
Gelencsér József: Balatonhenyei konvenciós szerződések 

Hála Józseffel az 1980-as évek elején ismerkedtem meg. Lackovits Emőke 
néprajzkutató vezetésével már megkezdődött a Káli-medence történeti, néprajzi és 
más tudományterületi ̻kutatása, mikor bekapcsolódott csoportunk tevékenységébe. 
Azonnal nagy lelkesedéssel látott munkához, hogy a kőben oly gazdag kistáj 
kőzeteiről, kőfaragóiról, készítményeikről minél többet megtudjon. Közben az is 
nyilvánvaló lett számomra, hogy nem csak egy speciális területtel foglalkozó 
szakembert, hanem egy kiváló embert ismerhettem meg személyében. A káli-
medencei közös gyűjtőútra is emlékezve, a kistájhoz kapcsolódó írásommal köszöntöm 
nagy tisztelettel és barátsággal az ünnepeltet, a lehető legjobbat és legtöbbet 
kívánva neki! 

A Madár család és cselédeik 

A Káli-medencében a népi jogélettel kapcsolatos gyűjtő- és kutatómunkát végezve 
többször megfordultam Balatonhenyében ifj. Madár Dezsőnél (1913). Ahogy 
csoportunk valamennyi tagjához, úgy hozzám is szívélyesen, készségesen viszonyult. 
Kérdéseimre igen tájékozottan, megfontoltan és kellő alapossággal válaszolt. Mindez 
nem volt véletlen, hiszen családja a második világháború előtt a község legmódosabb 
birtokosa volt, adatközlőm taníttatása mellett gondot fordított arra is, hogy a 
gazdaság vezetését, működését illetően is felkészült legyen. Amikor ifj. Madár Dezsőtől 
a kutatási területemhez kapcsolódó régi iratok után érdeklődtem, lemondóan 
válaszolta, hogy már csak kevés van, nem volt értelme őrizni azokat. Mondatai 
ellenére Lukács László néprajzkutatóval együtt bevezetett lakása egyik használaton 
kívüli helyiségébe. A földön újságok, nyomtatványok mellett-között okiratok is 
hevertek, a hatalmi, gazdasági, társadalmi változások miatt a család számára 
értéküket veszítve. A poros iratcsomóból több konvenciós szerződést emelhettem ki, 
vizsgálhattam meg. Ezeket a megállapodásokat Madár Pál és id. Madár Dezső, mint 
gazdák kötötték cselédeikkel, béreseikkel Balatonhenyében. 

A Csík megyéből származó, Vigántpetenden át Balatonhenyébe kerülő Madár 
család a községben egyértelműen a legnagyobb földbirtokos volt. Madár Pál (1866–
1939) és testvére, id. Madár Dezső (1875–1942) az 1911-ben, 1925-ben és 1937-ben 
kiadott Gazdacímtárak szerint összesen 175 kataszteri holddal rendelkeztek.1 Mivel 
Madár Pál nem nősült meg, így a két testvér együtt gazdálkodott, patriarchális családi 
viszonyok között. 1937-ben a 175 kataszteri holdból szántó 68, kert 1, rét 6, szőlő 4, 
legelő 59, erdő 36, földadó alá nem eső terület 1 kataszteri holdat tett ki. A 20. század 
elejétől a művelési ágak arányában lényegében csak a filoxéra miatt volt némi 
eltérés. Ahogy a falu nevezte őket, Madárék 175 kataszteri holdja után 1924-ben a két 

 
 1 Rubinek 1911, 861.; Gazdacímtár 1925; 1937, 388. 



legmódosabb birtokos, Györfy Gézáné 127 és Balogh Elek 75 kataszteri holddal bírt.2 
Id. Madár Dezső Fodor Gizellát (1884–1953) vette feleségül. Házasságukból Madár 
Margit (1911–1983) és ifj. Madár Dezső született. A Madár és a Fodor család között több 
házasság is létrejött. A Fodor-ág Tótvázsonyból származott, házasság útján került 
Balatonhenyébe.3 

