — vagy épp a Garai-felosztás tanúsá
ga szerint — résztelken másokkal közösen gazdálko
dó jobbágy. Ilyenre lehet idézni Gersei Pető János 
Tolna megyei birtokai 1484-i urbáriumát. Itt öt fa
luban 28 egész telken 66 jobbágyot írtak össze akkor, 
amikor 36 telek pusztán állt. Töredék telkek itt is 
voltak: Bikal faluban 1,75 telken 5, Zsebriten 2,75-ön 
8 jobbágyot írtak össze.8 6 

Ha egész, vagy töredéktelken ezek szerint nem rit
ka, ha több család él együtt, akkor ebből több kérdés 
következik. Először is, hogy valóban jobbágyokról, 
vagy pedig zsellérekről van szó. Ha arra gondolunk, 
hogy a világosi uradalomban egy egész telken 11 csa
ládot, vagy pl. 1478-ban Sárádon egy-egy negyed
telken három-három családot írtak össze, akkor tény
leg feltételezhető, hogy ezek egy része valójában zsel
lér volt. Annál is inkább gondolhatunk zsellérekre, 
mert hiszen 1478-ban a hatalmas Garai-vagyon terü
letén egyedül a sarádi 11 incolát értelmezhetjük -
feltételesen — (házas) zsellérnek. Ellene szólna talán 
az, hogy a világosi uradalomban viszont összeírtak 
zselléreket is.8 7 A kérdést tehát megnyugtatóan nem 
válaszolhatjuk meg. Ha ezek nem zsellérek, akkor a 
Garai birtokon a jobbágyokon kívül is kell zsellérek
kel számolnunk, és említésük hiánya abból követke
zik, hogy a források amúgy is ritkán említik őket.88 

A második kérdés településtörténeti. Ha egy osz
tatlan telken több család él, vagy pedig egy töredék
telken van több ottlakó család, akkor felmerül a kér
dés, hogy közös házban laknak-e, vagy pedig csak az 
udvar közös. Ez utóbbit mindenképp fel kell tételez
nünk. A már említett, más udvarán levő puszta töre
déktelkek között, amelyeket Szécsinek átadtak, van 
néhány, ahol lakatlan ház is állt. Ezek a következők: 
Csörög mezővárosban Tardi Péter és Terjég János 
féltelkeinek udvarain van egy-egy lakatlan házas fél
telek. Régi birtokos nincs megnevezve. A siklósi ura
dalomhoz tartozó Ebrisen Antalfi Balázs féltelkes 
jobbágy udvarán szintén van egy féltelkes lakatlan 
ház. Még érdekesebb ebből a szempontból az ugyan
ehhez az uradalomhoz tartozó Felfaluban Ipacs Fá
bián nyolcadtelkes jobbágy udvara. Itt átadtak Szé
csinek egy féltelkes lakatlan házat, valamint egy pusz
ta negyed- és egy puszta nyolcadtelket. 

Nem zárható ki azonban az sem, hogy több család 
élt egy házbari. Erre is lehet példát idézni. 1491-ben 
leltárba vették Erdélyben néhai Fahidi János ingó 
és ingatlan vagyonát. A hét falu közül ötben 
megadják a házak, és nem csak a jobbágyok számát. 
32 házban 44 jobbágyot írtak össze, azaz átlag 1,4 
jobbágyot lehet egy házra számítani. Közülük Gáld a 
legérdekesebb: itt 4 házban 7 jobbágy élt, azaz leg

alább három házban két-két személy.89 Más helyen 
már rámutattam arra, hogy a későközépkorban tény
leg voltak olyan jobbágyházak, amelyekben többen 
éltek. Ezek lehettek egy bővített, nagycsaládhoz tar
tozó személyek (pl. három generáció élt együtt), vagy 
idegenek.90 A nagycsaládi formára utalhatnak azok 
az adatok, amikor egy osztatlan telken, vagy egy rész
telken lakó személyek, akiket Szécsinek átadtak, 
egymással rokoni viszonyban állónak vélelmezhetők, 
és akiket fenti statisztikánknál nem vettünk figye
lembe. Ilyen nagy családi formában élőkre Szabó 
István is következtetett.9 l 

Végeredményben a Szécsi-rész összeírásából nem 
állapítható meg pontosan, hogy az osztatlan telkeken, 
vagy résztelkeken közös házban, vagy csak közös ud
varon éltek-e a névleg felsorolt jobbágyok. Az sem 
állapítható meg, hogy ezek jogilag mind jobbágynak, 
vagy pedig esetleg zsellérnek számíthatók. Az előbbi 
esetben bizonyára mindkét lehetőség előfordult, az 
utóbbinál valószínűleg inkább jobbágyokról, nem 
pedig zsellérekről volt szó. 

Mindez hihetetlenül megnehezíti nem csupán a 
Garai—Szécsi osztálylevél, hanem valamennyi össze
írásunk felhasználását arra, hogy ezekből népesség
statisztikai következtetéseket vonjunk le. Ezzel nem 
kívánom azt mondani, hogy ez eleve lehetetlen, csak 
azt, hogy nagy óvatossággal kell eljárni, és még így 
is számos olyan ismeretlen tényezővel kell számol
nunk, amelyek összes számításainkat módosíthatják. 
Talán épp az a legnagyobb értéke ennek az összeírás
nak, hogy ezekre a nehézségekre hívja fel a figyelmet. 
Nem ez az egyetlen ilyen jellegű forrástípus, amely
nek értékelése alaposabb kritikával szemlélve sokat 
veszített értékéből : ugyanígy jártunk az állami adó
jegyzékekkel is, amelyekről az elmúlt időben Soly-
mosi László kérdőjelezte meg joggal felhasználható
ságukat.9 2 

