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PIACKÖZPONTOK BORSOD MEGYÉBEN AZ
ÚRBÉRRENDEZÉS IDEJÉN – FORRÁSELEMZÉS1
HORVÁTH ZITA
Előszó
Jelen tanulmányban azt vizsgálom, hogy az úrbérrendezés során keletkezett paraszti vallomások (kilenc kérdőpontos vizsgálat) mennyire alkalmasak a 18. század
közepi piacközpontok rekonstruálására. A forrás ilyen szempontú elemzésére ez
ideig kevés példa akadt, általában is kevéssé kutatták a 18. századi piachelyeket. A
piackörzetek, piacközpontok kutatása a 19. század kapcsán valósult meg, az 1828.
évi összeírás alapján Bácskai Vera és Nagy Lajos vizsgálta a 19. századi városokat,
rekonstruálta a központi szerepkört betöltő települések hálózatát.2 Az 1715., 1720.
és az 1728. évi adóösszeírás, valamint az 1767. évi úrbérrendezés forrásai képezhetik azt a forrásbázist, amely lehetőséget kínál e kérdés elemzésére, továbbá Vályi
András századvégi országleírását lehet még használni.3 Ebben a rövid tanulmányban azonban nincs mód arra, hogy valamennyi említett 18. századi forrást elemezzem, vizsgálatom kizárólag a paraszti vallomásokra terjed ki. Magáról az úrbérrendezésről nem írok, forrásait ez úttal nem mutatom be, csak a paraszti vallomásokról
szólok röviden. Többször, több helyen kifejtettem az úrbérrendezés jelentőségét –
természetesen mások mellett4 –, elemeztem a rendezés során keletkezett források
hasznát és sokrétűségét.5
A forrás elemzéséhez a Tóth Péter által kiadott paraszti vallomásokat használom. Teszem ezt mindenekelőtt azért, hogy felhívjam a figyelmet a forráskiadások
fontosságára – amiben Tóth Péter kiemelkedően maradandót alkotott –, másrészt,
hogy ez úton is megköszönjem neki, hogy ráirányította a figyelmemet az úrbérrendezés forrásainak jelentőségére. Neki köszönhetem, hogy magam is ezzel kezdtem
foglalkozni.
A paraszti vallomások
Annak ellenére, hogy a Mária Terézia által elrendelt úrbérrendezés forrásai, különösen a paraszti vallomások ismertek a kutatók előtt, mégis kevesen közölték e
forrásokat.6 A paraszti vallomások forrásértéke szinte felbecsülhetetlen, hiszen a
kilenc kérdésből álló dokumentumot úgy állították össze, hogy a jobbágyság jogi
helyzete, gazdasági körülményei, földesurához való viszonya, a mindennapi életüket meghatározó körülmények feltáruljanak. Az úrbérrendezés több szakaszból állt,
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először a királyi biztos jelenlétében a megyei közgyűlésen megválasztották a rendezésben részt vevő tisztviselőket, akik a megyét járásonként végigjárták, és a kilenc kérdés alapján megvallatták a parasztokat.
Az első három kérdés a jobbágyok adózási módjáról kérdezett, a negyedik kérdőpont alapján a válaszadóknak arról kellett vallaniuk, hogy milyen haszonvételei
és kárai vannak a helységüknek, milyen természeti adottságok befolyásolják a közösségük gazdálkodását, életét (nádvágás, faizás, halászat, malom léte vagy nemléte, az utak állapota, piac közelsége stb.). Az ötödik kérdésben az egy egész telekhez tartozó szántóföld és rét nagyságáról, minőségéről kellett vallaniuk, valamint
arról, hány pozsonyi mérő gabonát szoktak vetni egy holdban, és lehet-e a réten
sarjút kaszálni. A hatodik kérdés a robot mennyiségére, formájára – igás vagy gyalog robot – irányult. Rákérdeztek arra is, hogy az igás robotot hány ökörrel kellett
végezni, illetve hogy a robotra menetel és visszajövetel ideje beszámított-e a robot
idejébe. Ha pénzben váltották meg a robotot, kérdés volt, hogy az milyen összeggel
volt egyenértékű. A hetedik kérdés a természetbeni és pénzbeli szolgáltatásokat
vette számba, külön kiemelve az ajándék (culinaria, munera) és a földesúri kilenced adásának kötelezettségét. A nyolcadik kérdésben arról kellett vallaniuk a jobbágyoknak, hogy településükön vannak-e puszta jobbágytelkek. A kilencedik kérdés a jobbágyság jogi helyzetére irányult, arra, hogy örökös vagy szabadmenetelű
jobbágyok élnek-e a községben.
