
szentbenedeki szárnyas oltárának egyik alakja. A Petenden bir tokos, helybéli eredetű 
Pethendi Buday család 1454-ből származó címeres levelét egyébiránt 1972-ben e család 
utolsó leszármazottja: Pethendi Buday Sarolta a Budapesti Történet i Múzeumnak adomá-
nyozta. Ez is vadászcímer. 

A végvárrá lett monostor t 1542-ben hagyta el az utolsó bencés. Ekkortól kezdve világi 
papok gondozzák a konventet; ők a plébánosok is. 

A késő gótikus oszlopfők csodálatosan gazdag rendjéről a fő templom padozatán nyugszik 
meg pillantásunk. A főhajó közepén a Koháryak címeres kriptájának fedőlapja Konáry 
István szécsényi és füleki főkapitány, a törökkel vívott győztes lévai csata hősének hamvait 
takarja. A hét - lőtt és vágott - sebből vérző, haldokló Koháryt lova Lévától Garamkesziig 
hurcolta. A templom falán találjuk Koháry 1660-as évekbéli hímzett lovas kornétáját. 

Átlépünk a kolostor 1530-ból való - hajdan felvonóhidas - kapuján. A főtemplom déli 
falához pompás kiképzésű gótikus kerengő ízül. Falán megilletődve szemléljük az 1676 óta 
itt nyugvó Szelepcsényi Ponrocius Mihály, Bars megye, s a garamszentbenedeki konvent 
hajdani jegyzőjének - az esztergomi érsek bátyjának - puritán egyszerűségű keresztes 
sírlapjait. (Szomszédságában még szerényebb emléktábla azt örökít i meg: innen szállították 
Budára, az 1916. december 30-án megtartott utolsó magyar király koronázásakor esedékes 
négy kardvágás színhelyének, a koronázási dombnak földjét.) 

Évszázadok, távoli-közeli népeinek emlékét, harcát, munkáját ötvözi össze egyetlen 
fogalommá Garamszentbenedek. A magyar szent királyok közül - tudjuk - László 
megfordult itt. A templom egyik — újabban készült - üvegablakán Pribina szláv fejedelemnek 
tisztes emlékét is megörökítette a szlovák kegyelet. 1270-ben V. István király tar tózkodot t itt 
hosszabban. Nagy Lajos, Mária és Mátyás, kőbe vésett címerükkel, s szignált ajándékaikkal 
jelezték mecenátusukat. Háborús időkben magyar és szlovák, cseh, lengyel, német és török 
katonák vére omlott itt s festette meg a Garam vizét. 

Garamszentbenedek - sokfajta fosztottsága ellenére - ma is élő múzeum! A kolostor egy 
része jelenleg idős apácák csenaes otthona. Az 1989-es év sorsfordító ereje pedig megnyitotta 
a bencés rena visszatelepülésének lehetőségét. 

Rászlai Tibor 

Nógrád megye XVIII. század végi vásárai 
és a Nógrád megyei adózók 
vásározási szokásai 

Az egységes nemzeti piac kialakulását megelőzően a Magyar Királyság egyes régiói 
természeti adottságaik és geográfiai munkamegosztásuk folytán szoros szimbiózisban éltek. 
E kapcsolatrendszer feltárására néhány dolgozatunkkal már kísérletet tettünk.1 Folytatva a 
törvényszerűségek keresését, ezúttal Nógrád megye lakóinak vásározási szokásaihoz és a 
Nógrád megyei vásárok XVIII . század végi jellemzőihez szolgálunk adalékokkal. Most is a 
Mária Terézia-féle úrbérrendezés paraszti vallomásait, az Investigatiókat tettük vizsgálódá-
sunk tárgyává. 

Őseink bölcsessége vagy balgasága a Börzsöny, a Cserhát, a Karancs, a Medves hegységek 
és az Ipoly-völgy 261 települését szervezte Nógrád vármegye igazgatása és igazságszolgálta-

1 Takács Péter-Udvari István: Adalékok a 18. századi zempléni vásárok és a vásározó 
zempléni lakosok történetéhez. Herman O t t ó Múzeum Évkönyve, XXVII . Miskolc, 
1989. 395-379.; Takács-Udvari: Adalékok Bereg vármegye vásárai és a beregi vásározók 
XVIII . század végi történetéhez. Emlékkönyv Hársfalvi Péter születésének hatvanadik 
évfordulójára, Nyíregyháza, 1989. 88-112.; Takács Péter: Adalékok a XVIII . századi 
szabolcsi vásárok és a vásározó szabolcsi lakosok történetéhez. Folia Historica et 
Etnographica, 2. Nyí rbá tor , 1988.; Uő.: Adalékok Szatmár megye XVIII . század végi 
vásáraihoz és a szatmári adózó nép vásározási szokásaihoz. Szabolcs-Szatmár Megyei 
Szemle 1990. 2. sz. 
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tása alá. Változó, vadregényes tájegység Nógrád megye. Jellemzését mindmáig legtalálóbban 
Fényes Elek tömörí tet te gondolatokba: ,,E' megye' egész belsejét számos kisebb, nagyobb 
hegyek, dombok fut ják meg, 's innen, kivévén a' losonczi, szécsényi, balassa-gyarmathi, 
vadkerti és zagyvamelléki egyenként 3 négyzetmérföldre alig terjedő rónaságokat, az egész 
vármegye hegyes, dombos, ezer változásokkal teljes, 's a' természetnek nem csak minden 
ajándékival bőven megáldatott, hanem egyszersmind bájoló szépségű vidékeivel, mellyeket 
a' kősziklás hegyormokra épült régi várak' omladékai még inkább nevelnek, az érzést, és 
szemet is gyönyörködtet i . Egyébiránt a' hegyeknek kisebb, nagyobb magassága csaknem 
hihetetlen változást tészen az éghajlatban 's a' földek' minéműségében. így az északi rész, t.i. 
a' losonczi járás majd egészen, a' füleki járásnak felső csúcsa, azaz: a' megyének egy hatoda 
hideg, zordon, a' növényekre nem kedvező; a' földek itt kövesek, terméketlenek, őszi 
gabonát ritkán, tiszta búzát soha nem teremnek, hanem csak zabot , kolompért és 
főzelékeket, szőlőről, dinnyéről 's más nemesb gyümölcsökről szó sem lehet; a' hegyek vagy 
kopasz kősziklások, vagy fenyves, bikkes erdőségekkel fedettek. Ellenben a' megyének déli 
fele a' természet minden javaiban pazarlásig részesült: mert van búzája, bora, szénája, fája, 
gyümölcse bőséggel, 's midőn az északi tótok még tökéletesen megérett szilvát is ritkán 
csemegézhetnek, akkor a' déli helységek dinnyével, dohánnyal, gesztenyével (Diósjenő), 
borral egész kereskedést folytathatnak."2 

Tekintsünk most el a hegyek, vizek, völgyek, patakok felsorolásától, jellemzésétől, a 
megye mikrorégióinak számbavételétől. A vásározóhelyek ismertetése, a vásárok és piacok 
vonzáskörzetei ezeket úgyis kirajzolják. Ezúttal elégedjünk meg azzal, hogy elfogadjuk 
Fényes Elek egész megyét jellemző ismertetését, és ehhez hozzátesszük, hogy Nógrád megye 
földrajzilag „zárt egységet képezett". Az Ipolyba folyó patakok és maga az Ipoly határozta 
meg a megye úthálózatát, közlekedését, aminek következtében mind a gazdasági élet, mind a 
kereskedelem központ jába egyre inkább két település került: Losonc és Balassagyarmat.3 A 
megye településeinek száma egyébként a történelmi idő sodrása szerint változott. A Lexicon 
locorum. . . még csak 254 helységet tart számon,4 II. József népszámlálói már 267 településen 
vették számba a lakosokat.3 Fényes Elek az 1840-es években 11 mezővárost , 252 falut és 130 
„népes pusztát" tudot t Nógrádban. 6 Mária Terézia korában az úrbérrendező biztosok 261 
helységben „vették ki" a jobbágyok és zsellérek „vallomását",7 s ezek közül 139 magyar, 119 
szlovák, 3 pedig német nyelvű. 

