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Dessewffy Sámuel gazdálkodása a nyírtelki és ófehértói birtokain

A XVIII. századi főnemesség egyik legmarkánsabb csoportját képezte a század 
közepétől felemelkedő „homo novus” réteg. Ennek a rétegnek volt jellegzetes 
képviselője Dessewffy Sámuel is, aki figyelemre méltó karriert futott be. Előbb táblai 
ülnök, majd 1754-től aTiszán inneni kerület elnöke, 1764-ben királyi tanácsos, 1764- 
től Sáros megye főispáni helytartója, 1767-1776-ig valóságos főispánja volt. 1756- 
ban bárói, 1775-ben pedig grófi rangemelésben részesült, s ezzel a család grófi ágának 
a megalapítója lett. Nála jelenik meg először a bárói diploma után a családi név ma is 
írt formájában. Korábban ő is Desőff j’-ként írta alá leveleit.1

Birtokszerzések, hitelügyletek és gazdálkodás

Dessewffy Sámuel apjának 1748-ban bekövetkezett halálakor- a nagybátyjától és 
a fivérétől örökölt fintai, kriványi és olsvai uradalmak révén - már ajómódú birtokosok 
közé tartozott. Az apai örökség viszonylag szerény volt: az 5503 magyar forint értékű 
birtokokhoz még 2700 forint értékű készpénz és 1710 ft 26 krajcár értékű adósságlevél 
társult.2

Az örökölt birtokokból származó jövedelmek jelentősen elősegítették a sikeres 
pályakezdést, de csak a bene possessionatus nemességhez hasonló életvitelt 
biztosíthattak. Az ennél többre törekvő Dessewffy Sámuel ezért kitartóan gyarapította 
birtokait, növelte jövedelmét és igyekezett érdemeket szerezni az uralkodó szolgá
latában.

A homo novus nemesség emelkedésével kapcsolatban a történetírás túlhangsúlyoz
ta a lojalitás fejében kapott birtokadományok szerepét, valójában a kortársak gyakran 
panaszkodtak, hogy a címadományozásokat a korábbiakkal ellentétben már nem kísérik 
birtokadományok. A donatio elnyerésére ritkán, csak többszöri folyamodás és jelentős 
pénzösszegek lefizetése után került sor.3 A kor nagy szerzői birtokállományának csak
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kis hányadát képezték a donatiok, ezekhez is legtöbbször az elmaradt juttatásaik 
törlesztése fejében jutottak a megadományozottak. Dessewffy Sámuel is csupán egyszer 
részesült ebben az uralkodói kegyben. Mária Teréziától 1777-ben nyerte adományul 
a Sáros megyében lévő szédikerti birtokot, ezért már 10 évvel korábban 34 000 forintot 
fizetett a kincstárnak.4Dessewffy felemelkedését elsősorban birtokvásárlásai, illetve 
az eredményes gazdálkodás alapozta meg.

Mivel a birtokok vételára a belőlük nyerhető jövedelem többszörösére rúgott, 
ezért a nagyobb birtokvásárlások elengedhetetlen hozzátartozói voltak a hitelfelvételek. 
A kölcsönök természetesen a birtokszerzésen túl reprezentatív célok vagy családi 
események (esküvő, temetés, hozomány) fedezetéül is szolgáltak. így még a jól 
gazdálkodó családok tagjai is jelentős tartozásokat halmozhattak fel, ez azonban nem 
rontotta hitelképességüket. Nehézségeket elsősorban az okozhatott, ha a birtokos nem 
fordított megfelelő figyelmet az adósságok és azok kamatainak pontos fizetésére.5

Hitelfelvételhez maga Dessewffy Sámuel is rendszeresen folyamodott. 1750-75 
között a rendelkezésre álló adatok szerint 200 0006 forintot meghaladó összegű hitelt 
vett fel.7 A hitelezők többnyire a birtokos nemesség tagjai közül kerültek ki, az egyházi 
eredetű kölcsönök a hitelek alig 2 %-át tették ki.8 A kölcsönök összege a 20 000 
forintot csak egy, a 10 000 forintot pedig csupán 5 kölcsönző esetében érte el, illetve 
múlta felül.9 Az adósságok túlnyomó részét az ennél kisebb összegű kölcsönök tették 
ki. A pénzt - néhány forrás alapján arra lehet következtetni - Dessewffy elsősorban 
birtokvásárlásokra fordította. Ezt bizonyítja, hogy csak 1750 - a nagyobb 
birtokszerzések megindulása - után és főleg azokban az években vett fel jelentősebb 
hiteleket, amikor nagy értékű birtokot vásárolt. Mindezek ellenére sem találtam 
nyomát, hogy Dessewffy Sámuel túlzottan eladósodott volna. A 6 %-os kamattal járó 
hitelek többnyire 1-3 éves lejáratúak voltak, ezért igyekezett őket minél előbb 
kamataikkal együtt törleszteni. Ez alól kivételt képeztek az egyházzal szembeni 
tartozások. Mivel az egyháziak az intézmények fenntartására szolgáló kamatok 
fizetését tartották a legfontosabbnak, ez lehetővé tette - a kamatok pontos fizetése 
mellett - a felvett összeg későbbi törlesztését.10 1750 és 1755 között a felvett tőkének 
és kamatainak törlesztésére Dessewffy Sámuel 107 690 forintot fordított. 1773-ban a 
következő adósságok terhelték vagyonát:

1767. Péchy Györgynek 2400
1769. D. Jánosnénak, Sulyovszki Józsefnek 25000
1770. Hedig Jánosnénak és a Szepesi Káptalannak

fia adósságainak átvállalásai miatt 2800
Aspremonthnak a kaszai és kövesi szőlőkért 1666,40

1772. Horváth Gergelynének
Lányának, Klárának Nagydomása, Holcsikóc,

10000
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Giróc falvaiért 17000
1773. a tállyai és szántói szőlőkért, szántóföldekért,

rétért, majorért, pálinkaégetőért Pintér Ferencnének 12600 
Sebesi Franciscanusoknak 500
Dessewffy Istvánnak 1000