Ennek ellenére meg kell kísérelnünk — ahol erre 
módunk van — forrásunkat más olyan összeírással, 
vagy összeírásokkal egybevetni, ahol az 1478-ban 
összeírt falvak, vagy azok része szerepel, mert talán 
egy ilyen egybevetés mindkét forrástípus értelmezésé
hez segítséget nyújthat. A legfontosabb ilyen jellegű 
forrással, az 1488 évi Veszprém megyei adólajstrom
mal már Solymosi összehasonlította az 1478-as össze
írást, sőt teljes joggal ez volt egyik fő bizonyítéka az 
adólajstromok feldolgozásával szemben.93 Nem vitat
hatók Solymosi eredményei, és ha most mégis újra 
összehasonlítom a két forrást, erre azért volt szüksé
gem, mert más szempontból vetem őket egymással 
össze. Solymosi táblázatában az 1478-ban felsorolt 
Veszprém megyei falvaknál mind a lakott, mind a 
lakatlan résztelkek adatait megadja: de nem egész 
telekre átszámítva, hanem a gazdaságok számát hason
lítja össze az 1488-as adóval. Ezen kívül teljesen lo
gikusan mind a cseszneki, mind pedig a Veszprém 
megyei somlói uradalmi falvakat felsorolja, noha más 
uradalom részei, és 1478 és 1488 között más birtokos 
kezére jutottak.94 A lakatlan telkek bevonása az ösz-
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szehasonlításba valóban indokoltnak látszik, ha arra 
gondolunk, hogy korábbi lakatlan telkek időközben 
benépesülhettek. Solymosi természetesen gondolt 
arra is, hogy csak a lakott telkeket vegye figyelembe, 
és itt észrevette, hogy az 1488-as adótételek 
többnyire meghaladták az 1478-ban lakott telkek szá
mát. A kivétel Dóba, Nagyberzseny és Torna volt. 
A különbséget azzal magyarázta, hogy míg a többi 
faluban tíz év alatt a lakatlan telkek aránya a lakottak 
javára módosult, a három faluban ellenkezőleg a 
lakott telkek száma fogyott. Ez a megállapítás is 
logikus, és egyáltalán nem vethető el százszázaléko
san, viszont az sem lehet véletlen, hogy épp ez a 
három a somlói uradalomhoz tartozott. 

A cseszneki uradalomban összeírtak 205 lakott 
jobbágygazdaságot 1478-ban,95 míg 1488-ban az ura
dalom 273 ftadót fizetett, következőleg ennyi jobbágy-
porta, tehát jobbágy gazdaság volt az uradalomban.9 6 

Ezek szerint tíz év alatt 1,33-szor több jobbágygaz
daság élt itt, tehát 133%-os volt a gazdaságok növeke
dése. Bár az emelkedés az uradalom valamennyi falu
jánál kimutatható, mértéke településenként változó. 
Az emelkedés százalékarányos sorrendje a következő: 
Veim (115%), Berse (Börzse, 120%), Oszlop (124%), 
Nagy ré de (127%), Ácsteszér (135%), Vámhegy 
(138%), Csetény (141%), Girolt (142%), Szombat
hely (147%), Sikátor (170%). Az emelkedés valahogy 
összefügg a telekosztódással: a legkisebb emelkedési 
százalékot mutató Veim és Berse esetében csak ne
gyedtelkeseket írtak 1478-ban össze, a következő 
Oszlop és Nagyréde is részben negyedtelkes volt, 
sőt esetleg nagyobb arányban is, mint az összeírásból 
következik: Oszlopon említenek ugyanis a marad
ványtelkek átszámításánál három féltelket, amelyek 
hat negyedtelket tesznek ki. A legnagyobb arányban 
emelkedő Sikátoron 1478-ban csak féltelkek voltak. 
Igaz, a következő Szombathely terjesen negyedtelkes 
volt. Elképzelhetőnek tartom ezért, hogy a féltelkes
nek összeírt gazdaságok egy része már 1478-ban is 
valójában negyedtelkekből állt, vagy pedig 1488-ig 
váltak jogilag két gazdaságra, adóportára szét. Ebben 
az esetben az emelkedés aránya nem olyan magas, 
mint az összehasonlítás alapján. Valószínűtlennek 
látszik ugyanis, hogy egy évtized alatt — még a létre
jött birtokosváltozást is beszámítva - egy harmaddal 
nőtt volna meg a jobbágygazdaságok száma. Ez 
annál kevésbé valószínű, hiszen amúgy is ebben az 
uradalomban volt a legkisebb a pusztásodás aránya. 

Elképzelhető továbbá, hogy az épp ebben az ura
dalomban olyan magas arányú irtásföldek járultak 
hozzá a látszólag magas gazdaságszaporulathoz. 
Amennyiben az irtásokat nem a telkesgazdák mű
velték meg, hanem az uradalom szempontjából zsel
lérnek tekinthető személyek, akkor elképzelhető, 
hogy nem lettek a telkes jobbágyok közt felsorolva. 
Az állami adózás azonban őket is elérte, és ezzel 
nőtt meg — látszólag — a gazdaságok száma. Ez ellen 
szól viszont, hogy az irtásföldek nagysága nem nő 
arányosan az 1488-as portaszám növekedéssel. Azt 

azonban majdnem biztosnak lehet venni, hogy a tíz 
év alatti gazdaságszám-növekedés egyes esetekben 
valóban az irtásokra megy vissza. 

Már említettem, hogy Solymosi a somlói urada
lomhoz tartozó három falu 1478-as adatait is össze
hasonlította az 1488-as adólajstrommal, és az itteni 
eredmények eltérnek a cseszneki uradalomnál megha
tározottaktól. 1488-ban 66 ft-ot fizettek a somlói 
uradalom Veszprém megyei falvai, míg 1478-ban 90 
lakott jobbágygazdaságot írtak össze.9 Itt tehát pon
tosan fordított a helyzet, mint a szomszéd cseszneki 
uradalomban: az 1478-as állapot 1,15-ször magasabb 
gazdaságszámot ad meg, mint amennyi 1488-ban 
adót fizetett. 1488-ban tehát az 1478-as összeíráshoz 
viszonyítva csak 73,3% gazdaság volt itt, így tehát 
több mint egy negyeddel csökkent a számuk, míg a 
cseszneki uradalomban több mint egy harmaddal 
nőtt. Az eltérés az egyes faluk között az arányt te
kintve nem nagy: 1478-hoz képest 1488-ban Dobán 
79%, Berzsenyben 70%, Tornán 69% gazdaság fizetett 
adót. Érdekes viszont, hogyha egész telekre számít
juk át a három faluban levő lakott és lakatlan telke
ket, az így kapott szám szinte teljesen megegyezik 
az 1488-as lajstrommal. Mivel a telkek száma 61,5 
volt, 1488-ban pedig 66 ft-ot fizettek, az emelkedés 
107%. (Az egyes falvakban: Dóba 135%, Berzseny 
102%, Torna 86%.) Dóba kiugrását talán az is magya
rázhatja, hogy a szőlőtermelő faluban 1488-ban eset
leg nem csupán telkes jobbágyokat adóztattak meg, 
hanem szőlőbirtokos zselléreket is. 