A megye tengelyét alkotó Ipoly és Balassagyarmat-Losonc között húzódó út, mely délen 
a Dunáig, Vácig, onnan Pestig húzódot t , északon pedig Zólyom és a bányavárosok felé vette 
irányát, mind a megye belső forgalmát, mind pedig a megyéből kívülre történő kereskedelem 
útvonalait meghatározta. Ezt a kétirányú áramlást külön is felerősítette a megye északi és déli 
részének regionális egymásrautaltsága. Ezt már Fényes Elek is felismerte. Nógrád lakóinak 
kereskedelméről szólva, a következőket állapította meg: „Ezen megye' természeti tulajdon-
sága, melly szerint a' déli rész épen azon termékekben bővölköaik a' mikben az északi 
szükséget érez és viszont, a' belső; 's általjában pedig a sokféle termesztmények' nagy 
mennyisége a' külső kereskedést igen élénkké teszik. Viszen ki más vidékekre főkép ' 

2Fényes Elek: Magyarországnak s a hozzákapcsolt tar tományoknak mostani állapota statisztikai 
és geographiai tekintetben. Pest, 1836-1840. Nógrád megye. 
!Bácskai Vera-Nagy Lajos: Piackörzetek, p iacközpontok és városok Magyarországon 1828-ban. 
Bp., 1984. 75., 82., 143. old. 
4Lexicon universorum regni Hungáriáé locorum populosorum. Bp., 1920. Nógrád megye. 
''Danyi D.-Dávid Z. (szerk.): Az első magyarországi népszámlálás (1784-1787). Bp., 1960. 
h Fényes Elek: Magyarország leírása, Pest, 1847. 
7Dolgozatunk alapforrását a Mária Terézia korabeli úrbérrendezés Nógrád megyei anyaga 
képezte, mely források eredetiben a Magyar Országos Levéltár Helytartótanácsi Levéltár 
anyagának Urbarialia fondjában található, s mikrofilmekről tanulmányozható. A mikrofilmek az 
Országos Levéltár Mikrofi lmtárában lelhetők fel. A megyénként rendezett anyagon belül a 
községek ábécérendben találhatók. Amennyiben hivatkozásunk innen származik, a továbbiakban 
nem hivatkozunk rá, mert lényegében Nógrád megye forrásanyagát elemeztük egyetlen 
szempontból , a vásározási lehetőségek és a vásárokba járás szokásainak feltérképezésével. 



gabonát, bort , pálinkát, faeszközöket, sertést, gyapiut, juhot, dohányt , gubacsot, mézet, 
viaszt, dinnyét , nalat, posztót , pipát és cserép edényeket. Szarvasmarhát, lovat elébb veszen, 
mint ád el. Legfontosabb gabona piacz és kereskedőhely Losoncz. Ide járnak le a' zólyomiak, 
liptóiak gabonáért, 's az itteni hetivásárokon (csütörtökön tartiák) esztendőnként 100 000 
mérő kél el, melly summához azonban a' Heves vármegyeiek több ezeret adnak. Megyen még 
búza, rozs, zab Vácz felé a' Dunára . A ' bor t , részint a' bányavárosok veszik meg, részint 
Váczon által a' Dunán hord ják fel Posony, Nyi t ra vármegyékbe. A ' szilva pálinka pesti 
vásárokon adatik el. Fa eszközöket , u.m. sajtárokat, hordókat , abroncsokat, kerekeket, 
lapátokat, zsindelyeket, szitákat, valamint a' cserép edényeket, 's főzelékeket is magok az 
északi tó tok hordják le Pest, Heves, Borsod vármegyékbe, Jászságba, Kunságba 's a' t. A ' 
sertéseket a' bányavárosok, a' beszterczebányai, micsinyei 's más Zólyom vármegyebéli 
kupeczek szedik öszve. A ' gyapjú, vagy a' híres 's mind inkább növekedő losonczi vásárokon 
kél el (esztendőnként 10 000 mázsa), vagy a ' 's idók teszik rá kezöket . Juhaikat a' detvai népes 
juhvásárra (Zólyom vármegyében) szokták hajtani, különösen az északi tótok. A ' dohány, 
dinnye, hal Váczon; méz, viasz, gubacs, posztó , félporczellány edények Pesten találnak 
vevőt."8 

Fényes Elek summázatát történeti adalékokként előlegezik meg Nógrád megye úrbéres 
lakosainak vallomásai, melyeket faluról falura járva „szedtek ki" Mária Terézia rendelete 
nyomán az úrbérrendező biztosok. Az „eskü alatt" tett vallomások szerint Halászi lakói 
„eladó jószágaikat" viszik Losoncra és Balassagyarmatra. Eladó „jószágocskájokat és más 
egyebet. . . fordíthatnak pénzre" a környező vásáros helyeken Hugyag, Trás, Varsány, Pinc, 
Jelsőc, Alsóesztergály lakói is. „Gabonájukat . . . búzácskájukat . . . vagy más egyéb jószágocs-
kájukat pénzre fordí that ják" Losoncon, Szécsényben, Gyarmaton Perse, Szakái, Felsőlaaány, 
Félfalu, Endrefalva és Ráros úrbéresei. Ronyva lakói „vásárolt fából edényeket és más 
eszközöket készítenek", o lykor „kerekeket, hordókat is". Ebből van „hasznuk és minden-
napi megélhetésük". Maskova lakói is „hordók, vázák készítésével foglalkoznak", az 
ozdinyiak „faedényeket" készítve találják meg „hasznukat és megélhetésüket". Udornya 
lakói „hordókkal kereskednek", Tamási úrbéresei hordók mellett „fazekas termékekkel 
keresik megélhetésüket". Mlagyó lakói többségükben bognárok, kerékgyártók, akik kereke-
iket, hordóikat a vásározóhelyek mellett „az Alföldön. . . is értékesítik". Égetett szénnel és 
hordókkal járnak az Alföldre Kutassá, cserépedényekkel Gácslehota szolgálónépei. Szó 
szerint is érdemes idézni Verebély lakóinak vallomását: „Egyéb haszonvehetősége helysé-
günknek nincsen olyas, hanem hogy eddig faragcsáltunk, ekét, kereket, szekeret csináltunk, 
s azt eladtuk". Tosonca lakói „fazekassággal, vándor-mesterséggel" szaporítják jövedelmü-
ket, de — ahogyan vallották - „Hasznunk abból van, hogy erdeinkből az uraság engedélyével 
hozot t fából nordót készítünk, amellyel kereskedünk. Úgyszintén fazekakat is készítünk, s 
azzal is kereskedünk, ezzel . . . keresve megélhetésünket". Turicska lakói sem tesznek 
másként. „Bár ehhez vásároljuk a fát - mondot ták , de - faeszközöket készítünk, melyet az 
Alföldre hordunk ." Háziipari tevékenységükre büszkék Uhorszka lakói is: „Hasznunk 
abban van, hogy hordókat , kerekeket és egyéb faedényeket, valamint eszközöket készítünk 
szekérhez és ekéhez valót, melyeket az Alföldön gabonára vagy készpénzre fordí tunk, ezzel 
biztosítva mindennapi megélhetésünket." Zelena szolgálónépe nemcsak fazekakat égetett, 
hanem a tőlük két-két mérföldnyire lévő Losoncon és Rimaszombaton „mindent pénzre 
fordíthattak, amivel az Ü r Isten megáldotta őket ." Garab lakói a hordók, faáruk készítése 
mellett munkát is vállaltak a környező „alkalmatos helyeken", a „legszegényebb lakosok 
savanykás ásványvizet hordanak Losoncra, hogy megélhetésüket biztosítsák". így tesznek 
Kalno lakói is. Vallomásukat érdemes szó szerint idézni: „Hasznunk abból van, hogy 
fazekakat, kerekeket, edényeket készítünk, melyeket az Alföldre s a közeli helyekre 
hordunk, amely dolgokért a megélhetésünkhöz szükséges gabonát és más mindent kapunk. 
Hasznunkra van, hogy Losonc városa közel van hozzánk, ahol a Jó Isten áldotta apróbb 
dolgainkat könnyen eladhatjuk. Mivel az Ú r Isten savanyúvízzel áldotta meg kútjainkat, 
közülünk néhányan naponta korsókban Losoncra hordják azt, amely a megélhetésünkhöz 
hozzájárul". Berzence úrbéresei égetett fazekakkal, deszkával, kerekekkel szekereznek az 
Alföldre és a környező vásárokra. Bolyk lakói is hordókat , fazekakat, korsókat készítenek, s 
ezeket az Alföldre hordják. Az egyik legszebb szlovák nyelvű vallomást produkáló 
Hradistya lakói életükről imigyen szóltak: „Hasznunk főként abból van, hogy ugyan 
vásároljuk a kerekek és szekerek készítéséhez a fát, mely kerekeket és szekereket, melyet a 

