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Szirácsik Éva

Fizetések és fizetettek a Divényi uradalom területén 
1687-1743

Bevezetés

A Nógrád vármegyében és töredék részben Hont vármegyében húzódó hatal
mas birtok, a Divényi uradalom az 1686-os esztendőben került a Zichy családhoz. 
Ekkortájt az uradalmat Divény, Balassagyarmat, Losonc mezővárosok, Abélova, 
Alsóesztergály, Alsóprébely, Alsótiszovnyik, Bisztricska, Boroznok, Brezova, 
Budalehota, Bússá, Divényhuta, Divényoroszi, Dobrocs, Felsőesztergály, 
Felsőludány, Felsősztregova, Felsőtiszovnyik, Gergelyfalva, Halászi, Kissztracin, 
Kisújfalu, Kiszellő, Kotmanlehota, Lentvora, Lest, Lónyabánya, Madácska, Mál
napatak, Mlágyó, Nagykürtös, Nagylám, Nagylibercse, Nedelistye, Óvár, Policsna, 
Róna, Rózsalehota, Süllye, Szele, Szenna, Szentpéter, Szinóbánya, Szklabonya, 
Tamási, Terény, Tosonca, Tótkelecsény, Turicska, Turopolya, Udomya, Vámosfalva, 
Veres, Zahora, Zavoda, Zsély falvak része, vagy egésze és Fűrész, Kisszalatnya, 
Kisszklabonya, Tótkishartyán puszták alkották.

Ez az Alföld bőtermő síkságai és az északi bányavárosok közé ékelődött vidék 
távol feküdt a fejlettebb Dunántúl pezsgőbb gazdaságú régiójától. A korabeli mér
cével mérve is rossz úthálózatú megye északi részét a mezőgazdaság számára ked
vezőtlen viszonyok, zord éghajlat, terméketlen földek jellemezték. A török dúlás 
és a hajdani földesúr, Balassa III. Imre megrendszabályozására küldött császári 
csapatok pusztításainak hatására a terület jelentősen elnéptelenedett, a Zichyek 
alatt azonban megindult a települések regenerálódása. A növekvő népesség újra 
kezelésbe vette a korábban elhagyott, puszta telkeket, sőt a 18. század közepén 
egyre inkább irtásokkal növelték a megművelhető területek méretét.

A szerző ez úton is köszöni a PRO RENOVANDA CULTURA HUNGÁRIÁÉ 
ALAPÍTVÁNY „DIÁKOK A TUDOMÁNYÉRT” SZAKALAPÍTVÁNYÁNAK, hogy a 
kutató munkáját anyagilag támogatták és ösztönözték.

145



Az uradalom bevételei a tárgyalt korszakban az 1703-1711-es évek visszaesé
sét kivéve folyamatosan emelkedtek olyannyira, hogy 1743-ban a bevételek az 
1687-es évieknek hozzávetőleg a kilencszeresét érték el. A bevételek tehát jelentő
sen megemelkedtek, miközben az uradalom fenntartására, a gazdaság működteté
sére fordított pénzek csak szerényebb mértékben növekedtek, aminek következté
ben az uradalom egyre jövedelmezőbbé vált. A Divényi uradalom éves bevételei
nek döntő részét a jobbágyok adói tették ki: leginkább a cenzus, azt követő mérték
ben a kisebb királyi haszonvételek, azon belül is a kocsmáltatás, kisebb jelentősé
gűek, de mindenképpen meghatározóak voltak a főként dézsmából származó ter
mékek eladásából származó bevételek.

A korabeli átlagos magyarországi uradalmak állapotához hasonlóan a Divényi 
uradalom majorságából az éves bevételeknek csak kis hányada került ki, de a cse
kély értékesítésre kerülő termék mellett az uradalom belső fogyasztásához a ma
jorsági termelés is aktívan hozzájárult az elemzett 1687-1743 közötti periódusban. 
Az uradalom nem szakosodott sem eladásra szánt állattartásra, sem pedig szőlé
szetre, borászatra..., hanem inkább az uradalom önellátását segítette elő. A major
sági gazdálkodás egyik pillére az állattenyésztés volt, azon belül is a juhok, kecs
kék, a sertések és a szarvasmarhák tartása, míg a földművelés esetében a hangsúly 
az extenzívebb gabonafélék termesztésén nyugodott, nem pedig a munkaigényes 
és szakértelmet igénylő, robottal nem művelhető szőlészeten, kertművelésen, vagy 
esetleg a rétek gondozásán. A majorsági állattartás Divényre korlátozódott, ill. kis 
mértékben az illési majorra. Az allodiatúra szántói is Divény határában, az 1730-as 
évekre pedig az egyre jelentősebbé váló Illésül voltak, kisebb jelentőségűeknek 
számítottak a Zsély, Zahora, Bússá, Szklabonya területén húzódó major földek. A 
meghatározó divényi széna mellett szénát szállítottak Zsélyről, Bussáról, Illésiről, 
s több pusztáról is, azaz Orosziról, Palcikováról és Rusznákról. A major szőlők 
helyéről csupán annyit tudunk, hogy 1734-35-ben megemlékeztek a balassagyar
mati és az alsóesztergályi majorsági szőlőkről, de 1743-ban már csak a Balassa
gyarmaton lévőt említették. A majorság sajátosságai és jellemzői mindenesetre az 
allodiatúrát a Divényi uradalom gazdálkodásának fontos, szerves részévé tették.

Egy uradalom gazdálkodásáról, gazdaságának szerkezetéről, működéséről ta
lán semmi sem árulkodik úgy, mint a birtokon alkalmazottak összetétele, azoknak 
a feladatai, sőt a foglalkoztatásukkal kapcsolatos munkabérek nagysága is igen 
beszédes lenyomata a korabeli uradalom gazdaságpolitikájának, gazdasági érték
ítéletétének. A Divényi uradalom 30 évből fennmaradt részletes számadáskönyvei 
adhatnak ezen a téren kapaszkodót, hiszen más jellegű iratok nem maradtak fenn a 
Zichy-család levéltárában erre vonatkozóan.1 Mivel a tárgyalt korszak, vagyis az 
1686-1743 közötti-körüli időszak uradalmai több kutatót is foglalkoztattak, ezért 
lehetővé válik a Divényi uradalom kötelékében dolgozók és azok helyzetének össze
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hasonlítása más korabeli uradalmakban élő kollégáikkal, az ott kialakult állapo
tokkal.

Noha az uradalmi kasszákból fizetettek átfogó csoportosítását Kállay István 
már elvégezte, mégis az uradalmi tisztek, alkalmazottak, szolgák és azok különbö
ző fajtáinak javasolt megkülönböztetésétől több esetben el kellett térni, hiszen a 
divényi számadáskönyvek lapjain az egyes gazdasági ágazatokban működőket egy
mástól nem különítették el.2 Mindenesetre a forrásadottságnak a kutatást hol segí
tő, hol pedig akadályozó sajátosságai ellenére a fizetési lajstromok és a számadás
könyvek különféle utalásaiból elénk rajzolódhat egy működő uradalom képe.

