
BÉLAY VILMOS 

Adalékok az ár- és bérviszonyok történetéhez Pest-Budán 
(1790-1848) 

Az árak és munkabérek története egyike a magyar történetírás 
legelhanyagoltabb területeinek.1 A következőkben néhány adalékkal 
szeretnék hozzájárulnia nagyfontosságú kérdés megvilágításához. Sajnos, 
a források nyújtotta adatok egyoldalúsága nem engedte meg, hogy a 
vizsgált területen, az 1790 és 1848 közti évek két Duna-parti fővárosában, 
Pesten és Budán minden foglalkozási ág kereseti viszonyainak, következés
képp megélhetése körülményeinek kérdéseit tisztázzuk. Nem lehetett 
másról szó, minthogy néhány, bár igen fontos foglalkozási ág: a Szőlő
munkások, építőmunkások, házi cselédek, városi és megyei alkalmazot
tak limitált bérét megvizsgáljuk és ugyancsak néhány, bár igen fontos, 
a megélhetéssel legszorosabb kapcsolatban álló kiadás, aminő a lakbér, 
néhány alapvetően fontos élelmiszernek ára s egy-két egyéb cikknek 
vagy szolgáltatásnak az árát is ideiktassuk. A kép tehát igen távol van 
a teljességtől. Tanulmányunk mégis, úgy hisszük, alkalmas arra, hogy 
a két város lakosságának többségét kitevő szegénysége a napszámosok, 
mesterlegények, inasok és szolgák mindennapi életének egy alapvető 
kérdését megvilágítani segítsen. 

Forrásaink közt első helyen említendő a munkabérek és árak 
hatósági, nevezetesen vármegyei közgyűlés által megszabott limitálása. 
Ez három testes kötetbe kötött jegyzőkönyvnek formájában Pest-Pilis-
Solt megyék levéltárában megtalálható.2 Kiegészíti ezt a Fővárosi levél
tárban őrzött megyei limitációk tömege.3 Ezek részben pontosan fedik 
egymást, vagyis azonos szöveg olvasható az illető közgyűlés jegyzőköny
vének vármegyei és városi példányában, részben azonban csak az egyik 
levéltárban találhatók meg (pl. egyes évekből az élelmiszerek árának 
limitálása ma csak a Fővárosi levéltárban található meg). Sajnálatos 
hiányossága a Hmitációs jegyzőkönyveknek az, hogy nem terjednek ki 
a korszak egészére. Amint az alábbiakban kitűnik, egyetlen olyan foglal
kozási kategória sincs, amelynek az egész 58 évig tartó korszakon keresz
tül szabályoznák a bérét.4 Zömmel csak az 1820-as és 1830-as évekről 
ismeretesek a napszámbérek e jegyzőkönyvek alapján. Másik, még 
nagyobb hiányossága, hogy csak egyes, fentebb már megjelölt kate
góriák bérét árulják el, ti. azokét, amelyeknek limitálásával a hatóság 
foglalkozott. 

A munkabérekre vonatkozólag számos adatot lehet találni szét
szórtan, különféle levéltári állagokban, főleg a korszak végéről. 
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Az árakra vonatkozólag a már említett limitációs jegyzőkönyve
ken kívül — amelyek nem a ténylegesen kifizetett ár, hanem a hatóság 
által megállapított ár összegét őrizték meg, noha lehetett és bizonyára 
sok esetben volt is különbség a kettő közt — számos adat volt található a.  
Fővárosi Levéltárban. Ezek közül rendelkezésre állnak a gabonaárak, 
néhány év kivételével az egész korszakra vonatkozóan. Összeállításunk 
nem limitációs adatokat ölel fel, hanem a vásári jelentéseket, tehát a 
ténylegesen kifizetett árakat tüntet i fel. Persze nem szabad figyelmen 
kívül hagyni azt a körülményt, hogy ezek nagykereskedői árak. A szegény 
ember, ha netán nyersterményt, gabonát kívánt a vásáron venni, aligha 
vette mázsatételben. Ezek a gabonaárak nem is annyira a gabonának fo
gyasztási cikként való megszerzése szempontjából érdekesek, hanem sok
kal inkább azért, mert azonos cikknek csaknem az egész korszakon végig 
azonos pénznemben való értékét fejezik ki. Ily módon alkalmasak annak 
érzékeltetésére, miként változott a pénz vásárlóértéke öt évtized alatt. 

A tanulmány bemutatja táblázatosan néhány cikk árát, lisztféléket, 
kását és húsféléket. Az adatok sajnos, nem terjednek ki a korszak egé
szére. Viszont ezek a közvetlen fogyasztást szolgáló élelmiszerek árai, 
így hozzásegítenek ahhoz, hogy a mindennapi megélhetés költségeit 
kiszámítsuk. 

Az eddigiekben a levéltári forrásokról beszéltünk. Ezekhez járul 
még néhány szórványos jellegű levéltári adat is, amit nem táblázatosan 
a maga helyén igyekeztünk felhasználni. Jelentős segítséget adott a 
korabeli sajtó is, különösen a korszak utolsó évtizedében Pesten megjelen
tetet t Pesti Hirlap és a Munkások Újsága, az a két lap, amely a legtöbb 
figyelmet szentelte az ínség, a nyomor és általában a szegény ember 
élete problémáinak. 

A korszak nagy részében megjelenő konzervatív szellemű lapok 
— Vereinigte Ofner und Pesther Zeitung, a Hazai és Külföldi Tudósítások, 
Nemzeti Újság — ezt a kérdést nem szokták érinteni.5 

Korszakunk első két és fél évtizede a francia háborúk jegyében 
telt el. Ezzel függ össze a pénzromlás, az infláció, amely ismételt deval
vációt vont maga után. Az infláció közepette, 1810-ben a bankóforint 
helyébe annak háromszoros értékét képviselő váltócédulák (Einlösungs
schein) kerültek forgalomba. A következő évben bekövetkezett az első 
devalváció, amelynek során a bankjegyek névértékük négy Ötödrészét 
elvesztették. 1812-ben kivonták a forgalomból a bankópénzt. A háború 
kiújulása következtében rohamosan csökkent a forgalomban levő cím
letek értéke. Ezért a kormányzat 1816-ban kénytelen volt végrehajtani 
a második devalvációt. A forgalomban levő „váltópénz", népiesen 
,,sájn-forint" értékét két ötöddel leszállították: így a 25 váltóforint csak 
10 ún. „konvenciós forint"-ot ért.6 

Az infláció ekkor is, mint a történelem más korszakaiban is, első
sorban a bérből élőket sújtotta, mert az árak és a bérek emelkedése nem 
tar tot t lépést. 
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Lássuk most már az egyes pesti és budai foglalkozási ágak napszám
bér adatait úgy, amint azok a hatósági limitációs jegyzőkönyvek alap
j á n rekonstruálhatók. 

Szőlőmunkások 

A két város, de különösen Buda lakosságának igen tekintélyes 
hányada foglalkozott szőlő- és bortermeléssel, akár mint kisebb-nagyobb 
föld birtokosa, akár mint más földjén dolgozó idény- vagy állandó munkás. 
Minket most csak az utóbbiak érdekelnek, vagyis azok, akik másnak a 
földjén bérért dolgoztak. 

Az egykorú irodalom tájékoztatása szerint „kevés az olyan budai 
polgár, akinek szőlője nincs" (Bél Mátyás), s „Buda lakosságának jelen
tős része a szőlőkapások adófizető osztályából áll, akiknek amellett hogy 
maguknak is van egy kevés saját szőlőjük, a szőlőkben végzett napszá
mos munkából élnek" (Schams). Fényes Elek szerint Budán van Magyar
ország legnagyobb kiterjedésű szőlőhegye és a szőlőművelés a város 
lakosságának „fő s csaknem kirekesztő életmódját teszi".7 

A legjobb minőségű borok a Sashegyen (Adlerberg), Sasadon (Burger-
berg), Gellérthegyen (Blocksberg) és Farkasvölgyben (Wolfsthal) termet
tek, az i t t szüretelt bor állítólag vetekedett a legjobb francia borokkal. 

A pesti oldalon is volt jócskán szőlő, különösen Kőbányán. A ter
melés arányainak bemutatására azt az 1840 körüli adatot iktatjuk ide, 
hogy Budán 5334 hold, Pesten pedig 1268 és fél hold volt szőlővel beül
tetve.8 Ez a város összterületének Budán kb. 40 %-a, míg ugyancsak 
kb. 40 %-ot foglalt el az erdő és mintegy 20 %-ot a beépített terület és a 
szántóföld, illetve rét. Pesten a szőlőterület jóval kisebb abszolút szám
ban is, mint Budán, százalékos arányban kifejezve pedig még sokkal 
kisebb (mindössze 6 % ) . 

A szakirodalom megállapítása szerint Budán a lakosságnak körül
belül kétharmada űzte fő foglalkozásként a szőlőművelést, ennyiben 
tehát korrigálni kell az egykorú irodalomnak bizonyára túlzó megálla
pítását a „fő és csaknem kirekesztő" foglalkozásként való szőlőművelés
ről. Ez azt jelenti, hogy Budán is, Pesten is ezrek foglalkoztak vele. 
Budának ugyanis 1835-ben (Fényes Elek szerint) 29 704, Pestnek pedig 
66 788 lakosa volt. Hacsak egészen hozzávetőleges és durva számvetést 
csinálunk, akkor sem lehet túlzás azt mondani, hogy Budán körülbelül 
15—20 000, Pesten pedig 5—6000 ember dolgozott — többnyire bér
munkásként — a szőlőkben. 

A napszámosok kora tavasztól, legalábbis György napjától (ápr. 24.) 
őszig, Mihály napjáig (szept. 29.) szegődtek el a szőlősgazdához. Az ügye
sebbek vincellérként, a kevésbé élelmesek vagy ügyesek mint kapások, 
karózók, kötözők, kerülők, csőszök. Utóbbiaknak a jövedelme természe
tesen alacsonyabb a vincellérekénél.9 

A vizsgált korszakot valamivel megelőző időben, 1788-ban az aláb
biakban szabályozta a vármegyei hatóság a szőlőkben dolgozók nap
számbérét:10 
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homlítók . . . . . . . . ; 17 k r :'•• 
trágyahordók 10 „ 
nyitók 14 „ 
metszők 17 „ 
kapások 17 „ 
kötözők és karózók 10 „ 
venyigekötözők 10 „ 
szedők 9 ,, 
puttonyosok és csomoszlók 12 ,, 
fedők 14 „ 

Ebben a felsorolásban tizenkét féle munkás nevét találjuk, ami 
persze nem jelenti azt, hogy ugyanaz a személy nem végezhetett az év
szaknak megfelelően más és más munkát, pl. tavasszal nyitott, ősszel 
fedett (az előbbi a szőlőtőkének a téli fagy elleni védekezésül földdel 
való befedését, az utóbbi a föld eltávolítását jelenti). A homlító a szőlő
szaporításnak egyik válfaját végezte, amelyet szoktak döntésnek is 
nevezni.11 A nyitás megtörténte után jöttek a metszők, akik a tőkét 
megmetszették, csak a venyigéktől lecsonkított csapokat hagytak meg, 
amikből azután a termő vesszők kinőhettek. A megmetszett venyige 
mellé karót vertek le a karózók és a venyigét ehhez kötötték (ezt a műve
letet, mint a jegyzékből kitűnik, ugyanaz a személy végezte). A szedők a 
szüret alkalmával kacorral levágták a fürtöket és puttonyba tet ték. 
A put tonyt a puttonyosok és csomoszlók a kádakhoz vagy préshez 
vitték, ott a taposókádban lápibothoz hasonló háromujjú „csömöszlő"-
vel csömöszölték vagy „dürückölték", utána ritkaszövésű kenderzsákba 
töltve a kád fenekén mezitláb megtaposták.12 

Amint az 1788. évi szabályozásból kitűnik, a legmagasabb nap
számbért a szakértelmet igénylő mesterségek végzői (homlítók, metszők) 
vagy a nehezebb testi munkát végzők (kapások) kapták, a nyitók és 
fedők valamivel kevesebbet, a többiek pedig még ennél is kevesebbet. 
Ha összevetjük a szőlőmunkások bérlimitálását az ugyanez évből való 
mezei munkás limitációval, kitűnik, hogy a szőlőmunkások kevesebbet 
kaptak az előbbieknél. Ugyanez évben a kaszás 24 krajcárt kapot t egy 
napi munkabér fejében, s még a legkevésbé megfizetett gyűjtő is 14 
krajcárt, vagyis majdnem annyit, mint a szőlőmunkások legjobban meg
fizetett csoportja, a homlítók és metszők. 

1788-ban, a fent tárgyalt bériimitáció évében, a disznóhús fontja 
5 krajcár. A trágyahordók, kötözők, karózók napszámbéréért tehát két 
font disznóhúst lehetett vásárolni (1,2 kg), a nagyobb szakértelmet 
igénylő kategóriákba tartozók (homlítók, metszők), vagy a legnehezebb 
testi munkások (kapások) napszámbéréért —17 krajcárért — nem egé
szen három és fél font disznóhúst kaphattak a pesti piacon. 

Ez után a szabályozás u tán csaknem húsz évig, 1805-ig nem áll 
rendelkezésre újabb bérszabályozás. Ennek valószínűleg az az oka, hogy 
nem merült fel a változtatás szükségessége, amint az ugyanezen 
bériimitációs jegyzőkönyvekben tárgyalt kaszások, boglyarakók és 
petrencehordók bére is változatlanul 17 krajcár (tartással), illetve 24 
krajcár (tartás nélkül) napszámbér. Csak az 1805. évi drágaság és az 
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ugyanakkor kibontakozó infláció miatt vált szükségessé az újból való 
limitálás. : 

Az 1806. évi szabályozásnak az az érdekessége, bogy Pest és Buda 
városokon kívül a Budával szomszédos Szentendre, Óbuda, Tétény és 
Promontorium (Budafok) helységekre nézve is megállapította a szőlő
munkás napszámbért, éspedig a két fővárossal teljesen egy szinten tartva 
a béreket. 

Eszerint a nyitó, venyigekötöző, karóverő, gyomláló és kötöző 
24—24 krajcárt kap, a venyigeszedő és karókiosztó pedig 18—18 krajcárt. 
Ennyit kaptak tehát azok a szőlőmunkások zömét kitevő dolgozók, 
akiknek nincs szükségük e művelet elvégzéséhez sok éves tapasztalatra 
és nagy szakértelemre. Az utóbbiak, mint bujtást (homlítást) végzők, 
többet kaptak, nevezetesen Szent György napig (ápr. 24.) 36 krajcárt, 
azon túl 39 krajcárt. Ez a munka — Schams szerint — gyakorlott kezet 
kíván és sok éves tapasztalatot, nem is szabad asszonyokra bízni, bár a 
szőlőművelés többi ágában ők is tevékenyen részt vesznek.13 

Ugyancsak magasabb bért kap a szőlőmunkás a legnehezebb testi 
munkát igénylő kapálásért. Mint köztudomású, a szőlőt évente többször 
meg kell kapálni, de legalább négyszer. Schams szerint Budán négy héttel 
bujtás után, vagyis április közepén szoktak először kapálni, majd ezt 
szüretig háromszor meg kell ismételni, attól függően, hogy a talaj kemény
sége vagy a tőke körül kinövő burján mennyi kapálást tesz szükségessé. 
Az első kapálás a legnehezebb, hiszen akkor kell a földet feltörni, ezért 
annak a napszámbére 39 krajcár, a többié, a könnyebb munkát kívánó 
további kapálásé 33 krajcár. A trágya- és földhordók 27 krajcárt, a kő-
szedők és kihordok 18 krajcárt kaptak. A „gödör behúzás" kifejezésen 
alighanem a fedést kell érteni, vagyis a szőlőtőkének ősszel a hideg ellen 
való földelését, hiszen ez utóbbi kifejezés (fedés) ebben a limitálásban 
nem fordul elő, mint a többiben, viszont az itt alkalmazott kifejezést 
máshol nem találjuk. Ennél a munkanemnél különbséget tett a limitáció 
aszerint hogy asszony vagy férfi végezte, az asszony ugyanis 24 krajcárt, 
a férfi 30 krajcárt kapott ezért a munkáért napszámban. 

I t t érdekes megjegyezni, hogy amíg a korábbi limitálás a kör
nyékbeli helységekben a pestivel és budaival teljesen azonos napszám
béreket állapított meg, ebben — a pilisi járás községei esetében — ala
csonyabb a napszám. Ott minden egyes munkanemet végzők 3—3 kraj
cárral kevesebbet kapnak, mint a két városban dolgozók. 

Az eddig tárgyalt szőlőmunkás-limitációk nem adtak felvilágosítást 
arra nézve, hogy ezek a munkabérek élelmezéssel (tartással) vagy anélkül 
értendők-e. A szakirodalom adatai alapján úgy látszik, hogy tartás nél
kül. A XVIII. század végén ugyanis — Dvihally megállapítása szerint — 
a napszámosok nem vették igénybe az élelmezést, hanem úgy alkudtak 
meg a gazdával, hogy maguk gondoskodnak élelemről, csak kenyeret 
kapnak. Szokássá vált az is, hogy a napszámon felül minden munkás, 
mindennap kb. másfél meszely, azaz félliter bort is kapott a gazdától, 
így azután nap közben nem is állt másból a táplálékuk, mint kenyérből 
és fél liternyi borból, csak este otthon ettek meleg ételt.14 
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Az 1810-ből fennmaradt szőlőmunkás-limitáció már, a mezei mun
kabérekhez hasonlóan, külön tárgyalja a tartással és az anélküli béreket. 
Eszerint a két városban a nyitásnak tartással 45, tar tás nélkül 90 krajcár 
volt a napszámbére. A legmagasabb persze i t t is a kapálás, bujtás és 
metszés bére. Az e munkákat végzők tartással 75, tar tás nélkül 120 kraj
cárt kaptak. A könnyebb munkát végzők, mint a venyigeszedők, kötö
zők, karóosztók, karóverők, gyomlálok, trágya- és földhordók, kőszedők 
kapták a legalacsonyabb napszámbért: tartással 30 krajcárt, anélkül 
60 krajcárt. 

Ha ezeket a béreket az ugyanez évből való mezei munkásbérrel 
hasonlítjuk össze, azt állapíthatjuk meg, hogy a szőlőmunkások legma
gasabb bérű kategóriájába tartozók, — a kapálok, bujtok és metszők — 
kapnak ugyanannyit, mint a kaszások (75, illetve 120 krajcárt). Á köny-
nyebb és kevesebb szakértelmet igénylő munkákat végző szőlőmunkások 
(venyigeszedők, kötözők stb.) ugyanannyit kapnak, mint a kaszások 
mellett dolgozó gyűjtők. 

Ha a napszámbér értékét valamely áruban kívánjuk kifejezni, 
akkor azt mondhatjuk, hogy 1810-ben a marhahús fontja 24 krajcár, 
a faggyúé 48 krajcár.15 Ezek szerint a szőlőmunkások közt legmagasabb 
bért kapó kapások, bujtok és metszők napi munkájuk béréért 5 font 
(kb 2,5 kg) marhahúst vásárolhattak. 

A vármegyei limitáció-jegyzőkönyvekből kitűnik, hogy a megye 
többi helységében alacsonyabb volt a napszámbér 1810-ben, mint Budán 
és Pesten. A pilisi járás helységeiben a nyitók ugyanekkor 75 krajcárt 
kaptak tar tás nélkül (a két városban 90 krajcárt), a váci járásban pedig 
mindössze 60 krajcárt (ép 1 forintot). Előbbiek 16,5 %-kal, utóbbiak 
33 %-kal kevesebbet kerestek, mint budai és pesti munkatársaik. 

1813 és 1830 közt csaknem minden évből fennmaradtak a szőlő
munkások napszámbér limitálási adatai. Áttekinthetőség kedvéért táb
lázatban közöljük a metszők és döntők (homlítók) bérét, külön elől a 
tartással, második helyen a tar tás nélküli béreket: 

1813 36 kr 
1814 36 „ 
1818 24 kr 45 „ 
1820 18 „ 39 „ 
1821 18 „ 39 „ 
1822 15 „ 30 „ 
1823 13 „ 26 ,-, 
1824 13 „ 26 „ 
1825 13 „ 26 „ 
1826 13 „ 26 „ 
1827 13 „ 26 „ 
1828 12 „ 30 „ 
1829 12 „ 30 „ 
1830 12 ,, 30 „ 

Ezek bizony jóval alacsonyabb bérek, mint a mezei munkásoké. 
A szőlőmunkások legjobban fizetett kategóriájába tartozó metszők és 
döntők 1823 és 1830 közt tartással 12, illetve 13 krajcárt kaptak, tar tás 
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nélkül pedig 26, illetve 30 krajcárt. Ugyanezekben az években a mezei 
munkások legjobban fizetett csoportja, a kaszások, boglyázók, éspetrence-
hordók 23—26 krajcárt kaptak tartással, illetve 41—51 krajcárt tartás 
nélkül. Körülbelül kétszer annyit kaptak tehát, mint a szőlőmunkások. 

