
Sáros vármegye jobbágynépe 
Tokaj-Hegyalján Mária Terézia korában 

Tanulmányomban a Mária Terézia korabeli szlovák nyelvű paraszti bevallások' adatai 
alapján a Tokaj-Hegyalján tetten érhető magyar-szlovák és magyar-ruszin nyelvi érintkezés 
hátterét kívánom megvilágítani. Nem a nagy történelmi eseményekről írok, hanem a 
hétköznapokról. 

Az oszmán-török hódítás következtében Magyarországon kiesett a szőlőtermelésből a 
szerémségi borvidék, így a XVI. század végére Tokaj-Hegyalja lett a magyar szőlőtermelés 
legfontosabb tájegysége. A szőlőmunkát bérért végző munkások mellett számolni kell az itt 
robotmunkát végző idénymunkásokkal is. A kérdés interetnikus vonakozásai azért izgalma-
sak, mert a viszonylag kis területű, magyar népességű Tokaj-Hegyalja mintegy három 
évszázadon át valóságos kohója volt a különböző népi kultúrák és nyelvek kölcsönös 
egymásra hatásának. Ismételjünk meg néhány konkrét adatot. 

1772-ben Zemplén vármegye 80-85 szlovák és ruszin községéből végeztek bér- és 
robotmunkát Tokaj-Hegyaljan, továbbá mintegy 20 község lakói fuvaroztak bort innen 
Lengyelországba.2 A hegyaljai Sátoraljaújhely piacait, vásárait 28 szlovák, illetve ruszin 
község lakói látogatták. Abaúj vármegyének 30 szlovák községéből végeztek bérért 
szőlőmunkát Tokaj-Hegyalján, s mintegy 20 községből jártak vásárra e régióba.3 Szepes 
vármegye 11 szlovák, ruszin községében említették meg, hogy lakói hegyaljai bor fuvarozá-
sával pénzt kereshetnek. Mária Terézia korában több mint 20 szepességi faluból jártak 
Hegyaljára úrdolgában (robotban) szüretelni, bort szállítani.4 Az Abaúj, Szepes, Sáros és 
Zemplén megyei szlovák jobbágyok tömeges tokaj-hegyaljai munkavállalásával is magyará-
zom, hogy akeletszlovák nyelvjárásokban lényegesen több hungarizmus van, mint a közép-
és nyugatszlovák dialektusokban. Egyértelműen a Tokaj-Hegyalján végzett szőlőmunkával 
magyarázható, hogy a keletszlovák nyelvjárások szőlőművelésre és borgazdálkodásra 
vonatkozó szókincsrétege eltér a többi szlovák nyelvjárásétól. A Tokaj-Hegyalján tömeges 
bér- vagy robotmunkát végző ruszin, szlovák parasztok nyelvéből ruszin és szlovák szavak 
kerültek az itt élő magyar lakosság nyelvébe (pl. pomosznyik).5 

A szlovák nyelvű paraszti bevallások tehát valós képet nyújtanak a szlovák-magyar és 
ruszin-magyar nyelvi érintkezés természetes közegeiről. A két vármegye szlovák és ruszin 
népessége összekötő szerepet töltött be a magyar és a lengyel népi művelődés között. Az 
úrbérrendezés előkészítése során 1767-1774-ben tett paraszti bevallások szemléletesen 
tanúskodnak arról, hogy a szepességi falvaknak és városoknak intenzív és változatos népi, 
gazdasági, kereskedelmi s egyszersmind nyelvi kapcsolatai voltak Lengyelországgal is. így 
minden tizedik szepességi szlovák nyelvű fassióban szó esik arról, hogy az illető község vagy 
mezőváros lakóinak haszna van a lengyel területekkel folytatott kereskedelemből. Számos 
szepességi település jobbágyai vízi járműveken a Poprád és Dunajec vizén - tutajjal, tal-
pas hajóval - szállították a gazdag szepességi manufaktúrák termékeit, rézárut, vaseszközö-
ket stb. Lengyelországba. A manufaktúra termékein kívül dohányt, posztót, pálinkát, 