Bonyolítja a helyzetet, hogy a somlói uradalom
nak 1498-ból fennmaradt az összeírása98, amely
ből ugyan néhány település hiányzik: Táskánd, Gá
losháza, Szentpéterháza, Martonfalva és Torna, Szent-
oldor viszont időközben puszta lett. Ez az összeírás 
a lakott telkeket (sessiones habitales) adja meg, tehát 
az 1478-as lakott gazdaságokkal és — legalábbis a 
Veszprém megyei falvak esetében — az 1488-as ösz-
szeírással is összehasonlítható. Mivel Torna nem 
szerepel, így Berzseny és Dóba vethető össze három 
esetben tíz-tíz évi szakaszokban. Az 1478-ban ösz-
szeírt lakott gazdaságokat 100-nak véve Berzsenynél 
1488: 70, 1498: 100, Dobánál pedig 1488: 79,4, 
1498: 120,6. Az előbbinél 1488-ban 30%-os esés tör
tént, majd 1498-ban pontosan ugyanannyi jobbágy 
gazdaság található, mint húsz évvel azelőtt, az utóbbi
nál 1498 még túl is szárnyalja 1478-at. Az uradalom 
Vas megyei részében 1498-ban hét falut és az 1478 
óta pusztává lett Szentoldort írták össze: az 1478-as 
itteni lakott gazdaságokat 100-nak tekintve 1498-
ban 86,6 kapunk. A bizonyára az 1490-es háborús 
események során elpusztult Szentoldor kivételével 
91,1%. Falvanként más a kép : Vámospereszleg gazda
ságainak száma 1498-ban 67,3%-ra esett, Varsányé 
166,7-ra emelkedett. Dóba és Berzseny tehát beillik 
az uradalom képébe, csak az látszik valószínűtlennek, 
hogy tíz évenként ilyen mértékben változzon meg a 
jobbágygazdaságok száma. A somlói uradalom job
bágygazdaságszámának 1488-as esését talán nem is 
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kell a valóságnak betudni: az uradalom 1479-től 
annak a Kinizsi Pálnak a kezén volt, aki 1488-ban a 
megye főispáni tisztét viselte," akinek módja lehetett 
az adószedőkkel eljáró szolgabírókon keresztül a va
lódinál kisebb portaszámot felvétetni. 

Sajnos, a portalajstrom és az 1478-as összeírás 
összehasonlítása sem hozott egyértelmű eredményt. 
Ha csak fel nem tételezzük, hogy középkori falvaink-
ban olyan mértékű lakosságfluktuáció volt, hogy 
évtizedenként egyharmaddal-egynegyeddel bővült, 
vagy csökkent a lakosság, vagy az összeírás hitelével 
van baj, vagy pedig az összeírások készítésénél 
általunk nem ismert szempontok is érvényesül
tek.100 

A somlói uradalom egy részéről 1428-ból is maradt 
fenn egy portalajstrom: a Garaiak által be nem fize
tett adó jegyzéke. Itt Vámospereszleg, Táskánd, 
Gálosháza, Szentpéterháza* és Martonfalva kivételé
vel a Vas megyei falvak, szám szerint hét lett össze
írva, ezeknél tehát egy ötven évvel korábbi állapotról 
értesülünk.101 1428-ban a hét faluban a Garai-csa-
lád két tagjának összesen 227 portája volt. (Ld. 5. 
ábra.) A porta alatt itt is a háztelket vagy háztartást 
kell érteni, nem pedig a jobbágytelket, mint földes
úri adóegységet, ahogy a Zsigmond-kori portákra 
nézve már Mályusz Elemér is kifejtette.102 Ha egész 
telkeket írtak volna össze 1428-ban, akkor azt kellene 
hinnünk, hogy 1478-ra a puszta telkeket is beleértve, 
54,4%-ra csökkent volna a telkek száma. Bár a puszta 
telkek egy idő után el is tűnhetnek, ha újra nem tele
pítik meg, ilyen mértékű fogyás nem képzelhető el, 
hiszen az 1478-as egész telkek között a puszta telkek 
is ott vannak. (Az 1478-ban összeírt 123,5 egész 
telekből 65,75 volt puszta, azaz 53,2%. Ha - tekint
ve a lakott töredéktelken összeírt puszta töredéktel
keket — ennél a valóságban alacsonyabb lehetett is 
a pusztásodás aránya, a különbség mégis túl nagy 
1428-hoz képest.) Ezért teljesen biztosnak látszik, 
hogy 1428-ban a lakott gazdaságokat írták össze, 
függetlenül attól, hogy milyen töredéktelek tartozott 
hozzájuk. így is ötven év alatt pontosan egy harmad
dal csökkent a gazdaságok száma. Igaz, leszámítva 
Szentoldor pusztulását 1498-ig nem romlott -
legalábbis a hét falunál — a helyzet tovább. 

Az egész telekre átszámított terület különben 
nem is változhatott 1428 és 1478 között lényeges 
módon, ugyanis az 1428-as adatok bizonyos mérték
ben valóban kapcsolatban állnak az 1478-as egész
telki állománnyal. Ha feltételezzük, hogy 1428 és 
1478 között a pusztásodási periódus ellenére sem 
csökkenhetett jelentős mértékben a nyilvántartott 
egész (lakott és puszta) telkek száma, valamint te
kintettel vagyunk arra, hogy az uradalom nagy részé
ben a féltelek az általános (1478-ban csak Nagyság 
teljesen negyedtelkes és Keresztúron van néhány 
negyedtelek az 1428-ban összeírt falvak közül), 
akkor az 1478-ban összeírt falvak féltelekre átszámí
tott jobbágy telekállományának az 1428-ban összeírt 
portákkal összhangban kellene állnia. 

A féltelekre átszámított 1478-as jobbágy telekál
lományban - ha az 1428-as helyzetet 100-nak tekin
tem - a következő csoportok állapíthatók meg. Ge-
cseny, Ság, Jánosháza és Keresztúr esetében az 1428-
as portaszám és az 1478-as féltelekszám szinte telje
sen megegyezik: Gecsenynél valamivel magasabb, a 
többinél alacsonyabb : ötven év alatt 93%-ra csökkent. 
Hosszúfalu esetében érdekes módon az azonosság 
1428 és 1478 között nem a féltelekkel, hanem az 
egésztelekkel mutatható ki, illetőleg 95%-ra csök
kent. Két jelentős eltérés van: Szentoldor és Varsány. 
Az előbbinél - a szomszéd Hosszúfalu mintájára -
valószínűleg nem a fél, hanem az egész telekkel kell 
számolnunk, így 72%-ra csökkent ötven év alatt, ami 
azért is valószínű, hiszen húsz év múlva ez a templo
mos falu már puszta, és már 1478-ban az elpusztult 
telkek aránya 69,7%. Varsány esetében épp az ellen
kező a helyzet. Itt nyilván az 1478-as féltelkekkel 
kell számolnunk, ebben az esetben 1478-ra 74%-ot 
kapunk. Feltűnő viszont, hogy Varsánynál volt 1478-
ban a legkisebb a pusztásodás: 14,3%. 