Fentiekből tehát úgy tűnik, hogy a Buda város lakosságának több
ségét, Pest város lakosságának is mintegy tizedrészét alkotó szőlőmunká
sok a mezőgazdasági munkásokhoz és — amint a későbbiekben látni 
fogjuk — az építőmunkásokhoz képest keveset kerestek. Persze — amint 
a szakirodalomból ismeretes — sokuknak nem a más szőlőjében végzett 
napszámosmunka volt az egyedüli jövedelmi forrása, hanem maga is 
szőlőbirtokos volt, legalább néhány négyszögölön, így maga is mérhetett 
ki bort. A saját szőlővel rendelkező, de idénynapszámot vállaló szőlő
munkások és a kizárólag napszámból élő szőlőmunkások számát bajos 
megállapítani, talán a kettejük közti határt sem lehet élesen megvonni. 
Annyi mindenesetre biztosnak látszik, hogy a lakosság szegény rétegéhez 
tartoztak általában. Hivatkozhatunk Schams Ferencnek a múlt század 
eleji budai szőlészet kiváló elméleti és gyakorlati munkásának arra a ki
jelentésére, hogy a budai szüret alkalmával a szőlőkben dolgozó munkás
nép öröme és vidámsága — nyomora mellett — szinte érthetetlen. Nem is 
annyira a napi néhány garasnyi napszámbérért szaladnak oda a fiúk és 
leányok, hanem az ízletes, édes szőlőért magáért, meg azért, mert szüret
kor minden este egy ócska hegedű vagy duda mellett szórakoznak.16 

Említettük, hogy a szőlőmunkások népes táborából kiemelkednek 
a vincellérek. Ők a szőlősgazda bizalmas emberei, bár maguk is dolgoznak 
a gazda szőlőjében, de nem tekinthetők olyan értelemben szőlőmunkás
nak, mint a többiek. Schams szerint vagy magasabb napszámbért kap
nak, amiért felügyelnek a napszámosokra, vagy szüretkor egy nagyobb 
összeg üti a markukat egész évi szolgálatukért. Jövedelmüket minden
esetre lényegesen nehezebb rekonstruálni, mint az egyszerű napszámoso
két. Ők az akkori szőlőmunkásság arisztokratái, többségüknek valószínű
leg saját szőlőjük is van, amely jó termés esetén tetemes jövedelmet biz
tosít nekik. 

Ha a napszámbér értékét valamely közszükségleti cikk árához vi
szonyítjuk, megállapíthatjuk, hogy pl. 1813-ban, amikor egy szőlőmetsző 
tartás nélkül 36 krajcár napszámbért kapott, ezért a pénzért 4 és % 
font (azaz 2,3 kg) marhahúst vásárolhatott, tekintve, hogy akkor a pesti 
piacon 8 krajcár volt a marhahús fontja. lényegesen kevesebbet ért ennél 
az 1830. évi 30 krajcáros napszám (abszolút számban is kevesebb, mint az 
1813. évi!), mert akkorra már a marhahús ára is felment 8 krajcárról 
12 krajcárra. 1830-ban tehát már csak 2,3 font (1,15 kg) marhahúst vá
sárolhatott egy napi munkája béréért, vagyis feleannyit, mint 17 évvel 
korábban. 

Az előzőekben közölt táblázat a szőlőmunkások legjobban fizetett 
kategóriájának, a metszőknek és döntőknek bérét közli. Tájékoztatásul 
ideiktatjuk a gyengébben fizetett kategóriák néhány adatát. így pl. 
1813-ban, amikor tartás nélkül 36 krajcár a metszők és döntők napszám
bére, 30 krajcárt kapnak a kapások, 24 krajcárt a gödörbehúzó férfiak, 
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21 krajcárt a nyitók, venyigekötözők, karóverők, karókötözők, trágya- és 
földhordók. Pontosan felét kapták a metszők napszámbérének az asszo
nyok — s minthogy a limitáció nem részletezi munkanemek szerint az ő> 
bérüket — úgy látszik, tekintet nélkül a munkanemre, egységesen 18 
krajcár a bérük. 

1818-ban, amikor — mint a táblázatból látható — 45 krajcárt kap 
a tar tás nélkül szegődött metsző és a döntő, akkor 40 a férfi kapás, 30 a 
trágyahordó, karóverő, és kapás nő, végül 24 krajcár a venyigeszedő, 
választó és kötő napszámbére. Mindezek a bérek tartás nélkül értendők. 
Ha tartással szegődik a munkás, pontosan felét kapja a tar tás nélküli 
bérnek. 

1830-ban, amikor 30 krajcárt kap a metsző, döntő, kapás férfi és 
választó, akkor 24-et keres a kapás nő és a trágyahordó és 20 krajcárt a 
venyigekötöző. Feltűnő az, hogy az egyes munkanemek értékelése az, 
évek múltával változik: így a választó 1830-ban a legjobban fizetett 
metszővel, néhány évvel korábban, 1818-ban a leggyengébben fizetett 
venyigeszedővel áll napszámbér tekintetében egy sorban. Másik feltűnő 
vonása ennek az 1830. évi limitálásnak, hogy a tar tás fejében a napszám
bérnek nem kisebbik részét vagy felét, hanem nagyobb felét vonták le: 
így a kapás nő 24 krajcár helyett csak 9 krajcárt kapott, a venyigekötözfr 
pedig 20 helyett 7 krajcárt tartással. Ilyen körülmények közt nyilván ér
demesebb volt a szőlőmunkásnak tartás nélkül szegődni, amint — a 
szakirodalom megállapítása szerint — legtöbbször így is szegődött.17 Ez 
az adat egyúttal rávilágít arra is, hogy milyen hihetetlen alacsony bérek 
voltak ezek, amikor a munkás egy napi tápláléka fejében bérének két
harmadát elveszti. 

Az, hogy a szőlőmunkások a budai és pesti lakosság legszegényebb
jei közé tartoztak, alátámasztható a vármegyei limitációs jegyzőkönyvnek 
azzal a közlésével, hogy az 1831. évi kolerajárvány idején éppen ezeknek 
száma kevesedett leginkább meg, s „ezen hiányosság mind ez ideig helyre 
pótolva nem lévén" mindegyikük az „epemirigy kiütését megelőző ideje-
béli bérénél többet érdemel".18 Eme megfontolás alapján 1833-ban a 
férfi kapások számára a napszámbért 30, asszonyok számára 24 krajcár
ban állapítja meg, tar tás nélkül. A tartással szegődöttek bérük felét 
vesztik el (15, illetve 12 krajcár). 

Fennmaradt az 1837. évi limitáció adata: eszerint 36 krajcárt kap 
a tartás nélkül szegődött szőlőmetsző (a mezőgazdasági munkások közül 
a kaszás ugyanakkor 66 krajcárt kap, a szőlőmunkások számára kedve
zőtlen arány tehát még mindig fennáll). 1838-ban és 1839-ben már nem 
váltócédulában, hanem az annál két és félszer értékesebb pengő pénzben 
közli a jegyzőkönyv a metszők bérét: 14 krajcár (vagyis 35 krajcár 
váltópénzben). Ez a tar tás nélküli napszámbér, tartással éppen a fele. 

A budai szőlőmunkások jelentős része nemcsak alkalmilag ezzel 
foglalkozó napszámos, aki ma szőlőben, holnap talán a rozsföldön dol
gozik, hanem szinte hivatásszerűen űzte ezt a mesterséget. Schams 1822-
ben megjelent munkájában jellemzi a budai szőlőmunkást. Szokása az 
írónak, hogy ismeretei bővítése és saját haszna érdekében öreg szőlő-
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kapásoktól különböző, szőlőműveléssel kapcsolatos dolgokat kérdez. 
Kíváncsi arra, mennyire lehet tudományos megállapításokkal egyeztetni 
ezeknek a tapasztalatait. Sokszor elámult ezeknek az egyszerű öreg vin
celléreknek magyarázatán, amelyhez foghatót, — talán kis túlzással írja 
ezt — csak a gazdaságtan professzoraitól hallhatott volna: ilyen biztos 
tapasztalatokra tettek ezek az emberek szert. Zömük még írni-olvasni 
sem tud, gyermekkorában szőlőkapálással kezdi és kizárólag gyakorlat 
útján szerzi tudását. Schwartner statisztikai munkájában 300 magyar
országi szőlőfajtát ismertet, ezeknek többsége a budai hegyekben is meg
terem, és — legalább Schams szavai szerint — ezek az öreg budai szőlő
munkások mindezeket név szerint ismerik, sőt még száraz leveleik után 
is felismerik, hogy melyik fajtához tartozó szőlővel van dolguk.19 

Építőmunkások 

A vármegyei hatóság a szőlőmunkások bérén kívül szabályozta az 
építőszakma néhány fontosabb ágának, így a kőműveseknek, ácsoknak, 
cserepeseknek és mészkeverőknek napszámbérét. Ezek a határozatok 
1818 és 1840 közt minden évből fennmaradtak, így az alábbiakban 
táblázatosan közölhetjük azokat. 

A kőműves- és ácsmestereknek, vagy amint a jegyzőkönyv írja 
„ácspallérok"-nak, bére a limitáció szerint teljesen azonos. Az alábbiak
ban közölt napszámbérek tartás nélkül értendők: 

1818 90 kr 1830 75 kr 
1819 90 „ 1831 90 „ 
1820 75 „ 1832 105 „ 
1821 90 „ 1833 105 „ 
1822 90 „ 1834 105 „ 
1823 75 „• 1835 105 „ 
1824 75 „ 1836 105 „ 
1826 75 „ 1837 60 „ pengő pénzben 
1827 75 „ 1838 48 
1828 75 „ 1839 . . 48 „ „ 
1829 75 „ 1840 48 „ -„ 

Feltételezhetjük, hogy a kőműves- és ácsmesterek nem kívántak 
az építtető „tartásán" élni, hanem maguk látták el magukat táplálékkal. 
Csak a legkorábbi években jegyezte fel a jegyzőkönyv, hogy mennyi a 
napszámbérük tartással, azután, — mert nyilván felesleges volt az álta
lában igénybe nem vett tartás díjának évről évre való szabályozása — 
el is maradt az. 1818-ban és 1819-ben 30 krajcárral kaptak kevesebbet 
a „tartással" szegődő kőműves- és ácsmesterek, vagyis napszámuk egy 
harmadát fogták le a megebédeltetés fejében. 1820-ban 21 krajcárt, 
1822-ben pedig — feltűnően sokat! — 36 krajcárt. Nem csoda, ha inkább 
tartás nélkül szegődtek el ezek a viszo^lag jól kereső iparosok. 

Megjegyzendő, hogy az első évben, tehát 1818-ban külön megjegyzi 
a limitáció, hogy a fenti díj a nyári hónapokra értendő. A téli hónapokban 
kevesebbet kapott a kőműves és ács, kétségtelenül azért, mert a korai 
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sötétedés miatt kevesebbet dolgozhatott, mint a hosszabb nyári napokon. 
A téli hónapokban 24 krajcárral kapott kevesebbet az iparosmester, 
mint a nyári félévben, vagyis 90 helyett 66 krajcár volt tartás nélkül a 
napszámbére (tartással 42 krajcár). 

Bzek a napszámbérek a legmagasabbak közé tartoztak, amit csak 
Pesten és Budán napszámbér gyanánt kifizettek. Hasonlítsuk össze — 
mindenütt tar tás nélküli béreket véve — a kőműves 1818. évi 90 filléres 
napszámát a kaszás vagy boglyarakó ugyanazon évi 70, vagy a szőlő
metsző 45 krajcáros napszámával. A kőműves- vagy ácsmester pontosan 
a kétszeresét kapta, a legmagasabb bérű szőlőmunkás keresetének. 
Az arány tíz évvel később is hasonló: 1828-ban a kaszás 46, a szőlőmetsző 
30 krajcáros napszámot kap, míg a kőműves vagy ács 75 krajcárt. 1836-
ban a kaszás 56 krajcáros bérével szemben a kőműves- vagy ácsmester 105 
krajcáros napszámot kapott . A szőlőmetsző bére ebből az évből már nem 
ismeretes, de aligha lehetett több 40 krajcárnál, hiszen ilyen arányban 
emelkedett a többi foglalkozási ágban is a napszámbér 1830 után. 

Az 1818. évi limitáció jegyzőkönyvi bejegyzéséből megtudhatjuk, 
hogy mennyit kellett e napszámbér fejében dolgoznia az iparosnak. 
„Minden mesteremberek és napszámosok pediglen fölöstökön, déljek és 
ozsonnájok idejére többet egy nap 2 órányi időnél munkájukból élnem 
vonhatnak, különben a napi bérekből, azon mérték szerint, mellyel egy-
egy órára időn felyül t e t t munkájokért többet kapnak, levonattatván. "2 0 

Reggel 6 órától este 6 óráig kellett dolgozniuk, ebből két óra ebéd, illetve 
reggeli és vacsora-szünet, amelyet — mint az idézetből olvasható — 
szigorúan tilos, bírság levonása terhe mellett áthágni. 

Minthogy ez a munkaidő-szabályozás a nyári hónapra megállapított 
napszámbér mellett olvasható, kézenfekvőnek látszik, hogy csak nyáron, 
pontosabban a hat nyári félévre eső hónapban volt tizenkét óra a munka
idő, a téli félévben csak nyolc óra (reggel 7 órától este 5-ig, beleértve a két 
óra étkezési szüneteket). 

Feltűnő, hogy csak a kőművesek és ácsok napszámbére szabályozá
sánál tar to t ta szükségesnek a vármegyei hatóság a munkaidő rögzítését, 
a többi foglalkozási ágnál nem esik erről szó. Ebből a körülményből arra 
lehet következtetni, hogy csak az építőmunkásoknál merültek fel viták 
a munkaidő tartamával kapcsolatban, i t t kellett tehát a megyének 
intézkednie. 

Megjegyzendő, hogy a kőműves- és ácsmesterek száma nem lehe
te t t nagy az egész korszak alatt. Schams 1822-ben megjelent munkájá
ban Budán 4 ácsot és 4 kőművest említ. Pesten 1830-ban, Palugyay 
szerint, 7 építőmester élt.21 

A fizetett túlórára is gondolt a vármegyei hatóság, amikor úgy ren
delkezett, hogy a kőműves- vagy ácsmester a vállalt túlmunka minden 
órájáért 6 krajcárt kapjon (1822 és 1837 között). 1821-ben csak 4 krajcár 
volt a túlóra díja, 1838 és 1840 közt pedig 3 krajcár pengő pénzben, ami 
hét és fél váltókrajcárnak felel meg. Összehasonlításul ideiktatjuk példa
képpen az 1822. évről a marhahús kicsinybeni árát: 1 font ára 13 krajcár. 
Vagyis a kőművesmester egynapi napszámáért ugyanezen évben kereken 

372 



7 font, azaz 3,50 kg marhahúst vásárolhatott, egy órai túlóradíjáért 
pedig kereken 1/2 font, azaz 1jê kg marhahúst.22 Minthogy ugyanezen 
évben, Schams könyve szerint, a budai Rácfürdőben a közös teremben 
való fürdőzés 2 krajcárba kerül, a túlóradíjáért itt háromszor megfüröd-
hetett. Bizony a Rácfürdő külön fürdőszobáiban sokkal magasabb volt 
a fürdés ára: az ún. „Steinbad" ára 12 és 24 krajcár közt mozgott, de 
akkor még törülközőt sem adtak a vendégnek.23 

A mesterek bére után nézzük, mennyit kapott a kőműves- vagy ács
legény. Ezeknél minden évben külön-külön közli a jegyzőkönyv a tar
tással és az anélkül szegődöttek napszámbérét. Oka ennek az, hogy amíg a 
mesterek maguk élelmezték magukat, nem volt tehát érdemes a tartással 
való bérük szabályozásával vesződni, a legények közt — úgy látszik — 
bőven akadt saját háztartással nem rendelkező, vagy a mestere élelméről 
lemondó legény, aki inkább az építtető gazda kosztját választotta. 

A Hmitáció szerint: 

Tartással Tartás nélkül 

1818.. . 54 kr 78 kr 
1819.. • 48 „ 75 „ 
1820.. • 42 „ 60 „ 
1821.. • 42 „ 72 „ 
1822.. . 36 „ 60 „ 
1823.. • 36 „ 54 „ 
1824.. • 36 „• 54 „ 
1825.. • 36 „ 54 „ 
1826.. • 36 „ 54 „ 
1827.. • 36 „ 54 „ 
1828.. . 36 „ 54 „ 
1829.. . 36 „ 54 „ 
1830.. . 36 „ 54 „ 1831.. . 36 „ 54 „ 
1832.. . 51 „ 75 „ 
1833.. . 51 „ 75 „ 
1834.. . 51 „ 75 „ 
1835.. . 51 „ 75 „ 
1836.. . 51 „ 75 „ 
1837.. . 51 „ 75 „ 
1838.. . 24 „ pengő pénzben 48 „ pengő pénzben 
1839.. . 24 „ „ 36 „ „ 
1840.. . 24 36 „ „ 

Milyenek voltak hát az építőmunkáslegények kereseti viszonyai? 
Kevesebbet kaptak a mesternél (pl. 1818-ban a mester 90, a legény 
78 krajcárnyi napszámbért kap, 1828-ban a mester 75, a legény 54 kraj
cárt, tartás nélkül). Ez az arány nem állandó, hiszen általában mindig 
kerek összegeket állapít meg a Hmitáció, gondos arányosítás nélkül. 
Úgy látszik, általában 20—25%-kal kapott kevesebbet a legény a mes
terénél 
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A kőműves-és ácslegény keresete mindenesetre több volt a kaszá
sénál, nem is beszélve a szőlőmunkásokéról, amelynek legjobban fizetett 
csoportjába tartozó metszők és döntők csak kb. 50—60%-át kapták a 
kőműveslegény vagy ácslegény bérének (1818: 45, illetve 78 krajcár, 
1825: 26, illetve 54 krajcár, 1830: 30, illetve 54 krajcár). Volt olyan évis, 
pl. 1823-tól 1827-ig öt év, amikor a legjobban megfizetett szőlőmunkás 
sem kapta még a felét sem a kőműves- vagy ácslegény bérének. 

Bár a limitáció nem szól róla, bizonyos, hogy a legények munkaideje 
a mesterekével azonos, hiszen együtt dolgoztak. A két óránál nem hosz-
szabb étkezési szünetekre vonatkozó, évről évre megismétlődő rendelkezés 
a limitációs jegyzőkönyvekben kétségtelenül minden egyes kategóriára 
(mester, legény, inas) egyaránt vonatkozik. 

Minden évben olvasható az említett építőipari legények munka
bérére vonatkozó jegyzőkönyvi bejegyzésben az a tétel, hogy a legény 
„mestergaras fejében" tartozik fizetni mesterének ennyit meg ennyit. 
Mi hát az a mestergaras? 

A Czuczor—Fogarasi-féle magyar nyelv szótárában azt olvassuk, 
hogy „azon pénz, melyet némely mesterembereknél, pl. ácsoknál, kőmű
veseknél az illető mesternek rendes napi bérökből fizetnek a legények és 
inasok".24 A mestergaras összege 1818-ban 4, ettől kezdve egészen 1837-ig 
bezárólag 3 krajcár. 1838 és 1840 között 1,5 krajcár, utóbbi nem váltó, 
hanem pengő pénzben. (Mint az előbbiekben közöltekből kitűnik, a mester 
félórányi túlóradíjával azonos összeg.) 

A kőműves- és ácslegények túlóradíja kevesebb természetesen a 
mesterekénél, általában fele annak. Míg a mesterek túlóradíja 1822 és 
1837 között 6 krajcár, a legényeké ugyanezen években 3 krajcár, majd 
1838 és 1840 között, amikor a mestereké 3 krajcár pengő pénzben, a 
legényeké 2 krajcár. A legények túlóradíja megegyezik a mestergaras 
összegével (kivéve az 1838—1840-es éveket, amikor egy 3/2 krajcárral, 
azaz egyharmad résszel több a túlóradíj, mint a mestergaras). Más szavak
kal ez azt jelenti, hogy a legények naponta egy órányi bére a mesteré lett, 
annak fejében, hogy a szakmát nála tanulta ki. 

A kőműveslegényekre vonatkozólag érdekes híradást olvashatunk 
1847-ben, az Országos Iparegylet lapjában, a pesti Hetilapban. Azt írja a 
lap, hogy „az építőmesterek nagy szűkiben vannak a kőmíveslegényéknek. 
A cseh legények, akik i t t dolgozni szoktak, még meg nem érkeztek, 
pedig váltig várja őket a Pesther Zeitung. De hát magyarok nem érkez
hetnének? Jó i t t a napszám, magyar barát im! a munka elég!"25 

Ebből a rövidke hírből kitűnik, hogy a pesti kőműveslegényeknek 
legalábbis jelentékeny része nem pesti, de még csak nem is környékbeli 
illetőségű, hanem a távoli cseh földről jön alkalmi munkásként a magyar 
fővárosba. A hír május 4-én jelent meg. Úgy látszik, hogy ilyenkor 
szoktak a cseh legények érkezni, mert ilyenkor indulnak meg az építkezé
sek, amelyek télen csak kisebb mértékben folynak (csak javítási munká
kat végeztek a téli hónapokban). Az ősz beálltával azután ezek a cseh 
legények, megszedve magukat a pesti és budai építkezéseken, hazatérnek 
hazájukba, hogy a jövő tavasszal újra megjelenjenek. A másik adalék, 
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liogy a pesti újságíró a kőművesnapszámot jónak mondja. Ez egybevág 
azzal a megállapításunkkal, hogy a kőműves- és ácslegény napszáma a 
szőlőmunkások legmagasabb kategóriájának, a metszőknek napszámbé
rénél kétszer nagyobb. 

A legényeknél kevesebb napszámbért kapnak az inasok, ami ért
hető is, hiszen a mester nekik jóval kevesebb hasznukat veszi, mint a 
begyakorolt és erősebb legényeknek. 