A Madár család birtokán, ahogy a medencében másutt is, a munkavégzés sokféle 
formában, a kapcsolatok széles rendszerében, különböző jogviszonyok keretében 
folyt. Ezek egyike volt a cselédekkel, pontosabban a gazdacselédekkel létrejött jogi 
kapcsolat. Az adatközlők visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy a Madár család legalább 
a 20. század eleje óta alkalmazott cselédeket. Így a helyi Szalai Gábor (1904) két 
esztendeig, 1919–1920-ban volt konvenciós cseléd náluk. Ő is írásbeli szerződést kötött, 
melyet a munkaadó gazda írt meg. 

Az általam vizsgált nyolc szerződést Madár Pál és id. Madár Dezső három béressel 
kötötte meg az 1933. április 24. és 1942. április 1. közötti időszakban. (Madár Pál 1939-
es halála után már csak a testvére.) Nagy Török Mártonnal az 1933/34-es, 1934/35-ös, 
1935/36-os, Szász Dezsővel az 1934/35-ös, 1935/36-os, 1936/37-es évekre, Barbély Pállal 
pedig az 1934/35-ös, valamint az 1942/43-as esztendőkre. Ám Barbély Pállal akár az 
1935–1942 közötti hét évre, illetve a másik két béressel az itt nem jelölt további évekre 
is jöhetett létre kontraktus. Kérdés az, hogy a katonai behívók, a katonai szolgálati idők 
mennyire törték meg vagy zárták ki a béresek tevékenységét? A konvenciólevelekből, 
vagyis a szerződésekből is kitűnik, hogy Madár Pál és testvére általában három bérest 
fogadott fel. Ahogy ifj. Madár Dezső elmondta, legényeket, nőtlen férfiakat igyekeztek 
szegődtetni. Ők viszont nem annyira hozzájuk, a falusi gazdákhoz törekedtek, hanem 
inkább az uradalmakba. Ott intenzívebb gazdálkodás folyt, nagyobb konvenciót, 
javadalmazást kaptak. Igaz, hogy a Madár családnál ebből kevesebb jutott, de 
patriarchálisabb volt a viszony. Így tudtak egy-egy bérest, adott esetben a három név 
szerint említettet éveken át megtartani. 

A konvenció tartalma 

A Káli-medencében a két világháború között a gazda és cselédje szolgálati szerződést 
sokszor csak szóban kötött, melyre a hatályos törvény is lehetőséget nyújtott. Ha készült 
is írás, amint tartalma teljesedésbe ment, általában már nem őrizték tovább. (Más volt 
a helyzet az uradalmakban.) Ezért is érdekes az említett három béres szerződési 
okiratainak fennmaradása. 

Valamennyi konvenciólevelet (hat teljes szövegű, két megújítás) az egyik gazda, 
vagyis munkaadó, id. Madár Dezső írta. Tintaceruzával, indigó használata nélkül. Ám 
valószínűleg két példányban, mert Szász Dezső 1935/36-os szerződése így maradt fenn. 
Egy a gazdának, egy a cselédnek készült. Mindkét fél részéről aláírás egyik okiraton 
sem található. A nyolc szerződésből a munkaadó részéről csak kettőn található 
névaláírás. Ezek egy kéztől, id. Madár Dezsőtől származnak, annak ellenére, hogy 

 
 2 Mosse 1924, 569. 
 3 A két családra vonatkozó adatokért Lackovits Emőkének és Sonnevend Imrének mondok 

köszönetet. 



Madár Pál Dezső, illetve Madár Pál és Dezső formákban olvashatók. Mindhárom béres 
két-két konvenciólevelet írt alá. (A megújítások után nem szerepel aláírás.) 
Feltehetően az volt az eredeti szándék, hogy a gazdánál maradó példányt a béres 
írja alá, és viszont. Az már a véletlenen múlt, hogy mely példányok maradtak fenn. 
Vélhetően a béresek példányait vagy azok egy részét is a Madár család őrizte. 