Ha ez a számítás helyes, akkor az uradalomban a 
negyedtelkesedés, ül. Hosszúfalunál a féltelkesedés 
később kezdődött nagyobb mértékben. Igaz, az sem 
lehetetlen, hogy valóban csak a féltelek az, amit fi
gyelembe kellene venni, hiszen Hosszúfalu pusztáso
dási aránya 1478-ban még Szentoldornál is magasabb: 
71,2%. Valóban, Hosszúfalu és Szentoldor messze 
megelőzi az uradalom többi falvát. 

Falu 

A somlói uradalom néhány falva 1428-ban, 1478-ban és 1498-ban 
5. táblázat 

1428 1478 
Egész telek 

1478 
Lakott jobbágygaz

daság 

1498 
Lakott telek 

Gecseny 
Hosszúfalu 
Szentoldor 
Ság 
Varsány 
Jánosháza 
Keresztúr 

28 
31 
23 
78,5 
28,5 
18 
20 

14,5 
29,5 
16,5 
35 
10,5 
8,5 
9 

12 
17 
10 
69 
18 
10 
14 

13 
15 
puszta 
63 
30 

7 
12 

összesen 227 123,5 150 140 
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Uradalom 

Népsűrűségi adatok az 1478-as összeírásból 

krn * 5% Jobbágy
gazdaságok 

Sárádon hozzá van számítva a i l incola. 

km -re eső 
jobbágygazda
ságok 

Rekonstruált 
családfőszám 

6. táblázat 

km -re eső 
családfő 

Somló 196,3 311 1,58 327 1,67 
Csesznek 173,3 214 1,23 214 1,23 
Valkó m. 120,5 309 2,56 325 2,7 
Csörög 66,4 185 2,79 185 2,79 
Bács m. 140,6 69 0,49 88 0,63 
Csongrád m. 30,5 22 0,72 22 0,72 
Pozsega m. 27,3 24 0,88 38 1,39 
Siklós 187,7 730 3,89 1232 6,56 
Sárád1 62,1 57 0,92 85 1,37 

összesen 1004,7 1921 1,91 2516 2,5 

Az 1498-as összeírást összehasonlítva az 1478-as-
sal, a kapcsolat a lakott telkek között (pontosabban: 
lakott háztartások, jobbágygazdaságok között) eléggé 
világosan kimutatható. A két összeírásban egyező te
lepülések esetében a pusztává lett Szentoldor mellett 
Vámospereszlegen csökkent pontosan egy harmaddal 
a lakott gazdaságok száma, Varsányon és Dobán vi
szont egy harmaddal-egy negyeddel nőtt. Az összeírt 
településeken húsz év alatt együttvéve nem egész egy 
tizeddel csökkent a jobbágygazdaságok száma, ami a 
birtokosváltozásoknak, vagy az 1490—9l-es harcok
nak is lehetett a következménye. A falvaknak egymás
tól különböző fejlődését az uradalom egysége 
kiegyenlítette. A hét falu esetében tehát 1428-at 
100-nak tekintve 1478-ban 66,1%-ra esett a gazda
ságok száma, 1498-ban pedig 61,7%-ra. Az 1478-ban 
említett uradalmi falvakból (beleértve a Veszprém 
megyeieket is) tíz település fordul elő az 1498-as 
urbáriumban, köztük a pusztává vált Szentoldor. 
Ezek 1478-ban említett lakott gazdaságainak számát 
(266) 100-nak tekintve 1498-ban 92,5%-ra (246) 
esett. Ez majdnem azonos arány, mint az 1428-ban 
említett Vas megyei falvak gazdaságainak 1478-as 
és 1498-as számai közt. Ez — az uradalmon belüli 
migráció103 ellenére is arra enged következtetni, 
hogy a gazdaságok száma arányosan csökkent az 
uradalomban. (Igaz, itt nem vehettük figyelembe a 
Szécsi-rész tanulságait 1428 és 1498 esetében.) 

Az 1428-as, az 1478-as, az 1498-as (és a somlói 
uradalomhoz tartozó három falu kivételével az 1488-
as) összeírások között tehát valóban lehet olyan ha
sonlóságokat találnunk, amelyek arra utalnak, hogy a 
valódi, vagy legalábbis jogi szempontból a valódi 
állapotot tükrözik, vagy talán inkább megközelítik. 
A különböző források tehát valóban egy bizonyos 
állapot tükörképei, ez azonban a valóságtól a Szécsi-
rész tanúsága szerint bizonyos mértékben eltér. 

A Szécsi-rész adatai arra is figyelmeztetnek, hogy 
az amúgy is jelentős népsűrűségi eltérések még jelen
tősebbek voltak a valóságban. (Ld. 6. ábra.) Míg a 
különálló jobbágygazdaságok száma négyzetkilométe

renként104 0,49 (Bács megyei falvak) és 3,89 (sik
lósi uradalom) között váltakozott, a Szécsi-rész adatai 
alapján rekonstruált családfő szám esetében több, 
egymással szinte megegyező családfő-sűrűség szám ál
lapítható meg. Az alföldi (Bács és Csongrád megye) 
birtokok családfő-sűrűsége volt a legalacsonyabb: 
0,7 körül négyzetkilométerenként, őket követik a 
cseszneki, sarádi és pozsegai uradalmak 1,23—1,39 
közti négyzetkilométerenkénti családszámmal. Külön 
áll a somlói uradalom 1,67, majd majdnem egyformák 
a Valkó és a csörögi uradalmak: 2,7 családdal kitt
ként, a legmagasabb a siklósi uradalomban, ahol 6,56 
család esik egy km2-re. Az egész összeírt Garai-bir-
tokkomplexust tekintve egy km2-re esett 1,91 job
bágygazdaság, ill. 2,5 a Szécsi-rész alapján rekonst
ruált család. 

A Garai-felosztás különösen jól alkalmas népsű
rűségi adatok nyerésére, ugyanis a többi becsüoklevél-
ben nem találunk a Szécsi-részhez hasonló részlete
zett adatokat, sőt a telkek osztódását sem veszik 
figyelembe mindig, összehasonlításként két hatalmas 
uradalom felbecslését idézem A szlavóniai császárvári 
uradalom (Várasd megye) területén 1488-ban 693 
lakott jobbágytelket írtak össze, az uradalom területe 
pedig 81,9 km2 volt. Hozzáadva 5%-ot a becslésbe 
fel nem vett belterület, vizek, utak számára 86 km2-el 
számolhatunk. E szerint egy km2-re 8,06 jobbágyte
lek esik.105 Itt tehát jóval magasabb a népsűrűség 
még a siklósinál is. Itt a jobbágy „sessio" feltétlenül 
a házhelyet jelenti, hiszen — akár a Valkó megyei 
falvak egy részénél - itt is igen gyakran 2—3 hold 
esik egy telekre. A különbség csak az, hogy a többi 
hazai uradalomhoz képest igen alacsony a pusztáso-
dás aránya: 4,5%. 