A vármegye limitációja szerint a kőműves- és ácsinasoknak, a mai 
ipari tanulók elődeinek, napszámbére fele vagy legfeljebb kétharmadrésze 
a legényekének. 1818-ban tartással 21, anélkül 36 krajcár a napszámbé
rtik, ez kevesebb, mint a kőműves- vagy ácslegény napszámbérének fele, 
viszont jelentősen több, mint a szőlőben dolgozó gyermekek bére. Ugyan
ebben az évben a szőlőmunkások közül a férfi kapás 40 krajcárt kap, a 
kapás nő — és értelemszerűen ideszámítjuk a legfiatalabb kapás fiúkat 
is — csak 30 krajcárt keres, a venyigeszedő, választó és kötő azonban csak 
24 krajcárt kap tartás nélkül egy napra. Ebből, úgy látszik, hogy érdemes 
volt a fúgyermeket kőműves- vagy ácsinasnak adni, mert már inaskorá
ban viszonylag jobban keresett, mintha a szőlőkbe szegődött volna el 
kapásnak vagy trágyahordónak. Ha legény vagy éppen mester lett belőle, 
akkor meg a legjobban kereső iparosok közé került. 

1819-ben és 1820-ban két csoportra osztják az inasokat: külön 
tárgyalja a limitáció az egy- és külön a kétéves inasokat. Ezt úgy kell 
érteni, hogy az első csoportba azok tartoznak, akik első inasévüket szol
gálják, a másodikba azok, akik már második éve, vagy még régebben 
inaskodnak. Az elsőéves inas bére tartással 24, anélkül 36 krajcár, a két
évesé 32, illetve 48 krajcár (a legényé ugyanekkor 48, illetve 75 krajcár). 
A következő, 1820-as évben az egyéves inas 18, illetve 30 krajcár nap
számbért kap, ami a szőlőmunkásoknál a metsző bérével van egy szin
ten, legalábbis a tartással szerződötté. A kétéves inas ugyanekkor 24, illet
ve 42 krajcár napszámbért kap, vagyis tartás nélkül annyit, mint a legény 
tartással, tartással pedig aligtöbb, mint a legény keresetének felét. 

1821 után már nem tesz különbséget a limitáció az egy- és kétéves 
inasok közt, hanem egységesen állapítja meg a napszámbérüket. 

Táblázatban feltüntetve az inasok bére a következőképpen fest : 

Tartással Tartás nélkül 

1821 24 kr 54 kr 
1822 21 „ 51 „ 
1823 15 • „ . 42 „ 

Innen kezdve egészen 1831-ig bezárólag változatlan. 
1832 24 kr | 48 kr 

Innen kezdve 1837-ig bezárólag ugyanennyi. 
1838 12 kr pengő pénzben 24 kr pengő pénzben 
1839 10 „ „ „ 20 „ „ 
1840 10 •;, „ „ 20 „ „ 
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A legények napszámbérével összevetve kitűnik, hogy az inas„ 
durván számítva, feleannyit keresett, mint a legény, legalábbis tartással, 
így pl. 1818-ban a legény 42, az inas 21, 1819-ben 48, illetve 24, 1820-ban 
42, illetve 18 krajcár napszámbért keresett. Amikor kilenc évig változat
lan a napszámbérük: 1823 és 1831 között, tartással számítva felét sem 
éri el az inas bére a legényének: 36, illetve 15 krajcár. Tartás nélkül 
számítva az arány valamivel kedvezőbb az inasokra nézve: így körülbelül 
kétharmad részét kapják a legény bérének, de van amikor csaknem meg
közelíti a legény bérét az inasok keresete: 1823 és 1831 között. 

A kőművesek munkáját segítik elő a mészkever Ők. Az ő napszám
bérük vármegyei limitációjából kitűnik, hogy az nagyjában az inasokéval 
volt egy szinten. 1818-ban, az első olyan évben, amelyben ismerjük a 
limitáció adatait, egy szinten volt a bérük: tartással 21, illetve tar tás 
nélkül 36 krajcár. 1819-ben, amikor a kétesztendős inas 32, illetve 48 
krajcár napszámbérért dolgozott, a mészkeverők napi bére alacsonyabb 
ennél: 30, illetve 45 krajcár. 1820-ban az inasok két kategóriája, az egy-
és kétéveseké között van az ő bérük: 20, illetve 36 krajcár. Még 1821-ben 
és 1822-ben is kevesebbet kapnak az akkor már egységesen díjazott 
inasoknál, 1821-ben 20, illetve 42, 1822-ben 20, illetve 36 krajcár a nap
számbérük. 1823-tól 1830-ig, amikor a többi szakmában is változatlan 
volt a napszámbér, a limitáció szerint 18, illetve 30 krajcár napszám
bért kaptak. Ha ezt összehasonlítjuk az inasokéval, feltűnik, hogy a mész
keverők bére magasabb a tartással szegődött inasokénál (15 krajcár), de 
jóval alacsonyabb a tar tás nélkül szegődöttekénél (42 krajcár). 1831-ben 
a tar tás nélkül szegődött mészkeverő 6 krajcárral többet kapott, mint 
addig (36 krajcár), a tartással szegődötté nem változott (18 krajcár). 
1832-től a pengő pénz megjelenéséig változatlanul 20, illetve 40 krajcár 
a bérük, majd innen kezdve 1840-ig, az utolsó fennmaradt limitációs 
jegyzőkönyvi adatig fele ennek, ti . két és félszer annyit érő pengő pénz
ben 10, illetve 20 krajcár. 

Ez a bér alacsony, a szőlőmunkások bérével van egy szinten. 
Úgy látszik az eddigiekből, hogy csak a képzett szakmunkások kaptak 
magasabb bért a napszámból élő iparosok közül. Sajnos, az asztalos, 
kovács, lakatos, szabó, varga stb. szakmák legényeinek és inasainak bérét 
nem ismerjük. Ezek feltételezhetően nem napszámbérből éltek, hanem 
hosszabb időre szerződtek, mint a házi cselédek, akiknek béréről a ké
sőbbiekben lesz még szó. 

Bármilyen alacsonynak minősítsük is a mészkeverők napszámbérét, 
az még mindig magasabb, mint a kőművesek és ácsok mellett dolgozó 
napszámosoké volt. Ezeknek napszámát — külön tárgyalja a limitáció 
a férfi és a női napszámosokat, hihetőleg i t t nagyobb számban dolgoztak 
nők is — a következő oldalon levő táblázatban mutatjuk be. 

A mai építőipari segédmunkásoknak ezek az elődei még a mészkeve
rők és a kőműves- vagy ácsinasok bérénél is kevesebbet kerestek. 

Az első évben, amelyből bérük ismeretes, 1818-ban, két csoportban 
tárgyalja a vármegyei limitáció a bérüket: külön a téli és a nyári hónapo
kat, ugyanúgy, mint a kőműves- és ácsmesterek esetében is. Mi a táblázat 
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1818. 
1819. 
1820. 
1821. 
1822. 
1823 
1824. 
1825. 
1826. 
1827. 
1828. 
1829. 
1830. 
1831. 
1832. 
1833. 
1834. 
1835. 
1836. 
1837. 
1838. 
1839. 
1840. 

Férfi 
tartással 

20 kr 
27 „ 
20 „ 
20 „ 
18 „ 
15 „ 
13 „ 
13 „ 
13 „ 
13 „ 
12 , 
12 „ 
12 „ 
18 „ 
18 „ 
18 „ 
18 
18 
18 
10 ,, pengő 

pénzben 
10 „ pengő 

pénzben 
10 ,, pengő 

pénzben 

anélkül 

nincs 

40 kr 
39 „ 
30 „ 
36 „ 
30 „ 
30 „ 
26 „ 
26 „ 
26 „ 
26 „ 
30 ;, 
30 „ 
30 „ 
36 „ 
36 „ 
36 „ 

limitáció 
36 » 
36 „ 
36 „ 
20 „ 
20 

Nő 

20 

pengő 
pénzben 
pengő 
pénzben 
pengő 
pénzben 

tartással 

15 kr 
24 „ 
18 „ 
18 „ 
12 „ 
12 „ 
10 „ 
10 „ 
10 „ 
10 „ 
9 „ 
9 „ 
9 „ 

15 „ 
15 „ 
15 „ 

15 
15 
15 

anélkül 

30 kr 
36 „ 
24 „ 
30 „ 
24 „ 
24 „ 
20 „ 
20 „ 
20 „ 
20 „ 
24 „ 
24 ., 
24 „ 
30 „ 
30 „ 
30 „ 
30 ,, 
30 
30 ., 

pengő 16 „ pengő 
pénzben pénzben 
pengő 16 „ pengő pénzben pénzben 
pengő 16 „ pengő pénzben pénzben 

összeállításánál a nyári hónapokra érvényes bért használtuk fel. Ez muta
tott ugyanis nagyobb hasonlóságot a későbbi bérekhez, ti. azokhoz az. 
évekéhez, amikor már nem tettek különbséget nyári és téli napszámbérek 
közt. A téli hónapokban az említett napszámosok is kevesebb bért kap
tak, mint a nyári hónapokban, ugyanúgy, mint a kőműves- és ácsmesterek 
esetében is láttuk. Oka ennek kétségtelenül az, hogy télen a késői nap
kelte és a korai napnyugta miatt rövidebb a munkaidő. A kőművesek és 
ácsok mellett dolgozó napszámosok téli napszámbére 1818-ban: férfiaké 
15 krajcár, illetve 30 krajcár, a nőké 12, illetve 24 krajcár (25—30%-kal 
alacsonyabb a nyári keresetüknél). 

A következő évtől kezdve már nem tárgyalja a megyei limitáció 
külön a téli és nyári napszámbéreket, hanem egységesen. 

Ahol a jegyzőkönyvekben a női napszámbérek limitáció ját vizsgál
hatjuk, mindenütt az a tapasztalat — egyébként közismert tény —, 
hogy a női napszámbér jelentékeny mértékben alacsonyabb a férfiakénál, 
így volt ez a szőlőmunkások esetében is. 

A napszámosok túlóradíja 1818 és 1836 között mind a férfiaknál, 
mind a nőknél egységesen 2 krajcár. 1837-ben mind a két nembeli 
napszámosnál 3 krajcár, majd a pengő pénz bevezetésével, 1838-tól fele 
ennek (nominális értelemben, valójában értékesebb): 1% krajcár. 
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A kőművesek és ácsok mellett dolgozó napszámosok bére a mező
gazdasági munkásoknál a gyűjtőkével, a szőlőmunkásoknál a döntőké
vel és metszőkével volt nagyjában egy szinten, tehát még mindig jövedel
mezőbb, mint a szőlőmunkások egy részének a munkája. 

Az építőipari szakmunkások közül a legjobban keresők a cserepesek. 
Bizonyára különleges szakképzettségüknek tulajdonítható az, hogy nem
csak a mezei-és szőlőmunkásokhoz képest, de a kőműves- és ácslegények
kéhez képest is magas munkabéreket kaptak. Napszámbértik ugyancsak 
az 1818 és 1840 közötti évekből áll rendelkezésre a vármegyei limitációs 
jegyzőkönyvekben. Ez táblázaton feltüntetve az alábbi módon fest: 

Tartással Tartás nélkül 

1818 66 kr 
1819 60 „ 
1820 54 „ 
1821 54 „ 
1822 54 „ 
1823 48 „ 
1824 48 „ 
1825 48 „ 
1826 48 „ 
1827 48 „ 
1828 48 „ 
1829 nincs limitáció 
1830 48 kr 
1831 60 „ 
1832 75 „ 
1833 75 „ 
1834 nincs limitáció 
1835 75 kr 
1836 75 „ 
1837 75 „ 
1838 15 „ pengő pénzben 
1839 24 „ 
1840 24 „ „ 

90 kr 
90 „ 
75 „ 
90 „ 
90 „ 
75 „ 
75 „ 
75 „ 
75 „ 
75 „ 
75 „ 

75 „ 
90 „ 

105 „ 
105 „ 

105 •„ 
105 „ 
105 
24 
36 
36 

pengő pénzben 

Amint a táblázatból kitűnik, a cserepezőlegények bére a kőműves-
és ácsmesterekével (pallérokéval) volt egy szinten. Csak az utolsó évek
ben, 1837-től kezdődően kerülnek a kőműves- és ácslegényekkel egy 
szintre, sőt egyetlen évben, 1837-ben még kevesebbet is állapít meg szá
mukra a vármegye, mint a kőműves- és ácslegények számára. Mi lehet 
ennek a különös jelenségnek az oka? Talán megszaporodott a pesti és 
budai cserepezőlegények száma és így már nem voltak olyan keresettek, 
mint korábban? Erre vonatkozó adatok híján nem tudunk e kérdésre vá
laszolni. Még az is érdekes a korábbi évekbeni nagy megbecsülésükre vo
natkozóan, hogy a túlóradíjuk — bár erre vonatkozólag csak a legkorábbi 
évekből (1818—1820) kapunk tájékoztatást — még olykor magasabb is 
volt, mint a kőműves- és ácsmestereké. így 1818-ban az utóbbiak túlóra
díja 7, a cserepeslegényeké 8 krajcár. 1819-ben 6 krajcárt kap a cserepes-
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legény, de 1820-ban már csak 4 krajcárt. Ez a lefelé tendáló ixányzat meg
felel annak, hogy a rendes napszámbérük (legalábbis a tartással szegődött 
cserepeseknek) ugyancsak csökkent ez időszakban, évről évre. A tar tás 
nélkülieké is leszállt 1820-ban. 

A limitációból kitűnik, hogy mint a többi építőipari szakmában, 
tehát a kőműveseknél és ácsoknál, úgy a cserepeseknél is szokásban volt 
a mestergaras. A cserepezőlegény 1818-ban 4 krajcárt (egy órai túlmunka
díjának fele), utána egészen 1837-ig 3 krajcárt fizet naponta mesterének 
mestergaras gyanánt. 1838-ban — persze már két és félszer értékesebb 
pengő pénzben — 1, 1840-ben 1,5 krajcár mestergarast ír elő a limitácid 

Házi cselédek 

A házi cselédek, régi szokás szerint, amely még korszakunk lezárása 
u tán is évtizedekig divatozott, elsősorban nem pénzben, hanem a laká
son és élelmezésen felül ruházati cikkekben kapták bérük nagy részét. 

1794-ből, tehát az általunk vizsgált korszak legelső éveinek egyiké
ből maradt fenn a cselédbéreket szabályozó vármegyei limitáció. Nagyon 
jellemzően mutatja be a vármegye urainak a cselédkérdésben elfoglalt 
álláspontját, hiszen e kérdésben a cselédekkel rendelkező nemesurak, a 
határozat hozói egyáltalán nem elfogulatlanok és nem érdektelenek. 
„Közönséges panasszá lett az egész vármegyében a cselédek bérének 
felettébb nagyra lett nevelkedése, melyre való nézve tekintetbe vétettet-
vén a cselédet tar tó gazdáknak ebbéli méltó panaszok, hogy a fizetést 
mind a cselédes gazda megállhassa, mind pedig a cseléd megérdemelhesse, 
szolgalatja után élhessen, fáradságának jutalmát vehesse."26 

Az első vagy „faragó" béres esztendei bére: 12 forint készpénz, egy 
hosszú szűr, egy kankó (zeke), egy süveg, egy pár nadrág, egy pár bőr-
kapca, két pár fehér ruha (vagy ehelyett egy véka kender alá való föld), 
fél nyersbőr, két marha teleltetése, vagy ehelyett minden marha helyett 
1 forint 30 krajcár, 3 kila (6 pozsonyi mérő, azaz kb. 375 liter) őszi és 
2 kila tavaszi vetés, vagy ez utóbbi helyett 15 kila búza és 10 kila árpa. 

Az első béres tar tás fejében 14 kila kétszerest és 2 kila tiszta búzát 
kapott, ezenfelül 1 pozsonyi kila „eleség"-et, 26 font sót, 20 font túrót, 
20 font szalonnát, Y2 mázsa (ez nem métermázsa, hanem a font száz
szorosa) húst és 4 itce vajat. 

A második vagy kisebbik béres 10 forint készpénzt, az ostoros béres 
6 forint készpénzt kapott, a tartáson felül, amely az öregbéresével volt 
egy szinten. 

A cúgos vagy libériás kocsis évi fizetése: készpénzben 20 forint, 
továbbá egy dolmány, két pár nadrág, egy pár új csizma és két fejelés, 
egy kalap, egy mente, egy öv és egy köpönyeg (az utóbbi három ruhá
zati cikk két évenként). 

A fulajtár27 fizetése: készpénzben 10 forint, libéria pedig úgy, mint 
a kocsisnak. 

Szakács : „. . . az olyan szakácsnak, aki nemcsak a meleg étele
ket, de azonfelül tésztamiveket és szulcokat28 is tud készíteni, 60 forint, 
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2 konyhakötő, olyannak pedig, aki csak meleg ételeket tud főzni 40 
forint, 2 konyhakötő. Kötelességek lesz azonban a főzésen felül házi és 
kerti munkákat is véghezvinni." 

Szakácsné : „Az olyatén szakácsnénak, aki nemcsak meleg étele
ket, hanem süteményeket is tud készíteni, lészen bére 30, legfeljebb 35 
forint, ha pedig csupa meleg ételeket és semmi süteményeket nem tud, 
20, legfeljebb 22 forint." 

Konyhai szolgáló (ti. aki a szakácsnak segít): „Az olyas szolgáló, 
aki kenyeret sütni s főzni is tud, 14 forint, egy pár új csizma. A kisebb 
szolgálónak pedig 8 forint és egy pár új csizma." 

Dajkák: szoptatós dajka 35 forint, száraz dajka 20 forint. 
Szobalány : „. . . az olyan szobaleánynak, aki varrni, kötni s hajat 

fodorítani tud, 24 forint, a tudatlanabbnak pedig 16 forint." 
Az 1794. évi limitálás után a jegyzőkönyvben a házi cselédek béré

nek szabályozása többet nem szerepel. Minthogy — amint a fentiekben 
látható — a bér nagyobb része a legtöbbjüknél élelmiszerben — ide értve 
a gabonát —, ruházati cikkekben, vagy a gazda földjének használatá
ban jutot t kezükhöz, a készpénz alárendelt szerepet kapott, nem is volt 
szükség gyakori szabályozásra. A gazda és házi cselédje közt e korban 
még általános patriarchális viszony következtében it t nem is lehet olyan 
pontosan rekonstruálni a munkavállaló jövedelmét, mint a kizárólag 
(vagy túlnyomóan) bérből élő más csoportoknál. Rendelkezésünkre áll 
Csongrád megye 1810. évi cselédbér-limitációja.29 Ha ezzel összevetjük 
az 1794. évi pestit, kitűnik, hogy lényeges változást alig-alig veszünk 
észre. A cselédbérekre vonatkozólag bízvást mondhatjuk, hogy az álta
lunk vizsgált hatvan éves perióduson végig alig változtak. 

Az 1810. évi csongrádi limitáció néhány ruházati cikknek a pénz
ben kifejezett értékét is közli. Ezeket ideiktatjuk: 

Suba 26 Ft 
Két pár fejér ruha 16 „ 
Kankó 8 „ 
Kalap 3 ,, 
Pár bőrkapca 3 ,, 
Pár bocskor 2 ,, 

Ecseri Lajos — a csongrádi cselédbérek feldolgozója — megálla
pítása szerint ott az 1820-as évektől kezdve a cselédeknek való ruha
vásárlás, a csizma kivételével, egészen kiment a divatból. Ehelyett disznó
tartást, üszőborjút, kukoricaföld használatot kapott a cseléd. 

Városi és megyei alkalmazottak 

A testi munkát végző, napszámbérből élő dolgozók után nézzük 
meg, hogy mennyi jövedelme lehetett a két Duna-parti városban lakó 
hatósági (városi és megyei) tisztviselőknek és egyéb alkalmazottaknak? 

Pest város hatósági alkalmazottainak évi fizetését Schmall Lajos 
és Flaxmayer József kutatásai nyomán az alábbiakban közöljük.30 
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1791-ben, tehát a vizsgált korszak első évében a pesti polgármester 
650, a bíró 600, a városkapitány 500, a nyolc városi tanácsos egyenként 
400—400, a főjegyző 600, az aljegyző 300, a két jegyzőkönyvvezető 
(actuarius) és két tanácsi szolga 145—145, a két segédszolga 136—136 
forint 54 krajcár évi fizetést húzott a várostól. 

A városi irodán a levéltáros 250, a két kancellista (írnok) 200—200, 
az Írnokoknak segítő két „járulnok" 150—150 fizetésben részesült. 
Az iroda két szolgája kevesebb fizetést kap, mint a polgármesteri hiva
taléi, csak 102 forint 54 krajcárt. 

A városi számvevőségen ketten dolgoztak: a számvevő és a szám
tiszt. Előbbinek 400, azaz a városi tanácsosokéval megegyező fizetése 
volt, a számtiszt 300 forintot kapott, vagyis annyit, mint az aljegyző. 

A pénztárban a kamarás 500, a két segédtiszt 250—250, a kancel
lista 150, a mellette dolgozó segédtiszt 100, a külvárosok ügyeit intéző 
négy fertálymester 130—130, a kőbányafelügyelő 72, a katonaság elszál
lásolásának ügyeit intéző kvártélymester 130 forint évi fizetést kapott 
a várostól. 

A telekhivatalban az igazgató 300, a segédtiszt 100, a két kerülő 
72—72, a három lovascsősz 120—120, végül a parti csősz 120 forint fize
tésben részesült. 