8Fényes Elek: Magyarország leírása. Pest, 1847. Nógrád megye. 
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vett fából készítünk, az Alföldre visszük, ahol a megélhetésünkhöz szükséges gabonaneműt 
és pénzt kapunk a leszállított dolgokért". Huta úrbéreseinek a helybeli földesúri üveghutá-
ból" van hasznuk, „ahol mindenféle üvegedényeket készítenek, amelyeket különböző 
helyekre fuvaroznak, ezzel biztosítva megélhetésüket". Faárut hordanak az Alföldre Kotma 
lakói is, akiknek abból van hasznuk, hogy földesuruk engedelméből erdőikből „keréknek és 
szekérnek való fát elegendőt hozhatnak", s ebből „mindenféle faárut" készítenek, „amely 
eladásából biztosítják valójában megélhetésüket". Malompataka szlovák úrbéresei is főleg 
háziipari tevékenységből tartják fenn magukat . Erről így vallottak: „Legnagyobb részben 
hasznunk abból van, hogy zsindelyt készítünk, deszkát fűrészelünk, mely termékeket otthon 
adjuk el, és az Alföldre hordjuk, ahol értük búzát, pénzt kapunk, ezzel biztosítva 
megélhetésünket". Rósalehota lakói „hordókat , pingált, díszített vázákat, égetett csészéket.. . 
készítenek" eladásra. Poltár lakói fazekakat égetnek. A sor ezzel még nem fejeződöt t be. A 
délibb részek lakói gyümölcsöt szállítanak „a Dunára", Vácra, Pestre. A bányavárosokhoz 
elérhető távolságban lévő falvak lakói pénzért dolgoznak a bányák körül, mások fuvaroznak, 
Losonc, Rimaszombat, Rimaszécs kézműveseinek az áruit fuvarozzák a vásárokra. Sok 
településről járnak a gácsi fábrikába is dolgozni. 

Ebben a XVIII . század végi kavalkádban, regionális munkamegosztásban, a természeti és 
földrajzi viszonyok kikényszerítette rendben nagyon fontos szerep jutott a vásározóhelyek-
nek, anol akár pénzért lehetett adni, venni, akár pedig természetben lehetett a javakat cserélni, 
de még munkát is talált sok-sok ember a kézművesek, vásározók körül. 

Fényes Elek 1851-es Geographiai szótára már úgy tudta, hogy Losoncnak nincs vására. 
Elképzelhető, hogy az oroszok 1849-es pusztítása, gyújtogatása és lakossággyilkolása után 
akárha évtizednyi időre is szüneteltek a losonci sokadalmak, de a XVIII. század utolsó 
harmadában Losonc Nógrád megye legfontosabb vásározóhelye volt. A Pest-Vác-Balassa-
gyarmat -Losonc-Zólyom és a felvidéki bányavárosok felé az Ipoly völgyében vezető út 
mentén feküdt. Nemcsak a környező falvak látogatták vásárait és hetipiacait, hanem a 
megyén kívüli települések sokaságából is rendszeresen jártak a losonci piacokra, vásárokra. 
A bányavárosokból élelmiszerért, búzáért, rozsért, gyümölcsért, igás állatokért. . . A délibb 
térségek falvai és mezővárosai pedig éppen azért hordták ide állataikat, lovaikat, szarvasmar-
háikat, termeivényeiket - búzát , árpát, zabot , rozsot - , mert magasabb áron eladva, egyetlen 
úttal tudták beszerezni fém-, agyag- és faeszközeiket is. A Losoncon tar tot t állat- és 
búzavásárok több vármegyében elníresedtek. Külön színt adott a losonci sokadalmaknak az 
a majdnem ezer családot közelítő kézműves, akik a városban vagy környékén éltek. A 
Felvidék háziipari termékeinek egyik fontos vásári kínálata is kialakult itt, és maga a losonci 
lakosság is nagy mennyiségben igényelte az élelmiszer-felhozatalt. Dohány, gyapjú is nagy 
mennyiségben cserélt itt gazdát. A XVIII . század utolsó harmadában már rendszeres 
látogatói, vásárlói és eladói a losonci sokadalmaknak a zsidók is. N e m véletlen hát, hogv 
Mária Terézia uralkodásának utolsó periódusában a Nógrád megyei településeknek több 
mint kétharmadáról látogatták a losonci vásárokat. Néhány település lakói pedig kizárólag 
csak ide jártak adni-venni. Maguk a losonciak így vallottak saját vásáraikról: „Javunkra 
szolgálók ezek: úgymint várasunk emporiális hely lévén, királi privilégium mellett országos 
és heti vásárok esni szoktanak, azonkívül, hogy mindennémű királi beneficiumnak ember-
emlékezettúl fogvást mind ez ideig ususában vagyunk." 

Néhány Nógrád megyei település lakói kizárólag Losoncot említik vásározó helyül. Ezek 
a következők: Losonctugár, maguk a losonciak, Garab, Galambocs, Gács, (bár a gácsiak 
hangsúlyozzák, hogy maguk is tartanak országos- és hetivásárokat, és a „fábrikájuk" is 
vonzza a környék lakóit), Losoncapátfalva, Mihálygerege, Miksi, Panyi, Zobor, Nagysztrá-
csiny, Videfalva, Kiszellő, Nagyzellő. 

A vásározóhelyek közül elsőként említik Losoncot az alábbi települések szolgálónépei: 
Tótkelecsény, Málnapataka, Alsóladány, Felsőladány, Lác, Litke, Liptagerege, Nagylibercse, 
Kislibercse, Lapujtő, Kutassá, Kozárd, Kotman, Kazar, Karancskeszi, Karancsberény, 
Karancsapátfalva, Karancsalja, Kalno, Kalonda, Jelsőc, Hugyag, Hradistya, Homokterenye, 
Hidegkút, Halászi, Kisgerege, Gergely, Galsa, Fülekpüspöki, Fülekkovácsi, Fülekkelecsény, 
Fülek, Nagyfalu, Kisfalu, Félfalu, Ettes, Endrefalva, Ebeck, Nagydaróc, Csitár, Csecse, 
Csebrező, Csákányháza, Czered, Bussa, Buják, Borosznok, Bolyk, Bolgárom, Bokor, 
Nagybárkány, Kisbárkány, Bisztricska, Berzence, Barna, Baglyasalja, Marokháza, Megy er, 
Mlagyó, Muíyadka, Németi, Nyitra, Novak, Óbásti, Ozdiny, Pálfalva, Paroca, Perse, Poltár, 
Piliny, Pilis, Pinc, Pogony, Ragyolc, Rapp, Ráros, Rimóc, Ronya, Rósalehota, Ság, Ságújfalu, 
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Salgótarján, Sámsonháza, Sávoly, Séd, Somosújfalu, Sóshartyán, Sóslehota, Sülye, Szakái, 
Szalmatercs, Szelle, Szenna, Szécsénykovácsi, Szinóbánya, Szklabonya, Zelena, Zavada, 
Zagyva, Vizslás, Vilke, Veres, Vecseklő, Varsány, Kisújfalu, Uhorszka, Turicska, Trás, 
Tóthartyán, Tosonca, Felsőföld, Alsóföld, Alsótiszovnyik, Felsőtiszovnyik, Kisterenye, Terbe-
léd, Tarnóc, Tamási, Felsősztregova, Szúpatak. 