A tisztek, alkalmazottak, szolgák és feladataik

A törökök kiűzésével Magyarországon a 17. században nagy területek kerültek 
kincstári kezelésbe, amit a császár híveinek jutalmazására használt fel. A birtok
szerzés nagy lehetőségének idején a kardforgató Zichy I. István is több uradalmat 
nyert el a császártól, így az oroszvári, a szentmiklósi, a vásonkői, a palotai, a 
homonnai és a divényi központú birtokokat.3 Az 1686-os évben donatio mixta ke
retében kapott-vásárolt Divényi uradalmat az új birtokos a következő esztendei 
végrendeletében seniorális hitbizománnyá alakította, aminek következtében az ura
dalom 20. századi felbomlásáig a család legidősebb férfitagja igazgatta a Divényhez 
tartozó birtokok ügyeit.4 A hitbizomány célja a jelentős vagyon osztatlan és elide
geníthetetlen fenntartása volt a családban az egymást követő nemzedékek előre 
kijelölt tagja számára.5

Mind Zichy István, mind az őt követő seniorok fontos szerepet játszottak kato
naként, politikusként, vagy akár egyházi főméltóságként az állam életében, mind
ezeknél fogva viszonylag ritkán tartózkodtak az uradalmuk területén. Zichy István 
(1686-93), Ádám (1693-1701) és I. Károly (1701-1741) nevei Moson vármegyé
hez köthetőek, ahol főispánok voltak, s itt is temették el őket. Zichy I. Imre ( 1742- 
46) pedig Árva vármegye főispánjaként sok energiát szentelt Árva várának helyre- 
állítására.6

A Zichyek birtokai a Nógrád vármegyei uradalom kivételével a Dunántúlon 
terültek el, de ide vonatkozó kutatások hiányában valójában nem ismert, hogy a 
Zichy család birtokai hogyan kapcsolódtak egymáshoz gazdaságilag, vagy pedig 
az adminisztráció terén. A 17. században például a divényi tiszttartó oroszvári kol
légájának számolt el a parasztoktól begyűjtött naturáliák felől, de nem történt em
lítés uradalmak fölötti Gazdasági Bizottságra, vagy más központi szervezetre vo
natkozóan legalábbis a Divényi uradalommal kapcsolatosan. A korabeli többura- 
dalmú birtokok számához mérve a Divényi uradalom a 18. században igen szerény
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központi tisztségviselő gárdával dolgozott, hiszen csak egy fő, a jószágkormányzó. 
állt az uradalom fölött, és nem működött mellette sem régens, sem számvevő, vagy 
pedig felügyelő.

A központi tisztviselők a 18. századi uradalmakban7

18. sz. 2. fele 18-19. sz. 18. sz. 1. fele 18. sz. 1. fele 18. sz. 2. fele
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18. sz. 1. fele 18. sz. 1687-1743

derecskéi uradalom pápa-ugod-devecseri
uradalom

divényi uradalom

teljhatalmú hercegi 
megbízott jószágkormányzó jószágkormányzó

A jószágkormányzói fizetést a Rákóczi vezette szabadságharc kitörésétől, va
gyis az 1703-as esztendőtől kezdődően folyósították feltehetőleg nem a földesúr 
akaratából, hanem a háborús helyzet következtében. A Divényi uradalomnak az
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első jószágkormányzója Kajali Pál volt, aki egyben a gácsi főkapitányi és a várme
gye fiscalis prefectusi tisztét is ellátta. Kajali jószágkormányzói működése idején 
az uradalmat a felkelés és nem utolsó sorban saját szükségleteinek kiszolgálójává 
tette, A Rákóczi-korszak múltával azonban Zichy Ï. Károly megtartotta a jószág
kormányzóságot, de akkor már biztosan az ő embere került ebbe a magas tisztség
be. Az 1713-as esztendőtől kezdve a jószágkormányzó Semberi János lett, aki hű
ségét azzal is bizonyította, hogy a költekező urának gyakorta kölcsönözött kisebb- 
nagyobb összegeket. Semberi nem tartozott a Divényi uradalom többi tisztviselője 
közé: a fizetési lajstromokban a neve mindig azoktól jól elkülönítve szerepelt, sőt 
nem is lakott az uradalom területén.

A jószágkormányzó munkájáról nem adnak számot a Divényi uradalom iratai. 
A korabeli pápa-ugod-devecseri uradalomban azonban a jószágkormányzó felada
ta a tisztviselők, alkalmazottak és a szolgák irányítása volt, ő határozta meg a gaz
dálkodás menetét, s ő állt kapcsolatban az uradalom birtokosával, akinek tanácsot 
adott a birtokkal kapcsolatosan.8 A jószágkormányzó tiszte volt az is, hogy ellen
őrizze a gazdálkodás menetét.9 A Divényi uradalom jószágkormányzójának mun
kájáról viszont mindössze annyi mondható el a számadáskönyvek alapján, hogy a 
nagyobb kifizetések a jószágkormányzó nevéhez fűződtek.

A Divényi uradalomban az uradalmi tisztségviselők közül több is megtalálható 
volt, nem úgy, mint az uradalmak fölött álló központi tisztviselők esetében. Az 
uradalmi tisztviselők körében a legfontosabb pozíciót a tiszttartó látta el, amely 
tisztséget viselő személy gyakorlatilag minden uradalom élén megtalálható volt a 
tárgyalt korszakban, így a Divényi uradalomban is.

A tiszttartó feladata igen összetett volt, ami azonban attól függött, hogy milyen 
összetételű volt az adott birtok uradalmi tisztségviselőinek csoportja. Példának 
okáért a sárospataki uradalomban a tiszttartó az uradalom valamennyi tisztviselője 
fölött állt, felelős volt a központ felé, s ugyanakkor felelősséggel tartozott az ura
dalom gazdálkodásáért. Mivel azonban Sárospatakon külön számtartó is volt, így 
nem kellett a tiszttartónak számadásokat készítenie.10 A süttöri uradalomban ugyan
csak a tiszttartó felelt egy személyben a rábízott uradalomért, neki kellett a 
domíniumban előforduló ügyekben intézkedni, növelni a jövedelmeket, s mind
emellett ő gondoskodott a kastély építéséhez szükséges cserepek beszerzéséről, a 
gabona időben történő elvetéséről, a bérek kifizetéséről. 11 Hasonló volt a helyzet 
az alsólendvai uradalomban is, hiszen ott a tiszttartó, aki szintén az uradalom élén 
állt, felelősséggel tartozott a központ felé, a többi tisztviselő engedelmeskedett 
neki, az ő kezében összpontosult a gazdaság irányítása az adminisztrációtól a bé
rek kifizetéséig, de ő volt a jobbágyság kisebb ügyeinek eligazítója, az árvák gond
viselője, az uraság helyettese a megyegyűlésen.12 A garamszentbenedeki egyházi 
birtokon ellenben a tiszttartó hatalma igen csekély volt, nem terjedt ki felügyelete
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a számtartóra, vagy a kulcsárra, s kezdetben a munkaköre is inkább az ispánéra 
emlékeztetett. 13