'Az úrbérrendezés szlovák vonatkozásairól ld. Rebro Karol: Urbárska regulácia Márie Terézie a 
poddanské úpravy Jozefa II. Bratislava, 1959. - Udvari István: A Mária Terézia-féle úrbérrende-
zés szlovák nyelvű dokumentumai (Slovenské dokumen ty urbárskej regulácie Mária Terézie). 
Vasvári Pál Társaság Füzetei 4. Nyíregyháza, 1991. 
2Udvari István: Adatok Hegyalja és a zempléni szlovák, valamint ruszin falvak kapcsolatainak 
történetéhez. In. Bencsik János-Viga Gyula (szerk). A hegyaljai mezővárosok történeti néprajza. 
1. Miskolc, 1988. 48-60. old. 
3Udvari István: Abaúj , valamint Torna vármegyék jobbágynépe Tokaj-Hegyal ján XVIII . század 
második felében. In. Bencsik János-Szakái Jenőné: Tanulmányok Tokaj-Hegyal ja múlt jából. II. 
38-46. old. 
4Udvari István: Szepességi falvak kapcsolata Tokaj-Hegyaljával a XVIII . század végén. In. 
Bencsik János-Szappanos Erzsébet (szerk.): Tokaj és Hegyalja. T. Miskolc. 1989. 102-114. old. 
5Ld. a pomosznik szót. Kniezsa István: A magyar nyelv szláv jövevényszavai. I. Budapest. 1955. 
434. old. 
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csigát, szarvasmarhát és főleg hegyaljai bort, valamint gabonaneműt vittek lengyelországi 
eladásra. Zemplén vármegyéden ugyanekkor több mint 20 község lakói vallották, hogy 
hegyaljai bor, dohány, napraforgó és más kereskedelmi portékák Lengyelországba történő 
fuvarozásával pénzt keresnetnek. Az említett vármegvek Mária Terézia korabeli paraszti 
bevallásainak valóságtartalma tett kíváncsivá más szlovákok és ruszinok által is lakott 
megyék, így Sáros vármegye hegyaljai és lengyelországi kapcsolatai iránt. 

Ezúttal Sáros vármegyéről lévén szó, ismerkedjünk meg néhány jellemzőjével. A 
vármegye területe 3652 km2. A II. József-kori népesség-összeíró biztosok Sáros vármegyé-
ben 375 településen, 18 094 házban, 23 044 családban 130 714 lelket írtak össze. A 
népsűrűség ekkor 35,7 fő/km2 . A lakosságnak több mint a fele 200-500 főt magában foglaló 
településeken élt.6 Az 1773-ban összeállított magyarországi helységnévtár, a Lexicon 
locorum szerint a megyében 369 település volt: 360 község, 9 mezőváros. Sáros vármegye 
területébe, mint önálló törvényhatóság három szabad királyi város ékelődött be: Kisszeben, 
Bártfa, Eperjes. Ezek adatai: 

Lakosok Házak Családok 
száma száma száma 

fő db db 

Kisszeben 2 172 373 493 

Bártfa 3 753 816 612 

Eperjes 5 734 759 1 141 

Mindhárom királyi város jelentős szerepet töltött be a megye jobbágynépességének 
mindennapi gazdasági életében. 

A Sáros vármegyei római katolikus parochiák száma: 51, görög katolikus parochiák 
száma: 80, evangélikus parochiák száma: 9. A szlovák nyelv a megye 233 településén volt 
uralkodó, a ruszin nyelv 154 községben dominált, a magyar és német nyelv pedig l - l 
településen.7 

Az úrbérrendezés 371 településen történt meg, a paraszti bevallások pedig mintegy 350 
községből8 maradtak meg. Mindegyik község bevallásainak lejegyzése csenizált szlovák 
nyelven, illetve keletszlovák nyelvjárásban készült. Bár a Lexicon locorum 154 községet 
tüntet fel, ahol a ruszin (rutén) nyelv a község domináns vagy egyik domináns nyelve, a 
bevallások írásos rögzítése egyetlen helyen sem történt ruszinul. Ennek egyik oka az lehetett, 
hogy az összeíró biztosok nem tettek különbséget az anyanyelv és megértett nyelv között . 