Legalább a fél Nógrád számára volt tehát a legfontosabb vásározóhely Losonc, ahol az 
adásvétel mellett rendszeresen találtak szekeres- és gyalogosmunkát is a korszakban élő 
úrbéresek és egyéb rendű és rangú szolgálónépek. 

Harminc körül van azoknak a településeknek a száma, ahol a losonci sokadalmakat 
második helyen emlegetik. íme ezek névsora: Lupocs, Lónyabánya, Kotmanlehota, Korlát, 
Huta, Kishartyán, Gácslehota, Gácsfalva, Felsőesztergály, Alsóesztergály, Ecseg, Dobrocs, 
Dévényoroszi, Czalár, Marcal, Maskova, Óvár, Podrecsány, Polichna, Praga, Priboj, Sipek, 
Szentivány, Zsihlevnyik, Zsély, Verebély, Vámosfalva, Udornya, Kistugár, Tornics, Alsó-
sztregova, Kissztrácsány. 

Néhány településen harmadik helyen emlegették a lakosok a losonci vásárokat: Kürt, 
Kövesd, Kalló, Hihalom, Haláp, Dengeleg, Negyelistye, Budalehota, Bér, Ábelova, Varhó, 
Turopolya. 

Negyedik helyre sorolták fontosságban Losoncot az alábbi településeken: Madacska, 
Lucin, Nagykürtös, Kékkő, lliny, Palotás, Szanda, Szele, Szentpéter, Vanyarc. 

A Losoncon vásározók listája majdnem teljes. Már csak Lentora lakóit, akik ötödik helyen, 
és Terjény úrbéreseit kell megemlítenünk, akik hatodik helyen emlegették ezen „emporiális" 
helységet. 

Bácskai Vera és Nagy Lajos az 1828-as regnicolaris conscriptio elemzését elvégezve, úgy 
tapasztalták, hogy ekkorra Losonc mellett Balassagyarmat vásározói szerepköre és vonzata 
követte népszerűségben az elemzett „emporiális helységet". Ennek csak látszólag mond 
ellent az, hogy az általunk vizsgált időpontban, az 1770-es években Balassagyarmat még csak 
az ötödik-hatodik helyen áll a rangsorban. 1790-ben ugyanis Balassagyarmat Nógrád megye 
székvárosa lett. A közigazgatás, az igazságszolgáltatás ide koncentrálódott , ekkortól itt 
tartották az évenként legalább négyszer megrendezésre kerülő megyegyűléseket, s ilyenkor 
minden rendű és rangú nemesember „belátogatott" 1 - 3 napra a megyeszékhelyre, ahol mind 
a mezővárosi kommunitásnak, mind a cehes polgároknak, mind pedig a környékbeli 
kontároknak volt annyi találékonyságuk, hogy ezeket a „nemesi gyülekezeteket" összekap-
csolják a kirakodó országos vásárokkai. Ezért növekedett meg 1828-ra Balassagyarmat 
vásárainak a népszerűsége. 

Az 1770-es években azonban Losoncot még közvetlenül Gács és Vác követte. (Ez utóbbi 
valaha maga is Nógrád megyéhez tar tozot t . ) Gácsra az 1770-es években 1 - 2 településsel 
többen jártak ugyan vásározni, munkát keresni, mint Vácra, de Vác népszerűségét növeli az 
a tény, hogy sokkal több helységben említik első vagy kizárólagos vásározási helyül, mint 
Gácsot. Mindezek mellett indokolt Vácot közvetlenül Losonc után rangsorolnunk azért is, 
mert számos település úrbéresei nemes egyszerűséggel csak a Dunát, vagy a Dunát is 
emlegetik vásározó-, adó-vevő helyül. Nógrádból peaig a Dunának ez a frekventált átkelő-
és kikötőhelye közelí thető meg legegyszerűbben. Ezért mi magunk is Vácot soroljuk Nógrád 
vásározóhelyei közül a második helyre. 

Vác sokadalmaira, évi és hetivásáraira az alábbi helységekben mint kizárólagos adás-vevési 
alkalmatosságra hivatkoznak: Legénd, Kosd, Keszeg, Alsósáp, Felsősáp, Agára, Nézsa, Penc, 
Ordas, Alsópetény, Felsőpetény, Rétság, Romhány, Alsó- és Felsőszécsényke, Szátok, 
Tolmács, Tereske. 

Első helyen említették a váci sokadalmakat: Kürt, Kövesd, Hihalom, Haláp, Kisecse, Ecseg, 
Debercsény, Alsódobrony, Bér, Bánk, Bágyon, Kismarus, Marcal, Maskova, Mohora, 
Nándor, Nógrád, Kisoroszi, Nőtincs, Szentely, Szente, Szentivány. 

Második helyen: Kökényes, Kozárd, Kalló, Jenő, Heréd, Erdőtarcsa, Dengeleg, Dejtár, 
Csécse, Csesztve, Buják, Borsosberényke, Bokor, Berkenye, Bercel, Becske, Palotás, Rád, 
Szántó, Szanda, Verőce, Vanyarc, Terjény. 

Harmadik helyen: Megyer, Felsőföld, Alsóföld. 
Negyedik helyen: Lőrinc, Csitár, Rimóc, Sipek. 

9Klimko, Josef: Vyvoj územia Slovenska a utváranie jeho hraníc. Bratislava, 1980. 140-141. old. 
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íme a Vácon vásározók. De ha már belekevertük mondanivalónkba a Dunát, itt kell 
számba vennünk azokat a településeket is, amelyeknek lakói kizárólag a Dunát emlegették, 
mint vásározóhelyet. Ma még eldöntetlen, hogy magán a folyón tutajozva, csónakázva 
szállították-e áruikat, a Duna egyik-másik „kikötőjében" árulták-é holmijaikat az emberek, 
avagy a Duna partján lévő raktárakban adták el felesleges termékeiket, állataikat a lakosok. 
Alignanem a legtarkább megoldásokat kell elképzelnünk, ha a valóságot akarjuk magunk elé 
idézni. Mindesetre a Duna nemcsak Nógrád megye lakóinak volt a kedvenc „vásározóhe-
lye". 10 

Horpács és Patak nógrádi helységek lakói kizárólagosan a Dunát vallják vásározási 
helyükül. Első helyen emlegetik a Dunát: Iliny, Jenő és Szentely. Ez utóbbi két község 
Verőcénél éri leghamarabb a partot. A többiek: Gede, Csesztve, Borsosherényke, Berkenye, 
Becske, Palotás, Rád, Szanda, Verőce, Vanyarc, Vadkert, Terjény. 

Második helyen emlegetik a Dunát: Kutassá, Keszeg, Bánk, Kismarus, Nőtincs, Nagyoro-
szi. 

Harmadik helyen már csak Rimóc lakói. 
Vác püspöki város volt. A Duna part ján feküdt, tőszomszédságában Verőce, ahol 

ugyancsak ki-kikötöt tek csónakok, uszályok, hajók. Nemcsak adni-venni lehetett e helye-
ken, hanem munkával is kereshettek pénzt az emberek. Verőce lakói ezt így vallották meg: 
„A Duna, melynek partján épült a falu, hasznunkra van." 