A Divényi uradalomban ezzel szemben a tiszttartót tekinthetjük az uradalmi 
irányítás központi figurájának. Noha nem ismert a tiszttartó munkakörének pontos 
leírása, de ő vezette a számadáskönyveket, amelyeket a földesúrnak bemutatott, ő 
volt az, aki az urát képviselte a megyegyűlésen, ő fizette ki a béreket, s gyakorta 
részt vett különféle termékek beszerzésében. A hatalma valószínűleg kiterjedt a 
többi tisztviselőre, alkalmazottra és szolgára, így felelőséggel tartozhatott az ura
dalom működéséért is.

A divényi tiszttartó munkáját néhány esztendőben megkönnyítette a divényi, 
majd az 1743-as esztendőben a zsélyi kulcsár is. A kulcsár az uradalom pincéiben 
lévő szeszes italokat, elsősorban a bort vizsgálta meg, de mindig a tiszttartó vezet
te a borról a számadást. Nem volt viszont kasznár, aki a gabonát tartotta volna 
számon, sem pedig konyhasáfár, aki a konyha szükségletével törődött volna, volt 
ellenben a nagyobb birtokokra jellemzően uradalmi ügyvéd, ill. a korszak végén 
annak famulusa, az uradalmi esküdt is megjelent. Az ügyvéd az uradalom külső és 
belső peres ügyeiben vállalt szerepet, azaz a Zichyek más földesurak elleni vitái
ban ugyanúgy, mint a parasztok úriszék elé került ügyeiben.

Uradalmi tisztviselők
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Az uradalom mindenestre nem működött nagy számú uradalmi tisztviselővel. 
Némi hasonlóságot fedezhetünk fel tehát a derecskéi uradalommal, melyet ugyan
csak nagy távolság választott el a birtokosától, s a “tiszti apparátus csekély volta a 
dominium adóztató birtok jellegével magyarázható, s azzal a ténnyel, hogy a 
derecskéi domínium sohasem töltött be olyan szerepet az Esterházy-birtokok törté
netében, mint bármelyik, Bécshez közelebb fekvő uradalmuk. ” 14 Talán a tisztvise
lők csekély száma ugyanazzal magyarázható a Divényi uradalomban, mint az em
lített Esterházy-birtokon.

Az uradalmi alkalmazottak közül az ispánok kiemelt helyzetűek voltak, s az 
uradalmak gazdasági élete szinte elképzelhetetlen volt nélkülük. A pápa-ugod- 
devecseri uradalomban az ispánok munkája az allodiatűrához volt inkább köthető, 
hiszen a majorság térnyerésével egyenes arányban emelkedett az ispánok száma, 
akiknek a feladatai közé tartozott a béresek, robotosok, bérmunkások felügyelete, 
a gazdasági munkák végrehajtásának ellenőrzése.15 A garamszentbenedeki urada
lomban ellenben az ispán hatásköre a tiszttartóénál is nagyobb volt, ő vált a gazda
sági ügyek vezetőjévé.16

A Divényi uradalom területén a 17. század végén két ispán is működött, az 
egyik Divényben, a másik pedig Nagylibercsén. A Rákóczi-szabadságharc után az 
1713-as évig mind a két helyen alkalmaztak ispánt, de azt követően csak a divényi 
székhelyű ispán maradt meg, majd az 1738-as évben megemlékeztek még a 
szentpéteri, az 1743-as évben pedig a balassagyarmati ispánokról is. Az ispánok 
ebben az uradalomban nem a tiszttartó feladatát látták el, jó okkal hihetjük, hogy 
inkább a munka végzésére felügyeltek, de juttatást kaptak a dézsma begyűjtésében 
való részvételükért is, s a tiszttartónál gyakrabban merült fel nevük a különféle 
beszerzések kapcsán.

Az ispán munka fölötti felügyeleti tevékenységét a pápa-ugod-devecseri ura
dalomban a hajdúk segítették az őrzési feladataik ellátása mellett.17 Kállay viszont 
a kötelességeik alapján a hajdúk 3 csoportját különítette el: a házi katonaságo* 
amelyet a jobbágyok ellen használtak fel; a hivatali hajdúkat, akik küldöncként, 
ajtónállóként szolgálták urukat és a robotmunka ellenőrzésére rendelt gazdasági 
hajdúkat. 18 A Divényi uradalomban azonban igen összetett lehetett a hajdúk szere
pe. A divényi hajdúk kísérték és őrizték az uradalomból a földesúrhoz Oroszvárra, 
vagy Pozsonyba küldött terményekkel megrakott szekereket éppúgy, mint ahogyan 
ők voltak a gyakorta küldött levelek szállítói, s őket is utasíthatták az ország több 
részére vásárlási megbízatással. A hajdúk felügyelhették ugyanakkor a gazdasági 
munkák rendben történő elvégzését, amire utal az 1770-es években a balassagyar
matiak panasza a túlkapások ellen: “két kilóra való földet fölszántani, bé boronál- 
ni büntetés alatt minden nap egy ekével, ösztönöztettünk botokkal, korbácsokkal, 
körületünkjárván uraság hajdúi, s más féle szolgái ütnek, vernek, hajháznak, hogy
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a marháink kiállanak. ” ’9 Ha nem is ilyen hévvel, de a majorság erőteljesebb kiter
jesztése előtt, a 18. század első felében is a hajdúk vigyázhattak a robot elvégzésé
re, s a dézsma begyűjtésére a Divényi uradalom területén. A divényi hajdúk azon
ban reprezentációs feladatokat is elláttak díszes ruhájukból ítélve, s szintén ők 
búcsúztathatták a földesúr elhunyt feleségét, Amadé Magdolnát az 1714-es évek 
gyászruha vásárlásai alapján.