összesen tehát 72 966 forinttal és 40 krajcárral tartozott.11

Ebből a későbbi bejegyzések szerint a Sulyovszkival, Aspremonthtal és a Szepesi 
Káptalannal szemben fennálló tartozását Dessewffy törlesztette. Az 1773-ban 
nyilvántartott 70 000 forintnyi adósság nem tekinthető túl nagynak a korábbi évtizedek 
kiadásaihoz képest. Jövedelmének növekedése lehetővé tette, hogy maga is hitelezővé 
váljon. 1768-as számadása szerint 1749 és 67 között 41 884 forintot kölcsönzött.12 
Ennek mintegy 9,36 %-át tették ki a városoknak - Eperjesnek, Göncnek, a sebesieknek 
- adott összegek, a többit elsősorban a nemzetség és a család tagjai (lánya, veje) 
vették fel. A kölcsönök egy része azt a célt szolgálta, hogy a pénz kamatozzon, de 
gyakran a birtokszerzés lehetősége is szerepet játszott. így szerezte meg zálogbirtok
ként Csáky István gönci birtokát és Szirmay Károly Hrabóc és Polyakóc nevű falvait 
43 00013, illetve 10 000 forint14 hitelnyújtás fejében.

A felemelkedő nemesi családok más első generációs tagjaihoz hasonlóan 
Dessewffynek is jelentős energiát kellett fordítani gazdaságának megszervezésére. 
Tiszttartóitól elvárta, hogy rendszeresen tájékoztassák a birtok ügyeiről, s néhányukkal 
szinte napi kapcsolatban állt.15 A befolyó jövedelmeiről pontos számadást vezetett, az 
uradalmi alkalmazottak jelentéseit nemcsak átnézte, de azok pontatlanságaira is 
felfigyelt.16 Jó gazdaként tisztjeitől megkövetelte az úrbéres szolgáltatások pontos 
behajtását, de óvakodott jobbágyai túlzott terhelésétől.17

Dessewffy Sámuel rendszeres birtokvásárlásokkal gyarapította vagyonát. Főleg 
olyan birtokokat vett meg, amelyeknél nemcsak a termelési feltételek, de az értékesítési, 
piaci viszonyok is megfelelőek voltak. Különösen szívesen vásárolt hegyaljai szőlőket. 
Ezek az intenzív művelési kultúrából adódó nagy ráfordítások ellenére is, megfelelő 
hasznot biztosítottak. Tudatosan törekedett arra, hogy szoros együttműködés alakuljon 
ki az egyes birtokrészek között. Ez a birtokok eltérő földrajzi elhelyezkedéséből és a 
termelési lehetőségeik ésszerű kihasználásából adódott. Az uradalmi kocsmákat a 
saját szőlöbirtokok látták el borral, a szőlőműveléshez szükséges famennyiséget (karók, 
hordók, dongák, stb.) a szalánki és naményi birtokok biztosították.18 A birtokok 
elhelyezkedése tette lehetővé azt is, hogy a szabolcsi uradalmak állatállományának 
egy része a kassai és eperjesi vásárokon találjanak vevőkre.19

A korabeli Magyarországon a birtok árának összege a birtok éves jövedelmének 
nyolc-tízszeresét is elérte. A befektetett összeg megtérülési ideje igen hosszú volt. 
Ha valaki nem törekedett a megvásárolt birtokok fejlesztésére, a termelés
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jövedelmezőbbé tételére, az nagyon könnyen jelentős mértékű adósság felhalmozó
dásához, sokszor a birtok elvesztéséhez vezetett.20 Dessewffy egész életét végigkísérték 
a birtokszerzések, de jövedelmeinek növekedésével az 1760-as évek közepétől egyre 
több pénzt fordított a birtokok fejlesztésére is. A beruházások egy része az uradalmi 
infrastruktúra fejlesztését szolgálta (granárium, istállók, stb.), más részüket (kocsmák, 
malmok) árendába adta. Az árendálásra akkor került sor, ha a helyi viszonyok nem 
kecsegtettek biztos haszonnal. Ha azonban az értékesítési lehetőségek megfelelőek 
voltak - mint az Királytelken is történt - az uradalom saját maga vette használatba 
ezeket.21 A kocsmák, malmok, mészárszékek becsértéke néhány száz forinttól 3000 - 
4000 forintig terjedt.22 A nagyobb beruházásokra egy-egy uradalom bevételei 
elégtelenek voltak, ezt csak más birtokok jövedelmének átcsoportosításával lehetett 
megvalósítani. A fejlesztések az uradalmak értékét is jelentősen megnövelték. Az 
1767-ben 34000 forintért vásárolt szédikerti birtok értéke 1776-ra - a beruházások 
következtében - 45000 forintra növekedett.23

A fejlesztések kivitelezésénél szembe kellett nézni a nehézségekkel is. Az állandó 
pénz- és m unkaerőhiánnyal, kedvezőtlen értékesítési viszonyokkal. Ezzel 
magyarázható, hogy Dessewffy bevételei elsősorban az úrbéri szolgáltatásokból, a 
földesúri haszonvételekből és birtokrészek bérbe adásából származtak bár komoly 
erőfeszítéseket tett az árutermelésbe való bekapcsolódásra is.

Az allodiumok

Anyósának, Gersei Pethő Rozáliának halála után, fiú örökös hiányában az egész 
anyai hagyaték a két lányra, illetve azok férjeire, Dessewffy Sámuelre és Sennyei 
Imrére szálltak. A két örökös a birtokokon egyenlő arányban osztozott meg. így ekkor 
még Ofehértónak és Királyteleknek is csak egyes részei kerültek Dessewffy birtokába.24 
1771-ben, sógorának fiatalon elhunyt fia, Sennyei Imre révén lehetőség nyílt ezen 
birtokrészek megszerzésére. Sennyei özvegyének, Révay Annának fizetett 30669 forint 
fejében Ofehértónak és Király teleknek a megosztás révén addig Sennyeit illető 
részeinek is a birtokába került.25

Akirálytelki uradalomhozNagyhalász, az Ófehértóihoz Acsád, Bakta, Lórántháza, 
Ópályi, Kígyós, Jákó, Kisléta, Apagy, Magy, Gemzse, Gyulaháza, Gelényes, Dabas, 
Nyíradony, Aranyos, Pócspetri és Szalánk határaiban lévő birtokrészek is 
hozzátartoztak.26

Ófehértón 1772-ben 27 telkes jobbágy és 23 zsellér munkaerejére számíthattak a 
tiszttartók.27 A környező birtokrészeken 1760-ban 57,28,1772-ben 73 lakás jobbágy 
élt.29

Király teleknek a török pusztítást követő újbóli benépesülése csak az általunk 
tárgyalt időszakban vette kezdetét. Nyíregyházán is mindössze 15 örökös jobbágya
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volt Dessewjjynek?°\ij szerzeményein folytatott gazdálkodása során a megye többi 
birtokosát is sújtó nehézségekkel kellett szembenéznie.