Ha Váccal és a Dunával jelentőségre és lehetőségeket tekintve nem is vetekedhetett Gács, 
posztómanufaktúrája , maja gyára miatt nem volt elhanyagolható település. Évenként három 
országos vásárt tartott és élelembehozatalra szorult. A gácsi lakók gyakorta vásároztak a 
tőlük 1 mérföldnyire fekvő Losoncon, de nem becsülték le saját vásáraikat sem. Az úrbéresek 
úgy vallottak, hogy „helyben is vannak éves és hetivásárok", s „a gácsi fábrikában pénzt 
kereshetnek". Mindezek mellett cserépedényeket is készítettek a lakosok, amivel messze 
földre szekereztek. Számosan közülük cserépedényeket vittek Alsó-Zemplénbe, Szabolcsba, 
és visszafelé sót szállítottak. Néhány Gács környéki település lakói szintén említik, hogy az 
Alföldről visszatérve sót hoznak, s azzal kereskednek. A gácsi sokadalmak másodlagos 
rangját jelzi azonban, hogy olyan település nem akadt, ahonnan a lakosok csak ide jártak 
volna adni-venni. Kevés azoknak a településeknek a száma is, ahol az úrbéresek első helyen 
említették volna a gácsi országos és hetivásárokat. Ezek a következők: Lupocs, Gácslehota, 
Gácsfalva, Podrecsány, Tornics, Alsósztregova. 

Második helyen emlegették a gácsi sokaaalmakat: Málnapataka, Nagylibercse, Kislihercse, 
Kalno,Jelsőc, Gergely, Galsa, Fülekpüspöki, Fülekkovácsi, Fülekkelecsény, Fülek, Nagy falu, 
Kisfalu, Rósalehota, Karancsberény, Csákányháza, Brezova, Borosznok, Bolyk, Bolgárom, 
Mulyadka, Nyitra, Paroca, Pilis, Ragyolc, Rapp, Sávoly, Somosújfalu, Szinóhánya, Szenna, 
Sülye, Zavaaa, Vilke, Udornya, Turicska, Losonca, Alsótiszovnyik, Terheléd, Tarnóc, 
Tamási, Felsősztregova. 

Harmadik helyen emlegették a gácsi vásárokat: Lónyabánya, Kotmanlehota, Huta, 
Dobrocs, Dévényoroszi, Maskova, Polichna, Praga, Priboj, Vámosfalva, Kistugar, Felsőti-
szovnyik, Madacska. 

Negyedik helyen: Lentora, Kürt, Kalló, Hihalom, Haláp, Dengeleg, Budalehota, Ábelova, 
Zagyva. 

Palotás és Vanyarc lakói ötödik helyen, Terjény úrbéresei pedig hetedik helyen említették 
a gácsi vásárokat, mint eladó- és vásárlóhelyet. 

Itt említenénk meg, hogy amíg az alföldi, de némelyik felvidéki vármegyében is 7-8 • 
mérföldnyi távolságra lévő vásárokat és piacozóhelyeket is roppant gyakorisággal látogatot-
tak az úrbéres lakosok, Nógrád megyében az első és második helyen emlegetett vásárok alig 
esnek távolabb 1-2 mérföldnél, egy vagy másfél órányi járásnál. Természetesen ez nem jelenti 
azt, hogy a nógrádi falvak lakói be lettek volna zárva a fa lutornyok látótávolságáig ívelő 
földrajzi körbe, mert háziipari készítményeikkel két-három hétnyi távolságra is elszekerez-
tek szükségből, a megélhetés okán. Inkább arról lehet itt szó, hogy a hegyes vidékek 
kövecses, görcsös útjait nem bírták nagy távolságra járni a vesszőabroncsozású szekerek. 
Inkább ez szabott határt a „vásárba menetnéknek", semmint a szülőfaluba zártság feltétele-

10A Dunán szokásos vásározásokról: Takács Péter-Udvari István: Vásározási szokások Eszter-
gom vármegyében 1868-ban. Honismeret , 1990. 4. sz. 22-26. old. 



zett paraszti mozdulatlansága. Akinek pedig vasalt szekérre, patkolt lóra jutott , az 
fuvarozot t , sót szállított, az Alföldet járta háziipari készítményekkel, avagy a céhes mesterek 
portékáival. Talán éppen akkor is ú ton voltak, amikor az úrbérrendező biztosok arról 
kíváncsiskodtak, hogy hol, merre vásároznak a nógrádi jobbágyok. 

A kíváncsiskodó kérdésekre kapott válaszok nyomán még mindig nem térhetünk rá 
Balassagyarmat vásáraira, piacaira. Számszerint ugyanis Szécsény és Rimaszombat vásáraira 
is többen „voksoltak", mint a majdan megyeszékhellyé emelkedett mezővárosra. 

Olyan település nem volt Nógrád megyében, melynek lakói kizárólagosan a szécsényi 
vásárokban találták volna meg eladni és megvenni szándékozott holmijaiknak a piacát. 
Kevesen voltak o lyanok is, akik első helyen említették Szécsény vásárait: Hollókő, Kishar-
tyán, Sipek mindösszesen, és természetesen maga Szécsény lakossága, akik nagyon szerényen 
vallottak arról, hogy: „földünk jó, és ami eladó jószágocskánk vagyon, vásárok alkalmatossá-

ával helyben eladhat juk". Közbirtokosairól, a mezőváros kastélyáról, angolkertjéről, a 
örnyék esztétikai szépségeiről Fényes Elek is többet tudott , mint e magyar mezőváros 

országos vásárairól. A z Ipoly közelsége, az Ipoly völgyén átvezető út mezővárost érintő 
forgalma azonban gyakran fordíttatta erre a vásározókkal a szekerek rúdját , ha nem is 
mindjár t a leglényegesebbnek tartot ták az itt rendezni szokott sokadalmakat. Második 
helyen elég nagyszámú községben említették a lakosok, mint haszonszerző helyet: Lucin, 
Litke, Liptagerege, Lapujtő, Kazar, Karancskeszi, Karancsberény, Karancsapátfalva, Ka-
rancsalja, Herencsény, Kisgerege, Félfalu, Ettes, Endrefalva, Szécsénykovácsi, Szalmatercs, 
Csor, Csitár, Szakái, Baglyasalja, Megyer, Németi, Piliny, Ráros, Rimóc, Ság, Ságújfalu, 
Salgótarján, Sóshartyán, Surány, Zagyva, Varbó, Trás, Kisterenye. 

Harmadik helyen az alábbi telepiHesek említették Szécsény vásárait: Alsóladány, Felsőla-
dány, Lác, Kalno, Iliny, Hugyag, Halászi, Fülekkovácsi, Fülekkelecsény, Bercel, Vizslás, 
Varsány, Terbeléd, Tarnóc, Szőlős. 

Negyedik helyen: Kutassá, Szele, Buják, Bokor, Bér, Marcal, Pálfalva, Rapp. 
Ötödik helyen há rom település - Haláp, Ecseg és Terjény - lakói tartották méltónak szót 

ejteni a szécsényi vásárokról, míg két település úrbéresei - Szanda és Palotás - hatodik 
vásározási helyül szóltak róla. 

Népszerűségben Szécsény vásárait mindjárt Rimaszombat követte. Ez a G ö m ö r megyei 
szabadalmas mezőváros. Rozsnyóhoz viszonylag közeli fekvése, jó útjai, kézművesei miatt 
híresedett el a nógrádi lakosok közöt t . Félszáznyi településről látogatták olykor-olykor 
országos vásárait: Három-négy, legfeljebb ötmérföldnyi távolságból keresték meg a nógrádi-
ak. Többnyire csak úgy mellékesen, második és harmadik helyen emlegették. Olyan település 
nem akadt Nógrádban, ahonnan csak Rimaszombat vásárait látogatták volna. Első helyen is 
mindössze Korlát lakói említették. 