Sáros vármegyében 1772-ben csaknem 30 község lakosai vallották, hogy Lengyelország 
közelsége valamilyen módon hasznukra van. Lengyelországban fát (Alsópolyánka), vásznat 
(Ondavka) vásárolhattak, oda különböző árukat fuvarozhattak (Biharó, Cigelka, Polom 
stb.9.) Mindennapos kapcsolatai voltak Galíciával a Poprád mentén fekvő falvak jobbágyné-

6Vö. DanyiD.-Dávid Z.: A z első magyarországi népszámlálás (1784-1787). Bp. 1960. 50-57. old. 
7Vö. Lexicon universorum Regni Hungár iáé locorum popu losorum. . . anno Domin i 1773. 
Budapest , 1920. 312-313. old. - P e t r o v Aleksej: Predely ugroruskoj reci v 1773 g. po official 'nym 
dannym. Izsledovanie i karty. Materialy z Ugorsko j Rusi. VI. Sank-Peterburg, 1911. 234—237. 
old. 
8Sáros vármegye Levéltára Eperjesen kutatható, itt 341 község fassioja őrződöt t meg. Vö. 
Benkovská Melania (red.): Krajsky súd v Presove. Urbárske, komasacné písomnosti . Statny 
Archív v Kosiciach, pobocka Presov. Presov, 1962. A Magyar Országos Levéltárban mindössze 
32 Sáros vármegyei paraszti bevallás kutatható, ezeknek viszont csak egy része tanulmányozható 
korabeli másolatban Eperjesen. 
9A forrásainkban szereplő magyar helynevek mai szlovák megfelelőit ld. Majtán Milan: Názvy 
obcí na Slovensku za ostatnych dvesto rokov. Bratislava, 1972. - Sebők László-. H a t á r o k o n túli 
magyar helységnévtár. Budapest , 1990. 
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ének, akik rendszeresen eljártak a közeli Muszina városka hetivásárára. Lagnó, Obrucsnó és 
ztarina népe csak Muszinát jelölte meg piacozóhelyként. A Poprád völgyében haladva 

rossz, hegyes úton, télen a jégen sima, egyenes úton mentek Muszinába (Orlyó). Obrucsnó és 
Oroszvolya népe arról is tudott, hogy ez a lengyelországi városka (Kelet-Galíciával együtt) a 
magyar korona jogán került a birodalomhoz. Lipnik, Matiszova, Ujak lakosai sót szállítottak 
a lengyelországi Üj-Szandecbe. Ezen kívül mintegy tíz községben szóltak arról, hogy a 
Poprád folyó közelsége előnyükre van azáltal, hogy a folyóhoz termékeket fuvaroznak, vagy 
a folyón Lengyelországba árut úsztatnak (vö.: Lyubotin, Polom, Tarca stb.) bevallásaival. £ 
községek egy-egy lakója a Dunaiecen és a Visztulán tutajozva, hajózva bizonyára Varsóba, 
Danzigba a Balti tengerig is eljutott. Lyubotin helységben „a Poprádhoz egylövésnyi 
távolságra" kereskedelmi lerakat, raktár volt, ami szintén pénzkereseti lehetőséget nyújtott 
az itt élőknek. A Sáros megyei ruszin és szlovák falvak aktív részt vállaltak a Felvidék és az 
Alföld mikrorégiói történetileg szükségszerűleg kialakult táji munkamegosztásában is.10 Az 
Alföldre fa- és fémárukat, építőanyagot, olykorkész épületeket fuvaroztak vagy úsztattak le. 
A Szepességbe, Bártfára gabonát, bort, dohányt, gyümölcsöt szállítottak, Tokajban sót 
vásároltak, nogy azt a Szepességben és Sárosban árusítsák. 