Az uradalmi hajdúk parancsnoka volt a korabeli Magyarországon a castellanus, 
amely nevet szoktak porkolábnak, vagy várnagynak is fordítani. A porkoláb, vagy 
várnagy az alsólendvai uradalomban nem csupán a várbéli hajdúknak, katonáknak 
parancsolt, hanem vigyázta a vár börtönét, a váron kívüli épületeket, sőt a földesúr 
számára madarásztatott, vadásztatott is.20 A Divényi uradalomban porkolábbal csu
pán az 1743-as fizetési lajstromban találkozhatunk, addig a hajdúk irányítását va
lószínűen a divényi ispán látta el. Az uradalomban egyébként 4 kastélybéli hajdút 
tartottak a korszak folyamán kivéve a Rákóczi-korszakot követően az 1731-es évig, 
amikor bizonyosan 2 hajdúról emlékeztek meg. Az uradalmi szolgák között a por
koláb és a hajdúk mellett rendészeti teendőket is elláttak a Divényi uradalomban 
az 1720-as évek végétől a szőlőt vigyázó divényi hegyőr és az erdőkért felelős 
divényi és vámosfalvi erdőőrök.

A majorban zajló munkákat viszonylag nagy számú alkalmazott- és szolgahad 
biztosította.

A Divényi uradalom majorsági alkalmazottai és szolgái

MAJOROSÉK JUHÁSZOK SZARVASMARHÁK
PÁSZTORAI

SERTÉSEK
PÁSZTORAI

EGYÉB

majorgazda bacsa béres kondás komlós
major gazdáné juhászok kisbéres méhes gazda
majorbéli
szolgálólány

tehénpásztor vincellér

majorosék lánya borjak, tinók és 
üszők pásztora

major szekeres napszámosok

A majorosék alatt értjük a Rákóczi vezette felkelés idejének kivételével mind
végig jelenlévő majorgazdát, a majoros feleségét, a gazdasszonyt, aki majdnem 
minden esztendőben kapott fizetést, a majorbéli szolgálólányt, akinek működése 
az 1690-es és az 1720-as esztendőkre tehető, de az 1719-es évben a majorosék 
lánya is kapott pénz munkájáért, ill. az 1743-as esztendőben major szekerest is
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említettek a számadáskönyvekben. A majorgazda követhette figyelemmel a major
ság életét, a felesége pedig a teheneket fejte, vajat készített és gondozta a baromfi
akat. A gazdasszony dolgát könnyítette meg a szolgálólány, vagy a saját lánya is. A 
majorszekeres késői megjelenése nem jelenti azt, hogy előtte nem volt az urada
lomnak szekérhajtója, mivel mindvégig kimutatható a szekér és annak tartozékai
nak vásárlása, de az uradalom meg nem nevezett, más feladatot is betöltő szolgája 
használhatta azt.

A juhok és kecskék pásztorainak élén a bacsa állt az 1714-es évtől, aki az 
állatok gyógyszerét is beszerezte, s számot adott a szaporulatról, vagy az állomány 
csökkenéséről a tiszttartónak. A bacsa felügyelete alatt álló juhászbojtárokat az 
uradalom fizette, nem pedig a bacsa fogadta fel, tartotta el a saját fizetéséből. A 
juhászok száma néhány esztendőből ismert, aminek alapján elmondható, hogy a 
17. században kettőről négyre emelkedett, miközben az alig 2 0 0  juhot számláló 
állomány 600-ra növekedett. A szabadságharcot követően pedig két, három juhász 
gondoskodott a 200-ról 800 fölé szaporodó állatállományra, kivéve az 1719-es 
esztendőt, amikor az uradalom 7 juhászt fizetett. Ajuhászok feladata elsősorban a 
rájuk bízott juhok legeltetése volt, de a juhászoknak Bél Mátyás szerint “nemcsak 
a legeltetés a dolga, hanem az is, mi a háznál jár a juhok tartásával: nyírás, sajt 
készítése, formába sajtolása, sokféle fajtájának kialakítása. ”21

Míg a 17. század végén az uradalom által fizetést kapók körében csak a tehén
pásztor foglalkozott 20-60 szarvasmarhával, addig a következő században már a 
80-100, az 1725-ös évben több mint 140 állathoz többféle szolgát is alkalmaztak. 
Az 1714-es évben a divényi béres foglalkozott a marhákkal, majd a következő 
évben a béres mellett megjelent a tehénpásztor, és a kisbéres, avagy béres szolga 
is. A következőekben a tehénpásztor mindig szerepelt a fizetésben részesülők kö
zött az 1725-ös és az 1743-as év kivételével, miközben a kisbéres az 1718-1721 
közötti időszakban és az 1734-es évben hiányzott az uradalmi majorból. Az 1719- 
es és az 1738-as esztendők között feltűnt a majorságban a “borjak és az üszők, 
tinók pásztora”, az 1734-es évben pedig az illyési major bérese is a divényi béres 
mellett. Az utóbbi évben az illyési hízóökrökre nem csupán az illyési béres fel
ügyelt, hanem 2  alkalmi napszámos is, akik a következő esztendőben már az ura
dalom alkalmazottai között szerepeltek, de ekkorra már eltűnt az illyési béres a 
fizetett szolgák közül.

A sertésekre vigyázó kondást még a Rákóczi felkelés idején is pénzben fizették 
a Divényi uradalomban. Két esztendőben a kondással együtt, attól elválaszthatat
lanul kapta a fizetését a kisbéres, de talán ez nem jelenti azt, hogy a kisbéres ez idő 
tájt segítette a kondás munkáját. Az elemzett időszak elején a kondát alig több 
mint 50, míg a 17. század végén majdnem 200 darab állat alkotta, valamint a kö
vetkező században is a sertések létszáma ugyancsak 50-200 között mozgott. A kon
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dás feladata egyébként túlmutatott a majorsági sertések őrzésén, a dézsmából szár
mazó sertéseket is ő hajtotta az uradalmi központba.

A majorsági méhészkedés nem volt túlontúl jellemző, még az ezen a téren je 
lentős 1689-es esztendőben is a kaptárok száma nem érte el a hetvenet, más évek
ben pedig harmincat-negyvenet, esetleg kevesebbet. A méhek a 17. században a 
méhes gazda felügyelete alatt álltak, majd a Rákóczi korszakot követően a komlós 
kezelésébe kerültek. A komlós feltehetően nem értett annyira a méhekhez, mint a 
méhes gazda, talán ezzel magyarázható a méhészet térvesztése az uradalom 
allodiatúrájában az 1720-as évekre. A divényi komlós fő feladata viszont a korszak 
folyamán mindvégig a komló biztosítása volt az uradalmi sernevelő házakba, egy 
évben 15-50 kila árpát termelt az uradalom komlósa. A balassagyarmati vincellér 
igen későn, az 1734-es esztendő táján jelent meg a balassagyarmati, s gyakorlati
lag a majorsági szőlészet, borászat fellendülése idején.