Az árvapénztárnak mindössze két dolgozója volt 1791-ben: az árva
számtartó, akinek 400, és a segédszámtartó, akinek 150 forint évi fize
tést állapított meg a hatóság. 

A vámhivatalban a mázsamester 110, a vámszedő 100, a vásárbíró 
ugyancsak 100, végül a mérlegfelügyelő 120 forint fizetést kapott. 

A város erdőgazdaságának személyzete három főből állt: a felügyelő 
150, a csősz 85 forint 25 krajcár, végül a szigetcsősz 75 forint fizetést 
húzott a városi pénztárból. 

A városi hatóság fizetést folyósított ezeken kívül egyházi szemé
lyeknek is, akiknek természetesen ezen, a városi pénztár által folyósított 
rendszeres évi fizetésükön kívül megvolt az egyházi tisztükből folyó 
többi jövedelmük is. így a belvárosi plébános a várostól 200, a józsef
városi és terézvárosi plébánosok 150—150, a német kántor 260, a magyar 
kántor 200, a zenekari igazgató 135, a kórus basszistája 115, a két instru-
mentalista, azaz hangszerkezelő 130, illetve 115, a négy zenész közül egy 
130, kettő egyenként 82 és % forint, végül egy 75 forint fizetést kapott. 
Két énekes fiú 50—50, az „orgonatipró" vagyis fújtató 12 forint fizetés
ben részesült. A templom gondnoka 100 forint fizetést kapott a várostól. 

Érdekes és több szempontból figyelemre méltó az iskolai személyzet 
fizetése. Két piarista tanár 150—150 forint fizetésben részesült, amely a 
városi iroda járuinokainak, illetve az árvapénztár segédszámtartója fize
tésének felel meg. Ennek a feltűnően alacsony fizetésnek az a magyará
zata, hogy a piarista tanárok rendtagok voltak, akik a lakást és élelme
zést, sőt öltözetet is rendjüktől kapták. A két világi tanár ugyanekkor 
300—300 forint fizetést kapott, ugyanannyit, mint a városi aljegyző, vagy 
a telekhivatali igazgató. Ez a bér így különben már elég reálisnak látszik, 
alapfizetésként. Az a kérdés azonban, hogy ezen felül mennyi lehetett a 
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nem szerzetes, hanem saját háztartást fenntartó tanárok egyéb jöve
delme? Hét népiskolai tanító is szerepel ezen a jegyzéken, ezeknek a 
fizetése bizonyos aránytalanságot mutat : egyikük 245, kettő 230—230, 
ismét egy 200, végül kettő 150—150 forint fizetésben részesült a várostól. 

A központi személyzet külön csoportját alkotják az egészségügyi 
dolgozók. Két orvos (physicus) 300—300, két sebész 75—75 forint, a 
négy bába közül egy 172, egy 70, kettő 50—50 fizetést kapott. 

Két külvárosnak, a József- és Terézvárosnak bírái egyenként 100— 
100 forint, esküdtjeik 24—24, illetve két józsefvárosi esküdt ezenkívül 
még 50—50, két terézvárosi pedig 74—74 forintot vett fel évente fizetés 
gyanánt. A két külváros két-két kisbírója 18—18 forintos fizetést kapott, 
amiből megélni ugyan nem tudtak, ha nem volt más jövedelmük. 

Pest városnak ménese is volt. Az ottani állatorvos 100, két őr 90— 
90, végül négy istállószolga egyenként 10 forint fizetést kapott egy évre. 

A belső rendfenntartás a városi kapitányi hivatal, a rendőrség előd
jének feladata. A hadnagy 200, kancellistája 120, két kerületi biztosa 
100—100, házfelügyelője 60, a strázsamester 180, három káplárja 92—92, 
dobosa 84, harminc poroszlója — a rendőrőrszemek elődjei — és a tizen
két éjjeli őr 84—84 forint, a kerülő 120, ha t kapuőr 130—130 forint és 
54 krajcár fizetést vett fel. A börtönfelügyelő 154, két börtönőr 72—72 
forint évi fizetésben részesült. 

Fentieken kívül volt még néhány városi alkalmazott. így az órás 
38, a kéményseprő 50, a harangöntő 12, a hóhér 40, végül a fűtő 12 forint 
évi fizetéssel. 

Korszakunk vége felé, 1845 júliusában a Pesti Hirlap foglalkozott 
a fővárosi és általában közhivatali dolgozók fizetésével. A cikk közölte 
a fővárosi tisztviselők fizetését összegszerűen is, majd kommentárt 
fűzött mindehhez.31 A megfelelő részt az alábbiakban idézzük: 

„Mily aránytalan s a kor szükségeihez nem alkalmazott hazánkban 
a közhivatalnokok fizetése, mindenki előtt ismeretes. Bizonyítja ezt 
fővárosunk tisztikarának fizetése is, melynek főpontjait i t t közöljük. 
A polgármester és bíró fizetése egyenként 800 forint és két ölfa; az alpolgár
mesteré és kapitányé egyenként 700 ft; egy tanácsnoké 600 ft, a két 
főjegyzőé egyenként 600 ft, egy harmadik főjegyzőé 500 ft, az aljegyzőé 
400 ft, egy másik aljegyzőé 350 ft, egy harmadik aljegyzőé 300 ft, a fő
ügyészé 500 ft, az alügyészé 400 ft, egy másiké 300 ft, a szószólóé 600 ft, 
az adószedőé 600 ft, a kamarásé 600 ft, az árvák atyjáé 600 ft, a város
gazdáé 400 ft, egy külvárosi bíróé 200 ft és 5 ölfa, egy esküdté 100 ft, 
mind pengő pénzben stb. s tb ." 

Az újság véleménye az, hogy ezek a fizetések „szerfelett csekélyek". 
Aggodalmát fejezi ki, hogy a tisztviselők „sportulák"32 és egyéb mellé
kes jövedelmek után futkosnak. Márpedig, teszi hozzá, a „nobile of líciu
mok kora elmúlt !" 

A megyei hatóság állandó alkalmazottai fizetésének szabályozása 
részben ugyancsak pesti lakosokat érintett. 

A megyei tisztviselőknek a városi alkalmazottak fentiekben ismer
tetet t fizetési jegyzékét időben legjobban a Pest megye levéltárában őrzött 
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1777 és 1802 közti ún. „systhematisált" fizetési jegyzék közelíti meg. 
Ebben három évben történt szabályozás adatai olvashatók 1777-, 1782-
és 1802-ből.33 A feltüntetett fizetések mindhárom évben teljesen azonos 
Összegűek, jeléül annak> hogy ezeket a honoráriumnak és nem bérnek 
tekintett fizetéseket nem változtatták a drágaság, vagy az ellenkező 
jelenségekkel összefüggésben. Figyelembe kell venni, hogy ezek csak 
alapfizetések voltak, amelyekhez igen tekintélyes összegű egyéb jövedel
mek, napidíjak, bírságpénzből a tisztviselőkre eső hányad, és számos nem 
egészen szabályos módon kezükhöz jutó egyéb összegek járultak. E tiszt
viselői fizetéseknél az illetők életszínvonala vizsgálatához ezeket a fize
téseket csak rendkívül óvatosan lehet felhasználni, inkább csak arra 
alkalmasak, hogy az illető hivatal megbecsülését fejezik ki. 

Fentiek alapján feltételezhetjük, hogy 1791-ben, a városi tisztvise
lőknek az előbbiekben ismertetett fizetési jegyzéke évében is éppen ennyi 
volt a megyei tisztviselők évi fizetése, bár az 179l-es évben ezt, úgy lát
szik, nem szabályozták. így bátran összehasonlíthatjuk a megyei és 
városi tisztviselők fizetését, mintha egyazon évből feljegyezve maradt 
volna ránk. 

A főispán 1000 forint, az „ordinarius" viceispán 800 forint fizetést 
húzott a megye pénztárából. Utóbbi ezen felül még 266 forint „kvártély-
pénz"-t, sőt további 30 forint pótlékot is kapott „gyertyára", vagyis 
lakása és hivatali helyiségeinek világítására. Összfizetése a vármegye 
pénztárából tehát 1096 forint, vagyis csaknem 100 forinttal több, mint 
a főispáné. A másodalispán, az ún. „substitutus vicecomes" 400 forint 
fizetést és 200 forint lakáspénzt kapott. Ennél magasabb fizetése volt az 
„ordinarius notarius"-nak, a jegyzőnek, aki 600 forint fizetést kapott 200 
forint lakáspénz hozzáadásával. Az első vicenotárius, vagyis aljegyző 
fizetése 300 forint, valamint 100 forint lakáspénz, a másodaljegyzőé 300 
forint fizetés és 66 forint lakáspénz. Az archivaríus, a megyei levéltáros 
500 forint fizetést vet t fel évente, továbbá 100 forint lakáspénzt és 10 
forint gyertyapénzt. Ez igen szép fizetés, hisz több, mint a másodalispáné. 

- A megyei főadószedő (generalis perceptor) 600 forint fizetést és 200 
forint lakáspénzt, a viceperceptor, aki másként „contraagens"-nek is 
neveznék, 400 forint fizetés mellé 133 forint lakáspénzt kapott. A megyei 
házi adószedő (rationum exactor) fizetése 400 forint, továbbá 120 forint 
lakáspénz és 13 forint gyertyára. Helyettese, a viceexactor, ennek kere
ken felét kapja, 200 forint fizetést és 66 forint lakáspénzt. Az öt pest 
megyei járás szolgabírája 400—400 forint fizetést húz, amelyhez a pest, 
járás szolgabírája esetében még 133 forint, a másik négy (váci, pilisi 
solti és kecskeméti) járás szolgabírájánál pedig 100 forint lakáspénz járul. 
Ennek oka az az elgondolás lehetett, hogy a vidéki városokban olcsóbb 
bérért kaphatnak lakást, bár — véleményünk szerint —- a legtöbb szolga
bíró, csak úgy, mint a legtöbb magasabb állásban levő megyei és városi 
tisztviselő, úgyis saját házában lakott, tehát nem fizetett lakbért. Az al-
szolgabírák (viceiudlium) pontosan a felét kapták a szolgabírák fizetésé
nek; vagyis 200 forint fizetést és 50 forint lakáspénzt. A megye rendes 
ügyvédjének (ordinarius fiscalis) fizetése a pesti járás szolgabírájáévaí 
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volt egy szinten: 400 forint, valamint 133 forint lakáspénz. Az első vícer 
fiscalis 333, a második és harmadik 233 forint fizetést kapott, amelyhez 
már nem jár lakáspénz. A pesti járásbeli esküdt (Iurassor processus 
Pestiensis) 100 forint fizetést és 33 forint lakáspénzt, a tíz többi esküdt 
ugyanennyi fizetést, de csak 25 forint lakáspénzt vehetett fel évente 
munkájáért. 

A három járási adószedő (particularis perceptor) fizetése 200—200 
forint, amelyhez nem járul lakáspénz. A főbiztos (primarius commissa-
rius) fizetése annyi, mint az első aljegyzőé — 300 forint —, azzal a különb
séggel, hogy nem jár neki lakáspénz. Helyettese (adiunctus) fele annyit 
kap, vagyis 150 forintot. A megye területén működő öt szerződéses biz
tos ugyanannyi fizetésben részesül, mint a főbiztos adjunktusa, vagyis 
150 forint az évi honorárium. Ez a forrás nem árulja el, de máshonnan 
megállapítható, hogy ez az öt „contractionalis commissarius" a követ
kező Pest megyei helyeken működött: Kecskemét, Nagykőrös, Cegléd, 
Soroksár és a pilisi járás területén. 

A váci járás „transennalis" biztosa, valamint az utak és töltések 
biztosa (viarum et aggerum commissarius) 150—150 forint, hat írnok 
100—100 forint fizetést kapott . 

A jegyzékünkben „locumtenens" néven felvett tisztviselő — későbbi 
fizetési jegyzékekkel összevetve — azonosnak látszik a magyar nyelvű 
forrásokban „udvari kapitány"-nak nevezett tiszttel. Az ő fizetése 1777 
és 1802 között 219 forint. A megye mérnöke (ordinarius geometra) évi 
400 forint fizetést vett fel munkájáért, ugyanannyit mint az első fiská
lis vagy a másodalispán, de azzal a különbséggel, hogy a mérnöknek nem 
járt külön lakáspénz, mint az előbbieknek. Helyettese a fizetése felét 
kapta, ugyancsak lakáspénz nélkül. A megyei orvos (physicus) fizetése 
500 forint, továbbá 50 forint lakáspénz, a központi sebész (chyrurgus 
centralis) azonban csak 50 forint rendszeres évi fizetést vett fel. Nyilván 
minden egyes beavatkozásért külön-külön honoráriumot kapott, ez a 
vármegyei hatóság által megállapított „systhematisált" fizetés csak bizo
nyos alapot jelentett. A járásokban működő sebészek 222—222 forint 
fizetésben részesültek, vagyis a központi kirurgus fizetésének több, mint 
négyszeresét állapítja meg az ő fizetésük gyanánt a vármegye. További 
kutatást igényelne annak a kiderítése, hogy miért volt ez így. Csak arra 
lehet gondolni, hogy a központi kirurgusnak olyan állandó jövedelmet 
biztosító egyéb bevételi forrása is volt, aminővel a vidéken dolgozó kol
légái nem rendelkeztek. 

A megyei központi bába (obstetrix) 25, a járásokban működő bábák 
150—150 forint fizetést kaptak — tehát hasonlóan a sebészhez, a köz
pontban levő csak töredékét vette fel a vidéki járások székhelyein működő 
bábák rendszeres fizetésének. A magyarázat i t t is csak az lehet, mint a 
sebészek esetében. 

A főbiztos mellé beosztott tizenkét lovaskatona, fejenként 108 
forint fizetést és 60 forint lakáspénzt vett fel. Az első alispán, a főjegyző 
és a szolgabírák mellé beosztott lovaskatonák ugyanennyi fizetést kap
nak, de utóbbiak lakáspénz nélkül. A tömlöctartó (börtönőr) 122, helyet-
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tese 72 forint, a vármegyei hajdúk káplárja 96 forint évi fizetést kap. 
A megyeházán szolgálatot teljesítő 16 hajdú fejenként 72 forint, a „mezei 
biztosok" (campestres commissarii), akiknek a száma négy, 200—200 
forint fizetést húznak. A vörösvári út őrizetére rendelt katonák (későbbi 
fizetési jegyzékekben „a pilisi járásban levő két katona" néven említik 
őket) 120, az „üldöző katonák" (persecutionales milites) pedig 160—160 
forint fizetésben részesültek évente. Ez a fizetés viszonylag magas. Való
színűleg azért, mert mesterségüket veszélyesnek ismerte el a megyei 
hatóság, hiszen ezeknek a katonáknak a feladata az útonállók, rablók 
ártalmatlanná tétele. A selyemtenyésztési felügyelő (sericeae rei inspec
tor) fizetése 100 forint. A magyar nyelvű jegyzékben később „hajós"-nak 
nevezett (nauta) személy, aki a megye megbízásából a két par t közti 
révészszolgálatot lát ta el, 200 forint évi fizetést kapott, vagyis annyit, 
mint pl. a földmérő helyettese. A pesti raktáros (magasinarius) 60, a 
többi megyebeli raktáros 40—40 forint évi fizetésben részesült a megye 
pénztárából. Utóbbiak, mint későbbi jegyzékekből kiderül, Kecskemé
ten, Nagykőrösön, Cegléden és Soroksáron működtek. A pesti kémény
seprő 24, három lelkész (verbi divini ministri) 25—25, végezetül a megye 
hóhéra (lictor) 43 forint fizetést kapott. Feltűnik a lelkészek aránylag 
csekély fizetése (mindössze egy forinttal több, mint a kéményseprőé, 
jóval kevesebb, mint a hóhéré). Oka ennek az, hogy ezek a lelkészek ezt 
a fizetést csak azért kapták, amiért a megye börtönében raboskodókkal 
kapcsolatos lelkészi funkciókat lát ták el, a börtönkápolnában misét szol
gáltattak, gyóntattak, kivégzéseknél jelen voltak. A három lelkész egyéb
ként három különböző felekezet papját jelentette. 

Ha mármost a fizetési jegyzékeken szereplő összegeket vizsgáljuk, 
feltűnik, hogy — leszámítva a legmagasabb rangú tisztviselőket i - meg
lehetősen szerény összegeket találunk. Feltűnik az is, hogy — amint elöl
járóban megjegyeztük — negyedszázadon keresztül nem változtak, noha 
az árak időközben, különösen a háború következtében, felszöktek. A nap
számbérből élőknél szépen követhető az a törekvés, hogy a napszámbért, 
amely egyes kategóriáknál ugyan a nyomorúságos létnél többet nem 
fedez, az emelkedő árakhoz igyekeztek igazítani. I t t ilyen szándéknak 
nyoma sincs. Ezek a fizetések merevek, másfél évtized alatt semmit sem 
változnak. Már utaltunk rá, hogy a városi és vármegyei tisztviselők és 
egyéb alkalmazottak jövedelmének a zömét nem a hatóság által rendsze
resített fizetésük, hanem a többi, mellékes jövedelem alkotta. 

A tisztviselőknek úgyszólván minden ténykedésükért napidíj járt . 
Legtöbb hivatali ténykedésük kiszállással járt, amiért tehát külön díja
zásban részesültek. A napidíjak összegét a helytartótanács állapította 
meg. A főispán és helyettese napi 10 forint 24 krajcárt (egy tartás nélkül 
szegődött kaszás vagy boglyarakó negyven napi napszámbére) vet t fel 
napidíjként. Az első alispán 6 forint 24 krajcárt, a második alispán 4 
forint 48 krajcárt, a főjegyző, főszolgabírák, főügyész, táblabírák, főpénz-
táros 4 forint, az aljegyző, alügyész, alszolgabíró, levéltáros, számvevő, 
főorvos, mérnök 3 forint 12 krajcár napidíjat számíthatott fel. Még ez a 
szerényebb napidíj is egy kaszás 12 napi napszámbérével egyértékű, nem 
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is beszélve a szőlőkben dolgozó kapásokról vagy trágyahordókról, akik 
mindenkor kevesebb napszámbért kaptak a mezei munkásoknál. 

A megyei határozatok értelmében a visszaéléseket leleplező megyei 
vagy egyéb tisztviselők a bírságpénz harmadrészét kapták. Kz a gyakorlat 
bizonyára arra sarkalta őket, hogy minél gyakrabban találjanak meg
bírságolandó visszaélést, mert ez is növelte jövedelmüket. 

Fentiek alapján világos, hogy nem lehet a vármegyei vagy városi 
tisztviselők, vagy akár hatósági szolgák jövedelmét pontosan megálla
pítani, mert hiszen a jövedelmük jelentős részét — sokuk esetében 
zömét — kitevő „mellékes''-eikről nincsenek jegyzékeink. A fenti fizetési 
jegyzék ismertetését mégsem véljük feleslegesnek. Megtudjuk belőle a 
tisztviselők és egyéb alkalmazottak hozzávetőleges számát, kategóriáit, 
a „systhematisált" fizetés összegét, ezen keresztül állásuk megbecsülését. 
A fentiekben közölt fizetési adatok közt találhatók olyanok is, amelyek 
a vármegye alkalmazásában álló, de nem Buda vagy Pest városában lakó 
tisztviselőre vonatkoznak. így például a megye vidéki járásainak szolga-
bírái, biztosai, sebészei, bábái stb. Ezeknek fizetési adatait azért vettük 
fel a tárgyalás anyagába, mert számuk viszonylag nem nagy, maga a 
fizetés összege pedig, minthogy némely esetben alacsonyabb a pesti és 
budai lakosú azonos rangú tisztviselőkénél, alkalmas annak bemutatá
sára, hogy a megyeszékhelyen működő, tehát pesti vagy budai lakos 
tisztviselő magasabb illetményt kap vidéki kollégájánál. 

Értelmiségi pályán dolgozók 

Az alábbiakban a hírlapokban megjelent álláshirdetések alapján 
mutatunk be néhány értelmiségi szakma (orvos, tanító, mérnök stb.) 
fizetésére vonatkozó adatokat. Mint látni fogjuk, nem kizárólag készpénz
jövedelemről van it t szó, hanem sok esetben természetbeni lakást, tüze
lőt, gyertyát stb. is kap a dolgozó a készpénzen kívül. A természetbeni 
juttatások mennyisége elég számottevő. 

Meg kell jegyezni, hogy ezek az állások általában vidékiek, csupán 
a velük kapcsolatos hirdetés jelent meg fővárosi hírlapban. így, szigo
rúan véve, nem fővárosi dolgozók fizetésére világítanak rá. Meggyőződé
sünk azonban, hogy ezeknél az értelmiségi állásoknál nem volt lényeges 
különbség a fővárosi és a vidéki dolgozó fizetése közt, hiszen — mint 
látni fogjuk — inkább a kortól és szolgálati időtől függő, egészen kerek 
összegekkel találkozunk itt. Általános, törvényszerű elvként nem talál
kozunk azzal a felfogással, hogy a fővárosi tanárt, orvost, mérnököt 
jobban meg kellene fizetni, mint vidéki kollégáit, habár esetleg — más 
szakmákhoz hasonlóan — i t t is felmerültek ilyen nézetek. Mindenesetre 
közlünk néhány ilyen álláshirdetést, csak a főbb követelmények idézésé
vel, mert ezekből joggal következtethetünk a hasonló foglalkozást űző 
pesti vagy budai értelmiségi dolgozó rendszeresített jövedelmére. 