A XVIII. század folyamán az államhatárok még nem akadályozták az egymásra utalt 
területek évszázadokon át jól funkcionáló munkaerő- és termékcseréjét. Sáros vármegye 
ruszin és szlovák népe is intenzív, senki által nem gátolt vagy akadályozott kapcsolatokat 
tarthatott fenn a szomszédos Galíciával. A Magyarország és Lengyelország közötti 
árucsere-forgalom technikai lebonyolításában Szepes vármegye mellett Sáros vármegye 

Íobbágynépének is észrevehető szerepe és jelentősége volt, erről falvakra lebontott pontos 
tépet kaphatunk forrásainkból.11 

A paraszti bevallások egyértelműen arról árulkodnak, hogy Sáros vármegye lakóinak 
pénzkereseti lehetőségeit nagymértékben befolyásolták a természeti körülmények, szekere-
zési, áruszállítási lehetőségek, az útviszonyok. A portio megfizetéséhez szükséges pénzt 
többek között hegyaljai bor fuvarozásával kereste meg: Klemberg, Kovacsany, Kurova, 
Lubóc, Szedlice, Sapinec, Szentistván stb. községek több lakosa. Alföldről felhozott 
gabonával mintegy harminc település jobbágyai és zsellérei kereskedtek, így pl.: Hajcsárlucs-
ka, Kijo, Lyubotin, Rúzsa, Szedlice lakói. 

Hegyalja erős vonzásáról tanúskodik, hogy Sáros vármegye községeinek úrbéresei is 
felkeresték az ottani szőlőhegyeket. Erről a Bártfához egy mérföldre fekvő Kurimka és 
Kövecsány bevallása szól részletesebben. Kurimka: „Semmilyen mindennapi pénzkerese-
tünk sincs, keresetünk csak jószág eladásából van, továbbá gabonával kereskedünk, ezen 
kívül Hegyaljára járunk kapálni, kaszálni, aratni. A Kassánoz egy óra járóföldre lévő 
Kavecsány lakói így vallottak: Pénzkeresetünk abból van, hogy Kassa és Eperjes szabad 
királyi városok kereskedőinek árut szállítunk, s fuvarozunk a vásárokra, továbbá hegyaljai 
bor fuvarozásával. Fát adunk el, s az említett városok határaiban igás és gyalogos munkákra 
szegődünk, úgy szántunk, vetünk, szénát gyűjtünk és kaszálunk ott. Eljárunk a Hegyaljára, 
ahol mindig munkát találunk. Egyesek mészégetéssel és eladásával, valamint födesúri szén 
fuvarozásával keresnek pénzt. A Bártfához két és fél mérföldre fekvő Hrabovcsik község 
úrbéresei a portio megfizetéséhez szükséges pénzt gabonácska és jószág eladásával teremtik 
elő, s szőlőmunkára eljárnak Hegyaljára.' 

Hegyalján végzett szőlőmunkáról szólnak még Kozsuhóc, Nagyiadna, Szuhadolina 
úrbéresei. 

A Sáros vármegyei szlovák és ruszin jobbágyok azonban nemcsak szőlőmunkák végzése 
okán fordultak meg Tokaj-Hegyalján. Másfél tucatnyi község lakói vallották, hogy Tokajból 
sót fuvaroznak Sóvárra, onnan pedig egyebütt fekvő sóraktárakba: Bártfára, Lyubotinra, 
Tarcára, Palocsára, Kassára, Kézsmárkra, Szepesófaluba, Lublóra, s talán leggyakrabban a 
szintén szepességi Smizsanba, ritkábban Lengyelországba, Ószandecbe, és Stare Miasto 