A majorban dolgozók mellett a vadászok is figyelmet érdemelnek, hiszen szol
gálatukért nem kis összegek kerültek hozzájuk az uradalmi kasszából. Az 1731-es 
évben fizettek először a vadásznak, aki azonban nem az uradalom területén, ha
nem Pozsonyban vadászott, ám az 1735-ös esztendőtől fogva egy divényi és egy 
balassagyarmati vadászt is foglalkoztattak. A vadászok feladata a felszerelésükből 
ítélve a hálóval történő madarászat és a vadak puskával való elejtése volt. A vadá
szok lóval és kutyákkal dolgoztak. Mindez nagyon jellemző volt a korabeli vadá
szokra.22

Az iparosok, kereskedők közül elsősorban a kocsmárosok, fogadósok és a pá- 
linkaégetők, serfözők érdemesek említésre jelentőségük és létszámuknál fogva. A 
kocsmárosok és fogadósok száma az elemzett időszak folyamán 11 főre emelke
dett, a kezdeti éveket követően. A divényi kocsmáros után megjelentek a vámosfalvi, 
fürészi, balassagyarmati, illyési, lónyabányai, zsélyi, zahorai, szklabonyai, 
kisújfalusi kocsmárosok és vendégfogadósok is. Mivel a Rákóczi-korszakot köve
tően a Divényi uradalom pénzbevételeinek jelentős hányada a szeszes italokból 
származott, ezért fontos szerepet osztottak a pálinka és sör előállításában a divényi 
pálinkaégetőre és a divényi, majd az 1738-as esztendőtől a zsélyi serfőzőre.

Az iparosok közül a divényi és a balassagyarmati pintérek csupán az 1734-es 
esztendőben kerültek az uradalmi szolgák sorába, noha pintérmunkáért szinte min
den évben adtak ki némi pénzt. Hasonlóan a pintérekhez a kovácsoknak is az 1734- 
es évig munkájukat fizették ki, s csak azt követően kerültek az uradalom szolgái 
közé. Az üveghutást is csupán az 1715-1716-os években sorolták az uradalom szol
gái körébe, addig, ill. azt követően vagy üveggel, vagy pénzben fizetett urának az 
1680-as évek végétől működő divényhutai üveghuta után.

A Divényi uradalomban igyekeztek a szükséges munkákat a fizetett tisztvise
lőkkel, alkalmazottakkal és szolgákkal végeztetni, de néhány estben szükség volt
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alkalmi munkások segítségére is. A munkadíjak egy része szorosan kapcsolódott a 
majorsági termeléshez, akár a borjak, malacok, bárányok kasztrálását végző heré- 
lőre, akár a különféle állatok őrzőire, pásztoraira, vagy a szőlőművelésért fizetett 
napszámra, ill. a pintér munkájára gondolunk. A divényi mészáros a földesúri fo
gyasztásra szánt sertéseket előbb leölte, majd azt követően szállították a sertéseket 
a földesúrhoz Oroszvárra, vagy Pozsonyba, mivel a seniorok tartózkodási helye a 
Divényi uradalmon kívülre esett. Előfordult azonban, hogy néhány esztendőben a 
divényi, lónyabányai és málnapataki molnároknak csekély összegeket is kifizettek 
a kötelezettségeiket meghaladó munkájukért. Fontos volt azonban a kőművesek és 
a kovácsok munkája is. A kifizetések kisebb részének oka csak néhány esztendő
ben ismert, ezt különféle emberek kapták “szolgálataikért”. Ez utóbbi csoporthoz 
sorolhatjuk például a lovak vételekor adott “kantárváltságof’, a vadászatban részt 
vevő puskások “italpénzéf ’ és a balassagyarmati kocsmában zenélők illetményét 
egyaránt. Nagyobb munkadíjat csak Dr. Möller Károly orvos vehetett át az 1719- 
es és az 1725-ös évben a földesúr gyógyításáért. Jól látszik tehát, hogy a mező- 
gazdaság munkaerőigényét nem bérmunkával, hanem a jobbágyság robot kötele
zettségével biztosították, bár néhány évben a szőlőműveléshez, az ökrök hizlalásá
hoz napszámosokat fogadtak.

A fizetések

A Divényi uradalom tisztjeinek, alkalmazottainak és szolgáinak fizetése pénz
beli juttatásból, azon belül pénzért vásárolt javakból, elsősorban ruhaneműekből, 
továbbá természetbeniekből állt.

Az éves k i a d á s o k :  f i z e té s ,  m u n k a d í j  és  m á s  k ia d á s  (Ft . )  
1687 - 174 3 .
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A kiadások között a pénzben mérhető fizetések mértékében erős ingadozás 
mutatkozott a tárgyalt korszak folyamán, de mindvégig jelentős kiadási tételként 
jelentkeztek. A 17. századi lassú növekedési tendenciája után a Rákóczi szabad
ságharc idején a fizetések nagymértékben megemelkedtek, majd a békeévekben 
ismét lecsökkentek, hogy az 1717-23-as évekig jelentősen megemelkedjenek. Az 
1720-as évek második felében az erre fordított kiadások alatta maradtak az előző 
esztendők színvonalának, ez után pedig 1734-től nőtt meg erőteljesen a fizetésekre 
adott pénzek összege. Általánosságban azonban elmondható, hogy a fizetések a 
kiadások 20-78 %-át tették ki.

A fizetések:
a majorban dolgozók, az iparosok, az irányítók és rendészek, az egyéb 

foglalkoztatottak (Ft.) 1687-1743.
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A fizetések alapján az uradalom életében fontos szerepet játszottak az urada
lom irányításában, jogi képviseletében és a döntések érvényesítésében, ellenőrzé
sében résztvevők, s ezek ellenőrzői, végrehajtatói. A fizetések összetételében a 
hangsúly tehát a termelés irányítónak, szervezőinek jövedelmein volt, ami össz
hangban állt az uradalom gazdasági jellemzőivel, vagyis azzal, hogy a Divényi 
uradalom parasztságának termelése és adója adta a bevételek nagy hányadát szem
ben a majorsági gazdálkodás kisebb jelentőségével.

156



A közvetlen termelésben részt vevők, a majorságban foglalkoztatottak, vagyis 
a majorosék (majoros, majorosné, szolgálólány...), a pásztorok (juhász, kondás, 
tehénpásztor...) és más szolgák jövedelme a vizsgált időszak elejétől emelkedett, 
amit csak a Rákóczi korszak idejének nagyarányú csökkenése szakított meg rövid 
időre.

Az iparosok(kocsmáros, pintér, serfőző...) béréről is nagyjából hasonlók mond
hatóak el azzal a különbséggel, hogy fizetésük az 1734-es évtől az előző évek 
szintjének legalább a duplája lett. A vadászok pénze viszont jelentéktelennek tűnt 
az elemzett időszak végén a felsorolt nagyobb csoportok összegeihez képest. Az 
egyéb kategóriába került pénzek jobbára a 30-as években keletkeztek, de csak az 
1734-es esztendőben váltak számottevővé, ekkor ezt a kulcsártól az utolsó szolgá
ig kifizetett elmaradt bérek emelték meg, az 1728-as évben pedig sertéseket vásá
roltak a fizetések természetbeni részének biztosításához.