A XVIII. század háborúi és a népesség növekedése Magyarország számára is a 
mezőgazdasági termékek exportlehetőségének bővülését eredményezték. Ezt az ország 
nyugati határaitól nem nagy távolságra fekvő birtokok tulajdonosai tudták kihasználni. 
A magas szállítási költségek miatt az ország belső területeinek birtokosai számára a 
távolsági kereskedelembe való bekapcsolódás és a regionális piacok által nyújtott 
lehetőségek kihasználása kínálkozott.31

A korlátozott fogyasztói bázis Szabolcsban az ország más területeit is meghaladó 
mértékben érvényesítette negatív hatását. A megye gazdasági viszonyait rendkívül 
kedvezőtlenül befolyásolta, hogy területén sem királyi város, sem bármiféle más ipari 
létesítmény nem volt található, amelyik mint biztos felvevőpiac, árutermelésre 
ösztönözte volna a birtokosokat.

Dessewffy számára a kereskedelembe való bekapcsolódásra főleg a Hegyalja és 
az észak-keleti vármegyék közelsége terem tett lehetőséget. A Hegyalján a 
szőlőtermelés miatt háttérbe szorult a hagyományos mezőgazdasági termelés. A beregi, 
ungi, ugocsai vásárlóknak pedig saját termelési adottságaik miatt volt szükségük 
Szabolcs mezőgazdasági terményeire: gabonára, vágó- és igás állatokra, szőlőkötöző 
sásra, stb. Nem szabad azonban túlértékelni az árucsere-forgalomnak a lakosság 
számára kínálkozó lehetőségeit. A gabonát a felvevőpiac hiánya, a rossz közlekedési 
viszonyok, olykor a túlkínálat tette nehezen eladhatóvá. A legbiztosabb bevételi forrást 
az állatok értékesítéséből származó jövedelmek képezték. A helyi kereslet csekély 
volta, a felvevőpiac esetlegessége, az állandó pénzhiány elzárta az utat a vállalkozások 
létesítése elől. Nemcsak a parasztság, de a nemesség túlnyomó része is önellátásra 
rendezkedett be.32

Allodiumokat csak olyan helyen volt érdemes létesíteni, ahol a kedvező értékesítési 
viszonyokon kívül megfelelő mennyiségű munkaerő is rendelkezésre állt. Hogy a 
termelési adottságok és lehetőségek mennyire meghatározták a gazdálkodást, 
Dessewffy Sámuel 2 szabolcsi uradalma - az ófehértói és királytelki dominium - is33 
jól példázza. Ezért a két allodium gazdálkodását - figyelembe véve a köztük lévő 
szoros kapcsolatot is - egymással párhuzamosan fogom bemutatni. A gazdálkodás 
jellege mindkét allodiumban önellátó volt és a jobbágyok robotmunkájára épült. Az 
alkalmazott termelési módszerek és eszközök között sem volt különbség. Király telken 
az ófehértóinál jóval kevesebb jobbágyi munkaerő állt rendelkezésre, - földrajzi 
elhelyezkedése folytán - mégis jóval kedvezőbb lehetőségeket nyújtott az árutermelés 
kialakulásához. A Hegyaljától alig 15-20 km távolságra elhelyezkedő uradalom 
igyekezett is a terület által kínált értékesítési lehetőségeket kihasználni. Ezzel 
magyarázható, hogy bár a két allodium jövedelmei azonos forrásokból származtak, 
arányaik jelentősen eltértek egymástól.
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Az általam vizsgált időszakban a királytelki uradalom bevételeinek 73,3 %-át a 
majorságból (gabona-takarmány, illetve állateladásból) származó jövedelmek tették 
ki.34 Ezzel szemben az ófehértói jövedelmeknek több mint 90 %-a úrbéres szolgál
tatásokból, haszonvételekből származott.35 Mivel a szállítási költségek 30 km-enként 
megduplázódtak,36 nemigen volt érdemes Ófehértóról a Hegyaljára gabonát szállítani. 
A helyi piaci viszonyok csak kis mennyiségű gabona eladását tették lehetővé. Ezen a 
téren később sem történt jelentős változás. Egy 1784-ben keletkezett számadás szerint 
a majorság jövedelmei még akkoriban is csak az összbevételek 9,85 %-át alkották.37

Királytelken az allodium bővítését a munkaerő hiánya hátráltatta. A nyíregyházi 
11 örökös jobbágy és 4 zsellér robotterhei a béresek munkájával sem voltak elegendőek 
minden feladat ellátásához.38 Bár éltek a bérmunkaerő alkalmazásával is, azt a viszony
lag magas költségek miatt igyekeztek mellőzni. Helyi munkaerőt nem mindig 
alkalmaztak szívesen, mivel ezek a készpénz mellett élelmiszerjuttatást is igényeltek. 
Velük szemben előnyben részesítették az északi megyékből származókat. 1766-ban a 
ruszin aratók napi 13 poltura mellett kenyérrel is beérték.39