1808-ban a keszthelyi Georgikon veterinárius — azaz állatorvosi — 
asszistensi állást hirdet 400 forint készpénz fizetéssel és szállással. 1844-
ben egy nemes leány mellé keresnek házitanítót 300 váltó forint fizetés-
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sel, lakással és ellátással. 1846-ban a belényesi vasgyárhoz és ugyanezen 
évben Körmöcbányára keresnek tanítót. Mindkét hirdetés 300 forint 
(pengő pénz) fizetést kínál, továbbá az egyik szállást és kis kertet, a 
másik 25 pengő forintnyi lakbért. Mindkettő még külön tűzifát is bizto
sít, egyik 8, a másik 6 ölnyit. A pesti Ipartanoda 1000 pengő forintos 
fizetést kínál 1846-ban annak a tanári állásra pályázónak, aki az úrbér-
ügyet, erdőkezelést, mezei rendőri és váltójogot képes tanítani. Kilátásba 
helyezi ez utóbbi hirdetés, hogy ha a „felsőbbség megelégedését" kivívja 
magának a tanár, tíz évente 100 forinttal emelik a fizetését. 

Az állandó fizetéssel egybekötött orvosi állások esetében is nagyjá
ban ugyanilyen dotációt ígérnek a hirdetések. 1847-ben az oravicai bánya
kincstári uradalom első sebészt keres 400 forintos készpénzfizetéssel, 
szabad lakással, kerthasználattal, továbbá 20 forint „fa-pénz"-zel, egy 
ló tartásával, végül a kincstártól további 50 forint készpénzjárulékkal.34 

Úgy véljük, elég ennyi is. Az értelmiségi állások esetében — épp
úgy, mint a tisztviselői állások esetében is — a rendszeresített béren felül 
tetemes összegeket jelentett a különféle „mellékes", a tanár kosztosdiák-
jai és magántanítványai, az orvos magánbetegei, a mérnök napidíjai. 
Ezeknek még hozzávetőleges megállapítására sincs lehetőség, hisz ez 
főleg az illető ügyességétől, szorgalmától függött. 

Mészároslegények 

A mészárszékekben dolgozó székállólegények bértáblázatát — ada
tok híján — nem tudjuk felvázolni. Rendelkezésünkre áll azonban 1846-
ból a budai és pesti mészárosmesterek jegyzéke, amely a mester nevén 
kívül a pénzbeszedő és a székálló legény nevét is tartalmazza, megadva 
utóbbinak évi bérét is.35 

A mészároslegények bére nagy eltéréseket mutat . Az mindenesetre 
feltűnő, hogy az értelmiségi állásokhoz hasonlóan teljesen kerek össze
gekkel találkozunk, amelyek kategóriái összegszerűség tekintetében nagy 
különbségeket mutatnak. Budán például az alábbi kategóriákat találjuk 
1846-ban a mészároslegények bére területén: 200, 250, 300, 350, végül 
400 váltó forint. Egy székálló legény sem kapott 200 forintnyi évi fize
tésnél alacsonyabb bért, de — legalábbis Budán — 400 forintnál többet 
sem. Pesten voltak magasabb fizetések is, így 50 forintos emelkedésekkel 
egészen 600 forintig. 

Budán a Várban hét székálló legény dolgozott. Közülük egynek 400, 
háromnak 350—350, egynek 300, egynek 250, végül egynek 200 forint 
volt az évi fizetése. A Vízivárosban tizennégy mészárosmester közül csak 
nyolcnak volt székállólegénye, a többi hat maga dolgozott. E nyolc 
legény közül egy 400, egy 350, kettő 300—300, kettő 250-250 , végül 
kettő 200—200 forint fizetést kapott. Az Országút nevű budai külváros
ban (a mai Mártírok útja környéke) mindössze két mészárosmesternek 
volt üzlete, de csak egyiküknek volt legénye. Ennek fizetése 300 forint. 
Ugyancsak két mészárosmester lakott Újlakon, mindkettőnek volt legé
nye, közülük az egyik 250, a másik 200 forint évi fizetést élvezett. Tabán-
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ban hét mészáros dolgozott, mindnek volt legénye. I t t azt a feltűnő jelen
séget tapasztalhatjuk, hogy csak a két szélső bérösszeget látjuk a listán: 
a hét legény közül három 400—400, négy pedig 200—200 forint bért 
kapott. Végül a Krisztinavárosban három mészárosmester lakott, egyik 
300, másik 250, a harmadik 200 forint bért adott legényének. 

Pesten az összeírás nem tagolódik városrészenként, mint Budán, 
hanem az egész városra összefoglalva adja meg a mészároslegények bér
összegét. Egy 600, egy 550, három 500—500, két 450—450, tizenegy 400—, 
400, három 350—350, egy 325, huszonöt 300—300, három 250—250 és 
egy 200 forintos bért húzó legényt tüntet fel ez az összeírás. Feltűnő, 
hogy a pesti mészároslegények magasabb bért kaptak budai társaiknál, 
egyrészt olyan értelemben; hogy hét pesti legény kap olyan magas bért 
amilyent egyetlen budai legény sem kapott abban az évben, de olyan 
értelemben is, hogy a 400 forintos vagy azon felüli fizetések is a legények 
nagyobb körét illették. Ennek a jelenségnek magyarázatát adni nem 
tudjuk. Lehetséges, hogy nagyobb lévén Pest lakossága — bár a mészá
rosok aránya is — nagyobb forgalmat, következésképp nagyobb jöve
delmet is biztosított ez a tény a pesti, mint a budai mészárosoknak. 
Nagyobb lévén a forgalom, több a munka és magasabb a fizetés. Persze 
ez csak feltevés, amelyet konkrét adatokkal kellene alátámasztani. 

Mi lehet az oka annak, hogy ilyen nagy különbséget tapasztalunk 
az egyes legények bére közt? Az egyik 200, a másik 600 forint évi bért 
kapott. Forrásunk nem szól erről, így megint hipotézishez folyamodunk. 
Legvalószínűbb ok az, amit a két város mészároslegényei bére közti 
különbség magyarázatául hoztunk fel: ti . a mészárszék forgalma és ezzel 
összefüggő jövedelme. Ahol több a munka, ott nagyobb a fizetés. De lehet, 
egyszerűen arról van szó, hogy az alacsonyabb bért kapó legények a mes
ternél étkeztek, vagy más természetbeni juttatásban volt részük. 

Mint mondtuk, az 1846. évi jegyzékben megadott adatok mind 
váltó forintban értendők, ha pengő pénzben akarjuk a fizetés értékét 
ismerni, akkor az összeg 40%-át kell vennünk. A pesti legény 600 váltó 
forintos évi bére már csak 240 pengő forintos fizetés, a budai legények 
bérének felső határa, a 400 váltó forint pengő forintban csak 160, végül 
a mindkét városban legalacsonyabb 200 váltó forintos bér csak 80 pengő 
forint. Ez igen alacsony bér, s alig képzelhető, hogy ebből valaki lakás
bérét és saját élelmezését, netán még családja élelmezését is fedezni tudja. 
Hihetőleg ezek még családi állapotukat tekintve is legények és a mester 
házában, annak tartásán élnek. 

A megélhetés költségei 

Miután a két város lakossága néhány csoportjának kereseti viszo
nyairól valamelyes képet kaptunk, lássuk, hogyan lehetett ebből megélni? 

Jelentős tétel a kiadásban a lakás bére, hacsak nem saját házában 
lakik a dolgozó, illetve, ha nincs szolgálatával összefüggésben természet
beni lakása, mint például a cselédeknek vagy a mester házában lakó és 
ugyanott étkező legényeknek vagy inasoknak. 
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Milyenek voltak hát a lakbérek? 
Schams 1821-ben megjelent Pest várost ismertető könyve szerint 

egy úri lakás, 8—10 szobával, az első emeleten, hozzátartozó istállóval 
és egyéb melléképületekkel, „ járható" utcában vagy téren, vagyis jól 
elérhető, rendes helyen évente 1200—2500 forint bért emészt el.36 Jel
lemző a kereseti aránytalanságra, hogy ezek szerint egy család — ha a 
nevezett lakbér felső határát vesszük tekintetbe — egy évi lakbére annyi, 
mint egy szőlőmunkás 13 évi napszámbére, ha ti. egy évben 300 napot 
dolgozik (vasárnapokat, és néhány ünnepet nem számítunk). Egy olyan 
napszámoscsalád jövedelme, amelynek csak egyetlen tagja dolgozik, egy 
tizenharmadrésze annak egy évben összesen, amennyit egy másik család 
csak lakbér fejében fizet. Schams a továbbiakban azt írja,hogy egy hasonló 
tág lakás bére a második emeleten 1000 és 2000 forint között mozog. 
Amint ebből kiderül, az első emelet a legdrágább bérű, és minél maga
sabban van a lakás, annál olcsóbb a bére (amint ez a későbbiekben is 
szokás maradt). Feleekkora lakásért, amely polgári vagy tisztviselő embe
rek számára megfelelő — írja Schams — 300—1000 forint bért fizet
nek. Az udvari lakások és a távolabbi külvárosokban levő lakások bére 
olcsóbb. A háztulajdonosok, hogy néhány száz forinttal többet csikarja
nak ki évi lakbér gyanánt bérlőiktől, hivatkoznak a lakásból nyíló szép 
kilátásra, vagy a tér forgalmas voltára — írja Schams —, és így hasonla
tosak ahhoz az egykori görög császárhoz, aki Konstantinápolyban még 
a levegőre is adót vetett ki. Az üzlethelyiségek bére a város legelőkelőbb 
részén, a Váci utcában, a Kígyó utcában, a Szerviták terén vagy a Város
ház téren (mai Március 15. tér környéke) a helyiség nagyságától függően 
8000—30 000 forint közt ingadozik, a kevésbé előkelő városrészekben 300 
és 500 forint közt. 

Egy pesti belvárosi ház, legyen az két- vagy háromemeletes, min
dig meghozza tulajdonosának az évi 10—15 000 forintnyi bért, tehát töb
bet jövedelmez, mint egy kisebb földbirtok. De még az sem ritkaság, 
ha egy pesti ház 30—40 000 forintot jövedelmez — írja Schams.37 

Ha nem túloz, akkor ez azt jelenti, hogy egy ilyen pesti ház tulaj
donosa, munka nélkül, annyi jövedelmet húz egy évben, mint 100—150 
napszámos együttvéve egész évi fáradságos munkával. 

Ha valaki nem akar magának Pesten állandó lakást tartani, mert 
üzleti okokból csak az év egy részében tartózkodik itt, akkor bútorozott 
szobát vehet ki magának. Egyes, csak a legszükségesebb bútorokkal 
berendezett hónapos szoba havi bére 10, 15, 20 forint (ez tehát az egész 
évre kivéve 120—240 forintos lakbérnek felel meg). 

A szobát kereső idegen vagy helybeli tehát ha végigjár Pest utcáin 
— írja Schams — mindenfelé talál az ajtókra ragasztott cédulákat, ame
lyek kiadó szobákat kínálnak, ellátással és kiszolgálással. 

Még azt is elárulja, hogy a költözések évente négyszer szoktak 
lebonyolódni: Gyertyaszentelő (febr. 2.), Szent György (ápr. 24.), Szent 
Jakab (júl. 25.) és Szent Mihály (szept. 29.). Ilyenkor szokták a lakbért is 
fizetni (évnegyedenként), és aki nem fizet, azt ilyenkor szokták kilakol-
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tatni.38 E napokon, Schams túlzónak érzett adata szerint, a lakosság egy-
hatoda lakást cserél. 

Két évtizeddel később a Pesti Hírlap gyakran foglalkozik a pesti 
lakbéruzsora kérdéseivel. Néhány jellemző adatot ezekből a cikkekből is 
meríthetünk. 

1841. március 3-án Kossuth Lajos „Halot tas házak" című vezér
cikkében olvassuk az alábbi sorokat: 

„Azok a földalatti pincelyukak, hová hó- és esővíz befoly, melyek
nek nedves gőzében két, három család minden leheléssel mérget szí s e 
méregért mégis 2—3 forint házbért kénytelen hetenkint a szívtelen gazdá
nak fizetni. . ,"39 Az említett heti 2—3 forintos lakbér évi 104—162 
forintos bérnek felel meg. Ennyi bért, Schams adatai szerint, helyeseb
ben azokból következtetve, azok fizettek, akiknek feleakkora lakásuk 
volt, mint az általa polgári vagy tisztviselői lakóként jellemzett, évi 300 
forint bért fizetők. 1821 körül tehát — ha helyes a következtetés, mert 
Schams ilyen lakásokról nem beszél — két-három szobás, szerény, kül
városi lakást lehetett ennyiért kapni. Húsz év múltán persze már maga
sabbak a bérek — a Kossuth-cikkben rémítő színekkel festet nyomor
tanyák bére volt már ennyi. 

A nyomorúságos pesti lakáshelyzetre vonatkozólag olvasuk a Pesti 
Hírlap ugyanezen évi november 20-i számában: „. . . miután a lakások 
nálunk annyira keresettek, hogy egy félig-meddig elkészült szobára egy
szerre húszan is concurrálnak, hátha még bolt van kiadandó, a Váci vagy 
Úri utcában? ez már oldalfalak nélkül is elkel."40 

1845. március 16-án írja az újság Fővárosi újdonságok című rova
tában, hogy akad egy „megmoccanni sem képes nyomorú, ki egy konyha
lyukért 60 forintot fizet bizonyos gazdag háziúrnak". Még ugyanez évben, 
október 16-án egy pesti lakbéruzsorás háziurat kipellengérezve (bár nevét 
nem említi), metsző gúnnyal az alábbiakat írja: 

„Soroksártól nem messzire van egy város, melynek egyik utcájá
ban két kétemeletes ház van, éspedig egyik fejér, másik veres színű, tehát 
a nemzeti színek kétharmada egymás mellett. Az egyikben egy fiatal 
ember bérelt ki egy helyet havonkint 5 pengő forintért — mondom egy 
helyet, mert az oly receptaculumot mi az ajtón által nyer világosságot, 
szobának nevezni tulajdonképpen nem l e h e t . . . " 

Egyetlen kamrácska havi bére 5 forint, vagyis évi 60 forint. Ha az 
illető fiatalember mészároslegény, a minimális 200 váltó forintos, azaz 
80 pengő forintos bérrel, akkor évi keresetének 75%-át kellene lakbérre 
fizetnie. De mégha a maximálisnak mondott évi600 váltó, azaz 240pengő 
forintos bért kapta, keresetének akkor is 25%-át fizette ki lakbér gyanánt. 

A lakbér mellett a másik fő kiadás — és az emberek többségének 
jövedelme jó részét ez emésztette fel — az élelem beszerzése. 

Schams már többször idézett, 1821-ben megjelent könyve a leg
fontosabb élelmiszerek árát az alábbiakban határozza meg:41 

Egy mázsa, azaz mai mértékben 56 kg lisztláng 16 forint és 51 
krajcár, 1 mázsa zsemlyeliszt 12 F t 34 kr, 1 mázsa fekete liszt 5 F t 
15 kr, egy 2% latos, azaz mai mértékkel 4,5 dkg-os lisztláng-zsemlye 
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1 kr, egy közönséges lisztből készült 3 % latos, azaz 5,7 dkg-os zsemlye 
ára ugyancsak 1 kr, a 9% latos, vagyis 17 dkg-os, zsemlyelisztből késztilt 
cipó ára 3 kr, a 15% latos, azaz 27 dkg-os feketelisztből való cipó ára 
ugyancsak 3 kr. A húsok ára Schams szerint 1820 végén így festett: 
1 font, azaz 0,56 kg marhahús 12 krajcár, 1 font borjúhús ára 24—30 kr, 
ugyanennyi sertéshús 18—24 kr, 1 font disznózsír 36 kr, 1 font vaj 48 
kr, 1 font faggyú 42 krajcár. A szappan ára — ugyancsak fontban szá
molva — 41 krajcár. Egy pint, azaz 1,41 liter tej 12—16 krajcár, 1 tojás 
1,5 kr, 1 pint sör 12 krajcár, 1 pár csirke 36 kr-tól 1 Ft-ig, 1 pár kacsa 45 
kr-tól 1 Ft-ig 1 pár liba 1,5 Ft-tól 2 Ft-ig, végül 1 öl tölgyfa 20—25 
forint. Ezzel kapcsolatban megjegyezzük, hogy 1 öl fa kilogramm-mázsá
ban kifejezve kb. 8—10 mázsa. Vagyis ez azt jelenti, hogy 8—10 mázsa 
tölgyfa, bizonyára hasítva, de nem aprítva 20—25 forint, vagyis 1 mázsa 
ennek nyolcad, illetve tizedrésze, azaz 2—3 forint. 

Ezek a forint-árak váltópénzben értendők. Schams magyarázatkép
pen hozzáteszi, hogy a pesti élelmiszerárak, amelyek közé, mint látjuk 

Év 
I. osztályú lisztláng Zsemlyeliszt ÎFekete liszt Kása Év (pesti mérőben) mázsában 

1790. júl. 6. 9 Ft 15 kr 6 Ft 45 kr 10 Ft 45 kr 
1791. máj. 12. 7 „ 30 „ 5 „ 12 „ 2 Ft 18 kr 8 „ 40 „ 
1792. dec. 18. 3 „ 30 „ 2 „ 22 „ 1 „ 15 „ 4 „ 
1793. szept. 28. 4 „ 30 „ 3 „ 6 51 „ 5 „ 24 „ 
1794. jún. 2. 5 „ 30 „ 3 „ 54 „ 1 „ 6 „ 6 „ 36 „ 
1795. jún. 10 „ 20 „ 7 „ 30 „ 2 „ 54 ,; 12 „ 24 „ 
1796. jún. 5 „ 30 „ 3 „ 54 „ 1 „ 6 „ 6 „ 36 „ 
1797. jún. 8 „ 3 „ 5 „ 40 „ 1 ., 54 „ 9 „ 39 „ 
1798. júl. 5 „ 3 „ 30 „ 57 „ 6 „ 
1799. júl. 5 „ 3 „ 30 „ 57 „ 6 „ 
1800. jún. 6 „ 10 „ 4 „ 15 „ 1 „ 15 „ 7 „ 24 „ 
1801. júl. 10 „ 20 „ 7 „ 30 „ 2 „ 54 „ 12 „ 24 „ 
1802. júl. 11 „ 10 „ 8 „ 21 „ 3 „ 42 „ 13 „ 24 „ 
1804. jún. 9 „ 45 „ 7 „ 12 „ 2 „ 45 „ 11 „ 42 „ 
1805. júl. 13 „ 2 „ 9 „ 57 „ 4 „ 46 ,; 15 „ 38 „ 
1806. okt. 13 „ 58 „ 10 „ 45 „ 5 „ 18 „ 16 „ 26 „ 
1807. júl. 13 „ 2 „ 9 „ 57 „ 4 „ 46 „ 15 „ 38 „ 
1808. júl. 13 „ 58 „ 10 „ 45 „ 5 „ 18 „ 16 „ 26 „ 
1809. júl. 20 „ 48 „ 16 „ 10 „ 7 „ 1 „ 23 „ 24 „ 
1810. júl. 17 „ 58 „ 13 „ 46 „ 5 „ 48 „ 20 „ 13 „ 
1811. jún. 61 „ 47 „ 18 „ 20 „ 27 „ 68 „ 36 „ 
1812. júl. 16 „ 4 „ 12 „ 10 „ 5 „ 3 „ 18 „ 4 „ 
1813. jún. 8 „ 47 „ 5 „ 48 „ 1 „ 58 „ 9 „ 53 „ 
1814. aug. 15 „ 26 „ 11 „ 22 „ 4 „ 39 „ 17 „ 22 „ 
1815. aug. 27 „ 42 „ 21 „ 50 „ 9 „ 54 „ 31 „ 10 „ 
1816. aug. 49 „ 44 „ 38 „ 48 „ 17 „ 16 „ 55 „ 58 „ 
1817. jún. 68 „ 1 „ 52 ,•, 35 „ 23 „ 3 „ 76 „ 31 „ 
1818. jún. 13 „ 3 „ 9 „ 24 ,, 3 „ 41 „ 14 „ 41 „ 
1819. aug. 9 „ 44 „ 6 „ 36 „ 2 „ 19 „ 10 „ 57 „ 
1820. aug. 13 „ 3 „ 9 „ 24 „ 3 „ 41 „ 14 „ 41 „ 
1821. júl. 16 „ 22 „ 12 „ 10 „ 5 „ 3 „ 18 „ 25 „ 
1822. júl. 11 „ 38 „ 8 „ 12 „ 3 „ 6 „ 13 „ 5 „ 
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felvette a szappan és a tűzifa árát is, a bécsiekhez képest igen mérsékel
tek. „Pesten olcsóbban lehet élni, mint az osztrák császárság valamennyi 
többi fővárosában." Ha pedig — teszi hozzá — ezeket a pesti árakat 
bécsi konvenciósértékre számítjuk át, kitűnik, hogy a marhahús ára alig 
5 krajcár. Külön is kiemeli, hogy egyedül a tűzifa és a lakás az, ami a 
birodalom többi nagyvároséhoz viszonyítva is drága.42 

Ha igaz lehet az, hogy a liszt, a belőle készült péksütemény, a hús, 
zsír, faggyú, vaj, tojás, csirke és egyéb szárnyas, a tej és a sör, ame
lyekről Schams beszél, de hozzátehetjük, hogy a bor, különféle gabonák, 
gyümölcsök ára alacsonyabb, mint például Bécsben vagy Prágában, akkor 
érdekes lenne azt is tudni, hogy ott milyenek a kereseti viszonyok. Az a már 
említett adalék, hogy a pesti kőműveslegények jelentős része cseh, aki a 
nyári hónapokra idénymunkásként jön a magyar fővárosba, arra enged 
következtetni, hogy az iparosok eme legjobban kereső szakmája Pesten 
jól keresett. Miért jöt t volna többszáz mérföldnyi távolságra hazájától 
évről évre, ha nem azért, mert i t t többet keresett, mint cseh földön? 