Második helyen tar tot ták számon a rimaszombati vásárokat: Kotman, Homokterenye, 
Hidegkút, Nagydaróc, Csebrező, Czered, Bisztricska, Berzence, Barna, Mlagyó, Novak, 
Óbásti, Ozdiny, Perse, Poltár, Ronya, Séd, S7.eile, Sóslehota, Zelena, Vecseklő, Uhorszka. 

Harmadik helyen az alábbi települések lakosai emlegették: Málnapataka, Galsa, Fülekpüs-
pöki, Fülek, Nagyfalu, Csákányháza, Bolyk, Bolgárom, Nyitra, Pilis, Pogony, Ragyolc, 
Rapp, Sávoly, Somosújfalu, Szinóbánya, Turicska, Zagyva, Hidegkút. 

Ö t község - Lapujtő, Karancsberény, Kalno, Fülekkovácsi, Fülekkelecsény - lakói a 
negyedik helyen tar tot ták számon a rimaszombati vásárokat, Karancsalia és Salgótarján 
szolgálónépei pedig ötödik helyen rangsorolták. A Rimaszombatot negyedik-ötödik helyen 
emlegetőknek, ha olykor-olykor el akartak jutni a vásáraira, már 6-8 mérföldet kellett 
szekerezniük. Úgy tűnik, ez is megérte nekik. Valószínűleg dohányt, sót, keresettebb 
háziipari termékeket szállítottak oda, s onnan a délibb vidék lakóinak szükséges „holmikat", 
cserépedényeket, fémeszközöket hoztak haszonra való kereskedés céljából. 

Ezek után a korabeli lakosokkal együtt meglátogathatjuk Balassagyarmat vásárait. 
Népszerűsége és forgalma - mint már említettük - igazán 1790 után növekedett meg, amikor 
megyeszékhellyé vált, s évenként négyszer beszekereztették magukat úrbéres szolgálónépe-
ikkel nemes uraimék a közgyűlésekre, melyek többnyire egybeestek a vásári alkalmakkal. 
Földrajzi fekvésének előnyeiből azonban elárul valamit az is, nogy már az 1770-es években is 
voltak olyan községek, ahonnan kizárólagosan csak a gyarmati vásárokat látogatták. Nyolc 
országos vásárát, hé t főn és pénteken tartott hetipiacait részben a jó közlekedés miatt, az 
Ipoly nyújtot ta vízi ú t miatt kedvelték. Kereskedésre és iparűzésre egyformán alkalmas 
voltát bizonyítja az is, hogy a magyarországi polgárosodásban vezető szerepet játszó 
zsidóság is korán felfedezte „infrastrukturális" előnyeit. 1848-ban az 5653 mezővárosi 



lakosból 1963 zsidót számláltak össze a conscriptorok. Elsődleges szerepköre az ország 
északi térségének és az alföldi régióknak a termeszeti viszonyok kikényszerítette munka-
megosztásból eredő közvetí tő funkció volt. Minden árura alkalmas 8 országos vásárán 
gazdára talált a búza, állat éppúgy, mint a dohány, a bor , a háziipari készítmény, a 
bányavárosok kínálata. Nagykereskedők számára is alkalmas áruösszegyűjtő hely volt, 
ahonnan a termékeket az Ipolyra eszkábált tutajokon, ha jókon könnyen lejuttathatták a 
Dunára. Az 1770-es években azonban még inkább lehetőség Balassagyarmat kereskedelmi 
szerepköre, mint jelentős valóság. Ez az oka, hogy nem éri el a félszázat azon településeknek 
a száma Nógrádban, ahol említésre méltónak tartanák vásárait és piacait. 

Csak Balassagyarmatot említették vásározóhelyül: Zahora, Patvarc, Riba és Szügy lakói. 
Mind a négy település közvetlen közelében található Gyarmatnak. Maguk a gyarmatiak nem 
sok szót vesztegettek piacozó-, vásározólehetőségeikre. Lakonikus rövidséggel szögezték le: 
„Mindent eladhatnak nelyben, mivel mezővárosban laknak, ahol hetivásár is van." 

Kevesen voltak azok is, akik első helyen emlegették a gyarmati sokadalmakat: Herencsény, 
Felsőesztergály, Alsóesztergály, Csor, Czalár, Övár, Surány, Zsély, Varbó lakói. Valameny-
nyien 1 -2 mérföldes távolságon belül. 

Második helyen tartották számon Balassagyarmatot: Alsóladány, Felsőladány, Lác, Iliny, 
Hugyog, Hradistya, Halászi, Kisecse, Debercsény, Bussa, Alsóbodony, Mohora, Nándor, 
Szente, Szklabonya, Szécsénykovácsi, Varsány, Kisújfalu. 

Harmadik helyen említették: Csitár, Csesztve, Marcal, Szele, Trás. 
Negyedik helyen tar tot ták számon a gyarmati adásvételi lehetőségeket Kövesd, Bercel, 

Becske és Terjény lakói. Ötödik lehetőségként említették Kalló, Ebech és Szanda szolgálóné-
pei. Végül hatodiknak sorozták be az általuk látogatott „emporiális" helyek közé Haláp 
úrbéresei. Ezzel be is zárult azoknak a köre, akik Balassagyarmatra jártak adni-venni az 
1770-es években. 

Eddigi adalékainkból is egyértelmű, hogy Nógrád megye lakóinak mintegy kereskedelmi 
és gazdasági központ ja az 1770-es években Losonc volt. Álig-alig találunk olyan községet a 
megyében, ahonnan időnként el ne látogatnának a város piacaira, vásáraira az úrbéres 
szolgálónépek. Bizonyára nem tévedünk, na ezeket az utakat rajzoljuk a nemesek szekerei, 
hintói alá is, ha akár kíváncsiságból, akár eladás vagy vétel céljából útra keltek. Losonc 
vonzása azért is volt ilyen kiemelkedő, mert a felvidéki bányavárosok lakói, kézművesei, a 
gömöri, zólyomi, nyitrai úrbéres és nemesi kommunitások lakói is ide hordták élelemre, igás 
állatra cserélni szándékozot t áruikat. Ez a kapcsolat egyébként kölcsönös volt. A Nógrád 
megyei települések lakói is rendszeresen „feljártak" a bányavárosokba vásározni. Selmecbá-
nya, Besztercebánya, Zólyom, Korpona, Körmöcbánya, de még Lőcse is név szerint említtetik 
a vallomásokban, mind olyan városok, ahová gyakorta első helyen jártak Nógrád falvaiból, 
mezővárosaiból piacozni, vásározni az emberek. Legtöbb község azonban csak összefoglaló 
nevükön emlegette a bányavárosokat, mint adásra-vevésre „hasznos" helyeket. Akik 
„felszekereztek" e városokba, akár néven nevezték őket, akár csak összefoglaló nevükkel 
minősítették e történelmi-társadalmi és gazdasági képződményeket , valamennyien első vagy 
második helyen sorolták fontosság szerint, mint emporiális helyeket. Ezért céltalan lenne 
most azzal bíbelődnünk, hogy külön-külön felsoroljunk minden községet, hogy mely 
bányavárosokat neveztek meg név szerint. Egyedül Brezova lakói érdemelnek külön 
említést, mert Nógrád megyebői egyedül innen jártak Lőcsére, ők viszont első helyen 
említették, tehát a legfontosabb vásározási helyüknek tartották. A bányavárosok sokadal-
mait az alábbi Nógrád megyei helységekből látogatták: Lest, Lónyabánya, Lentvora, 
Nagyiám, Nagykürtös, Kotmanlehota, Kékkő, Huta, Alsóesztergár, Felsőesztergár, Ebeck, 
Dobrocs, Dévenyoroszi, Dejtár, Brezova, Borosznok, Ábelova, Negyelistye, Polichna, Praga, 
Priboj, Szinóbánya, Szentpéter, Szenna, Szele, Sülye, Zsihlevnyik, Vámosfalva, Vadkert, 
Udornya, Turopolya, Kistugár, Alsótiszovnyik, Felsőtiszovnyik, Kissztrácsány, Tótkelecsény, 
Tót hártyán, Madacska, Buaalehota. 