10E kérdésről ld. Viga Gyula szintézisét: Árucsere és migráció Észak-Magyarországon. Debre-
cen-Miskolc, 1990. 
"Részletesebben Id.: Mária Terézia-korabeli Sáros vármegyei szlovák nyelvű paraszti bevallások 
lengyel vonatkozásairól. Herman O t t ó Múzeum Közleményei tomus 27. Miskolc 1991. 21-26. 
old. 
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városába12. Feltételezhető azonban, hogy a jelzettnél több községből jelentek meg rendszere-
sen Tokajban sószállító fuvarosok. Jelentős számú fassióban ugyanis csak azt találjuk, mint a 
következő bevallásokban: Boroszló: Pénzkeresetre sószállítással teszünk szert, továbbá a 
sófőzés körüli egyéb igás és gyalogos munkákkal. Tapolybisztra: pénzkeresetük egyesek-
nek fuvarozással, másoknak sószállítással van. Gyülvisz: A sófozés körüli munkákkal 
minden nap pénzt kereshet az, akinek ideje van, akár fogattal, akár gyalog. Alsósebes: Közel 
vagyunk Eperjes városához, ahol mindent eladhatunk, jó úton menve oda. Pénzt keresünk 
sószállítással. Mivel közel lakunk Eperjeshez, igás és gyalogos munkával pénzt keresünk 
annak határában. Egyesek közülünk nyáron lovakkal, szarvasmarhákkal, télen pedig 
disznókkal kereskedünk. Pétervágás: a sószállításon kívül más pénzkereseti lehetőségünk 
nincs. Felsőmérk: pénzt keresünk sófuvarozással, továbbá a sófozéshez szükséges kézi és 
fogatos munkákkal. Figyelembe véve tehát a sószállításról pontos lokalizációt nem adó 
fassiókat is, a Tokajbólsó t fuvarozó Sáros vármegyei szlovák és ruszin községek számát 
30-35-re teszem. Olyan jelentős ez a szám, hogy akaratlanul is azt sugallja, hogy a 
magyar-szlovák, s a magyar-ruszin népi kapcsolatok kutatásában, az interetnikus jelenségek 
interpretálásában a Tokajból történő sófuvarozásnak nagyobb jelentőséget kell adni, mint 
eddig kapott, hiszen Tokajban már a XVI. században is volt sóház.13 A felső-magyarországi 
vármegyék közül eddigi ismereteim szerint Gömör és Sáros lakói keresték fel rendszeresen 
Tokajt. [Zemplén vármegye sószállító fuvarosai Naeytárkányból fuvaroztak kősót Sóvárra, 
s onnan főzött (párolt) sot Nagymihályba, Tőketerehesre, Homonnára, Sztropkóra.14] 

Gömör vármegye mintegy 30 településének úrbéresei nemcsak a kincstár megyékre 
kiosztott sószállító lehetőségeiből és kötelezettségeiből vették ki részüket, hanem maguk 
hasznára is sót vásároltak, s azzal kereskedtek.15 

E rövid kitérő után kanyarodjunk vissza Sáros vármegye jobbágynépének vallomásaihoz. 
Eltérően több más felső-magyarországi vármegye, de hasonlóan Zemplén vármegye szlovák 
bevallásaihoz, a Sáros megyei települesek lakói rendre szóltak, fuvaroznak-e sót vagy nem. 
Som lakói így vallottak: Sóvárról Palocsára sót szállíthatnánk, ha akarnánk, de mivel 
könnyebben pénzt kereshetünk azzal, hogy Kisszebenbe fát fuvarozunk, ezért sót szállítani 
nem járunk. Zavadka: sót szállíthatnánk, igaz nagy nehézségek mellett, Sóvárról Tarcára és 
Bártfára, de ahogy elődeink nem szállítottak, úgy nem szállítunk mi sem. Felsőtvaroszca: a 
sóraktárak távolsága miatt azokból hasznunk nincs. Zboró: mezővárosunkhoz közel van a 
bártfai sóraktár, de Bártfa falvai nem engedik meg (!), hogy oda sót szállítsunk. Akinek 
marhája van, itt helyben szántással pénzt kereshet vagy fuvarozással, a csizmadiák pedig 
Gaboltán, Nagysárosban vagy Kurimán eladhatják a csizmáikat. Egyesek vászonnal 
kereskednek közülünk. 

Sóbánya és Sóvár mintegy húsz környező település jobbágynépét vonzotta, akik ott 
eladhatták felesleges termékeiket, favágással, szénégetéssel, sószállító hordó abroncsának 
vágásával stb. pénzt kereshettek. 