Egyes élelmiszerek árának limitálása, vagyis a Pest-Pilis-Solt megyei 
hatóság által történt megszabása a már felhasznált limitációs jegyző
könyv alapján ismeretes. Ezek az adatok az 1790 és 1845 közti periódus
ból maradtak fenn. A lisztláng, zsemlyeliszt, fekete liszt és legjobb minő
ségű kása árát pesti mérőben (93,74 liter) az alábbiakban közöljük. Hang
súlyozni kell, hogy ezek nagykereskedelmi árak, tehát a kis háztartással 
rendelkező dolgozók nem ilyen árat fizettek érte, hacsak nem egész 
mérőt vettek egyszerre. A kiskereskedelmi ár ennél magasabb, becslé
sünk szerint mintegy 20—30 százalékkal. 

Ezután néhány évig nem ismeretes a limitáció. 1834-től 1845-ig 
a fővárosi levéltárban megtalálhatók ismét az árszabások.43 

Év I. osztályú 
lisztláng Zsemlyeliszt Fekete liszt Kása 

(legjobb) 

1834. nov. 1. 
1836. márc. 16. 
1836. júl. 1. 
1837. febr. 1. 
1837. júl. 16. 
1838. febr. 1. 
1838. jún. 15. 
1839. jan. 1. 
1839. jún. 30. 
1840. jan. 1. 
1840. júl. 1. 
1841. jan. 1. 
1841. júl. 1. 
1842. jan. 1. 
1842. júl. 1. 
1844. jan. 1. 
1844. aug.l. 
1845. jan. 1. 
1845. jún. 1. 

16 Ft 51 kr 
10 „ 40 ;, 
12 „ 35 „ 
12 >, 6 „ 
11 ,. 9 „ 
8 „ 47 „ 
10 i, 12 „ 
11 „ 9 „ 
13 „ 3 „ 
13 „ 3 „ 
16 „ 51 „ 
15 „ 26 „ 
13 „ 3 ,, 
16 ,. 51 „ 
18 „ 17 „ 
9 „ A4 ,. 
10 „ 40 „ 
10 „ 12 „ 
11 „ 9 „ 

12 Ft 34 kr 
7 „ 25 „ 
9 „ 
8 „ 36 „ 
7 .. 48 „ 
5 „ 48 „ 
7 ., 
7 „ 48 „ 
9 .. 24 „ 
9 „ 24 „ 
12 „ 31 „ 
11 „ 19 „ 
9 .. 24 „ 
12 „ 31 „ 
13 „ 47 „ 
6 „ 36 „ 
7 „ 25 „ 
7 „ 
7 „ 48 „ 

5 Ft 15 kr 
2 „ 42 „ 
3 „ 30 „ 
3 „ 17 „ 
2 „ 53 „ 
1 „ 58 „ 
2 „ 30 „ 
2 „ 53 „ 
3 „ 41 „ 
3 „ 41 „ 
5 „ 15 „ 
4 „ 40 „ 
3 „ 41 „ 
5 „ 15 „ 
5 „ 48 „ 
2 „ 19 „ 
2 „ 42 „ 
2 „ 30 „ 
2 „ 53 „ 

18 Ft 57 kr 
12 „ 
14 „ 9 „ 
13 „ 36 „ 
12 „ 32 „ 
9 „ 53 „ 
U „ 28 „ 
12 „ 32 „ 
14 „ 41 „ 
14 „ 41 „ 
18 „ 59 ,f 17 „ 22 „ 
14 „ 41 „ 
18 „ 59 „ 
22 „ 8 „ 
10 „ 57 ,; 
12 „ 
11 „ 28 „ 
12 „ 32 „ 
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Az alábbiakban bemutatjuk a marha-, a borjú- és a sertéshús 
árát (utóbbiakból, ha megvan, a kétféle minőséget: ,,gyenge" és 
,, vénebb" kategóriákat) fontban: 

Marha Gyenge Vénebb Gyenge Vénebb 
Vásár napja kr borjú borjú sertés sertés 

kr kr kr kr 
1790. nov. 6 6 7 , . 10 8 
1792. nov. 24. 9 6 6 5 
1795 jan. 17 7 

9 7 
6 
6 

5 
1796. jún. 23 

7 
9 7 

6 
6 5 

1797. máj. 15. 9 7 6 5 
1798. jan. 10. 9 7 6 5 
1799. szept. 30 5 9 - 7 6 5 
1801. jan. 3 5,5 9 6 6 5 
1802. jún. 13 6,5 10 
1803. jún. 22 8 12 
1804. ápr. 22. 9 12 
1805. nov. 1. 10 12 12 
1806. máj. 24 11 14 
1807. ápr. 2 4 . . . . 12 20 
1809. márc. 11 14 20 
1810. júl. 3 24 30 22 
1811. márc. 15. (bankócédulá-

30 
1811 ; aug. 15. (bankócédulá-

50 
1812. máj. 9 14 20 
1812. nov. 20 7 

8 11 1813. márc. 2. 
7 
8 11 10 

1814. márc. 11 8 16 14 
1815. jún. 9 18 21 20 
1815. nov. 15 20 33 30 
1816. jún. 16 28 
1817. jún. 15 24 23 
1818. jún. 14 18 
1819. ápr. 4. , 12 
1820. nov. 19. (váltócédulában) 10 
1821. május 13. 13 
1823. jún. 15. 10 17,5 15 
1824. jún. 13. 9 12 11 
1825. jún. 11. 9 12 11 
1828. márc. 23. 11 
1830. jún. 12. 12 
1833. jan. 12. 14 • 21,5 19 
1834. márc. 23. 13 21 18 
1835. jún. 18. 12 19,5 17 
1836. júl. 9. 13 20,5 18 
1837. júl. 10. 13 21,5 18 
1838. jún. 9. 13 20,5 18 
1840. nov. 21. 15 
1841. jún. 12. 13 
1842. máj. 8. 14 
1843. jún. 30. 13 
1844. jún. 9. 13 
1845. jún. 15. 16 
1846. júl. 26. 15 
1847. júl. 1. 15 
1848. jún. 1. 18 
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Ha összehasonlítjuk Schams adatait, amelyek az 1820-as év vé
géről valók, a megyei limitációs jegyzőkönyv adataival, azt látjuk, 
hogy a Schamsnál mázsában (56 kg), a limitációs jegyzőkönyvben 
pesti mérőben (93,47 liter) megadott lisztféleségek ára nagyjában 
azonosnak mondható. 

Schams adata Limitáció 
(1821. július) 

Zsemlyeliszt . . . 
Fekete liszt . . . 

16 Ft 51 kr 
12 „ 34 „ 
5 „ 15 „ 

16 Ft 22 kr 
12 „ 10 „ 
5 „ 3 „ 

Az adatoknak ebből a feltűnő hasonlóságából azt a következ
tetést vonjuk le, hogy akár űrmértékben (pesti mérő), akár súlymér
tékben (mázsa) határozták meg a lisztféleségek mennyiségét, ez gya
korlatilag ugyanannyit jelentett. 

Ugyanezt az összehasonlítást elvégezve a húsárakra nézve is, 
hasonló eredményre jutunk. Sajnos a ,,Hústaksa-jegyzőkönyv" az 
1820 és 182l-es években csak a marhahúsra vonatkozó árat közli, 
a borjú, sertés és szárnyas árak ebben nem kerültek feljegyzésre.44 A 
marhahús fontja Schams szerint 12 krajcár váltócédulában a „hús
taksa" szerint 10 krajcár, ugyancsak váltócédulában. 

1820-ban a szőlőmetsző 45 krajcárt kapott, tar tás nélkül, egy 
napi munkájáért. Ezért, ha semmi másra nem költötte egy napi nap
számbérét, kereken 4 font, azaz valamivel több, mint 2 kg marha
húst vásárolhatott. A legjobban fizetett szakmához tartozó kőműves
legény tar tás nélkül, mint az előbbiekben láttuk, 60 krajcár, azaz 
pontosan 1 forint napszámbért kapott, amiért 6 font marhahúst vá
sárolhatott. 

Kossuth Iyajos 1846 decemberében Buda és Pest városok tanácsai
hoz több újság hasábjain egy időben közzétett „Kérelmet" intézett a 
szűkölködők érdekében.45 Ebben az alábbi megrendítő képet festi a pesti 
szegény napszámosok helyzetéről: 

„Tegnap egy asszonyság megállott kocsijával egy ház előtt. Egy 
favágó kenyeret vive ment el mellette. Az asszonyság kérdé: mi volt 
ára azon kenyérnek? A szegény napszámos feleié: három forint s szóból 
eredő panasszal f oly ta ta »nemde szörnyűség! Éhhel veszünk el; három 
négy napban kapok egyszer egy öl fa vágást; dolgozom a kemény hideg
ben, napestig, keresek másodmagammal három forintot s egy kenyeret 
kapok érte, mellyet nőmmel, 3 gyermekemmel vacsorára megeszünk. 
Éhen kell vesznünk.« S ment zúgolódva. 

. . . Kérdem: nem lehetne-e ezen borzasztó Ínségen enyhíteni? 
Nem beszélek alamizsnáról. Nem veszem igénybe a könyörület 

áldozat j á t . . . ', 
Olyan kenyér, minőt ama szegény favágó 3 v.forinton vett, lesz 

egy véka gabnából legalább négy. Egy véka legdrágább kétszeresnek 
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ára 4 Frt 45 v.kr., egy véka kisütési költségekre adjunk hozzá 1 frt 15 
v.krt; — több mint elég sok. — Egy vékából négy kenyér kerül 6 v.frt-ba 
tehát egy kenyér 1 frt 30 v.kr-ba. A szegény ember pedig három forinton 
veszi. Ezen kell segíteni. Módot kell, módot lehet gondolni, hogy a szegény 
embernek adassék kenyér, nem ajándékba, nem alamizsnaképen, hanem 
pénzért, melyet véres verejtékével keresett, de adassék neki azon áron, 
amelybe a gabona árával arányba áll, adassék kár nélkül, de nyerészkedés 
nélkül is . . . ." 

A cikk ezután külföldi, elsősorban párizsi példára hivatkozik. Ott 
a város mérsékelt áron ad a népnek gabonát, és ezt az árat nem növeli, 
bármennyire növekedjék is a gabona piaci ára. Javasolja ezért, hogy a 
két város írassa össze a legszegényebb, a napszámból élő családokat, 
vegyenek annyi gabonát, éspedig kétszerest, amennyi egy családra, két 
naponként egy kenyeret véve alapul, e családok egy heti kenyerére szük
séges. Ezt a gabonát süttessék meg kenyérré kétnaponként és árulják 
azon az áron, amennyibe ez a városnak kerül, hirdessék ki minden vasár
nap, hogy a jövő héten mennyi lesz a kenyér ára, lássák el az összeírt 
szegénységet jegyekkel és így jegyre kaphassák azután ők a várostól 
készpénzért a hatósági árú kenyeret. 

Kossuth becslése szerint ilyen napszámból élő család a két városban 
tízezer van. Tehát kétnaponként kell tízezer kenyér. Két hétre 17,500 
véka gabona kell ehhez, vékáját 5 forint 45 v.krajcárral számítva kitesz 
az összeg 83,125 v.forintot. A pékek jelenleg is 4 v.krajcárért sütnek ki egy 
kenyeret. A két hét alatt készült 70,000 kenyér sütése 4666 v. forint 
40 krajcárba kerül. Só a kenyérsütéshez 1 font 11 krajcárjával számítva, 
egy kenyérre 3 krajcár. Ez összesen 3500 v.forint. Minden egyéb költsé
gekre igen bőven számítva 8708 v.forint 20 krajcár. Kossuth számítása 
szerint az egész heti költség 70,000 kenyérre 100,000 v.forintból kifutja. 
ÉJs akkor tízezer szegény család két hétre el van látva kenyérrel, darabját 
26 krajcárért számítva a mostani 3 v.forintos helyett. 

Kossuth szerint a jómódú városi lakosok közül akadna 4—5000 
vállalkozó, akiknek mindegyike 50 pengő forintot ajánlana e nemes 
célra. Ezt összejövetelen kellene megbeszélni velük. 

„És ez összejövetel alkalmával talán a szegényebb városnegyedek
ben eszközlendő élelmezési konyhavállalatról is lehetne értekezni, hol a 
•szegények, hasonló elvek alapján, olcsó kiállítási árért meleg (talán 
Rumfort-féle) levessel46 s egy darab hússal magokat elláthatnák. Kolera 
idejében egy népes mezőváros ellátásának gondjaiban osztoztam47 s ily
nemű intézkedésünknek kimondhatlanul áldásos sikerét gyakorlatilag 
tapasztaltam. . ." 

Nincs annak semmi nyoma, hogy a két város vezetősége Kossuth 
tanácsát megfogadta volna. A szegényeknek ingyen-kenyérrel való ellá
tására ugyan van adatunk, de ez éppen annak jele, hogy nem a Kossuth 
által javasolt, nagy tömegeket csekély pénzért, mondhatjuk önköltségi 
áron ellátó megoldást választották, hanem keveseknek alamizsnaképp 
adtak ingyenes kenyeret. így a Hetilap 1847. február 1-Í számában olvas
suk, hogy ,,azon szegények számára, kiket a város lát el kenyérrel, 
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gróf Batthyány L,ajos őmlga 50 akó bort ajánlott s a polgármester u ra t 
az átvételre felszólította". Két hónappal későbbi számában (április 9.) 
azt olvassuk, hogy a pesti nőegylet a lipótvárosi Hetz-féle épületben48 

ismét elkezdte a „szegényeknek hetenként kétszer a meleg étel s kenyér 
kiosztását, hol kétszázan felül szoktak megjelenni". Kétszáz szegény, 
amikor Kossuth számítása szerint tízezer a rászoruló szegény családok 
száma. Családonként csak négy személyt számítva is, negyvenezer 
rászoruló, s ezeknek alig félszázaléka jut ingyenes ebédhez, hetenként 
kétszer. 

Ha a napszámos történetesen nem családos ember, hanem legény 
és így nem is vezet külön háztartást, s nem is tartással szegődik a munka
adóval, hanem keresetéből vendéglőbe akar étkezni, ugyan mennyiért 
kap ebédet? Schams könyve szerint a szerényebb pesti vendéglőkben, 
mint amilyen a „Fehér Bárány", a „Trombitás", az „Elefánt", a „Grif", 
a „Csillag", a „Retek", a „Három szív", a „Vörös kereszt" a Váci utcá
ban, vagy az ugyancsak „Grif"-nek nevezett, valamint a „Fehér ló" a 
Hatvani (mai Kossuth Lajos) utcában, a „Három rózsa", a „Ké t medve", 
a „Fehér farkas" a Soroksári utcában, jó és bőséges ebédet kap a vendég 
1—2 forintért. Megjegyzi azonban, minden bővebb magyarázat mellőzé
sével, hogy vannak Pestnek olyan korcsmái is, ahol még ennél olcsóbban 
is lehet étkezni.49 

Feltételezhetjük, hogy a napszámos emberek nem a felsorolt, 
Schams szerint a legszerényebb kategóriába tartozó vendéglőkbe jár tak 
ebédelni, mert a Schams szerint olcsó, 1—2 forintos ebéd a napszámosok 
zömének napszámbéréhez képest túl drága. Hiszen 1820-ban az általunk 
ismertetett iparoskategóriák közül csak a kővűves-, ács- és cserepeslegé
nyek kerestek 1 forintot egy napi munkájukért, a mezőgazdasági és 
szőlőmunkások két napig is dolgozhattak azért, hogy keresetükért egy
szer jól lakjanak a szerény pesti vendéglők egyikében. 

Mennyibe kerülhetett akkor egy ebéd egy elsőosztályú vendéglő
ben (Schams is így határozza meg a legelőkelőbb pesti vendéglőket): 
a „Magyar Király"-ban (Színház téren) vagy a „Hét választó"-ban 
(Váci utca), a „Fehér hajó "-ban (azonos nevű utcában), ahol vásár 
idején 4—5 forint volt a vendégszoba napi ára? A pesti vásárra érkező 
vidéki földesúr vagy kereskedő annyit fizetett ki egyetlen napi szállásdíj 
fejében, mint egy szőlőmunkás egész heti keresete. 

A szegény napszámosok bizonyára nem járhat tak ilyen árak mellett 
vendéglőbe étkezni, hanem vagy — ha házasok voltak — otthon ették 
meg feleségük főztjét, vagy tartással szegődtek a munkáltatóhoz. Gyak
ran olvasunk forrásainkban arról is, hogy korcsmákban verik el kerese
tük egy részét. 

A Hetilap, az Iparegylet lapja 1846. július 17-i számában ezzel 
kapcsolatban az alábbiakat írja: 

„A munkások fizetésének napja, mint a Lloyd újságja ajánlja, 
ezentúl ne szombat, hanem hétfő legyen. Ha szombaton adatik ki a. 
hetibér, a vasárnapi dáridózás legtöbbnyire kibűvöli azt a zsebből egészen, 
hétfőn pedig már adósság, rovás kezdődik. Az indítvány szerint a költe-
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kezes nem lenne oly könnyű, kívánatos, hogy a gyárak, műhelyek stb. 
urai eszközlésbe vegyék e javaslatot ." 

Tudomásunk szerint pusztába kiáltott szó maradt ez a javaslat, 
intézkedés nem követte. 

A kocsmázás mellett sok szegény ember szerencsejátékkal is foglal
kozott, ami ugyancsak sok pénzét elvitte, de csak keveseknek jutot t 
jelentős pénzösszeget. 1770 óta működött Budán a császári királyi Lotto-
adminisztráció. éven te harmincszor rendeztek húzást, a városban 
(Pesten) nyolc irodájuk működött. Schams szerint ügyfeleik javarészt 
„napszámosok és cselédek, akik megtakarított garasaikat odahordják, 
abban az édes reményben, hogy a vakszerencse állhatatlan istenasszonyát 
egy jelentőséggel bíró álom által megragadhatják és egy csapásra boldogok 
lehetnek."50 Biztos, hogy hiába álmodtak számokat és játszották meg 
azokat a lottón, csak nagyon kevesen gazdagodtak meg általa. 

A ruhafélék azon használati cikkek közé tartoznak, amelyeknek 
múltbeli árát meghatározni igen nehéz, tekintve, hogy minőségüktől 
függően igen széles skálája van az olcsótól, tehát a piacon, használt 
állapotban vásárolttól a drágáig. Az újságban közölt kereskedői hirdeté
sek természetesen a legelőkelőbb üzletek drága portékáinak árát tüntetik 
fel, nem az olyan ruháét, amilyent a szegény napszámosemberek hordtak. 

Jobb híján azokat az adatokat iktatjuk ide, amelyek korszakunk
ból cselédek természetbeni ruházatának forint-értékét tüntetik fel, 
Bcseri I^ajos kutatásai alapján:51 

1810-ben 

első és második béres ruhája: 
suba 
két pár fehér ruha . . 
kankó 
kalap 
egy pár bocskor . . . 
egy pár bőrkapca . . 

26 v. F t 
16 „ 

Megjegyzendő, hogy ugyancsak Bcseri adatai szerint a harmadik 
és negyedik béres ugyanezen ruhadarabokat csekélyebb értékben kapta, 
t i . náluk a megfelelő ruházati cikk után kb. 25—30%-kal alacsonyabb 
értéket tüntetnek fel. Ebből arra lehet talán következtetni, hogy 1810-ben 
a felsorolt ruházati cikkeknek a fenti táblázaton látható értéke volt a 
felső határ.52 

A lakbér, élelmiszerköltségek, illetve vendéglői ebéd, ruházkodás, 
korcsma és szerencsejáték mellett sokféle egyéb kiadása is volt a munkás
embernek. Buda híres fürdőváros volt már ebben a korszakban is. Kétség
telen, hogy különösen az idősebb dolgozók közt számos volt a köszvényes, 
csúzos, aki rendszeresen használta a gyógyfürdőket. 

Schams Budáról szóló könyve foglalkozik a budai gyógyfürdőkkel, 
közli az egyes fürdőalkalmatosságok használatának árait is.53 így a mai 
Cellértfürdő elődje, a Sárosfürdő (Blocksbad), közös fürdőmedencével és 
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külön szobácskákban levő egyszemélyes kádfürdőkkel is rendelkezett, 
A közös medencében egy órai fürdőzés díja 2 krajcár, de — jegyzi meg 
Schams — senki sem törődik azzal, hogy nem marad-e a vendég tovább 
a megengedett egy óránál. 

A Sárosfürdő ún. „kádfürdői" (Steinbäder) családok vagy egye 
személyek használatára szolgáltak. Egy óraihasználatuk díja 12 krajcár 
vagyis éppen hatszorosa a közös medencében való fürdés árának. A Duna-' 
vizzel vegyitett kádfürdők használata még ennél is drágább, 24 krajcárba 
került.54 Ezt már bizony csak gazdag emberek látogathatták, hiszen a 
a szőlőmunkások egyes rétegeinek egy napi napszámbére ment volna 
el egyszeri fürdés fejében. 