Valamennyi szerződést, a törvényi előírással egyezően, egy esztendőre kötötték. 
Négyet április 24-étől a következő év április 24-éig, ugyancsak négyet április 1-jétől 
április 1-jéig. Így a szerződések között időbeli átfedések történtek, ám ez nem okozott 
zavart. A legrégebbi konvenciólevél az 1933/34-es évre készült az alábbi szöveggel: 

„Konvenczió levél 
Török Márton béres részére 1933 év aprilis hó 24től 
1934 év aprilis hó 24-ig vagyis egy évig terjedő időre 
Rozs nyolc m mázsa és 50 kg 
Búza, negy m mázsa és 50 kg 
Arpa, kettő m mázsa 
1500 □öl föld rakomány alá 
1 ½ öl fa fele hasáb fele dorong fa 
2 szekér csadé 
egy sertésnek legelő 
lakás 
fertálypénzben 1 meter mazsa Buza 
Balatonhenye, 1933 február hó 24en 
Madár Pál Dezső” 

Jól látható, hogy a cseléd munkájának ellenszolgáltatása, a konvenció elemei 
készpénzből, természetbeniből, művelésre adott földből és állattartási lehetőségből 
álltak. Valamennyi későbbi konvenciólevél lényegében ugyanezt tartalmazza. 
Szükség szerint más a béres neve és a szegődés ideje. A konvenció, vagyis a 
megállapodással létrejött díjazás két elemében viszont – lényegileg nem jelentős – 
eltérés észlelhető. Egyrészt a lakásnál: a Madár család általában cselédlakást adott, 
de Szász Dezsőnek 1935/36-ban és 1936/37-ben 20 pengőt házbérre. Másrészt a 
fertálypénz biztosításának módjánál volt eltérés: ez tipikusan ugyan 1 mázsa búza volt, 
ám az 1942/43-as szerződésben 80 pengő szerepel. (A búza ára a vizsgált időszakban 
16-23 pengő között mozgott.) A megújítás, vagyis az ismételt szerződéskötés a teljes 
szövegű előző évi alatt szerepel a következő formában: „A fent irt Konvenczio Levél 
1936. év Április 1től 1937 Április 1éig megujitatot”. Nem vitás, hogy a konvenciólevelek 
és a megújítások egyaránt szerződésnek minősülnek. A felek is így tekintették, a 
részben hiányzó aláírásoktól függetlenül. 

Az ellenszolgáltatás teljesítése 

A gazda tipikusan a konvenciólevél külzetére jegyezte fel azt, hogy mikor mennyit 
adott ki béresének a járandóságból. A megújításnál ezek közvetlenül a szöveg alatt 
szerepelnek. A konvenció kiméréséről, kiadásáról szóló feljegyzések is egy kéztől, id. 



Madár Dezsőétől származnak, tintaceruzával készültek. Kivéve a legutolsót, a Barbély 
Pállal 1942/43-ra kötöttet, ugyanis a munkaadó 1942-ben meghalt. Így a feljegyzések 
mástól, feltehetően női kéztől, Madár Margitétól eredtek, többféle tintaceruzával, 
egy-két sor pedig tollal és tintával íródott. 

Ősi jogelv a pacta sunt servanda, vagyis hogy a szerződést meg kell tartani. Az 
életviszonyok módosulása, a felek megváltozott akarata azonban eltéréseket 
eredményezhet. Mintegy igazolva a jogászok között ma is élő – bár némileg más 
területre vonatkozó – szólást: a költségvetési terv azért van, hogy eltérjenek tőle. 