Nógrád megye lakóinak ehhez az északi, északkeleti holdudvarához tar tozot t még 
vásározási szempontból Rimaszécs is. Jelentősége nem volt nagy, mert Rimaszombat 
árnyékában nem vergődhetett fontos vásártartó nellyé, de harmadik-negyedik helyen 8 
Nógrád megyei településen tartották számon Szécs (Rima-) vásárait. E nyolc település: 
Hidegkút, Fülekpüspöki, Czered, Óbásti, Pogony, Ragyolc, Séd, Vecseklő. 

Mint ahogyan a Felvidéken, ugyanúgy délen is számon tartottak a nógrádiak egy vásári 
holdudvart , melynek sokadalmaira több-kevesebb rendszerességgel eljártak a lakosok. E déli 
holdudvar a nógrádiak számára legjelentősebb vásározóhelyei Gyöngyösön, Pásztón és 



Pesten voltak. Ezekről külön-külön is érdemes szólnunk, mert szerepük és fontosságuk a 
nógrádi emberek árucseréjében meghaladja a bányavárosokét. 

Pásztó, ez a Heves megyei mezőváros 4 országos vásárával és minden szerdán tartani 
szokott hetipiacaival vonzot ta a nógrádi embereket. Egyetlen település - Lucin - lakói első 
helyen tartották számon a pásztói sokadalmakat. Második helyen emlegették: Hollókő, 
Kisbárkány, Nagybárkány, Marokháza, Alsóföld, Felsőföld és Szőlős lakói. 

Harmadik helyen: Lőrinc, Lapujtő, Kutassá, Kazar, Karancsberény, Karancsapátfalva, 
Karancsalja, Jobbágyi, Gede, Buják, Baglyasalja, Németi, Pálfalva, Salgótarján, Sámson-
háza és Kisterenye szolgálónépei. 

H á r o m község lakói negyedikként választották a pásztói piacokat, vásárokat: Szántó, 
Szelle, Vizslás. 

N é h á n y községgel többen tartották említésre méltónak Gyöngyös „nagy fontosságú. . . 
országos és heti vásárait", mint Pásztóét. Gyöngyösön elég sok kézműves élt. „Pokrócot , 
durva posztót , kos tököt és bőrt" itt állandóan beszerezhettek a vásárra járók, és háziipari 
termékeiket is könnyen értékesíthették az Alföldről ide járók körében. Lőrinc, Jobbágyi és 
Szőlős lakói első helyként jelölték meg a gyöngyösi vásárokat. 

Második helyen említették Gede, Sámsonháza, Pálfalva és Vizslás lakói. 
Harmadik helyen: Lucin, Kökényes, Kozárd, Homokterenye, Heréd, Csécse, Nóvák, 

Szántó, Szelle, Bokor, Barna, Marokháza, Sipek, Verebély és Szúpatak úrbéresei. 
Negyedik helyen: Kazár, Karancsapátfalva, Karancsalja, Ecseg, Baglyasalja, Németi, 

Bolgárom, Salgótarján, Alsóföld és Kisterenye. 
H á r o m községben - Lapujtő, Karancsberény és Kürt — ötödik helyen tartották számon a 

gyöngyösi vásárokat. 
Pest volt a déli holdudvar harmadik állomása. Számban is, fontosságban is Gyöngyös és 

Pásztó után következett . Ennek elsődleges oka, hogy Vác és a Duna megfogyasztotta a Pest 
felé tartó szekereket. A nógrádiakhoz közelebb érhető Vácon vevőt is találtak, szükséges árut 
is vehettek. Akik mégis tovább szekereztek Pestre, vagy kíváncsiságból tették, vagy a 
nagyobb haszon reményében. Szép számmal voltak azonban olyanok is, akik első helyen 
emlegették a pesti vásárokat: Kökényes, Kalló, Heréd, Erdőtarcsa, Dengeleg, Bercei és Szántó 
vásározói. 

Második helyen: Lőrinc, Kürt, Kövesd, Jobbágyi, Hihalom, Haláp, Bér, Bágyon. 
Harmadik helyen: Ecseg, Becske, Palotás, Szanda, Vanyarc és Terjény. 
Negyedik helyen már csak Rád és Csécse tartották számon, míg ötöaik helyen Gede lakói 

említették. 
Ezzel tulajdonképpen körbe is jártuk azokat a fontosabb helyeket, ahol az 1770-es években 

a nógrádi lakosok adtak-vettek, csereberéltek, kupeckedtek, szekeres és gyalogos munkát is 
vállaltak. Témánkat mégsem zárhat juk le anélkül, hogy ne említenénk meg azokat az 
„emporiális" helyeket, amelyekről, mint vásározási helyekről tudtak a nógrádiak, de éppen 
csak említés szintjén, legfeljebb 1 -2 községből tévedt arra valaki, ha a szükség, a véletlen vagy 
a kínálkozó alkalom úgy hozta. Ezek közül néhány település bent Nógrádban volt, mások 
viszont a megyén kívül. 

Ilyen volt Kékkő, a Balassák hatalmas uradalmának központja , a hajdani kékkői vár 
megrendelésére berendezkedő, majd a civil életet szolgáló számos kézművessel. Maguk a 
kékkőiek így vallottak vásáraikról: „Évi 10 alkalommal van vásár, így helyben mindent 
eladhatunk, és járunk a bányavárosokba is. Korponára 3 mérföldre, Selmecbányára 5 
mérföldre, Besztercebányára 7 mérföldre, s nem különbképpen Losoncra, 3 mérföldre." A 
vallomásból az tűnik ki, hogy maguk a kékkőiek sem ragaszkodtak fölöttébb saját 
vásárukhoz, de a nógrádi lakosok még kevésbé. Egyetlen település lakói sem említették, hogy 
Kékkőre járnának vásározni. Ennek ellenére elképzelhető, hogy a Losonchoz három 
mérföldre lévő mezővárost , éppen nagyszámú kézművese miatt inkább a nemesek keresték 
fel, akik meg tudták fizetni a céhesek készítette drágább és tartósabb holmikat is. 

A Victól az Ipolyságon át Lévára, vezető út mentén feküdt Nagyoroszi nógrádi mezőváros, 
szintén vásározóhely. Maguk a lakosok így vallottak róla: „Emporiajuk helyben is vagyon, 
és 3 mérföldre a É)una partján." A Vác-Léva közöt t közlekedők bizonyára gyakran 
megálltak a mezővároska vásárain adni-venni, de a nógrádiak nem nagyon tülekedtek e 
vásárokba. Egyetlen helyiség sem tartotta számon, mint árujuk eladóhelyét, avagy szükségle-
tük beszerzési lehetőségét. 

Hasonló volt a helyzete Dévénynek, ennek a Gácstól másfél mérföldre lévő, szlovákok 
lakta mezővárosnak, amelyik Kékkőhöz hasonlóan uradalmi központ volt. A lakosok 



Nógrád megyeiek által látogatott vásárok 

Vásártartó Csak 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
hely ezt 

látogatják hely ' en em l í t ik 

Losonc 14 121 32 12 10 1 1 
Vác 18 23 23 3 4 - - -

Duna 2 15 6 1 - - - -

Gács - 6 42 13 9 2 - 1 
Szécsény - 4 34 15 8 3 2 -

Rimaszombat - 1 22 19 5 2 - -

Balassagyarmat 4 9 18 5 4 3 1 -

Lőcse - 1 - - - - - -

Bányavárosok - - - - - - - -

Besztercebánya - - - - - - - -

Selmecbánya - - - - - - - -

Zólyom - - - - - - - -

Korpona - - - - - - - -

Körmöcbánya - - - 39 - - - -

Rimaszécs - - - 8 - - - -

Pásztó - 1 7 16 3 - - -

Gyöngyös - 3 4 15 10 3 - -

Pest - 7 8 6 2 1 - -

Kékkő - 1 - - - - - -

Nagyorosz i - 1 - - - - - -

Dévény 1 - - - - - - -

Esztergom - - 1 - - - - -

Buda - - - 1 - - - -

Aszód - - - - 2 - - -

Báth ( H o n t m.) - 1 - - - - - -

Eger - - - - - 1 - -

Kecskemét - - - - - - - -

Hatvan - - - - 1 - - -

Nem említettek vásározóhelyet: Fűrész, Géc és Guta lakói. 

vallomása szerint „helyben évente öt vásár van, de ez nagyon szűk és kevés hasznot ad". Az 
erdőlésből, rosták és sziták készítéséből, fafaragásból élő lakosok - bár a sajátjukon kívül 
nem említenek vásározóhelyet - alighanem a Jászságig, a Kunságig, a Hajdúságig le kellett 
szekerezniük áruikkal, hogy megélhetésüket biztosítsák. Nógrád lakói nem kedvelték a 
dévényi öt vásárt: sehol nem említették létezését. 