Buda többi gyógyfürdője, a Rudas- (Bruckbad), az Űj- vagy 
Rácfürdő (Neues-, Raitzenbad), a Császárfürdő (Kaiserbad) és a mai 
Királyfürdő elődje a (Sprengerbad), amely nevét az egykor benne működő 
szökőkútról kapta, nagyjában ugyanolyan árú fürdőket kínált vendégei
nek. A Rudasfürdő volt bizonyára a legpompásabban felszerelt köztük, 
mert annak olyan kádfürdői is voltak, amelyeknek használata 1 forintba 
került.55 Ez már harmincszorosa a 2 krajcáros közös medence használati 
díjának. 

A megvizsgált korszak más időszakából nem ismerünk az 1820-beli-
hez hasonló fürdőhasználati díjadatokat. Úgy véljük azonban, hogy 
ezek az árak nagyjában változatlanok a hatvanéves perióduson végig. 

Lássuk most, milyenek voltak az orvosi és kórházi kezelés költségei. 
Betegbiztosítás abban a korszakban, mint a világ bármely más országá
ban, úgy Magyarországon sem volt. Aki beteg, annak, ha orvost hívat, 
fizetni kell, a kórház sem ápolja ingyen. 

A kórházi ápolási díjakra vonatkozólag Schams adataira támasz
kodhatunk. A pesti Rókuskórházban (Bürgerspital) külön szobák is 
voltak jómódú betegek számára. A különszobák díja napi 2—3 forint 
A szegényebb betegek közös szobában napi 50 krajcártól felfelé emel 
kedő taxa szerint fizettek gyógykezelésükért.56 A budai Erzsébet-apácák 
kórházában, Schams Budát tárgyaló könyve szerint, ugyancsak 1—3 
forint volt a napi ápolási díj.57 

1845-ben nyílt meg, amint a Pesti Hírlapban olvashatjuk, az új 
pesti gyermekkórház. A 14 évnél fiatalabb beteg gyermekek után 24 
krajcárt fizettek naponta, ha pedig anyjukkal vagy dajkájukkal együtt 
vették fel őket a kórházba, akkor 40 krajcárt, amit legalább hetenként 
előre kellett fizetniük. Ezért, mint az újság írja, „csinos ágyat, táplálást, 
minden orvosi és sebészi segélyt s pontos ápolást" nyújt számukra a 
kórház.58 

Minthogy a pesti és budai szegények ilyen magas ápolási díjakat 
nem voltak képesek fizetni, ha nagyon betegek voltak és sikerült a ható
ság jóindulatát elnyerniük, mint ingyenes betegek is kerülhettek kór
házba. Erre azonban, mint a forrásokból kiviláglik, számítani aligha 
lehetett, valószínűleg gyakoribb volt a Munkások Újságjában közölt 
levélben leírt eset, hogy ti. a nagyon beteg ember orvosi segítség nélkül 
elpusztul, mert nincs pénze kórházra, orvosra. 
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A Pesti Hirlap írja 1847. április 29-én: „Magyarországra s külö
nösen annak fővárosába leginkább a múlt tél óta kapott be a kóroknak 
egy faja , . , Utcán talált betegeket hozának a kórházba számtalanokat. . . 
Habet-ínség" — mondták rá az orvosok, vagyis éhség a szerencsétlenek, 
betegsége. 

Az ínség különösen az 1840-es években vált ijesztő méretűvé. 
Szegények, koldusok a korábbi évtizedekben is bőven akadtak a két 
városban. Schams Pestről szóló könyvében, az 1820-beíi állapotokat 
ecsetelve, külön kitérésben foglalkozik a városban élő koldussereg nagy 
számával.59 Ez t a kérdést egyébként a könyv zárófejezetében tárgyalja,, 
ott, ahol a város általános jellemzését fejti ki. Ezek a koldusok, írja 
Schams, a keresztényi irgalmasság védelme alá helyezik magukat, A vá
ros minden utcájában naponta tömegével lehet koldusokat látni, akik a 
járókelőket tolakodásukkal zaklatják. Különösen a hét utolsó napja az, 
amikor az effajta emberek összeverődnek, bizonyára azért, mert szomba
ton kapják a hetibérből élők fizetésüket, ilyenkor tehát nagyobb remény
nyel rohanják meg őket az utcán a koldusok. A csavargó gyermekek 
bandákba verődve kéregetnek. Schams ez ellen a baj ellen dologházak 
felállítását javasolja, amely a kéregető embereket munkához szoktatja 
és munkaalkalmat biztosít számukra.60 

Az 1840-es évek sajtója szinte állandóan beszél a pesti és budai 
nyomorról. Kossuth Lajos 1841. február 10-én „Halál és nyomor" című 
Pesti Hirlapbeli vezércikkében az utcán talált 280 halottról vagy maga
tehetetlen haldoklóról írt megrendítő sorokat. Két évvel később ugyan
ezen újság Fővárosi újdonságok címet viselő állandó rovatai egyikében 
az alábbiakat írja:61 

,,. . . És valóban iszonyú, alig képzelhető nyomor az, mely főváro
sunk népének egy jó nagy részét a balsors legvérzőbb töviseivel környezi. 
Ki ezt szemtől szembe nem látja, alig hinné, hogy a díszes paloták, a 
túlzott pazar fényűzés közepett a nyomornak emberi alakot magán nem 
viselő rémképeivel, az éhezők, rongyosak, a lélek- és testben betegek 
desperatus seregével i t t oly sűrűn lehessen találkozni." Ezután arról 
beszél a cikk, hogy akadnak ugyan köztük olyanok is, akik a „dolce 
far niente" miatt méltán viselik az élet igáját, „ellenben igen sok leg
jobb akarata, íegfeszítettebb szorgalma mellett sem arathat gyümölcsö
ket létének fenntartására". A cikk a már működő dologházat nem tart ja 
elégségesnek a baj meggyógyítására, javasolja, hogy hollandi mintára 
alapítsanak szegénygyarmatokat, amit elhagyott puszta földekben 
bővelkedő hazánkban könnyen meg lehetne valósítani. Ezekről magának 
az államnak kellene gondoskodnia, „így csakhamar enyhítve volna fő
városunkban sőt hazánk minden részeiből az irlandiak s a nápolyi lazza-
ronik hív képmásainak borzasztó, szomorú állapota". 

Az ínség legmagasabb fokra 1847 elején hágott, főleg az előző évi 
igen rossz termés következtében. Ekkor jelent meg az a cikk a Pesti 
Hírlapban, amely így ír : „. . . végig menve az utcákon, főleg a külváro
sokban, iszonyú emberi alakokra találunk, kik sápadtan, éhezve, fázva, 
alig némi rongyokkal takarózva le s fel lézengenek — vannak köztük 
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ifjak s erősek is, kik munkahiány miatt kénytelenek koldulni ; sokakon 
látszik az, hogy ínségre csak most jutottak."6 2 

Végezetül, a megélhetés költségeinek alapvető ágazatairól mondotta
kat és az ijesztő nyomorról mondottakat lezárva, idézzük a Munkások 
Újsága 1848 nyarán közölt azon adalékát, hogy „egy oly családnak, mely 
hét tagbul áll (tudniillik a szülők ketten, 3 gyermek, 2 cseléd), egy esz
tendőre jóformán elég 300 ezüst forintnyi tiszta jövedelem".63 Az 1840-es 
években megjelent álláshirdetések ennél nagyobb jövedelmet helyeztek 
kilátásba, hiszen a legtöbb esetben szabad lakást, különféle terményeket, 
állattartást ígértek az állást elfogadni szándékozóknak. 300 ezüst forint
nyi jövedelme annak a napszámból élő munkásnak volt, aki legalább 
1 forintot keresett egy nap, hiszen a napszámos vasárnap és az ünnepe
ken nem igen kereshetett. Ez pedig csak a legjobban fizetett ipari munká
soknak jutot t osztályrészül az eddigiekben megvizsgált szakmák közül, 
de a mezőgazdasági és szőlőmunkások, az építőmunkások mellett dolgozó 
napszámosok, mészkeverők, inasok nem érték el ezt a „létminimum"-ot. 

Az alábbiakban még néhány olyan cikknek az árát, vagy egyéb 
díjszabást közlünk, amely nem tartozik a legszükségesebb dolgok közé, 
tehát a szegénység nem igen vette igénybe. Lakni, táplálkozni, ruház
kodni mindenkinek kellett, a szegény dolgozók jövedelmének óriási 
többsége ezekre a kiadásokra ment. Bár nem tartozik az élet szükségletei 
közé, de forrásaink szerint sok munkás jövedelmét tizedelte meg a korcs-
mázás és a szerencsejáték. Minthogy a lakásoknak csak igen igen kicsiny, 
csak ezrelékekben kifejezhető hányada lehetett fürdési alkalmatossággal 
felszerelve, Buda viszont bővelkedett a melegvizű fürdőkben, kétség
telen, hogy a legtöbb dolgozó látogatta ezeket, így ez is elvitte kerese
tüknek egy részét. Betegség esetén, hacsak nem helyezkedett a Munkások 
Újságjában megjelent cikk által vázolt álláspontra, orvosra, esetleg 
kórházra volt szüksége. így keresetének egy részét erre kellett fordí
tania — habár ez az esetek többségében ritkán került sorra. Mégis, mind
ezek a megélhetés szükséges kiadásai közé tartoznak. Vannak azonban 
olyan költségek is, amelyek a vizsgált korszakban sokkal inkább számí
tot tak fényűzésnek, mint manapság, tehát a dolgozók többsége nem is 
vette azokat egész életében igénybe. Melyek ezek? Ide soroljuk a szín
házat, újságok, folyóiratok járatását, könyvek vásárlását, sétakirándu
lásokat bérkocsin — sőt bizonyos értelemben magát az utazást is. 

Röviden szólunk ezeknek áráról, illetve díjáról is, mert az eddig 
tárgyalt cikkek árával való összehasonlítás tanulságos. 

A budai színházban, amely a Várban volt a Színház utcában, 1820 
körül egy elsőemeleti páholy ára 6 forint, a földszinti és a második emeleti 
páholyé 5 forint. A földszinti zártszék 1 forint 30 krajcár. Iyényegesen 
olcsóbb a karzat, a „kakasülő", ahol a középső részen 30 krajcár, a széle
ken levő „galérián" pedig 15 krajcár. Egyébként a színház összférő
helyeinek száma 1000 volt.64 

Mennyiért lehetett egy-egy folyóiratra előfizetni? A Vereinigter 
Ofner und Pesther Zeitung hetenként kétszer megjelenő lap félévi elő
fizetési díja 1820-ban 8 forint, a Hazai és Külföldi Tudósítások egész 
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évre helyben 16, vidékre 20 forintba került. Utóbbinak egyébként ebben 
az évben 850 előfizetője volt az egész ország területén. A Tudományos 
Gyűjtemény c. ismeretterjesztő folyóirat, amely Trattner kiadásában 
1817-től kezdődően jelent meg, egész évre előfizetve 14 forintba került, 
postán vidékre küldve pedig 18 forintba.65 

A Pesther Handlungszeitung, Kommerzial und Industrieanzeiger 
előfizetési ára 1839-ben félévre 2 forint 30 krajcár helyben és 3 forint 
30 krajcár postai szállítási díjjal együtt vidékre. A magyar irodalom 
terjesztésében nagy érdemeket szerzett Bletképek, amely 1844-ben 
indult meg, hetenként jelent meg két-két íves füzetben, félévre boríték 
nélkül helybe 5 pengő forintba került, borítékban pedig 5 forint 30 
krajcárba, vidékre postán 6 forintba. Az Iparegylet lapja, a Hetilap, 
mint címe is elárulja, hetenként jelent meg. 1845-ben, megindulása évé
ben félévi előfizetése helyben 3 pengő forintba került, vidékre postán 
küldve 4 pengő forintba, a következő évre 1 — 1 forinttal megemelték 
az előfizetési díját mindkét kategóriában.66 

A könyvek mai szemmel nézve, rendkívül drágák voltak. így 
például Hartleben pesti könyvkereskedő hirdetésében, 1820-ban mintegy 
46 könyv szerepel.67 Ezeknek ára általában 4 és 10 forint közt válta
kozik, de van köztük olyan is, nevezetesen Papon abbénak a francia 
forradalomról írott nyolckötetes munkája, amelynek ára 32 forint. Ebben 
az évben a tar tás nélkül szegődött szőlőmetsző 39 krajcárt kapott egy napi 
fáradságos munkája fejében. Egy ilyen drága műért tehát több, mint 
két hónapig kellett volna reggeltől estig dolgoznia, mert egy héten, azaz 
ha t munkanapon mindössze 234 krajcárt, vagyis 3 forint 54 krajcárt 
keresett. Nem beszélve most a finom metszetekkel ellátott, drága ki
állítású könyvekről, még mindig áll az a tétel, hogy egy átlagos kiállí
tású könyv ára egy napszámos egész heti napszámbérével egyenlő. 

1844-ben a Magyar Tudós Társaság által kiadott 800 oldalas ma
gyar—német szótár fűzve 3 forintba, a 854 oldalas német—magyar 
szótár 2 forint 30 krajcárba került. Az ugyanazon kiadónál megjelente
t e t t Werbőczi-féle hármaskönyv (466 oldal) ára fűzve 2 forint 30, kötve 
2 forint 36 krajcár. Schwartner Magyarország statisztikája c. 1809-ben 
kiadott német nyelvű munkája 1847-ben 5 forintért volt kapható Lan-
tosy József pesti antikváriusnál. Katona István 42 kötetes História 
Criticája ugyanott 150 forintért volt megszerezhető.68 

Ezek a könyvek a szegény ember jövedelméhez képest hallatlan 
drágák, csak jómódú ember vásárolhatott ilyent. A szegénységnek persze 
nemcsak pénze, de még igénye sem volt akkor könyvre. 

Csak a jobbmódu emberek vehették igénybe a bérkocsikat. Ezek
nek szabott viteldíjuk volt, de szinte egész korszakunkon keresztül 
állandó a panasz a bérkocsisok zsarolásai miatt , jeléül annak, hogy 
a hatóság nem, vagy csak nagy üggyel-bajjal tudta a kocsisokat a 
tarifa megtartására szorítani. 

1796 szeptemberében a megyei hatóság szabályozta a pesti és budai 
bérkocsisok tarifáját. Eszerint mindkét városban a lineákon belül bár
hová 12 krajcár a viteldíj. Ha budai kocsi Pestre, vagy pesti Budára 
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megy át utasával, akkor ennek kétszerese a díj. Egész napra a lineákon 
belül, mégha többször kell is egyik városból a másikba mennie, 2 forint 
30 krajcárt kell az utasnak fizetnie. Fél napra ennek a fele járt a kocsis
nak. Budai kocsinak a budai Városmajorig 17 krajcár, pesti kocsisnak 
ugyanoda 24 krajcár a viteldíja. Pesti kocsisnak a város határára, Kő
bányára, Rákosra, a határkocsmákhoz 1 forint 15 krajcárt kell fizetni, 
Óbudára azonban csak 40 krajcárt kérhetett pesti utasától a fiakeres. 
Utóbbi esetben a visszahozásért csak 20 krajcárt fizetett.69 

1820 körül, Schams könyve szerint, már jóval magasabbak voltak 
a fiaker-fuvardíjak. Pestről Budára és vissza 1 forint 50 krajcárba, a 
Várba fel és vissza 2 forintba került az út. Pest városából, amely akkor 
alig terjedt túl a Múzeum körút és Tanács körút vonalán, a Városligetbe 
vagy az Orczy-kertbe 1 forint volt a viteldíj.70 Minden negyedórányi 
várakozásért 10 krajcár pótlék járt a fiakeresnek. 

A 40-es évek pesti sajtójának állandóan visszatérő témája a fia
keresek mohósága, zsarolása. 1842-ben például a Pesti Hirlap vasár
nap kiránduló fővárosiakról írja, hogy a saját fogattal rendelkezők, 
akik „nem kénytelenek a budapesti bérkocsisoknak egy napra húsz 
pengő forintot fizetni", a távolabb eső kirándulóhelyeket is felkeres
hetik.71 1843-ban azt írja ugyanez az újság, hogy Pest város tanácsa 
kötelezte a bérkocsisokat a tarifa kifüggesztésére, de azok ezt, érthető 
okokból, nem szokták megtenni. Ezért — írja a lap — pénzzsarolási 
mesterségüket még most is űzik.72 

Szabott viteldíja volt természetesen a távolsági postakocsinak is. 
1820-ban egy személy Bécsig 7 forint 30 krajcár pengő pénzt (vagy 19 
forint 55 krajcár váltópénzt), Kassára 7 pengő, illetve 17 váltóforintot, 
Zimonyba 13 pengő forint 18 krajcárt vagy 33 váltó forintot, Nagysze
benbe 15 pengő forint 30 krajcárt, vagy 38 váltó forint 45 krajcárt 
fizetett. Magát a viteldíjat bármely pénznemben kifizethette, de ha 50 
fontnál (27 kg) súlyosabb málnája volt, a túlsúlyért járó többletet fel
tétlenül ezüst pénzben kellett fizetnie.73 

1847-ben Pestről Nagyváradra 13 pengő forint a gyorskocsi vitel
díja.74 Ezek az árak, a napszámosok keresetéhez képest igen magasak. 
Hiszen ha valaki 1820-ban Bécsbe utazott, 7 és % forintot fizetett a 
postakocsin. Ugyanebben az évben a szőlőmunkás (metsző) 39 krajcárt 
kapott tar tás nélkül egy napi munkájáért. A bécsi ú t viteldíjáért tíz 
napig kellett dolgoznia, nem is beszélve arról, hogy út közben élelmeznie 
is kellett magát és két—három szállást kellett fizetnie, amelynek kiadása 
természetesen a 7 és % forinton felül van. 

Nagy könnyebbséget jelentett a szegénység számára a vasutak 
megépítése, mert általuk az utazás nemcsak gyorsabb, de lényegesen 
olcsóbb is lett. 1847-ben nyitották meg Pesten a Kőbányára vezető vasút
vonalat. Az I. osztályú jegy ára 15, a II . osztályú 12, a I I I . pedig 10 
krajcár pengő pénzben.75 Ugyanez évben nyílt meg a pest—szolnoki 
vasútvonal is. A I I . osztályú jegyek ára Pesttől Szolnokig kb. 1 forint 
és 30 krajcár lesz (pengő pénzben) — írja a Pesti Hirlap.7 6 Ez alig több, 
mint ugyanekkor egy Zugligetből Pestre vivő fiáker viteldíja. Ha valaki. 
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Szolnokról tovább akar utazni Debrecenbe, akkor 7 pengő forintot kellett 
fizetnie a gyorskocsisnak. Bz az adat megvilágítja a vasút és a lassabb és 
kényelmetlenebb gyorskocsi viteldija közti különbséget. Csaknem azonos 
távolságért a gyorskocsis több, mint négy és félszeresét kérte a vasúti 
díjszabásnak. 

A hajó volt akkor is a legolcsóbb közlekedési eszköz. 1844-ben 
a pesti hajóállomásról a budai Bomba térre (mai Batthyány tér) a 
hajón való viteldíj elsőosztályon 6, a másodikon 3 krajcár. A Császár
fürdőig 10, illetve 6 krajcár, Óbudára pedig 12, illetve 8 krajcár.77 

A Pesti Hirlap szerint a gőzhajózás Európában sehol sem olyan 
drága, mint Magyarországon. Mindenütt máshol első osztályon 12, máso
dikon 6 krajcár mérföldenként egy személy viteldíja, de nálunk 15, illetve 
10 krajcár.78 

A szegény emberek ugyan nem vásárolhattak a pesti rőfösnél, de 
összehasonlításul közöljük az újsághirdetések alapján az ott kapható 
kelmék és egyéb divatcikkek árait. 

Ehnn Tamás Városház téri rőfös az alábbi áron kínálta 1844-ben 
áruját.79 A nyomott perkál rőfe 6, 8, 10, 12, és 14 krajcár, a legújabb 
poil de chèvre ruha 3 Ft 20 kr, 3 Ft 40 kr és 5 Ft 20 kr. Szép válogatott 
színű, 7/4 szélességű cachemir rőfe 1 Ft 18 kr, 1 Ft 20 kr és 1 Ft 30 kr. 
Alakozott Orleans és mohair luster rőfe 56 kr, és 1 Ft, a De lain ruha 1 Ft 
36 kr, 1 Ft 48 kr, 2 Ft, pour de lain ruhák pedig 5 Ft, 5 Ft 30 kr, 6 Ft, 
6 Ft 30 kr áron kaphatók. Köpenyek ára 3 Ft 14 kr, 3 Ft 36 kr, 4 Ft. 
Téli nagy nyakkendők (sálak) ára, 8/4 szélességűeké 1 Ft 24 kr, 1 Ft 36 
kr, 2 Ft 6 kr, 2 Ft 48 kr. Őszi gyapjú nadrágkelmék ára 2 Ft 36 kr, 3 Ft, 
3 Ft 30 kr, 4 Ft 30 kr. Férfi zsebkendők (selyem foulard) 50 kr, 1 Ft, 1 Ft 
26 kr, 2 Ft. 54 rőfös valódi rumburgi vásznak ára 16, 17, 18, 19, 20, sőt 
50 forintos áron is kaphatók. Legújabb mintájú téli gyapjú mellények 
ára 50, 54 kr, 1 Ft, 1 Ft 6 kr. 1 Ft 24 kr. Mindezek a divatcikkek ára 
pengő pénzben értendő. 