Más a helyzet a makovicai uradalom 1492-es be-
csüjénél.106 Itt külön kell vennünk az uradalom 
törzsbirtokát jelentő Sáros megyei falvakat és néhány 
Pest megyei falut. Sáros megyében 157 lakott telket 
írtak össze. Itt sajnos nem tudjuk meghatározni az 
alapterületet, mert — a fenn már említett és 
Werbőczynél is írásba foglalt módon - az erdők egy 
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részének nem adta meg a terjedelmét. Ha azonban 
nem vesszük figyelembe azokat a településeket, 
amelyeknél nem adják meg az erdők méretét, azért 
mégis kaphatunk támpontot a sárosi népsűrűségre. 
24 faluval számolhatunk, ahol 94 lakott telket, azaz 
az uradalom sárosmegyei részének majdnem kéthar
madát írták össze. Ezen falvak alapterülete 45,2 km2 

volt, hozzátéve a már említett 5%-ot 47,5 km2-el 
számolhatunk. így 1,98 lakott telek esik egy km2-
re. Ez az összeírás sem ad meg telekrészeket, mégsem 
tartható valószínűnek, hogy itt a jobbágytelekkel, 
mint gazdasági egységgel kell számolnunk, hanem 
valószínűbb, hogy a lakótelekkel, a házhellyel. Az 
is valószínű, hogy Mátyás idejében még jelentősebb 
volt a népsűrűség, hiszen az 1490—9l-es harcokban 
ez az uradalom igen nagy pusztulást szenvedett.107 

Ugyanezen uradalom északalföldi falvai hasonlí
tanak bizonyos mértékben a Garaiak délalföldi falvai
hoz: hasonlóan nagy földterület tartozott hozzájuk. 
Itt öt településen 124 lakott telket írtak össze, a föld
terület pedig 92,8 km2 volt. Ide is hozzáadjuk az 5%-
ot, így 97,4 km2-t kapunk. Egy km2-re 1,27 lakott 
telket számíthatunk. Itt is valószínű, hogy házhely-
lyel számolhatunk. Újabb adat az Alföld alacsonyabb
nak tűnő népsűrűségére, noha magasabb a Garaiak 
délalföldi birtokainál. 

Bár mindkét példaként felhasznált uradalomban 
házhelyeket írtak minden jel szerint össze, ez nem 
jelenti azt, hogy itt nem kell a Szécsi-részhez hasonló 
módon házanként több családdal számolnunk. Az 
ország három különböző részéből származó példák
kal azt akartam bizonyítani, hogy a Garai uradalmak
ban egy km2-re eső átlag 1,91 jobbágygazdaság nem 
jelent túl magas, az országostól eltérő népsűrűséget, 
hiszen Császárvára esetében jóval magasabb volt, az 
elpusztult Sáros megyében is valami kevéssel maga
sabb. Ezért az alábbiakban ezzel az 1,9l-es háztelek, 
Ш. 2,5-es családátlaggal számolok, természetesen 
azzal a tudattal, hogy a következő számítások csak 
hipotetikus érvényűek, amelyeket más forrásokkal is 
alátámasztani kell a továbbiakban. 

Kérdés, hogy mennyire lehet ezekből az adatokból 
országos népességszámokat kapni. Az alapprobléma 
az egy családra eső személyek száma. A hagyományos 
ötös szorzószámmal szemben mindkét oldalról vet
hető fel kifogás: lehet ugyanis túl magasnak108 és 
túl alacsonynak is venni. Kétségkívül ugyanis létezett 
Magyarországon nagycsaládi életforma, és egy fenn
maradt XVI. századi teljes lakosságot tartalmazó 
összeírás ötösnél magasabb szorzószámot ad meg.109 

Szabó István maga is felismerte a nagycsalád létezését, 
és erre épp forrásunkat is felhasználta.1 J ° Valóban, a 
Szécsi-résznél a neki adott 235 gazdaságban (benne 
van egy sarádi ,,incola" is) 344 személyt írtak össze, 
de csak 306 olyan, aki nem minősül háza valamelyik 

családfője rokonának. így 38 olyan családfővel kell 
számolnunk a Szécsi-részen, aki nagycsaládi életfor
mában él együtt valamely rokonával. 

Igaz, van olyan forrásunk is, amely egy családra 
alacsonyabb szorzószám alkalmazását követeli meg. A 
szigetvári 155l-es összeírás szerint - igaz 73 évvel 
forrásunk kelte után — ebben a dunántúli mezőváros
ban 3,7 család lakott ugyan együtt egy házban, egy 
család átlag lakossága azonban csupán 3,6 fő volt. 
Csakhogy itt a végvár mellett az átlagosnál alacso
nyabb népességszámú családdal kell számolni, 
továbbá — ezért is — elég sok a töredékcsalád.11 * 
Ellenkező képet nyújt az 1520-as évek elejéről a 
Hont megyei Alsónyék népességösszeírása.112 Itt 44 
házban 348 személy élt, azaz egy házban 7,9 személy. 
Megtalálható mind a nagy- mind a kiscsalád. Mind
össze két házban lakik két-két másnevű, ki nem mu
tatható rokonságú család. E szerint a 44 házban 46 
családdal számolhatunk, így egy önálló családra 
- függetlenül attól, hogy nagy- vagy kiscsaládról 
van-e szó, 7,6 személy esett. Ha a családon belüli 
személyek száma két végpontjának veszem fel a fel
sőnyéki és a szigetvári adatot, akkor a középarányos 
5,6 fő családonként. Mivel azonban csupán ez a két 
használható adatunk van, és ezek is későbbiek, talán 
nem tévedünk, ha országos átlagban 5-ös szorzószá
mot alkalmazunk egy családfő mellett. Tudatában 
vagyok természetesen, hogy ez csak spekuláció, de 
feltevésként mégis felhasználható. 

Úgy tűnik ezek után, hogy nincs akadálya annak, 
hogy a Garai—Szécsi felosztásból kikövetkeztetett 
népsűrűségi átlagot felhasználva megkíséreljük Ma
gyarország lakosságának számszerű meghatározását 
Mátyás király uralkodása második felében. El is vé
geztem ezt a munkát, de eredményeim nem álltak 
összhangban az eddigi forrásokból — elsősorban az 
1494-95-ös számadáskönyvből113 - levezetett ered
ményekkel. Bár meg vagyok győződve arról, hogy 
ezzel a módszerrel — a becsüjegyzékek népsűrűségi 
adataival - pontosabb eredményekhez lehet jutni, 
mint az eddig felhasználtakkal, országos érvényű 
megállapításokhoz csak nagyobb forrásanyag alapján 
lehet - talán? — eljutni. 