A negyedik kérdőpont
Amint arra a bevezetőben utaltam, a paraszti vallomások vizsgálatára a piacközpontok tekintetében alig került sor. Országos szinten eddig csak Nagy Erzsébet
elemezte a 18. századi paraszti áruértékesítés problémáit,7 illetve néhány megyei
vizsgálat készült el. Nógrád megyét Schneider Miklós,8 Pest megyét Wellmann
Imre,9 míg Fejér megyét Nagy Lajos vizsgálta,10 jómagam Zalát,11 illetve e tanulmányban kísérlem meg Borsod megyét elemezni.
A piachelyek felrajzolása előtt meg kell nézni, hogy a forrás e tekintetben
mennyire használható. Zala megyét megvizsgálva megállapíthatom, hogy a kilenc
kérdőpont szükséges, de nem elégséges forrása a piachelyek teljes körű felrajzolásának. A negyedik kérdőpontban vallottak a parasztok a haszonvételekről és a károkról, felsorolták a természeti adottságokat, szóltak a nádvágásról, a faizási és
halászati jogról, a malmokról, az utak állapotáról és ezen kívül mindenről, ami a
földesúr–jobbágy közötti viszonyon túl befolyásolhatta a parasztság mindennapjait.
Elvileg itt vallottak a piachelyekről is, de mivel erre nem kérdeztek rá szó szerint, nem is volt mindenütt erre vonatkozó vallomás. A kérdés a következőképpen
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hangzik: „Minémű haszonvételei vannak ezen helységnek és határjának? Avagy
ellenben minémű károk szokták közönségessen érni őtet és határját?”12 Bácskai
Vera adatai szerint az 1715–1728. évi összeírásoknál a települések 50%-a, 1767ben 49%-a vallott a piacokról,13 Zala megye esetében a települések – a fennmaradt
kilenc kérdőpontok alapján – 37,7%-a, 187 település a 496-ból (járásonkénti bontásban: kapornaki 40, szántói 28, tapolcai 31, egerszegi 58, lövői 23, muraközi 7).14
Borsod megyében a Tóth Péter által közölt 162 helységből mindössze 50-ben tettek
említést piacról, közöttük is 12 településen arról számoltak be, hogy távol vannak a
piachelyektől, és így nem tudnak élni ezzel a lehetőséggel, egy helységben pedig
arról nyilatkoztak, hogy járnak közellévő településre piacozni, de nem adták meg,
hogy hová.
A forrás általános hiánya a szűkszavúság. Zala megyében például két ízben is
megvallatták a parasztokat, az első kilenc kérdőpontos felvételekre 1766–1768.
között került sor, de az 1770-es években megtörtént ezek felülvizsgálata, és a települések egy részénél újra megvallatták a parasztokat, így jó néhány esetben rendelkezésünkre áll egy második változat is. Ezekben az esetekben az újabb variáns
mindig részletesebb, alaposabb, több mindenre kiterjedő. Borsod megyében 1770ben készültek a felvételek, elsőként 1767-ben a diósgyőri koronauradalom településeiben végezték el a felmérést – Diósgyőr, Miskolc, Mezőkeresztes, Mezőkövesd, Hejőcsaba, Kisgyőr, Ládháza, Óhuta, Parasznya, Radostyán, Sajóbábony,
Sajókápolna, Sajópetri, Varbó. Tóth Péter kötete 10 település esetében közölte a
két változatot, kiindulási alapja az 1770-es felvétel volt. Akkor közölte csak az
1767-es felvételt, ha nem maradt fent az 1770-es felvétel, ilyen például Bükkszentlászló, ahol a két felvétel között mindössze négy nap telt el. Ezenkívül akkor közölte, ha a két változat között jelentősebbek az eltérések, ilyen Diósgyőr, Parasznya és
Sajóbábony.15 Van olyan helység, ahol a második változat – hasonlóan Zalához –
részletesebb, de nem mindig.