Harság: Mindennapos pénzkeresetünk van a szomszédos Sóbányán, ahol igás és gyalogsze-
res munkát végezhetünk pénzért. Ábrányfalva: Sófőzéssel - illetve az a körüli kézi és fogatos 
munkákkal keresünk pénzt. Vörösvágás-. Pénzt kereshetünk sószállítással, ölfa vágásával, 

12A szandeci és nowytargi vajdaságok sóellátását is Magyarországról oldot ták meg, 1770-től, 
addig a lengyel sóbányákból szerezték be sószükségletüket, s 1770-tól el voltak vágva e 
forrásoktól , a hatóságok kötelezték e területeket, hogy magyar sóházakból lássák el magukat 
sóval. Stary Saczban sóraktárt állítottak fel, de ott csak magyarországi sót volt szabad árusítani. 
Részletesebben ld. Divéky Adorján: A Lengyelországnak elzálogosított XVI . szepesi város 
visszacsatolása 1770-ben. Bp. 1929. 53. old. 
l 3Vö. Viga Gyula id. mű 63. old. 
I4A Zemplén vármegyei fassiók adatai összhangban vannak a sószállító utak 1772-ból közöl t 
térképével. Vö. Papp-Váry Árpád-Hrenko Pál: Magyarország régi térképeken. Budapest, 1991. 
125. old. - Vö. Takács Péter-Udvari István: Szlovák nyelvű paraszti vallomások Mária Terézia 
korából (Adalékok zempléni ruszin és szlovák községek történetéhez) Vasvári Pál Társaság 
Füzetei 7. Nyíregyháza, 1992. 23-24. old. 
15Vö. Takács Péter-Udvari /sí-twz.-Adalékok G ö m ö r megye lakóinak vásározási szokásaihoz és a 
gömöri vásárok 18. század végi történetéhez. H e r m a n O t t ó Múzeum Evkönyve. XXVIII . 
Miskolc 1991. 
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ölfa szállításával a sófőzéshez, az Alföldre is járunk, ahol nyomtatunk, csépelünk. A 
szegényebbek csigát gyűjtenek a hegyekben és opálköveket. Erdőcske: Mindennap pénzt 
kereshetünk a sófozésnez szükséges favágással, ölfa fuvarozásával, szénégetéssel és egyéb 
hasonló foglalatoskodásokkal. Ugyanígy vallottak Kellemes, Kecerlipóc, Kecerkosztolany, 
Kakasfalva, Kecerpeklin, és Tuchrina lakói is. A sófőzésnél előnyben részesítették a kamara 
jobbágyait. A Sóvárból elszállított főzött só egy részét, s talán jelentősebbik részét nem 
helyben (Sóbányán) bányászták, hanem az máramarosi eredetű volt. Nagytárkányból és 
Tokajból szállították fel a kősót zempléni és sárosi jobbágyok. Elképzelni is nehéz, hogy a 
sok ezer mázsa kősó vízi és szárazföldi szállítása mennyi munkát, mennyi fuvart igényelt, 
milyen számottevő vállalkozó szellemű embert indított útra évről évre. 

Tokajból Sóvárra, onnan Kassára fuvaroztak sót Berető, Böky, Licsén, Senyig stb. 
községek úrbéresei. Böky: Pénzkeresetünk ebből van: sót szállítunk Sóvárról Kassára vagy 
Tokajból Sóvárra. Kassáról visszaútban olykor gabonát viszünk Sóvárra, amit a sóvári 
lakosok megélhetésükre vásárolnak. Azzal is pénzt keresünk, hogy Eperjesről Kassára fuvart 
vállalunk. Berető, Senyig: Sót szállítunk Sóvárról Kassára, vagy Tokajból Sóvárra, Kassára 
is, Eperjesre is jó út vezet tőlünk. Amikor a kassai sószállításbol visszafelé jövünk, előfordul, 
hogy akkor is fuvarozni tudunk. Licsén: Sóvárról Kassára, Tokajból Sóvárra sót szállítunk. 
Azzal is keresünk, hogy amikor a gabonának alacsony az ára, Kassán felvásároljuk és 
Eperjesen aztán eladjuk. A földesúr engedélyével meszet égetünk, amit Eperjesen és Kassán 
adunk el. Szakoly a: Pénzkeresetünk van azzal, hogy Tokajból kamarai sót szállítunk 
Sóvárra, onnan pedig Kassára. Kassára fát adunk el. Egyesek kassai kereskedőket szoktak 
vásárra pénzért elvinni. Kassa határában gyaloigmunkával, úgy mint kaszálással, aratással, 
szénagyűjtéssel is pénzt kereshetünk. Határunkban mészkő van, ebből meszet égetünk az 
uraságnak pénzért. A földesúrnak pénzért szenet szállítunk. A Hernádban és egyéb 
folyókban, patakokban, árkokban pisztrángot fogunk. Vászon házi szövéséből szintén 
keresetünk van. 