A irányítók, rendészek fizetésének mértéke az összes fizetéseket tekintve a 
Rákóczi szabadságharc idején volt a legkiemelkedőbb, majdnem elérte a 100 %- 
ot, ami egyrészt magyarázható a majorsági termelés és a más eredetű jövedelmek 
csaknem teljes megszűnésével, ill. talán azzal is, hogy az uradalom vezetése igye
kezet az uradalom kötelékébe tartozók fizetését nem pénzben, hanem természetbe- 
niekkel kielégíteni, bár ez utóbbi kijelentés a rendelkezésre álló források hiányos
ságai miatt nem igazolható. Ezt a korszakot nem tekintve 1686-tól egészen az 1723 - 
as évig a fizetések 60-90 %-át a nem termelők bére tette ki, s csak 1725-től mutat
ható ki az 1727-es év kivételével, hogy ez az arány a 40-70 %-os érték közé került. 
Mindez inkább a jószágkormányzó, másrészt a többi irányító alkalmazott fizetésé
nek mérsékléséből fakadt, nem pedig a majorosék, a pásztorok, vagy az iparosok... 
fizetésének emelkedéséből.

Az irányítók, rendészek fizetése között a jószágkormányzó juttatása volt a leg
kiemelkedőbb, noha ennek jelentkezése a kiadások között csak az 1703-as évtől 
kezdődött, s azt követően is a jószágkormányzói fizetés több évből hiányzott. A 
jószágkormányzó után a legnagyobb fizetéssel a tiszttartó rendelkezett, akinek a 
kezében összpontosult az uradalom irányításának minden szála, s aki csupán az 
1688-as esztendőben nem vett fel pénzt. Fontos kiadási tételt jelentett az ispánok, 
hajdúk, az ügyvéd, az uradalmi esküdt, néhány évben a kulcsár és a várnagy fize
tése is, jelentéktelen volt ellenben a hegy- és erdőőrök jövedelme.
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A majorban dolgozók körében viszont a nagyobb összegek a juhászokhoz, a 
szarvasmarhák pásztoraihoz kerültek, kisebb mértékben pedig a majorosékhoz, a 
kondáshoz, ill. a komlóshoz, méhes gazdához, valamint a vincellérhez. A majorosék 
közül a legnagyobb fizetést természetesen a majoros kapta, ám érdekes, hogy az 
elkülöníthető adatú esztendőkben a majorbéli szolgálólány fizetése magasabb volt 
a majoros feleségénél. Az 1719-es évben a majoros lánya csupán négy forintot 
kapott. Az utolsó vizsgált évben megjelenő majorszekeres viszont a többiekhez 
viszonyítva elég magas összeget tehetett zsebre. A majorosék együttes fizetését 
jellemezhetjük a korszak eleji és a felkelés utáni növekedéssel, igaz ugyan, hogy 
ez a jövedelem az 1710-es évek második felében némileg megcsappant, de a kö
vetkező évtizedben 27-28 forint között mozgott, amit az utolsó évben megemelt a 
szekeres fizetése.

A szarvasmarhák pásztorainak fizetése a 17. században a majoroséknál kisebb 
mértékben, míg a felkelést követően lendületesebben emelkedett olyannyira, hogy 
1734-ben a 70 forintot is majdnem elérte. Ezen személyek közül a korábbi század
ban a fizetések kizárólag a tehénpásztorhoz kerültek, míg a 18. században a bére
sek jövedelme határozta meg döntő mértékben a fizetéseket ebben a csoportban, s 
a tehénpásztorok, még inkább pedig az ún. “borjak, üszők, tinók pásztorának” bére 
alatta maradt a béresekének. A mindössze egy esztendőben jelentkező, hízóökrö
ket gondozó napszámosok fizetése viszont számottevő volt.

A juhászok bére szintén emelkedő tendenciát vett fel a 17. században, de a 
szabadságharcot követően is viszonylag magas összegeket fizettek ki nekik, amely 
ennek ellenére sohasem érte el az 50 forintos értéket. Az 1714-es évtől megkülön
böztetett bacsa gyakorlatilag több pénzt kapott, mint a hatáskörébe utalt változó 
számú juhászok együttesen.

A kondás fizetése a kezdő évtől lassan, a felkelést követően pedig gyorsan 
emelkedett, a későbbiekben 11-12 Ft. volt. A jelentős és nem állandó emelkedés 
valószínűleg annak köszönhető, hogy a dézsma-sertések hajtásáért járó juttatást a 
fizetéshez írták néhány esztendőben, valamint két évben lehet, hogy csak admi
nisztrációs pontatlanságból a kisbéres juttatását a kondásétól elválaszthatatlanul 
írta fel a tiszttartó.

A más majorsági szolgák kategóriájába sorolható komlós, a csak két évben 
fizetett méhesgazda, s a korszak végén jelentkező balassagyarmati vincellér fize
tése elenyésző volt a többi csoportokhoz képest, csak kivételesen közelítette meg 
az együttes bérük az 1687-es esztendőben a 20 forintot.

A vadászok közül a pozsonyi német vadász egymaga igen tekintélyes összeget, 
majdnem 79 forintot mondhatott magáénak az 1731-es esztendőben, ennyit még 
az ez idő tájt is jól fizetett szarvasmarhákat gondozók együttesen sem kaphattak. 
Az 1735-től alkalmazott divényi és balassagyarmati vadászok bére jóval alatta
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maradt a pozsonyiénak, de lendületesen növekedett mind a kettőé, sőt a balassa
gyarmati vadász juttatása majdnem utolérte a divényi kollégájáét.

Az iparosok, kereskedők népes tábora elsősorban az uradalomban jelentős be
vételeket hozó szeszes italhoz köthetőek. A fizetettek közül mindenki fix összeget 
kapott, kivéve a kezdetektől sört előállító serfözőt és az 1714-től fizetést nyerő 
pálinkafőzőt, akik a sör- és pálinkafőzések száma után kapták meg illetményüket. 
Ez a forma nem lehetett egyedi, mivel hasonló helyzetben voltak a 
Garamszentbenedeki uradalom főzőmesterei is, akik szerződésben vállalták szol
gálatba lépésük kezdetén, hogy havonta hány alkalommal készítenek sört, vagy 
pálinkát, amiért cserébe az uradalmi kasszából egy-egy főzet után előre megsza
bott összegeket fizettek ki.23 A divényi pálinkafőző fizetése a kevesebb főzet vé
gett kisebb volt a serfőzőénéi, ill. az 1730-as évekre nem emelkedett fel jövedelme 
a serfőző kollégáihoz hasonlóan, hiszen az 1735-ös év táján beindult a sörfőzés 
Divényen kívül Zsélyen is. Míg a főző mesterek fizetése a 17. században a 10 
forintot is alig érte el, addig az 1714-es évet követően a 30-60 forintos sáv között 
mozogtak jövedelmeik, majd az 1734-es évtől lendületesen és jelentősen meg
emelkedtek bevételeik. A serfőző egy főzet után a 18. században 1 forintot kapott, 
míg az előző században ennek az összegnek a háromnegyedét, ezzel szemben a 
pálinkafőző a Rákóczi korszak után csak a korabeli serfőzői illetmény harmadát.