A majorság terménybevételeinek növeléséhez hozzájárult, hogy a termés egy 
részét gyakran az erre igényt tartó környékbeli nemesség és jobbágyság részére 
osztották ki, akik minden köböl életet egy vékányi kamattal együtt tartoztak visszaadni. 
Előfordult, hogy a kamatot pénzben váltották meg,40 de sok esetben eleve megszabták, 
hogy ezt csak munkavégzés formájában törleszthetik.41 A munkaerőhiány különösen 
aratás idején okozott gondot, ilyenkor ugyanis a Nyírség lakóinak jelentős része a 
Hegyalján dolgozott,42 így elsősorban a szénakaszálásnál hasznosították munkaere
jüket. A robotmunkánál előforduló hanyagság elkerülése érdekében megszabták, hogy 
hány kereszt gabonát kell learatni. A gabonatermés kis mennyisége nem tette lehetővé 
a nagyobb mértékű piaci részvételt. Az igazi megoldást az uradalom által nem 
hasznosított földek bérbeadása jelentette, melyre a források 1764-ben utalnak először.43 
A bérlők főleg a nyíregyháziak közül kerültek ki, mások a környező helységekből 
(Hajdúnánás, Karád, Szentmihály) érkeztek. A földhasználat fejében minden termény 
után kilenceddel44 és valószínűleg munkával is tartoztak. Az ő munkaerejüket vehették 
igénybe a majorsági indusztriális földek létesítésekor is. Az 1767-es számtartói jelentés 
az indusztriális föld termésének megadásakor hozzáfűzi: „Szemes élet mennyi lett, 
az melyet földek után vetettek, az tótok és többek.”45 Az irtásföld földesúri birtoklását 
bizonyítja az is, hogy az ide elvetett gabonamennyiséget a jobbágyoknak bérbeadott 
földekkel ellentétben, pontosan számon tartották, és a termés egésze is az uradalom 
magtárába került.46 A majorsági termelés bővítése és a kilenced - mint a táblázat is 
mutatja - jelentősen növelte a piacra vihető gabona mennyiségét. így az 1760-as évektől 
kezdve a királytelki uradalom jövedelmének jelentős hányada az uradalom által tennelt, 
illetve a jobbágyi szolgáltatásokból származó gabona és takarmánynövények 
eladásából származott.
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É v Búza Rozs Árpa
köböl

Zab Köles

1766. allodium 

majorsági

81 192 2/4 178 43 42

indusztriális
földek
jobbágyoktól

38 2/4 235 81

szerzett
kilenced

86 2/4 280 1/4 253 62 2/4 56

1767. allodium 

majorsági

44 183 3/4 158 3/4 56 2/4 12 1/4

indusztriális
földek
jobbágyoktól

57 1/4 157 1/4 118 2/4

szerzett
kilenced

50 1/4 263 166 3/4 78 14 3/4

Mind az allodiális, mind az indusztriális földeken az uralkodó gabonaféle a rozs 
annak ellenére, hogy a búza eladási ára magasabb volt. Ez a királytelki földek 
minőségével magyarázható. Az árpát és a zabot - Ofehértón még a kukoricát is - 
elsősorban takarmányként hasznosították az állatok számára. Az árpára a serfőzőházak 
is igényt tartottak.48

Mindkét allodiumban három nyomásban művelték a földeket. Az aratást a nagyobb 
szemveszteség elkerülése érdekében többnyire sarlóval végezték. Kaszálásra csak a 
rossz termésű években került sor.49 A termésátlagok a rossz minőségű, homokos talaj 
miatt elég alacsonyak voltak. 1762 és 1765 között a rozs mindössze 2-2,7-szeres, a 
tavaszi búza 1,8-3,85-szeres, a zab 2,8-3,25-szörös hozamot adott. Egyedül a köles 4- 
24-szeres és az árpa 2,63-6,35-szeres termésátlaga volt viszonylag megfelelő. Ez a 
búza és a rozs esetében azt jelentette, hogy a termésnek több mint egy harmadát kellett 
vetőmagként félretenni.50

A gabonát túlnyomórészt a hegyaljai vásárokon lehetett értékesíteni. Az eladási 
lehetőségek igen változóak voltak. 1767-ben 646 magyar forint és 10 dénár értékű 
gabonát adtak el, de a következő évben - főleg a tokaji és a keresztúri vásárokon - már 
1701 magyar forint értékű gabona talált vevőre.51 Jelentősebb mennyiségű gabona 
eladására akkor nyílt lehetőség, ha egy nagykereskedő vagy a hadsereg nagyobb tételt 
vásárolt fel, mint 1776-ban, mikor a tokaji granáriumba 1172 köböl rozsot szállítottak.52 
Ófehértón inkább a személyzet természetbeni ellátására, illetve takarmányozásra 
szolgált a termés. A gabona értékesítéséből származó jövedelmek a bevételek 
mindösszege 7,2 %-át tették ki.53
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A termékek piacra viteléhez a nyíregyháziak és szentmihályiak szállítóeszközeit 
vették igénybe. 1775-ben Dessewffy és birtokostársa, Sennyei Imre annak fejében, 
hogy nem emelték a nyíregyháziak szolgáltatásait, elvárták, hogy a korábban szokásban 
lévő hosszú fuvart továbbra is teljesítsék számukra.54 Ez a szolgáltatás azonban 
alkalomszerű és korlátozott lehetett, mivel 1767-ben a mezővárosiak nem biztosítottak 
szekeret az árpának Királytelekről Ofehértóra szállítására, ezért a sertéseket kellett 
az egyik allódiumból a másikba átterelni.55 Más volt a helyzet Ofehértón, ahol a 
jobbágyok az úrbérrendezésig (1772/73) minden második héten uruk számára 
dolgoztak.56

A gabonaárak igen változó képet mutattak. Az év elején csekély áruk a tavasz 
folyamán jelentősen növekedhetett. 1767 januárjában a búza köbléért 6-7 máriást, a 
rozsért 45 krajcárt, árpáért 3 máriást és néhány krajcárt kínáltak, de szeptemberben 
már a búza és a rozs köble 12, illetve 9 máriáson kelt el.57 Erre magyarázatul szolgálhat 
Nagy András levele, aki 1776 áprilisában az alacsony gabonaárak mellett is bizakodva 
írta: „ha megindul a kereskedés [,] lészen ára, mivel a föld árja miatt a vermekben sok 
ezer köböl élet elromlott”.58

Az állattartás kiemelkedő szerepe miatt a széna és a szalma mindig jelentős 
keresletnek örvendett. 1767-ben az 1211 magyar forint értékű takarmánynövény 
többnyire a környék nemesi birtokosai között kelt el.59 Az állattenyésztés mind az 
ófehértói, mind a királytelki uradalomban jelentős volt. Mindkettőhöz gulya, ménes, 
juhnyáj, sertéskonda tartozott, ezenkívül Ofehértón fejőstehenészet és méhészet is 
működött. A tehenek az allodiumban a majoros kezére voltak bízva, aki ezek után 34 
forinton kívül 200 icce vajjal, a tej és aprómarha megváltása fejében pedig 10-10 
forinttal tartozott.60 A tej más uradalmakban is csak a majorsági személyzet körében 
talált fogyasztóra, ez magyarázhatja pénzbeni megváltását. A vajnak jobb értékesítési 
lehetőségei voltak.