Az alábbi településeknél maradt fenn két változat: Bükkszentlászló (1767. május 29.; 1767. május 25.); Kisgyőr (1767. május 25.; 1770. május 27.); Ládháza
(1767. május 26.; 1770. július 5.); Mezőkeresztes (1767. május 25.; 1770. június
16.); Mezőkövesd (1767. május 24.; 1770. június 9.); Miskolc (1767. április 10.;
1770.július 7.); Radostyán (1767. május 25.; 1770. július 12.); Sajókápolna (1767.
május 25.; 1770. július 11.); Sajópetri (1767. május 25.; 1770. július 4.); Varbó
(1767. május 25.; 1770. július 13.).
A tíz település felében a második (a későbbi), az 1770-es adatfelvétel említ piachelyet, a többinél a két változat közül egyikben sem tesznek említést. Például
Radostyánban az első bevallásra 1767. május 25-én került sor, eszerint „Az egész
ház helyes gazdának helységünkben vagyon négy darab őszi vetés alá való szántó
földgye, mellyben bé megyen 12 kila élet, tavasz alá való föld pedig helységünkben
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nem találtatik. Az illyetén egy ház helyes gazdának rétye is kitsin lévén, szénája
több két kis szekérnél nem is terem, sarnyút pedig nem szoktak kaszálni.” A második adatfelvétel 1770. július 12-én készült: „Helységünknek hasznai: szőllő hegyeinknek termékenysége, s borainknak helyben könnyű el adattathatása, szántó
földgyeinknek rend szerint való trágyázással meg lehetős termékenysége, tűzi és
épületre való fánk ingyen, malomnak közel való léte, miskólczi piacznak egy
mélföldnyire való léte, a hol kézi munkánk által pénz keresésre jó alkalmatosságunk, Szent Mihály napjátul Új esztendeig bor korcsmánk is vagyon. Káros fogyatkozásai pedig: az helységünkön végig folyó pataknak áradásával majd minden
esztendőben mind szántó földeinkben, mind réttyeinkben, nem külömben az zápor
essők által az meredekebb szőllő hegyeinkben sok károkat szenvedünk.”16
A települések többségénél tehát csak egy bevallás készült, vagy csak egy maradt fenn. Vélelmezhető, hogy a piacok megvallásának hiánya a forrás jellegéből
adódik és nem abból, hogy a jobbágyok ne éltek volna az adásvétel lehetőségével.
Ez azért is feltételezhető, mivel hasonlóan a zalai jobbágyokhoz, a borsodiak nagy
többsége a természetbeni adók mellett pénzben is adózott, ami csak úgy képzelhető
el, ha valamilyen formában készpénzhez is jutottak. Ennek pedig, ha nem is egyedüli, de legjellemzőbb módja a piaci értékesítés volt.
Hiányossága még a forrásnak az is, hogy legtöbbször nem tudható meg a piacra
szállított és ott vásárolt áruk fajtája. Leggyakrabban hasonló megfogalmazásokkal
éltek a válaszadók: „mind el adásra, mind vevésre Eger várossa hozzánk csak egy
órányi földre vagyon”, „miskólczi piacznak két mélyföldnyire való léte, ahol két
kézi munkálkodásunk által pénzt is kereshetünk”, „a miskóltzi piatz pedig két mértföldnyire vagyon tőlünk, az hol mind a szükséges dolgokat meg vásárolhattyuk”.17
Zala megyében is azt tapasztaltam, hogy nem nagyon nevezik meg a piacra szállított áruk fajtáját, de ott legalább előfordult, hogy a gabonát és a bort nevesítették.
Borsodban legfeljebb akkor kerül szóba a szőlőmunka, ha egy-egy település jobbágyai máshol pénzszerzés céljából dolgoztak, de ezt nem a piaccal való összefüggésben említik. Tehát az árutermelés differenciáltságára, a gazdálkodás módjára, a
termelt növényekre és az állattartásra stb. ezek alapján nem lehet rálátásunk. Borsod megyében bizonyosan volt kézműipar, ennek ellenére a vallomásokban szinte
nincs is nyoma. Ebből pedig nem az következik, hogy a 18. század második felében ez a szektor hiányzott volna a megye gazdaságából, hanem az, hogy a forrás e
téren is hiányos, hozzátéve azt, hogy az összeíróknak nem az volt az elsődleges
szempontja, hogy a piacra és a kézműiparra rákérdezzenek, hanem az, hogy a földesúr–jobbágy közötti viszony az úrbérrendezést leginkább meghatározó módon
feltáruljon.