Tokajból Sóvárra, onnan a Szepes vármegyei Smizsánba rendszeresen fuvaroztak sót az 
alábbi községek: Bajor, Izsép, Lubóc, Nagyiadna, Oroszpeklin, Szedlice, Szuhadolina, Tehány 
stb. Idézzünk e falvak vallomásából is: Bajor-. Pénzkeresetünk abból van, hogy a kamarának sót 
szállítunk Tokaiból Sóvárra, onnan pedig Smizsánba. Favágással, korábban fa eladásával is, 
most pedig földesúri érc fuvarozásával is pénzt kereshetünk. Izsép-. Sót szállítunk időnként 
Tokajból Sóvárra, Sóvárról pedig Smizsanba. Valamennyi pénzt kereshetünk urasági szén 
fuvarozásával, napszámban történő favágással, időnként Gölnicbányáról Huttára ércet fuvaro-
zunk. Azelőtt fát adtunk el Eperjesen. A határunkbéli, edények készítésére való agyagból 
fazekakat és más edényeket készítünk és eladunk. Nagyiadna: A két mérföldre fekvő Sóváron 
sóraktár van, ide Tokajból sót fuvarozunk. Eperjesre fát hordtunk illetve hordunk, s pénzért 
eladjuk. Módunk van tutajokat összeütni, s ezeket a folyással Kassára leúsztatni. Ácsmunkát 
végzünk, amihez ugyanis értünk, a házakat vagy más épületeket erdeinkben elkészítjük és 
készen a Hernádon a folyással leúsztatjuk. Egyesek közülünk a Hernádon történő halászással 
keresik pénzüket, amihez jó felszerelésük, szerszámuk van. Az uraságnak napszámban fát 
vágunk a szénégetéshez. Meszet ugyan nem égetünk, de előfordul, hogy a környékbeli falvak 
mészégetőinek fuvarozunk. Len- és kendervászon eladásával keresetünk van. Módunk van 
keresetre aratás idején az Alföldön is. Lubóc: Sóvárról Smizsánba valamint Tokajból Sóvárra 
sót fuvarozunk. Egyesek, szokás szerint, az alsóbb részekről gabonát hordanak fel a felső 
részekre. Időnként Dort fuvarozunk a Hegyaljáról pénzért. Olyanok is vannak közöttük, akik 
aratás idején az Alföldre szoktak járni, s ily módon keresetre tesznek szert. Időnként fát és házi 
vásznat adunk el. Szedlice: Sóvárról sót fuvarozunk a kamara smizsáni raktárába. Időnként 
Tokajból is sót szállítunk Sóvárra. Szokás szerint, a Hegyaljáról bort fuvarozunk jó pénzért. A 
környékbeli fabrikákban pénzt kereshetünk. Az alsóbb részekről felhozott gabonával kereske-
dünk. Aratás idején a környéken keresethez jutunk. A falunk határában Tevő kőből meszet 
égetünk, amit eladunk. Fát adunk el. Marhával kereskedünk. 