Az állatállomány ellátásában az allódiumok között együttműködés alakult ki, ha 
például Ofehértón fogytán volt a takarmány, akkor az állatokat áthajtották 
Királytelekre, ahol a vermekben tárolt gabona szolgált táplálékul.61 Gyakran előfordult, 
hogy a gönci, esetleg más északi allodiumok állatállományának egy részét is 
Királytelekre hajtották.62 Máskor azonban, ha itt sem volt elegendő takarmány - mint 
1767-ben a szárazság miatt - a tiszttartó kénytelen volt urát arra kérni, hogy a jószág 
számára az északi birtokokon gondoskodjon takarmányról.63 Ilyenkor a beregi, 
máramarosi, ugocsai legelőkre és erdőkbe irányították az állatállományt. Átél mindig 
komoly veszteséget okozott az állatállományban. A betegség okozta veszteségeket 
azonban nagyobb csapásnak tekintették. Amikor Szentléleki Antal gönci tiszttartó 
sertései közül a tél elmúltával sok elpusztult, a provisor így kommentálta a történteket: 
„Ha télben megdöglött volna, semmi búsulásom nem volna rajta, de most már 
kitelelvén, valóban búsulok miatta.”64 1766-67 telén a két allodiumban a 3 kondás
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kezén lévő 501 sertésből májusig 122, 1763-ban az előző évben vásárolt 60 ökör és 
tinó közül 15 veszett oda.65 Ennek ellenére a járványok terjedésének megakadályozá
sára és a gyógyítás érdekében csak annyi történt, hogy más legelőkre hajtották az 
állatokat, illetve a beteg jószágoknak több takarmányt adtak. Ritkán fordult elő, hogy 
a gyógyulás érdekében orvosságokat is alkalmaztak.66

Amint kitavaszodott, számba vették a megmaradt jószágot és a vásárolt állatokkal 
alaposan megnövelték a lecsökkent állományt. Ajószágok ilyenkor ellettek, így előbb 
megvárták, míg a fiatal állatok erőre kaptak, csak ezután vitték őket a vásárra. Az is 
előfordult, hogy az állatok egy részét helybeli jobbágyoknak, illetve kereskedőknek 
adták át, akik a vételárat az eladás után törlesztették.67 Az állatok egy része már télen 
eladásra került, így hiába szólította fel Romanovics ófehértói tiszttartót Szolarcsik 
gönci tiszttartó 1769 januárjában, hogy hajtsa a sertéseket az eperjesi vásárra, a sertések 
többsége már elkelt a tokaji sokadalomban.68 Míg az állatokkal piacozó jobbágyok - 
az 1772-es investigációk szerint -69 Sátoraljaújhelynél északabbra nem jutottak el, a 
két allodium állatai a hegyaljai vásárokon kívül az eperjesin, kassáin és fölekin is 
megjelentek.70 Az északi területeken folytatott kereskedelmet nagyban elősegítette a 
Dessewffy birtokok elhelyezkedése. Az Eperjes és Kassa felé tartó állatokat olyan 
útvonalon lehetett terelni, amely érintette az egymástól nem túl nagy távolságra 
elhelyezkedő birtokokat, Tárcáit, Tállyát, Göncöt és Fintát, melyek takarmányt 
biztosítottak az állatok számára. Ez a körülmény és a közvetítő kereskedelem kiiktatása 
tette igazán jövedelmezővé az állattartást Dessewffy számára.

Az allodiumok újabb jelentős jövedelemforrását képezte a földesúri haszonvételek 
és a birtokok egy részének árendába bocsátása. A királytelki italmérést az uradalom 
mindig a saját kezében tartotta. Ezt a feladatot szerződtetett kocsmáros végezte, aki 
fizetését kisebb részben készpénzben, nagyobb részben természetben kapta, és 
lehetősége volt a bor meghatározott részének és seprőjének a maga hasznára való 
árusítására is.71 A kimért borok kizárólag a tállyai és szalánki birtokokról származtak, 
a sört és a pálinkát többnyire az árendások bérleti díj fejében szolgáltatták.72 A 
királytelki fogadó jelentős forgalmat bonyolított le: 1765 február és 1766 júniusa 
között 1506 magyar forint és 50 dénár,73 1769-70 között 1056 magyar forint és 18 
dénár értékű italt szállítottak a kocsmákba.74 1773 áprilisa és 1775 decembere között 
14 950 icce borért és 2026 icce pálinkáért 2744 magyar forinttal és 96 dénárral tartozott 
a kocsmáros.75 A pálinka 30 és 36 dénáron, a bor 12-18 dénáron fogyott. Az italmérésből 
származó jövedelmek nem érték el az átadott árumennyiség értékét, időnként jelentős 
restancia halmozódott fel. Ez 1770-ben 394 magyar forintra és 95 dénárra,76 1775- 
ben 365 magyar forintra és 78 dénárra rúgott.77 Ráadásul a kocsmárosok a kiárult 
italok utáni tartozásuknak csak egy részét fizették készpénzben, a többit természetben 
törlesztették, amit a tisztek az általuk meghatározott áron számoltak el.
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1760-ban a királytelki puszta egy részét Rózsa István árendás bérelte évi 500 
forinton.78 Rózsa köteles volt Dessewffy állatainak értékesítéséről is gondoskodni. Az 
árendás részt vállalt néhány gazdasági épület emelésében is, de 1763-ban már olyan 
nagy adósságot halmozott fel, hogy ennek fejében kénytelen volt állatállománya jelen
tős részét Dessewffynek átadni.79 A nyíregyháziak a puszta felét először 1767-ben vet
ték bérbe.80 Mivel a mezőváros arculatát meghatározó állattenyésztés miatt létfontos
ságú volt számukra a legelők használata, ez lehetővé tette a birtokos számára a bérleti 
összeg állandó növelését, mely 1776-ban 1700 rajnai forintot tett ki.81 Az ófehértói 
uradalomban a földesúri haszonvételek (kocsma, mészárszék, pálinka- és serfőzőház, 
malom) többnyire zsidó és örmény bérlők kezén voltak, s a legelőket és erdőket is fő
leg ők hasznosították.82 A birtokrészek egymástól való nagyobb távolsága, az infra
struktúra hiánya nem tette lehetővé, hogy az uradalom ezeket saját termelési rendszeré
be vonja be. Mindezen körülmények az árendások helyzetét is megnehezítették. Alesi 
János királytelki tiszttartó szerint (1765) a helyi viszonyok nem sok jóval kecsegtettek 
a bérlők számára: „Nem csodálom, hogy ritka az árendás, amely a pusztákon gaz
dálkodik ... , mert tapasztalatom, hogy a pusztai dolog sok költséggel és kevés ha
szonnal jár.”83 Bár a bérlők gyakran jelentős összeggel maradtak adósok, mégis szívesen 
látták őket a birtokokon, mert az árendások - a bérleti díj fizetésén túl - gyakran az 
uradalmak terményfölöslegének egy részét is felvásárolták.84