A demográfiai szkepticitást nemcsak a család 
átlagos lélekszámának már vázolt problematikája, 
az 1494—95-ös számadáskönyv felhasználásával szem
ben az utóbbi időben kifejezett aggályok114, hanem 
az a forráskritikai probléma is indokolja, hogy a kü
lönböző, sőt azonos típusú összeírások esetében nem 
mindig ugyanazokat írták össze, és így az adatok an
nál is nehezebben vethetők egybe, hiszen nem derül 
ki mindig, hogy kiről van szó. Mint láttuk, 1478-ban 
elvileg a jobbágygazdaságokat írták össze, megadván, 
hogy egész, vagy töredéktelken gazdálkodnak. A Szé-
csinek adott részből viszont az derült ki, hogy ezek
nek a gazdaságoknak megfelelő udvarokban néha 
több ház is állott, és ha a ház, udvar és így a gazdaság 
egybe is esett, azon nem is kevés esetben több csa
ládfőt írtak össze. A makovicai és a császárvári ura
dalomban összeírt telkek nyilvánvalóan háztelkek, 
nem pedig földesúri adóegységek voltak, itt tehát 
bizonyára szintén kell több családdal számolni. A 
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jobbágy porta — mint állami adóegység — valószínű
leg a házteleknek felelt meg.1 a s 

Ezt a problematikát összefoglalva a következő, a 
forrásokban sem mindig megkülönböztethető 
jobbágyegyüttélési formákkal találkozunk. A legki
sebb sejt a család, ami lehet kiscsalád (magcsalád) 
vagy több generáció esetén nagycsalád (bővített, 
vagy kiterjesztett család), és amely mindkét esetben 
egyben egy háztartást is képezett. A háztartáshoz 
azonban a cselédek is hozzátartoztak, amennyiben 
ilyenek voltak.116 A nagycsaládi forma kimutatható 
volt a Garai-felosztásban is, de még jobban az alsó
nyéki összeírásban. A jobbágyházban azonban mind 
az 1478-as felosztás, mind a szigetvári összeírás tanú
sága szerint nem lakott feltétlenül kizárólag egy 
család. Ha több család lakott ugyanabban a házban, 
akkor nem csupán zsellérekkel, de jobbágyokkal is 
kell számolnunk. Ez esetben egy házban több háztar
tás volt, bár esetleg közös „füstön". Előfordult az is, 
hogy közös udvaron több különálló ház állott, ennek 
nyomait is megtaláljuk a Garai-Szécsi felosztásban, 
de számos más adat, így a késői adószedési rendele
tek is ennek meglétét igazolják.117 A közös udvart 
— függetlenül a rajta álló házak számától — épp úgy 
teleknek, helyesebben ülésnek (sessio) nevezték, 
mint a jobbágy földesúri adóegységét, az osztható 
telket. Ezt neveztem az előbb házteleknek. A háztel
ken álló külön házak önálló portaként történő meg
adóztatására csak későn tettek kísérletet.1 J 8 

Ilyenformán beszélhetünk családról, házról, ház
telekről és jobbágy telekről (a földesúri adó egységé
ről.) Forrásaink azért értelmezhetők olyan nehezen, 
mert nem egyszer ugyanúgy nevezik a források az 
egymástól tartalmilag mégis különböző négy fogal
mat, ami azért természetes, hiszen nem egyszer elő
fordulhatott, hogy köztük nem volt különbség, pl. 
ha egy egésztelkes jobbágygazdaságot valóban egy 
család művelt meg egyedül, és amelyen kívül a házuk
ban és háztelkükön idegen család nem lakott. A kö
zépkor végén azonban egyre gyakrabban kell úgy 
látszik paraszti összeköltözéssel számolni.119 

Összefoglalásként még összeírásunk gazdaság- és 
társadalomtörténeti jelentőségét kell erőteljesen 
kidomborítani, bár itt is vannak megválaszolhatat

lan kérdések. Megismerjük ugyan a művelési ágak 
egymáshoz viszonyított arányát, a földesúri, irtás-
és jobbágyföldek nagyságát, de nem tudjuk, hogy 
nyomásos, vagy nem nyomásos gazdálkodás folyt-e, 
ill. hol volt ilyen és hol nem. Jelentősebb, szántó
földdel is rendelkező majorság csak Nagyságon és 
Siklóson volt. A nagysági major leltára alapján120 

valószínűsíthetjük, hogy a földesúr saját munkaesz
közökkel és igaerővel műveltette meg majorságát, 
azaz bérmunkát alkalmazott. A kevés földesúri kaszá
lót viszont, ahol nem volt majorság a közelbe^ nyil
ván a jobbágyok robotjával takarították be. így a 
munkajáradék igen alacsony szerepet játszhatott a 
földesúri bevételek között. (Nem ismerjük ugyan a 
fuvarozási robot lehetőségeit.) 

Általánosabb érvényű az a máshonnan is ismert 
tény, hogy a mezővárosok, Ül. mezővárosiasodó 
helységek általában nemcsak népesebbek voltak, 
hanem az illető uradalom pusztásodási arányánál ki
sebb mértékű elhagyott telkekkel rendelkeztek. El
gondolkoztató viszont, hogy a két nyugatdunántúli 
uradalomban nincs nyoma mezővárosiasodásnak. 
Ennek oka külön vizsgálandó. Feltűnő különbségek 
vannak különben mind országrészek, mind uradalmak 
között. Az eltérések olyan nagyok, hogy nehéz or
szágos értelemben általánosítani. A jobbágytelek 
nagyságának különbözősége uradalmakon belül is 
észlelhető volt. Meg kell azonban jegyezni, hogy a 
törpe egész telek az eddigi irodalomban feltételezett
nél jóval gyakrabban volt kimutatható, és ez nem 
járult minden esetben — mint a Valkó megyei uradal
makban — a pusztásodás növekedéséhez hozzá.12 x 

Sőt, a császárvári becsű arra utal, hogy ez máshol sem 
volt kivételes. Minden jel szerint a paraszt nem csupán 
a földművelésből élt meg, ami a legsűrűbben lakott 
siklósi uradalomban volt igazolható. Talán kapcsola
tot kereshetünk ebben az uradalomban a magas itteni 
vámjövedelmek és a népsűrűség között is. 

Tanulmányomban arra szerettem volna felhívni 
a figyelmet, hogy milyen jelentős eredményekhez 
vezethet, mennyi információt nyújt egy eddig csak 
mellékesen vizsgált forrástípus, a becsüoklevél. A 
számos nyitva maradt kérdés megválaszolásához talán 
hozzájárulhatna ezeknek egy teljességre menő komp
lex feldolgozása. 
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ANDRÁS KUBINYI 

DER GROSSGRUNDBESITZ UND SEINE HÖRIGEN IM SPIEGEL 
DER GARAI-SZÉCSI TEILUNGSURKUNDE VON 1478. 