A megélhetési költségekről szóló fejezet befejezéseként lássuk, 
mibe került Pesten a temetés? Schams szerint 1820 körül a hatlovas első
osztályú temetés ára 200-tól 1000 forintig terjed, de nem ritka az ennél 
is drágább temetés. Persze ez csak a leggazdagabb pesti embereknek jut 
osztályrészül. A szegény sokkal olcsóbban kerül a temetőbe. A kétlovas 
gyászkocsi 4 forintért viszi Iá a sírhoz, ott még egy-két további forintért 
vallásának szertartása szerint eltemetik és — mint Schams ironikusan 
írja — „éppen olyan mélyre kerül a földbe, mint a gazdag".80 

J E G Y Z E T E K 
1 Két olyan külföldi müvet említhetünk, amely igen hasznosnak bizonyult 

témánk szempontjából: / . Kulischer, Allgemeine Wirtschaftsgeschichte; M. Kova-
levsky, La France économique et sociale à la veille de la Revolution. Ezekhez 
hasonló feladatra magyar kutató eddig nem vállalkozott. Meg kell azért e helyt 
említeni Milhofer S., Magyarország közgazdasága. I—III. köt. Bp. 1904. Ennek 
azonban igen nagy hiányossága, hogy egyáltalán nincsen benne jegyzet. Alapjában 
nem más ez, mint egy nagy terjedelmű kompiláció, amely forrásait nem árulja el. 
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Teljes mértékben egyetértünk azzal a bírálattal, amelyet e könyvről Kovács Ferenc 
1905-ben írt a Magyar Gazdaságtörténeti Szemlében (XII. köt. 57—71. old.). Milhofer 
csak nagyon futólag érinti a munkabérek kérdését, de az árakkal elég behatóan 
foglalkozik. — Munkabérekkel foglalkozó kisebb közlemények találhatók az emlí
tett Magyar Gazdaságtörténeti Szemle köteteiben is, így pl. a I I I . (1896) kötetben 
(Mezei munkabérek 1828-ban), a IV. (1897) kötetben Kemény Lajostól (XVII. szá
zadbeli napszámbérek) es ugyanőtőle a VI. (1899) kötetben Kassa városára 
vonatkozólag (Mezei munkbabérek 1677-ben). Megemlíthető még Thirring Gusztáv
nak egy ugyanott, 1901-ben (VIII. kötet) megjelent cikke (Városaink lakosságá
nak kereseti viszonyai a 18. század második felében). Ezeknek a cikkeknek közös 
vonásuk, hogy a kor un. pozitivista történetírásának szokásához híven, egysze
rűen csak közlik a levéltári forrásokban található adatokat, de behatóbb vizsgá
latnak nemigen vetik azokat alá (még Thirringé nevezhető leginkább kivételnek 
ez alól a sommás megállapítás alól). — A helytörténeti monográfiákban imitt-
amott lehet munkabér-adatokat találni. Ezek szerzői azonban megelégedtek a levél
tári kutatás során véletlenül előbukkant adatok közlésével, anélkül, hogy mélyeb
ben megvizsgálták volna őket (ugyanúgy, mint a Gazdaságtörténeti Szemle emlí
tett szerzői, hiszen ez a kornak jellemző sajátossága). 

2 Árszabások jegyzőkönyve. Pest és Nógrád megyék Levéltára. A benne 
olvasható limitációk évköre: 1775—4845. 

3 Legtöbbjük a régi Budai Levéltár Miscellanea Nova c. sorozatában, külö
nösen a 48. sz. csomóban. 

4 A mezőgazdasági munkabéreket szabályozó limitáció 1792-től 1841-ig ren
delkezésre áll. Az építőmunkásoké csak 1818-tól került be a jegyzőkönyvbe. 

5 A tanulmányhoz főleg az alábbi pesti hírlapok cikkeit használtuk fel: 
Vereinigte Ofner und Pesther Zeitung (1799—1842), Pester Zeitung, Hazai és Kül
földi Tudósítások (1808—1839), Pesti Hírlap (1841—1848), Magyar Gazda (1841— 
1848), Hetilap (1845—1848), Életképek (1844—1848), Munkások Újsága (1848). 

6 A gazdasági viszonyokra: Mód A., 400 év küzdelem az önálló Magyar
országért. 7., bőv. és átd. kiad. Bp. 1954. — Ungar L., Kapitalisztikus gazdálkodás. 
Magyar művelődéstörténet. Szerk. Domanovszky S. Bp. é. n. V. köt. 209. kk. 

7 A kérdésnek legújabb feldolgozása: Dvihatty A., A budai szőllőművelés 
története. Bp. 1932, 67. kk. — F. Schams, Ungarns Weinbau in seinem ganzen 
Umfange . . . 1—2. köt. Pest 1832—33. — Uő., Vollständige Beschreibung der k. f. 
Hauptstadt Ofen in Ungern. Ofen 1822 (a továbbiakban: Schams, Beschr. . . . Ofen. 
— Fényes E., Magyarországnak s a hozzákapcsolt tartományoknak mostani álla-
potja statisztikai és geográfiai tekintetben. 2. kiad. Pest 1843, I I . köt. — Palugyay 
I., Magyarország történeti, földirati s állami legújabb leírása. Pest 1852, I. köt. 

8 Fényes i. m. 325, 344—347. 
9 Dvihally i. m. 

10 Árszabások jegyzőkönyve. I. köt. 
11 „Homlít: mai szokott értelemben szőllővesszőt, ősszel vagy tavasszal 

anélkül, hogy tövéről levágná, ezzel együtt meghajtva vagy megdöntve földbe ás, 
elbujt s végét kihagyván, bizonyos magasságig földdel takar, beföd . ." Ez a szőlő 
ifjításának egyik módja, ugyanis így egy tőről több ág „homlíttatván", az ily 
venyigék már az első évben teremnek. Czuczor—Fogarasi, A magyar nyelv szótára. 
Pest 1867, 2. köt. 1661. 

12 Mindezekre nézve lásd: A magyarság néprajza. KMENY II . 232—241. 
13 Schams, Beschr. . . . Ofen. 554—555. 
14 Dvihally i. m. 71—72. 
16 Hústaksa-jegyzőkönyv. Fővárosi Levéltár. 
16 Schams, Beschr. Ofen. 562—563. 
17 Dvihally i. m. 
18 1833. jún. 8-i közgyűlés, 2482. jkv. sz. 
19 Schams, Beschr. . . . Ofen. 560—561. 
20 1818. jún. 11-i közgyűlés, 2366. jkv. sz. A jegyzőkönyv ugyanitt egyéb

ként hivatkozik egy 1762. évi helytartótanácsi rendeletre, amely szerint tilos az 
ácsoknak a forgácsot hazavinniük. 
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21 Schams, Beschr. Ofen. . . . 388—389. — Palugyay i. m. 
22 A túlóradíj az Árszabások jegyzőkönyvében a limitálás, a húsárak 

a fővárosi levéltári húsár-taksa adatai alapján. 
23 Schams, Beschr. . . . Ofen. 583. 
24 Czuczor—Fogavasi i. m. IV. köt. 519. 
26 Hetilap (1847) máj. 4., 140. 
26 Árszabások jegyzőkönyve. I. köt. 
27 A fullajtár a német „Vorreiter" szóból származó elavult kifejezés. A hatos

fogatnál az első nyerges lovon ülő lovász neve. 
28 Kocsonya. 
29 Ecseri £,., Az alföldi munkáskérdés és a mezőgazdasági válság. Bp. 1898, 

11. lek. 
30 Schmall., L., Adalékok Budapest székesfőváros történetéhez. Bp. 1899, 

I. köt. 119—122. — Flaxmayer J., Budapest közigazgatási szervezete és alkalma
zottai 1686-tól 1872-ig. Stat. Közi. 79. köt. 74—76. 

31 Pesti Hírlap (1845) júl. 13. 
32 Bírósági eljárásnál szokásos illeték latin neve. 
33 Pest és Nógrád m. ht. Okmánytár. 11. sz. 
34 Az idézett hirdetések a Pesti Hírlapból valók. Több tucatnyi hasonlót 

idézhetnénk. 
30 Országos Levéltár. Helytartótanács. Szentiványi Vince kir. biztosi iratai. 

34. sz. [1846. febr. 7. (budai) és febr. 14. (pesti adatok).] 
36 F, Schams, Vollständige Beschreibung der königl. Freystadt Pest in 

Ungern, Pest 1821 (a továbbiakban: Schams, Beschr. . . Pest) 352. 
37 Uo. 353—354. 
38 Uo. 
39 Pesti Hirlap (1841) márc. 3., 139. 
40 Uo. (1841) nov. 20., 782. 
41 Schams, Beschr Pest. 488—489. 

A lisztláng (Mundmehl) a későbbiekben 0-val jelzett lisztfajta neve. 
42 Schams, Beschr. . . . Pest. 
43 Fővárosi Levéltár. Miscellanea nova, 48. cs. 
44 Uo. Hústaksa-jegyzőkönyv. 
46 Pesti Hirlap (1846) dec. 27., Hetilap (1846) dec. 22., Magyar Gazda 

(1847) jan. 1. 
46 Benjamin Rumford, angol fizikus (1753—1814), aki egy ideig bajor szol

gálatban állt. A müncheni koldusok kérdésének állami gondoskodás útján való 
megoldásán fáradozott. A Rumford-leves csontból, állati vérből és különféle olcsó, 
de tápláló anyagokból készült. 

47 Kossuth 1831-ben és az azt követő években az ínség enyhítésére alakult 
sátoraljaújhelyi bizottság tevékeny tagja volt (Zemplén megye monográfiája. 
Magyarország vármegyéi és városai. 462). 

48 Az épület a nevét onnan kapta, hogy korábban állatviadalokat (kutyák 
egymásra uszítását) rendezték benne. 

49 Schams, Beschr. . . . Pest. 336. kk. 
50 Uo. 419—420. 
51 Ecseri i. m. 11. 
52 Korszakunk kezdetét megelőzően, 1781-ben a tehénbőrből készült hal

zsíros csizma készítésének hatósági ára 2 forint, a kordován csizmáé 2 forint 50 
dénár, a bocskoré 30—50 dénár (Fővárosi Levéltár. Miscellanea nova. 48. cs.). 

53 Schams, Beschr. . . . Ofen. 579. kk. 
54 Uo. 
86 Uo. 589. 
56 Schams, Beschr. . . . Pest. 307. 
57 Schams, Beschr. . . . Ofen. 467. 
58 Pesti Hirlap (1845) márc. 30. 
59 Schams, Beschr. . . . Pest. 490. kk. 
60 Uo. 492. 

405 



61 Pesti Hírlap (1843) jan. 22. 
62 Uo. (1847) jan. 17. 
63 Munkások Újsága (1848) aug. 27., 347. 
64 Schams, Beschr. . . . Ofen 414. 
65 Schams, Beschr. . . . Pest. 246. kk. 
66 Mindezek az előfizetési díjak magán az illető újságon olvashatók. 
67 Schams, Beschr. . . . Pest (a kötet végén). 
68 Pesti Hirlap (1844) aug. 15., uo. (1847) dec. 12. 
89 Árszabások jegyzőkönyve. 1796. szept. 14., 1670. jkv. sz. 
70 Schams,Beschr Pest. 349.—Schams,Beschr Ofen. 399.—A Budá

ról induló fiakerrel a Várba 1 Ft* a Császárfürdőíg 1 F t 15 kr, a Városmajorig 
1 F t 12 kr, Óbudára 1 F t 40 kr. Pestre a Szépjuhásznéhoz 1 Ft , Máriaremetére 
vagy a ZugUgetbe (mint nagyjából egyenlő távolságra fekvő helyekre) 2 F t 40 
krajcár a viteldíj. Rossz idő esetén, valamint vasár- és ünnepnapokon magasabb 
a viteldíj. 

71 Pesti Hirlap (1842) júl. 7. A távolabb fekvő kirándulóhelyek példájaként 
Fótot (Károlyi-kastély parkja) és Gödöllőt (Grassalkovich-kastély parkja) említi. 

72 Pesti Hirlap (1843) márc. 20. 
73 Schams, Beschr. . . . Ofen. 509. 
74 Pesti Hirlap (1847) aug. 29. 
75 Uo. (1847) aug. 3. 
76 Uo. (1847) aug. 29. 
77 Életképek (1844) szept. 4., 327. 
78 Pesti Hirlap (1847) szept. 9. 
79 Uo. (1844) okt. 3. 
80 Schams, Beschr . . . . Pest. 144—145. 

В. Ведай 
ДАННЫЕ К ИСТОРИИ ИЗМЕНЕНИЙ ОБЩЕГО УРОВНЯ ЦЕН И ЗАРПЛАТ 

В ГОРОДАХ ПЕШТ И БУДА 

(1790-1848 гг.) 

В статье исследуется формирование оффициально нормированных зарплат 
в нескольких профессиях, как и важнейших расходов по стоимости жизни в городах 
Пешт и Буда в течение периода около 60 лет. Эти профессии нижеследующие: рабо
чие виноградарства и строительства, домашние прислуги, комитатские и город
ские служащие. На основании данных сохранившихся оффициальных (комитат-
ских и городских) норм зарплаты, в течение значительной части исследуемой эпохи 
можно проследить изменения общего уровня заработной платы, и на основе послед
них, как и данных цен рыночных отчетов, можно сделать заключение о тогдашнем 
жизненном уровне. Впрочем, при изучении этого вопроса большую помощь оказы
вает современная литература и пресса. Последняя в особенно большом количестве 
имеется в распоряжении из последнего десятилетия исследуемой эпохи, и содер
жит сообщения относительно жизненных условий, причем, кроме цифровых дан
ных, приводится также оценка существовавшего в то время положения. 

Первые 25 лет исследуемой эпохи прошли под знаком французской войны. 
Тесно связаны с этим явления обесценения денег, инфляции и девальвации, что 
конечно решающим образом сказывалось также на материальной обеспеченности 
населения городов Буда и Пешт. Обесценение денег уже тогда, как с тех пор всегда 
и всюду, в первую очередь сказывается на тех, кто живет за счет зарплаты, ибо 
повышение цен и заработной платы не происходит параллельно. 

По выводам настоящей статьи зарплата рабочих была, как правило, весьма 
низкой, и между отдельными категориями наблюдаются большие отклонения. 
В некоторых профессиях оффициально установленные цены едва ли обеспечивали 
прожиточный минимум. Это относится особенно к тем наемным рабочим, которые 
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не имели никаких прочих ресурсов, кроме поденной платы, которую они зарабо
тали на земле или винограднике других. Разумеется, следует учитывать, в част
ности в случае рабочих виноградарства, что среди них в большом количестве 
могли находиться такие, у которых были собственные виноградники, и которые, 
наряду с культивированием своего собственного виноградника, работали также 
и у других, за поденную заработную плату. Число этих рабочих и их доходы из 
собственного виноградника, конечно, нельзя установить. Поэтому в статье прини
маются во внимание только те рабочие, которые жили исключительно поденным 
трудом, совершаемым на земле других. Среди них имелись такие категории, поден
ная плата которых за один день равнялась цене одного фунта мяса. 

Особенно в первых десятилетиях исследуемой эпохи большинство населения 
города Буда и, по меньшей мере, одна десятая часть населения Пешта жили вино
градарством. Заработная плата рабочих, занимающихся виноградарством, которое 
требовало весьма кропотливой работы и большого знания дела, ниже зарплаты 
сельскохозяйственных рабочих. Зарплата мужчин и женщин, совершивших одина
ковую работу, была неодинакова: зарплата женщин, как правило, была на 20— 
25% ниже зарплаты мужчин. 

Нормировка обычно устанавливала два вида зарплаты: зарплату с содер
жанием (т. е. с горячей едой два раза в день) или без содержания (когда рабочий 
сам заботился о своем питании). Характерно для низкого уровня зарплаты, что 
зарплата с содержанием часто составляла только половину зарплаты без содер
жания. Это означает, что зарплата поденщика за один день равна двукратной 
стоимости его пищи на этот день. Можно представить себе, как он мог содержать 
на эту зарплату свою семью. 

Значительно выше зарплаты сельскохозяйственных, а в частности рабочих, 
занимавшихся виноградарством, была зарплата строительных рабочих. Они — 
каменщики, плотники, кровельщики — получали поденную плату, в общем, в два 
раза больше, чем получившая самую высокую плату категория рабочих виногра
дарства (подрезчики). Подмастерья строительных рабочих получали 70—80% зара
ботной платы мастера, а ученики — половину зарплаты подмастерьев. Это соотно
шение бесспорно выражает соотношение стоимости их труда, совершенного ими 
на строительствах. В пределах группы строительных рабочих самую высокую 
заработную плату получали кровельщики. 

В зарплате домашней прислуги денежная оплата труда имела второстепен
ное значение. Прислуги жили в доме хозяина, который кормил их, и кроме того 
к вознаграждению натурой относилась также одежда, получаемая ими на основе 
соглашения. Многие из них имели даже право содержания скота на корме хозяина. 

Гораздо более высокую зарплату получали коммунальные служащие, зани
мавшие более высокие посты. Их фактические доходы нельзя установить, ибо они 
сверх систематической зарплаты получали особые дотации за разные дела. Ввиду 
этого они жили в гораздо лучших материальных условиях, чем рабочие, даже и 
те коммунальные служащие, систематическая зарплата которых, не превышала 
годового заработка поденщиков (слуги). 

Согласно сохранившемуся с конца исследуемой эпохи расчетному листу, 
подмастерья мясников получали от своих мастеров, кроме полного питания и 
содержания, годовую зарплату в виде круглой суммы. Между этими круглыми 
суммами зарплаты наблюдаются значительные отклонения, по всей вероятности в 
зависимости от оборота мясной. Однако, подмастерья мясников, повидимому, от
носились к наиболее высокооплачиваемым подмастерьям. 

Для различия дохода населения двух городов характерно, что годовая 
квартирная плата за более большую квартиру равнялась сумме 13 летней зар
платы одного рабочего виноградарства, (в 1821 г.). Самые рентабельные доходные 
дома в центре города приносили своим владельцам столько дохода, сколько 150— 
200 поденщиков зарабатывали в течение года. 

Во время большой голодовки 1846/47 года весьма сильно пострадало также 
бедное население городов Пешт и Буда. Лайош Кошут опубликовал в газете 
«Пешти Хирлап» предложение для борьбы с нищетой в широких масштабах, но 
оно не было осуществлено. 
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V. WINDISCH EVA 

A z Országos S z é c h é n y i K ö n y v t á r k ö n y v t á r o s a i 
a re formkorban 

(Adalékok a pest-budai értelmiség kialakulásához) 

Magyarország egyetlen hungarica-gyűjteménye még Széchényi 
Ferenc cenki kastélya könyvtártermének polcain sorakozik, s Tibolth 
Mihály, Széchényi ti tkára gondozza és gyarapítja, amikor — 1800 őszén — 
a tudományos fejlődés ügyét sokoldalúan szolgáló Kovachich Márton 
György azzal a kéréssel vagy tanáccsal fordul a grófhoz: költöztesse át 
könyvtárának legalább magyar vonatkozású anyagát Cenkről Budára 
vagy Pestre. 

A javaslatot az adott pillanatban a francia seregek várható táma
dása teszi időszerűvé, de Kovachich általánosabb jelentőségű érveket is 
felsorakoztat. A könyvtárnak állandóan a két város egyikében volna 
a helye, mivel i t t él a legtöbb olyan ember, aki a tudományokat műveli, 
vagy hivatása szerint művelnie kellene; s mivel a vidéki tanárok, idegen 
utazók ezt a várost látogatják leginkább Magyarországon. Pest-Budán 
a könyvtárat szélesebb rétegek tudnák használni vagy megtekinteni, 
ami nemcsak a gróf, hanem a haza dicsőségére is szolgálna. A könyvtár
nak magának is javára válnék, ha Pesten vagy Budán helyeznék el: 
katalógusait pontosabban, kényelmesebben lehetne elkészíteni, hiányait 
könnyebb volna pótolni.1 

Nyilván hasonló meggondolások vezetik Széchényit, amikor 
1802-ben, felajánlva könyvtárát a nemzetnek, azt kívánja, hogy gyűjte
ményét a főkormányszék székhelyén helyezzék el. Abban az esetben 
is, írja a gróf felterjesztésében, ha az egyetemet Pestről más városba 
helyeznék — ez a gondolat többször is felmerült a X I X . század első 
felében —, a könyvtár maradjon itt, ahol a főkormányszék 
működik.2 

Azt, hogy az országos könyvtár pesti vagy budai elhelyezése nem 
magától értetődő gondolat, mutatja az is, hogy a Bécsben élő magyar
országi történész, Johann Christian Kngel kedvezőbbnek tar tot ta volna, 
ha a gyűjtemény Cenken marad mint hitbizomány. Úgy látszik, vala
milyen okból később Kovachich is erre az álláspontra jutott .3 A könyv
tár azonban Pestre kerül, a század második évtizedében mellette léte
sülő régiségtárral és természettudományi gyűjteménnyel együtt a Nem
zeti Múzeum nagyobb szabású szervezetét alkotja, s amikor 1846-ban a 
Pollack Mihály tervei szerint és irányításával épített új palotába költö
zik: már senkinek sincs kétsége afelől, hogy az intézmény valóban a maga 
helyén van. A két időpont között eltelt évtizedekben Pest-Buda az ország 
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