A feljegyzések ellenére sem lehet teljes pontossággal megállapítani, hogy a 
balatonhenyei konvenciókban szereplő valamennyi tétel kiadásra került-e. Ennek 
több oka is van. Legelőször az, hogy nem mindig követhető a kiadások ideje, 
mennyisége, mégpedig az áthúzások, a nem egyértelmű megfogalmazás, a korábbi 
tartozásokra hivatkozás miatt. Másrészt a körülményekből feltételezhető, hogy főleg a 
szerződési időszak végén egyes kiadásokat nem rögzítettek. Harmadrészt előfordult, 
hogy a szerződésben megjelölt valamelyik tétel helyett a gazda mást adott. Az 
esztendő lejártát követő elszámolásokból sem mindig derül ki, hogy a gazda miért 
fizetett még béresének, vagy adott esetben miért nem fizetett. 

Mi állapítható meg a konvenciólevelek egyes tételeiről? A rakomány, vagyis a vetés 
és a vetemény számára a föld, a sertésnek a legelő, a cselédlakás vagy a házbér az 
elszegődés évére hiánytalanul megadatott a béresnek. A többi tételnél a törvényi 
rendelkezés negyedévenkénti kiadást írt elő. Ezt többé-kevésbé betartották. Viszont a 
konvenció kiadása közel sem úgy történt, hogy a negyedév egy bizonyos napján a 
béres megkapta volna mindegyik járandóságának egynegyedét. A kiadások az év 
során és a negyedév során is, a legkülönbözőbb napokon, számos alkalommal 
történtek. Mondhatni folyamatosan zajlott a béres munkájáért járó ellenszolgáltatások 
teljesítése. A gabonafélékhez 50, 100 vagy 200 kilogrammos mennyiségben jutott a 
béres. Ezen belül negyedévenkénti elosztással, de négynél több részletben. A rozs 
kiadása öt-hét részletben történt. A búzát rendszerint négy 100 kilogrammos és egy 50 
kilogrammos tételben kapta meg a cseléd. Az árpát 50 kilogrammos zsákokban. 
Gyakori volt, hogy a rozst és a búzát ugyanazon a napon mérte ki a gazda. Az ölfa 
(dorong és hasábfa), illetve a csádé (gallyak) házhoz szállítása nem nyáron, hanem a 
másik három évnegyedben történt. A mennyiséget megtartották, némelykor a Madár 
család többet is adott. Nem tudni, hogy díjmentesen vagy valaminek ellenében. Volt 
eset, hogy csádé helyett a felek kukoricaszárban egyeztek meg. 

A fertálpénz kiadása roppant nehezen követhető. A gond már a pénz nagysága 
körül kezdődik. Konkrét összeg csak egyetlen szerződésben szerepel, Barbély Pál 
1942/43. évi konvenciólevelében 80 pengő. Az összes többi esetben 1 mázsa búza áll. 
A pénzösszeg a búza áraként értelmezhető. Barbély Pál 1942/43-ban a 80 pengőnél 
többet, 139 pengő 36 fillért kapott. Viszont a nyilvántartás szerint a Madár család nem 
adott ki részére 600 kilogramm gabonát. Ha pontos a nyilvántartás! Mindezzel 
szemben az iraton valószínűleg az szerepel, hogy 1941/42-ről előre van 79,06 pengő. 
Így mégis elképzelhető, hogy tartozás egyik oldalon sincs. Az sem kizárt, hogy Barbély 
Pálnak több járt, mint a másik két béresnek. 

A konvencióba tartozó 1 mázsa búza ára – ahogy említettem – a vizsgált időszakban 
16-23 pengőt jelentett, emelkedő tendenciát mutatva. Ehhez képest a nyilvántartás 



szerint Török Márton 1934/35-ben négy alkalommal összesen 11 pengő 40 fillért kapott. 
Amihez jött az 1935. augusztus 20-ai, meglehetősen kései elszámolásnál még 5 pengő 
10 fillér. Eszerint a fertálypénz 16 pengő 50 fillért tett ki. 