A divényi kocsma volt a legrégebbi, amely mellett megjelent az 1711-13-as 
évek táján a vámosfalvi is. A két kocsmáros fizetése mellett majd csak később, az 
1734-es esztendőben jelent meg a fűrészi, balassagyarmati, lónyabányai, illési 
kocsmárosok fizetése. Az 1738-as évben újabb kocsmákról is megemlékeztek 
Zsélyen, Zahorán és Szklabonyán, 1743-ban pedig Kisújfalun a kocsmárosok fize
tési lajstromában. A divényi, vámosfalvi kocsmárosok fizetése gyakorlatilag állan
dó, 25-25 Ft. volt, s csak 1743-ra emelték fel 28 Ft-ra. Az 1734-es év táján a forgal
mazásba bekapcsolódó kocsmárosok közül a balassagyarmati kocsmáros fizetése 
(32-44 Ft.) meghaladta a divényi, vámosfalvi kocsmárosok illetményét. A két régi 
kocsma kocsmárosainak fizetéséhez hasonló volt a fíírészi, illési és lónyabányai 
kocsmárosok fizetése, míg a többi kocsmárosé messze elmaradt az előzőekétől.

Noha a fűrészi kocsmában már 1725-tól megindult a szeszes italok árusítása, 
de az ottani kocsmáros először csak 1734-ben kapott fizetést. A furészi kocsma 
esetében ezt a helyzetet magyarázza az, hogy 1725-1731 között a kocsma sör és 
pálinka árusítását bérelték 15 forintért, ennek következtében a kocsma bérlője nem 
volt jogosult fizetésre. A későbbiekben is fizettek a fűrészi kocsma forgalma után 
bérleti díjat (az 1743-as esztendőben a pálinka árusításának bérléséért 27 forintot), 
ám a bor kiméréséért már fizetést kapott a fürészi kocsmáros.

Összehasonlítva az egyes kocsmák forgalmát a kocsmárosok fizetésével, ért
hetővé válik a különböző kocsmárosok fizetése, ha nem is olyan közvetlen módon,
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mint a ser- és a pálinkafőzők esetében. A fizetések ugyanis viszonylagos állandó
ságuk ellenére tükrözték az adott kocsma hosszabb távon értelmezett forgalmát.

Az iparosok csoportjában külön érdemes szólni a pintérekről, a kovácsról, az 
üveghutásról, mivel azok a vizsgált időszakban, noha dolgoztak az uradalom szá
mára, de csak kivételesen, néhány esztendőben váltak uradalmi szolgákká, s akkor 
is néhány forintért látták el feladatukat.

A fenti pénzbeli juttatások egy része valamilyen természetbeni fizetség, első
sorban ruhanemű pénzben kifejezett értéke volt, ami sok információt közöl az ura
dalom alkalmazottainak viseletéről, feladatairól.

A tiszttartónak a pénzbeli fizetségébe volt belefoglalva az általa használt papír 
ára és a megyei közgyűlésen való fogyasztása, útiköltsége, néhány esztendőben 
pedig a neki juttatott sör, vagy a hüvelyesek éppúgy, mint a kulcsárok sör és hús 
illetménye. Az ispánok az 1711-es esztendőig 2 öl hosszú, széles, remek posztót 
kaptak ruhára. A hajdúk 1687-1719 között a ruhájukra 2-2 rőf remek posztót kap
tak, hozzá gombokat és zsinórokat, az 1688-as évben pedig nadrágokat és kalapo
kat is.

A juhászoknak viszont csak 2-2 öl durvább szőrposztó, s bocskor jutott. A bé
res és a kisbéres illetménye egy-egy csuha, nadrág és kalap volt, továbbá a béres
nek csizmát, míg a kisbéresnek bocskort adtak. A kanászok ruhatárát fizetség cí
mén kezdetben posztó anyag, majd csuha, fehér nadrág, “fekete magyar söveg” és 
bocskor gazdagította. A tehénpásztor először szintén szőrposztót, azt követően vi
szont csuhát, nadrágot, fekete magyar söveget, bocskort mondhatott magáénak a 
fizetségében. A majoros ködmönt, nadrágot, kalapot, csizmát, miközben a felesége 
ugyancsak ködmönt, néha paraszt “előruhát”, esetleg fehér gyolcsot szerzett a 
pénzbeli fizetségbe foglalva. Az 1691-es évben a majorbéli szolgálólány keresmé
nyeként 1 fejelést, 1 kötényt, 1 paraszt előruhát, 2 pár csizmát, 3 sing gyolcsot, a 
későbbiekben pedig kabanyitzának nevezett ruhadarabot említettek. A majoros lá
nya 1719-ben a tartós szolgálataiért egy szoknyácskát kapott, az 1731-es évben 
pedig a német vadásznak lábszárvédőt és ruhát szereztek be. Az 1743-as esztendő
ben a kocsmárosok fizetésébe az addig attól független világítási költségeket is 
beleépítették, s a serfőző is 1714-1738 között több évben nem ruhát, hanem pör
költ árpadarát mondhatott ilyen módon a magáénak, amit talán inkább sertéshizla
lásra, mint a sernevelő saját serfőzéséhez adtak, hiszen az árpadara mellé nem 
kapott komlót.