Einer der mächtigsten ungarischen Magnaten, Job Garai 
wurde 1477 durch Gerichtsbeschluss zu einer Besitzteilung 
gezwungen. Nach dem ungarischen Recht bekamen nämlich 
die Töchter eines AdeUgen den vierten Teil der Besitzungen 
des Vaters (die sogenannte quarta puellaris). Wenn sie mit 
Adeligen verheiratet waren, sollten sie den Wert des Viertels 
bekommen. Da eine Tochter des Palatins Miklós Garai, die 
1398 mit einem Szécsi verheiratet wurde, ihren Erbteil nicht 
bekommen hat, verpflichtete 1477 der Palatin den erwähnten 
Job Garai, dass er dem Erben der Ilona Garai, Miklós Szécsi 
den achten Teil aller Besitzungen, die 1398 der Familie Garai 
gehörten, herausgeben sollte. Es kam jetzt zu einer Konskrip
tion der Garai-Besitzungen: eine Kommission, die aus Beauf
tragten des Palatins, dann aus Chorherren des Kollegiatstiftes 
von Székesfehérvár, als eines glaubwürdigen Ortes" bestand, 
durchreiste 1478 alle Garai-Besitzungen und schrieb in 
Anwesenheit der Beauftragten beider Magnaten alles zusam
men und teilte Szécsi den Achten Teil aus. In der Kon
skription fasste man alles zusammen, was nach dem ungarischen 
Recht bei einer „gemeiner Schätzung" (communis aestima-
tio) nötig war. Garai durfte nämlich den achten Teil nach 
dem Regel der Schätzung auslösen. 

Diese Teilungsurkunde ist eine der bedeutendsten Quel
len zur Geschichte des ungarischen Grossgrundbesitzes im 
Spätmittelalter. Die Garai-Besitzungen waren in der südlichen 
Hälfte des Königreichs überall verbreitet: von den Komitaten 
Vas und Veszprém im Westen bis zu dem Komitat Temes 

im Osten. Es wurden u. a. die herrschaftlichen Gebäude: 
die Burgen (castrum), Schlösser (castellum), Edelhöfe (curia, 
bzw. domus nobilitaris) und Maierhöfe (allodium), dann die 
Klöster, Kirchen und Kapellen, ferner die Mauten und Zölle 
(oft mit ihren Jahresertrag), die Mühlen, die Fischteiche, 
Fischreusen bzw. Fischwehren zusammengeschrieben. Es 
wurden ferner die Ackerfelder, die Wälder, die Wiesen, die 
Weingärten usw. vermessen: alles ausser dem Wohngebiet 
der Dörfer und den Wassern. Wir konnten es in diesen Fällen, 
wo die Gemarkung einer Ortschaft bis heute unverändert 
geblieben ist nachweisen, dass die Kommission verblüffend 
exakt arbeitete: die Abweichungen von der modernen Ver
messung machen höchstens 5-10% aus. Endlich gab die 
Kommission in jeder Ortschaft die Zahl der bewohnten und 
unbewohnten Hufen an und zwar auch die der Teilhufen: 
so wissen wir auch das, wenn der Bauer auf einer ganzen 
und auch wenn er nur auf einer Viertelhufe lebte und arbei
tete. Es war nicht leicht Szécsi den achten Teil der Hufen 
auszuteilen, da die Zahl der Hufen bzw. der Teilhufen in 
einer Ortschaft nur sehr selten mit acht dividierbar war. Da
rum wurden auch die Namen der Szécsi übergebenen Höri
gen, bzw. die der letzten bekannten Besitzer der wüsten Hu
fen und die Lage des Hauses in der Ortschaft angegeben, die 
auch zur Siedlungsgeschichte wichtige Angaben hefern. 

Die Teilungsurkunde besteht aus 46 eng beschriebenen 
Seiten und wurde zwar oft benutzt, aber leider noch nie ganz 
verwertet. Wenn wir die mittelalterliche Vermessung auf Hek-
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tare umrechnen bekommen wir als Summe 95681 Hektare, 
die 1478 vermessen wurden. Fast die Hälfte - 44,1% -
bestand aus Wäldern. Die meisten Wälder gab es in der in 
den Komitaten Vas und Veszprém liegenden Herrschaft 
Somló: da bestand 78% der Garai-Besitzungen aus Wäldern 
und im Komitat Veszprém liegenden Herrschaft Csesznek 
(59,8%.) Der Prozentsatz der Ackerfelder (auch ein grosser 
Teil der Viehweiden wurde dazu gerechnet) betrug sich auf 
39%. Die Weingärten in den Garai-Besitzungen machten 8,4, 
die Wiesen 5,7% aus. Die meisten Weingärten finden wir in 
der syrmischen Herrschaft Csörög: 3726 Hektare, also 58,9% 
der Fläche der Herrschaft. (Der syrmische Wein war der 
damalige Qualitätswein Ungarns.) 

Interessanterweise gab es sehr wenige grundherrliche 
Eigenbetriebe. Nur 0,8% der Ackerfelder und 4,6% der 
Wiesen wurde vom Grundherren im Eigenbetrieb bearbeitet. 
In den meisten Herrschaften gab es keine Meiereien des 
Grundherren: es herrschte also bei den Garai die grundherr
liche und nicht die gutsherrliche Form vor. Zur Meierei in 
Nagyság (Kom. Vas, Herrschaft Somló) gehörten 118 Hektare 
Ackerfeld und 42 Hektare Wiesen. In der Meierei gab es 
zwanzig Jahre später u. a. 22 Ochsen und 17 Kühe, bzw. 
zwei Wagen, fünf Pflüge, und drei Pflugscharen mit drei 
Karren. Es scheint also, dass das Gut mit herrschaftlichen 
Geräten und Zugkraft bearbeitet wurde. Zur Meierei von 
Siklós (Kom. Baranya, Herrschaft Siklós) gehörten 135 Hek
tare Ackerfeld und 28 Hektare Wiesen. 

Rodungen gab es auch nicht viel. Man findet diese fast 
nur in den beiden westlichen Herrschaften. In der Herrschaft 
Somló war 3,4% der Ackerfelder und 5,1% der Wiesen, in 
der Herrschaft Csesznek aber 30,7% Ackerfelder und 28,2% 
der Wiesen Rodungsgebiet und gehörte also nicht zu den 
Hörigenhufen. 