Ritkán tudjuk meg, hogy milyen gyakran jártak piacra a jobbágyok, mindössze
Sajószentpéter, Mezőcsát lakosai nyilatkoznak arról, hogy évente háromszor rendeznek településükön vásárt. A piacok távolságára a „nem messze”, „egyórányi
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alkalmatos úton járóföldnyire”, „fertályórányi”, egy, két, három órányi „járóföld”;
piac nincs közel stb. formulákat alkalmazzák. A piacra járás hiányát többnyire
azzal indokolják, hogy távol esik településük a vásártartó településektől, például
Balaton községben a következőképpen vallanak: „az városok távol esnek tűlünk, az
honnat kézi munkáinkkal vagy más kép pénzt kereshetnénk magunknak is.”18 Természetesen valóban vannak olyan települések, amelyek esetében indokolt lehet a
távolságra való hivatkozás, ami okot adhat arra, miért nem járnak piacra, ugyanakkor azoknál a településeknél – márpedig a helységek zöme ilyen –, ahol egyáltalán
nem tartalmaz információt a forrás a piacozással kapcsolatban, nem valószínűsíthető, hogy egyáltalán ne jártak volna árut eladni vagy venni a jobbágyok. Sajószentpéter mezővárosról pontosan tudjuk, hogy rendelkezett a középkortól kezdve vásártartási joggal, évi három vásárt tartottak itt, Mária Terézia a jogot 1769-ben meg is
erősítette.19 Nem életszerű, hogy a megye egyetlenegy helységében sem vallottak
arról a parasztok, hogy Sajószentpéterre jártak volna piacozni.
Akad arra is példa, hogy vallomásuk szerint a jobbágyok járnak piacra, csak éppen azt nem mondják, melyik településre, például Ónodon: „Hasznát egyebet helységünknek nem tudunk, hanem malmunk helybe vagyon, piaczunk, szöllő hegyünk
közel vagyon…”20
Piachelyek Borsodban
Borsod megye 162 településének maradt fenn a kilenc kérdőpontos vizsgálata, a
piachelyeket ez alapján tudtam megnézni. A 18. században 4 járása – Egri, Miskolci, Sajószentpéteri, Szendrői – és 10 mezővárosa – Aszaló, Csát (ma Mezőcsát),
Diósgyőr, Edelény, Mezőkeresztes, Mezőkövesd, Miskolc, Sajószentpéter, Szendrő, Ónod – volt a megyének a helységnévtár szerint, szabad királyi városa nem
volt.21
A 162 helységből 50-ben vallottak valamit a piacról, közöttük 12 olyan település, ahol arról, hogy távol vannak a piactól. Egy helyen arról nyilatkoztak, hogy
járnak piacra, de nem derül ki hova. Ez a települések alig több mint 30%-a.
Ami érdekes, míg Zalában több helységről – mezővárosokról és falvakról egyaránt – vallották azt a parasztok, hogy piachelynek tekintik, addig Borsodban csak
Miskolcról vallanak így, miközben 10 mezővárosa volt a megyének, köztük olyanok, amelyek vásártartási engedéllyel rendelkeztek, mint például Sajószentpéter és
Mezőcsát. A kilenc kérdőpontban maguk a település nyilatkoztak is erről. Mezőcsát: „Az is beneficiuma ezen városnak, hogy esztendőnként három országos vásár
szokott benne esni.” Sajószentpéter: „Három vásárunk alkalmatosságával...”.22 De
más helységben nem vallották a parasztok, hogy meglátogatnák ezeket a vásárokat.