Barbély Pál az 1934/35. évi szolgálat ideje alatt hét részletben 42 pengőt kapott. Ez 
szintén a magasabb díjazására utalna, de egyik gabonából sem kapta meg a teljes 
mennyiséget. Vagy nem mindent jegyzett fel a gazda. Elszámolásra nincs adat. Szász 
Dezső 1935/36-ban tizennégy alkalommal összesen 19 pengő 20 fillérhez jutott. Az 
esztendő lejárta után, május 10-én talán még felvett 2 pengő 20 fillért. Nem 
értelmezhető egyértelműen az ugyanakkori „maratt 5 P 80” feljegyzés. Akár 27 pengő 
20 fillér is lehetett így a fertálypénz. Szász Dezső a következő évben kilenc részletben 
29 pengő 30 fillért kapott. 

Madár Pál és id. Madár Dezső a fertálypénzrészletek fizetésénél leggyakrabban 1 
pengőt adtak. A legkisebb összeg 10 fillér, a legnagyobb az 1930-as években 10 
pengő, 1943-ban 37 pengő 36 fillér volt. Néhány esetben jeles naphoz (karácsony, 
újév) kötődött a pénz átvétele. Némelykor, leggyakrabban 1942/43-ban az összeg 
mellett ott szerepel a pénzfelhasználási cél: ingre, ruhára, bakancsra, őrlésre. 

A részben hiányos vagy nem követhető adatok ellenére mégis azt lehet 
valószínűsíteni, hogy a szerződésben rögzített konvenció általában kiadásra került. 
Önmagában pedig az is örömteli, hogy a Káli-medencében, Balatonhenyében 
három gazdacseléd szegődményéről ilyen részletes adatok maradtak fenn. Az írásos 
források számai beleillenek a szóbeli közlések sorába. 

Konvenciók más vidékről és a jogszokások 

A cselédkonvenció összehasonlításaként előbb országos, majd két dunántúli adatsort 
említek meg. Katona Imre néprajzkutató szerint az összetett cselédkonvenció az 
országban a következőket foglalta magában. Az évi összkereset mintegy negyed-
harmadrésze lehetett a negyedévenként fizetett készpénz. Az 1930-as években 40-60, 
majd 100-200, illetve 300-700 pengő. A természetbeni ellátmánynál az országon belül 
kisebb volt a különbség. Átlagosan mindenkinek járt 16-18 mázsa kenyérgabona, 1200 
vagy 1600 négyszögöl kukoricaföld, 2-300 négyszögöl kert, egy tehéntartás vagy napi 
1-2 liter tej. További állattartási lehetőségek: 1-2 anyakoca malacaival, 20-30 tyúk, 10-
15 kacsa. A természetbeni közé tartozott: 24 kilogramm só, erdő közelében tűzifa és 
gally, másutt kukoricaszár és szalma, helyenként 5 kilogramm szalonna, esetleg némi 
takarmány (pl. 2 mázsa árpa). A béresek közti rangsor mind a készpénz, mind a 
természetbeni nagyságát befolyásolta. Tájanként is különböző eltérések voltak. 
Készpénzt a Dunántúlon többet adtak, mint másutt. Az alföldi búzával szemben a 
Dunántúlon és a Felföldön búza és rozs járt. Az alföldi rendszeres 
szalonnajárandósággal szemben ez a Dunántúlon ritka volt.4 