A nógrádi „vásározók nélküli" belső vásárok mellett meg kell említenünk néhány olyan 
megyén kívüli helyet is, amelyeket elvétve említenek. Egy-két község tartotta őket számon, 
s bizonyára csak elvétve látogatták sokadalmaikat. Egyik ilyen vásározóhely Esztergom, 
ahová Kisorosziból jártak adni-venni. Hasonlóan egyetlen helységből - Rádról - jártak 
Budára. Aszód (Pest megye) vásárait negyedik helyen ugyan, de számon tartották Heréden 
és Gedén. A Hont megyei Báth vásárait Dejtárról látogatták, ötmérföldnyi távolságból, de 
első helyen említve. Egerbe is be-betévedtek Bolgárom lakói, de csak az ötödik helyen 
említve, s vallomásukban arról is szóltak, hogy a mesterek hordják Egerbe a portékáikat. 
Bolgárom lakói nagy vásározó kedvvel bírtak, mert Kecskemétre is „lejártak" ugyancsak 
mesterségbeli portékákkal. Igaz, Kecskemétet csak a hatodik helyen említették a megláto-
gatni szokott sokadalmak között . Végül még egy vásárról, a Hatvanban tartani szokottról 
kell említést tennünk, ahová Szántóról szekereztek szívesen az emberek. 

Vásárokat kereső és vásározókat kísérő buzgalmunkat itt befejezhetjük. Az 1770-es 
években elkészült 261 községi úrbérrendezés vásári haszonvételekre vonatkozó kérdéseire 
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akkor adott jobbágyi, zselléri válaszok felvázoltak egy érdekes kavalkádot. A 261 település 
közül mindössze három-Fűrész, Géz és Guta - lakói mellőzték az „emporialis helységekre" 
és a vásári haszonvételekre vonatkozó kérdésre a választ. Géc és Guta lakói úgy tettek, 
mintha nem hallották volna a kérdést. Fűrész úrbéresei pedig úgy vallottak, hogy „semmilyen 
hasznuk nincs", tehát vásározni sem szoktak. 

Befejezésül záriuk dolgozatunkat a nógrádi úrbéresek vásározási szokásait tömörí tő 
táblázattal, feltételezve azt, hogy egy-két kivételtől eltekintve, vásárra menet a nemesek és 
polgárok is azokat az utakat rótták, amelyeken az úrbéres lakosok forgolódtak. 

Takács Péter-Udvari István 

Hétfalusi szedettesek 
A Barcaság a Brassó—Háromszéki medencerendszer egyik tájegysége. Északon a Fekete-

ügy, a Baróti-hegység, az Olt völgye, nyugaton a Dél-Persány, délnyugaton és délen a 
Brassói-havasok, Keleten pedig a Bodzai-hepység határolja. Gyűj teményem Bácsfalu, 
Türkös , Csernátfalu, Hosszúfalu (összefoglaló néven Négyfalu , 1950-től Szecseleváros), 
Tatrang, Zajzon, Pürkerec (Háromfalu), melyeket együtt Hétfalunak is nevezünk, szedettes-
anyagát foglalja magába. Itt élnek a nétfalusi csángóknak nevezett magyarok. Hétfalu a 
Barcaság síkságának délkeleti részén fekszik. 

A barcasági magyarok fő megélhetési forrása a mezőgazdaság volt. Kisebb mértékben 
(például a négyfalusiak) kőművességgel, famunkával, szekerességgel, a pürkereciek mészége-
téssel, szedettesszövéssel foglalkoztak. Általában foglalkoztak még fuvarozással, fakiterme-
léssel, erdei gyűjtögetéssel is. 

A barcasági belterjes mezőgazdaságban évszázadok óta nagy mennyiségű lent és kendert 
termesztettek. A hűbéri korban egész Erdélyben csak a Barcaságon szedték a len dézsmát 
(decima). A XIX. század első felében Kővári László a következőket írja: „Len, kender a 
mindennapi kenyérrel egyforma szükségű kellék, azért mégse igen űzik, kendert csak vetnek 
mindenüt t , néhol saját kenderes kertek is vannak, de lent az egy Barcaságot kivéve csak 
annyit termelnek, hogy magjának olaja tán a nagypénteki böj t re se lenne elég."1 A külföldi es 
belföldi utazók által egyaránt dicsért barcasági lentermesztés biztos alapot szolgáltatott a 
szövő háziipar, mint takácsipar fejlődésének. Orbán Balázs írja: „A nők fő jövedelme a len-
és kendertermelés feldolgozásában van, mit Erdélyben sehol nem kezelnek olyan jól, mint itt 
Hétfaluban." 2 

N e m ismerjük pontosan a hétfalusi szedetteskultúra kialakulásának idejét. Feltételezhető 
azonban, hogy a hétfalusi szedettesek kialakulására elsősorban a közvetlen szomszédságban 
fekvő brassói takácscéh hathatott . Brassó Erdélyben a legrégebbik közöt t , még 1481-ben 
kapott szabadságlevelet takácscéh létesítésre. Az sem véletlen, hogy a város szövőmestereire 
bízták a várfal leghatalmasabb, máig is épségben fennmaradt erődítményét, a Takácsok 
bástyáját. A brassói takácscéh mindvégig tekintélyes testület volt, 1741-ben 84 mestert, 24 
segédet és 28 inast számlált. Termékeiket vásárnapokon a brassói Lensoron értékesítették, 
ahová nemcsak magyar, német, román, hanem görög, török, perzsa, örmény és még sok más 
nációhoz tartozó kereskedő látogatott.3 Brassó kereskedelmét pedig a hétfalusi szekeresek 
bonyolí tot ták le, akik szekerükkel eljártak Bécsig és Konstantinápolyig. A kivitelben nagy 
mennyiségű szőttes, a behozatalban pedig gyapot is szerepelt. A szedettesszövés elsorvadásá-
hoz az 1860-1870-es években kialakuló gyáripar olcsóbb termékei is hozzájárultak. 

Hatással lehettek a hétfalusi szedettesművészet kialakulására négy barcasági mezőváros, 
Feketehalom, Földvár, Prázsmár, Rozsnyó szász takácscéhei, valamint a Höltövényben 
működő , ugyancsak szász takácsok. A nagyarányú lenszövésről ugyancsak Kővári írja: 
„Nagyban megy ez egyszer s mind a szász földön is, ahol a híres len hazájában a Barcaságon, 
Feketehalomban évenként körülbelül 1000, Höl tövényben pedig 500 darab vásznat is 
megszőnek évenként pamuttal elvegyítve."4 A brassói takácsok helyzete a Barcaságon a 

1 Kővári László: Erdélyország statisztikája. Kolozsvárott 1847. 119. old. 
2Orbán Balázs: A Székelyföld leírása VI. kötet, Barcaság, 1873. 135. old. 
3Orbán Balázs: i. m. 52. old. 
4Kővári László: i. m. 220. old. 
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