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A következő települések jobbágyai vallottak a negyedik kérdőpontban piacról
vagy a piaci lehetőség hiányáról: Alacska, Andornak, Arnót, Balaton, Bánfalva,
Bántapolcsány, Berente, Borsodgeszt, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokva, Diósgyőr, Egerlövő, Emőd, Felsőkelecsény, Felsőnyárád, Felsőtárkány, Felsőtelekes,
Felsőzsolca, Görömböly, Harsány, Hejőpapi, Kistokaj, Mályinka, Mezőcsát, Mindszent, Miskolc, Nagybarca, Nagyvisnyó, Nekézseny, Omány, Ónod, Ostoros, Parasznya, Radostyán, Rudabánya, Sajóbesenyő, Sajókápolna, Sajólászlófalva, Sajópálfala, Sajószentpéter, Sáta, Szendrőlád, Szirma, Szirmabesenyő, Tardona,
Tibolddaróc, Tiszatarján, Tiszavalk, Varbó. Közülük az alábbi 12 helységben arról
vallottak, hogy távol esnek a piacoktól: Balaton, Bükkmogyorósd, Csernely,
Csokva, Felsőtelekes, Nagyvisnyó, Nekézseny, Omány, Rudabánya, Sáta, Szendrőlád, Tiszatarján. Általában hasonló megfogalmazásokkal találkozunk: „Várasoktul
távul esünk, a honnét kézi munkával vagy más kép pénzt kereshetnénk.”23
Ónodon, amint már utaltunk rá, csak arról vallanak, hogy „piaczunk, szöllő hegyünk közel vagyon…”, de hogy hol, nem tudjuk meg.
37 településen arról vallottak a parasztok, hogy járnak piacra, és meg is nevezték a települést. Andornak, Egerlövő, Felsőtárkány, Ostoros lakói Eger városát
nevezték meg, a többiek Miskolcot. Arnót Miskolc mellett Szikszót vallotta, Felsőnyárád Rozsnyót, igaz, ezen két település jobbágyai nem szólnak kifejezetten piacról, hanem csak szekerezést és kézi munkát említenek, de más helységekben, ahol
használják a piac megnevezést, ott is párosítják a piacot a kézi munkával, ezért
veszem fel a piacot valló települések közé.
Különösen érdekes, hogy sem Mezőcsátot, sem Sajószentpétert, sem a többi
mezővárost nem vallották piachelynek, sőt Mezőkövesd lakói egyáltalán nem szóltak arról, hogy akár saját városukban, akár másutt piacoznának. Az is feltűnő, hogy
például a Sajószentpéter szomszédságában fekvő Alacska lakói csak a távolabbi
Miskolcot nevezték meg mint piachelyet, Sajószentpétert nem említik.
A Bácskai–Nagy-féle kötet összehasonlítja a piacközpontokat 1715 és 1828 közötti összeírások alapján, csak Miskolc szerepel mindegyikben: 1715–1728, 1767–
1772, 1796, 1828.24 Kétségtelen, hogy a mezővárosok között a megyeszékhely
Miskolc kiemelkedett, közigazgatási és gazdasági központja volt a megyének, sőt
országos szinten is meghatározó település volt, így természetes, hogy a 18–19.
században piacközponti szereppel bírt. Azonban a megye többi mezővárosa is jelentős szerepet töltött be a gazdasági életben, a kilenc kérdőpontból azonban ez
kevéssé tűnik ki.
Összegzés
A 18. század közepének, végének sok tekintetben és általában a paraszti társadalomtörténetnek megkerülhetetlen forrásai a paraszti vallomások. A forrás a piachelyek tekintetében is fontos, összehasonlító vizsgálatra alkalmas bázis. A piache
23
24
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lyek kutatásához is kiindulási pont, azonban amíg az 1828. évi országos összeírásnak egyik kérdőpontja a piachelyekre vonatkozott, megkönnyítve a piacközpontok
felrajzolását, addig a kilenc kérdőpont alapján valló parasztok vagy éppen az őket
faggató kérdezőbiztosok nem szükségszerűen értették bele a haszonvételekbe a
piaci lehetőségeket, így a bevallások esetlegesek. A viszonylag kevés megvallott
piachely és a bevallások piacra vonatkozó része nem feltétlenül a belső áruforgalom szegénységét, mint inkább a forrás hézagosságát mutatja. A 18. századi piachelyeket, a jelentősebb piacközpontokat a paraszti vallomások mellett a nagy országos összeírások alapján lehet rekonstruálni, de valószínűleg minden kérdésre
így sem kapunk választ. Más, nem csak statisztikai jellegű források bevonása is
szükséges.
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