Die Grösse der grundherrlichen Steuereinheit, der Hufe, 
veränderte sich in jedem Dorf. Wir finden ebenso ganzen 
Hufen mit 2 (!) Hektare Ackerfeld, wie - aber sehr selten -
über 60 Hektare. Die Dörfer mit Zwerghufen kann man auf 
zwei Typen teilen. Wo - wie im Komitat Valkó - die Zwerg
hufen ein Ergäbnis einer früheren, wahrscheinlich nicht ganz 
durchgedachten Siedlungstätigkeit waren, können wir ein 
sehr hohes Prozent der Wüstungen beobachten. Wo dage
gen die Bauern andere Erwerbsmöglichkeiten (Weinbau, 
Fischerei suw.) hatten, war die Zwerghufe nicht sehr interes
sant. Die Riesenhufen kann man dagegen meist in den Vieh
zuchtgebieten beobachten, wo die Ackerfelder allen anschein 
nach als Viehweiden benutzt wurden. 

In der Teilungsurkunde von 1478 wurden 4 Märkte, 127 
Dörfer (von denen 6 später auch Märkte wurden), 7 Teilbe
sitzungen und 65 Wüstungen zusammengeschrieben. Es gab 
3005 ganze Hufen, von denen 1125,25 bewohnt waren. 
62,6% der Hufen war also unbewohnt. Da die Bauern oft auf 
Teilhufen wirtschafteten, gab es auf den bewohnten Hufen 
1910 Bauernstellen. 18,9% finden wir in den vier Märkten 
(oppidum.) Der Wüstungsprozess hatte auch in den Märkten 
das kleinsten Ausmass: 41,5% der ganzen Hufen und 41,9% 
der Bauernstellen war unbewohnt, dagegen sind diese 
Prozentsätze bei den später zum Markt erhobenen Ortschaf
ten, bei den Dörfern und bei den Teilbesitzen 60,7%, bzw. 
57,4%. In den 65 Wüstungen gab es 352,25 unbewohnte 
ganze Hufen und 416 verlassene Bauernstellen. Der Anteil 
der wüsten Hufen, bzw. Bauernstellen war nur in den beiden 
westungarischen und in der syrmischen Herrschaft Csörög 
unter 50%. Zwischen 50- und 60% finden wir in der Herr
schaft Siklós im Komitat Baranya und in den südlich von ihr 
hegenden Dörfern im Komitat Pozsega. Sonst ist der Wüs
tungsanteil höher als 70, bzw. 80%! 

Der Anteil der Teilhufen ist auch unterschiedlich. In den 
beiden westlichen Herrschaften Somló und Csesznek gab es 
laut der Konskription keine einzige ganze Hufe, meistens 
finden wir halbe, in einigen Dörfern Viertelhufen. Wenn wir 
nur die bewohnten Hufen betrachten, war 1478 die durch
schnittliche Grösse einer selbständigen Bauernstelle im Ga-
rai-Besitz 0,59 Hufe. Mit einer Bauernwirtschaft in der Höhe 
von 0,31 Hufe können wir bei den Dörfern im Komitat Po
zsega und in der Herrschaft von Sárád im Komitat Temes 
rechnen. Es folgen die westungarischen Herrschaften: Csesz
nek mit einem Durchschnitt von 0,36 und Somló von 0,44 
Hufen. Bei allen anderen Herrschaften kommt mehr als eine 
halbe Hufe auf einem Bauer. Die Hufengrösse war aber nicht 
einheitlich, ferner besassen die Bauern auch andere Erwerbs
quellen, so kann man aus diesen Angaben sehr schwer Ruck
schlüsse bilden. 

Dennoch benutzte die frühere ungarische Geschichts
schreibung fast nur diese Angaben und auch diese nicht voll
ständig. Viel wichtiger sind aber die den Szécsi-Anteil bet
reffenden Angaben. Diese geben ja auch die Namen der 
Bauern an und sind naturgemäss viel mehr vollständig, als 
die global angegebenen Angaben bei den einzelnen Ortschaf
ten. 

Die Konskription des an Szécsi ausgeteilten Achtels 
zeigt, dass man die jetzt erwähnten statistischen Angaben 
über Hufengrösse, oder über den Wüstungsprozess korrigie
ren muss. Als Beispiel können wir erwähnen, wenn in einem 
Dorf, wo nur halbe Hufen konskribiert wurden, Szécsi solche 
Bauern erhalt, die zwei halbe Hufen haben, also eine ganze 
Hufe wirtschaften. Die durchschnittliche Grösse einer Bauern
stelle muss also doch etwas höher gewesen sein, wie es aus 
der statistischen Angaben aussah. Viel wichtiger ist eine 
sehr oft in dem Szécsi-Anteil erwähnte Sache. Wenn Szécsi 
einen auf einer Teilhufe wirtschaftenden Bauer bekam, 
erhielt er sehr oft als wüste Teilhufe - deren früherer Be
sitzer dann nicht angegeben ist - eine solche, die „im Hof,, 
eines solchen Bauern liegt, dessen Teilhufe ein Anteil von 
Szécsi wurde. Man kann nachweisen, dass im diesen Fall 
der Bauer tatsächlich eine ganze Hufe bewirtschaftete, die 
grundherrlichen Renten aber nur vom einen Teil seiner Hufe 
bezahlt hat, den anderen Teil pachtete er vom Grundherren 
unter besseren Bedingungen. Das bedeutet, dass nicht nur die 
durchschnittliche Hufengrösse höher als angenommen sein 
musste, sondern auch der Wüstungsprozent niedriger war, als 
es die statistischen Angaben zeigten. 

Es gibt aber noch etwas interessantes in der Konskrip
tion des Szécsi-Teiles. Es werden da alle Familienober
häupter namentlich angeführt und so steht es ganz fest, dass 
auf einer Bauernstelle, die auch eine Viertelhufe sein konnte, 
sehr oft mehrere, oft sogar vier Familien wohnten. Da Szécsi 
tatsächlich ziemlich genau einen Achtel bekommen hat, 
können wir diesen Anteil mit acht multiplizierend - wenn 
auch hypothetisch - die tatsächliche Familienzahl der Garai-
Besitzungen bekommen. So gab es da 2516 Familien und auf 
eine Familie fiel 0,45 ganze Hufe. Am dichtesten war die 
Herrschaft Siklós besiedelt. 

Es scheint also den Bauern tatsächlich nicht sehr gut ge
gangen haben, zwar müssen wir annehmen, dass die wirklich 
wüst gebliebenen Hufen von den anderen Bauern als Pacht 
bebaut wurden. Es gab also wahrscheinlich eine Schicht 
von Grossbauern, deren bestimmt nicht schlecht ging und da
neben viele, pauperisierte Klein-Bauern. Das Zusammen
wohnen mehrerer Bauernfamilien in einem Haus, oder Hof 
konnten wir als Konsequenz der königlichen Steuerpolitik 
auch anderswo in Ungarn beobachten. 
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