A haszonvételek közül a legjelentősebb jövedelemforrást az ófehértói uradalom 
számára a kocsmáltatás jelentette.85 Dessewffy Sámuel arra utasította tiszttartóját, hogy 
csak akkor működtesse maga a kocsmát, s gondoskodjon a szükséges italokról, ha á- 
rendást nem talál hozzá.86 Négy ófehértói csapszék, a pálinka- és serfőző ház is többnyi
re árendás kezén volt. A bérleti összeg folytonosan növekedett. Az 1750-es években 
20 vonás forint, 1773-ra 400 forint.87 Előfordult, hogy az uradalom valamennyi csap
székben maga folytatta a kimérést. 1761-62 folyamán 567, illetve 333 magyar forint 
jövedelem folyt be a bor és a pálinka eladásából. Az 1761 -es év jövedelmeit az növelte 
meg, hogy a kiárult 5810 icce borból 4300 icce volt vásárolt, a többi a szalánki és 
gönci uradalmakból származott. A vásárolt bor iccéje csak 2-3, a szalánki 3-4, a gönci 
pedig 7-8 krajcárért kelt el.88 A következő évben csak vásárolt borokat mértek ki, ez 
magyarázza a jövedelmek csökkenését. 1773-ban Salamonáris árendás távozása után, 
próbaképpen Gergelyfi két szalánki hordó bort méretett ki, de mivel a fele is csak hitelbe 
kelt el, újra árendába adták a kocsmákat 520 forintért.89 Az ófehértói uradalomban je
lentős jövedelem származott még az erdőhasználat -favágás, makkoltatás- díjaibólis.90

Az állandó uradalmi személyzet élén a tiszttartó és a számtartó állt. Az állatokat 
csikósok, csordások, juhászok, kondások kezére bízták, a méhekre méhész felügyelt. 
Rajtuk kívül 4-5 béresnél soha nem állt több a tiszttartók rendelkezésére. A személyzet 
bérét részben készpénzben, részben természetbeni juttatásban fizették. 1767-ben a 
királytelki uradalmi személyzet a következő juttatásokban részesült:9'
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Tisztekés
cselédek

magyar
forint dénár sóra vonás ft rozs köböl kása köböl búza köböl

Inspector 100 100 font 12
Tiszttartó 50 14 4
Számtartó 30

Gulyás 40 50 1 20 1 2/4
Bojtár 25 56 1/4
Kondás 18 70
4 béres

(egyenként) 8 16 1 7

Az uradalmi infrastruktúra egy része már az átvételkor Dessewffy rendelkezésére 
állt, csak állandó karbantartásáról kellett gondoskodni. Ezen a téren jelentősebb 
fejlesztésre csak a 60-as évek második felétől került sor. Ekkor az eredeti infrastruktúra 
eléggé leromlott állapotba került. 1766-ban az ófehértói tiszttartó, Romanovics András 
a malmot molnár és malomkő nélkül találta. Az acsádi kocsma és malom pedig olyan 
rossz állapotban volt, hogy kétségesnek tűnt: talál-e hozzá egyáltalán árendást?92 
Királytelken az okozott gondot, hogy a tiszttartó az arató munkások számára kenyeret 
is ígért, viszont a gabonát a malom és molnár hiányában helyben nem tudta 
megőrletni.93 Igen rossz állagú volt a többi gazdasági épület is. Ófehértón hamarosan 
szárazmalom, Királytelken új vendégfogadó, granárium, mindkét helyen új pálinka- 
és serfőző ház épült.94 Különösen a granárium felépítése jelentett minőségi előrelépést 
a termelésben. Korábban állandó probléma volt, hogy a vennekben tárolt gabona 
megdohosodott, így legfeljebb az állatok számára volt megfelelő, vagy csak a piaci 
értékénél jóval alacsonyabb áron volt értékesíthető.95 A „nagy és állandó” épületként 
emlegetett granárium sem tudta az összes terményt befogadni.96 Ha nem sikerült 
jelentősebb mennyiségű gabonán túladni, akkor általában csak a búzát helyezték el a 
magtárban, a többi terményt továbbra is a hombárokban és vermekben tárolták.

A kedvezőbb értékesítési lehetőségekkel magyarázható, hogy míg Ófehértón 
elsősorban olyan fejlesztések történtek, melyeket elve árendás általi működtetésre 
szántak, a királytelki beruházások az uradalom saját gazdálkodásának fejlesztését és 
bővítését segítették elő.

A régi épületek karbantartása, újak emelése, a kocsmák hordók iránti igénye, 
mind-mind jelentős mennyiségű faanyagot kívánt. Ezt egyrészt az ófehértói, másrészt 
a szalánki és naményi birtokok erdőinek kellett biztosítani. Innét a fa az olcsó vízi 
úton, a Tiszán leúsztatva érkezett. A szárazmalom építéséhez szükséges fa például 
Naményból származott.97 Gergelyfi 1773-ban 8740 hordódongát és feneket szállíttatott 
Szalánkról Tokajba.98 Ilyen nagy mennyiségű fából persze más uradalmaknak is jutott,
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de a nyersanyag szállításának a megszervezése az ófehértói tiszttartó feladatai közé 
tartozott. Ha sürgősen szükség volt hordókra, akkor vásárolni kellett. Gergelyfi 1775- 
ben azonban ura parancsa ellenére sem vásárolt hordókat, mivel sokallotta a kupecek 
által kért 1 rajnai forintos árat, inkább megvárta, míg a folyó leapad és az Újlaknál 
veszteglő 565 hordódonga és fenék megérkezik."