Az uradalom azonban nem csupán pénzben fizetett a különféle tiszteknek, al
kalmazottaknak és szolgáknak, hanem természetben is. Mivel azonban a forrás 
nem következetesen különböztette meg az uradalom kötelékébe tartozókat a ter
mészetbenijuttatások esetében, csak egy általános kép nyerhető ezen jövedelmek
ről.
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A gabonákból a kenyérgabonát, vagyis a kétszerest, a búzát és a rozst gyakor
latilag minden fizetésben részesülőnek adhattak, árpát azonban mindössze a tiszt
tartó, a majoros, a béres és a kondás kapott, valamint lovaknak való zab is keve
seknek jutott, ez utóbbiakhoz tartozott a jószágkormányzó, a tiszttartó, az ügyvéd 
és a juhászok. A kétszeresből évente egy-két száz kila is elfogyott a kifizetések 
révén, míg a tiszta búza jelentősége a mennyiséget tekintve csak a korszak vége 
felé érte el a búza és rozs keverékét, vagyis a kétszerest, de az ilyen módon az 
uradalmi magtárakból kikerülő rozs mindvégig kis súllyal bírt a fizetési listákon. A 
zabból fizetés címén kiadott éves mennyiség fokozatosan emelkedett 30 kiláról 
153 kilára, árpa viszont csupán néhány esztendőben jelentkezett, és akkor is né
hány kila került az uradalom kötelékébe tartozókhoz. A fizetés természetbeni ré
szében mindenki kapott sót, az elemzett korszak első felében évente 2 -8  kősót 
szántak fizetésre, majd néhány száz fontnyi mennyiséget. A hajdina azonban már 
csupán az uradalmi szolgák, azaz a majorosék, a tehénpásztor, a juhászok és a 
kondás asztalára került a 17. században, az éves mennyisége összesen 3-ról 41 
kilára növekedett az 1694-es évre. A hajdinával szemben a hüvelyeseket, a babot, 
borsót a tiszttartótól a kulcsáron át a kondásig mindenki fogyaszthatott a termé
szetbeni fizetéséből, de ennek mértéke csak a 17. században és az 1743-as eszten
dőben haladta meg pár kilával a 6  kilát. Az aszaltszilva azonban egyedül a tiszttar
tóhoz került 1717-ben, akkor is csupán 1 kila. A növényevő állatok táplálásában 
kiemelt helyen álló széna viszont a tiszttartón kívül az ispánoknak, a kulcsároknak 
és a balassagyarmati vincellérnek szintén járt, igaz ugyan, hogy a Rákóczi vezette 
szabadságharcot követően az évi 8 -2 2  kocsi széna fizetség döntő részét a tiszttartó 
kapta.

Az állatok közül sertést a tiszttartó és az irányítása alatt dolgozók is kaptak, 
míg juhban csak a jószágkormányzó, a tiszttartó és az ügyvéd részesülhetett. Az 
utóbbi tisztségeket viselők a 17. században szinte minden évben legföljebb 2 2  ju 
hot kaphattak összesen, a következő században viszont tizenkettőt is alig. A serté
seket is inkább a korábbi időpontban adtak nagyobb számban, de évente hat állat
nál többet sohasem. Senkinek sem adhattak viszont szarvasmarhát konvencióba. 
A tejtermékekből, azon belül is a vajból a tiszttartónak, a kulcsárnak, a majoros
nak, a béresnek, kondásnak, s nem utolsó sorban a tehénpásztomak adtak 1715- 
ben 280 iccényit, 1734 után pedig 20-28 iccényit. Az 1714-1731-es esztendők kö
zötti időszakban évente összességében 100-400 fontnyi mennyiségben került a juh
túró az előbb felsoroltakon kívül a juhászok asztalára is.

Az uradalom forrásadottsága nem teszi lehetővé, hogy a fenti természetbeni 
fizetésen kívüli juttatásokat feltérképezhessük, például nem ismert, hogy az urada
lom szolgálatában állók kaptak-e tűzifát, szántót, rétet, lakhatást. Talán óvatosan 
erről a témáról az mondható el, hogy egyes utalások arra engednek következtetni,
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hogy a tiszttartó a hajdúkkal a divényi kastélyban lakott, míg az uradalmi központ
ban élő majorosék a divényi majorházban. Van példa arra is, hogy uradalmi alkal
mazottak telket, s vetőmagot kaptak uruktól, így jutott a pálinkafőző az 1731-es 
esztendőben telekhez és 140 kila rozshoz.

*
* *

A Divényi uradalom kötelékébe tartozók száma, összetétele, a fizetés módjai 
(pénz, természetbeni) és a fizetések közötti különbségek a Divényi uradalmat erő
sen rokonítják a 18. századi átlagos nagybirtokokhoz, hiszen a forrás alapján in
kább a hasonlóságok körvonalazhatóak a többi nagybirtokhoz, nem pedig a más 
uradalmaktól való éles eltérés a Divényi uradalom többé-kevésbé látványos sajá
tosságai ellenére.

A Divényi uradalomban az irányító és az intézkedések ellenőrzésében, betarta
tásában szerepet vállaló uradalmi tisztek, alkalmazottak és szolgák nagy száma és 
jelentős összegű fizetése mellett nem volt elhanyagolható a majorságban dolgozók 
(majorosék, pásztorok, más fizetettek), sem pedig a szeszes italok készítésében, 
vagy forgalmazásában közreműködők (pálinka-, serfőző, kocsmáros, fogadós...) 
pozíciója sem, ami mutatja a két ágazat jelentőségét az uradalmi gazdálkodásban. 
Az uradalom humánpolitikájában megfigyelhető volt az a korszak folyamán egyre 
erősödő igyekezet, hogy a szükséges munkálatokat az uradalom állandó fizetettje
ivel végeztessék el, s csak a ritkábban szükséges munkálatokat bízták nem uradal
mi emberekre (pl. a kőműves munka esetében). Az elemzett időszak végére tehát 
megerősödni látszott az a törekvés, hogy a pintéreket, a kovácsot az uradalom 
szolgájává tegyék, s ne maradjon a szükséges feladat az uradalom alkalmi munká
saira. Igen ritka, szinte jelentéktelen volt a bérmunka alkalmazása is, amely csu
pán a szakértelmet követelő szőlőművelésre és a hízóökrök gondozására korláto
zódott.

A fizetési lajstromok vizsgálata után kijelenthető, hogy a Divényi uradalom 
erősen a jobbágyi adókra, vagyis a parasztok pénz, természetbeni és robot szolgá
lataira épült, nem pedig a majorságra, sőt nem is a szeszes italra, vagy más ágazat
ra, ami hozzávetőleg megfelelni látszik a korabeli átlagos uradalmakban uralkodó 
állapotoknak.
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Éva Szircsák

Wages and wage-earners in the territory o f the Divény lordship
(1687-1743)

The Divény lordship owned by the Zichy family consisted of 3 oppida (boroughs) 
-  Divény, Balassagyarmat, Losonc -  and in full or in part 54 villages and 4 de
serted settlements. After 1711 the lordship had an ever expanding manorial 
(domanial) farming system. Although the bulk of its revenues was given by the 
profits from villein services and seigneurial dues, domanial animal husbandry and 
farming yielded good incomes as well. Of the personnel of the domain the land- 
steward and under-steward, lawyer, domanial jurors, wine-butler, castellan, bai
liff, keepers, ushers and attendants, forest- and mountain-rangers are to be high
lighted. Besides them there were occasional workers: farm hands, wage-labourers, 
shepherds and swineherds. The paper explores the wages paid and allowances in 
kind given to this manorial personnel.
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