Szuhadolina: Sóvárról Smizsánba és Tokajból Sóvárra sót szállítunk. Egyesek közülünk, 
szokás szerint aratás idején az alföldi részekre járnak. Fő pénzkeresetünk vászon eladásából 
van. Tehány: Kassa városa nagyon közel, csak fél órára fekszik tőlünk, ahol minden felesleges 
termékünket hasznosan eladhatjuk. Pénzkeresetünk sok és jó van: kamarai só szállításával 
Tokajból Sóvárra, szántással, vetéssel, aratással, szénakaszálással és -gyűjtéssel Kassa város 
határában, mivel az közel van, továbbá mindenféle gabonaneművel való kereskedéssel, a 
határunkban található fazekak, edények készítésére való agyag fazekasoknak történő 
eladásával, a kassai szőlőkben végzett szőlőmunkával. 
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Végezetül, a tágabb kitekintés végett néhány konkrét adattal szeretnék szolgálni. A 
Magyar Királyság és Erdély területén levő 77 sóházban 1772-ben 827 000 bécsi mázsa ( = 56 
kg) sót forgalmaztak. Tokajban pedig 45 000 bécsi mázsát. Tehát a magyarországi sóforgal-
mazás több mint huszadrésze (5,44%) Tokajon keresztül történt. A tokaji só mázsánkénti ára 
ekkor 3 forint 10 krajcár volt. A tokaji sóházban ekkor 2 sótiszt és 8 sószolga működött, ők 
irányították a só bevételezését, raktározását, elszállítását stb. 

Tokajból az alábbi sóházakba szállítottak közvetlenül kősót. 

Sóház Sóhivatal-
n o k o k 

Sószol-
gák 

Forgalmazott 
sómennyiség 

A só bécsi 
mázsánkénti 

ára 

száma bécsi mázsa Ft krajcár 

Besztercebánya 2 - 7 000 3 50 

Eger 2 1 9 000 3 33 

Kassa 1 3 9 000 3 36 

Rózsahegy 2 3 9 000 2 90 

Sóvár 4 25 14 000 3 18 

Sóvárott 71 467 bécsi mázsa sót főztek, illetve párologtattak 1772-ben. Ugyanekkor 
Nagytárkányból 8000 mázsa sót szállítottak ide fel, s láttuk, ide szekerezték fel a Tiszán 
Tokajba leúsztatott só jelentősebbik részét is. Sóváron keresztül történt tehát a magyaror-
szági sóforgalmazás mintegy 15%-a. Sóvárott ekkor a kősó mázsánkénti ára: 3 Ft 18 
krajcárra, a főzött sóé pedig 2 Ft 57 krajcárra rúgott. A sóforgalmazás legjelentősebb 
magyarországi központjában ' 4 sótiszt, 25 sószolga működött, akik irányították a sóbányá-
szatot, sófőzest, forgalmazást, felügyelték a napszámosokat, favágókat, fuvarosokat, bogná-
rokat stb. Ebben az időben Sóvárott kősót már nem bányásztak. 1752-ben sós víz öntötte el 
az itteni négy sóbányát. Ezután a 88-165 méter mély bányákból ökörbőr tömlőkben emelték 
ki a 25-27% sót tartalmazó sós vizet.17 

Sóvárról az alábbi sóházakba szállítottak 1772-ben közvetlenül kő- vagy főzött sót. 

Sóhivatal- Sószol- Forgalmazott A só bécs imá-
nokok gák sómennyiség zsánkénti ára 

Sóház 
száma bécsi mázsa Ft krajcár 

Bártfa 1 6 6 000 2 50 
Késmárk 2 4 8 000 2 33 
Smizsan 2 5 11 000 3 25 
Kassa 1 3 9 000 3 36 
H o m o n n a 1 12 4 000 2 53 
Nagymihály 1 1 4 000 2 53 
Toketerebes 1 1 4 000 2 53 
Palocsa 1 2 4000 2 50 
Sztropkó 1 3 4 000 2 50 

Tokaj-Hegyaljának, a szőlőmunkának s az itteni sóforgalmazásnak észrevehető integráló 
ereje volt a Felső-Tisza-vidék különböző népei, magyarok, szlovákok, ruszinok életében. 

Udvari István 

, 6A magyarországi sóházak 1772-es adatait ld. Országos Széchényi Könyvtár. Térképtári. M. 5044. 
l 7Ennek módjáról ld. Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára. II. Pest. 1851. 41—42. old. 
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