A királytelki uradalom jövedelmezőségét a piaci viszonyok befolyásolták, az 
ófehértói bevételek növekedése elsősorban az adózó népesség lélekszámának 
növekedésétől függött. Akiadási oldalt mindkét domíniumban elsősorban a tisztek és 
cselédek kérése az uradalmi épületek javítására, illetve az állatok vásárlására fordított 
pénzösszegek terhelték, ugyanakkor élelmiszerek vásárlására alig költöttek. Az 
alacsony majorsági bevételek az ófehértói uradalomban azt eredményezték, hogy a 
kiadások majdnem teljesen felemésztették a birtok éves hozamát. A királytelki allodium
- mégha az értékesítési nehézségek következtében a jövedelmek erősen ingadoztak is
- mindig tekintélyes hasznot biztosított birtoklójának. Az általam vizsgált időszakban 
a bevételek 77 %-a Dessewffy Sámuel vagy valamelyik tiszttartója kezéhez folyt 
be.100 Ugyanakkor a források arra is utalnak, hogy ezen jövedelmek egy részét azonnal 
az allodium számára szükséges állatok, illetve bor vásárlására fordították. A két 
majorságban folytatott gazdálkodás jellemzői alátámasztják a megye mostoha 
árutermelési viszonyairól a szakirodalomban kialakult képet, hiszen az eladott 
termékeknek túlnyomó része a megyehatárokon kívül került értékesítésre. Ugyanakkor 
felhívják a figyelmet arra, hogy a Hegyalja által kínált piaci lehetőségek, a megyei 
északi részén birtokos nemességet a birtokok fejlesztésére, a termelés intenzívebbé 
tételére ösztönözték.

A Dessewffy birtokokon, az alkalmazottak részéről a szigorú felügyelet ellenére 
is előfordultak visszaélések. Ha ezek bizonyítást nyertek, az elkövetők szigorú 
megbüntetése soha nem maradt el. 1776-ban a Dessewffy-úriszék a nem sokkal 
korábban elhunyt királytelki tiszttartó, Dankó János által elkövetett visszaélések 
ügyében folytatott vizsgálatot.101 A meghallgatott tanúk egybehangzóan állították, hogy 
három évvel korábban - a tokaj i vásárra menet -, a tiszttartó a maga szekereire nemcsak 
saját gabonájából, de az uradaloméból is rakattatott. Mivel a szám tartó nem volt jelen 
az eladásnál, felmerült a gyanú, hogy Dankó az eladott gabona árát magának tartotta 
meg. A tanúk állítása szerint a tiszttartó a kölcsönadott uradalmi gabona egy részéért 
személyesen vállalt kezességet. Később nem mindet hajtotta be, ezáltal jelentős kárt 
okozott az uradalomnak.102 Dessewffy ezt követően lefoglaltatta Dankó János és - a 
visszaélésekben szintén részes - fia, György javait is.103 Jellemző, hogy György - aki 
elismerte a vádak megalapozottságát - elsősorban azzal igyekezett menteni magát, 
hogy rámutatott a számtartó és az uradalmi személyzet más tagjai által elkövetett 
visszaélésekre.104 Bár Dessewffy előbb elutasította György mentegetőzését, később 
azonban lefoglalt javainak többségét visszajuttatta számára.105
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Királytelken, mint már korábban említettem, a kocsmárosok gyakran jelentős 
adósságot halmoztak fel az uradalommal szemben. Ha a kocsmáros nem tudott fizetni, 
nemcsak vagyonát foglalták le, de gyakran börtönbe is vetették. 1775-ben - a 
forrásokban csak Marci néven említett - királytelki kocsmáros nem tudta törleszteni 
365 forint 78 dénárt kitevő tartozását, ezért vagyonát elkobozták, őt magát pedig a 
vármegyei tömlöcbe zárták. Dessewffy csak azzal a feltétellel volt hajlandó hozzájárulni 
szabadon bocsátásához, hogy a volt kocsmáros felvállalta egy majorsági földterület 
megművelését, a termés után adott kilenceddel törlesztve tartozását.106

Az adósságbehajtásoknál - mint ezt Huppka Márton kocsmáros esete is bizonyítja 
- az uradalmi tisztségviselők is követtek el jogtalanságokat. Miután az adósságai miatt 
szintén vagyonelkobzással és elzárással büntetett Huppka 1769-ben kiszabadult 
börtönéből, a vármegyéhez fordult jogorvoslatért.107 Főleg azt sérelmezte, hogy 
Dessewffy tisztjei által lefoglalt vagyonának értéke jócskán felülmúlta tartozását. Ezért 
kérte az adósság törlesztése után fennmaradó javainak a visszaadását. 1773-ban 
megindult eljárás eredménytelenségét mutatja, hogy a következő évben Huppka, a 
kedvezőbb elbírálás reményében, kénytelen volt újra Dessewffyhez fordulni.108
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tartoznak, melyek eredete pontosan nem határozható meg, illetve nem illeszthető be a 
fenti kategóriák közé. A bevételek kiszámításánál mindig levontam az előző év 
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A „bérmunka” kategória alatt szinte kizárólag a különböző mesteremberek által végzett 
munkák díjazását kell érteni. Az élelmiszerekre fordított költségek mögött is szinte 
csak az állatok számára is nélkülözhetetlen só és a kocsmák működtetéséhez szükséges 
bor és pálinka vásárlására fordított összegeket kell érteni. A birtokosnak juttatott résznek
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tekintettem azt az összeget, melyet valamely más személynek, pl. tiszttartónak adtak 
át. A népességszám növekedésével párhuzamosan az ófehértói jövedelmek is gyors 
növekedésnek indultak. 1784-ben az éves jövedelem 2903 rajnai forint volt. Ezen 
összeg 63 %-a (1830 rí) került a birtokosok kezéhez. Eközben azonban a majorság 
részesedése még mindig csak 9,85 %-a volt az összjövedelmekből.
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106. Uo. 30.
107. Uo. 222.
108. Uo. 216
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Dessewffy Sámuel fontosabb birtokszerzései