Illyés Gyula az Apponyiak birtokához tartozó Sárszentlőrinc-Felsőrácegrespuszta 
(Tolna megye) viszonyait örökítette meg a Puszták népe című szociográfiai 
munkájában, elemző társadalomrajzzal és szépírói nyelvezettel. Itt az 1930-as évek 
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közepén az egészrészes béres készpénzjavadalma 12-40 pengő között váltakozott. 
Terményt kb. 16 mázsát kapott, ebből 6 mázsa búza, 5 mázsa rozs és 5 mázsa árpa. A 
szobából, közös konyhából álló lakás fűtésére és a főzésre évente 5-6 köbméter 
dorongfa járt neki. Saját használatra 300 négyszögöl kertet és 1600 négyszögöl 
kukorica- vagy krumpliföldet szánt neki az uradalom. Bevetése, kapálása és ápolása 
az asszonyok feladata volt. A cseléd tarthatott állatot: 1 vagy ritkán 2 anyakocát, de 
a malacokat az elválasztás után el kellett adni. 20-30 tyúk, 1-2 kacsa tartását is 
megengedték neki. A tehéntartás megváltása címén a cselédeknek családonként 
napi 1 liter tejet adtak.5 A dél-dunántúli Zselicség (Baranya és Somogy megye) 
uradalmi cselédeinek életviszonyairól Eperjessy Ernő néprajzkutató írt. Az 1920 és 1944 
közötti időben a gazdasági cseléd éves bére, konvenciója nagyobbrészt 
természetbeni juttatás volt, országosan is egyenértékű. 16 mázsa kenyérgabona vagy 
felesgabona (8 mázsa búza, 8 mázsa rozs), 24 pengő fertálypénz, 21 kilogramm só, 8-
12 űrméter tűzifa, 1200 négyszögöl kukoricaföld, 200-400 négyszögöl kert (kenderföld), 
600-800 négyszögöl kaszáló rét, lakhatási lehetőség, 1 tehén tartása borjával, 1 
anyadisznó malacaival (ól és legeltetés), 10-20 darab tyúk. Ez a konvenció egy évre 
szólt.6 

Az 1876. évi XIII. tc. után jó harminc év elteltével a gazdasági cselédekre új törvény 
született. Ez az 1907. évi XLV. tc. a gazda és a gazdasági cseléd közötti jogviszony 
szabályozásáról szólt. A 20. század első felében lényegében ez volt hatályban. Néhány 
más jogszabállyal együtt alapvetően, kellő részletességgel meghatározta a gazda és 
cselédje jogi kapcsolatát. Így a helyi jogszokások, illetve bizonyos feudalizmus kori 
hagyományok csak szűk területen érvényesülhettek. A balatonhenyei szerződéseknél 
elsősorban a jogszokások törvénypótló jellege mutatkozott meg. Mégpedig a 
szerződések megkötésekor és megújításánál, továbbá a szerződés tartalmának 
meghatározásában. Az utóbbi körbe tartozott a bérezés összetevőinek és 
nagyságának rögzítése.7 Lényeges eltérés azonban nem állt fenn a dunántúli 
konvenciókhoz képest, bár itt is látható, hogy a gazda az uradalmaknál kevesebbet 
tudott adni cselédjének. Az emberi viszonyok azonban közvetlenebbek, 
patriarchálisabbak voltak. 
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Work agreements in Balatonhenye 

This paper, which pays tribute to József Hála, is related to a joint research in the Kál 
Basin (Veszprém County) in the 1980s. In Balatonhenye, one of the villages in the area, 
eight work agreements from 1933 to 1942 were found at the place of the descendant 
of the once wealthiest family, Jr. Dezső Madár. The Madár family usually employed 
three domestic workers, with whom they signed a written contract. These agreements 
were drafted by one of the masters, a member of the Madár family. The contracts 
were concluded for one year, specifying the exact monetary and in-kind 
compensation for the servant’s work, the ‘convention’. The obligations of the servant, 
on the other hand, were not specified. Apparently, there was no need to do so, 
because the parties were aware of this according to the established legal custom. 
Legal conventions also played a complementary role as regards the conclusion and 
renewal of the contract and the content of the wages. The legislation in force was 
essentially detailed and the parties essentially complied with it. The contracts in 
Balatonhenye are comparable with other Transdanubian work agreements. There 
were no significant differences between them, but in the Kál Basin the landlord gave 
his servants less than in the manors. The relationship between the contracting parties 
was, however, more direct and patriarchal. 

 