I. fü g g e lé k

Birtokszerzés Birtokok, illetve Korábbi tulajdonos Fizetett összeg
éve részbirtokok rf

1742. Fintai, mádi, zombori 
részbirtokok

1745. Krivány, Olsva

1750. Gönc

1751-59. Tállyai, tokaji, 
sátoraljaújhelyi szőlők

1758. Nyíregyházi, ófehértói, 
királytelki birtokrészek

1759. Füleki részbirtokok

1763. Hrabóc és Polyakóc

1766. Nagydomása, Staskóc, 
Giróc, Holcsikóc, 
Pravlóc, Vladicsa

1767. Szédikert

1772. Nyíregyházi, ófehértói, 
királytelki részbirtokok

Dessewffy István 
(örökség)

-

Dessewffy Ádám 
(örökség)

“

Csáky Antal 
(zálogbavétel) 
Szirmay Györgytől és

43 000

Bosnyák Pétertől 
(vétel)

15 750

Gersei Pethő Rozália 
(örökség)

-

Mednyánszky Julianna 
(zálogbavétel)

10 000

Szirmay Károlytól 
(zálogbavétel)

10 000

Gersei Pethő Zsigmond 
(örökség)

17 994

Királyi korona 
(adomány)

34 000

Sennyei Imre özvegye 
Lévay Anna Borbála

30 669

1 6 1



A királytelki uradalom bevételei
II. f ü g g e l é k

E V 1767. 1768. V.-
1769. VI.

1770.VI.- 
1771.IX.

1774. XI.-
1775. VIII.

1775.Х,- 
1776.IX.

1776.X.- 
1777.

Mf d % Mf d % Mf d % Mf d % Mf d % Mf d %

állateladás 1 009 12 25,7 2 291 25 52,3 77 52 2,9 592 18 34,4 1 212 34 38,1 1 465 56 66,-

gabona
eladás

618 90 15,7 1 694 29 38,7 1 725 58 64,8 406 70 23,6 93 20 2,9 242 92 11,-

állatbőr,
gyapjú

0 0 0 0 0 0 0 0 0 178 56 10,4 206 94 6,5 15 30 0,6

kocsmál-
tatás

796 2 20,2 393 11 9,0 806 58 30,3 525 88 30,5 545 82 17,2 349 50 15,8

taxa 270 60 6,9 0 0 0 0 0 0 19 76 1,1 996 0 31,4 102 0 4,6

takarmány
eladás

1 238 24 31,5 0 0 0 51 0 2,0 0 0 0 0 0 0 43 86 2,-

egyéb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 0 3,9 0 0 0

összesen 3 932 88 100,0 4 378 65 100,0 2 660 68 100,0 1 723 8 100,0 3 179 30 100,0 2219 14 100,0



Ili. függelék
Az ófehértói uradalom bevételei

É v 1758.X.-1759.III. 1759. 1760. 1761. 1762. 1765.IX. 1766. II-IX.

Mf d % Mf d % Mf d % Mf d % Mf d % Mf d % Mf d %

állateladás 4 50 0,6 6 12 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0,1

gabona
eladás

30 50 4,1 0 0 0 27 20 3,8 0 0 0 0 0 0 24 0 5,8 236 28 26,4

állatbőr,
gyapjú

3 6 0,5 2 4 0,5 17 4 2,4 4 42 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

takarmány 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 23 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

kocsmál-
tatás

345 80 46,6 0 0 0,0 192 72 27,2 586 89 59,3 338 26 54,5 14 0 3,4 0 0 0

árenda 71 40 9,6 161 3 41,7 187 70 26,4 229 70 23,2 27 67 4,4 196 1 47,8 377 8 42,0

erdő 43 18 5,8 32 30 8,3 8 81 1,2 0 0 0 36 72 5,9 51 54 12,5 33 36 3,7

taxa 212 60 28,6 85 59 22,1 228 8 32,1 101 88 10,3 218 76 35,2 45 60 11,1 173 18 19,3

robotválság 0 0 0 0 0 0 3 60 0,5 10 20 1,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

birság 10 20 1,4 0 0 0 24 0 3,4 2 40 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

egyéb 20 88 2,8 100 0 25,8 21 59 3,0 42 48 4,3 0 0 0 79 80 19,4 75 67 8,5

összesen 742 12 100,0 387 8 100,0 710 74 100,0 990 20 100,0 621 41 100,0 410 95 100,0 896 65 100,0



IV. függelék
A királytelki és ófehértói bevételek összehasonlítása

Megnevezés irálytelki uradalom bevétele ófehértói uradalom bevételei
Mf d % Mf d %

állattartás 6 647 97 37 11 70 0,3
gabona eladás 4 781 59 26,6 317 98 7,2
állatbőr, gyapjú 400 80 2,3 26 56 0,6
kocsmáltatás 3416 91 19 1 477 67 33,5
takarmány eladás 1 332 24 7,4 12 23 0,3
árenda 1 250 59 28,3
erdő 205 91 4,6
taxa 1 388 36 7,7 1 065 69 24,1
robotválság 13 80 0,3
bírság 36 60 0,8

ö s s z e s e n : 17 967 87 100,0 4 418 73 100,0

Királytelek Ófehértó
Mf d % Mf d %

majorsági
jövedelmek 13 162 60 73,3 368 47 8,3
haszonvételek 3416 91 19,0 2 934 17 66,4
úrbéres
szolgáltatások 1 388 36 7,7 1 116 9 25,3

Ö s s z e s e n : 17 967 87 100,0 4 418 73 100,0
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V . f ü g g e l é k

A királytelki és ófehértói allodiumok 
szarvasm arha állománya 1769-ben

bika tinó üsző ökör összesen

Királytelek 6 108 84
hizlalt

16
igás

16 317
Ófehértó 0 0 5 6 31

VI. függelék

A királytelki és ófehértói uradalmak 
kiadásai

Királytelek Ófehértó
Mf % Mf d %

uraság 13 116 77,0 475 12,5
uradalmi szem« 1 359 8,0 1 034 27,1
bérmunka 995 5,8 961 25,2
uradalmi felsze 639 3,7 468 12,3
élelmiszer 864 5,1 564 14,7
egyéb 64 0,4 315 8,2
Ö s s z e s e n 17 037 100,0 3 817 100,0

1 6 5




